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За га рэ ла ся ідэ яй раз віц ця сель-
ска га ту рыз му пас ля та го, як па гас-
ця ва ла ў ся дзі бе ў Па лан зе. Там я 
на яве ўба чы ла, што та кое — аг ра-
эка ту рызм. Па зна ё мі ла ся з гас па да-
ром. Ён рас па вёў, што ў Літ ве ёсць 
аса цы я цыя сель ска га ту рыз му, якая 
да па ма гае ўла даль ні кам ся дзіб раз ві-
ваць гэ тую спра ву. Вяр ну ла ся да до му 
і па тэ ле фа на ва ла прэ зі дэн ту лі тоў-
скай аса цы я цыі Рэ гі не Сі ру се не. За-
пра сі ла яе ў «Ду дут кі». Ме на ві та яна 
мне і пад ка за ла, ку ды ру хац ца, з ча го 
па чы наць.

Сяб ры ка за лі: «Ле ра, зні мі ру жо-
выя аку ля ры. Гэ та не маг чы ма. Мы ж 
ні Поль шча, ні Літ ва...» Тым не менш, 
я здо ле ла аб' яд наць ад на дум цаў, лю-
дзей, якія жа да юць зай мац ца сель скім 
ту рыз мам. І ў 2002 го дзе з'я ві ла ся пер-
шае бе ла рус кае рэ гі я наль нае гра мад-
скае аб' яд нан не «Аг ра- і эка ту рызм». 
Ужо праз год яно вы рас ла ў на цы я-
наль нае аб' яд нан не «Ад па чы нак у 
вёс цы». Вяс коў цы зра зу ме лі, што не 
толь кі ка ро ва мо жа іх кар міць, але і 
са ма пры ро да, по быт і куль ту ра.

У Бе ла ру сі за рэ гіст ра ва на больш 
за 2 ты ся чы аг ра ся дзіб. З іх амаль па-
ла ві на ак тыў на зай ма ец ца пры ёмам 
ту рыс таў. Гэ та знач нае да сяг нен не, 
ка лі ўлі чыць, што 10 га доў та му ў нас 
сло ва «аг ра эка ту рызм» на огул не 
ўжы ва ла ся.

Сім ва лам бе ла рус ка га аг ра эка-
ту рыз му вы ра шы лі зра біць зя лё на га 
пеў ня, бо ён аса цы ю ец ца з вёс кай, з 
не чым свет лым, ён бу дзіць лю дзей і 
раз га няе злых ду хаў. Вя до мы мас так 
па вы ці нан цы Сла ва Ду бін ка вы ра заў 
нам эмб ле му ў вы гля дзе да рос ла га 
пеў ні ка з дзет ка мі не вы пад ко ва. Бо 
сель скі ту рызм у Бе ла ру сі — на 99% 
ся мей ны біз нес. Як пра ві ла, гэ та тан-
дэм «муж—жон ка». Мне вель мі па да-
ба ец ца, што мно гія дзе ці па ча лі ўцяг-
вац ца ў гэ ты пра цэс. Ву чац ца ту рыз му 
і вяр та юц ца ў вёс ку.

На пен сіі я так са ма пла ную за няц-
ца аг ра эка ту рыз мам. Не ка лі мяс цо-
выя жы ха ры ўга ва ры лі мя не на быць 
дом у Ра сон скім ра ё не. Ён ста іць у 
цу доў ным мес цы, на бе ра зе во зе ра, 
по бач ра ка. Поў ная пры род ная іза ля-
цыя, ад ным сло вам. Дом той ка лісь ці 
на ле жаў фа то гра фу. Ха чу даць яму 
дру гое ды хан не. Раб лю там сты лі за-
цыю 60-х га доў мінулага стагоддзя: 
бла кіт ныя ка пы, прош вы...

ПРА ЦЭ МЕН ТА ВЫЯ 
ПЛА ТЫ, ТУІ  
І ДРЭ СІ РА ВА НЫХ КА РОЎ

Ра ней я не ба чы ла ні я ка га ха-
раст ва ў на шых драў ля ных ха тах. 
Кар ды наль на змя ні ла мер ка ван не 
пра бе ла рус кую вёс ку толь кі та-
ды, ка лі па гля дзе ла на яе ва чы ма 
за меж ні каў. Вёс кі, дзе за ха ва ла ся 
тра ды цый ная бе ла рус кая за бу до ва, 
вы клі ка юць у іх за хап лен не. За раз 

я так са ма лі чу, што вёс ка — наш 
зда бы так. Ха ты з раз ны мі лішт ва мі, 
пла ты. Толь кі не цэ мен та выя! Тое, 
што ця пер ад бы ва ец ца за ме на драў-
ля ных пла тоў на цэ мен та выя, — гэ та 
жах лі ва. Ні ко му не раю іх ста віць. 
Гэ та прос та зні шчэн не бе ла рус кай 
вёс кі.

Сэр ца кры вёю аб лі ва ец ца, ка лі 
ба чу ся род драў ля ных да моў бе лы 
трох па вяр хо вы аса бняк з сі лі кат най 
цэг лы. У анг лій скай вёс цы гэ та не-
маг чы ма. Вам прос та не да зво ляць 
па ру шыць ар хі тэк тур ную гар мо нію. 
Хо чац ца, каб і ў нас з'я віў ся стро гі 
за кон аб за ха ван ні сель ска га ланд-
шаф ту.

Вёс ка па він на быць па доб най на 
вёс ку. Я за тое, каб за ста ваў ся ага-
род, маг чы ма, мен ша га па ме ру. І аба-
вяз ко ва квет ні кі! Пры чым я су праць 
туй, які мі ця пер паў сюд на аб са джва-
юць ся дзі бы. Бо бе ла рус кая вёс ка мае 
свае тра ды цый ныя квет кі.

Па ся лі лі мы не як у вяс ко вую ха-
ту экс пер таў з Анг ліі і Аме ры кі. Праз 
ты дзень спы та лі ў іх: «Што вас больш 
за ўсё здзі ві ла»? Яны ад ка за лі: «Дзве 
гас па дар скія ка ро вы. Яны са мі ку дысь-
ці сы хо дзі лі і вяр та лі ся...» Зра зу ме ла, 
што ка ро вы сы хо дзі лі на па шу. Але 
для іх гэ та бы лі «дрэ сі ра ва ныя ка ро-
вы», та му што «са мі сы хо дзі лі». Для 
за ход ня га ча ла ве ка гэ та фан тас ты ка! 
Мно гія з іх упер шы ню каш ту юць свой-
скае яй ка, ба чаць, як до яць ка ро ву, 

як цэ дзяць ма ла ко, б'юць з яго мас ла 
пры да па мо зе драў ля най мас ла бой-
кі... За хап ля юц ца за меж ныя ту рыс ты 
і тым, што мы здо ле лі за ха ваць тра-
ды цый ныя аб ра ды, ра мёст вы!

У мя не вель мі сен ты мен таль нае 
стаў лен не да на шай бе ла рус кай ке-
ра мі кі. Яна вель мі вы тан ча ная, эле-
гант ная. Маю шмат вы ра баў з глі ны, 
пры чым не толь кі на пра цы, але і до-
ма. Не ка то рыя ра бо ты вель мі вя до-
мых май строў. Мне па да ба ец ца, што 
ра ней ган ча ры ўсё пра дум ва лі да 
дро бя зяў. Вось гэ та му гар ла чу га доў 
60 (па каз вае), дык ён зроб ле ны так, 
каб на ват баб ка, у якой тра суц ца ру кі, 
маг ла яго ўтрым лі ваць. У мя не до ма 
ёсць глі ня ны сер віз, па кры ты зя лё най 
гла зу рай. Ён зроб ле ны ў «Ду дут ках». 
І я ім вель мі да ра жу. Ка лі сер ві рую ім 
стол на пры ро дзе, гос ці не ўтой ва юць 
за хап лен ня...

Мы мо жам стаць сла вян скай 
Швей ца ры яй ці Іта лі яй. Кра і най 

сель ска га ту рыз му для ўсёй Еў ро-
пы. У нас для гэ та га ўсё ёсць. Не-
кра ну тая пры ро да, шмат лі кія аб ра-
ды і тра ды цыі, доб рыя да ро гі, вель мі 
гас цін ныя і ду шэў ныя лю дзі. Як пі саў 
Ка рат ке віч, «Бе ла русь — гэ та край 
рас кры тых душ і дзвя рэй». Трэ ба 
толь кі вы ра шыць дып ла ма тыч ныя 
пы тан ні з ві за мі і праб ле мы з інф-
ра струк ту рай. Бо ту рыс ты га то вы 
па кі даць у вёс цы гро шы: на бы ваць 
су ве ні ры, аран да ваць аў та ма бі лі, 

лод кі, ве ла сі пе ды, на вед ваць му-
зеі... Але не паў сюль па куль ство-
ра ны ўмо вы.

У Бе ла ру сі ня ма ні вод най аг ра ся дзі-
бы, дзе б маг лі ад па чы ваць ін ва лі ды-ка-
ля сач ні кі. Гэ та прос та аб сурд на. І спра ва, 
як вы свет лі ла ся, не ў тым, што гас па да-
ры ся дзіб не хо чуць гэ тым зай мац ца. 
Яны прос та не ве да лі, што та кая праб-
ле ма ёсць. Та му за раз мы гэ тай тэ май 
за ня лі ся ўшчыль ную. Пра во дзім адап-
та цыю ся дзі б, рас пра цоў ва ем экас цеж кі 
для ін ва лі даў-ка ля сач ні каў па На лі боц-
кай пу шчы. Лю дзі з аб ме жа ван ня мі ма-
юць та кія ж пра вы на ад па чы нак, як і мы 
з ва мі. Тым больш, не вар та за бы вац ца, 
што бя да мо жа зда рыц ца з кож ным.

ПРА КЛАС ТА РЫ, ЦМО КА 
І БЕ ЛА РУС КІ КУ РОРТ

Ёсць у нас крэ а тыў ныя ся дзі бы. 
На прык лад, гас па ды ня ся дзі бы «Да-
мель ка» ў Сма ля віц кім ра ё не за хап-
ля ец ца фі та ды зай нам і пра во дзіць 

май стар-кла сы па пра цы з квет ка мі. 
Ва сіль Фра лоў з жон кай Алай зра бі-
лі ў Ва ло жын скім ра ё не ся дзі бу, пры-
све ча ную пча ляр ству. Там на ват ёсць 
шкля ны ву лей, каб на зі раць за тым, 
як жы вуць пчо лы. На ся дзі бе «Ба рок» 
му зы кі Але ся Ла ся ёсць му зей ста ра-
даў ніх пры лад. Гас па дар сам ад наў ляе 
пры ла ды, ро біць ду ды, ву чыць бе ла ру-
саў тра ды цый ным тан цам...

Каб ства рыць ары гі наль ны рэ гі я-
наль ны турп ра дукт, мяс цо вым ула дам 

і гас па да рам ся дзіб трэ ба на ву чыц ца 
пра ца ваць ра зам. Бо бу ду чы ня ў аг-
ра эка ту рыз ме і ў цэ лым у эка но мі цы 
ме на ві та за клас та ра мі.

Яр чэй за ўсіх у гэ тым пла не раз-
ві ва ец ца Ва ло жын скі ра ён. Там ка ля 
30 ся дзіб аб' яд на на ва кол зя лё на га 
марш ру ту «Ва ло жын скія гас цін цы» ў 
аг ра ту рыс тыч ны клас тар. Ту ды ўва-
хо дзяць і мяс цо выя му зеі, і фер ме-
ры, у якіх ёсць стай ні, і мас та кі, якія 
аздаб ля юць ся дзі бы, і фаб ры ка «Іў-
кон», якая ла дзіць «Цу кер ка вы фэст». 
На тэ ры то рыі ра ё на ёсць са на то рый, 
ку ды гас па да ры ся дзіб во зяць сва іх 
ту рыс таў на ма саж, у ба сейн. Там 
жы вуць вель мі твор чыя лю дзі, і ў іх 
вель мі шмат крэ а тыў ных ідэй. Так, 
ёсць дум кі зра біць фес ты валь, звя-
за ны з раз віц цём ніж няй бя ліз ны. Бо, 
аказ ва ец ца, вы на ход ні ца ста ні ка Іда 
Ро зен таль ро дам з тых мяс цін...

Кож ны рэ гі ён па ві нен мець ці ка-
вую ад мет насць. Бо лю дзі не па едуць 

у вёс ку дзе ля лож ка і ежы. За ці ка-
віць су час ных ту рыс таў мож на ней кай 
уні каль най ці ка він кай. На прык лад, у 
Дры бін скім ра ё не рас паў сю джа на ша-
па валь ства. Там ёсць гра мад скае аб'-
яд нан не ша па ва лаў, цу доў ны му зей, 
звя за ны з тра ды цы яй руч но га вы ра бу 
ва лё нак, свя та «Дры бін скія тарж кі»... 
У ша па валь стве я ба чу для рэ гі ё на 
вя лі кую перс пек ты ву. Ім за ста ло ся 
толь кі ска а пе ра вац ца і больш ін тэн-
сіў на пра ца ваць 
на гэ тую ідэю ўсім 
ра ё нам.

У Ле пель скім 
ра ё не па чы на юць 
раз ві ваць воб раз 
цмо ка, які, па Ка-
рат ке ві чу, жыў у Ле пель скім во зе ры. 
Ужо ў ве рас ні на дзень го ра да там 
з'я віц ца пом нік гэ тай іс то це. Мы ж ні-
чым не гор шыя за Шат лан дыю, якая 
пры ваб лі вае ту рыс таў ле ген дай пра 
Лох-Не скую па чва ру.

Пер шы аг ра эка ту рыс тыч ны ку-
рорт у Бе ла ру сі пла ну ем зра біць у 
Ра сон скім ра ё не. Бо гэ та са мы чыс-
ты ра ён. Там 80 ад сот каў ле су, ка-
ля 200 рэк і азёр, ёсць мі не раль ныя 
во ды, са пра пель, за каз ні кі «Сінь ша» 
і «Чыр во ны Бор», вель мі шмат аг ра-
ся дзіб. Мяс цо вы ту ра пе ра тар мог бы 
што дзень ар га ні зоў ваць ней кія пра-
гра мы для тых, хто ад па чы вае.

Яшчэ адзін ці ка вы шлях раз віц ця 
сельскай тэрыторыі на зі раю ў Ка рэ ліц-
кім ра ё не. Баць ка на быў за кі ну тую вёс-
ку для сва ёй дач кі — ма ёй вы пуск ні цы 
(Ва ле рыя Клі цу но ва, да та го ж, з'яў ля-
ец ца да цэн там ка фед ры між на род на га 
ту рыз му БДУ). Вёс ка ўклю чае 17 хат, 
якія ця пер ад наў ля юц ца з за ха ван нем 
аў тэн тыч ных тра ды цый. Там пла ну ец-
ца ства рыць ту рыс тыч ны комп лекс.

ПРА ШКЛЯ НУЮ ТЭ РА СУ, 
СЭР ЦА БІЦ ЦЁ 
І ДЫС КРЫ МІ НА ЦЫЮ

Я прак тыч на не ад па чы ваю. Ма-
гу, вя до ма, па ехаць на ты дзень ту ды, 
дзе мо ра і сон ца. Але вост рай па трэ бы 
ў ад па чын ку не ад чу ваю. Бо па пра цы 
я вель мі шмат пе ра мя шча ю ся, та му 
атрым лі ва ец ца, што рух, но выя ўра-
жан ні — гэ та мой лад жыц ця. На ват 
ка лі еду пра во дзіць се мі нар у вёс ку, 
ад па чы ваю ду шой і це лам. Ду шой — 
бо зай ма ю ся лю бі май спра вай, це лам 
— бо пас ля се мі на ра ўсіх яго ўдзель ні-
каў ча кае ку пан не, лаз ня, за ба вы...

Больш за ўсё люб лю ба віць час у 
сва ім до ме ў Ду дут ках. Ва кол — сад.
Ёсць там вя ліз ная шкля ная тэ ра са, над 
якой зві са юць га лін кі дрэў. Таму  нават 
у дождж і хо лад на тэрасе камфортна, 
ад чу ван не, што зна хо дзіш ся на пры ро-
дзе. Збі ра ю ся асес ці там на не каль кі 
ме ся цаў і за вяр шыць не каль кі кніг.

Маё сэр ца б'ец ца час цей, ка лі зай-
ма ю ся раз віц цём аг ра эка ту рызму ці га-
ва ру на гэ тую тэ му. Ад ной чы да нас у 

офіс пры хо дзіў прад стаў нік «Зя лё най 
пар тыі». Рас па вя даў пра свой пра ект. 
«Ма лай цы, — ка жу, — доб рая ідэя». 
«Ну, зна чыць, вы бу дзе це з на мі яе пра-
соў ваць». «Не, — ка жу. — Маё сэр ца не 
ста ла біц ца час цей». Ён, маг чы ма, па ду-
маў, што я вар' ят ка. Але я пе ра ка на на, 
што ка лі ад ра зу сэр ца не ста ла чаcцей 
біц ца, зна чыць, не вар та губ ляць час.

Стог ны пра дыс кры мі на цыю жан-
чын не каль кі на ду ма ныя. Я аб са лют на 
ў іх не ве ру. І ні ў ад ну жа но чую ар га ні-
за цыю не ўсту па ла і не ўступ лю. Та му 
што, лі чу, ген дар най праб ле мы ня ма. 
Праб ле ма не па між па ла мі — яна ў 
са мой жан чы не. Кож ны мае тое, што 
жа дае. Гэ та я ка жу, вя до ма, пра свой 
до свед. Ка лі я вый шла за муж у 17 га-
доў, у мя не быў до сыць цвёр ды кант-
роль над ма і мі жа дан ня мі, бо Яў ген 
Бу дзі нас быў на шмат ста рэй шы за мя-
не: маў ляў, гэ та та бе нель га чы таць, 
гэ та та бе не трэ ба ра біць... Сло вам, 
«мес ца ўсход няй жан чы ны на кух ні». 
Я да маг ла ся ўся го праз су пра ціў, ні хто 
ні чо га не пад нёс мне на спо дач ку, я 
ва я ва ла за свае пра вы.

У нас дзіў нае гра мад ства. З ад на го 
бо ку, у нас ні ко лі не абя руць жан чы ну 
прэ зі дэн там ці прэм' ер-мі ніст рам, як, на-
прык лад, у Тур цыі ці ў Па кі ста не. Перш 
за ўсё та му, што ў са міх жан чын ёсць 
мер ка ван не: «Не жа но чая гэ та спра ва». 
З ін шай — зай мац ца біз не сам жан чы-
нам у нас ляг чэй. Муж чы ны цвёр да кан-
ку ры ру юць адзін з ад ным, а да жан чы-
ны гэ та га па чуц ця яны не ад чу ва юць. Я 
ма гу да зво ліць са бе не фар маль ныя па-
во дзі ны, мяк касць, жарт, гу мар — на ват 
у гу тар цы з чы ноў ні ка мі. Пры знац ца, я 
не жа да ла б быць муж чы нам.

На дзея ДРЫ ЛА.
Фо та Яў ге на ПЯ СЕЦ КА ГА.

«Сяб ры ка за лі: «Ле ра, зні мі ру жо выя аку ля ры!»

Ва ле рыя Клі цу но ва — лаў рэ ат кон кур су 
«Ча ла век спра вы-2009» у на мі на цыі 
«За са мую ары гі наль ную біз нес-ідэю, 
якую ўва со біў ай чын ны прад пры маль нік».

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

...Пер шым пунк там, ку-
ды мы за вi та лi, ста ла па-
пу ляр нае ў Мiн ску мес ца 
пад наз вай «Лi до». Бiст ро 
вя до мае сва ёй смач най 
кух няй i до сыць дэ ма-
кра тыч ны мi цэ на мi, та му 
на вед валь нi каў тут заўж-
ды шмат. Ве ча рам, пас ля 
пра цоў на га дня, гэ та бы-
ло асаб лi ва за ўваж на.

Трэ ба ска заць, што 
зга да нае бiст ро пра цуе 
па прын цы пе са ма аб слу-
гоў ван ня, ка лi ўжо га то-
выя стра вы кож ны на-
вед валь нiк са ма стой на 
ста вiць на свой пад нос, а 
пас ля раз лiч ва ец ца за iх на ка се. 
Та му афi цы ян таў, што пры ма юць 
за мо ву, тут ня ма, за тое ёсць пер-
са нал, якi ста iць за пры лаў ка мi i 
па прось бе на клад вае ў та лер ку 
тую цi iн шую стра ву. Спа чат ку Дзi-
на звяр ну ла ся да трох жан чын, якiя 
звы чай на ў гэ тым бiст ро зай ма юц-
ца пры бi ран нем ста лоў.

Па раз маў ля ла з iмi хвi лi ну дру-
гую i сыш ла з пус тым пад но сам. 
Да лей Дзi на пай шла да пры лаў-
ка з мяс ны мi стра ва мi. На зi ра ю чы 
збо ку, я зра зу ме ла, што тут так са-
ма неш та не так. Праз ней кi час я 
вы дых ну ла з па лёг кай: на ша «ту-
рыст ка» iш ла да ка сы з та лер кай 
на пад но се. Ня ўжо, «пе ра мо га»?

Ура жан нi Дзi ны:
— Шчы ра ска заць, я не пры ем на 

здзiў ле на! Бед ныя iн ша зем цы! У 
iх ёсць рэ аль ная ры зы ка за стац-
ца га лод ны мi. Жан чы ны, да якiх я 
звяр ну ла ся ў са мым па чат ку, ня-
мец кай мо вы не ра зу ме лi. Дзве з 
iх ад ра зу прос та ад вяр ну лi ся ў iн-
шы бок, ро бя чы вы гляд, што мя не 
не iс нуе. Толь кi ад на на ма га ла ся 
неш та мне ска заць, пры гэ тым са 
сме хам пы та ю чы ся ў сяб роў кi, што 
бы ла по бач: «А ты га во рыш па-ня-
мец ку?» За ўва жы ла iх упэў не насць 
вось у чым: жан чы ны лi чы лi, нi бы та 
я не ра зу мею тое, што яны па мiж 
са бой аб мяр коў ва юць, на ват кры ху 
па смi ха лi ся з мя не. У вы нi ку, я ад-
чу ла: нi чым да па маг чы не мо гуць.

Вы ра шы ла «па спы таць шчас-
ця» ў iн шым мес цы. Мо жа, удас-
ца хоць мяс ной цi рыб най стра вай 
пад сiл ка вац ца? «А гэ та смач на?» 
— спы та ла я ў хлоп ца, што ста яў 
за пры лаў кам. Каб не «па мер цi з 
го ла ду», па прос ту па ка за ла паль-
цам на стра ву. Хло пец гля дзеў на 
мя не коль кi iм гнен няў, а пас ля так-
са ма ўклю чыў «так ты ку слi ма ка». 
«Сха ваў ся ў ра ка вi ну», ска заў, што 
не ра зу мее нi сло ва, пе ра стаў звяр-
таць на мя не ўва гу, на ват ней кiм 
раз драж нё ным стаў. У ней кi мо-
мант ста ла вель мi не пры ем на, але 
я па-ра ней ша му ўсмi ха ла ся i на ма-
га ла ся па тлу ма чыць, што ж ха чу 
з'ес цi. Нуль рэ ак цыi! На гэ та ўсё 
здзiў ле на гля дзе ла ма ла дая па ра. 
Муж i жон ка па шка да ва лi мя не i 

па тлу ма чы лi, што кры ху га во раць 
па-анг лiй ску i мо гуць да па маг чы. 
Але сiл пра цяг ваць «быць у воб ра-
зе» не як не стала. Та му ад мо вi ла ся 
ад да па мо гi i па дзя ка ва ла iм, ска-
заў шы, што дрэн на ве даю анг лiй-
скую мо ву. Толь кi дзя ку ю чы сва ёй 
на стой лi вас цi, па ка заў шы не каль кi 
ра зоў, што ж я ха чу за мо вiць, на-
рэш це атры ма ла ў ру кi жа да ную 
та лер ку! Мож на, вя до ма, спi саць 
усё на ка нец пра цоў на га дня i вя-
лi кую стом ле насць, але ж гэ та ней-
кае не на дзей нае апраў дан не.

А мiж iн шым, «Лi до» — гэ та ад-
но з са мых ма iх лю бi мых мес цаў у 
Мiн ску. Як бе ла рус кая дзяў чы на, 
не маю да яго нi я кiх прэ тэн зiй.

Паў дзель нi чаць у гэ тым экс пе-
ры мен це мне бы ло цi ка ва не толь кi 
та му, што я змаг ла па прак ты ка вац-
ца ў за меж най мо ве. Не вер баль-
ная ка му нi ка цыя — важ ная част ка 
май го пра фе сiй на га iн та рэ су. Жэс-
ты, эмо цыi, якiя вы ра жа юц ца без 
слоў, так са ма ня суць у са бе вель мi 
шмат iн фар ма цыi. I, пры зна ю ся, у 
ней кiя мо ман ты мне да ва лi зра зу-
мець, што нi ко га не цi ка вяць мае 
праб ле мы.

«Фальш» цi «на цюр лiх»?
Сет ка рэ ста ра наў пад наз вай 

«Ва сiль кi» прэ зен туе ся бе як мес-
ца, дзе мож на па час та вац ца «на-
род най» кух няй. У свя точ ныя днi i 
вы хад ныя там час та не бы вае сва-
бод ных мес цаў.

Мы прый шлi ў адзiн з «ва сiль ко-
вых» рэ ста ра наў. Як i да маў ля лi ся, 
се лi за роз ныя сто лi кi. Афi цы янт ка, 
якая пры ма ла за каз у на шай «за-
меж най гос цi», вi да воч на, нi чо га не 
ра зу ме ла, але ўсмi ха ла ся. А гэ та — 
па ло ва спра вы. Коль кi хвi лiн пры-
свя цi лi раз гля дан ню ме ню. За мо ва 
пры ня та! Ня ўжо ўсё так прос та?

Ура жан нi Дзi ны:
— Дзяў чы на па-ня мец ку так са-

ма не га ва ры ла. Яна ад ра зу па цi-
ка вi ла ся, цi ра зу ме ем мы па-анг лiй-
ску. Я ад ка за ла, што трош кi ве даю 
гэ тую мо ву. Тут мне не ад клад на 
пры нес лi ме ню на анг лiй скай i па-
пра сi лi па ка заць, што ж я жа даю 
за мо вiць. Я за пы та ла ся пра пi цу, 
але ў ме ню яе не бы ло. Афi цы янт ка 

вет лi ва па тлу ма чы ла гэ тую 
сi ту а цыю, ска заў шы, што 
ў ад ным з iмi бу дын ку пра-
цуе пi цэ рыя, та му га та ваць 
та кую стра ву iм ня ма сэн-
су. Яна га ва ры ла гэ та не 
па-рус ку, а ста ра ла ся па-
да браць вя до мыя ёй анг-
лiй скiя сло вы, каб даць мне 
зра зу мець сi ту а цыю. Та ды 
вы ра ша на бы ло зра бiць iн-
шы вы бар.

— Дрынкс? — я ста ра-
ла ся ад па вя даць ро лi ча-
ла ве ка, якi не дас ка на ла 
ве дае анг лiй скую мо ву.

Дзяў чы на ад ра зу ж ад-
гар ну ла пе ра да мной па-
трэб ныя ста рон кi ме ню, 

пра па ноў ва ю чы ўсе маг чы мыя 
как тэ лi, гар ба ту, ка ву.

З да па мо гай па ры прос тых анг-
лiй скiх слоў я за мо вi ла са бе ма лоч-
ны как тэйль i ка пу чы на. Пры гэ-
тым я па пра сi ла, каб ка ву пры нес лi 
не ад ра зу, а кры ху паз ней. Маю 
прось бу за да во лi лi. Ад но сi ны пер-
са на лу мне спа да ба лi ся. Афi цы янт-
ка не га ва ры ла доб ра на за меж най 
мо ве, але яна ра бi ла ўсё, каб я не 
ад чу ва ла нi я кiх ня зруч нас цяў, i гэ та 
бы ло пры ем на. Ка лi пры нес лi ка ву, 
у га ла ву прый шла дум ка зра бiць 
апош нi не вя лiч кi «тэст». Як вя до ма, 
iн тэр' ер «Ва сiль коў» аформ ле ны ў 
эт на сты лi. Там шмат дрэ ва, на ту-
раль ных тка нiн i «квет ка вых» ар на-
мен таў. Я вы ра шы ла па цi ка вiц ца, 
цi на ту раль ным дрэ вам аздоб ле ны 
сце ны. Тыя ж нем цы, на прык лад, 
вель мi цэ няць усё на ту раль нае. 
Гэ та ўжо бы ло за над та цяж ка, але 
дзяў чы на не раз гу бi ла ся i па клi ка-
ла сяб роў ку.

На рэш це мы па ра зу ме лi ся, i 
мне па тлу ма чы лi, што гэ та толь кi 
дэ ка ра цыя. З вель мi пры-
ем ны мi эмо цы я мi я па пра-
сi ла пры нес цi квi ток i па-
дзя ка ва ла афi цы янт цы за 
пра цу.

Ваш аў то граф, 
ка лi лас ка!

«Эль Па мi до ра» — 
так са ма до сыць вя до-
мае ста лiч нае мес ца, дзе 
мож на ад нос на ня до ра га 
пад' ес цi. Да сто лi ка Дзi-
ны па ды шла дзяў чы на-
афi цы янт ка i тут жа на кi-
ра ва ла ся на зад. За мест 
яе прый шла iн шая. Яны 
па ча лi раз мо ву i до сыць 
доў га раз гляд ва лi ме ню. 
Праз ней кi час Дзi не пры-
нес лi вы бра ную ёй стра-
ву. Я спра вi ла ся са сва ёй 
хут чэй, а та му вы ра шы ла 
па ча каць на ву лi цы. Дзе-
сяць, пят нац цаць хвi лiн 
ча кан ня... Дзi ны ўсё ня-
ма. Мо жа, неш та зда ры-
ла ся?

Ура жан нi Дзi ны:
— Пер шая афi цы-

янт ка па пра сi ла пра ба-

чэн ня i сыш ла, бо нi ня мец кай, нi 
анг лiй скай мо ва мi, не ва ло да ла. 
Па клi ка лi iн шую дзяў чы ну. Тая ня-
дрэн на ва ло да ла анг лiй скай, у яе 
бы ло дас ка на лае вы маў лен не. Я 
вы ра шы ла, што бу ду ў гэ тай сi ту а-
цыi ча ла ве кам, яко га «вя дуць» па 
бяз меж ных пра сто рах ме ню. Па-
коль кi, па ле ген дзе, я анг лiй скую 
ра зу мею праз сло ва, то, за маў ля-
ю чы пi цу з сы рам i вянд лi най, я зра-
бi ла вы гляд, што не ве даю, як на 
гэ тай мо ве на зы ва ец ца апош няя. 
Што та кое «шын кен» афi цы янт ка 
не ве да ла, але яна на ма га ла ся... 
уга даць. Па ка за ла на зды мак у ме-
ню i аку рат на спы та ла ся: «Фiш?» 
Уга даць, на жаль, не змаг ла. Але я 
за ўва жы ла, як яна ста ра ец ца знай-
сцi са мной агуль ную мо ву, про сiць 
пра ба чэн ня, што не ра зу мее мя-
не, та му вы ра шы ла аб лег чыць ёй 
за да чу i па тлу ма чы ла, што лепш 
за моў лю дэ серт.

Пас ля ўво гу ле бы ло неш та ней-
ма вер нае: я па-ня мец ку, а яна — 
па-анг лiй ску, аб мяр коў ва лi, якi ж 
торт лепш за мо вiць, на ват змаг лi 
вы зна чыць, на коль кi ён са лод кi, якi 
ў яго смак. I пры гэ тым я не ад чу ла 
нi я ка га раз драж нен ня з бо ку афi-
цы янт кi, хоць, вi да воч на, яе ча ка лi 
iн шыя клi ен ты, а хвіліны тра цiлі ся 
на мя не.

Ка лi прый шоў час раз лiч вац ца, 
я па дзя ка ва ла ёй за пра цу i ска за-
ла, што торт быў вель мi смач ным. 
Вi даць бы ло, што дзяў чы на ўра-
жа на гэ ты мi сло ва мi. Яна ўсмiх ну-
ла ся i пра па на ва ла мне на пi саць 
што-не будзь у кнi зе гас цей. Прый-
шло ся за тры мац ца, каб на пi саць 
па дзя ку.

Ка лi экс пе ры мент па ды шоў да 
за вяр шэн ня, я ад чу ла вя лi кую роз-
нi цу з ты мi ўра жан ня мi, якiя за ста-

ва лi ся ў мя не пад час на вед ван ня 
ўсiх гэ тых мес цаў не ў якас цi iн ша-
зем най гос цi. Пры чым, роз нi ца гэ-
тая з пе ра гi ба мi ў про цi лег лыя ба кi. 
Пер шы з якiх — «та бе па трэб на, 
вы круч вай ся як хо чаш», а дру гая 
— не ве ра год ная пор цыя ўва гi, якой 
я нi ко лi не ад чу ва ла, на вед ва ю чы 
ка вяр нi як бе ла рус ка. Усе вы шэй-
зга да ныя ка вяр нi ад кры лi ся мне 
зу сiм з iн ша га ра кур су.

P.S. Узнікае пытанне, на якім 
узроўні Дзіна валодае замежнай 
мовай? Ад ка жу так: прак ты ка па-
ка за ла, што яе мож на спа кой на 
прад стаў ляць зна ё мым у якас цi 
гос цi з iн шай кра i ны, не ба ю чы-
ся пры гэ тым быць «рас сак рэ ча-
ным». Па цвер джан не та му — афi-
цы янт ка ў ад ной з ка вяр няў, што 
мы на ве да лi. Пас ля та го, як Дзi на 
раз лi чы ла ся i вый шла на ву лi цу, 
гэ тая дзяў чы на з за хап лен нем 
ста ла шап тац ца з сяб роў ка мi: 
«Бо жа мой, я ж па-ня мец ку зу-
сiм не ра зу мею. На ват i не ве да-
ла, што ра бiць! Але ж, зда ец ца, 
усё доб ра прай шло...». Я ме ла 
цу доў ную маг чы масць на зi раць 
гэ тую «сцэн ку» на свае во чы. Ча-
му ўдзель нi ца экс пе ры мен ту ка-
рыс та ла ся ня мец кай мо вай, а не 
анг лiй скай, з якой, усё ж, бо лей 
шан цаў быць зра зу ме тым?

Пры зна ю ся, што мы не ста-
вi лi пе рад са бой мэ ты пра эк за-
ме на ваць афi цы ян таў i пер са нал 
ка вяр няў на прад мет без да кор-
на га ве дан ня за меж ных моў. 
Га лоў ным тут бы ло вы явiць, на-
коль кi лю дзi га то вы да па маг чы, 
пра явiць ува гу i, ня гле дзя чы на 
моў ны бар' ер, усё ж да га дзiць 
клi ен ту. А ня мец кая мо ва як раз i 
зра бi ла гэ тую за да чу больш скла-
да най. I га лоў нае пы тан не: па якiх 

кры тэ ры ях бы лi вы бра-
ны ме на вi та тры ка вяр нi, 
зга да ныя ў тэкс це? Усё 
вель мi прос та: па пу ляр-
насць i ся рэд нi ўзро вень 
цэн. Па мыл кай бы ло б 
ду маць, што iн ша зем ныя 
ту рыс ты, якiя на ве да юць 
Мiнск, бу дуць хар ча вац-
ца вы ключ на ў да ра гiх 
рэ ста ра нах кла са «люкс». 
Ас тат нiя ака лiч нас цi i су-
па дзен нi — вы пад ко васць. 
Чы та чоў про сiм не лi чыць 
вы нi кi экс пе ры мен ту ней-
кай «аб са лют най iс цi най». 
Гэ та прос та асоб на ўзя-
тыя сi ту а цыi, якiя зда ры-
лi ся з пэў ным ча ла ве кам, 
у на шым вы пад ку — з Дзi-
най. Iн шая спра ва, што на 
мес цы гэ та га ча ла ве ка 
мог быць хтось цi iн шы. 
На прык лад — са праўд ны 
за меж ны госць.

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ.
На здымках: Дзяў чы ну, якая зга дзi-
ла ся адзiн ве чар па быць за меж най 
ту рыст кай, за вуць Дзi на. (Про сiм 
пра ба чэн ня ў чы та чоў за ня якас нае 
фо та: ка рыс тац ца пра фе сiй най тэх-
нi кай у аб ста вi нах «сак рэт нас цi» не 
бы ло нi я кай маг чы мас цi.)

ВЯ ЧЭ РА НЕ «ПА-НА ША МУ»...
У Кі е ве зня ве чы лі зна ка мі-
тую скульп ту ру га лоў нага 
ге роя мульт філь ма «Во жык 
у ту ма не» (аў тар Кан стан цін 
Скры туц кі даў ёй іра ніч ную 
наз ву «Ко нік»), якую лю бяць 
не толь кі мяс цо выя жы ха ры, 
але і шмат лі кія ту рыс ты, у тым 
лі ку і з на шай кра і ны. Коль кі 
фо та здым каў бы ло зроб ле на 
«ў аб дым ках» з ка лю чай, але 
та кой мі лай іс то тай! 

Ван да лы вы кра лі ву зель чык са 
слоікам ва рэн ня, які во жык бе раж лі-
ва тры маў у лап ках. Звя рок так са ма 
стра ціў шмат іго лак-цвіч коў, а яго 
пыс ку за раз «ўпры гож вае» вя лі кая 
шчы лі на. «Ма быць, пры ра ба ван ні 
ён су пра ціў ляў ся...» — ка мен ту юць 
у ін тэр нэ це на ві ну пра не па важ лі вае 
абы хо джан не з во жы кам.

Да рэ чы, гэ та ўжо не пер шы 
вы па дак, ка лі ў Кі е ве ла ма юць 
скульп ту ры. І ча мусь ці ўва гу ван да-
лаў асаб лі ва пры цяг ва юць фі гу ры 
аў тар ства Кан стан ці на Скры туц ка-
га. У маі не вя до мыя па здзе ка ва лі-
ся з не каль кіх пар ка вых скульп тур 
на Пей заж най алеі: зеб ра, якая 
ўпры гож вае фан тан, за ста ла ся без 
ке ра міч най на гі (вя до ма, на вош та 
зеб ры ке ра міч ная на га?), а Лі су, 
сяб ру Ма лень ка га прын ца, ад ла-
ма лі ву шы і ўво гу ле ада рва лі яго 
ад па ста мен та (на пэў на, звер па цяр пеў за 
сваё вя до мае на стаў лен не быць ад каз ны мі 
за тых, ка го пры ру чы лі, якое ван да лы, мяр-
ку ю чы па ўсім, не па дзя ля юць).

Хо чац ца за даць толь кі ад но пы тан не: 
на вош та? На вош та раз бу раць ство ра ную 
ча ла ве кам пры га жосць, у якую ён уклад ваў 
час цін ку сва ёй ду шы, спа дзе ю чы ся па ра да-
ваць ін шых лю дзей? Што гэ та: зайз драсць 

і злосць ад та го, што сам не здоль ны быць 
твор цам, ці ін стынк тыў ная, пер ша быт ная 
ця га лю дзей да раз бу рэн ня? А мо жа, сла ва 
Ге раст ра та не дае спа кою? У та кім вы пад ку 
ра ім шкод ні кам па кі даць на «мес цы зла чын-
ства» кан такт ныя звест кі: каб на род ве даў 
ім ёны сва іх «ге ро яў».

Але на ЗА РЭ ЧНАЯ
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На слыхуНа слыху  ��

ВО ЖЫ КАМ НЕ БА ЛІЦЬ?

Сё ле та Мі ніс тэр ствам 
транс пар ту і ка му ні ка цый 
за пла на ва ны пе ра гляд пра-
ві лаў пе ра воз кі па са жы раў 
аў та ма біль ным транс пар там, 
што бы лі за цвер джа ны па-
ста но вай Саў мі на ў 2008 го-
дзе. З улі кам пра па ноў, што 
па сту па юць у мі ніс тэр ства, 
бу дуць удак лад няц ца па ла-
жэн ні гла вы 11 «Аў та ма біль-
ныя пе ра воз кі груп дзя цей 
аў то бу са мі», у тым лі ку па-
тра ба ван ні да кі роў цаў, што 
пе ра во зяць гру пы дзя цей.

Як на га да лі ў прэс-цэнт-
ры Мінт ран са, за раз да аў та-
ма біль най пе ра воз кі дзя цей 
да пус ка юц ца кі роў цы, якія 
ма юць не менш за тры га-
ды бес пе ра пын на га ста жу 

пра цы на ме ха ніч ных транс-
парт ных срод ках ка тэ го рыі 
«Д» і якія не пры цяг ва лі ся на 
пра ця гу апош ніх двух га доў 
да ад мі ніст ра цый най ад каз-
нас ці за па ру шэн не пра ві лаў 
да рож на га ру ху (ка тэ го рыя 
«Д» — аў та ма бі лі, пры зна-
ча ныя для пе ра воз кі па са-
жы раў, якія ма юць больш за 
во сем мес цаў для ся дзен ня, 
акра мя ся дзен ня кі роў цы).

У ад рас мі ніс тэр ства пе-
ры я дыч на па сту па юць зва-
ро ты з прось ба мі, як зра біць 
больш жорст кі мі дзе йныя па-
тра ба ван ні, так і змяк чыць іх. 
Акра мя та го, у ар га ні за цы ях 
аў та ма біль на га транс пар ту 
сіс тэ мы Мінт ран са прак тыч-
на ўсе кі роў цы ме ха ніч ных 

транс парт ных срод каў ка-
тэ го рыі «Д» — муж чы ны, за 
вы клю чэн нем адзін ка вых вы-
пад каў, ка лі кі роў цам аў то бу-
са пра цуе жан чы на.

У су вя зі з вы шэй ска за-
ным, Мі ніс тэр ства транс-
пар ту і ка му ні ка цый про-
сіць вы ка заць свае за ўва гі, 
мер ка ван ні і пра па но вы па 
ўзмац нен ні ці змяк чэн ні па-
тра ба ван няў да кі роў цаў, якія 
пе ра во зяць гру пы дзя цей. У 
рам ках гэ тай тэ мы пра па ну-
ец ца аб мер ка ваць пы тан не 
аб пры чы нах ніз кай па пу ляр-
нас ці пра фе сіі кі роў цы ся род 
жан чын і да ве ру гра ма дзян 
да жан чын-кі роў цаў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Вы ка жы сваё мер ка ван неВы ка жы сваё мер ка ван не  ��

А ЯК ВЫ СТА ВІ ЦЕ СЯ ДА ЖАН ЧЫН — 
КІ РОЎ ЦАЎ АЎ ТО БУ САЎ?


