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ДА ЛЁ КА 
І БЛІЗ КА

2—4 cакавіка, Віль нюс, Ка-

фед раль ная пло шча і ву лі цы 

Ста ро га го ра да. У гэ ты час 

тут прой дзе зна ка мі ты і ста-

ра даў ні (аж но ад ХVІІ ста год-

дзя вя дзе гіс то рыю) кір маш 

Ка зю ка са. Пры све ча ны вяс-

не і свя то му Ка зі мі ру, ён пра-

па нуе сва ім на вед валь ні кам 

раз на стай ныя вы ра бы ўмель-

цаў-ра мес ні каў. Аба вяз ко выя 

на быт кі — лі тоў скія аба ран кі і 

пер нік «Сэр ца Ка зю ка са».

На Са вец кай пло шчы і 

Са вец кай ву лі цы ў Грод не 

4 са ка ві ка прой дзе свя та 

ра мес ні каў «Ка зю кі». Гро-

дзен цы і ту рыс ты змо гуць 

на быць са бе па пры ем ных 

цэ нах вы ра бы з ме та лу і 

ску ры, дрэ ва і плас ты ку, 

бі се ру і ін шых ма тэ ры я лаў 

у ары гі наль ных аў тар скіх 

тэх ні ках.

У Го мель скім па ла цы Ру-

мян ца вых і Па ске ві чаў пра-

хо дзіць вы стаў ка пад наз вай 

«+1500». Яна прад стаў ляе 

но выя па ступ лен ні ў му зей — 

рэ чы са ма га роз на га кштал ту: 

ма не ты, зна ход кі ар хе о ла гаў і 

па ле ан то ла гаў, кні гі, да ку мен-

ты, паш тоў кі, мар кі, мэб лю, 

кар ці ны... Вар та па гля дзець 

на тое но вае ста рое, што збі-

ра ец ца за няць мес ца ў за лах 

па ла ца.

2—4 са ка ві ка ў Бру се-

лі — Salon du Chocolat, фес-

ты валь бель гій ска га ша ка-

ла ду — свя та для тых, хто 

ве дае, які ша ка лад вар та лі-

чыць са праўд ным. Гэ та не 

прос та ган даль сма ка той, 

ня хай са бе на ват скульп тур-

най, і не толь кі тра ды цый ны 

па каз ка лек цый ша ка лад на-

га адзен ня. Гэ та яшчэ і се-

мі на ры ды май стар-кла сы, 

якія, не су мнен на, ад люст-

роў ва юць іс ці ну пра тое, што 

ча ла ве ку каш тоў ней шая ву-

да, чым ры ба. На гэ ты фэст 

трэ ба ехаць вы твор цам.

10—12 са ка ві ка ў Фла рэн-

цыі пра па ну ец ца за цук ра ва-

ная мі мо за. На ста рой чы гу-

нач най стан цыі Ле а поль да, 

пе ра бу да ва най у вы ста вач-

ны цэнтр, пройдзе мод нае 

дэ фі ле, су ме шча нае з гаст-

ра на міч ным фэс там, на якім 

будуць па да вац ца са мыя 

смач ныя паш тэ ты, са мая раз-

на стай ная (па ме ра мі і ко ле ра-

мі) па ста, са мыя не звы чай ныя 

ідэі з удзе лам са да ві ны, ягад, 

кве так і цук ру. Мі мо за — у гэ-

тым спі се.

Наз ва ар ты ку ла не пры дум ва ла ся аў тар-

кай у доў гіх твор чых па ку тах, а бы ла ў 

ад но ім гнен не па зы ча на ў Іг на та Ходзь кі. 

Та кі за га ло вак мае за ма лёў ка ў яго дас-

ціп ных «За піс ках квес та ра».

НА ЧЫ ТАЎ ШЫ СЯ ад на го ра зу пад ве чар 

ходзь каў скіх гіс то ры ек пра Бе ніц кі кас-

цёл Свя той Трой цы і ня бож чы ка Ко це ла, мы, 

ноч пад ура жан ня мі не спаў шы, ру шы лі на ступ-

ным жа ран кам у тую са мую Бе ні цу, тым са мым 

Ві лен скім трак там...

... з той толь кі роз ні цай, што ге рой Ходзь кі 

ішоў пеш кі і з Віль ні, а мы еха лі на ко лах і з Мін-

ска. Зна чыць, ру ха лі ся на су страч, хоць і праз 

дзвес це га доў.

Ге рой Ходзь кі, па пя рэ джа ны пра ма ра дзё-

раў-фран цу заў, якіх у яго ча се да стат ко ва, ба-

дзё рыць ся бе: «Кій у ру ку ўзяў і з імем Бо жым 

па ці ху, per pedes Apostolorum, сля да мі Апоста-

лаў, марш!» Мы так са ма ся бе ба дзё рым, але 

з ін шай пры чы ны. Усё з-за вя чэр ніх чы тан няў, 

з-за той за ма лёў кі, у якой пан пі сар рас па вёў 

па ну квес та ру «ці ка вую рэч». Быц цам кас цёл 

гэ ты, Бе ніц кі, па бу да ва ны на мес цы, дзе рап-

тоў на спы ні лі ся ко ні, пе рад тым моц на не чым 

спа ло ха ныя. У ка ляс цы, за прэ жа най гэ ты мі 

конь мі, ехаў ад не куль у сваё Ма ла дзеч на Мі хал 

Ка зі мір Ка цёл (гэ так, пры нам сі, у Ходзь кі, хоць 

Ко цел — так са ма пра віль на). Ка лі ў ша лё ным 

лё це спа ло ха ных ко ней лоп ну лі цуг лі, а фур ман 

зва ліў ся з коз лаў, Кат ла (ці Ко це ла) апа на ваў 

жах. Не ма ю чы ўжо над зеі на ра та ван не, ён лі-

ха ман ка ва па абя цаў Бо гу, што на тым мес цы, 

дзе спы няц ца ко ні, уз вя дзе кас цёл. Як толь кі 

даў та кое абя цан не, ко ні быц цам не чаю моц най 

ру кой бы лі спы не ны.

Пан Ко цел кас цёл уз вёў. Вось ён, 

пом нік ар хі тэк ту ры са ма га па чат ку ХVІІІ 

ста год дзя, — ста іць, на за мок за мкнё-

ны, на дзвя рах мае шыль ду аб тым, што 

ахоў ва ец ца дзяр жа вай. Бла кіт на-зя лё ныя 

ку па лы не бу ра ду юц ца: тут гу чаць ня бес-

ныя ар га ны. Свае ж ар га ны Тро іц кі кас-

цёл у Бе ні цы даў но стра ціў, і сце ны яго, 

не пры ступ ныя знеш не, та кія на са мрэч 

без аба рон ныя... Але што пан Ко цел? Пра-

жыў шы яшчэ доў гія га ды, збу да ваў шы ва-

кол кас цё ла кляш тар і ад даў шы пер шы і 

дру гі бер нар дзі ну, ён, ка лі ўжо за збі раў ся 

ў шлях не зва рот ны, за га даў на ма ля ваць 

ся бе ў поў ны рост, по бач сто лік, пад сто-

лі кам ку фэ рак ад чы не ны, а ў ім тор бач кі з 

па зна ка мі, коль кі ў якой гро шай. Парт рэт 

ві сеў над лож кам па на Ко це ла да са ма га 

кан ца яго жыц ця, а пад га ла вою ўвесь час 

ля жа ла рас па ра джэн не: як пан Ко цел па-

мрэ, парт рэт пе ра нес ці ў кас цёл і па ве сіць 

над скле пам. Па зна ча ныя на тор бач ках 

су мы сха ваць у ма гі ле. Узяць іх ад туль 

мож на толь кі на ўзнаў лен не кас цё ла, ка лі 

з ім, ба ра ні Бо жа, што зда рыц ца. Пан Ко-

цел, ле жа чы ў ма гі ле, сам, маў ляў, бу дзе 

ахоў ваць гро шы ад хі жых па мкнен няў.

МЯР КУ Ю ЧЫ па тым, які вы гляд мае 

кас цёл Свя той Трой цы сён ня, як 

зруй на ва на пра сто ра пад бла кіт на-зя лё-

ны мі ку па ла мі, за не пры ступ ны мі знеш не 

сце на мі, той вы па дак, на які па кі даў гро-

шы пан Ко цел, даў но на ды шоў. Але ж хі ба 

дзе абы дзец ца без хі жых па мкнен няў? 

Гро шы спра ба ва лі за браць ра ней. Пан Ко-

цел та ды яшчэ аба ра няў іх. Згод на з апо-

ве дам па на пі са ра, пры зна ча ным для ву-

шэй па на квес та ра, ге роя Іг на та Ходзь кі, 

ад на го ра зу зга рэў на бе ніц кім кляш та ры дах. На 

кляш та ры, не на кас цё ле. Але ксёндз па лі чыў, 

што і на та кі ра монт мож на з ма гі лы фун да та ра 

трош кі ўзяць. Ай цы і бра ты бер нар дзін цы, не-

каль кі ча ла век, цём най ноч чу, каб ні хто не быў 

свед кам, пры за чы не ных кас цель ных дзвя рах, 

з ад ной лям пай, па ма ліў шы ся і акра піў шы ма гі-

лу, па ча лі яе рас кры ваць. Вя до ма, у іх па ску ры 

па бег лі му раш кі. (Та кія са мыя му раш кі бе га лі, 

на пэў на, і па на шых су час ні ках, якія пры ма лі 

кас цёл у Бе ні цы за аб' ект сва іх эк стрэ маль ных 

пры год, ледзь толь кі да ве даў шы ся, што ан ту-

раж яго су та рэн няў ні чым не гор шы за ан ту раж 

ураж валь ных эк шэ наў на кшталт «Ла ры Крофт» 

або «Му міі»: рас кі да ныя там і сям над ма гіль ныя 

плі ты, пад пі са ныя ла ці ні цай, рэшт кі ча ла ве чых 

кас цей, ча ра пы... Тое, што за ста ло ся ад 

раз ра ба ва ных ма гіл прад стаў ні коў ро даў 

Ко це лаў і па род не ных з імі Швы коў скіх... 

Тое, што за ста ло ся ад іх са міх... Быц цам 

так і хо чац ца тым, хто вы кла дае жах лі выя 

фо та спра ва зда чы з на вед ван ня Бе ні цы 

ва ўсе да ступ ны шмат цярп лі вы ін тэр нэт, 

каб не ка лі і іх рэшт кі ра зам з рэшт ка мі іх 

дзя цей і ўну каў ста лі вось та кі мі рэ кві зі-

та мі для ка зы тан ня чы іх-не будзь нер ваў. 

А ўсё, спа дар ства, ста рыя пад ан ні.)

Вы, ка неш не, спы та е це, што бы ло да-

лей з ма гі лай Ко це ла і бер нар дзін ца мі. 

Ксёндз па кра піў плі ту, ужо пры ўзня тую 

над ма гі лай, перш чым пад яе за зір нуць. 

Але ў гэ ты мо мант лям па вы па ла з ру кі 

та го, хто тры маў яе, і са зво нам раз бі ла-

ся, ма гіль ная плі та ўпа ла на мес ца, і трэск 

аглу шыў ай цоў і бра тоў ор дэ на. Упа лі 

яны, як не пры том ныя, але кож ны пас ля 

ўспа мі наў, як над ву хам пра не сла ся шэп-

там ска за нае: «Requіescat іn pace!» Гэ та 

пан Мі хал Ка зі мір Ко цел сам над са бою 

пра мо віў зы чэн не ля жаць да лей у ма гі ле 

ў веч ным спа коі. Не атры ма ла ся...

Ходзь каў скія «За піс кі квес та ра» з се рыі 

«Ліц він скіх ма люн каў», у якіх за ха ва на «па-

мяць пра звы чаі і цно ты збяд не лай шлях ты», 

на зва ны «кры ні цай са праўд на га скар бу, не-

за ўва жа на га і за ня дба на га». У той дзень у 

Бе ні цы мы да кра ну лі ся да ме на ві та та ко га 

са праўд на га скар бу — не за ўва жа на га (не-

ацэ не на га) і са праў ды за ня дба на га.

НА ко ліш няй кар це Ашмян ска га па-

ве та Бе ні ца па зна ча на як буй ны 

на се ле ны пункт. Не дзе тут і ста яў не ка лі 

па-ста ра свец ку пры го жы ся дзіб ны дом, 

ува соб ле ны на ма люн ку Ор ды. У ім раз мя-

шча лі ся біб лі я тэ ка, ар хіў і мас тац кая га ле рэя. Вя-

лі кія «сен цы» вя лі ў за лу з паў ка ло на мі, а ўпра ва 

і ўле ва іш лі па коі з вы со кі мі сто ля мі і пе ча мі «на 

нож ках». У пра вым кры ле раз мя шчаў ся «ме ма-

ры яль ны» па кой: тут на ча ваў На па ле он. Ён пры-

быў у Бе ні цу з Ма ла дзеч на 22 ліс та па да 1812-га, 

а пят нац ца тай га дзі не, каб на заўт ра а вось май 

ру шыць да лей, на Смар гонь. Сві та пе ра мо жа-

на га ім пе ра та ра, на чу ю чы ў про ці лег лым кры ле, 

па кі ну ла на дзвя рах спаль ні свае проз ві шчы. 

Пас ля тыя дзве ры па фар ба ва лі, а паз ней за мя ні-

лі на но выя. Так пі ша Чэс лаў Ян коў скі, чыю кні гу 

«Па вет Ашмян скі», вы да дзе ную ў 1896 го дзе, 

вар та чы таць пе рад па да рож жа мі па гэ тай ці ка-

вай зям лі не толь кі та му, што яе мі ну лае паў стае 

пе рад ва чы ма аб са лют на рэ аль ны мі воб ра за мі, 

але і та му, што пра чы та ныя рад кі, пра ніз ва ю чы 

на скрозь і ро зум, і сэр ца, гэ тую бы лую рэ аль-

насць, не шко дзя чы ёй, ра ман ты зу юць.

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

Пас ля доў ні кам
Наш квес тар, іду чы з Віль ні ў Бе ні цу, пра хо дзіў праз вёс ку Мед ні кі. Да яе ад Бе ні цы 

больш за сем дзе сят кі ла мет раў, і на шмат ці ка вей шы мі для лю бо га су час на га нам ванд роў-

ні ка бу дуць больш бліз кія і ле ген дар ныя Крэ ва, Бя ню ны, Галь ша ны і Ба ру ны. Ад лег лас ці 

да іх ад Бе ні цы скла да юць ад па вед на 21, 45, 47 і 36 кі ла мет раў, і лёг ка іх мож на ўклю чыць 

ра зам з Бе ні цай у ад на дзён ны шы коў ны марш рут. Мед ні кі ж, хоць і ма юць ней кую ся дзіб-

ку кан ца ХІХ ста год дзя (ні чо га асаб лі ва каш тоў на га), ці ка выя нам за воч на — тым, як пра 

іх згад ваў квес тар, апы нуў шы ся там пас ля На па ле о на ва га на шэс ця. «У Мед ні ках пус та. 

Двор, вёс ка, карч ма, пля ба нія без во ка наў; кас цёл ачы шча ны і спус то ша ны; на ват скле пы 

ад чы не ны і тру пы вы вер ну ты». Лі та раль на як у Бе ні цы, але ў наш час.

Ра ман ты кам
Ге рой Іг на та Ходзь кі, бу ду чы бе ніц кі квес тар, ішоў, як чы тач па мя тае, з Віль ні. Зна чыц ца, 

тры маў ся Ві лен ска га шля ху. А па ім хто толь кі не пра хо дзіў і не пра яз джаў. Спіс тых вя до-

мых і слаў ных, чые но гі кра на лі ся зна ка мі тай да ро гі Мінск—Віль ня, да дзе ны на ўста ля ва-

ным у 1979 го дзе пом ні ку, на які, еду чы ў Бе ні цу з Мінск ага бо ку, нель га не гля нуць. Спы ні-

це ся, спа дар ства, як уба чы це ўка заль нік «Мя са та». Вёс ка Мя са та раз ме шча на трош кі ўбок 

ад да ро гі, а пры са май да ро зе — ча ты ры вя лі кія ка мя ні, на іх шыль ды, на шыль дах — кар-

та і шмат лі кія проз ві шчы. Ці ўра зіць вас тое, што гэ тым вось шля хам пе ра мя шча лі ся не як 

па на шым све це Сы мон Буд ны, Дзя ніс Да вы даў, Та рас Шаў чэн ка, Мі ка лай Го галь, Язэп 

Драз до віч, Кас тусь Ка лі ноў скі, Та маш Зан, Фран ці шак Ба гу шэ віч, Ула дзі слаў Сы ра ком ля? 

Апош нія трое дак лад на бы ва лі ў Бе ні цы. Акра мя іх, там бы ва лі і Габ ры э ла Пу зы ня, і На па-

ле он Ор да, і шмат хто з Агін скіх: дач ка Мі ха ла Ка зі мі ра Ко це ла Ра за лія пай шла за муж за 

не ка га з іх. Да рэ чы, бы ваў тут і Мі хал Кле а фас, аў тар «Раз ві тан ня з Ра дзі май». Яго ся дзі ба 

За лес се, уз ве дзе ная ў 1802—1815 га дах, ад Бе ні цы зу сім бліз ка.

ВАНД РОЎ КА Ў БЕ НІ ЦУВАНД РОЎ КА Ў БЕ НІ ЦУ

Бе ніц кі кас цёл Свя той Трой цы — пом нік ар хі тэк ту ры са ма га па чат ку ХVІІІ ста год дзя, 
які быў пабудаваны ў 1701—1704 гадах.

Так бы ло яшчэ ў 1930-х.


