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Ло шы ца 
ста ра свец кая 
і сён няш няя

Дня мі та кі сад я са праў ды на-

ве да ла ў Мін ску — і чар го вы раз 

пе ра ка на ла ся, што ўсё ге ні яль-

нае прос та. Трэ ба толь кі па ве-

рыць у пэў ную ідэю і ажыц ця віць 

яе. Фі гу ры звя роў, пту шак, кве-

так, рыб, прад стаў ле ных у пар ку, 

зроб ле ны са свет ла вых лям па чак 

ці ча гось ці па доб на га. Да да дзе-

ны сю ды хі ба што ка ля ро выя тка-

ні ны і яр кая фар ба. І вось як да-

рос лыя з дзець мі, так і за ка ха ныя 

па рач кі пра гуль ва юц ца па та кіх 

ра ман тыч ных але ях і ра ду юц ца 

на ва коль най пры га жос ці. Яшчэ 

ад но пры ем нае да паў нен не — 

за пі сы ары гі наль ных пры род ных 

гу каў. Чу ец ца, як ры ка юць тыг-

ры, ільвы, як смя юц ца гі е ны, як 

ра ко чуць, іна чай не ска жаш, бе-

ге мо ты.

Я ж па ду ма ла, што ідэі бе ла-

рус кіх брэн даў, якія мо гуць стаць 

су свет ны мі, так са ма дзесь ці на па-

верх ні. На гле дзеў шы ся на кі тай-

скае ха раст во ў бе ла рус кім садзе, 

я вы ра шы ла крыш ку па крэ а ты віць 

і пра па на ваць ідэі ай чын ных ці ка ві-

нак, якія маг лі б стаць маш таб най 

дзе яй, вя до май у тым лі ку пры ез-

джым з роз ных кра ін.

Фаб ры кі гла зу ра ва ных 
сыр коў і згу шчон кі

Па мя та е це фільм «Чар лі і ша-

ка лад ная фаб ры ка» з Джо ні Дэ-

пам у га лоў най ро лі? У стуж цы 

па ка за на ма ра не толь кі дзя цей, 

але і да рос лых — ве лі зар нае 

прад пры ем ства па вы ра бе ша-

ка ла ду. Яго гос ці хо дзяць ад ад-

на го кан ве е ра з ша ка ла дам да 

дру го га, ад ка ра ме лі да гла зу ры, 

на зі ра юць за пра цэ сам вы ра бу 

і каш ту юць. Вя до ма, кож ны ма-

рыць ад ной чы тра піць на та кую 

фаб ры ку. Мо жа, ша ка ла дам у 

наш час не над та ка гось ці здзі-

віш. Ад нак ма ец ца ў бе ла ру саў 

тое, ча го ня ма ні дзе. Гэ та гла зу-

ра ва ныя сыр кі і згу шчон ка. Ка лі 

ў вас ёсць за меж ныя сяб ры, то 

вы маг лі су ты кац ца з іх асаб лі вай 

лю боўю да гэ тых пра дук таў і з 

прось ба мі пе ра даць ім дзя ся так 

гла зу ра ва ных сыр коў і скры нач ку 

згу шчон кі. Ка лі яны пры яз джа-

юць сю ды, іх на бе гі на мяс цо выя 

кра мы пры све ча ны ад ной га лоў-

най мэ це — на быць і з'ес ці як ма-

га бо лей гла зу ра ва ных сыр коў! 

Гэ та ўжо са праўд ны брэнд.

Пры вес ці на вед валь ні каў у 

цэ хі ад па вед ных фаб рык — та-

кі ва ры янт маг чы мы, але ён не 

над та ві до вішч ны. Але зу сім ін-

шую кар ці ну мы б ме лі, ка лі б 

па бу да ва лі ад ну на су праць ад-

ной «фаб ры кі» згу шчон кі і гла-

зу ра ва ных сыр коў — на прык-

лад, на су праць лег лых бе ра гах 

ад ной ра кі. І па ста рац ца зра біць 

іх мак сі маль на ка зач ны мі, дэ ка-

ра тыў ны мі — та кі мі, які мі б яны 

вы гля да лі ў філь мах. Кан ды та раў 

апра нуць у не звы чай ную, кры ху 

ля леч ную фор му. Пры на леж най 

рэ кла ме ад бою ад на вед валь ні-

каў дак лад на не бу дзе! Бе ла-

русь — мес ца пры цяг нен не ўсіх 

ла сух све ту і са праўд ны са лод кі 

рай. Як вам?

Вяс ко вы клас тар
Да лё ка ха дзіць не трэ ба, каб 

зра зу мець, што наш вяс ко вы лад 

жыц ця ў ме жах су час най гла-

баль най цы ві лі за цыі з'яў ля ец ца 

да во лі ўні каль ным. Не здар ма так 

раз ві ты ў нас аг ра ту рызм — усё-

та кі ад чу ва юць мяс цо выя жы ха-

ры сваю ад мет насць і пад ладж-

ва юц ца да па трэб су час нас ці. 

Але на гэ тым вяс ко вы па тэн цы ял 

зу сім не вы чар па ны.

Ду ма ец ца, доб ра бы ло б 

ства рыць вяс ко вы ту рыс тыч ны 

клас тар, дзе бу дзе са бра на тое 

леп шае, што мы ма ем у вёс цы. 

Най перш пры гад ва ец ца лаз ня 

па-чор на му. На са мрэч са ма я 

ў та кой лаз ні ні ко лі не па ры ла-

ся, ад нак хоць бы ад ной чы па-

спра ба ваць дак лад на ха чу. Дым 

вы хо дзіць не праз ко мін, а ва-

ліць прос та праз вок ны! Мо жа, 

для ка гось ці гэ та і звык ла. Ад-

нак для ін шых бу дзе са май са-

праўд най пры го дай — быц цам 

бы па жар з ды ма вой за сло най, 

толь кі ні чо га не зга рэ ла, акра мя 

дроў, вя до ма ж. Вяс ко вая ежа 

дак лад на не па кі не абы яка вым 

ні вод на га за меж ні ка, гэ так са-

ма як і ту тэй ша га га ра джа ні на. 

На сня да нак — да маш ні тва рог 

і ка зі ны сыр, гар ба та на зёл ках, 

хат ні мёд, ва рэн не; для асаб лі ва 

га лод ных — ка ва лак да маш ня-

га хле ба з па лянд ві цай і зя лё най 

цы бу ляй — гэ та ідэа льна!

Ду ма ец ца, што стом ле на му 

ра зу мо вай пра цай га ра джа ні ну і 

вяс ко вая ра бо та бу дзе вель мі да-

спа до бы. Ле там — пе ра вяр нуць 

граб ля мі се на ці са браць яго ў 

ста жок. А яшчэ вы лу шчыць боб, 

фа со лю. Сплес ці цы бу лю ў ту гую 

ка су! Апра нуць кас цюм пча ля ра і 

да па маг чы гас па да ру да гле дзець 

пчол. Збіць у драў ля най бой цы 

са смя та ны ка ва ла чак мас ла, а 

пас ля, вя до ма ж, па каш та ваць 

яго ці за браць з са бой (не за быў-

нае ўра жан не!). Па спра ба ваць 

сплес ці ко шык ці лап ці — на ту-

раль на, тут па трэ бен і ўме лец, 

які па ка жа. Ма лень кія дзе ці мо-

гуць па кар міць ку рэй — жар ты 

жар та мі, але для ма ёй ма лень кай 

пля мен ні цы гэ та най лю бі мей шая 

спра ва ў вёс цы.

Абед аба вяз ко ва му сіць быць 

у чы гун ку, зга та вы ў пе чы (ні я кіх 

га за вых пліт і муль ты ва рак!). Не 

так іс тот на, што па клас ці ўнутр — 

ка ва ла чак мя са з буль бай, прос та 

фа со лю, боб з цы бу ляй, морк вай 

і кро пам. Пос пех лю бой стра ве 

пры та кім пры га та ван ні за бяс пе-

ча ны. А не вя ліч кі да маш ні пі рог 

ста не прос та вер хам рай скай 

аса ло ды!

Пас ля абе ду — пра гул ка на ка-

ні, па езд ка на ро ва рах у лес, пла-

ван не на лод цы ці прос та воль ны 

час для пра гул кі па ма ляў ні чых 

ва ко лі цах. Гос ці ска жуць, што 

яны вель мі шчас лі выя! А ўве-

ча ры аба вяз ко ва рас клас ці ця-

пель ца. Каб раз маў ляць ка ля яго, 

гле дзя чы ў зор нае не ба. А яшчэ 

ў вог ні шчы трэ ба спя чы буль бу. 

Так-так — за ка ціць яе ў ву гол ле, 

якое да га рае, і свое ча со ва да-

стаць. Та кі спо саб пры га та ван ня 

пры зна юць вель мі не звы чай ным. 

Скры лёч кі хле ба і са ла, за пе ча-

ныя на прут ках прос та над аг нём, 

сма жа ныя яб лы кі і на ват зе фір — 

што яшчэ трэ ба для шчас ця? Гэ-

та га да стат ко ва.

Мос ці кі це раз баг ну
Па лес се — край не спаз на ны 

і за гад ка вы. Хо чац ца бо лей да-

ве дац ца яго та ям ні цы. І не толь-

кі мне. Пра мос ці кі це раз баг ну 

я ўжо пі са ла. Але воб раз гэ ты, 

зман лі вы і так і не зной дзе ны, 

цвёр да за сеў у га ла ве. Баг на — 

гэ та та ям ні ца. І ро біц ца страш на, 

ка лі на блі жа еш ся да яе. Чым не 

пра сто ра для лёг ка га жа ху? Яго 

так са ма лю бяць ванд роў ні кі. На-

ту раль на, за па лох ваць ні ко га не 

хо чац ца. Але ад вост рых ад чу-

ван няў і эк стры му ма ла хто ад-

мо віц ца. Стар та ваць, на прык лад, 

з Пін ска і плыць на па ро ме. По-

тым да бі рац ца на лод цы. Ну а за-

тым — ванд роў ка па на дзей ных 

сцеж ках це раз ба ло та — на ту-

раль на, з доб ры мі пра вад ні ка мі. 

У кож най ванд роў кі па він на быць 

мэ та — тое, да ча го трэ ба ўрэш це 

да брац ца, ад шу каць. Та ды ты са-

праўд ны Ра бін зон Кру за, Ін дыя на 

Джонс, па лес кі Ра бін зон. Ча му б 

са праў ды не па бу да ваць дзесь ці 

ву зень кія драў ля ныя маст кі над 

баг най? Та ко га па куль не ўба чыш 

ні дзе! Мо жа, з тэх ніч на га пунк ту 

гле джан ня не так прос та зра-

біць сіс тэ му та кіх маст коў. Але, 

уклаў шы ся ў гэ та ад ной чы, мож-

на зай мець са праўд ную пер лі ну 

ай чын на га ту рыз му. І, па да ец ца, 

ры зы ка, што хтось ці па то не, тут 

не вя лі кая, ка лі ра біць ванд роў-

кі пад на гля дам пра вад ні коў і з 

на ла джа най су вяз зю са знеш нім 

све там.

* * *
Зу сім ня даў на ду ма ла пра 

тое, што, ка лі б мне пра па на-

ва лі на вы бар умоў ныя Маль-

ды вы або па ход праз бе ла рус кі 

лес — з лес ні чоў кай, спла вам 

на бай дар цы, вог ні шчам і су-

пам з дзі чы ны, то ро зум вы бі-

рае Маль ды вы, а вось сэр ца 

дак лад на больш хі ліц ца ў бок 

бе ла рус ка га ле су.

Прос та час на рэш це здац-

ца — і пры знаць, што і ў са міх 

ся бе нам ёсць што лю біць, ёсць 

чым ся бе за няць.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

Сва і мі сло ва міСва і мі сло ва мі

Пра ві ла прос тае. Ка лі ча гось ці вель мі хо чац ца, гэ та трэ ба зра біць. Прый шла ад-

на му ча ла ве ку ў га ла ву ідэя ства рыць з ма лень кіх лям па чак гі ганц кія ка ля ро выя 

скульп ту ры, аб' яд наць іх тэ ма тыч на і ва зіць па ўсім све це як вя лі кі пе ра соў ны 

парк — у вы ні ку атры маў ся Фес ты валь гі ганц кіх кі тай скіх ліх та роў. А ін ша му 

па ду ма ла ся, што каз ку ўба чыць вар та, хоць і каш туе яна ня тан на (адзін кві ток 

16 рублёў), та му і за ві таў у ста ліч ны Цэнтральны ба та ніч ны сад, дзе ця пер раз-

ме шча ны гэ ты фес ты валь. У вы ні ку ўсе за да во ле ныя.

Гіс то ры яй Ло шыц кай ся дзі бы аў-

тар зай ма ец ца (з не ка то ры мі пе ра-

пын ка мі) ужо амаль чвэрць ста год-

дзя. Ма ён так з'яў ля ец ца для яго не 

прос та гіс та рыч ным аб' ек там, якім ён 

за ці ка віў ся як пісь мен нік і гіс то рык. 

З гэ тым ча роў ным ку точ кам, які, уба-

чыў шы адзін раз, хо чац ца на ве даць 

зноў і зноў, пэў ным чы нам зні та ва-

ны лёс Юрыя Кур' я но ві ча. У яго ным 

дзя цін стве баць кі атры ма лі ква тэ ру ў 

Се раб ран цы, по бач з якой, на дру гім 

бе ра зе Свіс ла чы, і мес ціц ца Ло шы-

ца. Юрый вель мі лю біў там гу ляць, 

шпа цы ра ваць і... раз маў ляць з даў-

ні ной...

Удзель ні кі прэ зен та цыі па чу лі ад 

аў та ра, што ў ся рэ дзі не ХХ ста год дзя 

ў на ва кол лі Мін ска іс на ва лі дзве Ло-

шы цы. Другой да рэ ва лю цыі ва ло да-

лі прад стаў ні кі ро ду Не мар шан скіх, 

якім на ле жа лі аб ша ры на тэ ры то рыі 

су час на га Каст рыч ніц ка га ра ё на. 

Гэ тая «Ло шы ца Не мар шан ска га» 

ўвай шла ў 1973-м у склад Мін ска. 

Як на па мін пра яе бы лых гас па да роў, 

стан цыя трэ цяй лі ніі мет ро (на скры-

жа ван ні Кі жа ва та ва і Асі по віц кай) бу-

дзе на зы вац ца «Не мар шан скі сад». 

Што да ты чыц ца першай Ло шы цы, 

якая бы ла «Ло шы цай Лю бан ска га», 

да та го — «Ло шы цай Пру шын ска га», 

а яшчэ ра ней — «Ло шы цай Гар на ста-

еў скай», то яна ста ла «мін чан кай» у 

жніў ні 1985-га і зай мае паў днё вую 

ста ліч ную ўскра і ну ўздоўж ву лі цы 

Чы жэў скіх. Ме на ві та ка ля яе, у су-

то ках рэк Свіс лач і Ло шы ца, і зна-

хо дзіц ца сла ву ты ся дзіб на-пар ка вы 

комп лекс — адзі ная ся дзі ба, якая за-

ха ва ла ся ў Мін ску да на шых дзён.

У роз ныя ча сы іс на ван ня ёй ва ло-

да лі прад стаў ні кі вя до мых шля хец кіх 

ро даў Друц кіх-Гор скіх і Пру шын скіх. 

Пер шыя ўва хо дзі лі ў да во лі вуз кае 

ася род дзе вы шэй шай арыс та кра тыі 

Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, а дру гія 

бы лі ў бліз кім ата чэн ні апош ня га ка-

ра ля Рэ чы Па спа лі тай Ста ні сла ва Ан-

то нія Аў гус та Па ня тоў ска га. Да іх жа-

но чай га лі ны на ле жа лі кня зі Лю бан-

скія, дзя ку ю чы гас па дар лі вас ці ды 

руп лі вас ці якіх Ло шы ца і на бы ла 

сваю ча роў на-не паў тор ную пры-

га жосць. Най боль шую вя до масць 

ёй на да лі Яў ста фій Пру шын скі і 

сын яго пля мен ні ка Яна — Яў ста-

фій Лю бан скі, які ра зам з Ра ма-

нам Скір мун там абі раў ся ў склад 

Дзяр жаў най ду мы Ра сій скай ім пе-

рыі пер ша га склі кан ня.

Лёс Ло шы цы з яе бы лой ал-

та ры яй, уні каль ным ка та ліц кім 

хра мам — пом ні кам поз ня га бе-

ла рус ка га ба ро ка — звя за ны і 

са шмат лі кі мі ім ёна мі сла ву тых 

дзея чаў куль ту ры і на ву кі. У іх лі ку 

кла сік бе ла рус кай лі та ра ту ры Він-

цэнт Ду нін-Мар цін ке віч, кам па зі тар 

Ста ні слаў Ма нюш ка, мас та кі Ян Да-

мель і Ва лен цій Вань ко віч, су свет-

на вя до мы ву чо ны Мі ка лай Ва ві лаў. 

Мяс тэч ка нель га ўя віць і без пад ан-

няў ды ле ген даў на шай мі нуў шчы ны. 

Ча го вар ты толь кі адзін рас по вед аб 

пры ві дзе мяс цо ва га пар ку — Бе лай 

Пан не, у воб ра зе якой паў стае апош-

няя гас па ды ня Ло шы цы па ні Яд ві га 

Лю бан ская.

Рас па вя дае аўтар кні гі і пра сён-

няш ні дзень Ло шы цы. У яе зна ка-

мі тым Бе лым до ме — му зей «Ло-

шыц кая ся дзі ба». У ім ад ноў ле ныя 

і аформ ле ныя ў сты лі ма дэр ну, неа-

ра ка ко і гіс та рыз му вя лі кая і ма лая 

гас ці ныя, баль ная за ла, ка бі нет, 

бу фет ная, ста ло вая і ка нап ная. 

У ін тэр' ерах — мэб ля, прад ме ты 

по бы ту і дэ ка ра тыў на-пры клад но-

га мас тац тва, жы ва піс і гра фі ка з 

роз ных фон даў і збо раў ка лек цы я-

не раў. Ёсць яшчэ Зя лё ны дом. Гэ та 

драў ля ны флі гель-двух па вяр хо вік, 

дзе пра цуе пра ект «Ко ла ча су». На-

вед валь ні каў за ці ка вяць прад ме ты 

га рад ской і сель скай куль ту ры кан-

ца ХІХ — ся рэ дзі ны ХХ ста год дзя: 

гу жа выя транс парт ныя срод кі, мед-

ны по суд, са ма ва ры, пра сы, швей-

ныя ма шын кі. Пры цяг ва юць ува гу 

вы ра бы ган чар ства, са ло ма- і ло-

зап ля цен ня, ра мес ныя ін стру мен ты. 

У асоб ным раз дзе ле — прад ме ты і 

пры ла ды апра цоў кі лё ну, якія су-

сед ні ча юць з по сціл ка мі, руч ні ка мі 

і аб ру са мі.

Удзель ні кі су стрэ чы вы ка за лі 

ўпэў не насць у тым, што толь кі агуль-

ны мі на ма ган ня мі ўся го гра мад ства 

мы здо ле ем за ха ваць для на шчад-

каў ста ра свец кую, ка жу чы сло ва мі 

Юрыя Кур' я но ві ча, Ло шы цу з яе ба-

га тай гіс то ры яй і та ям ні ца мі, фар-

мі ру ю чы пры гэ тым на ша ўлас нае 

на цы я наль нае аб ліч ча.

Ула дзі мір БА РЫ СЕН КА.

Фо та аў та ра.

ПРА ЦУЙ ПІЛЬ НА, 
І ТУТ БУ ДУЦЬ МАЛЬ ДЫ ВЫ

У Прэ зі дэнц кай біб лі я тэ цы Бе ла ру сі ад бы ла ся прэ зен та цыя кні гі 

пісь мен ні ка, пе ра клад чы ка, гіс то ры ка і да след чы ка Юрыя Кур' я но-

ві ча «Ста ра свец кая Ло шы ца», пры све ча най мі ну ла му і сён няш ня му 

дню ад най мен на га ма ёнт ка — пом ні ка ся дзіб на-пар ка ва га мас тац-

тва ХVІІІ—ХІХ ста год дзяў.


