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Ака за ла ся, што ў на шай 

кра і не іс ну юць не каль-

кі дзя сят каў на се ле ных 

пунк таў, якія ма юць 

сва іх цё зак на су свет-

най геа гра фіч най кар-

це. Каб іх пра ехаць усе, 

сям'і спат рэ біў ся амаль 

ты дзень. Вы ні кам па-

езд кі ста лі сот ні фо та-

здым каў, част ка якіх 

увай шла ў экс па зі цыю 

вы стаў кі, што дня мі ад-

кры ла ся ў Грод не.

Сяр гей і На тал ля МА РО-

ЗА ВЫ — пра фе сій ныя фа-

то гра фы, якія вель мі лю бяць 

ванд ра ваць. Заў сё ды пад-

час ад па чын ку вы бі ра юц ца 

ў твор чае па да рож жа. На-

прык лад, ле тась па да рож ні-

ча лі па Гру зіі, а пе рад гэ тым 

здзейс ні лі ванд роў ку аж но 

на Ал тай. Сё ле та так са-

ма мер ка ва лі ад пра віц ца 

за мя жу, але з-за пан дэ міі 

пе ра гле дзе лі пла ны. Ста лі 

шу каць «за меж ны» ак цэнт 

у Бе ла ру сі. І ўба чы лі, што 

на геа гра фіч най кар це на-

шай кра і ны ня ма ла на зваў, 

якія ма юць вя до мыя ана ла-

гі за мя жой. Не раз ва жа ю-

чы доў га, узя лі дзя цей і без 

уся ля кіх ві заў ад пра ві лі ся ў 

Літ ву, Ман го лію і на ват у Па-

лес ці ну.

— Па праў дзе, ідэя ажыц-

ця віць та кое па да рож жа па 

Бе ла ру сі ў нас бы ла даў-

но, — пры зна ец ца Сяргей 

Ма ро заў. — І вось на рэш це 

сё ле та нам уда ло ся здзейс-

ніць свае пла ны і пра ехаць 

Бе ла русь уз доўж і ўпо пе рак 

у по шу ках на се ле ных пунк-

таў з за меж ны мі наз ва мі. 

Да рэ чы, не ка то рыя з іх на-

ват не ма юць шыль даў, але 

мы ўсё роў на іх знай шлі.

Мно гія мяс ці ны, та кія, як 

Па рыж, Ба лі, Ма лі да во лі 

час та на слы ху, але ака за-

ла ся, што ў Бе ла ру сі ня ма ла 

на зваў, якія не так вя до мы. 

На прык лад, Каў каз, Дуб лін, 

Мі су ры, Ду бай.

— Я ад крыў спіс на се ле-

ных пук таў Бе ла ру сі, і ака за-

ла ся, што ён ня поў ны. Яшчэ 

штось ці зна хо дзі лі пад час 

ванд роў кі. Ка лі по тым пад-

су ма ва лі, ака за ла ся, што 

та кіх «за меж ных» ана ла гаў 

больш за трыц цаць. Гэ та 

і аг ра га рад кі і ма лень кія вё-

сач кі. Быў скла дзе ны марш-

рут пра цяг лас цю 3,5 ты ся чы 

кі ла мет раў. На ша па да рож-

жа за ня ло шэсць дзён, — 

рас ка заў су раз моў нік.

Боль шасць вё сак ака за лі-

ся зу сім ма лень кія. На прык-

лад, у Ба лі мож на на лі чыць да 

дзя сят ка да моў, з якіх па ло ва 

ўжо не жы лыя. Ці Ман го лія, 

дзе за раз, па сло вах Сяр гея, 

мо жа, адзін-два да мы за се-

ле ны, яшчэ адзін пус ты. Ка лі 

гля дзець звер ху, бач на, што 

вёс ка ра ней бы ла вя лі кая, 

але ця пер там по ле.

Сяр гей — пра фе сій ны 

фа то граф, да цэнт ка фед-

ры жур на ліс ты кі Гро дзен-

ска га дзяр жаў на га ўні вер-

сі тэ та імя Я. Ку па лы, мае 

сваю ўлас ную фо та шко лу. 

На мі нант і лаў рэ ат мно гіх 

рэс пуб лі кан скіх і між на род-

ных фо та кон кур саў, член 

фо та клу ба «Грод на». Аў тар 

50 пер са наль ных вы ста вак 

у Бе ла ру сі, Літ ве, Ра сіі. Ён 

лі чыць, што са праўд ны зды-

мак па ві нен быць «жы вы», 

ён па ві нен ад люст роў ваць 

аль бо вы клі каць эмо цыі.

Са сва ёй жон кай На тал-

ляй па зна ё міў ся ме на ві та на 

гле бе агуль ных ін та рэ саў. 

Ця пер ства ра юць су мес ныя 

твор чыя пра ек ты. «Геа гра-

фіч ны па ра докс» — адзін 

з іх.

Вось на здым ку зна ка мі-

ты Па рыж, які зна хо дзіц ца 

ў Ві цеб скай воб лас ці. Аб ім 

ня ма ла на пі са на, бо тут на-

ват ста іць Эй фе ле ва ве жа 

ў мі ні я цю ры. Гэ та іні цы я ты-

ва мяс цо ва га свя та ра, та му 

ве жа ўвян ча ная кры жам. 

На кра ме вя лі кая шыль да 

з над пі сам «Па рыж». Ёсць 

здым кі з Ко са ва, Па лес ці-

ны, Са ха лі на, Но вай Зям лі, 

што зна хо дзіц ца на мя жы з 

Ра сі яй. Ёсць на ват Мі су ры, 

што не звы чай на для на шых 

мяс цін. А вось на се ле ных 

пунк таў з наз вай Бе ла русь 

ванд роў ні кі су стрэ лі на ват 

два — у Мін скай і Ві цеб скай 

аб лас цях.

«За меж ныя» наз вы — не 

адзі нае, што за ха пі ла Ма ро-

за вых. На прык лад, у Наталлі 

быў свой твор чы ба гаж з 

ці ка вы мі наз ва мі. Сю ды 

ўвай шлі пла не ты Со неч най 

сіс тэ мы, та кія як Марс, Юпі-

тэр, Неп тун, Ве не ра. Ёсць у 

яе здым кі з Рая. І са праў ды, 

у вёс цы знай шлі да мы з да-

во лі эк за тыч ным вы гля дам, 

зда ец ца, што ба бу ля, якая 

ся дзіць на лаў цы, зна хо-

дзіц ца ў та кім вось рай скім 

ку точ ку.

— З тых жы ха роў, што су-

стра ка лі ся пад час ванд роў кі, 

ма ла хто мог рас тлу ма чыць, 

ад куль з'я ві ла ся тая ці ін шая 

наз ва, — ка жа На тал ля. — 

Але ёсць мер ка ван не, што 

мяс цо выя ўла да ры не ка то-

рых ся дзі баў за хап ля лі ся 

рым скай мі фа ло гі яй, ад сюль 

і наз вы вё сак-пла нет. Пры-

чым, Мар сы на ват два.

У свой марш рут Ма ро-

за вы ўклю чы лі і Ха ро шае, 

і Глы бо кае, і Го ры, і Ка на ву, 

і Но вае Жыц цё, і Ра дасць... 

Уся го ў марш ру це ака за ла-

ся ка ля 70 на се ле ных пунк-

таў. Каб здзейс ніць за дум-

ку, прый шло ся ў дзень пра-

ехаць больш за 10 вё сак і 

аг ра га рад коў. Мно гія здымкі 

зроб ле ны з вы шы ні пту шы-

на га па лё ту. У гэ ты час на-

ва кол ле асаб лі ва пры го жае, 

та му здым кі-пей за жы вы-

гля да юць да во лі ма ляў ні ча. 

Трап ля юц ца і вель мі ці ка выя 

аб' ек ты, на прык лад, во зе ра 

амаль круг лай фор мы. І ў 

цэнт ры та кі ж круг лы вост-

раў.

А вось што ўспа мі на ец-

ца без эн ту зі яз му, дык гэта 

да ро гі. Да во лі пра цяг лыя 

ўчаст кі аказ ва лі ся гра вій-

ны мі ці на ват пяс ча ны мі. 

Бы ва ла, што та кі ўчас так 

цяг нец ца на 30—40 кі ла-

мет раў. Так са ма не ўсю ды 

ўда ва ла ся смач на па ес ці — 

мяс цо выя ка фэ не маг лі 

пра па на ваць раз на стай ны 

асар ты мент. Пры ўсім пры 

тым, па да рож жам Ма ро за вы 

за да во ле ныя. Па-пер шае, 

уда ло ся больш дас ка на ла 

па гля дзець бе ла рус кія пра-

сто ры, па-дру гое, зра біць 

здым кі на се ле ных пунк таў 

з ці ка вы мі і «за меж ны мі» 

наз ва мі. А мно гія, на жаль, 

зні ка юць...

Па сло вах ар га ні за та ра 

вы стаў кі, стар шы ні фо та-

клу ба «Грод на» Аляк санд ра 

Лас мін ска га, аў та ры па ка за-

лі Бе ла русь у не звы чай ным 

ра кур се. Гэ та но вая тэ ма і 

ў ту рыс тыч ным кі рун ку, бо 

та ко га цэ лас на га марш ру-

ту па куль ня ма. А ча му б не 

пра ехаць па да ро зе з «геа-

гра фіч ны мі па ра док са мі»?

— Ака за ла ся, што вя до-

мая част ка за меж жа зна-

хо дзіц ца на тэ ры то рыі Бе-

ла ру сі. Па куль гэ та толь кі 

фо та па да рож жа, але, на 

маю дум ку, зной дзец ца ня-

ма ла ах вот ні каў пра ехаць 

па ту рыс тыч ным марш ру-

це, які б пры вёў і ў Па рыж, 

і ў Ду бай, па бы ваць на Каў-

ка зе, Са ха лі не, у Ман го ліі, 

апы нуц ца на Мар се ці Ве-

не ры, — упэ не ны стар шы ня 

фо та клу ба. — Вя до ма ма-

ла ар га ні за ваць прос та ту-

рыс тыч ны марш рут, трэ ба 

пры даць гэ тым на се ле ным 

пунк там ад па вед ны змест. 

Та му што для ту рыс та важ на 

не толь кі наз ва, але і маг-

чы масць неш та ўба чыць, 

ска рыс тац ца ту рыс тыч най 

інф ра струк ту рай. Гэ та той 

рэ зерв на ша га ту рыс тыч-

на га па тэн цы я лу, які па куль 

ні як не вы ка рыс тоў ва ец ца.

Па сло вах Аляк санд ра 

Лас мін ска га, трэ ба ства раць 

больш умоў для па пу ля ры-

за цыі на шай кра і ны пра фе-

сій ны мі фа то гра фа мі. На-

прык лад, у Поль шчы час та 

пра вод зяц ца спе цы яль ныя 

фо та пле нэ ры, пры чым між на-

род ныя, уста ноў ле ны пля цоў-

кі, якія ад кры ва юць ма ляў ні-

чыя края ві ды. Ад туль мо гуць 

ра біць здым кі як звы чай ныя 

ту рыс ты, так і пра фе сій ныя 

фа то гра фы. Усё гэ та пра цуе 

на імідж кра і ны, сцвяр джае 

стар шы ня фо та клу ба і жур-

на ліст. Да рэ чы Сяр гей Ма-

ро заў пла нуе на ступ ны свой 

пра ект пры свя ціць зам кам 

Бе ла ру сі, пры чым тым, якія 

па куль не вель мі вя до мыя і 

па тра бу юць рэ кан струк цыі. 

Боль шасць здым каў, як і ў 

пра ек це «геа гра фіч на га па-

ра док су», бу дзе зроб ле на з 

да па мо гай квад ра коп та ра.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Фо та да дзе на 

Сяр ге ем МА РО ЗА ВЫМ.

Бе ла русь не звы чай наяБе ла русь не звы чай ная

І БА ЛІ, І МА ЛІ, І НО ВАЯ ЗЯМ ЛЯ
Сям'я фа то гра фаў пра кла ла марш рут па бе ла рус кім «за меж жы»

Па ра ман ты ку, доб ры на строй, ванд роў кі і 

ста ноў чыя эмо цыі трэ ба ехаць у па ла тач ны 

ла гер. У гэ тым пе ра ка на ны юна кі і дзяў ча ты, 

якія ад па чы ва лі ў па ла тач ным ла ге ры «Ра-

ман тык», што ў Клі ма віц кім ра ё не. 

Да рэ чы, мно гія з іх пры яз джа юць сю ды што год і 

вель мі за да во ле ны тым, што ім чар го вы раз вы па-

ла су стрэц ца ра зам. Тэ ма ты ка гэ тай зме ны (якая 

стар та ва ла 1 жніў ня і доў жы ла ся дзе вяць дзён) 

бы ла пры све ча на Го ду ма лой ра дзі мы.

Як рас ка заў на чаль нік ла ге ра Дзміт рый Грэ бень 

(за гад чык ад дзе ла ту рыз му і фіз куль тур на-азда-

раў лен чай ра бо ты Клі ма віц ка га цэнт ра да дат ко вай 

аду ка цыі дзя цей і мо ла дзі), для дзя цей, а на зме-

не ад па чы ва ла 30 ча ла век, бы ла пад рых та ва на 

ці ка вая пра гра ма. Асаб лі ва доў га ча ка ныя заў сё-

ды ванд роў кі па зна ка вых мяс ці нах. А іх у рэ гі ё не 

ба га та.

Тац ця на МА ЛІ НІ НА, фо та аў та ра.

Дэ пу та ты Па ла ты прад стаў ні-

коў На цы я наль на га схо ду Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь вы каз ва юць 

глы бо кае спа чу ван не чле ну Па-

ста ян най ка мі сіі Па ла ты прад-

стаў ні коў па пра цы і са цы яль-

ных пы тан нях ДА ШКО Ана то лю 

Мі хай ла ві чу ў су вя зі з на пат каў-

шым яго вя лі кім го рам — смер цю 

ЖОН КІ.

Ка лек тыў фа куль тэ та жур на-

ліс ты кі Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та вы каз вае шчы рыя 

спа чу ван ні док та ру фі ла ла гіч ных 

на вук пра фе са ру ка фед ры ме-

ды я ло гіі Тац ця не Ула дзі мі ра ўне 

Па да ляк з пры чы ны на пат каў-

ша га яе го ра — смер ці БАЦЬ КІ. 

У цяж кі час стра ты смут ку ем ра-

зам з Тац ця най Ула дзі мі ра ўнай і 

вы каз ва ем сваю сар дэч ную пад-

трым ку.

Па ра ман ты ку і ванд роў кі


