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А яшчэ, ня гле дзя чы на на-

яў насць ві зы ў паш пар це, 

вас па пры лё це ча кае аба вяз ко-

вая раз мо ва з прад стаў ні ком па-

гра ніч най служ бы. І як быць ча ла-

ве ку, ка лі не ве да еш анг лій скай 

мо вы, — не ўяў ляю. Пе ра да мной 

да пыт ва лі кі та ян ку, якая ці мо ву 

не ве да ла, ці ў ад ка зах блы та ла ся. 

Якое вый сце знай шлі? Па меж нік 

на дык тоў ваў ёй у тэ ле фон пы тан-

ні, яна іх ад праў ля ла зна ё мым, тыя 

пе ра кла да лі, пры сы ла лі на зад. 

Дзяў чы на кан стру я ва ла ад каз — 

па сы ла ла на зад, там ёй яго пе ра-

кла да лі. І так па кру зе...

Га лоў ны сэнс пы тан няў, што за-

да юць ту рыс там, — ці хо піць срод-

каў на пра жы ван не, ці не ма ец ца 

на ме ру за стац ца? А вось на вы-

ле це ні я кіх па гра ніч ных пра ве рак 

ня ма, на зад ад сюль ад пус ка юць 

спа кой на.

Пры ля цеў я ра на, аў то бус з 

аэ ра пор та ў го рад, бі лет на які 

быў набыты за га дзя, ад праў ляў ся 

знач на паз ней. Усё ж па кро чыў да 

ады хо дзя ча га ця пер транс пар ту: 

мо жа возь ме це? — Ня ма праб-

лем, — ад ка заў кі роў ца, амаль 

не гля нуў шы на бі лет, — са дзі ся. 

А по тым на між га род нім аў та вак-

за ле пры пе ра са дцы бі лет на огул 

не ку ды за ва ліў ся ў рук за ку. Са-

браў ся шу каць, але мя не спы ні-

лі. — Дак лад на ма ец ца бі лет? — 

па ці ка віў ся кант ра лёр. — Ну і 

доб ра, ідзі це і са дзі це ся. І толь кі 

ў спі ну да даў не ча ка нае: «Ка лі вы 

джэнтль мен».

Ві даць, тут яшчэ да вя ра юць сло-

ву. Чуў, што на ват іх су ды час ця-

ком вус нае абя цан не мо гуць пры-

раў няць да афі цый на га да ку мен та 

ці за ве ра най да вед кі. Зра зу ме ла, 

ка лі па лі чаць вас джэнтль ме нам, 

які ве дае ца ну свай му сло ву.

Вя лі ка бры та нія і да свай го зна-

ка мі та га рэ фе рэн ду му аб вы ха-

дзе з ЕС бы ла чле нам еў ра пей-

скай сям'і з на цы я наль ны мі асаб-

лі вас ця мі. Ві за для ўез ду сю ды 

па трэб на свая. Гро шы так са ма 

ўлас ныя — фунт стэр лін гаў. Да-

рэ чы, тут ад ны мі з пер шых увя лі 

на яў ныя плас ты ка выя банк но ты, 

якія не ка ме чац ца і не га раць ні-

бы та. Я па спра ба ваў па ка ме чыць 

іх пя цёр ку — вы раў ноў ва ла ся як 

но вень кая. А вось пад паль ваць 

ужо не ры зык нуў, пра бач це. Пра 

ле ва ба ко вы рух на да ро гах ка-

заць за ліш не. Вель мі цяж ка да 

яго пры звы ча іц ца, асаб лі ва ў пер-

шыя дні.

А яшчэ тут пе ша хо ды сме ла 

ідуць на чыр во нае свят ло свят ла-

фо ра. Ка лі ня ма ма шын, зра зу ме-

ла. Ад вы кшы ад мінск ага па рад ку, 

па чаў так ха дзіць і я. Ад ной чы са-

браў ся пе рай сці да ро гу на чыр-

во нае ды тар маз нуў, угле дзеў шы 

по бач тра іх па лі цэй скіх. Дык яны 

мя не са мі ледзь не пад штурх ну-

лі — ча го ма ру дзіш, маў ляў. І са мі 

па кро чы лі. Тут свят ла фор па пя-

рэдж вае, але не за ба ра няе. А ры-

зы кі і сваю ад каз насць, ка лі што 

зда рыц ца, ча ла век па ві нен вы зна-

чаць сам.

НА ОГУЛ, Бры та нія ста віц ца 

да пры ез джых пры яз на. 

У тых, хто пе ра вёз сю ды са бра ныя 

на ра дзі ме міль яр ды, — зра зу ме-

ла, свая пла не та той пры яз нас ці. 

Іс ну юць цэ лыя фір мы, якія аб слу-

гоў ва юць іх за пы ты, да па ма га юць 

аб жы ва цца і за да валь ня юць усе 

кап ры зы. Але і прос та му ту рыс-

ту тут раз до лле. І пра яго дба юць. 

На ву лі цах паў сюд на пад ра бяз-

ныя кар ты на ва коль на га ра ё на і 

бліз кіх зна ка мі тых ту рыс тыч ных 

пунк таў — не за блу ка еш. Мно гія 

ўста но вы куль ту ры, на ват са мыя 

шы коў ныя, зроб ле ны бяс плат ны мі 

для на вед ван ня. У тым лі ку і сла ву-

тыя Бры тан скі му зей, Му зей 

ім пе ры я ліс тыч ных вой наў, 

Му зей су час на га мас тац тва. 

Мер ка ваў, што за ўва ход у 

Лон дан скую кар цін ную га-

ле рэю з мя не неш та возь-

муць. Але і там па лю ба ваў-

ся тво ра мі Ма нэ, Ты цы я на, 

Рэ мбран та і «Сла неч ні ка мі» 

Ван Го га — да «Сла неч ні-

каў» да вя ло ся праз на тоўп 

пра ціс кац ца — так са ма за 

прос та так. На зна ка мі тую 

агляд ную пля цоў ку Скай-

гар дэн (Ня бес ны сад) — ад-

ну з па пу ляр ных су час ных 

ту рыс тыч ных «фі шак» бры-

тан скай ста лі цы — так са ма 

ўва ход сва бод ны, толь кі 

чар гу ве лі зар ную трэ ба вы-

ста яць. Ка лі га рад скія ўла ды 

пра па ноў ва лі гэ ты ўчас так пад біз-

нес-хма ра чос, то вы ста ві лі ін вес та-

рам па тра ба ван не: не па ру шыць 

пры ро ду тэ ры то рыі. Але на мес цы 

бу доў лі быў скве рык — як тут бы ло 

бу да вац ца? Але ж па бу да ва лі ся. 

Сен ня скве рык той квіт нее, пе ра-

не се ны... на верх ні па верх хма ра-

чо са. Па дзі віў ся і я ад туль, з вы-

шы ні, на Лон дан. І ў знак удзяч нас-

ці бу даў ні кам ра шыў за мо віць там, 

на да ху пад аб ло ка мі, кры ху ві на 

і ку ба чак ка вы. Піў за іх зда роўе і 

ад но сі ны да свай го го ра да. На поі 

ў рэ ста ра не на да ху Скай-гар дэ на 

каш та ва лі амаль столь кі ж, коль кі і 

ў звы чай ным ву ліч ным ка фэ.

У Лон да не сён ня ёсць і яшчэ 

ад на ці ка вая но ва бу доў ля — да 

ўся го і з бе ла рус кім ка ла ры там. 

Бу ды нак бе ла рус кай ме ма ры яль-

най царк вы на ват на мі на ва ны на 

прэ мію Су свет на га фес ты ва лю ар-

хі тэк ту ры — так зва ны Ос кар у га-

лі не ар хі тэк ту ры. Ён пра па на ва ны 

ад ра зу па дзвюх на мі на цы ях — як 

су свет ны рэ лі гій ны бу ды нак го да і 

як прык лад най леп ша га вы ка ры-

стан ня драў ні ны ў бу доў лі. Пра ек-

та ваў царк ву бры тан скі ар хі тэк тар 

Цзы вай Со, які стаў яе вер ні кам.

У ор га нах мяс цо вай ула ды тут 

ёсць чы ноў нік, па са да яко га гу чыць 

як... кан суль тант па ар хі тэк тур най 

эс тэ ты цы і шчас ці. (Ту ды ад бі ра юць 

аў та ры тэт ных спе цы я ліс таў з доб-

рым мас тац кім гус там.) У аба вяз-

ках яго — са чыць, каб лю бая но ва-

бу доў ля не толь кі ін вес ты цыі пры-

но сі ла ці пра цоў ныя мес цы ства ра-

ла, але і пры го жай бы ла, ланд шафт 

не пса ва ла, лю дзей ра да ва ла. (Эх, 

як па трэб ны быў бы та кі спе цы я ліст 

у нас — хоць бы для ра бо ты ў ра ё не 

Тра ец ка га прад мес ця ці ста ліч на га 

пар ка Гор ка га.)

ЗРА ЗУ МЕ ЛА, шмат раз моў 

тут бы ло і ёсць пра Брэк-

сіт, пра рас па ча ты вы хад кра і ны 

з Еў ра са ю за. Так сіст, які вёз па 

го ра дзе, пры знаў ся, што ўся яго 

сям'я га ла са ва ла за вы хад. Бо 

над та шмат эміг ран таў пры еха ла 

ў кра і ну. Пры га ла са ван ні, праў да, 

бы ла ўпэў не насць, што ака жуц ца ў 

мен шас ці. А яно вось як вый шла. 

Ка лі б рэ фе рэн дум паў та ры лі, маг-

чы ма, га ла са ва лі б ужо інакш... 

Па лі цэй скі ска заў, што быў ка тэ-

га рыч на су праць вы ха ду. Ка лісь ці 

сал дац кую служ бу пра хо дзіў 

у За ход няй Гер ма ніі і ўсё 

пла на ваў па ехаць прай сці ся 

па мяс ці нах сал дац кай ма-

ла до сці. Ця пер жа, мо жа, і не 

атры ма ец ца та кая па езд ка, 

ка лі збя рэц ца. А мо жа, і ві зы 

для яе спат рэ бяц ца, ужо анг-

лі ча не ад гэ та га ад вык лі.

На шым зем ля кам, што 

тут аб жы ва юц ца, вы ні кі рэ-

фе рэн ду му так са ма не абы-

яка выя. А іх тут ня ма ла. Ве-

даю, што толь кі ў 2015 го дзе 

і толь кі па сты пен ды ях Еў-

ра са ю за, на ву ко вых фон-

даў ці са міх уні вер сі тэ таў 

у на ву чаль ных уста но вах 

Вя лі ка бры та ніі ву чы ла ся не 

менш за сот ню на шых дзяў-

чат і юна коў. Адоль ва лі бе-

ла ру сы на ват пры ступ кі зна ка мі-

тых Лон дан скай шко лы эка но мі кі, 

Окс фард ска га і Кемб рыдж ска га 

ўні вер сі тэ таў — ВНУ су свет най 

топ-дзя сят кі. Ву чыц ца ў Анг ліі 

цяж ка, але аду ка цыя та го вар тая. 

Лын ды біць ня ма ка лі. Сту дэнц кія 

біб лі я тэ кі — і тыя пра цу юць круг-

ла су тач на, і на ват глы бо кай ноч чу 

не пус ту юць. Ні я кіх па бла жак на 

аб ста ві ны тут не да юць — кра і не 

па трэб ныя ве ды.

На шы зем ля кі тут най перш згад-

ва юць Кі ры ла Чы кі ю ка і Ар цё ма 

Ста вен ку. Кі рыл, апроч звы чай най 

уні вер сі тэц кай аду ка цыі, адо леў і 

ас пі ран ту ру ка фед ры фі зі кі ў Окс-

фар дзе. Ар цём адоль вае ас пі ран-

ту ру Лон дан ска га ўні вер сі тэц ка га 

ка ле джа (Юсі Эл). Удвух яны зра бі-

лі ад крыц цё, за якім ця пер га ня юц-

ца вя ду чыя вы твор цы элект ро ні кі. 

Хлоп цы пры ду ма лі, як утрым лі ваць 

вы яву фар ма ту тры джы ў ад кры-

тай пра сто ры — што ра ней лі чы ла-

ся спра вай не маг чы май. Ка лі Кі рыл 

аба ра няў сваю ву чо ную сту пень, то 

стро гія окс фард скія пра фе са ры не 

раз пра сі лі яго пры пы няц ца — не па-

спя ва лі мэт ры за хо дам на ву ко вых 

ду мак ура джэн ца Брэс та. У вы ні ку 

стро гі са вет аца ніў яго пра цу як бліс-

ку чую. Шмат абя цаль ным ву чо ным 

лі чаць тут і Мак сі ма Да до на ва — вы-

пуск ні ка ка фед ры фі зі кі Кемб рыдж-

ска га ўні вер сі тэ та. А ў Лон да не ад-

ным з най леп шых уні вер сі тэц кіх 

вы клад чы каў эка но мі кі пры зна на 

мін чан ка Юлія Ка рас ты лё ва.

На Стаўб цоў шчы не ве даю ба-

буль ку, чый баць ка ў 1939 го дзе 

быў пры зва ны ў поль скае вой ска на 

вай ну з Гер ма ні яй і больш да ха ты 

не вяр нуў ся. Толь кі ў ся мі дзя ся тыя 

га ды дай шлі да сва я коў пісь мы з 

Анг ліі, дзе ён аб жыў ся пас ля служ-

бы ў вой ску. Там і па мёр, ні ра зу до-

ма ўжо не па бы ваў шы... Ба буль ка 

мя не ні аб чым не пра сі ла, але не 

па ле на ваў ся я да брац ца да га рад ка 

за сто кі ла мет раў ад Лон да на і там 

прай шоў па ад ра се, што быў па зна-

ча ны на ста рэнь кім кан вер це з ба-

бу лі ных скар баў. Шмат ча су прай-

шло пас ля смер ці на ша га зем ля ка, 

у до ме жы лі ўжо ін шыя лю дзі. Але 

спа да ра Ліп ніц ка га там па мя та юць. 

«Ён быў храб рым сал да там Дру гой 

су свет най, ге ро ем біт вы пад Мон тэ-

Ка сі на», — рас па вя лі мне жы ха ры 

су сед ніх да моў.

АД ЛЯ ТА Ю ЧЫ, у аэ ра пор це 

ку піў і па гар таў ад ну з мяс-

цо вых га зет. На бач ным мес цы 

там — рас по вед як дзе вя нос та га-

до вая ка ра ле ва ў сваю за га рад ную 

рэ зі дэн цыю ў Він дза ры — ту ды, 

дзе ня даў на гу ля лі вя сел ле яе ўну-

ка Га ры — да бі ра ец ца звы чай най 

элект рыч кай. І праз ін шыя кро кі 

Елі за ве та спра буе эка но міць дзяр-

жаў ныя рас хо ды на сваё ўтры ман-

не. І моц ная яшчэ — у даждж лі вае 

на двор'е на афі цый ных цы ры мо ні-

ях па ра со нік тры мае са ма.

Ві кен цій КЛЮЧ НІК



КРОК КРОК 
ДА ТУ МАН НА ГА ДА ТУ МАН НА ГА 

АЛЬ БІ Ё НААЛЬ БІ Ё НА
Геа гра фіч на Анг лія — гэ та ні бы Еў ро па. І у той жа час 

Еў ро па свое асаб лі вая. Па-пер шае, ту ды ня прос та па тра піць. 

І не толь кі з пры чы ны фі нан са ва га склад ні ка — хоць да ро га 

і пра жы ван не не сла ба ўда раць па ка шаль ку ся рэд ня га 

бе ла ру са. Яшчэ і ві зу цяж ка атры маць. Да ку мен таў для яе 

па трэб на ку ды больш, чым на звы чай ны «шэн ген». 

І каш туе ві за, са мая тан ная, пад 150 до ла раў. Праў да, 

да юць яе тэр мі нам на паў го да і на не каль кі па ез дак.


