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ВАНДРОЎКІ
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Хо лад, якi ўвар ваў ся ў на шу 
кра i ну з на ды хо дам во се нi, 
пры му сiў ус пом нiць амаль 
са ра ка гра дус ную спё ку на 
Ад ры я тыч ным уз бя рэж жы 
гэ тым ле там. Ад ра зу за ха це ла ся 
вяр нуц ца ў цу доў ную 
Чар на го рыю, дзе вы со кiя, ду жыя, 
сме лыя муж чы ны нi чо га не 
ро бяць, а дзяў ча ты так лю бяць 
за га раць, што аж но ка мя не юць 
на пля жы.

«СВАЕ ГО РЫ 
МЫ НЕ АД ДА ДЗIМ»

Ду маю, каб па знаць чар на гор ца, не 
трэ ба пра сiць па ка заць паш парт. Тым 
больш што яго, на пэў на, не бу дзе. Не, 
вы ключ на на мi наль на, для па рад ку, 
ён мо жа дзе-не будзь ля жаць. Але iм 
нi хто не ка рыс та ец ца. Пра да ку мен ты 
i ў за меж нi каў нi хто не пы та ец ца. Ка-
лi пра хо дзi лi серб ска-чар на гор скую 
мя жу (а бы ло тое ўна чы), нас на ват 
не па бу дзi лi — як еха лi, так i па еха лi 
да лей. Во дзе гас цiн насць! Та му паш-
пар ты ў Чар на го рыi не па трэб ныя. Там 
за мест паш пар та — за па ве ты. Iх уся-
го дзе сяць (гл. вы на ску). Ня дрэн на, цi 
не так? Дык вось, каб кам форт на ад-
па чы ваць у гор най кра i не, аба вяз ко ва 
трэ ба ве даць гэ тыя за па ве ты. Iна чай 
вы прос та не бу дзе це ра зу мець, што 
на во кал ад бы ва ец ца: ча му нi хто нi ку-
ды не спя ша ец ца, ча му мож на ча каць 
за ся лен ня ў гас цi нi цу па 6 га дзiн, ча му 
квi ток на цяг нiк не мо жа га ран та ваць 
та го, што ў вас бу дзе мес ца ў ва го не, 
i гэ так да лей.

Адзiн гiд рас крыў нам, за меж нi-
кам, сак рэт па спя хо вас цi i ўсе агуль-
на га вы ка нан ня на цы я наль ных за-
па ве таў. «Па гля дзi це ва кол ся бе, — 
ска заў ён. — Што вы ба чы це? Го ры. I 
так па ўсёй кра i не. Ня ма зям лi, толь кi 
го ры. I мы iх нi ко му не ад да дзiм, бо 
пад га ра мi — зям ля. А яе трэ ба бу дзе 
апра цоў ваць. Не, мы лепш бу дзем 
ту рыз мам зай мац ца». I зай ма юц ца. 
I да во лi па спя хо ва. Але не бу дзем 

iм за мi наць у гэ тай спра ве, па коль кi, 
як вы па мя та е це, ка лi ба чыш, што 
хтось цi пра цуе, — бя жы ад яго.

СТА ГА ДО ВАЯ ВАЙ НА З... 
ЯПО НI ЯЙ

Як бы я нi ста вiў ся да чар на гор-
цаў, коль кi б я iх не на зы ваў ля нi вы мi, 
усё роў на яны — вель мi муж ныя. Вы 
толь кi па ду май це: ва я ва лi з Япо нi яй 
(не са май сла бай у вай ско вай спра-
ве кра i най) ця гам 102 га доў. Вы ска-
жа це: «Нi ко лi не чуў пра яшчэ ад ну 
«ста га до вую вай ну», i тым больш па-
мiж гэ ты мi кра i на мi». I бу дзе це мець 
ра цыю, бо нi я кай вай ны не бы ло. Не, 
чар на гор цы сум лен на скла да лi га-
ло вы пад час рус ка-япон скай вай ны 
(1904-1905 га доў), слу жа чы ў ра сiй-
скiм вой ску, а вось ба я вых дзе ян няў 
не па срэд на па мiж «гор ца мi» i «са му-
ра я мi» нi ко лi не вя ло ся.

Спра ва ў тым, што ад быў ся дып ла-
ма тыч ны ка зус. У 1904 го дзе ма лень-
кая (сён ня кры ху больш за 600 ты сяч 
на сель нiц тва), але гор дая кра i на Чар-
на го рыя, каб пад тры маць Ра сiю, аб'-
явi ла вай ну Япо нii. А вось ка лi пад пiс-
ва ла ся мiр нае па гад нен не па мiж Ра-
сi яй i Япо нi яй, пра не вя лiч кую кра i ну 
за бы лi ся. У вы нi ку мiр нае па гад нен не 
па мiж Чар на го ры яй i Япо нi яй бы ло 
пад пi са на толь кi праз 102 га ды — у 
2006-м. Да рэ чы, у тым жа го дзе Чар-
на го рыя ста ла не за леж най, ад дзя лiў-
шы ся ад Сер бii. Част ка чар на гор цаў 
да гэ туль лi чыць ся бе сер ба мi.

«ЦЯЖ КАЯ» ПРА ФЕ СIЯ 
АФI ЦЫ ЯН ТА

Мне бу дзе складана гэ та пры-
знаць, ад нак ме на вi та чар на гор цы 
не толь кi муж ныя ва я ры, але i са-
праўд ныя джэнтль ме ны. Ча му я так 
вы ра шыў? Ды та му, што я нi ко лi не 
су стрэў у ка вяр нi цi рэ ста ра не нi вод-
най жан чы ны-афi цы янт кi. Са мi чар на-
гор цы тлу ма чаць гэ та тым, што пра ца 
афi цы ян та вель мi цяж кая, а зна чыць, 

жан чы ны ёю зай мац ца не па вiн ны. 
Ву чы це ся!

Адзi нае толь кi, што пры гэ тым ча-
мусь цi жан чы ны ак тыў на пра цу юць 
пра даў ца мi, ту рыс тыч ны мi аген та мi, 
пры бi раль шчы ца мi, по ва ра мi i гэ так 
да лей. А муж чы ны ў гэ ты час ся дзяць 
у мяс цо вай ка вяр нi i п'юць або ка ву, 
або пi ва (да рэ чы, пiў за вод — ледзь не 
адзi нае па спя хо ва пра цу ю чае прад-
пры ем ства ў кра i не), або яшчэ якi 
на пой — усё ж та кi на ву лi цы вель мi 
спя кот на. Сва i мi ва чы ма ба чыў кож-
ны дзень гэ ту кар цi ну по бач з гас цi нi-
цай: з са май ра нi цы га ту юць жан чы ны 
смач ную пi цу i iн шы фаст фуд у най-
блi жэй шай «за бя га лаў цы», а на ра гу 

ву лi цы ста яць ма шы ны так сi, кi роў цы 
якiх у су сед няй уста но ве штось цi па-
пi ва юць. Мне ча мусь цi заў сё ды зда-
ва ла ся, што так сiс ты шмат пра цу юць. 
Але ўсё, напэўна, за ле жыць ад iх мес-
ца зна хо джан ня...

РА КIЯ. СONNECTING 
PEOPLE

Так пе ра фра за ваў вя до мы ва ўсiм 
све це сло ган кам па нii Nokia той са мы 
гiд, якi рас па вёў пра за па ве ты. Ра кiя — 
гэ та вель мi моц ны ал ка голь ны на пой, 
якi атрым лi ва юць шля хам бра джэн ня 
роз най са да вi ны i ягад. Та кi мяс цо вы, 
бал кан скi са ма гон. У Чар на го рыi най-
боль шай па пу ляр нас цю ка рыс та ец ца 
слi во вi ца, якую, зра зу ме ла, ро бяць 
са слiў. Але мо гуць вы ка рыс тоў ваць 
вi на град, аб ры ко сы, пер сi кi, яб лы кi, 
гру шы, ча рэш нi, iн жыр, ажы ны i шмат 
iн ша га. Ма цу нак гэ та га на пою мо жа 
да хо дзiць да 50-60 гра ду саў, а бы вае i 
больш. Га ту юць ра кiю амаль у кож най 
ха це. Не, не для про да жу. Для ся бе. Цi 
для гас цей, якiх там на са мрэч лю бяць 
i па ва жа юць.

Пра ра кiю ёсць на ват вы дат ны 
анек дот. Вы ра шы лi вы свет лiць, чый 
«са ма туж ны» на пой мац ней шы. Па-
клi ка лi анг лi ча нi на, рус ка га i чар на-
гор ца. Ска за лi кож на му вы пiць па 
лiт ры свай го на цы я наль на га на пою. 
Вы пiў анг лi ча нiн вiс кi — яго за пра-
ша юць у па кой, дзе ста яць два крэс-
лы, i пы та юц ца: «Коль кi ба чыш крэс-
лаў?» Ён ад каз вае — «Во сем». Тое 
са мае ро бяць з рус кiм пас ля лiт ру 
са ма го ну. Ён ад каз вае: «Шас нац-
цаць». Апош нiм iдзе чар на го рац пас-
ля пор цыi ра кii. Пы та юц ца: «Коль кi 
крэс лаў?». Ад каз вае: «А ў якiм ра-
дзе?». Та му будзь це асця рож ны мi з 

ра кi яй, ка лi вам да вя дзец ца яе па-
каш та ваць.

«ТАНЦОРКА З БУДВЫ»
Гэ та паў на вар тас ны сiм вал Буд-

вы, са ма га буй но га го ра да на ўзбя-
рэж жы. Са праўд ны ту рыст аба вяз-
ко ва па вi нен на ве даць пляж Мо грэн, 
дзе су стрэ нец ца з ёю. З дзяў чы най, 
якая згу бi ла ку паль нiк. А дак лад ней, 
з яе ста ту яй.

На са мрэч, пом нiк на зы ва юць 
«Тан цор ка з Буд вы» цi «Ба ля ры на». 
Ста iць ён па ся род скал. Але пры жа-
дан нi да пом нi ка мож на да брац ца. 
Што мно гiя i ро бяць. Асаб лi ва тыя, 
хто пры трым лi ва ец ца «сек су аль най» 
вер сii па хо джан ня ста туi.

Ёсць жа i iн шыя гi по тэ зы. На прык-
лад, ад на ле ген да ка жа, што ад ной чы 
на ма ла дых лю дзей, якiя тут ку па лi ся, 
на па ла ней кае мар ское стра шыд ла. 
Хло пец за гi нуў, а дзяў чы на па спе ла 
вы плыць. I з той па ры яна кож ны ве-
чар пры хо дзi ла на бе раг i гля дзе ла 
ўда ля чынь, быц цам ча ка ю чы, што 
ка ха ны ўсё ж вер нец ца.

Рэ аль ная ж пад ста ва для ства рэн-
ня пры го жай скульп ту ры бы ла iн шая. 
Мас так Гра дзi мiр Алек сiч быў на тхнё-
ны на пра цу ле ген дай аб дзяў чы не, у 
якой быў жа нiх — мат рос. Ён па плыў 
да лё ка ў мо ра, а тая кож ную ра нi цу 
пры хо дзi ла на гэ тую ска лу i, гле дзя-
чы ў ад кры тае мо ра, ча ка ла вяр тан ня 
свай го жа нi ха. Яна пра во дзi ла цэ лыя 
днi, ме ся цы i га ды ў гэ тым ча кан нi, 
але ка ра бель з ка ха ным так i не вяр-
нуў ся. Та му ста туя ста ла сiм ва лам 
вер на га ка хан ня i ад да на сцi. I кож ны 
сам сён ня вы ра шае, як яму ўспры-
маць брон за вую дзяў чы ну.

Ула дзi слаў КУ ЛЕ ЦКI.
Мiнск-Буд ва-Мiнск

«Ня ма та ко га пас куд ства на ду шы, якое 
нель га змыць не каль кі мі куф ля мі пі ва», 
— на пэў на, гэ та ад но з са мых па пу ляр ных 
вы каз ван няў бры тан ска га пісь мен ні ка 
Ір ві на Уэл ша, якое па спра ве і без яе 
цы ту юць ты ся чы ін тэр нэт-ка рыс таль ні-
каў. Але, што ні ка жы, стра ляе сло вам 
бры та нец «у яб лыч ка». Пі вам змы ва юць 
ханд ру, за пі ва юць здра ду ка ха нак, з ім 
гля дзяць ха кей і ляс ка юць куф лем аб 
ку фель за зда роўе і прос та так. Пад пі ва 
вя дуць ву чо ныя раз мо вы пра вы ву чэн не 
ме ха ніз му элект ра сла бай сі мет рыі, 
чы та юць га зе ты, спя ва юць пес ні і да ско ну 
кля нуц ца ў сяб роў скай вер нас ці. Гэ ты 
пен ны на пой не толь кі аб' яд наў ва кол 
ся бе прад стаў ні коў роз ных пра фе сій, але і 
ства рыў асаб лі вую куль ту ру спа жы ван ня. 
Ка рэс пан дэнт «Чыр вон кі» на ве даў Пра гу і 
пад гле дзеў, як і дзе п'юць га лоў ны чэш скі 
яч мен ны на пой.

Тут рэ ем пра віў Га шэк!
Жыж каў. Яшчэ ста год дзе та му гэ ты пра-

жскі ра ён з цес ны мі, гар ба ты мі ву лач ка мі быў 
асоб ным го ра дам, але з ча сам яго пры му сі лі 
аб' яд нац ца з вя лі кай Пра гай. Тут ні ко лі не ся-
лі лі ся арыс та кра ты. Ма лень кія, але ўтуль ныя 
ква тэ ры з не вы со кі мі сто ля мі на ся ля лі прос тыя 

ра бо чыя, ра мес ні кі. Жыж ка вя кі маг лі доб ра 
па пра ца ваць, а пас ля не менш вы дат на ад-
па чыць. Ды так, што пад пі ва, ві но ці аб сент у 
піў ных гу ла ад сме ху ўся ву лі ца. Сва іх ге ро яў 
у кож ным шын ку ха па ла. А вось у піў ной «У 
Ка ме на ча» рэй вёў сам Яра слаў Га шэк. Ме на-
ві та там, пас ля не каль кіх куф ляў, ства ра лі ся 
не ўмі ру чыя «Пры го ды бра ва га сал да та Швей-
ка», які мі ўжо зда вён за чыт ва ец ца ўся Еў ро па. 
Та му і не дзіў на, што ме на ві та ў гэ тым ра ё не 
ўста на ві лі адзі ны на ўсю Чэ хію пом нік не па раў-
наль на му са ты ры ку.

Мі ну ла ста год дзе, ад нак «ка бац-
касць» Жыж ка ва не знік ла з пра жскай 
рэ ча іс нас ці, а, на ад ва рот, ста ла больш 
ві да воч най. Гэ ты ра ён ту рыс ты на ват 
на зы ва юць піў ной ста лі цай Чэ хіі, кра-
і ны з най боль шай у све це коль кас цю 
спа жы ван ня пі ва на ду шу на сель ніц тва. 
Што ка заць, пі ва тут са мы па ва жа ны на пой, які 
га ту юць больш чым у 140 пі ва вар нях. А та му 
зда га дац ца, дзе на на шай пла не це з'я віў ся 
пер шы вы цвя рэз нік, мяр кую, так са ма не цяж-
ка. У 1951 го дзе пра жская клі ні ка «Апа лі нарж» 
ад чы ні ла дзве ры для тых «шчас ліў чы каў», хто 
па та піў сваю цвя ро засць у куф лі лю бі ма га пі-
ва. Ці ка ва, што ме на ві та гэ тая баль ні ца коль кі 
га доў та му па ча ла біць у на бат пад да лё ка не 
са мым ары гі наль ным для на ша га ча су ме сэ-
джам: «700 ты сяч жы ха роў Чэ хіі па ку ту юць 
на ал ка голь ную за леж насць!». І вы ду ма е це, 
гэ та па дзей ні ча ла? На ад ва рот, чэ хі як ха дзі лі 
з сяб ра мі «ў пі ва», так і хо дзяць. Тым больш, 
ка лі цэ ны на бу тэль кі з на по ем толь кі спры я-
юць па доб ным пра ме на дам. За 25 крон (а гэ та 
ўся го толь кі 1 еў ра) у звы чай най пра жскай 
кра ме мож на на быць дзве бу тэль кі якас на га 

чэш ска га пі ва. Ад нак па кі нем пад лі кі ка мер-
сан там, а са мі па гля дзім, як чэ хі ад па чы ва юць 
за ку фа лем пен на га на пою.

У ад роз нен не ад бе ла ру саў, піць пі ва на ву-
лі цы чэ хам да зво ле на. І за мае паў та ра тыд ня 
пра жскіх ка ні кул мне да во дзі ла ся ба чыць пі ва-
ма наў паў сюль. І ў звы чай ных па лат ках, якіх 
шмат і ў на шым Мін ску, і на Кар ла вым мос це, і 
на бе ра зе бур лі вай, ча сам не бяс печ най Влта вы, 
і на ват на пры ступ ках вя лі ка га кас цё ла пад лет-
кі не толь кі ска ка лі на дош цы, але і сма ка ва лі 

ба нач нае пі ва. І ні я кіх за ўваг. Маў ляў, хлоп-
цы, вы ж толь кі не ху лі гань це! Ад нак ву ліч нае 
піт во ў са праўд ных ама та раў не ка ці ру ец ца. 
У кож на га чэш ска га муж чы ны ёсць улю бё ная 
піў ная — та ям ні чая «ква тэ ра для спат кан ня», 
дзе кож ны ве дае яго імя, дзе кож ны ад ка жа 
яму ста рым доб рым чэш скім жар там! Для па-
ста ян ных клі ен таў афі цы ян ты тры ма юць на ват 
імян ныя куф лі, ку ды на лі ва юць улю бё нае пі ва 
па ва жа ных чэш скіх спа да роў.

Да да так 
да доб рай раз мо вы

Чым блі жэй цэнтр Пра гі, тым вы шэй шыя 
цэ ны ў ме ню. На тоў пы га лод ных ту рыс таў на 
Ста ра месц кай пло шчы га то вы злі заць усё да 
апош няй крош кі, а та му доў га не за дум ва юц-

ца на конт та го, коль кі бу дзе каш та ваць вя чэ ра. 
Знай сці там са праўд нае піў ное мес ца, дзе ад-
па чы ва лі б толь кі чэ хі, скла да на. І ка лі даждж-
лі вым ве ча рам я зай шоў у піў ную пад наз вай 
«У ва дзя но га па ву ка», быў здзіў ле ны, бо ні я кіх 
ін ша зем цаў, акра мя на шай кам па ніі, там не бы-
ло. Драў ля ныя ста лы, на па лі цах у роз ных кут ках 
— піў ныя пры ла ды, а са ста рых шэ рых здым каў 
на на вед валь ні каў па зі ра юць ву са тыя чэш скія 
пі ва ва ры... Ка ля бар ме на — дзя ся так кра ні каў, 
па якіх ванд ру юць стру ме ні цём на га, свет ла га 

і не філь тра ва на га пі ва. Ты толь кі ска жы 
— і пе рад та бой ужо бу дзе ста яць на ка-
ля ро вай кар дон най пад стаў цы ку фель з 
ча ка ным на по ем. Па кі нуць пус ты мі пас ля 
ся бе 5 піў ных ке лі хаў — гэ та для чэ хаў тое 
ж, што пе ра лі чыць усе знач ныя пе ра мо гі 
сва ёй ха кей най збор най. Ад нак у сва іх піў-
ных яны не вы гля да юць «ал ка во ла та мі». 

Для іх пі ва — да да так да доб рай раз мо вы, якая 
льец ца ледзь не да паў но чы. Ці ка ва, што і за кус кі 
мно гім з іх для гэ та га не па трэб ныя. А ка лі ўжо 
зу сім за смок ча, ім чыць да іх афі цы янт ка з ма ры-
на ва ным сы рам ці «мяс ной до шчач кай» з бе ко-
нам і вянд лі най. Толь кі гэ та прос та лёг кі да да так 
да пі ва і не больш. Праў да, ка лі за хо чаш доб ра 
пад' ес ці, будзь га то вы ад чуць на са бе ўвесь смак 
чэш скай кух ні. Але гэ та ўжо зу сім ін шая гіс то рыя, 
зу сім ін шая пад ста ва для раз мо вы.

P.S. Ка лі Рад ка Пыт лік, бі ёг раф Яра сла ва 
Га шэ ка, вы ра шыў абы сці ўсе піў ныя, дзе 
ка лісь ці ад па чы ваў яго вя до мы ге рой, ён 
спы ніў ся на ліч бе 145. У спа да ра Пыт лі ка 
за ба ле ла пе чань... А та му яшчэ раз паў та ра-
ем: праз мер нае ўжы ван не пі ва мо жа не га-
тыў на ўплы ваць на стан ва ша га зда роўя.

Та рас ШЧЫ РЫ.

10 за па ве таў 
чар на гор ца:

1. Ча ла век на ра джа ец ца 
стом ле ным i жы ве для та го, 
каб ад па чы ваць.

2. Лю бi свой ло жак, як са-
мо га ся бе.

3. Ад па чы вай удзень, каб 
спаць уна чы.

4. Не пра цуй — пра ца за-
бi вае.

5. Ка лi ўба чыш ка го-не-
будзь, хто ад па чы вае, да па-
ма жы яму.

6. Ра бi менш, чым мо жаш, 
а тое, што мо жаш, — да ру чы 
iн ша му.

7. Ад ад па чын ку яшчэ нi хто 
не па мёр.

8. Пра ца пры но сiць хва ро-
бы — не па мры ма ла дым.

9. Ка лi за хо чаш пра ца ваць, 
пры сядзь, ад пач нi. Уба чыш — 
гэ та прой дзе.

10. Ка лi ба чыш, што хтось цi 
есць i п'е — да лу чай ся да яго; 
ка лi ба чыш, што хтось цi пра-
цуе, — бя жы ад яго.

«Пен ны тур»«Пен ны тур» ДЗЕ ПІ РА ВАЦЬ — 
ТАМ І ПІ ВА РАЗ ЛІ ВАЦЬ

У кож на га чэш ска га муж чы ны ёсць улю бё ная 
піў ная — яго та ям ні чая «ква тэ ра для спат кан ня», 
дзе кож ны ве дае яго імя, дзе кож ны ад ка жа яму 
ста рым доб рым чэш скім жар там!

НIМ ФА НIМ ФА 
АД РЫ Я ТЫЧ НА ГА МО РА,АД РЫ Я ТЫЧ НА ГА МО РА,

або Ча му чар на гор цы або Ча му чар на гор цы 
не лю бяць не лю бяць 
пра ца вацьпра ца ваць

Дзяў чы на дзень i ноч ча кае свай го ка ха на га.Дзяў чы на дзень i ноч ча кае свай го ка ха на га.


