
У па го ні за «Цен ем» 
Ад ной чы мы з ма ёй сяб роў кай 

раз га ва ры лі ся пра на шы «па да рож-
ныя» ма ры. Воль га даў но ўпа да ба-
ла Ру мы нію, бы ла там не ад ной чы 
на ад па чын ку і на ват са ма стой на па 
пад руч ні ку вы ву чы ла ру мын скую мо-
ву. Яна та ды спы та ла ў мя не: «А ча-
му ты не ву чыш іс пан скую мо ву — 
та бе ж так па да ба ец ца Іс па нія?». І 
са праў ды, ча му? Ві даць, та му, што 
не ха па ла сты му лу? На той мо мант 
я ўжо не ад ной чы бра ла ся за вы ву-
чэн не і… кі да ла свае спро бы.

«Вы ра шаль ная» раз мо ва з Воль-
гай ад бы ла ся ў па чат ку лю та га мі ну-
ла га го да. Да кан ца та го се мест ра 
я прай шла паў та ра пад руч ні ка і ўжо 
маг ла чы таць і ра зу мець іс па на моў-
ныя га зе ты ў ін тэр нэ це. Сё ле та я вы-
ра шы ла: зраб лю ўсё маг чы мае, каб 
ма ра ста ла рэ аль нас цю. Мне ха це-
ла ся быць са ма стой най ва ўсім, ды і 
па да рож жа маё не абя ца ла быць па-
доб ным да тра ды цый нага — пя сок, 
мо ра, сон ца… Я ма ры ла па ехаць 
у Бар се ло ну ха ця б на ты дзень, каб 
па гу ляць па Га тыч ным квар та ле, бо 
ме на ві та там ад бы ва ец ца дзе ян не 
ма іх лю бі мых кніг пра Іс па нію «Цень 
вет ру» і «Гуль ня анё ла» Кар ла са Ру-
і са Са фо на. Са ма стой на зра біць ві-
зу ака за ла ся скла да ным, да гэ туль 
я яшчэ ні ко лі не зай ма ла ся бра ні ра-
ван нем бі ле та на са ма лёт і ну ма ра 
ў атэ лі. Та му вы ра шы ла звяр нуц ца 
ў тур фір му.

Спа ку сы Бар се ло ны 
Так я апы ну ла ся ў не вя лі кім 

пры мор скім га рад ку Ла рэт-дэ-Мар 
(наз ва, да рэ чы, пе ра кла да ец ца як 
«мес ца ка ля мо ра, дзе рас туць лаў-
ро выя дрэ вы»). У не ку рорт ны се зон 
мяс цо вых жы ха роў там не на бя рэц-
ца і 50 ты сяч, але ў га ра чую «па ру» 
пры яз джае столь кі ту рыс таў, што 
дзі ву да еш ся. Але, тым не менш, 
Ла рэт — са мы звы чай ны пры мор-
скі га ра док у Іс па ніі. Та му перс пек-
ты ва пра ля жаць на пля жы ўвесь 
ад па чы нак мя не зу сім не ва бі ла. І 
я вы ра шы ла ад пра віц ца ў не вя лі кае 
па да рож жа па Ка та ло ніі (Ла рэт-дэ-
Мар зна хо дзіц ца ме на ві та ў гэ тай 
іс пан скай пра він цыі).

Бар се ло на — адзін з га ра доў све-
ту, які най больш час та на вед ва юць 
ту рыс ты. У не ка то рых мес цах пе ша-
хо дам пры хо дзі ла ся ха дзіць адзін 
за ад ным, бо ка ля та го ж Са бо ра 
Свя то га Ся мей ства (Са гра да Фа мі-
лія) лю дзей вель мі шмат. Та му там 
я на ват па зайз дрос ці ла па да рож ні кам 
у спе цы яль ных ту рыс тыч ных аў то бу-
сах. Гэ та не звы чай ны транс парт — 
двух па вяр хо вы, па са жы ры — толь-

кі на дру гім не за шклё ным па вер се, 
дзе ёсць бяс плат ны ін тэр нэт і маг-
чы масць праз на вуш ні кі пра слу хаць 
апо вед пра тую ці ін шую сла ву тасць 
го ра да на іс пан скай, анг лій скай, ня-
мец кай, поль скай, фран цуз скай, рус-
кай і не ка то рых ін шых мо вах.

Ка ля са бо ра мож на на ве даць вя-
лі кую кра му і на быць там усё, што 
за ўгод на: ад маг ні ці ка да таў шчэз-
най кні гі пра дзі во сы, па бу да ва ныя 
Гаў дзі. Там жа мож на на быць круж-
ку з «Гер ні кай» Пі ка со за 16 еў ра 
або га дзін нік у вы гля дзе вы шэй зга-
да на га хра ма за 25 еў ра. Да рэ чы, 
кні гі пра ар хі тэк ту ру Гаў дзі, пры-
чым з пры го жы мі ілюст ра цы я мі, тут 

не та кія ўжо і да ра гія. Я знай шла 
са бе кні гу на рус кай мо ве (каб вы 
ве да лі, коль кі ў Іс па ніі рус ка моў ных 
ту рыс таў!) за 13 еў ра. А тым, хто 
не хо ча ся бе стрым лі ваць у шо пін гу, 
трэ ба аба вяз ко ва на ве даць дзе вя-
ці па вяр хо вы ганд лё вы цэнтр, што 
зна хо дзіц ца ка ля той жа пло шчы Ка-
та ло ніі, дзе мож на на быць усё што 
за ўгод на з вя лі кі мі зніж ка мі.

Гу ля ю чы па зна ка мі тым буль ва-
ры Рамб ла, дзе, акра мя шмат лі кіх 
су ве нір ных крам і рэ ста ра нчы каў, 
ёсць «жы выя» скульп ту ры, ву ліч ныя 
му зы кан ты, ка рэ ты, мож на дай сці 
да ста ро га пор та, пе рад якім уз вы-
ша ец ца ста туя Ка лум ба. Ка лі на яе 
пад няц ца, пе рад ва мі ад кры ец ца па-
на ра ма ўся го го ра да.

Што ці ка ва, у са мой Бар се ло не 
ня ма буй ных вы твор чых прад пры-
ем стваў: гэ та го рад-му зей і ўсе 
фаб ры кі і за во ды вы не се ны за ме-
жы го ра да.

Зды мі це ся з па пу га ем!
Ці не ў кож ным іс пан скім го ра дзе 

ёсць на што па гля дзець і дзе пра гу-
ляц ца. Ме на ві та гэ та я ме ла на ўва-
зе, ка лі вы пад ко ва на бы ла бі лет 
у су сед ні пры мор скі га ра док Бла-
нес, што зна хо дзіц ца ў 20 хві лі нах 
яз ды на аў то бу се ад Ла рэт-дэ-Мар. 
Ка лі я апы ну ла ся на аў та вак за ле ў 
Бла не се, то, пры знац ца, не ве да ла, 
ку ды пай сці. Та му спа чат ку ру шы-

ла да мо ра, бо ў пры мор скіх га рад-
ках усе да ро гі вя дуць ту ды. Пля жы 
ў та кіх га рад ках, як пра ві ла, вель мі 
чыс тыя, як і ва да ў мо ры.

Гу ля ю чы па ста рой част цы го ра-
да, вы ра шы ла спы таць у мяс цо вых 
жы ха роў, што ці ка ва га мож на па гля-
дзець у га рад ку. Але ка та лон ца мі, 
з які мі я раз га ва ры ла ся, ака за лі ся 
жы ха ры Бар се ло ны. Тым не менш 
яны па ра і лі мне па ехаць у «Пінья дэ 
Ро са» — ба та ніч ны сад, дзе рас туць 
роз ныя как ту сы. Ча му бар се лон цы 
пры еха лі ў Бла нес? Ад каз я атры-
ма ла вель мі ла гіч ны: на мо ра. Так 
ро біць боль шасць ка рэн ных жы ха-
роў ста лі цы, бо Бар се ло на — вя лі кі 
пар то вы го рад і мо ра там не вель мі 
чыс тае. Вось і ез дзяць на элект рыч-
ках або аў то бу сах мно гія лю дзі ад-
па чы ваць у ма лень кія пры мор скія 
га рад кі. З бар се лон ца мі мне па шан-
ца ва ла: яны так са ма збі ра лі ся ехаць 
у как ту са вы сад. І та му праз пяць 
хві лін мы ўжо ся дзе лі ў ту рыс тыч-
ным цяг ніч ку — гэ та аў та ма бі лі з ва-
гон чы ка мі, як у са праўд на га цяг ні ка, 
але са звы чай ны мі ко ла мі.

Ту рыс таў на ўзбя рэж жы 
Іс па ніі шмат. І та му не дзі-
ва, што ў мяс цо вых жы ха-
роў заў сё ды мност ва ідэй, 
як не даць ім су ма ваць і як 
за ра біць на гэ тым. Вось і 
пры ўва хо дзе ў «Пінья дэ 
Ро су» мне на пля чо сеў 
вя ліз ны зя лё ны… па пу-
гай. Гэ та бы ло так не ча-
ка на, што я ўздрыг ну ла 
і ўскрык ну ла. І Дон Ху ліа 
(так зва лі па пу гая) у ад каз 
ушчып нуў мя не сва ёй вя-
лі кай дзю бай: маў ляў, ці 
мож на быць та кой ня вет-
лі вай? І што вы ду ма е це 
ад бы ло ся по тым? Пас ля 
та го, як я прай шла ся па 
шмат лі кіх да рож ках са ду 
(там бы ло што па гля дзець: 
как ту сы ча сам да ся га лі ве-
лі чы ні ад на па вяр хо ва га до-
ма, а коль кі ж кве так!) мя не 
аклік ну ла жан чы на і пра па-
на ва ла на быць вя лі кі фо-
та зды мак, на якім я стаю з 
вы та ра шча ны мі ва чы ма і 
ра зяў ле ным ро там (ві даць, 
гэ та быў той са мы мо мант, 
ка лі я кры ча ла). А на ма ім пля чы 
па важ на ся дзіць Дон Ху ліа, яко га 
ця пер ні ко лі не за бу ду, хоць мне і 
не спа да ба ла ся, як я атры ма ла ся 
на фо та.

Ці трэ ба сце раг чы ся 
тра ман та ны?

Тра ман та на — гэ та наз ва паў ноч-
на га вет ру ў Ка та ло ніі, а так са ма ў 
не ка то рых аб лас цях Іта ліі і Фран-
цыі. Ве цер вя до мы сва ім шкод ным 
уз дзе ян нем на нер во вую сіс тэ му (і 
ву чо ныя гэ та па цвяр джа юць), яго 
на ват на зы ва юць «вет рам вар' яц-
тва». Тым не менш зна ка мі ты сын 
ка та лон скай зям лі, экс цэнт рыч ны 
ге ній Саль ва дор Да лі ме на ві та гэ-
та му вет ру пры піс ваў свой уні каль-
ны та лент.

Пад час май го па да рож жа ў Фі ге-
рас (го рад, у якім на ра дзіў ся Да лі) 
я су стрэ ла ся і з тра ман та най. Праў-
да, у воб ра зе дзяў чы ны, чыя су кен ка 
раз вя ва ец ца вет рам, — гэ та і ёсць 
воб раз «вет ру вар' яц тва». Што ці-
ка ва, не вя ліч кі Фі ге рас, дзе ня ма 
мо ра і пля жаў, вель мі пры ця галь ны 
для ту рыс таў. І ўсё дзя ку ю чы Саль-
ва до ру Да лі. Ка лісь ці, ка лі той ужо 
стаў вя до мым мас та ком, скульп та-
рам, рэ жы сё рам і яшчэ Бог ве дае 
кім, мэр Фі ге ра са звяр нуў ся да яго 
са сціп лай прось бай — па да рыць 
го ра ду, у якім на ра дзіў ся твор ца, ха-

ця б ад ну кар ці ну або ко пію, зроб ле-
ную са мім Да лі. Што ад ка заў Да лі? 
«Я па да ру го ра ду не кар ці ну, а цэ-
лы му зей!». І па чаў сам пра ца ваць 
над ства рэн нем му зея-тэ ат ра (там 
не толь кі кар ці ны) у свой го нар. За-
раз гэ та дру гі — пас ля зна ка мі та га 
«Эль Пра да» ў Мад ры дзе — па на-
вед валь нас ці му зей у Іс па ніі. Ха дзіць 
па за лах з эк скур са во дам не да зва-

ля юць — каб не бы ло за то раў. Та му 
ў кож на га на вед валь ні ка ёсць уні-
каль ная маг чы масць па глы біц ца ва 
ўлас ную пад свя до масць.

Амаль кож ны экс па нат мае сваю 
асоб ную гіс то рыю, ча сам анек да-
тыч ную. На прык лад, пры ўва хо дзе 
ў круг лым унут ра ным дво ры ку вы 
ўба чы це (на сця не бу дын ка) шмат 
ста туй за ла тых ча ла веч каў, якія 
вель мі на гад ва юць зна ка мі тую ста-
ту эт ку «Ос кар». Лі чыц ца, што Да-
лі ра зам з рэ жы сё рам Бу ню э лем 
ча ка лі «Ос ка ра» за свой су мес ны 
фільм «Ан да луз скі са ба ка». Але так 
і не атры ма лі. Да лі, ві даць, вы ра шыў 
вы пра віць та кую па мыл ку і ўзна га-
ро дзіў ся бе сам.

На ску та ры
па вуз кіх ву лач ках 

Жы ро не ка ля дзвюх ты сяч га-
доў, і за раз, гу ля ю чы па яе вуз кіх 
ву лач ках, аку на еш ся ў даў ні ну. Тут 
не так шмат ту рыс таў, як у му зеі-
тэ ат ры Да лі або ў Бар се ло не. Та му 
мож на па на зі раць за што дзён ным 
жыц цём ка та лон цаў амаль «знут-
ры». Якія яны? Вель мі па тры я тыч-
ныя. На кож ным жы лым до ме — ка-
та лон скі сцяг. Вель мі ра цы я наль-
ныя. Ка лі я гу ля ла па кра пас ной 
сця не, якая зна хо дзіц ца да во лі вы-
со ка над зям лёй, то маг ла ўба чыць, 
як вы гля да юць унут ра ныя дво ры кі 

са міх жы рон цаў. На да хах раз мя-
шча юц ца шэз лон гі і на ват не вя ліч-
кія ба сей ны з пляж ным па ра со нам. 
Са праў ды, у Жы ро не ня ма мо ра, 
але га ра чае іс пан скае сон ца ёсць. 
Та му на со неч ным ба ку до ма час-
та мож на ўба чыць вя лі кія ба кі, дзе 
на гра ва ец ца ва да.

Яшчэ іс пан цы ма юць вель мі тон-
кае па чуц цё пры го жа га. Акра мя 
та го, што яны змаг лі збе раг чы ста-

ра жыт ную за бу до ву сва іх 
га ра доў, амаль у кож ным 
два ры цві туць маг но лія і 
але андр. Квет кі тут паў-
сюд на…

У ста рых квар та лах 
Жы ро ны ву лач кі, як пра-
ві ла, вель мі вуз кія. Але 
аў та ма біль ны рух там 
не за ба ро не ны. Пры хо-
дзіц ца пры ціс кац ца вель-
мі шчыль на да сця ны, каб 
хоць як-не будзь абы сці аў-
та ма біль. А яшчэ ў Іс па ніі 
вель мі шмат лю дзей, якія, 
вы бі ра ю чы па між ма шы-
най і ску та рам, ад да юць 
пе ра ва гу апош ня му. І хут-
ка, і ў за то рах пра стой ваць 
не трэ ба.

Му зей на вы шы ні 
700 мет раў 

Мне ха це ла ся ў са-
праўд ныя го ры. А ці не са-
мая вя до мая га ра ў Ка та-
ло ніі — Ман се рат. Так-так, 
ме на ві та там зна хо дзіц ца 
вя до мы ма нас тыр. Як ака-
за ла ся, Ман се рат — гэ та 

мес ца не столь кі ту рыс тыч нае, коль-
кі па лом ніц кае. Лі чыц ца, што іко на 
Бо жай Ма ці Ман се рац кай мо жа вы-
кон ваць са мыя за па вет ныя жа дан-
ні. Та му чар га да яе рас цяг ва ец ца 
дзесь ці мет раў на 150—200. І ста яць 
у ёй трэ ба мі ні мум 3—4 га дзі ны. У па-
мяш кан ні, што зна хо дзіц ца за іко най, 
мож на ўба чыць вя лі кую коль касць 
па да рун каў Ма дон не, якія пры но сяць 
лю дзі, чые ма ры здзейс ні лі ся.

Што ці ка ва, пе рад ува хо дам у ма-
нас тыр скі са бор ёсць не вя лі кая круг-
лая пля цоў ка: ужо коль кі дзя сят каў 
га доў лю дзі за хо дзяць ту ды і ні бы та 
цяг нуц ца да сон ца. Гэ та свое асаб-
лі вы аб рад (быц цам да па ма гае 
здзяйс няць ма ры і да дае ча ла ве ку 
сі лы).

У ма нас ты ры ёсць улас ны мас-
тац кі му зей, дзе са бра ны тво ры 
зна ка мі тых мас та коў — і не толь кі 
іс пан скіх. Пі ка со, Эль Грэ ка, Да лі, 
Ка ра ва джа, Клод Ма нэ, Дэ га — гэ-
та да лё ка не ўсе аў та ры шэ дэў раў, 
вы стаў ле ных у му зеі. А яшчэ ў ім 
не так шмат лю дзей, як, на прык лад, 
у му зеі Да лі ў Фі ге ра се або ў «Эль 
Пра да» ў Мад ры дзе, та му экс па на ты 
мож на раз гля даць па воль на і ні ко му 
пры гэ тым не за мі наць.

…Час ад па чын ку хут ка пра ля цеў. 
Мая ма ра здзейс ні ла ся. Шчы ра ка-
жу чы, я на ват га на ры ла ся тым, што 
падарожжа бы ло та кім яр кім.

На дзея ЮШ КЕ ВІЧ. Фо та аў та ра.
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ЧА МУ ПА КРЫЎ ДЗІЎ СЯ
ДОН ХУ ЛІА

І ў чым сак рэт ге ні яль нас ці Да лі
Са гра да Фа мі лія.

«Ос ка ры» Да лі.

Дом Мі ла Гаў дзі.Дом Мі ла Гаў дзі.

Іс па нія бы ла ма ёй даў няй ма рай — мож на на ват ска заць, 
дзі ця чай. Спа чат ку мя не ва бі ла ста ра жыт ная гіс то рыя і, 
зра зу ме ла, тое, што за ста ло ся ад яе ма тэ ры яль на га: крэ пас ці, 
за мкі, ве жы, цэрк вы... По тым мя не па ча ла за хап ляць куль ту ра і 
тра ды цыі Пі ры нэ яў: ка ры да, тан цы (ох, фла мен ка!) і, зра зу ме ла, 
му зы ка — ме ла дыч ная і жы вая, на поў не ная па чуц цём та ко га 
ка хан ня, ад яко га ад ра зу губ ля еш га ла ву. Паз ней так атры ма ла ся, 
што я па ча ла ці ка віц ца іс па на моў най лі та ра ту рай і кі но — і, 
зра зу ме ла, жа дан не на ве даць гэ тую кра і ну ста ла яшчэ больш 
на вяз лі вым...

Мне на пля чо сеў вя ліз ны 
зя лё ны… па пу гай. 
Гэ та бы ло так не ча ка на, 
што я ўздрыг ну ла 
і ўскрык ну ла. І Дон Ху ліа 
(так зва лі па пу гая) у ад каз 
ушчып нуў мя не сва ёй вя лі кай 
дзю бай: маў ляў, ці мож на 
быць та кой ня вет лі вай?

Ве цер вя до мы сва ім шкод ным уз дзе ян нем на нер во вую сіс тэ му 
(і ву чо ныя гэ та па цвяр джа юць), яго на ват на зы ва юць
«вет рам вар' яц тва». Тым не менш зна ка мі ты сын
ка та лон скай зям лі, экс цэнт рыч ны ге ній Саль ва дор Да лі 
ме на ві та гэ та му вет ру пры піс ваў свой уні каль ны та лент.


