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Не зу сім звы чай ны прад мет для раз мо вы, але тым не 
менш — ці ве да е це вы, ча му воп рат ку для зня во ле ных 
зла чын цаў ра бі лі па ла са тай? Да вай це раз бя рэм ся. У 
наш «пра су ну ты» час ту рэм ная фор ма бы вае як яр кіх 
ко ле раў — аран жа ва га, чыр во на га, сі ня га (пе ра важ на ў 
за ход ніх кра і нах), так і ня кід кіх, мар кот ных, змроч ных — 
шэ ра га, чор на га; а вось не каль кі ста год дзяў та му яна 
за звы чай бы ла па ла са тай. Гіс то рыя гэ тых па лос поў ная 
смер цяў, рэ лі гій на га фа на тыз му і аб сурд нас ці еў ра пей-
ска га Ся рэд ня веч ча.

Па ла са тая фор ма — гэ та кла січ ны ва ры янт адзен ня для зня-
во ле ных, аб умоў ле ны дзвю ма ака ліч нас ця мі. Па-пер шае, та кая 
воп рат ка па ляг чае лоў лю ўце ка чоў — яна доб ра за ўваж ная 
для тых, хто ло віць уце ка ча, дый мяс цо выя жы ха ры, уба чыў шы 
не зна ём ца ў па ло сач ку, так са ма ад ра зу ра зу ме юць, што гэ та 
ме на ві та збег лы вя зень, а не экс цэнт рыч ны ту рыст, які прос та 
вый шаў пра гу ляц ца. Па-дру гое, не аб ход насць на сіць не звы чай-
ную і ад ноль ка вую для ўсіх зня во ле ных воп рат ку аказ вае пэў ны 
псі ха ла гіч ны ўплыў, аслаб ля ю чы во лю і ад лу ча ю чы зня во ле ных 
ад воль ных лю дзей. Зда ва ла ся б, з па ла са тай ро бай усё зра зу-
ме ла. Але не ўсё так прос та, як зда ец ца на пер шы по гляд.

Га нен ні і не пры ман не гра мад ствам — дзіў ны пра цэс, пры чы-
ны яко га мо гуць быць вель мі і вель мі скла да ны мі. Яны мо гуць 
ха вац ца ў куль ту ры кан крэт на га на ро да, рэ лі гій ных по гля дах, 
пунк це гле джан ня кі ру ю чай элі ты і гэ так да лей. Але тое, што 
ад бы ло ся з тка ні най у па лос ку, ля жыць па-за фар маль най 
ло гі кай. У 1310 го дзе ў фран цуз скім Ру а не адзін ша вец быў 
афі цый на асу джа ны на смерць за тое, што «быў злоў ле ны ў 
па ла са тай воп рат цы». Гэ ты не звы чай ны прэ цэ дэнт дэ ман струе 
тое, як у Ся рэд ня веч чы ста ві лі ся да па ла са та га адзен ня. Пра 
гіс то рыю га нен няў на ват на пі са на кні га «Д'я баль скае адзен-
не: гіс то рыя па ло сак і па ла са тай тка ні ны». Яе аў та рам стаў 
гіс то рык Мі шэль Па сту ро — адзін з най леп шых спе цы я ліс таў 
у азна ча най га лі не.

У прад мо ве да сва ёй кні гі Па сту ро пі ша, што, па чы на ю чы 
з XІІ—XІІІ ста год дзя «за ха ва ла ся ба га тая да ку мен та цыя, якая 
свед чыць аб тым, што па ла са тае адзен не лі чы ла ся га неб ным, 
зне ва жаль ным і прос та-та кі д'я баль скім». Па ла са тую воп рат-
ку без со ра му на сі лі хі ба толь кі кa ́ты і пра сты тут кі. Апроч іх 
у ся рэд ня веч най Еў ро пе па ла са тыя кас цю мы му сі лі на сіць 
роз ныя із гоі-цыр ка чы, блаз ны, пра ка жо ныя, ка ле кі, ерэ ты кі і 
не за кон ныя дзе ці.

Не пры ем ная гіс то рыя ад бы ла ся ў XІІІ ста год дзі з ма на ха мі 
ор дэ на кар ме лі таў, якія зна хо дзі лі ся ў Па лес ці не і бы лі да лё кія 

ад еў ра пей скіх за ба бо наў. Кі раў ніц тву ор дэ на прый шла ў га-
ла ву дум ка за вес ці но вую фор му рыз — у ка рыч не вую і бе лую 
па лос кі. Для аб грун та ван ня гэ та га на ват знай шла ся біб лей ская 
алю зія — ста ра за па вет ны пра рок Ілья зні кае ў не бе на вог-
нен най ка ляс ні цы, па кі нуў шы за са бой вы па ле ныя на бе лым 
воб ла ку ка рыч не выя сля ды ко лаў. Але мод ныя ры зы не прый-
шлі ся да спа до бы пер шым су стрэ тым еў ра пей цам. Кар ме лі таў 
за кід ва лі ка мя ня мі і асвіст ва лі. Кан флікт дай шоў да са мо га 
па пы Аляк санд ра ІV, які най вы шэй шым ука зам за ба ра ніў на-
шэн не па ла са тых рыз. Кар ме лі ты, праў да, не адразу здаліся 
за ба бо нам і на пра ця гу чвэр ці ста год дзя не пры трым лі ва лі ся 
прад пі сан ня. Тым не менш Ва ты ка ну ўда ло ся на ста яць на сва ім, 
і кан чат ко вая бу ла па пы Ба ні фа цыя VІІІ за ба ра ні ла па лос кі ўсім 
без вы клю чэн ня ка та ліц кім ма нас кім ор дэ нам у све це.

Да сён няшняга дня ня ма адзі на га мер ка ван ня пра тое, ад-
куль узя ла ся дрэн ная рэ пу та цыя па ло сак у адзен ні. Гіс то рык 
Па сту ро мяр куе, што гэ та ад бы ло ся ад воль на га тлу ма чэн ня 
біб лей скай цы та ты «Не апра най на ся бе адзен ня двай но га». 
З ін ша га бо ку, гэ та маг ло ад быц ца з-за та го, што па ла са тае 
адзен не як быц цам «пры глу ша ла» сі лу эт, та му маг ло быць 
ска ры ста на як спро ба мас кі роў кі. Але ні пер шая, ні дру гая 
гі по тэ за не мо гуць рас тлу ма чыць пры чы ны дзіў най ня на віс ці 
ся рэд ня веч ных еў ра пей цаў да гэ тай рас фар боў кі.

Д'я баль скі ха рак тар па ло сак рас паў сюдж ваў ся і на жы вёл, 
якіх пры ро да так муд ра ге ліс та раз ма ля ва ла. Па ма га ты мі чор та 
лі чы лі ся не толь кі чор ныя, але і па ла са тыя ка ты, тыг ры, змеі, 
гі е ны. Дзіў ная гіс то рыя атры ма ла ся і з зеб ра мі, пра іс на ван не 
якіх у ся рэд нія вя кі ве да лі вель мі і вель мі ня мно гія. Ка та ліц кія 
на ту ра ліс ты, як адзін, пры лі чы лі зеб ру да ка тэ го рыі «д'я баль-
скіх» жы вёл, дзе зеб ра і пра бы ла аж но да Рэ фар ма цыі, па куль 
яе не «апраў да лі» но выя па ка лен ні за ола гаў.

Фі нал д'я баль скай гіс то рыі па ло сак пры паў на ка нец XVІІІ 
ста год дзя. Рэ ва лю цыі ад бы лі ся не толь кі ў Фран цыі і Но вым 
Све це, але і ў свя до мас ці абы ва це ляў. Па лос ка больш не 
ўспры ма ла ся як та бу. На ад ва рот, па ча ла ся та таль ная мо да 
на па ла са тую тка ні ну — ад воп рат кі да абіў кі мэб лі і сцен. Пра 
сцяг ЗША, які з'я віў ся як раз у той час, не вар та і ўспа мі наць.

Прай шоў шы доў гі шлях ад Ся рэд ня веч ча, страх гра мад ства 
пе рад па лос ка мі ўва со біў ся ў ства рэн ні па ла са тай уні фор мы для 
зня во ле ных. Яна з'я ві ла ся ў ЗША ў XІX ста год дзі ра зам з уз нік-
нен нем дзвюх ту рэм ных сіс тэм. Пен сіль ван ская сіс тэ ма бы ла 
пры ду ма ная ква ке ра мі і за клі ка ла да рас ка ян ня шля хам пры му су 
зня во ле ных жыць і пра ца ваць у адзі ноч ных ка ме рах. Оберн ская 
сіс тэ ма ар га ні за ва ла спе цы яль ныя га лі ны пра мыс ло вас ці, да-
зва ля ю чы зня во ле ным пра ца ваць ка лек тыў на на пра ця гу дня 

пры стро гіх умо вах: ім не да зва ля лі раз маў ляць адзін з ад ным, 
кож ны іх рух жорст ка рэг ла мен та ваў ся, ва ла сы бы лі ад ноль ка ва 
ко рат ка пад стры жа ныя, і ўсе яны на сі лі па ла са тую ўні фор му. Та-
кая фор ма адзен ня пра іс на ва ла ка ля ста год дзя. Апош ні мі, хто 
на сіў па ла са тую воп рат ку (ка лі не лі чыць вяз няў канц ла ге раў 
на цысц кай Гер ма ніі), бы лі анг лі ча не. У Вя лі ка бры та ніі жан чы ны 
да 1971 го да, а муж чы ны да 1991-га на сі лі су кен кі і ка шу лі ў бе лую 
і сі нюю па лос кі. Спра ва да хо дзі ла да кур' ё заў: так, пас ля ад ме ны 
аба вяз ко ва га на шэн ня ўні фор мы, да зво ліў шы зня во ле ным на сіць 
звы чай ную воп рат ку, адзін з іх за ка заў на во лі ўсё тую ж ту рэм ную 
ка шу лю ў па лос ку. Гэ тым ча ла ве кам стаў кі раў нік іст-энд ска га 
ганг стэр ска га сін ды ка та Рэ джы нальд Крэй, яко га служ кі бры-
тан скай Фе мі ды ад пра ві лі за кра ты на ўсё ас тат няе жыц цё. Дык 
вось, яго та ва ры шы, якія за ста лі ся на во лі, та кую ка шу лю яму 
пе ра сла лі. Праў да, ка лі ра ней па доб нае адзен не шы лі з са ржы 
(яе кро і лі па пра мой з мэ тай эка но міі тка ні ны, што пе ра тва ра ла 
вы раб у бяс фор мен ны ска ро ча ны ба ла хон), то на гэ ты раз у тур му 
прый шла па сыл ка з дзя сят кам ка шуль сла ву тай фір мы «Хэ радс», 
вы раб ле ных з вы са ка я кас на га тры ка та жу па ін ды ві ду аль ных мер-
ках за каз чы ка. Па вод ле слоў прэс-сак ра та ра Крэя, та кім чы нам 
яго бос вы ра шыў вы лу чыць ся бе з лі ку «драб на ты».

Зрэш ты, у жан чын, якія ад бы ва юць па ка ран не ў не ка то рых 
тур мах ЗША, ёсць маг чы масць не толь кі сшыць для ся бе ўбо ры 
ў май стэр нях пры тур мах, але і фар сіць у іх на роз ных кон кур сах 
пры га жос ці. У не ка то рых, па коль кі ў Но вым Све це адзі най пе ні-
тэн цы яр най сіс тэ мы не іс нуе, та му па рад кі, у тым лі ку і фор му 
адзен ня ў тур мах, вы зна ча юць ула ды шта таў, гэ так жа, як і ў 
ФРГ, дзе па праў чыя ўста но вы зна хо дзяц ца ў пад па рад ка ван ні 
ўла даў фе дэ раль ных зем ляў.

Да рэ чы, у ЗША бы ла так са ма ўве дзе на пер шая па зна ка на 
ро бе зня во ле на га. У 1870 го дзе нех та сэр Эд манд Д'ю, яко му 
бы ла да ру ча на рэ фор ма тур маў, за га даў на нес ці на адзен не 
вяз няў стра лу, якая, на яго дум ку, ча мусь ці з'яў ля ла ся сім ва-
лам со ра му.

Што ж ты чыц ца за ход не еў ра пей скіх кра ін, то ў боль шас ці 
з іх ужо даў но но сяць воп рат ку з во лі. У Аў стра ліі ўні фор ма 
зня во ле ных скла да ец ца з шор таў і ка шу лі, на аф ры кан скім 
кан ты нен це ў не ка то рых ад нос на ба га тых кра і нах вяз ні но сяць 
та кое ж адзен не, у сла ба раз ві тых аль бо да нош ваюць свае 
аб нос кі, аль бо но сяць ка зён ную «мдзі ва ні» — ад мыс ло вы ба-
ла хон. Фі лі пін скія ж ту рэм ныя ўла ды ска пі ра ва лі ўні фор му для 
сва іх па да печ ных з аме ры кан скіх зня во ле ных — тут у тур мах 
но сяць кам бі не зо ны аран жа ва га ко ле ру
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І Ў КЛЕТ ЦЫ, І Ў КЛЕТ ЦЫ, 
І Ў ПА ЛІ Ў ПА ЛОС КУОС КУ
Ча му ту рэм ная фор ма пер ша па чат ко ва бы ла па ла са тай?

«ЗА КІ НУ ТЫ ГО РАД» МАЙЯ — «ЗА КІ НУ ТЫ ГО РАД» МАЙЯ — 
ПО ЛЕ КА НОП ЛЯЎ?ПО ЛЕ КА НОП ЛЯЎ?

Сля ды ста ра жыт на га «го ра да» майя, якія, на 
дум ку Ка над ска га кас міч на га агенц тва, знай-
шоў праз Google maps 15-га до вы школь нік, 
з'яў ля юц ца по лем ка ноп ляў. Да та кой вы-
сно вы прый шоў ар хе о лаг Джэф ры Брас вел 
з Ка лі фар ній ска га ўні вер сі тэ та ў Сан-Ды е га, 
па ве дам ляе вы дан не Wіred.

Брас вел пра цяг лы час пра цуе ра зам са сва і мі 
сту дэн та мі і ас пі ран та мі ў гэ тым участ ку джунг-
ляў Юка та на. З на ву коў цам згод ныя яго ка ле гі, 
якія ра ней па лі чы лі тэ о рыю школь ні ка з Кве бе ка 
Уіль я ма Га ду ры псеў да на ву ко вай. Апош ні за явіў 
пра зна ход ку го ра да, су па ста віў шы зор ныя кар ты майя з кар тай іх най буй ней шых па се лі шчаў. 
Школь нік па спра ба ваў су па ста віць раз мя шчэн не ста ра жыт ных га ра доў з кар тай зор на га не ба 
і та кім чы нам прый шоў да вы сно вы аб маг чы мас ці іс на ван ня па се лі шча.

Вы сно вы Брас ве ла з эн ту зі яз мам ус пры ня лі спе цы я ліс ты Ка над ска га кас міч на га агенц тва. 
Школь нік вы сту піў пе рад на ву коў ца мі, рас ка заў ім сваю тэ о рыю. Та ды ж ка над скія спе цы я ліс ты за-
яві лі, што для пра вер кі вы сноў Га ду ры не аб ход на пад рых та ваць экс пе ды цыю ў джунг лі Юка та на.

КРЭЙГ РАЙТ ПРЫ ЗНАЎ СЯ КРЭЙГ РАЙТ ПРЫ ЗНАЎ СЯ 
Ў СТВА РЭН НІ БІТ КОЙ НАЎЎ СТВА РЭН НІ БІТ КОЙ НАЎ

Аў стра лій скі біз нес мен Крэйг Райт, яко га яшчэ 
ў кан цы 2015 го да жур на ліс ты на зы ва лі ства-
раль ні кам біт кой наў, па цвер дзіў сваё да чы-
нен не да вы на ход ства вір ту аль най ва лю ты. 
Пры гэ тым аў стра лі ец па тлу ма чыў па хо джан не 
свай го псеў да ні ма.

На су стрэ чы з су пра цоў ні ка мі кар па ра цыі BBC 
Райт у якас ці до ка зу пра дэ ман стра ваў ліч ба выя под-
пі сы, ство ра ныя ў са мым па чат ку эры раз віц ця крып-
та ва лю ты. Сваё пры знан не біз нес мен па тлу ма чыў 
тым, што вы ра шыў па клас ці ка нец спе ку ля цы ям на тэ му асо бы за сна валь ні ка сіс тэ мы біт кой наў 
і за ха цеў, каб яго па кі ну лі ў спа коі. Прын цы пы ра бо ты сет кі па эмі сіі біт кой наў бы лі апуб лі ка ва-
ны ў 2008 го дзе і пад пі са ны імем Са то шы На ка мо ты. Райт па тлу ма чыў, што на зваў ся бе так у 
го нар япон ска га куп ца і фі ло са фа XVІ ста год дзя Та мі на га На ка мо ты, які кры тыч на ста віў ся да 
нар ма тыў ных прын цы паў мыс лен ня свай го ча су і вы сту паў за сва бод ны ган даль
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