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Да лё ка і бліз ка

Фес ты валь «О, да! Еда!» прой дзе 

ў Санкт-Пе цяр бур гу 12—22 лі пе ня і ў 

Маск ве 28—29 лі пе ня. Тыя, хто на яго 

патра піць, мо гуць, па быў шы і на на шых, 

бе ла рус кіх свя тах ежы, па раў наць ад-

ны з дру гі мі і па атры ма ных ура жан нях 

склас ці ўяў лен не, а гэ та заў сё ды не 

менш ка рыс на, чым смач на па ес ці. Фес-

ты валь «О, да! Еда!» не да рэм на ванд руе 

з го ра да ў го рад — у кож ным но вым 

мес цы ён прад стаў ляе но выя ку лі нар ныя 

тра ды цыі, без паў то раў. Удзел у ім — гэ-

та не прос та маг чы масць па каш та ваць 

і гэ та, і тое, а рэ аль ны шанц зра зу мець, 

што не толь кі га та ван не ежы з'яў ля ец-

ца ві дам мас тац тва, але і яе ўжы ван не. 

Смач на вам ес ці!

Фес ты валь Frіngе — са мае вя лі кае 

свя та мас тац тва ў све це — па чы на ец-

ца 3 жніў ня ў Эдын бур гу. Пе рад ва мі 

ра зы гра юц ца ка ме дыі і дра мы, вы бу-

дзе це мець маг чы масць тра піць хоць у 

цырк, хоць у опе ру — на свой густ, бо 

за час фес ты ва лю — тры тыд ні — бу дзе 

пра дэ ман стра ва на не каль кі дзя сят каў 

ты сяч най раз нас тай ней шых шоу. Ды і 

сам Эдын бург — го рад-шоу. Ці ве да лі 

вы, што там ёсць му зі фі ка ва ная пад-

зем ная ву лі ца ХVІІ ста год дзя? Шу кай це 

ту пік Мэ ры Кінг.

4 жніў ня ў Мас коў скай воб лас ці, 

Арэ ха ва-Зу еў скім ра ё не, го ра дзе Лі кі-

на-Ду лё ва (ад Маск вы — 80 км) прой дзе 

фес ты валь «Вар-Ва рэн не». Фес ты ва ляў 

ва рэн ня ў Ра сіі ла дзіц ца шмат, і кож ны 

вар ты та го, каб у ім паў дзель ні чаць, ка лі 

не з ва рэн нем, дык хоць бы з лыж кай. 

«Вар-Ва рэн не» — свя та для друж ных 

сем' яў, якія лю бяць са лод кія ўра жан ні.

21—22 лі пе ня — зноў ку «Наш Грун-

вальд». Ці вы гэ тым ра зам га то выя? За-

ста ец ца трош кі ча су, каб: а) на чыс ціць 

да спе хі да бляс ку; б) на ву чыц ца тан ца-

ваць як даў ней; в) на быць ад па вед нае 

адзенне; г) вы ву чыць «Слаў лю ад ва гу, 

ва я роў сар мац кіх, што па сек лі ў біт ве 

ры ца раў кры жац кіх»; д) пе ра чы таць 

«Кры жа коў». Ці па спе е це?

«Га рад нян скі кір маш» — гэ та па дзея 

для тых, хто лю біць, ша ну ю чы тра ды цыі 

і па мяць ба буль, ка рыс тац ца гар ла чы ка-

мі і збан ка мі і ве дае па між імі роз ні цу. 

У вёс цы Га рад ная ў Сто лін скім ра ё не 

іс нуе адзі ная ця пер у Бе ла ру сі шко ла 

ган ча роў, а ра ней у Га рад ной, ба дай, 

ад ны ган ча ры і жы лі. Шос ты па лі ку, 

між на род ны па ста ту се пле нэр ган ча роў 

су пра ва джа ец ца вы стаў кай-кір ма шом, 

але — ува га! — не ў Га рад ной, а ў Сто-

лі не, 23 лі пе ня. Да рэ чы, без дэ гус та цый 

і там не абы дзец ца.

11 жніў ня на Аў гус тоў скім ка на ле — 

Свя та мо ра. Са праўд нае, з Неп ту нам 

і... Ма быць, ру сал кі так са ма пра ду гле-

джа ны. Там па ба чы це. Са мая ці ка вая 

за ба ва з тых, што рых ту юц ца, — гон кі 

«На чым па па ла». А 27 жніў ня на Аў-

гус тоў скі ка нал мож на вяр нуц ца — там 

прой дзе фес ты валь на род най твор час ці, 

дзе бу дуць прад стаў ле ны і ра мёст вы, 

і — зноў! — па час тун кі.

Усё па ча ло ся ў пят ні цу ве ча-

рам. А вы ж ве да е це, што ка-

лі неш та па чы на ец ца ў пят-

ні цу ве ча рам, яно мо жа мець 

не звы чай ны пра цяг.

У пят ні цу ве ча рам доб ра даць 

хоць які ад па чы нак ва чам, стом-

ле ным за ты дзень чы тан няў-пі-

сан няў. Ці не так? Але чар го вы 

раз на мае во чы тра пі ла «вы ка пі-

роў ка з пла на Грод на 1780 го да», 

якая іс нуе ў ад кры тым до сту пе 

па мен шай ме ры ў двух ва ры ян-

тах — пад ра бяз ная, але не вель-

мі вы раз ная, і вы раз ная, але не 

вель мі пад ра бяз ная. І пер шая, 

і дру гая, ка лі та бе трэ ба неш та 

ўба чыць дак лад на, нер ву юць і 

раз драж ня юць. (З ін ша га бо ку, 

хі ба мы не ве да ем, як час та неш-

та важ нае пры хо дзіць у ім гнен ні 

не над та па зі тыў ныя, а то і ўво-

гу ле без на дзей ныя?)

За ну рыў шы ся ў схе му Га-

рад ні цы, я ўпар та шу ка ла ад-

каз на пы тан не, дзе тут мог 

жыць Жы лі бер, хоць мне ўжо 

гіс то ры кі ме ды цы ны ад каз ва лі: 

«Не вя до ма». Але не дзе ж ён, 

пра фе сар з Фран цыі, за сна-

валь нік ме ды цын скай шко лы і 

ба та ніч на га са ду, му сіў жыць. 

Бо лей за тое, не мо жа так быць, 

каб дом та кой асо бы быў на-

столь кі не заўваж ны, што не 

тра піў на план! І вось як лю дзі, 

бы вае, чы та юць па між рад коў, 

так я чы та ла па між квад ра таў 

і пра ма ву голь ні каў — па ла цаў, 

флі ге ляў, афі цын, пя кар няў, 

корч маў, аран жа рэй і май стэр-

няў. Гэ та бы ло мар ным кло па-

там, але ін та рэс не зні каў.

Перш чым здзяйс няць ванд-

роў кі па кра і не, мы здзяйс ня ем 

іх у ча се з да па мо гай дзён ні каў 

роз ных гіс та рыч ных асоб. Та му 

доб ра ве да ем, што 20 ве рас ня 

1778 го да, у ня дзель ку па абе дзе, 

у Грод на ўе хаў экі паж аст ра но ма 

і пры ро да знаў цы Іа га на Бер ну лі. 

Га на ро вы член Пе цяр бург скай 

ака дэ міі на вук, ён ехаў як раз з 

Пе цяр бур га. Меў пры са бе ліст 

ад на чаль ні ка ко вен скай пош ты 

да гро дзен ска га бур міст ра, а той 

пра па на ваў па зна ё міц ца з ту тэй-

шым пра фе са рам. «Гэ ты лад на 

скла дзе ны ву чо ны фран цуз так 

вет лі ва і шчы ра за пра шаў нас 

за ква та ра ваць у сва ім до ме, што 

нель га бы ло ад мо віць», — за пі-

саў Іа ган Бер ну лі ў па да рож ным 

на тат ні ку ве ча рам та го ж дня. 

Хай бы ён на пі саў хоць тро шач кі 

больш пад ра бяз на: што за дом, 

дзе ста іць, да ча го па вер ну ты 

ўва хо дам...

Зрэш ты, пе ра ма гае той, хто 

не зда ец ца. Праз яшчэ не каль кі 

га дзін упар тых узі ран няў у схе-

му ў тую ж са мую пят ні цу ве ча-

рам я ўжо ве да ла, дзе з 1775 

да 1781 го да жыў у Грод не наш 

Жы лі бер. І як я ра ней не зда гад-

ва ла ся?..

Ад зна чыць ад крыц цё за ха це-

ла ся не ад клад на — і вось у су-

бо ту мы ў Грод не, а па коль кі дом 

Жы лі бе ра ёсць на схе ме, але не 

іс нуе ўжо ў рэ аль нас ці, адзі нае 

мес ца, пры дат нае для ванд роў-

кі (пры нам сі, там мож на ад чуць 

дух ад па вед най на ву кі і па трэб-

на га ча су), — гэ та ап тэ ка-му зей. 

Вар та ска заць, што злу чок па між 

гэ ты мі сло ва мі змя шчае амаль 

тры ста год дзі: ап тэ ка іс нуе з 

1709-га, му зей быў за сна ва ны ў 

яе сце нах праз 287 га доў. Ліч бы 

ўраж ва юць.

Сце ны так са ма. Па-пер шае, 

за вяр ша юц ца кры жа вы мі скля-

пен ня мі, што і не дзіў на для ста-

ро га ма нас ты ра, част кай яко га 

бы ла ап тэ ка (ка жуць, што на ват 

яшчэ ў ся рэ дзі не ХХ ста год дзя 

скля пен ні ўпры гож ва лі фрэс кі, 

на не се ныя езу і та мі). Па-дру-

гое, гэ та ў іх зда бы ва лі ся ле кі 

з рас лін, са бра ных пра фе са-

рам Жы лі бе рам і яго сту дэн-

та мі. Най блі жэй шы ад ува хо ду 

фраг мент экс па зі цыі пад наз вай 

«Как то рый» дэ ман струе роз ныя 

ты пы на жоў, ра за коў, це са коў, 

млы ноч каў і гіль я ці нак: каж най 

ле ка вай рас лін цы — сваё, так 

бы мо віць, ля зо. І свая скры ня 

для за хоў ван ня, з пер са наль ным 

под пі сам: Mіllefolіum, Vіola trіcolor, 

Euphorbіa, Erіgeron... — кры ва ўні-

кі, трох ко лер ныя брат-

кі, ма ла чаі, ку пал кі... 

Гэ ты драў ля ны стэ лаж 

з пад пі са ны мі скры-

ня мі — доб ры спо саб 

паў та рэн ня ла ці нкі, 

а за ад но трэ ні роў кі 

зро ка вай па мя ці, да-

лі бог. Асаб лі ва ка лі ты 

па да рож нік, які прын-

цы по ва не фа та гра фуе ўба ча-

нае — каб за ха ва ла ся ў сэр цы і 

па мя ці. Зда ец ца, там бы лі яшчэ 

скры ні для тры пут ні каў, маль ваў, 

мыль ні каў...

По бач — проць ма са мых 

роз ных сту пак і кол ба чак — для 

пе ра тва рэн ня се ча ных тра вак 

у пуль ве ры сы і цінк ту ры. Але 

во ка хут ка пе ра хоп лі вае вя лі кі 

шар-са суд з сі ня га шкла. На яў-

насць у віт ры не та ко га ша ра (не 

аба вяз ко ва ён быў сі ні — мог 

быць яшчэ зя лё ны, жоў ты або 

чыр во ны — ко лер сім ва лі за ваў 

ад ну з ча ты рох сты хій) ства ра ла 

ап тэ цы прэ стыж і го нар. Ка жуць, 

гэ тыя ша ры-эмб ле мы каш та ва лі 

так до ра га, што не ка то рыя не 

вель мі па спя хо выя ап тэ ка ры ўлі-

ва лі ў звы чай ную бяс ко лер ную 

кол бу пад фар ба ва най ва ды. На-

ша ап тэ ка-му зей у Грод не ві да-

воч на па спя хо вая — сі ні шар у яе 

віт ры не са праўд ны, а не пад роб-

ка, — зроб ле ны з ко баль та ва га 

шкла. Ці не са мая да ра гая рэч 

ся род дзвюх ты сяч ра ры тэ таў, ён 

па хо дзіць з Лон да на ся рэ дзі ны 

ХІХ ста год дзя.

Да рэ чы, пра фар ба ван не. 

Ап тэ ка ра ней бы ла мес цам про-

да жу не толь кі ле каў. Тут ганд-

ля ва лі і роз ны мі на ту раль ны мі 

фар ба мі. Іх тут уво гу ле вы раб-

ля лі. Знач ная част ка мяс цо вых 

рас лін, якія Жы лі бер апі саў у 

кні зе «Фло ра Літ вы», аба вя-

за на бы ла слу жыць сы ра ві най 

для ар га ні за ва най Ты зен гаў-

зам тэкс тыль най вы твор час ці. 

З кам па ну лы, або зва ноч каў, 

атрым лі ва ла ся чыр во ная фар-

ба для ма ну фак тур. Трэ ба бы ло 

толь ко вы лу чыць з іх ртуць. Але 

«месье Жы лі бер з фун та рас лі-

ны Campanula latіfolіa odorans 

(якой іс нуе два ві ды) зда бы вае 

ча ты ры ун цыі рту ці», — за пі саў 

у на тат ні ку Іа ган Бер ну лі. Ты зен-

гаўз ка го хо чаш мог пры му сіць 

зда быць што за ўгод на... Не ка му 

па да ец ца, што з Жы лі бе рам яны 

сяб ра ва лі. Маг лі, ка неш не. Жы-

лі бер на ват збі раў ся пры свя ціць 

спа да ру Ан то нію «Фло ру Літ вы». 

Але пе ра ду маў і пры свя ціў ка ра-

лю, у го нар яко га на зваў і свай го 

сы на, які на ра дзіў ся тут, у Грод-

не, у 1780-м. Не мо жа быць, каб 

ма лень кі Ста ні слаў зу сім ні  на 

што не хва рэў і яму не да ва лі 

ле кі вось з гэ тай ап тэ кі. На прык-

лад, кроп лі дац ка га ка ра ля — 

з лак ры цай, кропавай ва дой і 

ані са вым але ем.

Пе рад вай ной, ужо ў бліз кі 

нам час, тут гас па да рыў Эд вард 

Стэмп неў скі. Пры ім у ап тэ цы 

па ча лі га зі ра ваць мі не раль ную 

ва ду. Уво гу ле, ён шмат што зра-

біў для ап тэ кі і го ра да, бу ду чы і 

прэ зі дэн там яго, і ад ным з ар-

га ні за та раў та ва рыст ва ама та-

раў мас тац тва, і сяб рам Элі зы 

Ажэш кі, і даб ра чын цам. Ён і ця-

пер пры мае ўдзел у спра вах ап-

тэ кі: зле ва ад экс пе ды цый на га 

ста ла, ад ра зу за ша фай-віт ры-

най, аб стаў ле най штанг ла за мі 

і пар цэ лян ка мі, мож на за ўва-

жыць кій і цы ліндр па на Эд вар-

да. Можа, ён ся дзіць ця пер за 

кан тор кай, вя дзе пад лік эфі ру, 

бер га мот на га алею і па ма ран-

ца вых кве так, што ра зы шлі ся 

для кёль нскай ва ды, а по тым 

па во лі ўста не, ра за гне спі ну, 

вый дзе з-за кан тор кі, возь ме ў 

ру ку кій, па крые га ла ву цы лінд-

рам і пой дзе па воль на па ву лі-

цы, раз гля да ю чы но вы Грод на.

Жы лі бе ра тут так са ма мож-

на ба чыць. Дак лад ней, вы яву 

яго бюс та ра бо ты не вя до ма га 

аў та ра. Угля да ю чы ся ў звер ну-

тую на бок га ла ву над ві да воч най 

су ту лас цю і тро хі пе ра ко ша ны 

твар, згад ва еш сло вы Бер ну лі 

пра «лад на скла дзе на га фран цу-

за» — і ду ма еш: гэ та ў Грод не ў 

свае трыц цаць сем ён вы гля даў 

лад на скла дзе ным, а ка лі вяр-

нуў ся ў Фран цыю, жыц цё яго 

па кру ці ла...

Па да рож ні ча ла 

Свят ла на ВО ЦІ НА ВА.

ТЭКСТ, 
НА ПІ СА НЫ 

Ў НЯ ДЗЕЛЬ КУ

Пас ля доў ні кам
Асвет ніц кая мі сія лю бо га му-

зея — гэ та не неш та гла баль нае, 

а мност ва са май роз най дра бя-

зы, якая ра зам ва жыць больш, 

чым што за ўгод на гла баль нае. 

Вось дзе б вы яшчэ да ве да лі ся, 

як вы раб ля лі пі лю лі? Шмат хто 

ўво гу ле ўпэў не ны: пі лю лі — гэ та 

тое, што і таб лет кі, прос та даў-

ней шая наз ва. На са май спра ве таб лет ка — гэ та моц на сціс ну ты 

пад прэ сам па ра шок, а пі лю ля — штось ці зу сім прын цы по ва ін-

шае. Пі лю лі вы раб ля лі ся пры да па мо зе спе цы яль ных ін стру мен-

таў, якія тут дэ ман стру юць, рас каз ва ю чы тэх на ло гію: спа чат ку 

ля кар ствы рас ці ра лі ся ў ступ цы ў драб нют кі па ра шок, по тым 

змеш ва лі ся з пі люль най ас но вай, у якую маг лі ўва хо дзіць гус тыя 

эк страк ты ка ра нёў ле ка вых рас лін, му ка, крух мал, цу кар і бе лая 

глі на, да лей ма са на ра за ла ся спе цы яль ным пры ста са ван нем на 

то нень кія па лос кі, якія ўжо ін шым спе цы яль ным пры ста са ван нем 

скач ва лі ся ў ша ры кі ідэа льна ад ноль ка ва га па ме ру. Ад па вед на, 

і до зы ля кар ства бы лі дак лад ныя. Пі лю лі за хоў ва лі ся ў за кар-

ка ва ных шклян ках. Да рэ чы, пры ста са ван ні для іх кар ка ван ня 

так са ма тут мож на ўба чыць.

Зле ва ля жыць пры ста са ван не 
для вы ра бу пі люль, спра ва — 

прэс для кор каў.

Ра ман ты кам
З ся рэ дзі ны ХІХ ста год дзя тут, пры ап тэ цы, іс на ва ла яшчэ і 

кан ды тар ская. Мож на ду маць, што гэ та ў ёй пан Кан стан ты Ві-

дац кі, ай чым бу ду чай Элі зы Ажэш кі, на бы ваў цу кер кі для ма лой 

Зю ні і яе сяст ры Кле мян тын кі. Не ве даю, што па ду маў бы мой 

чы тач, па чуў шы ад эк скур са во да ін фар ма цыю пра цу кер кі, а я 

ад ра зу ўспом ні ла эпі зод з кні гі «Па ні Элі за» поль скай пісь мен-

ні цы Габ ры э лы Паў шэр-Кля ноў скай, дзе гэ та апіс ва ец ца. Між 

ін шым, і са ма па ні Элі за, як ска за ла нам эк скур са вод, «бы ва ла 

тут сто ра зоў». Толь кі пад ло га ця пер не тая, па якой сту па лі яе 

веч на сто ча ныя аб ца сі кі: ра ней тут ля жа ла італь ян ская каф ля, 

а ця пер пар кет. Але на сце нах у рам ках пад шклом ві сяць ары-

гі наль ныя гер ба рыі па ні Элі зы.

Яшчэ больш ці ка вай па да ец ца ін фар ма цыя пра тое, што ў 

гэ тай ап тэ цы (як, зрэш ты, і ў ін шых) ад пус ка лі не ка лі ты тунь, 

пры чым для вы ка ры стан ня ў ля чэб ных мэ тах. Пас ля, ка неш не, 

гэ та бы ло за ба ро не на. Мо жа, па ні Элі за, якая, не сак рэт, ку ры ла 

без ме ры, і ты тунь са бе тут куп ля ла?

Вы ява ап тэ кі ча соў езу і таў.

«Как то рый».


