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Усе мы чу лі пра Ат лан ты ду, 
ле ген дар ны вост раў, 
які за ад ны су ткі пай шоў 
пад ва ду. Хто пер шы
пра гэ та да ве даў ся? 
Ці іс на ва ла Ат лан ты да 
на са май спра ве? 
Ча го яшчэ мы пра яе 
не ве да ем?

Гіс то рыя Ат лан ты ды прый шла 
да нас у пе ра ка зе грэ час ка га фі-
ло са фа Пла то на. А дак лад ней, з 
дзвюх яго ра бот, «Ці мей» і «Кры-
цій». Лі чыц ца, што гэ тыя кні гі бы лі 
на пі са ныя ў 360 го дзе да н. э. У іх 
Пла тон пі саў, што грэ час ка му муд-
ра цу Са ло ну ста ла вя до мая гэ тая 
гіс то рыя, ка лі ён слу жыў жра цом 
у Егіп це. Па вяр тан ні Са лон рас-
ка заў яе свай му сва я ку Дра пі ду. 
За тым Дра під пе ра даў яе свай му 
сы ну Кры цію, які рас ка заў яе ўну ку, 
так са ма Кры цію, ну а апош ні па дзя-
ліў ся ёю з Сак ра там.

На ступ ны спіс па вер сіі на ву ко ва-
тэх на ла гіч на га пар та ла hі-news.ru
вар та ўспры маць не як гіс та рыч -
ны або на ву ко вы факт, а як пе ра-
каз Пла то на. Ці бу дзем мы ве рыць 
у ле ген ду — гэ та аса біс ты вы бар 
кож на га. На ву ка па куль не дае дак-
лад ных звес так на конт Ат лан ты ды, 
ад нак стра ча ныя га ра ды зна хо дзі лі 
і бу дуць зна хо дзіць. Ад ной чы гэ та 
мо жа стаць і ле ген дар ны вост раў.

Мес ца вя до ма
Шмат кніг і да ку мен таль ных 

філь маў бы ло ство ра на на тэ му 
маг чы ма га мес ца зна хо джан ня Ат-
лан ты ды. Бег лы по шук у Гуг ле па-
ка жа, што не ка то рыя на зы ва юць 
Сан та рын як Ат лан ты ду ў мі ну лым; 
ін шыя лі чаць, што во ды Бі мі ні ха ва-
юць да ро гу ту ды. Ка лі ж узяць за 
асно ву тэкст Пла то на, ён рас ка жа 
нам, дзе не ка лі зна хо дзіў ся ця пер 
па гру жа ны пад ва ду го рад. У тэкс це 
га во рыц ца, што Ат лан ты да «вый-
шла з Ат лан тыч на га акі я на». Да лей 
га во рыц ца, што «быў вост раў пе-
рад гер ку ле са вы мі слу па мі». Сён ня 
гэ тыя слу пы па він ны зна хо дзіц ца на 
мес цы Гіб рал тар ска га пра лі ва, дзе 
Іс па нію і Аф ры ку па дзя ляе вуз кая 
па лос ка мо ра.

У 2011 го дзе ар хе о лаг Харт-
фард ска га ўні вер сі тэ та Ры чард 
Фройнд і яго ка ман да знай шлі 
«га ра ды-ме ма ры я лы», ці га ра ды, 
па бу да ва ныя па воб ра зе Ат лан ты-
ды. Шэ раг з іх быў зной дзе ны па-
ха ва ны мі ў на цы я наль ным пар ку 
Да на на, што на поў нач ад Ка ды са, 
Іс па нія. Ака за ла ся, што Ка дыс зна-
хо дзіц ца прос та пе рад слу па мі. Гэ-
та пры му сі ла Фрой нда за ду мац ца 
пра тое, што са праўд ная Ат лан ты да 
бы ла па ха ва ная ў гра зе вых ба ло-
тах Ат лан ты кі. Яго вы ні кі су па да-
юць з тэкс там сю жэ та пра тое, што 
«мо ра ў гэ тых част ках не пра ход нае 
і глу хое, та му што на шля ху ёсць 
дроб ная гразь; і ад бы ло ся гэ та з-за 
ася дан ня вост ра ва».

Ка дыс так са ма з'яў ля ец ца ад-

ным з най ста рэй шых га ра доў, якія 

іс ну юць у За ход няй Еў ро пе. Лі чыц-

ца, што ён быў па бу да ва ны фі ні-

кій ца мі ка ля 700 г. да н. э., але не-

ка то рыя за пі сы сцвяр джа юць, што

го рад ста яў ужо ў 1100 го дзе да н. э. 

Грэ час кія мі фы ка жуць, што гэ-

 та му го ра ду яшчэ больш. Ча му гэ-

та важ на? Та му што даў ным-даў но 
гэ ты го рад на зы ва лі Га дэ сам. Гэ та 
па ды хо дзіць, та му што ў тэкс це га-
во рыц ца пра прын ца-ат лан та, яко-
га зва лі Га дэй рам да гіс та рыч ныя 
гра ма дзя не Га дэ са. Яму на ле жа ла 
да лё каў сход няя част ка Ат лан ты ды. 

Гэ та част ка вост ра ва па він на бы ла 
гля дзець на су час ны Ка дыс. Та му 
гіс то рыя ка жа, што Ка дыс, або Га-
дэс, быў на зва ны ў го нар прын ца. 
Вя до ма, Пла тон пі саў усё гэ та па 
мен шай ме ры праз 340 га доў пас-
ля ад крыц ця го ра да, та му мог да-
зво ліць са бе воль насць у на звах 
ат лан тыч ных прын цаў.

Імем паў бо га
Боль шасць лю дзей ду мае, што 

Ат лан ты да атры ма ла сваю наз ву ў 
го нар Ат лан тыч на га акі я на, але ж 
на са мрэч усё бы ло роў на на ад ва-
рот. Ле ген да га во рыць, што ў Па-
сей до на, грэ час ка га бо га мо раў, бы-
ло пяць пар бліз нят ад смя рот най 
жан чы ны-ат лант кі па іме ні Клі та. 
Бог ад даў кож на му са сва іх дзесяці 
сы ноў роз ныя част кі вост ра ва, які-
мі трэ ба бы ло кі ра ваць. Га дэ ір быў 
дру гім па стар шын стве. І хоць яго 
іме нем быў на зва ны го рад у Іс па ніі, 
ме на ві та яго ста рэй ша му бра ту Ат-
ла су да стаў ся го нар на зваць го рад 
сва ім іме нем. Бу ду чы пер шын цам, 

Ат лас зай меў цэ лы вост раў, і на ват 
акі ян, які аб кру жаў яго, быў на зва ны 
ў яго го нар. Яго дзе ці так са ма па він-
ны бы лі пра віць Ат лан ты дай веч на.

Па ло вы ня ма
Пла тон на пі саў па мен шай ме ры 

дзве кні гі аб Ат лан ты дзе. Іс нуе поў-
ная вер сія «Ці мея», але поў най вер-
сіі «Кры ція» ня ма. «Кры цій» аб ры-
ва ец ца на тым, што Зеўс, ва ла дар 
грэ час кіх ба гоў, «са браў усіх ба гоў 

у іх са мае свя тое жыт ло, якое, бу-

ду чы зме шча ным у цэнт ры све ту, 

су зі рае ўсе ство ра ныя рэ чы. І ка лі 

ён са браў іх ра зам, то ска заў на-

ступ нае». Не вя до ма, ці па кі нуў Пла-

тон кні гу не за вер ша най на ўмыс на, 

ці ж скон ча ная вер сія бы ла даў но 

стра ча на. Лі чаць так са ма, што Пла-

тон на пі саў ці, пры нам сі, пла на ваў 

на пі саць трэ цюю кні гу аб Ат лан ты-

дзе — «Гер мак рат».

Ёсць не каль кі фак таў у пад-

трым ку гэ тай тэ о рыі. Ра док у «Кры-

ціі» ка жа: «Кры цій, мы за да во лім 

ва шу прось бу і да мо па не аб ход-

нас ці Гер мак ра ту тое ж са мае, што 

вам і Ці мею». Та кім чы нам, трэ цяя 

част ка гіс то рыі па він на быць пры-

све ча на Гер мак ра ту. Акра мя та го, 
наз вы трох кніг мо гуць змя шчаць 
сха ва нае па ве дам лен не, асаб лі ва 
ка лі па гля дзець на па ра дак, у якім 
Пла тон на пі саў ці па ві нен быў на-
пі саць іх. Ці мей па хо дзіць ад грэ-
час ка га «ціа», што азна чае «ша на-

ваць». Кры цій зы хо дзіць ад грэ час-
ка га «кры ма», што азна чае «суд». 
Гер мак рат па хо дзіць ад «Гер ме са», 
па слан ца грэ час кіх ба гоў. «Ці мей» 
ша нуе да гіс та рыч ныя Афі ны за іх 
ге ра ізм, «Кры цій», як мяр ку ец ца, 
за кан чва ец ца су дом Зеў са над Ат-
лан ты дай, але якое па слан не мог 
пе ра даць «Гер мак рат»?

Ад каз мо жа за клю чац ца ў тым, 

што мы ве да ем пра са мо га Гер мак-

ра та. Ён быў са праўд ным ва ен ным 

лі да рам, які да па мог уз на ча ліць па-

спя хо вую аба ро ну Сі ра куз су праць 

Афін пад час Пе ла па нес кай вай ны. 

Па доб на на гіс то рыю Ат лан ты ды. 

У гэ тай гіс то рыі афін ская дзяр жа ва 

з да гіс та рыч ных ча соў ад бі ва ец ца 

ад на па дзен няў пе ра вы ша ю чых сіл 

Ат лан ты ды. Маг чы ма, па слан не 

Гер мак ра та да ты чы ла ся та го, ча-

му ата ка Афін на Сі ра ку зы пра ва-

лі ла ся і як Сі ра ку зы змаг лі ад біц ца 
ад за ва я ван ня. Ка лі толь кі хтось ці 
не зной дзе ко пію гэ тай кні гі, мы мо-
жам ні ко лі і не да ве дац ца пра поў-
ную гіс то рыю Ат лан ты ды.

Не менш 
за 11 500 га доў

Са лон лі чыў ся са мым муд рым 
з усіх грэ час кіх муд ра цоў. У тэкс-
тах га во рыц ца, што гіс то рыя Ат-
лан ты ды бы ла пе ра ка за на яму ў 
Егіп це, ка лі ён ха цеў «вы цяг нуць» 
з жра цоў са мыя ста ра жыт ныя іх 
пад ан ні. Каб зра біць гэ та, Са лон 
вы ра шыў рас ка заць свя та рам 
пра са мыя ста ра жыт ныя грэ час-
кія гіс то рыі, якія змог ус пом ніць. 
Вы слу хаў шы Са ло на, адзін жрэц 
ад ка заў: «О Са лон, Са лон, ня ма 
ся род вас ста рых лю дзей... Свя-
до мас цю вы ўсе юныя, ня ма ся род 
вас ста ро га мер ка ван ня, пе ра не-
се на га тра ды цы я мі». Та ды жрэц 
рас ка заў, што Афі ны, род ны го рад 
Са ло на, бы лі знач на ста рэй шыя, 
чым той ду маў. У за пі сах егіп цян 
у Сай се бы ло ска за на, што Сайс 
быў за сна ва ны за 8000 га доў да 
гэ та га. І так са ма бы ло за пі са на, 
што Афі ны бы лі за сна ва ны за 
1000 га доў да Сай са, што афі ня не 
та го ча су ва я ва лі з ат лан та мі.

Са лон жыў пры клад на з 630-га 

да 560 го да да н. э. Ка лі гэ тая гіс-

то рыя дак лад ная, па дзен не Ат-

лан ты ды зда ры ла ся пры клад на 

ў 9500 го дзе да н. э. І зна чыць, Ат лан-

ты да па він на быць уз рос там з Га бек-
лі Тэ пэ, які з'я віў ся за 10 000 га доў да 
н. э., і лі чыц ца най ста ра жыт ней шым 
у све це хра мам.

Ім пе рыя, а не вост раў
Боль шасць лю дзей, ма быць, 

уяў ля юць са бе Ат лан ты ду як пыш-
ны зя лё ны вост раў, акру жа ны глы-
бо кі мі сі ні мі акі ян скі мі во да мі. Хоць 
гіс то рыя ад бы ва ец ца на вост ра ве, 
боль шасць з нас, маг чы ма, мяр ку-
юць, што гэ тым вост ра вам Ат лан-
ты да і аб мя жоў ва ла ся. Але Пла тон 
пі ша, што Ат лан ты да бы ла ім пе ры-
яй, якая кі ра ва ла ся з гэ та га вост ра-
ва. «На гэ тым вост ра ве Ат лан ты ды 
бы ла вя лі кая і вы дат ная ім пе рыя, 
якая па на ва ла над усім вост ра вам 
і не каль кі мі ін шы мі, а так са ма над 
част ка мі кан ты нен та, і, акра мя та-
го, лю дзі Ат лан ты ды па ка ры лі Лі вію 
да ге рак ла вых слу поў, да Егіп та і 
Еў ро пу да Ты рэ ніі».

Ты рэ нія — гэ та ін шае наз ва 
Эт ру рыі, ця пер вя до май як цэнт-
раль ная Іта лія. Гэ та зна чыць, што 
Ат лан ты да рас па сці ра ла ся б да су-
час най Тас ка ны ў Еў ро пе і да Егіп та 
ў Аф ры цы. Ха це лі б мы ве даць, як 
афі ня не пе ра маг лі та кую вя лі кую 

ім пе рыю? Мо жа быць, Пла тон і сам 
не ве даў, та му вы ра шыў не да піс-
ваць кан цоў ку.

Ве да лі пра Аме ры ку
Хоць цал кам мо жа быць, што 

Пла тон ства рыў Ат лан ты ду дзе ля 
фі ла со фіі, ёсць у гэ тай гіс то рыі ад-

на част ка, якую бы ло б скла да на 

сфаб ры ка ваць. У гіс то рыі егі пец кі 

жрэц ка жа Са ло ну: «Гэ ты вост раў 

ад кры ваў шлях да ін шых аст ра воў, 

і з іх вы маг лі пе рай сці на су праць-

лег лы кан ты нент, які аб кру жаў гэ ты 

акі ян. Пры лег лую зям лю мож на на-

зваць са праў ды бяз меж ным кан ты-

нен там».

Што ж за кан ты нент быў па ін шы 

бок Ат лан ты кі, на столь кі вя лі кі, што 

зда ва ла ся, быц цам ён акру жае цэ-

лы акі ян? Ці мо жа гэ та азна чаць, 

што ста ра жыт ныя грэ кі і, маг чы ма, 

ста ра жыт ныя егіп ця не ве да лі пра 

Аме ры ку і на ват бы ва лі там?

У 1970 го дзе зна ка мі ты ма ра-

пла вец Тур Хе ер дал ад плыў з экі-

па жам з шас ці ча ла век у трыс ня-

го вым ка раб лі пад наз вай «Ра ІІ». 

Яны да плы лі з Са фіі ў Ма ро ка праз 

Ат лан ты ку ў Бар ба дас за 57 дзён. 

Гэ та па да рож жа да ка за ла, што 

трыс ня го выя лод кі мо гуць вы жыць 

у акі ян скіх па да рож жах і што ста-

ра жыт ныя лю дзі фак тыч на маг лі 

на іх пе ра сек чы Ат лан тыч ны акі ян. 
Гэ та подз віг ка лісь ці лі чыў ся не маг-
чы мым. Але гэ та не да каз вае, што 

егіп ця не ці грэ кі пра ра бі лі шлях у 
Аме ры ку, Хе ер дал да ка заў толь кі 
тое, што гэ та маг чы ма.

Не ха дзі це да акі я на
Ка лі б грэ кі са праў ды ве да лі, 

што ля жыць за ме жа мі Між зем на-
га мо ра, за ха це лі б яны, каб ін шыя 
лю дзі так са ма да ве да лі ся? Мо жа 
быць, і не. Маг чы ма, та му Пла тон 
пі саў, што ні ко му нель га плыць у Ат-
лан тыч ны акі ян. «Але по тым ад бы -
лі ся моц ныя зем ля тру сы і па вод кі;
і ў адзін дзень, і ў ад ну ноч ня шчас цяў 
усе здоль ныя біц ца муж чы ны пай-
шлі пад зям лю, і вост раў Ат лан ты да 
са праў ды так са ма сы шоў у без дань 
мо ра». Па Пла то не, у вы ні ку гэ та га
з'я ві лі ся не пра ход ныя на но сы бруду 
ў Гіб рал тар скім пра лі ве. Ён на стой-
ваў, што ў Ат лан ты ку пры яго жыц ці 
пла ваць нель га, «бо ў тыя дні Ат-
лан ты ка бы ла суд на ход най».

Ня ўжо Пла тон спра ба ваў утры-
маць лю дзей ад па да рож жа праз 
Ат лан ты ку? Ён са праў ды лі чыў, 
што плыт кі бруд бла куе акі ян скія 

шля хі? Або Ат лан ты ка бы ла за над-
та бруд най, каб лод кі маг лі прай сці 
ў тыя ча сы?

Бед нае ча ла вец тва
Егі пец кі жрэц рас ка заў Са ло ну, 

што ні ад на з яго гіс то рый не бы ла 
«праў дзі ва ста ра жыт най» у па раў на н-
ні з яго ўлас най. На дум ку жра ца,
пры чы на та го, што Са ло ну бра ка ва-
ла «праў дзі ва ста ра жыт ных» ве даў, 
за клю ча ец ца ў тым, што ча ла вец-
тва вы ні шча ла ся зноў і зноў. «Бы лі 
і зноў бу дуць зні шчэн ні ча ла вец тва 
па роз ных пры чы нах; най вя лік шыя 
з іх пры но сі лі пра явы агню і ва ды, 
мен шыя — не злі чо ныя ін шыя пры-
чы ны». Да лей жрэц тлу ма чыў: «Ка лі 
ба гі чыс цяць Зям лю па то кам ва ды, 
у жы вых за ста юц ца толь кі па сту хі, 
якія жы вуць у га рах».

Ка лі адзі ныя лю дзі, якія вы жы ва-
юць пас ля ка та кліз маў, гэ та жы ха ры 
гор, што не ве да юць свай го да лё ка га 
мі ну ла га, лёг ка ўба чыць, як уся гіс то-
рыя цы ві лі за цыі з ча сам губ ля ец ца. 
Жрэц лі чыў, што Егі пет пе ра жы ваў 
гэ тыя ка та кліз мы, та му што ў Егіп це 
на огул амаль не іш лі даж джы, у той 
час як ін шым гэ та не ўда ва ла ся. За-
мест гэ та га зда ра лі ся што га до выя 
па то пы з-за раз лі ву Ні ла, якія па ды-
ма лі ся да стат ко ва, каб на кар міць 
ура джай, але не зні шчыць іх свет.

Падрыхтаваў 
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Та ям ні цы Зям ліТа ям ні цы Зям лі  

або Ма ла вя до мыя фак ты 
пра стра ча ную Ат лан ты ду

ЗЯМ ЛЯ ПАЎ БО ГА,ЗЯМ ЛЯ ПАЎ БО ГА,


