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ДА ЛЁ КА 
І БЛІЗ КА

Свя точ ны кір маш у Нюрн-
бер гу пра доў жыц ца, як і шмат 
дзе ў Еў ро пе, да 24 снеж ня. 
Ён пра во дзіц ца ў го нар ма-
лень ка га Хрыс та, та му на зы-
ва ец ца Крыс кін дэлс маркт. 
Ад крыў яго 1 снеж ня нюрн-
берг скі ка ляд ны анёл, ро-
лю яко га вы кон вае звы чай-
на пры га жу ня ў за ла ціс тай 
воп рат цы. Га лоў ная спра ва 
анё ла — раз да ваць па да-
рун кі па слух мя ным дзе цям. 
А для да рос лых на гэ тым 
кір ма шы га ту ец ца па ла ю чы 
пунш «Вог нен ны зуб». Але 
га лоў нае, што вар та на быць 
у Нюрн бер гу, — ча ла веч кі з 
су ха фрук таў.

Да 7 сту дзе ня доў жыц-
ца кір маш у Бру се лі. Чым 
там мож на па ла са вац ца? 
Ла со сем, за пе ча ным на 
ву гол лях, а з са лод ка га — 
ваф ля мі. І ка лі б вы ве да лі, 
якія гэ та ваф лі! Мяк кія, пух-
на тыя фі гур ныя алад кі — 
не іна чай, — па сы па ныя, 
аб лі тыя, гла зу ра ва ныя са-
мы мі роз ны мі па сып ка мі, 
па ліў ка мі і гла зу ра мі. Каб 
па каш та ваць іх усе, да вя-
дзец ца ў тым Бру се лі за-
тры мац ца.

Но вы год у Пра зе — гэ та 
вель мі ра ман тыч на. Там тэй-
шы кір маш пра цяг нец ца да 
4 сту дзе ня. З ка ляд най Пра-
гі вя зі це ў якас ці су ве ні раў 
на доў гую па мяць шкля ны і 
пар ца ля на вы по суд.

Ка лі хо чац ца па каш та-
ваць пай ду са смаль цам, 
трэ ба ехаць у Кра каў. Там 
гэ ты гі ганц кі хлеб бу дзе 
ча каць вас да 26 сту дзе ня. 
Акра мя яго на Га лоў ным 
рын ку ў ста рой ста лі цы 
пра да юц ца са мыя раз на-
стай ныя мяс ныя і ма лоч-
ныя стра вы, без якіх Но-
вы год у Поль шчы ўво гу ле 
ні я кі не Но вы год.

Нар веж ская тра ды цыя 
пры му шае гас па дынь вы-
клас ці на свя точ ны стол 
аж но сем га тун каў пя чэн-
ня. Аба вяз ко ва да маш ня га. 
Пе пер ка ке, ка жуць, са мае 
смач нае з іх. Не хо ча це па-
каш та ваць неш та не звы чай-
на-не ве ра год нае? Без умоў-
на, усё не звы чай нае і не ве-
ра год нае пра да ец ца там 
ця пер у кож най цу кер ні.

Да 15 сту дзе ня — Ка-
ляд ны кір маш у Мін ску. 
Дак лад ны ад рас — Каст-
рыч ніц кая пло шча і пля-
цоў ка ка ля Па ла ца спор ту. 
На шы ка ляд ныя кір ма шы 
не ма юць та кой сла вы, 
якую ма юць ін шыя еў ра-
пей скія, але гэ та, трэ ба 
ду маць, па куль. Ра дас ных 
вам тут па ку пак!

Гіс то рыя пра тое, як мож на 
вы пра віц ца ў ней кае дак лад-
нае мес ца, а з'я віц ца ў вы ні ку 
ў зу сім ін шым, вя до мая чы та-
чу здаў на і без гэ та га тэкс ту. 
А ўсё ж па між яго аў та рам і Ка-
лум бам роз ні ца ёсць: ка лі спа-
дар Хрыс та фор «пра ма заў» на 
паў пла не ты, то па грэш насць 
апі са на га тут па да рож жа вы-
мя ра ец ца толь кі кро ка мі.

Звы чай на бы вае як? Збі ра ю чы ся 
ў ванд роў ку, вы ву ча еш на ва кол ле 
вы бра на га аб' ек та ў ра ды у се бяс-
крыўд най да ступ нас ці — каб не 
бы ло пас ля прык ра ўсве дам ляць, 
што з-за не ча га ад на го пра пу шча на 
неш та ін шае, не менш, а мо і больш 
вар тае, што бы ло лі та раль на «пад 
но сам».

Вёс ку Лаў ры ша ва (у якую мы вы-
бра лі ся, каб стаць свед ка мі са мых 
са праўд ных ар хеа ла гіч ных рас ко-
пак) ад вёс кі Шчор сы з па ла цам 
Храп то ві чаў (у які мы з-за гэ тых 
рас ко пак не тра пі лі) ад дзя ляе сем 
кі ла мет раў. Але ня хай Храп то ві чы 
вы ба ча юць, бо блу каць па іх за кі ну-
тай біб лі я тэ цы, у якой не ка лі мож на 
бы ло па гар таць і хро ні кі Стрый коў-
ска га, і біб лію Аст рож скую, і тво ры 
Ка ха ноў ска га ды Гур ніц ка га, і роз-
ныя бра шу ры ча су ча ты рох га до ва га 
сой ма, — ха дзіць па гэ тым бу дын-
ку з пус ты мі вач ні ца мі — не вель мі 
ці ка вы за ня так. І гэ та не дзі ва, бо 
яшчэ Аляк сандр Ель скі, гіс то рык, 
эт ног раф, края зна вец, пісь мен нік, 
пе ра клад чык і пуб лі цыст, знай шоў 
тыя кніж кі «у вя лі кім ха о се»: з-за 
пра ця кан ня сто лі яны бы лі «зне се-
ны ў бяс печ нае ад віль га ці мес ца і 
скла дзе ны ў сто сы». Так па ве дам-
ляе нам Ра ман Аф та на зы пра спра-
вы 1880 го да. Гэ та, спа дар ства, пра 
тое, што не ўсе гіс та рыч ныя пом ні кі 
зні шчы ла, як пры вы кла ся ду маць, 
га рот нае ХХ ста год дзе, што ха па ла 
зні шчаль ні каў і ра ней, і што не вар-
та асаб лі ва куп ляц ца на проз ві шчы 
тых, ка го, маў ляў, па він ны па мя таць 
ле ген дар ныя сце ны, ка лі яны іх па 

фак це ні як не па мя та юць. Хоць па-
мя таць, без умоў на, маг лі б: не ка лі 
тут, у Шчор сах, у ся дзі бе Храп то ві-
чаў і на ва кол лі бы ла ство ра на та кая 
ўні каль ная сіс тэ ма вя дзен ня спраў 
і кі ра ван ня гас па дар кай, што хло-
пы з ін шых фаль вар каў бег лі сю ды 
як у рай, а ў ту тэй шай біб лі я тэ цы 
пра седж ва лі Адам Міц ке віч і Іа хім 
Ля ле вель, Іг нат Да ні ло віч і Іо сіф 

Яра шэ віч, Ан то ні Эд вард Ады нец 
і Ян Ча чот, пры чым апош ні — у 
якас ці біб лі я тэ ка ра, на быў шы гэ-
тае пра цоў нае мес ца ў 1846-м па 
вяр тан ні з вы гнан ня. Біб лі я тэ кар 
ён быў са праўд ны: не толь кі вель-
мі тал ко ва ўпа рад ка ваў кні гі, але і 
пад трым лі ваў тут «ін тэ ле кту аль ную 
ат мас фе ру».

Але мы пры еха лі на рас коп кі. 
Каб, што на зы ва ец ца, кап нуць 
яшчэ глы бей. У су сед нім са Шчор-
са мі Лаў ры ша ве со неч ным лі пень-
скім днём вя лі ся по шу кі сля доў 
ста ра даў няй кап лі цы — част кі ле-
ген дар най Лаў ры шаў скай абі це лі, 
за сна ва най яшчэ ў ХІ ІІ ста год дзі. 
У ад ным ма нуск рып це (ка лі мож на 
так ска заць пра да ку мент, пі са ны 

ад ру кі, але ў эпо ху дру ку) дак-
лад на па зна ча на, што «за вёс кай, 
Лаў ры ша вам зва най, не да лё ка 
ёсць кап лі ца з мо гіл ка мі, на якіх 
па ха ва ны па мер лыя ма на хі і лю дзі 
той жа вёс кі», што «кап лі ца тая 
по гля дам ад ма нас ты ра мае сваё 
раз мя шчэн не на поў нач, не па да лёк 
каля мо гі лак, аб са джа ных вер ба-

мі», што яна «з дрэ ва бру са ва на-
га, гон тай кры тая, дву ма глаў ка мі 
з кры жа мі жа лез ны мі аздоб ле на, 
акон у ёй тры», што «звон адзін у 
глаў цы, дзве ры прос тыя на за ве-
сах з клям ка мі для зам ка на вяс но-
га» і што «ал тар у ёй ста ляр скай 
ра бо ты, ма ля ва ны на оп ты ку ў ім 
аб раз укры жа ва на га Зба ві це ля, з 
дрэ ва вы ра за ны», а «ўвер се аб раз 
св. Вар ва ры, на па лат не ма ля ва-
ны, за шклом» і «сце ны аздоб ле ны 
па пя ро вы мі шпа ле ра мі, пад ло га і 
столь з до шак».

Пе рад ва чы ма, якія та кое чы та-
юць, паў стае між рад ка мі кап лі ца — 
адзін у адзін як апі са ная. На са май 
жа спра ве яе трэ ба шу каць у зям лі. 
І ці зной дзец ца?

Бы ло так: ва лан цё ры гіс то ры-
ка-по шу ка ва га лет ні ка, ар га ні за-
ва на га пры су час ным Лаў ры шаў-
скім ма нас ты ры, з бла га сла вен ня 
ігу ме на, ай ца Яў се вія, і пад кі раў-
ніц твам ар хе о ла га Тэль ма на Мас-
лю ко ва з ка ле га мі за пла на ва лі на 
гэ ты се зон рас ко пак (якія тут вя-
дуц ца не адзін год) па шу каць на 
мо гіл ках сля ды той кап лі цы, спа-
дзе ю чы ся знай сці ад яе хоць бы 
ка мень. Спа дзя ван не абяр ну ла ся 

зна ход кай цэ ла га пад мур ка, 
у якім, ця пер ужо рас чы шча ным, 
вы раз на вы яў ля юц ца га нак, пры-
твор, асноў ная і ал тар ная част кі, 
і які мы ў той дзень на свае во-
чы ўба чы лі. Пад му рак ка мен ны, 
без сля доў цэг лы, бо яна та ды 
тут не вы ка рыс тоў ва ла ся, а над 
ім... Над ім пяць ста год дзяў, цэ-
лая веч насць, эк ві ва лент ная... 
таў шчы ні па дэ швы кра со вак. Што 
ёй да па ла ца Храп то ві чаў?.. Гэ тыя 
ка мя ні не пом няць Елі сея Лаў ры-
шаў ска га, па мер ла га ў 1250-м, бо 
яны бы лі сю ды па кла дзе ны праз 
трыс та га доў пас ля гэ тай да ты, 
але што з та го? Ім я ад на знач-
на ве ру: праз іх мож на звяр нуц ца 
і да яго. Та му пры кла даю да лонь 
і моўч кі чы таю ма літ ву. А ва лан-
цё ры пра цяг ва юць пра ца ваць на 
рас чыст цы гэ та га са ма га са праўд-
на га пом ні ка.

Ула дзі мі ру На бо ка ву на ле жыць 
дум ка пра тое, што да Бо га пры хо-
дзяць не ў скла дзе эк скур сіі з эк-
скур са во дам, а ў якас ці адзі но кіх 

ванд роў ні каў. Мяр кую, што ў та кіх 
мес цах на ват у скла дзе эк скур сіі 
мож на ад чу ваць ся бе з Бо гам сам-
на сам. Я люб лю та кія ванд роў кі 
яшчэ і за тое, што яны па цвяр джа-
юць ін шую не чую дум ку: ні хто не 
ўсве дам ляе ха раст во па да рож-
жа, па куль не тра піць да до му і не 
па кла дзе сваю га ла ву на ста рую 
зна ё мую па душ ку. Эма цы я наль-
нае пас ля дзе ян не ад ванд роў кі ў 
Лаў ры шаў скую абі цель тры ма ла-
ся, на рас та ю чы, а не спа да ю чы, 
не каль кі шчас лі вых плён ных дзён. 
Пры гэ тым ра дас на ду ма ла ся пра 
тых, хто сю ды яшчэ тра піць. Ра-
ней на пы тан не: «Што мож на тут 
уба чыць з та го ча су?» ад каз быў 
пра са мы ста ры (да гэ туль) аб' ект 
ту рыс тыч най ці ка вас ці — пры го-
жы драў ля ны храм ХVІІІ ста год дзя. 
З гэ та га ле та ад каз ужо ві да воч на 
ін шы: ка мен ны пад му рак ХVІ ста-
год дзя.

«Час, бы вае, ідзе ча ла ве ку на-
су страч...» — пра плы ло, як пом ню, 
у ве чар та го дня ў ма ёй га ла ве, 
ледзь яна па спе ла кра нуц ца ста-
рой зна ё май па душ кі.

Па да рож ні ча ла 
Свят ла на ВО ЦІ НА ВА.

Пас ля доў ні кам
Сён няш няя Лаў ры шаў ская абі цель — Свя та-Елі се еў скі муж чын скі 

ма нас тыр — зна хо дзіц ца ў Лаў ры ша ве толь кі част ко ва. Пры нам сі, 
там раз ме шча ны ма нас тыр скі пад во рак з кан цы ля ры яй, біб лі я тэ кай, 
цар коў на-гіс та рыч ным му зе ем, па ко я мі для ва лан цё раў і тра пез най. 
Асноў ная ж част ка су час на га ма нас ты ра раз ме шча на ў вёс цы Гне сі чы. 
Там у кан цы ХХ ста год дзя ўзве дзе на і но вая царк ва свя то га Елі сея Лаў-
ры шаў ска га. Свя ты гэ ты быў сы нам кня зя, які зай маў вы со кую па са ду 
пры два ры Мін доў га. Лаў ру ён за сна ваў ра зам з ад ным ма на хам, яко га 
су стрэў, ка лі, пры ня ўшы хры шчэн не, сы шоў з до му ў пус тынь. Пас ля 
смер ці Елі сея мо шчы яго тва ры лі не ка то рыя цу ды, а гэ та, як ве да ем, 
пад ста ва для ка на ні за цыі. Елі сей стаў свя тым праз трыс та га доў пас ля 
смер ці. Хто б што ні ду маў, а я тут вы ка жу ся так: прык лад трэ ба браць 
са свя тых ай цоў тым з нас, хто пры жыц ці сам са бе апра нае воб раз гэт-
ка га дзея ча, за слу гі яко га апры ёры не аспрэч ныя і не да ты каль ныя.

Ра ман ты кам
Ся род так зва-

ных фаль вар-
ка вых па бу доў 
ся дзі бы Храп то-
ві чаў асаб лі вас-
цю вы лу ча ец ца 
не вя лі кі круг лы ў 
асно ве «трох па-
вяр хо вік» — зні зу 
му ра ва ны не атын-
ка ва ны, вы шэй 
па кры ты гон тай, 
як ста жок. Гэ та 
бы ла вянд ляр ня. 
Ка неч не, з яе даў-
но не да но сіц ца дух шын кі, іна чай мы ад на знач на за вяр ну лі б у яе бок 
ад ра зу пас ля на вед ван ня мес ца рас ко пак.

Між ін шым
Не на ве да ныя на мі Шчор сы 

ўмуд ры лі ся ад біц ца ў на шай па-
мя ці: не да лё ка ад да ро гі па ся-
род лу га вой зе ля ні ны пра гляд-
ваў ся «ка зач ны га ра док», як я 
яго пра ся бе на зва ла. Гэ тую «ца-
цач ную», ка лі гля дзець зда лёк, 
крэ пасць з цаг ля ны мі сце на мі 
і круг лы мі ве жа мі, на паў раз бу-
ра ную, на зы ва юць му ра ван кай 
Храп то ві ча, або гас па дар чым 
два ром. Тут кі пе ла ра бо та, вы ні-
кі якой уяў ля юц ца сён ня ў вы гля-
дзе сма ка ты — той са май шын кі, 
якую по тым да во дзі лі да кан ды-
цыі ў вянд ляр ні, а так са ма тва-
рож ных і цвёр дых сы роў. Вось 
пра што мож на ў на шым жыц ці 
шка да ваць: пра тое, што ні ко-
лі нам не па спы таць тых сы роў, 
якія ад сюль ра зы хо дзі лі ся та ды 
па Еў ро пе, каб быць на рэ за ны мі 
на пар цэ ля на вых дош ках.

З БО ГАМ САМ-НА САМ
Ад за пла на ва на га да не спа дзя ва на га — толь кі крок

У гэ тай біб лі я тэ цы пра седж ва лі за каш тоў ны мі вы дан ня мі 
Адам Міц ке віч і Іа хім Ля ле вель, Ан то ні Эд вард Ады нец і Ян Ча чот. 

Апош ні — у якас ці біб лі я тэ ка ра.

Па лац у Шчор сах, якім ён прад стаў ле ны 
на ста рон цы вы дан ня «Tуgоdnіk Іlustrоwаnу» ў 1878 го дзе. Дрэ ва рыт.

У гэ тым да ку мен це па зна ча на, што за вёс кай Лаў ры ша ва ёсць кап лі ца.


