
К@НТЫНЕНТЫ 717 кастрычніка 2020 г.

Ром і фі кус
Спа чат ку тра ды цый на кры-

ху «на ві га цыі». 34 кі ла мет ры ў 

даў жы ню і 23 у шы ры ню — гэ та 

Бар ба дас, дзяр жа ва ў Вест-Ін дыі 

на ад най мен ным вост ра ве ў гру-

пе Ма лых Ан тыль скіх аст ра воў, 

што на ўсхо дзе Ка рыб ска га мо ра. 

Кра і на зна хо дзіц ца не па да лёк ад 

уз бя рэж жа Паўд нё вай Аме ры кі — 

пры клад на ў 435 кі ла мет рах ад 

Ве не су э лы. Па вод ле Пра гра мы 

раз віц ця ААН (ПРА АН), Бар ба-

дас з'яў ля ец ца ад ным з лі да раў 

ся род кра ін, якія раз ві ва юц ца, па 

ўзроў ні жыц ця і пісь мен нас ці на-

сель ніц тва. Рай скі ку ток ка рыс-

та ец ца вя лі кай па пу ляр нас цю як 

ту рыс тыч ны аб' ект.

«Ма лень кай Анг лі яй» вост раў 

на зы ва юць не вы пад ко ва. Ад ча-

соў пер шых бры тан скіх па ся лен-

цаў у 1627 го дзе і да зда быц ця 

не за леж нас ці ў 1966-м Бар ба дас 

зна хо дзіў ся пад ня спын ным кант-

ро лем Яе Вя лі кас ці ка ра ле вы Вя-

лі ка бры та ніі. Та му тут усё ва ўзор-

 ным анг лій скім па рад ку: і за ко ны, 

і дыс цып лі на, і тра ды цыі.

Ста лі ца Бар ба да са Брыдж таўн, 

да рэ чы, адзі ны на Ка ры бах га ра-

док, дзе ёсць мас ты (што вы ні кае 

і з наз вы). Ка жуць, што сю ды пры-

яз джаў Джордж Ва шынг тон і гэ-

та бы ла адзі ная па езд ка пер ша га 

прэ зі дэн та ЗША за ме жы кра і ны.

У бар ба дас кай ста лі цы на ват 

ёсць свая Тра фаль гар ская пло шча 

з ка ло най Нэль са на, і «фіш ка» ў 

тым, што па стаў ле на яна бы ла на 

трыц цаць га доў ра ней, чым у... 

Лон да не. Ёсць і ста ра даў нія бу дын-

кі анг лій ска га гар ні зо на Garrіson 

Savannah, дзе раз мя шча лі ся ка-

ра леў ская ар мія і флот. Яшчэ на 

Бар ба да се рух, зра зу ме ла, ле ва-

ба ко вы, а так са ма вель мі па пу ляр-

ныя гольф і кры кет.

Жы вуць на вост ра ве амаль 

300 ты сяч ча ла век. Мес ці чы на-

зы ваюць ся бе «бэй джан», гэ так жа 

па зна ча юць ту тэй шы дыя лект анг-

лій скай мо вы. Клі мат тут тра піч ны 

з па ста ян ны мі вят ра мі-па са та мі з 

бо ку акі я на. Па коль кі вост раў зна-

хо дзіц ца за ме жа мі штар ма во га 

по яса, то і ўра га ны да ля та юць сю-

ды ня час та, сты хія толь кі злёг ку 

кра нае яго сва і мі кры ла мі і пры но-

сіць пры ем ныя све жыя даж джы.

Бар ба дас зна ка мі ты сва і мі 

пля жа мі. На вост ра ве іх 112 кі-

ла мет раў, пя сок тут ка ра ла ва га 

ко ле ру. Яшчэ ад на мяс цо вая ад-

мет насць — ба ра да ты фі кус, які, 

улас на, і даў наз ву вост ра ву. Тут

шмат та кіх дрэ ў, што абвіты па доб-

ны мі на ба ро ды па вет ра ны мі ка-

ра ня мі. Яны спля та юц ца з га лі на мі 

і спус ка юц ца да зям лі. Пер ша ад-

кры ва льні кі вост ра ва — пар ту-

галь цы — гэ тыя дрэ вы на зва лі 

«бар бу дас» — «ба ра да тыя». Ін-

шыя ле ген ды сцвяр джа юць, што 

наз ва пай шла ад ма ляў ні чай мар-

ской пе ны, якая з'яў ля ец ца ка ля

ры фаў, быц цам лёг кая ба род ка, 

і ўпры гож вае ру жо выя пяс кі доў гіх 

пля жаў.

Бар ба дас — ра дзі ма ро му. Тут 

упер шы ню ў све це — на бро ва ры 

план та цый цук ро ва га трыс ня гу — 

у 1703 го дзе вы ра бі лі ле ген дар ны 

«пі рац кі» на пой. Са праўд ны ка-

рыб скі ром у свой час ра та ваў аст-

раў лян, ма ра коў і кар са раў Ка рыб-

ска га мо ра ад «жоў та га Джэ ка» — 

жу дас най ма ля рый най лі ха ман кі 

тра піч ных мо раў. Най ста рэй шы 

бро вар і сам на пой на зы ва юц ца 

ад ноль ка ва — Mount Gay.

А яшчэ Бар бей дас, як яго на-

зы ва юць мес ці чы, зна ка мі ты тым, 

што тут на ра дзі ла ся спя вач ка 

Ры я на, якая, па вод ле ацэн кі Forbes, 

па вы ні ках мі ну ла га го да ста ла са-

май ба га тай жан чы най у све це му-

зы кі і мо ды з ка пі та лам у 600 міль-

ё наў до ла раў. Ця пер яна па сол 

куль ту ры Бар ба да са.

Пры на да 
для ту рыс таў

Са мым вя до мым па лі ты кам у 

Бар ба да се ся род мяс цо ва га на-

сель ніц тва лі чыц ца Эрал Ба рау, 

пер шы прэм' ер-мі ністр. Ён двой-

чы зай маў крэс ла кі раў ні ка ўра да. 

Ба рау быў пас ля доў ным пры хіль-

ні кам не за леж нас ці Бар ба да са, 

ума ца ваў эка на міч ны су ве рэ ні тэт 

аст раў ной кра і ны. Жы ха ры кра і-

ны з па ва гай на зы ва лі яго «шкі-

пе рам». Эрал Ба рау рэз ка кры ты-

ка ваў па лі ты ку ЗША, пры чым не 

толь кі ў Ка рыб скім рэ гі ё не, але і ў 

Ка на дзе і Вя лі ка бры та ніі. Ка рыб-

скіх па лі ты каў, ары ен та ва ных на 

ЗША, Эрал Ба рау на зы ваў людзь-

мі з «ні чый ным мен та лі тэ там». Яго 

мэ тай ста ла бу даў ніц тва моцнай і 

не за леж най рэс пуб лі кі Бар ба дас, 

здоль най са пер ні чаць з ін шы мі ма-

лы мі дзяр жа ва мі — на ват та кі мі

як Сін га пур.

Су час ны Бар ба дас — кра і на ту-

рыс таў, цук ро вай пра мыс ло вас ці 

(з трыс ня гу вы раб ля юць на ват 

кас ме ты ку), ін фар ма цый ных тэх-

на ло гій і аф шо ра. Тут імк нуц ца 

раз ві ваць і ры ба лоў ства. Не каль-

кі га доў та му ААН пад рых та ва ла 

для Бар ба да са план па па вы шэн-

ні эфек тыў нас ці лоў лі і экс пар ту 

тун ца. Мяр ку ец ца, што ў вы ні ку 

рэа лі за цыі комп лек су мер што га-

до вая вы руч ка мяс цо вых ры ба коў 

вы рас це з 300 ты сяч до ла раў да 

7,5 міль ё на. Да пус ка ец ца, што за-

мест сы ра ві ны аст раў ная дзяр жа-

ва бу дзе ад праў ляць на экс парт 

паў фаб ры ка ты — фа са ва нае фі-

ле тун ца. Так са ма ся род эфек тыў-

ных за ха даў — бу даў ніц тва ры ба-

пе рап ра цоў ча га за во да кош там 

1,7 міль ё на до ла раў, пі ша пар тал 

Undercurrent News. План так са ма

ўклю чае ў ся бе па вы шэн не 

рэ гі я наль ных стан дар таў для пра-

вя дзен ня не за леж най сер ты фі ка-

цыі про мыс лаў. Та кім чы нам мяр-

ку ец ца ад крыць до ступ да но вых 

рын каў. Экс пер ты ААН спа дзя-

юц ца, што раз віц цё ры ба лоў ства 

да па мо жа Бар ба да су змен шыць 

за леж насць ад ім пар ту — больш 

чым 80 пра цэн таў пра дук таў хар-

ча ван ня на вост ра ве за меж ныя.

Ця пер на дзён ная за да ча — ка-

ра нак ры зіс. Вя до ма, су свет ная 

пан дэ мія COVІD-19 за кра ну ла і 

рай скі Бар ба дас. Су свет ны банк 

праг на зуе, што эка но мі ка аст раў-

ной кра і ны сё ле та ска ро ціц ца пры-

клад на на 11,6 пра цэн та. Так са ма 

мяр ку ец ца, што да кан ца гэ та га 

го да дзяр жаў ны доўг Бар ба да са 

мо жа ўзрас ці да 133,6 пра цэн та 

аб' ёму ва ла во га на цы я наль на га 

пра дук ту.

Га лоў ным чы нам стра ты не па-

срэд на за ле жаць ад аб' ек тыў на га 

згорт ван ня ту рыс тыч най дзей нас-

ці. Ула ды Бар ба да са, якія імк нуц ца 

зноў пры цяг нуць ту рыс таў пас ля 

пан дэ міі, тэс ці ру юць но вую пра-

гра му для за меж ні каў, якія пра-

цу юць дыс тан цый на, па ве дам ляе 

CNBC.

Па вод ле слоў прэм' ер-мі ніст ра 

кра і ны Міі Мот лі, урад да зво ліць 

та кім ту рыс там бяз вы ез на за ста-

вац ца на вост ра ве 12 ме ся цаў, на 

пра ця гу якіх яны змо гуць пра ца-

ваць вы да ле на на свае кам па ніі. 

«Вы не аба вя за ны пра ца ваць у 

Еў ро пе, ЗША ці Ла цін скай Аме ры-

цы, ка лі мо жа це пры ехаць сю ды 

і пра ца ваць па не каль кі ме ся цаў 

за пар», — за яві ла прэм' ер-мі ністр. 

Для пры цяг нен ня ту рыс таў дзяр-

жа ве трэ ба пра па ноў ваць 

ім ўзро вень «су свет на га 

кла са», лі чыць Мот лі. Тое, 

што Бар ба дас пра па нуе 

ця пер, ад па вя дае гэ тай 

план цы, ад зна чы ла прэм'-

ер-мі ністр.

Ту рызм — над звы чай 

важ ная га лі на для Бар ба да са. 

Гэ тая дзей насць фар мі руе ка ля 

40 пра цэн таў эка на міч най ак тыў-

нас ці кра і ны, як вы ні кае з да дзе-

ных Бар ба дас кай аса цы я цыі гас-

ці ніц і ту рыз му. Акра мя гэ та га, 

ту рызм — най буй ней шая кры ні ца 

пра цоў ных мес цаў у пры ват ным 

сек та ры аст раў ной дзяр жа вы.

Трон ная пра мо ва
Час, зра зу ме ла, ня прос ты, ад-

нак ме на ві та ця пер Бар ба дас аб-

вяс ціў пра свой на мер зру шыць 

ка ра ле ву Вя лі ка бры та ніі з па са ды 

кі раў ні ка дзяр жа вы і стаць рэс пуб-

лі кай. Ад мет на, што пра гэ та за-

яві ла ге не рал-гу бер на тар кра і ны 

(прад стаў нік Лі за ве ты ІІ) Сан дра 

Мэй сан у сва ёй трон най пра мо ве 

пе рад ад крыц цём се сіі пар ла мен-

та. «Прый шоў час па зба віц ца ад 

на ша га ка ла ні яль на га мі ну ла га. 

Жы ха ры Бар ба да са жа да юць, каб 

кі раў ні ком дзяр жа вы быў бар ба да-

сец. Бар ба дас зро біць на ступ ны 

ла гіч ны крок на шля ху да поў на га 

су ве рэ ні тэ ту і ста не рэс пуб лі кай 

да та го ча су, ка лі мы бу дзем ад-

зна чаць на шу 55-ю га да ві ну не за-

леж нас ці», — за яві ла ге не рал-гу-

бер на тар.

Ура чыс тая па дзея 

ад бу дзец ца ў ліс та па-

дзе 2021-га. Бу кін гем-

скі па лац ужо за явіў, 

што імк нен не да рэс-

пуб лі кан скай фор мы 

кі ра ван ня — унут ра-

ная спра ва ўра да і на-

ро да Бар ба да са. Кар-

па ра цыя «Бі-бі-сі» са 

спа сыл кай на кры ні цу 

ў па ла цы па ве да мі ла, што за ява 

Сан дры Мэй сан не ста ла не ча ка-

нас цю для Лон да на, гэ тая тэ ма 

не ад на ра зо ва аб мяр коў ва ла ся 

ба ка мі.

Тэ ма ад мо вы ад ма нар хіі не 

ў пер шы раз уз ні ма ец ца ў кра і-

не. Аб гэ тым ка заў яшчэ пер шы 

прэм' ер-мі ністр Бар ба да са. Да рэ-

чы, у сва ім вы ступ лен ні Сан дра 

Мэй сан на ват пра цы та ва ла сло вы 

Ба рау пра тое, што Бар ба да су не 

вар та чап ляц ца за ка ла ні яль нае 

мі ну лае. «Гэ та па пя рэ джан не сён-

ня на столь кі ж ак ту аль нае, як і ў 

1966 го дзе, — за ўва жы ла ге не-

рал-гу бер на тар. — Да сяг нуў шы 

не за леж нас ці больш за паў ста-

год дзя та му, на ша кра і на не мо жа 

су мня вац ца ў сва ёй здоль нас ці да 

са ма кі ра ван ня». У 1998 го дзе ка-

мі сія па пе ра гля дзе кан сты ту цыі 

рэ ка мен да ва ла Бар ба да су стаць 

рэс пуб лі кай. Па пя рэд ні прэм' ер-мі-

ністр Фрэй ндаль Сцю арт так са ма 

вы сту паў за пе ра ход ад ма нар хіч-

най сіс тэ мы да рэс пуб лі кан скай 

фор мы кі ра ван ня.

Ад нак час для аб вя шчэн ня 

свай го на ме ру Бар ба да сам абра-

ны ўсё ж не прос та так. Не вы пад-

ко ва Сан дра Мэй сан за клі ка ла па-

зба ві ца ад ка ла ні яль на га мі ну ла-

га кра і ны. Яе за ява пра гу ча ла на 

фо не пра тэс таў Black Lіves Matter. 

Удзель ні кі пра тэс на га ру ху ў ЗША 

і Еў ро пе ма са ва зно сі лі ма ну мен-

ты та го са ма га «ка ла ні яль на га 

мі ну ла га». На мер Бар ба да са ад-

мо віц ца ад пры знан ня кі раў ні ком 

дзяр жа вы ка ра ле вы Вя лі ка бры та-

ніі Лі за ве ты ІІ — гэ та на ту раль нае 

раз віц цё кра і ны, за яў ле нае прад-

стаў ні ком дзяр жа вы ў Ка рыб скай 

су поль нас ці (CARІCOM) Дэ ві дам 

Ка мішн гам. «Гэ та част ка на шай 

эс тэ тыч най эва лю цыі», — за явіў 

ён РІА «На ві ны». У сваю чар гу ген-

сек Ка рыб ска га ру ху за мір і ін тэ-

гра цыю (CMP) Дэ від Дэ ні вы со ка 

аца ніў на мер ула даў Бар ба до са 

пе рай сці да рэс пуб лі кі: «Гэ та вель-

мі пра грэ сіў ны крок». Акра мя та го, 

Ка мішнг рас ка заў, што бар ба дас-

кае кі раў ніц тва хо ча пе ра нес ці ў 

му зей пом нік Га ра цыа Нэль са ну. 

«Да яго бу дзем ста віц ца як да гіс-

та рыч на га ар тэ фак та», — ад зна-

чыў прад стаў нік у CARІCOM.

Бар ба дас ста не не пер шай ко-

ліш няй бры тан скай ка ло ні яй у Ка-

рыб скім ба сей не, якая ста не рэс-

пуб лі кай. Га я на здзейс ні ла гэ ты 

крок у 1970 го дзе, менш чым праз 

ча ты ры га ды пас ля атры ман ня не-

за леж нас ці ад Вя лі ка бры та ніі. Тры-

ні дад і Та ба га ўзя лі яе прык лад у 

1976 го дзе, а Да мі ні ка — у 1978-м. 

Усе тры кра і ны за ста юц ца чле на-

мі Са друж нас ці на цый — доб ра ах-

вот на га між дзяр жаў на га аб' яд нан-

ня 54 су ве рэн ных дзяр жаў, у якое 

ўва хо дзяць Вя лі ка бры та нія і амаль 

усе яе бы лыя да мі ні ё ны, ка ло ніі і 

пра тэк та ра ты. Бар ба дас так са ма 

за ста нец ца част кай Са друж нас ці 

на цый.

Як лі чаць экс пер ты, прык лад 

Бар ба да са ў кан тэкс це ру ху Black 

Lіves Matter мо жа стаць за раз лі вым 

для ін шых кра ін Ка рыб ска га ба сей-

на, якія па-ра ней ша му пры зна юць 

ка ра ле ву Лі за ве ту ІІ — Ан ты гуа і 

Бар бу да, Бя лі за, Грэ на ды, Сент-

Він са і Грэ на ды ны, Сент-Кіт са і Нэ-

ві са, Сент-Лю сіі, а так са ма Ямай кі. 

Так што «ўцё кі ад ка ро ны» ў перс-

пек ты ве мо гуць па шы рац ца.

За хар БУ РАК.

«Ба ра да ты вост раў» 
без ка ро ны

Ча му Бар ба дас ста не рэс пуб лі кай?
У Бру се лі ад быў ся чар го вы са міт ЕС, ся род га лоў ных тэм 

аб мер ка ван ня яко га — «бяс кон цы брэк сіт». Спра ва ў тым, 

што ра ней пла на ва ла ся за цвер дзіць па гад нен не аб но вых 

ад но сі нах па між Еў ра са ю зам і Вя лі ка бры та ні яй. Ад нак 

Бру сель і Лон дан усё яшчэ да стат ко ва да лё кія ад за клю чэн ня 

гіс та рыч най здзел кі з-за сур' ёз ных роз на га лос сяў. Та му 

на са мі це ацэнь ва лі «ход пе ра гавораў» і спра ба ва лі знай сці 

вый сце з чар го ва га ту пі ку па brexіt. Між тым, Злу ча нае 

Ка ра леў ства так са ма змян ша ец ца. Пра «ўцё кі ад ка ро ны» 

аб вяс ціў Бар ба дас. Аст раў ная дзяр жа ва мае на мер стаць 

паў на важ кай рэс пуб лі кай. На вош та гэ та ку рорт най кра і не, 

якую ня рэд ка на зы ва лі «ма лень кай Анг лі яй»?


