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«БРЭНД» 
ЭРЫ КА РУ ДА ГА

Грэн лан дыя — са мы вя лі кі ў све-

це вост раў, пло шча яко га скла дае 

больш за 2,1 міль ё на квад рат ных 

кі ла мет раў (пра цяг ласць 2 690 кі-

ла мет раў з поў на чы на поў дзень). 

Ён зна хо дзіц ца па між Ат лан тыч-

ным і Паў ноч ным Ле да ві тым акія-

на мі. Ад мет на, што геа гра фіч на 

Грэн лан дыя з'яў ля ец ца част кай 

Паў ноч най Аме ры кі, ад нак па лі-

тыч на і куль тур на звя за на з Еў ро-

пай. Вя лі кая част ка су пер вост ра ва 

па кры та льда мі, якія ўтва ры лі ся 

яшчэ ў апош ні ле да ві ко вы пе ры яд, 

ка ля 11 500 га доў та му. Іх таў шчы-

ня да ся гае 3,4 кі ла мет ра, больш 

важ кі пан цыр толь кі ў Арк ты кі. Уся-

го 15,7 пра цэн та пло шчы вост ра ва 

сва бод ная ад іль доў.

Па вод ле ад ной з вер сій, ён 

быў ад кры ты іс ланд скім ма ра-

ком Гунб'ер нам ка ля 875 го да. 

А пер шае да сле да ван не ў 982-м 

здзейс ніў ві кінг Эрык Тор вальдсан 

(Ру ды), які быў пры су джа ны да 

трох га до ва га вы гнан ня з Іс лан дыі. 

Ён на зваў гэ тае мес ца «Зя лё най 

зям лёй» (да слоў на Gronland). Ча-

му ме на ві та так? На конт гэ та га 

іс нуе не каль кі тэ о рый. Згод на з 

пер шай, у тыя ча сы клі мат у там-

тэй шых мяс ці нах быў мяк кі, і пры-

бя рэж ныя ра ё ны паўд нё ва г а за-

ха ду вост ра ва па кры ва ла гус тая 

рас лін насць. Згод на з дру гой тэ о-

ры яй, Грэн лан дыя бы ла на зва ная 

так з адзі най мэ тай — пры цяг нуць 

сю ды больш па ся лен цаў. Дзя ку ю-

чы ўда ла му «брэн ду» Эрык пад-

бух то рыў зем ля коў вы пра віц ца ў 

экс пе ды цыю і ў 986-м 25 ка раб лёў 

з эміг ран та мі і жы вё лай ад плы лі 

з Іс лан дыі ў Грэн лан дыю, але да 

вост ра ва змаг лі да брац ца толь кі 

14 суд наў. На іх пры бы лі 350 ча-

ла век, якія за сна ва лі на вост ра ве 

ка ло нію Eystrіbyggd («Ус ход няе па-

се лі шча»). Ка ла ні за цыя Грэн лан-

дыі дат ча на мі па ча ла ся ў XVІІІ ста-

год дзі, у 1814 го дзе вост раў быў 

аб ве шча ны дац кай ка ло ні яй, а ў 

1953 быў уклю ча ны ў склад Дац-

ка га ка ра леў ства. Ра зам з Да ні яй 

у 1973 увай шоў у Еў ра пей скую 

су поль насць (паз ней ста ла Еў ра-

пей скім са юзам), ад нак у 1985 го-

дзе вый шаў з ЕС з-за ня зго ды па 

кво тах на рыб ную лоў лю.

На сель ніц тва Грэн лан дыі ця пер 

скла дае ка ля 57 ты сяч ча ла век, 

з іх ка ля 90 пра цэн таў — іну і ты 

(эс кі мо сы). Фак тыч на вост раў — 

гэ та вы со кае на гор'е з пры ўзня-

ты мі ба ка мі, па кры тае ма це ры-

ко вым лё дам. Ле там снег рас тае 

толь кі ў вуз кай — шы ры нёй ад 10 

да 150 км — пры бя рэж най па ла-

се агуль най пло шчай 327 ты сяч 

кв. км, на якой і за ся ро джа на ўсё 

на сель ніц тва Грэн лан дыі. На ад-

на го жы ха ра пры па дае амаль 

15 квад рат ных кі ла мет раў тэ ры то-

рыі, сва бод най ад лё ду. Рэ кі пры-

бя рэж най па ла сы ка рот кія і хут кія, 

ма юць вя лі кія за па сы гід ра энер гіі. 

Азё ры ўскры ва юц ца на вель мі ка-

рот кі пе ры яд. Язы кі шмат га до ва га 

лё ду — глэт ча ры — спаў за юць з 

на гор' яў па фі ёр дах, утва ра ю чы 

на ва дзе ай сбер гі. Су вязь па мо ры 

з паўд нё ва-за ход нім уз бя рэж жам 

Грэн лан дыі маг чы мая з лі пе ня да 

каст рыч ні ка. Да ўсход ніх бе ра гоў 

суд нам уда ец ца па ды сці не кож-

ны год з-за цяж кіх дрэй фу ю чых 

іль доў. На клі мат пры бя рэж най па-

ла сы Грэн лан дыі аказ ва юць уплыў 

ад га лі на ван ні цёп ла га ця чэн ня Ат-

лан тыч на га акі я на — Галь фстры-

ма. Ся рэд няя тэм пе ра ту ра са ма-

га ха лод на га ме ся ца змя ня ец ца 

ад мі нус 37,5 гра ду са Цэль сія на 

поў на чы да мі нус 7,5 гра ду са на 

поўдні, а са ма га цёп ла га — ад па-

вед на ад плюс 2 да 9,7.

ДЗЯР ЖА ВА ІНУ І ТАЎ
Грэн лан дыя — аў та ном ная тэ-

ры то рыя, якая ўва хо дзіць у склад 

Ка ра леў ства Да нія. Кі раў ні ком 

дзяр жа вы з'яў ля ец ца ка ра ле ва. 

Рэ аль ны ста тус аў та но міі гэ тая 

тэ ры то рыя атры ма ла толь кі ў 

1979 го дзе, ка лі част ка ад мі ніст-

ра цый ных функ цый пе рай шла 

да мяс цо вых ор га наў ула ды, якія 

змаг лі не за леж на дзей ні чаць у 

17 сфе рах кі ра ван ня, якія да ты-

чац ца ў асноў ным са цы яль най 

па лі ты кі, ахо вы зда роўя, аду ка-

цыі. У 2008 го дзе ад быў ся рэ фе-

рэн дум, пад час яко га грэн ланд цы 

пра га ла са ва лі за но вы За кон аб 

са ма кі ра ван ні, які даў мяс цо вым 

ула дам яшчэ больш паў на моц тваў. 

У пры ват нас ці — кант роль над су-

до вай і пе ні тэн цы яр най сіс тэ ма мі, 

а так са ма над па лі цы яй. Акра мя 

та го, па но вым за ко не Грэн лан дыя 

займела пра ва на атры ман не да-

хо даў ад зда бы чы ка рыс ных вы-

кап няў, перш за ўсё наф ты. Грэн-

ланд цам так са ма ўда ло ся да сяг-

нуць па гад нен ня з Да ні яй, згод на з 

якім жы ха ры вы спы аб вя шча юц ца 

са ма стой ным на ро дам, якія ма юць 

пра ва на на цы я наль нае са ма вы-

зна чэн не і не за леж насць, што ў 

перс пек ты ве мо жа азна чаць ства-

рэн не ўлас най дзяр жа вы. У кам пе-

тэн цыі Да ніі за ста лі ся пы тан ні, якія 

да ты чац ца аба рон най, знеш няй і 

гра шо вай па лі ты кі.

Пас ля та го як кі ра ван не пе рай-

шло да грэн ланд ска га пар ла мен-

та (ланс цін га) і ўра да (ланс цю рэ), 

бы ла пра ве дзе на за ме на асноў ных 

дац кіх та по ні маў на эс кі мос кія, па-

коль кі іну і ты з'яў ля юц ца ка рэн ным і 

да мі ну ю чым на сель ніц твам гэ та га 

вост ра ва. Грэн лан дыя па ча ла на зы-

вац ца Ка ла літ Ну на ат («Зям ля Ка-

ла лі таў»), а ста лі ца Гот хаб — Нук. 

Пра він цыі Паў ноч най, Ус ход няй і 

За ход няй Грэн лан дыі так са ма бы-

лі пе рай ме на ва ныя ад па вед на ў 

Аван аа, Ту на і Кі таа. Ка ра ле ву Да ніі 

Марг рэ тэ ІІ на вост ра ве прад стаў ляе 

вяр хоў ны ка мі сар Ма ка э ла Эн гель, 

кі раў ні ком ура да з'яў ля ец ца бы лы 

ма рак і па лі цэй скі Кім Кіль сен.

БУЛЬ БА, НАФ ТА 
І ЎРАН

Ця пер асноў ныя ар ты ку лы да-

хо даў вост ра ва — суб сі дыі дац-

ка га ўра да (што га до выя да та цыі 

скла да юць ка ля 600 міль ё наў до-

ла раў — па ло ва га да во га бюд жэ-

ту Грэн лан дыі), а так са ма экс парт 

ры бы і крэ ве так. Змя нен не клі ма-

ту, вы клі ка нае па вы шэн нем тэм-

пе ра ту ры ў во дах Ат лан тыч нага 

акі я на, да зва ляе вы рошч ваць на 

вост ра ве сель ска гас па дар чую пра-

дук цыю. Зем ля роб ства ў Грэн лан-

дыі па куль рас паў сю джа на толь кі 

на са мым поўд ні. Тут зна хо дзіц-

ца ўчас так у 40 гек та раў, на якім 

вы рошч ва юць буль бу і ка пус ту. 

Ага род ні ну са джа юць у маі, а збі-

ра юць ура джай у каст рыч ні ку. Не-

ка то рым аг ра ры ям уда ло ся вы рас-

ціць ба бы, га рох, зе ля ні ну і на ват 

клуб ні цы. Але асноў най кры ні цай 

да хо ду для мяс цо ва га на сель ніц-

тва, зра зу ме ла, з'яў ля ец ца па ля-

ван не і ры ба лоў ства. На вост ра-

ве жы вуць бе лыя мядз ве дзі, на іх 

па лю юць дзе ля фут ра, а так са ма 

жоў ці і тлу шчу, з якіх вы раб ля юць 

ле ка выя прэ па ра ты. Акра мя та го, 

у гэ тым ра ё не вя лі кая коль касць 

пра мыс ло вай ры бы.

У Грэн лан дыі за ся ро джа ны ад-

ны з най буй ней шых у све це ра до-

ві шчаў рэд ка зя мель ных ме та лаў, 

уклю ча ю чы не адым, пра зе а дым, 

дыс про зій і тэр бій, а так са ма ўран 

і па боч ныя пра дук ты цын ку. Як ад-

зна ча юць ана лі ты кі, ад на з маг чы-

мых мэт ЗША — кам па нія Greenland 

Mіnerals, якая вы клі ка ла вя лі кі ажы-

я таж з та го ча су, як па ча ла пра-

ца ваць на паўд нё ва-за ход нім паў-

вост ра ве Грэн лан дыі ў 2007 го дзе 

для рас пра цоў кі руд ні ка Kvanefjeld, 

ба га та га рэд ка зя мель ны мі ме та ла-

мі, пі ша The Guardіan. Мяр ку ец ца, 

што больш за 100 мільё наў тон ру-

ды зна хо дзіц ца пад зям лёй, і ча-

ка ец ца, што пра ект ста не ад ной з 

най буй ней шых су свет ных вы твор-

час цяў за ме жа мі Кі тая.

Акра мя та го, ЗША ці ка выя 

пры ваб ныя ра до ві шчы наф ты на 

шэль фе Грэн лан дыі. Упер шы ню 

за па сы сы ра ві ны на вост ра ве бы-

лі вы яў ле ныя ў 2010 го дзе. Та ды 

бры тан ская кам па нія Caіrn Energy 

па глы бі ла ся на пер шую свід ра ві-

ну. Але су ро выя ўмо вы на двор'я 

да зво лі лі вы кон ваць ра бо ты ўся го 

ча ты ры ме ся цы ў го дзе, што вы му-

сі ла кар па ра цыю па кі нуць рэ гі ён. 

Ад нак ле тась На цы я наль ная геа-

ла гіч ная служ ба ЗША пра вя ла ана-

ліз не траў вост ра ва. Аме ры кан скія 

ін жы не ры вы яві лі на шэль фе знач-

ныя за па сы, пры клад на 50 міль яр-

даў ба ра ляў, наф ты — су па стаў-

на з Лі ві яй. Грэн лан дыя дзя ку ю чы 

рас та ван ню ле да ві коў у пра мым 

сэн се па ды ма ец ца з-пад ва ды — 

гэ ты фе но мен вя до мы на ву коў цам 

і звя за ны з тым, што цяж кая ма са 

лё ду ўціс кае зям лю ўглыб. Праз 

50 га доў вост раў, маг чы ма, ста не 

ў лі та раль ным сэн се сло ва «зя лё-

най кра і най». І ба га тыя ра до ві шчы 

ста нуць больш да ступ ныя.

ЛЯ ДО ВЫ ЧАР ВЯК
З ва ен на га пунк ту гле джан-

ня ЗША даў но вы ка рыс тоў ва юць 

Грэн лан дыю як част ку сва ёй гла-

баль най су праць ра кет най аба ро-

ны. У 1952 го дзе на вост ра ве бы ла 

па бу да ва на ад на з са мых буй ных 

авія баз ЗША — Ту ле. Гэ ты най-

важ ней шы стра тэ гіч ны аб' ект зна-

хо дзіц ца за 1 118 км на поў нач ад 

Па ляр на га кру га і за 1 524 км ад 

Паў ноч на га по лю са. Тут раз ме-

шча ны стра тэ гіч ныя бам бар дзі роў-

шчы кі з ядзер най збро яй на бор-

це і ма гут ная ра дыё ла ка цый ная 

стан цыя ран ня га па пя рэ джан ня. 

До ступ да ба зы маг чы мы толь кі 

па па вет ры і мо ры (порт пры мае 

ка ля трох ме ся цаў у го дзе). Каб 

вы зва ліць мес ца для бу даў ніц тва 

ба зы, дац кі ўрад вы цес ніў су пол ку 

іну і таў (эс кі мо саў). Ка рэн ных жы-

ха роў вост ра ва «бес цы ры мон на 

ад пра ві лі на 65 міль на поў нач у 

па се лі шча Нью-Ту ле, вы даў шы ім 

коў дры, па лат кі і «са мыя леп шыя 

па жа дан ні», пі ша гіс то рык Да ні эль 

Імер вар у кні зе «Са праўд ная гіс то-

рыя Вя лі кіх Злу ча ных Шта таў».

У 1968 го дзе пры за хо дзе на па-

сад ку тут раз біў ся B-52 з ядзер най 

збро яй на бор це. Стра тэ гіч ны бам-

бар дзі роў шчык упаў на лёд за лі ва 

Паў ноч най зор кі за 11 кі ла мет раў 

ад авія ба зы. У вы ні ку ўда ру ад быў ся 

вы бух усіх ча ты рох бом баў, пад па ле-

нае па лі ва пра пла ві ла шмат мет ро вы 

лёд і ра дые ак тыў ныя аб лом кі пай шлі 

на дно. У га ды ха лод най вай ны ЗША 

за пус ці лі ў Грэн лан дыі пра ект «Ля до-

вы чар вяк» (Project Іceworm). Мэ та — 

раз мя шчэн не ма біль ных ядзер ных 

ра кет ных стар та вых пля цо вак пад 

ле дзя ным шчы том. Пла на ва ла ся 

ства рыць сіс тэ му ту нэ ляў даў жы нёй 

4 ты ся чы кі ла мет раў і раз гар нуць 

600 ядзер ных ра кет. Пры поў най за-

груз цы ў пад лёд ным цэнт ры па він ны 

бы лі пра жы ваць 11 ты сяч ва ен ных. 

Да за крыц ця пра ек та ў 1966 го дзе 

па спе лі пра клас ці 21 ту нэль, агуль-

най пра цяг лас цю 3 км, пад лё дам 

уз вя лі кра му і царк ву. Ця пер аб' ек ты 

не да ступ ныя, ту нэ лі за сы па ла амаль 

ад ра зу пас ля пры пы нен ня экс плу а-

та цыі.

НО ВЫЯ 
МАГ ЧЫ МАС ЦІ

Трамп на зваў Грэн лан дыю абу-

зай для Да ніі. Ад нак на са мрэч усё, 

мяк ка ка жу чы, не зу сім так. Да-

та цыі да лё ка га вост ра ва не пе ра-

вы ша юць паў пра цэн та бюд жэт-

ных вы дат каў. Да нія ўва хо дзіць 

у дзя сят ку най ба га цей шых кра ін 

све ту, а яе даў гі — толь кі тра ці на 

ВУП. А вось за па зы ча насць ЗША 

пе ра вы шае ва ла вы ўнут ра ны пра-

дукт кра і ны. Аме ры кан цы па він ны 

больш за 22 трлн до ла раў, і гэ тая 

су ма не змян ша ец ца. У бюд жэ це 

кра і ны дзір ка ў $1 трлн у год, і па-

кры ваць яе пры хо дзіц ца за кошт 

па зы ко вых срод каў.

«Грэн лан дыя не пра да ец ца. 

Грэн лан дыя не на ле жыць Да ніі. 

Грэн лан дыя на ле жыць Грэн лан-

дыі, — ад ка за ла на за ду мы Трам-

па прэм' ер-мі ністр Да ніі Ме тэ Фрэ-

дэ рык сен і на зва ла гэ тую ідэю аб-

сурд най. — Я вель мі спа дзя ю ся, 

што гэ та ён не сур' ёз на». У ад каз 

прэ зі дэнт ЗША ад клаў свой ві зіт 

у Да нію, які бы ло за пла на ва на 

здзейс ніць у ве рас ні.

У ар ты ку ле ча со пі са Tіme за 

1947 год Грэн лан дыю на зва лі 

«най буй ней шым у све це аст раў-

ным ста цы я нар ным авія нос цам». 

Хут кае рас та ван не льдоў для на-

ву коў цаў — па гро за клі ма ту, а для 

па лі ты каў — но выя маг чы мас ці. Як 

за явіў дзярж сак ра тар ЗША Майк 

Пам пеа, у та кім ра зе марш рут па-

між Азі яй і За ха дам ска ро ціц ца на 

цэ лых 20 дзён. Арк тыч ныя мар-

скія шля хі мо гуць стаць «Су эц кім 

і Па нам скім ка на ла мі XXІ ста год-

дзя». Рас та ван не льдоў так са ма 

па лег чыць до ступ да ка рыс ных 

вы кап няў. Як ця пер ад зна чае той 

жа Tіme, экс пер ты доб ра ра зу ме-

юць: усе гэ тыя но выя маг чы мас-

ці мо гуць пры вес ці да та го, што 

тэ ры то рыя ва кол Грэн лан дыі ста-

не мес цам «па лі тыч на га кры зі су 

XXІ ста год дзя». Зрэш ты, пер шыя 

яго пры кме ты мы ўжо на зі ра ем.

За хар БУ РАК.

Ад ной з «то па вых» на він на працягу апош ня га тыд ня ста ла за ці-

каў ле насць прэ зі дэн та ЗША ў куп лі вост ра ва Грэн ла дыя. Ця пер 

гэ тая аў та ном ная тэ ры то рыя ўва хо дзіць у склад Ка ра леў ства 

Да нія. Як па ве да мі ла The Wall Street Journal, аме ры кан скі лі дар 

не ад на ра зо ва вы свят ляў пад час су стрэч, абе даў і прос та мі ма-

лёт ных раз моў, ці мо гуць Злу ча ныя Шта ты на быць гэ тую част ку 

су шы, і на ват па пра сіў свай го ад ва ка та ў Бе лым до ме вы ву чыць 

ідэю. Паз ней До нальд Трамп па цвер дзіў жур на ліс там, што на са-

мрэч ці ка віў ся куп ляй вя ліз на га вост ра ва. Па яго сло вах, «стра-

тэ гіч на гэ та ці ка ва». Аме ры кан скі лі дар ад зна чыў, што ЗША і 

Да нія — доб рыя са юз ні кі. «Па сут нас ці, гэ та буй ная здзел ка з 

не ру хо мас цю», — за ўва жыў Трамп. Чым жа та кая пры ваб ная 

за ка ва ная ў ля до вы пан цыр Грэн лан дыя?

ПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ СУ ПЕР ВОСТ РА ВАПРЫ ЦЯГ НЕН НЕ СУ ПЕР ВОСТ РА ВА
Чым пры ваб ная Грэн лан дыя?Чым пры ваб ная Грэн лан дыя?


