
1. Бе гаць у мес цах 
пра цяг лай ванд роў кі

Пра та кую ка рыс ную звыч ку пра-

чы та ла ў ка гось ці з ай чын ных жур-

на ліс таў. Сэнс яе вель мі прос ты: 

ка лі вы бі ра еш ся ку дысь ці на ад нос-

на пра цяг лы час, вар та за ха піць з 

са бой кра соў кі і спар тыў ную фор му. 

Так, мо жа, не вель мі зруч на вез ці з 

са бой да дат ко вы ба гаж. Але, ка лі 

вы праў ля еш ся на ра ніш нюю ці ве-

ча ро вую пра беж ку ў но вым мес цы, 

ёсць шанц больш глы бо ка ад чуць 

яго. Но гі ў пра мым сэн се за ня суць 

ту ды, ку ды ў ін шым вы пад ку на ўрад 

ці дай шоў бы. Мі ма ходзь за ўва жа-

еш аб ры сы на ва кол ля, ад чу ва еш 

яго на строй, пры кмя ча еш ці ка він кі, 

да якіх аба вяз ко ва трэ ба бу дзе за-

ві таць. На та кой пра беж цы ты ўжо 

ні бы мяс цо вы жы хар — і мяс тэч ка, 

вёс ка, го рад з за да валь нен нем ад-

крые та бе свае та ям ні цы.

2. Са ма стой на 
ар га ні за ваць па ход

Не так страш на і скла да на, як 

мо жа па да вац ца на пер шы по гляд. 

Для гэ та га ў ідэа ле трэ ба мець сяб-

ра ці сва я ка, так са ма за ці каў ле на-

га ў тым, каб усё ад бы ло ся. Лепш 

вы браць ха ця б част ко ва зна ё мы 

марш рут. Знач на спрос цяць жыц цё 

ў па хо дзе прад стаў ні кі моц най па ло-

вы — без іх бу дзе скла да на па ста-

віць на мёт, на ся чы дро вы і да нес ці 

асноў ную част ку цяж ко га гру зу.

Вар та ары ен та вац ца на пра гно-

зы на двор'я, але ў гэ тым пы тан ні ў 

Бе ла ру сі ні ко лі нель га быць пэў ным. 

Узяць з са бой даж джа вік і крэм ад 

сон ца — і ры зык нуць. Над сме лы мі 

пры ро да мо жа злі тас ці віц ца і ад дзя-

чыць доб рым на двор' ем. А ка лі ў да-

ро зе за спе юць гры мо ты і дож джык, 

то гэ та толь кі да дасць эк стры му.

Не вар та ду маць, што па хо ды за-

ста лі ся дзесь ці да лё ка, у сту дэнц кай 

і школь най па ры. І ка лі ця пер та кое 

баў лен не ча су зда ра ец ца на шмат 

ра дзей, тым больш моц ныя, пры ем-

ныя ўра жан ні яно пры но сіць.

3. Два дні па быць 
на ле ці шчы ў ці шы ні

Мы жы вём у час бяс кон ца га ін фар-

ма цый на га шу му і мност ва не ад клад-

ных спраў. На ва кол ле гу дзе, і ты ўжо 

пе ра ста еш ад роз ні ваць, што важ нае, 

а што дру гас нае, што на вяз ва юць та-

бе ін шыя лю дзі, а якія імк нен ні ідуць 

з улас на га сэр ца. І вось та му час ад 

ча су так па трэб на ці шы ня. Каб по бач 

не бы ло ні я кіх лю дзей — ні бліз кіх, ні 

чу жых. Па быць з са мім са бой, за зір-

нуць у во чы ў люс тэр ку і шчы ра аб-

мер ка ваць усё як ёсць. Для гэ тай мэ-

ты ідэа льна па ды дзе хат ка ў вёс цы, 

аг ра ся дзі ба ці зня ты на су ткі-двое 

па кой чык у ін шым го ра дзе. Так, па-

жа да на вы ехаць за ме жы звык ла га 

на се ле на га пунк та. Каб зір нуць на 

ся бе збо ку — і па ра да вац ца, і штось-

ці пад ка рэк та ваць.

4. За пі саць ві дэа ўспа мі ны 
сва я коў

Нось бі ты мо вы, умель цы, якія 

ва ло да юць пэў ны мі ра мёст ва мі, 

лю дзі — за ха валь ні кі ўні каль ных ус-

па мі наў пра даў нія ча сы — тыя, да 

ка го ў наш час пры ня та за віт ваць на 

эк скур сіі. Дык ка лі зу сім чу жы ча ла-

век ці ка віць ін шых сва ім ве дан нем, 

то, без умоў на, сва як — асо ба, вар-

тая не мен шай ува гі. Гэ та неаба вяз-

ко ва му сіць быць род ны па пра мой 

лі ніі — ці ка ва бу дзе па гу та рыць і з іх 

сёст ра мі, бра та мі, у тым лі ку стры еч-

ны мі. Па да ва ла ся б, не та кая бліз кая 

рад ня, але гэ тыя лю дзі, не су мнен на, 

па мя та юць штось ці ад мет нае з агуль-

най гіс то рыі. Ві дэа ка ме ра зной дзец ца 

ў мно гіх су час ных тэ ле фо нах. Та му 

най ле пей за фік са ваць усё на ві дэа — 

каб за ха ваць не толь кі са мі сло вы, 

але і го лас, знеш ні вы гляд, ан ту раж 

на во кал. Ад нак і на тат кі, зроб ле ныя 

ў звы чай ным сшыт ку, у бу ду чы ні ста-

нуць каш тоў най рэ лік ві яй.

5. З'ез дзіць на фес ты валь-
рэ кан струк цыю

У наш час пра во дзіц ца вя лі кае 

мност ва ці ка вых фес ты ва ляў. Па чы-

на ю чы ад «Галь шан ска га зам ка», які 

сё ле та прой дзе ўжо 18 мая, за канч-

ва ю чы фес ты ва лем «Ка мя ні ца», які 

тра ды цый на ла дзіц ца на па чат ку ве-

рас ня. Ча сам ся род фэс таў ня прос та 

са ры ен та вац ца — на столь кі іх шмат. 

Ку лі нар ныя, пры све ча ныя свя там, 

па дзе ям, му зыч ныя, фес ты ва лі гіс-

та рыч най рэ кан струк цыі. Та му лепш 

за га дзя вы браць штось ці най больш 

ад мет нае на ўлас ны густ — і па зна-

чыць да ту ў сва ім ка лен да ры.

* * *
Ча ла век, які пла нуе, па спя вае 

больш. Ля но та ці за ня тасць го лы мі 

ру ка мі яго не возь ме. Па спя хо выя 

лю дзі пла ну юць так са ма і свой ад-

па чы нак. Бо гэ та іс тот на. Та кі план 

ка лі не са мы важ ны, то са мы пры-

ем ны — мож на ска заць, жыц цё ва 

не аб ход ны.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі
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Гэ та быў уні каль ны ча ла век, 

які стаў ка ра лём не па пра-

ве на ра джэн ня і баць коў скай 

спад чы ны, а дзя ку ю чы сва-

ёй во лі, ро зу му і мэ та на кі ра-

ва нас ці. Ча ла век, які зра біў 

ся бе!

Ста фан па хо дзіў са знат на га 

вен гер ска га ро ду Шом лё, які ва-

ло даў зем ля мі ка ля го ра да Кры ша-

на на су час ным ру мы на-вен гер скім 

па меж жы. З юнац кіх га доў Ста фан 

слу жыў у вой ску ка ра ля Венг рыі і 

Чэ хіі Фер ды нан да Габс бур га. Пас-

ля ву чыў ся ў сла ву тым Па ду ан скім 

уні вер сі тэ це. На служ бе ў трансіль-

ван ска га кня зя Яна Жыг ман да 

За паль яі Ба то рый пад тры маў яго 

прэ тэн зіі на ка ра леў скую ка ро ну 

Венг рыі, за што і тра піў у тур му. 

Яго як па сла За паль яі арыш та ваў 

у Ве не ім пе ра тар Мак сі мі лі ян ІІ. За 

тры га ды ня во лі Ба то рый пе ра чы-

таў та мы ста ра жыт най лі та ра ту-

ры, а лю бі мыя за піс кі Юлія Цэ за-

ра ве даў на па мяць. Уні каль ныя 

здоль нас ці! Толь кі пас ля смер ці 

За паль яі ім пе ра тар вы зва ліў Ста-

фа на. Неўза ба ве, 25 мая 1571 го да 

Ба то рыя аб ра лі кня зем Транс іль ва-

ніі. Уме лай дып ла ма тыч най па лі ты-

кай яму ўда ва ла ся за хоў ваць мір 

з Ту рэц кай ім пе ры яй і за слу жыць 

пры хіль насць сул та на Му ра да ІІІ. 

Сул тан і пад тры маў яго кан ды да-

ту ру на па сад Рэ чы Па спа лі тай. На 

вы бар чым сой ме ў снеж ні 1575 го-

да ка ля Вар ша вы бы ло вы бра на 

аж два ўла да ры. Поль скія маг на-

ты і дэ ле га цыя Вя лі ка га Княст ва 

Лі тоў ска га і Прус ка га гер цаг ства 

вы бра лі ім пе ра та ра Мак сі мі лі я на ІІ, 

а шмат лі кая поль ская шлях та вус-

на мі свай го пра ва ды ра Яна За мой-

ска га (даў ня га зна ём ца Ба то рыя па 

Па ду ан скім уні вер сі тэ це) аб вяс ці ла 

поль скай ка ра ле вай Ган ну Яге лон-

ку, сяст ру па мер ла га ка ра ля Жы гі-

мон та Аў гус та, а яе му жам — Ста-

фа на Ба то рыя. Вось та кім чы нам 

яго пры зна лі поль скім ка ра лём. 

Гіс то рыя су тык ну ла Ба то рыя з яго 

даў ніш нім не пры яце лем у ба раць-

бе за поль скую ка ро ну.

Дзейс ны Ба то рый апя рэ дзіў 

ста ро га і хво ра га ім пе ра та ра і 

пры быў хут ка ў Кра каў, дзе і быў 

па спеш лі ва без удзе лу літ він скай 

дэ ле га цыі ка ра на ва ны сва і мі пры-

хіль ні ка мі 1 мая 1576 го да. Толь кі 

пас ля та го, як Ба то рый ура чыс-

та пры нёс клят ву дэ ле га цыі ВКЛ 

«на за хо ванье прав, воль нос тей 

и сво бод Великого княз ства Ли-

товского», літ ві ны пры зна лі яго 

вя лі кім кня зем лі тоў скім. Ба то рый 

не мог вы ка наць усіх па тра ба ван-

няў літ ві наў, у пры ват нас ці вяр-

нуць за хоп ле ныя Поль шчай зем лі 

ВКЛ — Пад ляш ша, Ва лынь і Кі-

еў шчы ну, але ён пры знаў раў на-

праў насць ВКЛ з Поль скім Ка ра-

леў ствам, аба вя заў ся за хоў ваць 

яго са ма стой насць і цэ лас насць, 

зга дзіў ся на па чар го васць сой-

маў у Поль шчы і Літ ве, ад мо віў ся 

ад гас па дар скіх ула дан няў. На та-

кіх умо вах Ста фан Ба то рый стаў 

вя лі кім кня зем лі тоў скім.

Ка ро ну Рэ чы Па спа лі тай Ста-

фан Ба то рый пры няў дзе ля ўла да-

ран ня, а не каб быць ма ры я нет кай 

у ру ках па лі тыч ных сіл. «Не ў хля ве 

на ра дзіў ся, але воль ным ча ла ве-

кам. І бы ла ў мя не ежа і адзе жа, 

перш чым пры быў я ў гэ тую кра і ну. 

Пры быў сю ды на пад ста ве ва шых 

прось баў і да ма ган няў, вы са мі 

ўскла лі мне на га ла ву ка ро ну, та-

му я ваш са праўд ны ка роль, а не 

ка роль, на ма ля ва ны на ма люн-

ку. Ха чу па на ваць і за гад ваць і не 

па цярп лю, каб хтось ці ўла да рыў 

мной», — цвёр да за явіў Ба то рый. І з 

яго сло ва мі трэ ба бы ло лі чыц ца.

Ба то рый вя до мы як та ле на ві ты 

пал ка во дзец, які пе ра мож на за-

вяр шыў доў гую Лі вон скую вай ну 

з Мас ко ві яй, вяр нуў у склад ВКЛ 

По лацк (па сут нас ці вы ра та ваў 

яго для бу ду чай Бе ла ру сі). Быў ён 

і дзяр жаў ным бу даў ні ком. Вяр нуў 

Рэ чы Па спа лі тай ба га ты Дан цыг 

(Гданьск). Хоць на гэ та спат рэ бі-

ла ся два га ды ўпар тай бла ка ды 

го ра да. Вя лі кую кант ры бу цыю, 

вы пла ча ную Дан цы гам, Ба то рый 

вы ка рыс таў на ўзбра ен не вой-

ска. Ён ма дэр ні за ваў ар ты ле рыю, 

ства рыў пя хо ту рэ круц ка га на бо-

ру з ся лян гэ так зва ных вы бран-

цаў, на няў на служ бу вен гер скіх 

і ня мец кіх во і наў і за па рож скіх 

ка за каў. Та кім чы нам ства рыў 

бая здоль нае вой ска. Як доб ры 

псі хо лаг Ба то рый сва і мі па тры-

я тыч ны мі за клі ка мі на тхніў літ ві-

наў да ге ра із му. «Ня хай уся ля кі 

лі чыць аба вяз кам свае на ма ган ні 

пад час та кой спра вяд лі вай вай ны 

пры свя ціць доб лес ным спра вам, 

за які мі на ста нуць вя лі кі го нар 

і сла ва тым, якія ра зам з на мі 

пры муць удзел у та кой важ най і 

вя лі кай вай не». На за клік Ба то-

рыя літ він скія маг на ты вы ста ві лі 

за свой кошт ба я выя ад дзе лы, 

шмат прос тых лю дзей ус ту пі ла ў 

вой ска. Ба то рый лі чыў вай ну за 

По лацк спра вяд лі вай і ў сва ім ма-

ні фес це дэ кла ра ваў: «Што мы так 

па мяр коў на бу дзем ка рыс тац ца 

сва ёй збро яй, што ні хто не атры-

мае ні я кай шко ды». І Ба то рый 

стры маў сваё сло ва. Гэ та пры знаў 

на ват рус кі гіс то рык Мі ка лай Ка-

рам зін: «Ска заў і стры маў: ні ко лі 

вай на не бы ва ла для зем ля ро баў 

і гра ма дзян ці хай, ча ла ве ка люб-

най, як гэ та Ба то ры е ва». Та кое 

пры знан не вар тае па хва лы! Гу-

ма нізм Ба то рыя пра яў ляў і да 

гар ні зо наў цвер жаў, якія зда ва-

лі ся на яго мі ласць і якія ён цэ лы-

мі ад пус каў, як, ска жам, бы ло ў 

По лац ку. У вы ні ку трох па хо даў 

Ба то рыя (1579—1582 га ды) бы лі 

вы зва ле ны По лацк, Вя лі кія Лу кі і 

ін шыя га ра ды ВКЛ. Ба то рый га-

то вы быў ва я ваць да пе ра мо гі, бо 

лі чыў, што «для ка рыс на га і сум-

лен на га мі ру трэ ба ва я ваць» і так 

пры му сіць ца ра Іва на Гроз на га да 

мі ру. Са ма ўпэў не ны і га нар лі вы 

цар спа чат ку не ха цеў і чуць пра 

мір, грэб лі ва на зы ваў Ба то рыя 

«су се дам» не вар тым ма нар шай 

ка ро ны, бо ён сам «най вя лік шы 

хрыс ці ян скі гас па дар». Ба то рый 

год на ад ка заў ца ру: «Ты не ўла-

дар свай му на ро ду, а кат; ты звык-

ся ўла да рыць сва і мі пад да ны мі, як 

жы вё лай, а не так як людзь мі!» 

. Пад уда ра мі вой скаў Ба то рыя 

цар па лах лі ва за пра сіў мі ру і ад-

маў ляў ся ад сва іх за ва ёў у ВКЛ. 

Пе ра мо га пра сла ві ла Ба то рыя як 

вы дат на га пал ка вод ца — ён аса-

біс та ўзна чаль ваў вой ска і ра зам 

з во і на мі муж на пе ра но сіў усе ня-

го ды ба я во га жыц ця.

Ва ен ныя тры ум фы не за сла-

ні лі ін шыя спра вы Ба то рыя. Для 

даб ра Рэ чы Па спа лі тай ён га то вы 

быў ад даць «усё, што ў яго ёсць 

са ма га да ра го га і важ на га пас ля 

Бо га: ма ё масць, кроў і жыц цё». 

Са праў ды, ма нах не шка да ваў 

ся бе, не ве даў сто мы і ад чаю. 

Шмат зра біў для асве ты ў ВКЛ, 

за сна ваў шы Ві лен скую ака дэ мію 

і По лац кі езу іц кі ка ле гі ум з уні вер-

сі тэц кі мі пра ва мі. Увёў у дзе ян не 

вы шэй шыя апе ля цый ныя су ды, 

Ка рон ны Тры бу нал і Тры бу нал 

ВКЛ. У аб лю ба ва най ім Га род ні 

як сва ёй рэ зі дэн цыі пе ра бу да ваў 

ста ры га тыч ны за мак у цу доў-

ны рэ не сан сны па лац, а за мест 

драў ля на га кас цё ла Ві таў та уз вёў 

ве ліч ны му ра ва ны храм, вя до мы 

як «фа ра Ві таў та». Ве да ю чы яго 

ня ўрымс лі васць і мэ та на кі ра ва-

насць, мож на ду маць, што Ба то-

рый зра біў бы шмат вар та га. Ён 

ма рыў у са ю зе з Ве не цы ян скай 

рэс пуб лі кай і Іс па ні яй вы зва ліць 

род ную Венг рыю ад ту рэц ка га 

ўла да ран ня. Ад нак па да рва нае 

зда роўе Ба то рыя не вы тры ма ла 

на пру жан ня. Ён так і не адо леў 

пра сту ды, якую пад ха піў на ма ро-

зе пад час па ля ван ня. 12 снеж ня 

1586 го да Ста фан Ба то рый па мёр 

у сва ім но вым па ла цы ў Га род ні. 

Ён па мёр на зям лі, якую аба ра няў 

і жы ха ры якой, па сло вах яго сак-

ра та ра Ге дэй штэй на, «лю бі лі яго і 

ўсе яго за ду мы да па ма га лі вы кон-

ваць з год ным жа дан нем».

Ві таўт ЧА РОП КА.

Ста фан Ба то рый
(1533—1586)

Ста фан Ба то рый. 
Мас так Мар цін Ко беа.

Бла кіт ная кры ні ца ў Слаў га рад скім ра ё не Ма гі лёў скай воб лас ці.

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

Вяс но выя сюр пры зы Галь шан ска га зам ка
Ад ноў ле ная паў ноч ная ве жа Галь шан ска га 

зам ка, мяс цо выя пер ні кі і фес ты валь ін стру-

мен таль най му зы кі. Гэ тыя і ін шыя ці ка він кі 

ча ка юць удзель ні каў і гас цей юбі лей на га 

дзя ся та га фес ты ва лю ся рэд ня веч най куль-

ту ры. «Галь шан скі за мак» сё ле та за пра шае 

да ся бе 18 мая.

Абя ца юць, што за мак Са пе гаў ажы ве дзя ку ю чы спе-

цы яль ным тэх на ло гі ям 3D. Та му і пад рых та ваць да свя та 

ста рыя му ры трэ ба асаб лі ва руп лі ва. Тут ужо зроб ле на 

ме та ліч ная лес ві ца на ве жу, пра цяг ва ец ца рэ кан струк-

цыя фраг мен таў сцен, пла ну ец ца іх пад свет ка.

За два ме ся цы, што за ста лі ся да свя та, ар га ні за-

та ры і мяс цо выя ўла ды пла ну юць на вес ці па ра дак 

не толь кі ва кол сцен зам ка, а і ў аг ра га рад ку. Яны 

вель мі спа дзя юц ца на да па мо гу мяс цо вых жы ха роў. 

Ка лі тыя пры бя руц ца хоць бы на сва іх пад вор ках, 

агуль ная кар ці на Ся рэд ня веч ча бу дзе больш яр кай 

і пры го жай.

Кон ныя тур ні ры і баі на мя чах. Ся рэд ня веч ная му-

зы ка ад гур та «Ста ры Оль са», які сё ле та, як і ў са мы 

пер шы год фес ты ва лю, ста не хэд лай не рам ме ра-

пры ем ства, і фес ты валь ін стру мен таль най му зы кі, 

што ла дзяць у мяс цо вым До ме куль ту ры. Ры цар скія 

на мё ты, шы коў ныя строі і на цы я наль ныя стра вы, 

ся род якіх галь шан скія пер ні кі і сма жа нае па ра ся... 

Усё гэ та, як заўж ды, да па мо жа пры сут ным на гіс та-

рыч ным свя це аку нуц ца ў эпо ху даў ні ны.

Іры на СІДАРОК.

ПЛА НЫ 
НА ЛЕ ТА

У наш час мод на скла даць роз ныя пла ны. Гэ та пла ны 

на на ступ ны год, на най блі жэй шы ме сяц, на вы хад ныя ці толь кі на 

сён няш ні дзень. І ў та кім пла на ван ні ёсць свая ра цыя. Яно пры ву чае 

да дыс цып лі ны і да па ма гае ў звык лым гра фі ку ад крыць сха ва ныя 

ча са выя ла ку ны — і вы ка наць не ка то рыя даў нія важ ныя спра вы 

або па спець зра біць неш та но вае. Та кім чы нам, я пра па ную не 

ад клад ва ю чы за пла на ваць пры ем ныя і ка рыс ныя пунк ты най блі-

жэй ша га цёп ла га се зо на.


