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Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты

Вяр тан не ў ма лен стваВяр тан не ў ма лен ства

Зда ра ец ца, што для 

ці ка ва га зна ём ства 

да стат ко ва прос та га 

«пры ві тан не» аль бо 

«hеllо». З гэ та га 

ка рот ка га сло ва 

і шчы рай усмеш кі 

ў ліфт хо ле сту дэнц ка га 

ін тэр на та і за вя за ла ся 

мая раз мо ва 

з аф ры кан цам Ко фі 

Ба а тэн гам Ска ем.

Па праў дзе, гу тар кі маг ло і 

не ад быц ца: хло пец па-на ша-

му не ра зу мее. Для та го каб 

ён змог атры маць бя ліз ну ў кас тэ лян кі, на

дзве хві лі ны я ста ла яго пе ра клад чы кам. 

І хоць маё ва ло дан не анг лій скай мо вай не да-

 зва ляе ка му ні ка ваць на поў ні цу, аф ры ка нец 

за пэў ніў: «Не хва люй ся, ты доб ра раз маў-

ля еш. На жаль, я рэд ка су стра каю лю дзей, 

якія маг лі б воль на са мной па гу та рыць. З-за 

гэ та га час та су мую...»

Сло ва за сло ва, і вось я ўжо ве даю яго 

імя, уз рост (28 га доў) і тое, што ён пер ша-

курс нік Між на род на га дзяр жаў на га эка ла-

гіч на га ін сты ту та імя А. Д. 

Са ха ра ва пры БДУ. Мне 

бы ло ці ка ва да ве дац ца пра 

яго род ныя мяс ці ны, ба чан-

не аф ры кан цам на шай кра і -

ны. А яму — знай сці яшчэ 

ад на го сяб ра.

— Я з Рэс пуб лі кі Га на, 

што ў За ход няй Аф ры цы, — 

з цеп лы нёй рас каз ваў та ды 

Ба а тэнг Скай. — Мой род ны 

го рад Ку ма сі — дру гі па ве лі-

чы ні ў кра і не. Вель мі люб лю 

гэ тае мес ца з пра стор ны мі 

раў ні на мі і не ве ра год ны мі 

пла то, даж джа вы мі ля са мі і вя лі кі мі сі ні мі 

азё ра мі. Там жы ве мая вя лі кая сям'я: у мя не 

яшчэ ёсць тры бра ты і тры сяст ры.

— Як жа ты тра піў да нас?

— Ад ной чы пры няў пра па но ву сяб ра 

сям'і, які ажа ніў ся з бе ла рус кай. Ён да па-

мог мне з афарм лен нем да ку мен таў для 

па ступ лен ня ў Бе ла рус кі дзяр жаў ны ўні-

вер сі тэт. Не тое, каб у нас дрэн ныя ВНУ, 

на ад ва рот! Я ву чыў ся до ма на пра гра міс-

та. Ад нак у вас ха чу не толь кі атрым лі ваць 

ве ды, але і зна ё міц ца з роз ны мі, зу сім ін-

шы мі людзь мі.

— І як та бе на ша кра і на?

— Я ў за хап лен ні! Лі чу, што знай шоў ся-

бе тут. Шка да толь кі, што за меж ныя сту-

дэн ты не мо гуць ні дзе пра ца ваць пад час 

ву чо бы... Лю дзі тут доб ра сар дэч ныя і вет лі-

выя. Адзі нае, не ўсе ва ло да юць за меж ны мі 

мо ва мі...

— Але ж у ця бе ёсць сяб ры?

— Вядома! У воль ны час заў сё ды за хо-

джу да іх у су сед нія па коі — жы вём жа ў 

ад ным ін тэр на це! Мы ра зам га ту ем, ядзім, 

а по тым зна хо дзім якія-не будзь за ба вы. За-

ходзь, ка лі лас ка, да нас у гос ці, бу дзем 

ра ды!

Ад нак та ды, праз за ня тасць, ні ўба чыц-

ца яшчэ раз, ні да ве дац ца больш ад но пра 

ад на го не атры ма ла ся. Ста сун кі ўзна ві лі ся 

толь кі праз не каль кі ме ся цаў у са цы яль най 

сет цы. І за гэ ты час жыц цё Ба а тэн га па вяр-

ну ла ся амаль што на 180 гра ду саў...

— Я больш не жы ву ў Бе ла ру сі, — пі ша 

аф ры кан скі зна ё мы. — Та та, які аплач ваў 

маю ву чо бу ў ва шай кра і не, па мёр, а ма ці 

не змаг ла за бяс пе чыць маё пра жы ван не 

за мя жой...

Як вы свет лі ла ся, Ба а тэнг з'е хаў у Ду бай 

з ад ной мэ тай: знай сці пра цу з доб рым за-

роб кам. І ў вы ні ку атры маў яе ў там тэй шым

На цы я наль ным бан ку. Ня гле дзя чы на тое, 

што Ду бай — да во лі да ра гі го рад, хлоп цу 

ха пае гро шай, каб зды маць ква тэ ру, жыць 

ні ў чым са бе не ад маў ля ю чы, а так са ма 

ад клад ваць грошы. Для ча го? Каб вяр нуц-

ца ў Бе ла русь!

— Я не ха чу жыць у Ду баі, — ка жа аф-

ры ка нец. — Ве ру, што аба вяз ко ва скон-

чу на ву чан не ў ва шай кра і не. Я са праў ды 

ха чу пра вес ці ў Бе ла ру сі ўсё сваё жыц цё. 

Бо па лю біў ту тэй шыя клі мат, тра ды цыі, ежу. 

А яшчэ — лю дзей... Су мую па сва іх бе ла рус-

кіх сяб рах што дня...

Маг чы ма, ка лі-не будзь і я ста ну сяб рам 

для ці ка ва га і ці каў на га аф ры кан ца Ко фі Ба а -

тэн га Ская. Бо мы пра цяг ва ем ліс та вац ца,

аб мяр коў ва ем са мыя роз ныя тэ мы: рэ лі гію, 

куль ту ру, пла ны на бу ду чы ню. На пе ра дзе 

ў ган ца — цяж кі пра цоў ны год. Га лоў нае, 

мы з ім ве рым у леп шае і спа дзя ём ся на 

хут кую су стрэ чу.

Юлія АДА МО ВІЧ, сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Дзе жыў са вец кі Шэр лак 

Холмс? Дзе вы раб ля юць, 

ба дай, са мыя вя до мыя 

і смач ныя шпро ты, 

а ар хі тэк ту ру мож на лі чыць 

на гляд ным кан спек там 

па сты лі ма дэрн? Ад каз 

адзін — у Ры зе. Трэ ба 

ска заць, што з гэ тым 

го ра дам мя не звяз ва юць 

асаб лі выя па чуц ці. Там я 

на ра дзі ла ся: та та за кан чваў 

Рыж скае вы шэй шае ва ен нае 

ву чы лі шча. Праў да, у 

ла тыш скай ста лі цы 

я пра жы ла ўся го не каль кі 

ме ся цаў і з та го ча су ні ра зу 

там не бы ла. У Год ма лой 

ра дзі мы вы праў ляю гэ ту 

не да рэ чнасць! А за ад но 

дзя лю ся па ра да мі, як 

ня сум на пра вес ці вы хад ныя 

не па да лёк ад уз бя рэж жа 

Бал тый ска га мо ра.

Пеў ні на шпі лях 
і гар ма ты ў зям лі

У Ры гу вар та ехаць па ся рэд-

ня веч ную ат мас фе ру. Бру ка ва ныя 

ву лі цы ў цэнт ры го ра да, зда ец ца, 

яшчэ па мя та юць, як па іх ха дзі-

лі ры ца ры, епіс ка пы і ка ты. Пра 

апош ніх тут ёсць ці ка вая ле ген да. 

Ка жуць, кат не ка лі жыў у до ме са 

Швед скі мі ва ро та мі і, каб па пя рэ-

дзіць мяс цо вых жы ха роў пра чар-

го вае па ка ран не смер цю (а ін шых 

«за баў» для бед на га на сель ніц тва 

ў тыя ча сы асаб лі ва і не бы ло), вы-

стаў ляў у акне чыр во ную ру жу.

Сла ву тас ці, якія аба вяз ко ва 

трэ ба ўба чыць, — га тыч ная царк ва 

свя то га Пят ра (да та го, як з'я ві ла ся 

Рыж ская тэ ле ве жа, яна бы ла са-

мым вы со кім бу дын кам у го ра дзе), 

До мскі са бор ХІ ІІ ста год дзя, ку ды 

ту рыс ты сця ка юц ца па слу хаць ар-

ган, Дом Чор на га ло вых (тут жы ло 

ад най мен нае ку пец кае брац тва) з 

ба га тым фа са дам.

На шпі лях хра маў за ста лі ся 

флю ге ры-пеў ні кі: для пар то ва га 

го ра да важ на бы ло ве даць на-

пра мак вет ру. Да та го ж пе вень 

лі чыў ся хрыс ці ян скім сім ва лам, які 

на гад вае пра ад ра чэн не апост ала 

Пят ра. Ін шая ці ка він ка го ра да — 

гар ма ты, за ка па ныя ду ла мі ў зям-

лю. Ка жуць, так за га даў зра біць 

Пётр І — у знак та го, што тут ні ко лі 

больш не бу дзе вай ны.

Шпа цы ру ю чы па ла тыш скай 

ста лі цы, мож на ўба чыць, што са-

бой уяў ляе стыль ма дэрн (ці, як 

яго тут на зы ва юць, югенд стыль). 

Або пе ра не сці ся ў... Шве цыю. 

Спра ва ў тым, што ў ХVІІ ста год-

дзі Ры га бы ла за ва я ва на швед-

 скім ка ра лём, і гэ та паў плы ва ла 

на мяс цо вую ар хі тэк ту ру: не ка-

то рыя да мы вель мі па доб ныя да 

тых, што ста яць у Стак голь ме. 

Хо ча це ўба чыць, дзе зды ма ла ся 

са вец кае кі но? Та ды вам на ву лі цу 

Яў ні е ла, больш вя до мую пад наз-

вай Квет ка вая, як у «Сям нац ца ці 

ім гнен нях вяс ны», ці Бэй кер-стрыт, 

як у «Пры го дах Шэр ла ка Холм са і 

док та ра Ват са на».

Уба чы це бу ды нак з чор ны мі ка-

та мі на да ху — ус пом ні це смеш-

ную ле ген ду. Ста год дзе та му тут 

жыў ба га ты до ма ўла даль нік. Ён 

ха цеў ус ту піць у Вя лі кую гіль дыю, 

якая за ся да ла аку рат це раз да ро-

гу, але яму ад мо ві лі. Каб ад помс-

ціць, муж чы на ўста на віў на до ме 

скульп ту ры ка тоў — хвас та мі ў 

бок вок наў ка бі не та ста рэй шы-

ны гіль дыі. І толь кі ка лі атры маў 

за па вет нае член ства, па га дзіў ся 

раз вяр нуць «мур лы каў».

Бюд жэт ны транс парт — 
...так сі

Зруч ны спо саб пе ра мя шчац ца 

па го ра дзе — на трам ваі. Бі лет 

каш туе кры ху больш за еў ра (ка лі 

на бы ваць у кі роў цы, то два еў ра), 

але ў свя точ ныя дні пра езд бы вае 

бяс плат ным. А ка лі апы ня це ся ў 

Ры зе ле там, змо жа це пра ехац ца 

на рэт ра-трам ваі — ён быў ад ноў-

ле ны па чар ця жах па чат ку мі ну ла-

га ста год дзя.

Тыя, хто па да рож ні чае кам па-

ні яй, мо гуць лёг ка да зво ліць са бе 

так сі. З ус кра і ны да цэнт ра рэ аль-

на да ехаць за ча ты ры еў ра.

Па гля дзець на го рад з вы шы ні 

ту рыс тыч ныя гі ды ра яць з Рыж-

скай тэ ле ве жы. Але па-пер шае, 

гэ та плат на. Па-дру гое, тэ ле ве жа 

ня даў на за кры ла ся на рэ кан струк-

цыю. Та му ла ві це ін шы (бяс плат-

ны!) ва ры янт — га тэль Radіsson

Blu, што зна хо дзіц ца не па да лёк ад 

пом ні ка Сва бо ды (вель мі па доб-

на га да стэ лы на мін скай пло шчы 

Пе ра мо гі). На 26-м па вер се гас-

ці ні цы пра цуе бар з па на рам ны мі 

вок на мі, ад куль ад кры ва ец ца цу-

 доў ны від на гіс та рыч ны цэнтр.

А ка лі агля да еш го рад, спус ка ю чы ся

ў шкля ным ліф це, дух за хоп лі вае ў 

пра мым сэн се гэ та га сло ва.

Каб за ра дзіц ца ўда чай, шу кай це 

пом нік Брэ мен скім му зы кам. Пад-

каз ка для сту дэн таў: па пры кме це, 

ка лі да цяг нуц ца да дзю бы пеў ня, 

се сію здас це на «вы дат на».

Санаторый з пляжам
Ехаць на ха лод ную Бал ты ку зі-

мой — су мнеў ная ідэя. Але быць 

у Ры зе і не па гля дзець Юр ма лу, 

да якой ад туль уся го паў га дзі ны 

да ро гі, не да ра валь на.

Ска жу шчы ра: па пу ляр ны ку-

рорт кры ху рас ча ра ваў. Не ка то-

рыя аса бня кі ста яць за кі ну тыя, 

а ле ген дар ная кан цэрт ная за ла 

«Дзін та ры» ў рэ ча іс нас ці зу сім не 

та кая, якой яе ба чыш па тэ ле ві за-

 ры. Але ў Юр ма лы ёсць сваё 

аба ян не. Вы со кія сос ны, драў ля-

ныя да мы ў югенд сты лі, утуль ныя 

рэ ста ра нчы кі — та кі га ра док-са-

на то рый, дзе хо чац ца не спя ша-

ю чы ся піць ра мон ка вую гар ба ту і 

пі саць ме му а ры. А ў пе ра пын ках 

бе гаць на пяс ча ны пляж, каб удых-

нуць са лё на га па вет ра і па слу хаць 

шум мо ра. Зі мой пус то му ўзбя рэж-

жу асаб лі вы ка ла рыт на да юць ва-

ро ны, якія, уя віў шы ся бе чай ка мі, 

плёс ка юц ца ў ха лод най ва дзе.

Блі жэй па зна ё міц ца з ла тыш скі-

мі тра ды цы я мі мож на ў Юр маль-

скім му зеі пад ад кры тым не бам. 

Праў да, ехаць ту ды лепш з мая 

да кан ца ве рас ня — у гэ ты час 

ту рыс там пра па ну юць на ву чыц ца 

вэн дзіць ры бу, па слу хаць на род-

ную му зы ку і асво іць ста ра жыт ныя 

ра мёст вы (на прык лад, віць вя роў кі 

і вя заць вуз лы).

Асця рож на: да лі ка тэс!
Ба дай, най леп шыя ўра жан ні, 

якія мож на пры вез ці з па да рож-

жа, — гаст ра на міч ныя. За зір ні це 

ў адзін з рэ ста ра наў у ся рэд ня -

веч ным сты лі. Яны мес цяц ца 

ў пад ва лах ста рых бу дын каў, дзе 

яшчэ за ха ва ла ся цаг ля ная клад ка 

і ве ка выя ка ло дзе жы. Ан ту раж ад-

па вед ны: у за ле паў змрок за мест 

лям па чак свеч кі, афі цы ян ты адзе-

ты па мо дзе тых ча соў, а ма сіў ныя 

дзве ры за чы ня юц ца пры да па мо зе 

ме ха ніз ма з пад ве ша ны мі гі ра мі. 

Цэн нік у та кіх уста но вах, вя до ма, 

вы со кі — га ра чая стра ва каш туе 

16—19 еў ра. За тое той сві ной га-

лён кі хо піць на два іх (і яшчэ на 

«сса бой ку» за ста нец ца — пра ве-

ра на на са бе).

Каб ад ве даць све жай ры бы, 

ідзі це на Цэнт раль ны ры нак (ана-

лаг на шай Ка ма роў кі). Ла со ся там 

за соль ва юць ад ра зу пры куп лі — і 

праз дзве-тры га дзі ны ён ужо га то-

вы да ўжы ван ня. Тут жа зной дзе це 

сла ву тыя рыж скія шпро ты: гас па-

дынь па ра дуе не толь кі смак, але 

і тое, што ры бін кі ў кан сер вах як 

на пад бор.

Мяс цо вым да лі ка тэ сам лі чаць 

мі но гу. Перш чым ад ве даць, па-

гуг лі це, што гэ та за ры ба. Мі но гу 

на зы ва юць «мар скім вам пі рам», і 

не здар ма: ежу са бе яна зда бы вае 

тым, што, як пі яў ка, па ра зі туе на 

ін шых. А яе рот па доб ны да ва рон-

кі, усе янай мност вам зу боў. Бр-р! 

На смак той да лі ка тэс — ні чо га 

асаб лі ва га (хоць тыя, хто каш та ваў 

вуг ра, ка жуць, што вель мі па доб на 

да яго).

У кра мах з шыль дай Laіma 

зной дзе це вя до мы лат вій скі ша-

ка лад. Але са спя вач кай Лай май 

Вай ку ле ён не мае ні чо га агуль-

на га: наз ву фаб ры ка атры ма ла па 

іме ні ста ра жыт на бал тый скай ба гі-

ні шчас ця і лё су.

І яшчэ ад на ві зіт ная карт ка кра і -

ны — рыж скі баль зам. Ён на стой-

ва ец ца на 24 ін грэ ды ен тах (ся род 

якіх бя ро за выя пу пыш кі, ду бо вая 

ка ра, лі па вы цвет) і лі чыц ца ля-

чэб ным. Але па коль кі гэ та моц ны 

ал ка голь ны на пой, ужы ваць яго 

трэ ба аку рат на. Мяс цо выя жы ха-

ры ні ко лі не п'юць баль зам на шча 

і да 12 дня.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та аў та ра.

«Ма ру пра вес ці сваё жыц цё ў Бе ла ру сі...»

ПА ЎРА ЖАН НІ — НА РЫЖ СКАЕ ЎЗМОР'Е

Ра туш ная пло шча з До мам Чор на га ло вых.

ВАНДРОЎКІ 557 02 2019 г.


