
7710 10 2013 г.

ВАНДРОЎКІ

МЕС ЦЫ 
ДЛЯ ЗА КА ХА НЫХ 
І КАНТ РА ЛЁ РЫ-
«БО ДЗІ ГАР ДЫ»

Для мно гіх за меж ных ту рыс таў са праўд ная, а не 
эк скур сій ная Пра га, па чы на ец ца са слоў: «Ка лі лас ка, 

за вяр шы це вы хад і па сад ку, дзве ры за чы ня юц ца». 
Вет лі выя сло вы на па чат ку пра жскіх ка ні ку лаў 

пад ба дзёр ва юць і ма лю юць у дум ках вы дат ны ад па чы нак 
у ста ра даў нім го ра дзе. Наш ка рэс пан дэнт не толь кі 

за хап ляў ся ў чэшскай сталіцы гатычнай ар хі тэк ту рай, але 
і спусціўся ў пражскае метро, дзе ўба чыў на свае во чы 
«чор ных па са жы раў», асіл каў-кант ра лё раў, ад сут нась 

тур ні ке таў і жэ то наў, якія ў пра жскім мет ра па лі тэ не 
за мя ня юць звы чай ныя кві точ кі.

Ва го ны для... 
зна ём стваў

Што та кое пра жскі мет ра па лі-
тэн? Гэ та 59 кі ла мет раў зві ліс тых 
ту нэ ляў і прак тыч ных, як сці зо-
рык-скла дан чык, плат фор маў, на 
якіх час ад ча су мож на ўба чыць 
ча ла ве ка з ве ла сі пе дам, што не-
магчыма ў на шым мет ро. Пра жскі 
«ан дэг раўнд» — гэ та не мі ні ма ліс-
тыч ная мін ская пад зем ка і не стак-
голь мскае мет ро, у якім да во лі 
час та ла дзяць мас тац кія вы ста вы, 

ін ста ля цыі і якое лі чаць ад ным з 
най больш гус тоў на аздоб ле ных 
мет ра па лі тэ наў у све це.

Ці ка ва, што пра жскае мет-
ро ад кры лі ў Дзень Пе ра мо гі. 
А дак лад ней, 9 мая 1974 го да, 
у га да ві ну вы зва лен ня чэш-
скай ста лі цы ад фа шысц кіх 

за хоп ні каў. За ўва жым, што мяс цо вы мет ра па лі тэн кам плек та ва лі 
дзя ку ю чы са вец кім па стаў кам. Так, для бу даў ніц тва лі ніі «А» з СССР 
у та га час ную Чэ ха сла ва кію па ста ві лі эс ка ла та ры і 43 ты ся чы тон чы-
гун ных цю бін гаў! Гэ та бы ло больш за 30 га доў та му. Сёння пра жскае 
мет ро за год мо жа пе ра вез ці ўжо амаль 600 міль ё наў па са жы раў. З 

твор чы мі па ды хо да-
мі ў мяс цо вых мет-
ра па лі тэн шчы каў, 
як пі шуць чэш скія 
га зе ты, так са ма ўсё 
доб ра. У хут кіх пад-
зем ных элект рыч-
ках да кан ца гэ та га 
го да па він ны з'я-
віц ца спе цы яль ныя 
ва го ны для тых, хто 
яшчэ... не су стрэў 

сваё ка хан не. Вось і пой дуць хлоп цы зна ё міц ца з дзяў ча та мі не на 
дыс ка тэ ку ці Вац лаў скую пло шчу, а ў мет ро — каб ад пра віц ца ў 
ра ман тыч нае пад зем нае па да рож жа.

Доб ры па са жыр — «бе лы» па са жыр
Але га лоў ная адметнасць пра жска га транс пар ту — гэ та квіт кі на пэў-

ны тэр мін пра ез ду ў мет ро, трам ваі ці аў то бу се. Адзі ны та рыф дзей ні чае 
на ўсе ві ды транс пар ту. І ка лі ты хо чаш «пе ра ско чыць» з мет ро ў трам вай, 
та бе не трэ ба на бы ваць но вы бі лет: прос та са чы, каб не скон чыў ся тэр мін 
дзе ян ня пра яз но га, які па зна ча ны на пра бі тым ні зе па пер чы ны. А ка лі так 
ста ла ся, пра бі вай дру гі, трэ ці ці чац вёр ты — у за леж нас ці ад та го, коль кі 
ча су ты пра вя дзеш у ва го не ці ў са ло не аў то бу са. Ад мет на, што ў мет ро 
на огул ад сут ні ча юць тур ні ке ты і чэр гі па квіт кі, як гэ та звы чай на бы вае ў 
Мін ску. Твой бі лет на ўва хо дзе ні хто не пра вя рае. Усе зроб ле на так, каб 
ты кам форт на змог пра ехаць з пунк та А ў пункт Б. Зра зу ме ла, з квіт ком 
у кі шэ ні. На «зай цоў», якіх на ра дзі ме Кар ла Ча пэ ка на зы ва юць «чор-
ны мі па са жы ра мі», там ёсць свая ўпра ва — бі лет ная ін спек цыя. Ду жыя 
муж чы ны ў лад ных кас цю мах, як це ла а хоў ні кі з аме ры кан скіх ба е ві коў, 
час ад ча су па тру лю юць вес ты бю лі мет ро, мо гуць ча каць ця бе ка ля эс-
ка ла та раў, зай сці ў ва гон і з усмеш кай, па-доб ра му па пра сіць кві ток ці 
пра яз ны. А ка лі кві ток ад ця бе не атры ма юць, то па про сяць за пла ціць 
штраф у па ме ры 30 еў ра. Ты, без умоў на, мо жаш ска заць, што ні чо га не 
ра зу ме еш, бо толь кі з са ма лё та, чэш скую мо ву ні ко лі не чуў, як і не чуў 
пра тое, што ў мет ро так са ма хо дзіць кант ра лёр. Упэў не ны, ты здзі віш ся, 
што імі ў Пра зе пра цу юць амаль куль ту рыс ты. І ў гэ ты мо мант ты, на пэў-
на, за хо чаш збег чы, бо на вош та та бе губ ляць 30 еў ра... Ад нак, за спі на мі 
гэ тых «бо дзі гар даў» ужо бу дзе ста яць хло пец са спец пад раз дзя лен ня, 
які ні ко лі не да зво ліць та бе стаць «ге ро ем».

Ня гле дзя чы на па доб ную ме ру пе ра сця ро гі, «чор ныя па са жы ры» 
скла да юць доб рую коль касць на вед валь ні каў мет ро. І па доб ная 
дэ ма кра тыя пры во дзіць да та го, што пра жскае транс парт нае прад-
пры ем ства што год губ ляе міль яр ды крон. З'я ві ла ся на ват пра па но ва 
вяр нуць у мет ро тур ні ке ты, якіх там не бы ло з ся рэ дзі ны 1980-х. Мож-
на толь кі ўя віць, што ад бы ва ла ся б у Мін ску, ка лі б за мест жэ то наў 
па ча лі пра да ваць квіт кі і пры бра лі ўсе тур ні ке ты, бо на ват у Чэ хіі 
ха пае ах вот ных не пла ціць за пра езд. А та му, як у пры маў цы, «ша нуй 
чу жое, але лю бі сваё». Нам і з жэ то нам у кі шэ ні ўтуль на.

Та рас ШЧЫ РЫ, фо та аў та ра.
г. Прага.

Асаб лі вас ці «пад зем кі»Асаб лі вас ці «пад зем кі»

Ду жыя муж чы ны ў лад ных кас цю мах, 
як це ла а хоў ні кі з аме ры кан скіх 
ба е ві коў, час ад ча су па тру лю юць 
вес ты бю лі мет ро, мо гуць ча каць 
ця бе ка ля эс ка ла та раў, зай сці ў ва гон 
і з усмеш кай, па-доб ра му, па пра сіць 
кві ток ці пра яз ны.

У роз ныя ча сы яго на зы ва лі па-роз на му. Жы ха рам 
ВКЛ і Поль шчы ён быў вя до мы як Кро ле вец, са мі 
пру сы на зы ва лі яго Кё нігс бер гам, што азна чае 
«Ка роль га ры». І толь кі ў са вец кія ча сы яго «зра бі лі» 
Ка лі нінг ра дам. Пас ля ка пі ту ля цыі і за кан чэн ня 
Дру гой су свет най вай ны са вец кае кі раў ніц тва да ло 
су ткі жы ха рам Кё нігс бер га на ўсе агуль ны вы езд. 
Да зво лі лі за стац ца толь кі тым, хто да па ма гаў 
ка му ніс там ад наў ляць го рад. Але на ват гэ тых нем цаў 
хут ка так са ма вы се лі лі. Ня мец кія да мы з мэб ляй і 
ін шым «на чын нем» за ста лі ся пус та ваць. Але та кое 
ста но ві шча бы ло ня доў гім. У хут кім ча се па ча ло ся 
за ся лен не мяс цо вас ці жы ха ра мі з уся го СССР. Так у 
го ра да па ча ла ся но вая гіс то рыя.

Ка лі я ўпер шы ню па ба чы ла Ка лі нінг рад, дык ад ра зу ні-
ко лі б не ска за ла, што гэ та рус кі го рад. Хоць за раз там і 
пра жы вае 80% ра сі ян, ён не па доб ны на ты по вы ра сій скі. 
Ка лі нінг рад — гэ та мес ца, дзе веч нае вель мі шчыль на «сяб-
руе» з паў ся дзён ным.

На пэў на, цяж ка яшчэ дзесь ці па ба чыць та кую коль касць 
бру ка ва ных да рог, як у Ка лі нінг рад скай воб лас ці. Ка лі ў бе-
ла рус кіх га ра дах бру ка ван ка — гэ та рэд касць і свед чан не 
ста ла га ўзрос ту го ра да, то ў бы лым Кё нігс бер гу гэ та прос-
та да ро га. І ні хто не лі чыць яе за неш та не ве ра год нае, не 
ка жа: «У нас ву лі цы, як у Пра зе», а вы ка рыс тоў вае яшчэ 
ня мец кую руч ную пра цу, як ка жуць, па пры зна чэн ні — у 
якас ці звы чай ных аў та ма біль ных і пе ша ход ных да рог. Да-
рэ чы, ка лі нінг рад скія да ро гі — гэ та той яшчэ ха ос! Ня мец кія, 
вуз кія, яны ні як не па ды хо дзяць да ру ху ў вя лі кім го ра дзе. 
Ка лі звы чай на часпік бы вае зран ку і ўве ча ры, дык на гэ тых 
да ро гах часпік — пер ма нент ны. У гэ тым пла не Ка лі нінг рад 
мне на га даў «Ба ра дзі но» Лер ман та ва. Толь кі там змеш ва-
лі ся «ко ні-лю дзі», а тут — «лю дзі-транс парт».

Не па да лё ку ад го ра да зна хо дзіц ца Бал тый скае мо ра. 
Ка рыс та ю чы ся вы гад ным ста но ві шчам, мяс цо выя ўла ды 
ства ры лі шмат лі кія ку рорт ныя га рад кі, па бу да ва лі да ра гія 
атэ лі. Але на двор'е ў гэ тай мяс цо вас ці кап рызлівае і мо ра 
не та кое цёп лае, та му ту рыс таў тут ма ла: ка му за хо чац ца 
ры зы ка ваць і тра ціць час і гро шы на не прад ка заль ны ад па-
чы нак? Папулярнасцю ку рорт ны Ка лі нінг рад ка рыс та ец ца 
пе ра важ на ў «мяс цо вых».

Ка лі нінг рад, як і лю бы бал тый скі го рад, сла віц ца бурш ты-
нам. Тут вы мо жа це знай сці со неч ны ка мень на лю бы густ, 
у лю бой апра цоў цы і, да рэ чы, па вель мі не вя лі кіх цэ нах. 
У Ка лі нінг ра дзе зна хо дзіц ца вя до мы Му зей бурш ты ну. Ка лі 
вы лю бі це раз гля даць пры го жыя ка мя ні,то гэ та мес ца па він-
на аба вяз ко ва вас ура зіць. У шмат лі кіх за лах прад стаў ле ны 
ві ды са ма га раз на стай на га бурш ты ну і рас каз ва ец ца пра 
спо са бы і гіс то рыю яго апра цоў кі.

Пры му шае здзіў ляц ца на вед валь ні ка анк ла ва яго ар-
хі тэк ту ра. Уя ві це са бе да мы ХІХ — па чат ку ХХ ста год дзя. 
А ця пер уя ві це іх праз сто га доў без ані я кіх змя нен няў... Вось 
яны ў асноў ным і скла да юць за бу до ву ста ро га Кё нігс бер га 
і ўсёй воб лас ці. У іх раз ме шча ны кра мы, за во ды, шко лы і 
пры ват нае жыл лё. У не ка то рых з та кіх да моў да гэ туль ня ма 
вы год, вель мі не аб ход ных су час на му ча ла ве ку...

Па да ец ца, што го рад з та кой гіс то ры яй і куль ту рай па-
ві нен мець вель мі шмат му зе яў і пом ні каў. На жаль, гэ та 
да лё ка не так. Куль тур нае жыц цё Ка лі нінг ра да па ча ло ад-
наў ляц ца ад нос на ня даў на, бо пры са вец кай ула дзе гэ ты 
го рад быў за кры тай тэ ры то ры яй. І толь кі ў наш час пры 
гра шо вай пад трым цы су сед няй Гер ма ніі ста лі ад наў ляц ца 
пом ні кі ня мец кай ар хі тэк ту ры. Так, у гіс та рыч ным цэнт ры 
го ра да за раз функ цы я нуе Ка фед раль ны са бор, які быў па-
бу да ва ны ў ХІV ста год дзі. Там мож на не толь кі па слу хаць 
ар ган, але і па гля дзець вы дат ную му зей ную экс па зі цыю. 
Так са ма ў гэ тым бу дын ку ство ра ны му зей вя до ма га фі-
ло са фа Іма ну і ла Кан та. А ў дво ры ку са бо ра зна хо дзіц ца 
яго ма гі ла.

Зна ка мі тая «Ка ра леў ская бра ма» так са ма зу сім ня даў на 
пе ра ста ла на гад ваць не зра зу ме лую па бу до ву з чыр во най 
цэг лы. Тут ство ра ны му зей, з экс па зі цыі яко га мож на да-
ве дац ца, што ж уяў ляў са бой Ка лі нінг рад, ка лі быў яшчэ 
Кё нігс бер гам.

З пер ша га по гля ду Ка лі нінг рад — го рад шмат кан фе сі-
я наль ны. Тут мож на за ўва жыць і цэрк вы, і кас цё лы. Але 
мя не больш за ці ка ві лі рэшт кі пра тэ станц кай куль ту ры Кё-
нігс бер га — кір хі. Паў раз бу ра ныя, ста рыя, яны «рас кі да ны» 
па ўсёй воб лас ці. Част ка з іх пра цуе, не ка то рыя ад да дзе ны 
пад кас цё лы, а не ка то рыя так і за ста юц ца пус та ваць.

Мяс цо выя жы ха ры са ма стой на па ча лі па збаў ляц ца ад 
са вец кай спад чы ны. На прык лад, у Гвар дзей ску — ад ным 
з га рад коў воб лас ці — ста лі рэ кан стру я ваць га лоў ную пло-
шчу. Па куль там па на ваў ха ос, нех та аб ліў пом нік Ле ні ну 
чыр во най фар бай. Каб сха ваць та кое ві до ві шча, жы ха ры 
бы лі вы му ша ны вы нес ці бы ло га пра ва ды ра па-за ме жы 
пло шчы, па ста віць яго на тра ту а ры ад ной з ву ліц і аб ма-
таць цэ ла фа нам. Ці ка ва, што нават на за гор ну тым пом ні ку 
ля жаў адзін гваз дзік — да ні на па мя ці вя лі ка му кі раў ні ку 
рэ ва лю цыі.

Ад ной чы пас ля чар го вай ванд роў кі ў Ка лі нінг рад мя не 
за пы та лі: «А мо жа, вяр нуць го ра ду яго даў нюю наз ву — Кё-
нігс берг?». На пэў на, вяр нуць яе і са мрэч бы ло б ла гіч на. Але 
гэ тае пы тан не ў Ка лі нінг ра дзе ні ко лі не ўзды ма ла ся, а зна-
чыць, яно ма ла ка го кла по ціць? Та му, пэў на, «Ка ра лю га ры» 
па трэб на змі рыц ца з яго но вай па жыц цё вай ка ро най.

Вік то рыя ЧАП ЛЕ ВА. Фо та аў та ра.

Жыц цё анк ла ваЖыц цё анк ла ва

Ад вёс кі Каль чу ны да ро гі і сцеж-
кі, «пра тап та ныя» на шы мі прод ка мі, 
па-ра ней ша му да зва ля юць пра ехаць 
у Літ ву, Грод на, Ашмя ны, на ве даць 
су сед нія не вя ліч кія мяс тэч кі. Ка-
лі пай сці па ад ным з та кіх шля хоў, 
тра піш у Га род ні кі, дзе на мяс цо вых 
мо гіл ках па ха ва ны вя до мы ўрач і ву-
чо ны Ен джэй Сня дзец кі, пой дзеш 
дру гім — за ві та еш у ста ра жыт ныя 
Галь ша ны, а на трэ цім, са мым вуз-
кім, — су стрэ неш ся з цу дам пры ро-
ды — вя лі кім ка ме нем.

У Ашмян скім ра ё не зной дзе на шмат 
роз ных па па ме рах ка мя нёў: і не вя лі кіх, 
і вя ліз ных. На ват наз ва го ра да Ашмя ны 
ў пе ра кла дзе з лі тоў скай мо вы азна чае 
«ка мень». Ка лі на ве да еш ся ў го рад па 
ста рой бру ка ва най да ро зе з бо ку Віль ні, 
то спа да рож ні ка су стра кае ка мень з вы-
се ча ным го дам за сна ван ня го ра да. Яшчэ 
адзін ва лун ля жыць ка ля шко лы-ін тэр на-
та. Да Ня вес ці на га ка ме ня, што па блі зу 
На ва сё лак, ні ко лі не за рас тае сця жын ка. 
Сю ды ідуць дзяў ча ты, каб за га даць жа-
дан не і ў хут кім ча се знай сці ка ха на га 
ча ла ве ка, па брац ца з ім шлю бам.

Са ма ж вёс ка Каль чу ны зна хо дзіц ца 
па між Га род ні ка мі і Ся ке раў ца мі, і ме-

на ві та ў ле се, які злу чае гэ тыя два па-
се лі шчы, ля жыць вя лі кі ва лун — «след» 
ле да ві ко ва га пе ры я ду. Ка жуць, ні бы та 
пад ва лу ном тым за ка па ны скарб, па кі-
ну ты са мім На па ле о нам. Даў ным-даў но 
гэ ты ка мень ля жаў на га ры, але ах вот-
ні каў знай сці скарб бы ло вель мі шмат. 
Ка па лі, ха це лі ўза рваць, спра ба ва лі 
зру шыць з мес ца, вы вез ці на ад кры тае 
мес ца, але да рэм на. На ад ва рот, ка-
мень сам ся бе стаў за коп ваць, «лез ці» 
ў зям лю. Ста ра жы лы ўспа мі на юць, што 
на ча мі на тым мес цы га рэў агень чык. 
Ад ны ду ма лі, што нех та шу кае скарб, 
дру гія раз ва жа лі, што свят ло ўказ вае 
на та ям ні цу.

Тра піць на сцеж ку і знай сці ва лун — 
за да ча скла да ная. Хо дзіш, блу ка еш, ды 

ні як не зна хо дзіш! А ён тут, по бач, зу сім 
бліз ка — толь кі ўні зе. Быц цам гу ляе з 
та бой у хо ван кі! Вя до мы і яго па ме ры: 
у вы шы ню ва лун да ся гае 3,2 м, шы-
ры ня — 3,4 м, даў жы ня — 4,1 м. Аб' ём 
— больш за двац цаць ку біч ных мет раў. 
Ва жыць гэ ты цуд пры ро ды больш за 60 
тон. На ад ным з ба коў ва лу на вы се ча-
ны крыж па ме рам 10х13 см.

Іс нуе ле ген да, што чац вё ра не вя до-
мых у 1924-1925 га дах ад ка па лі скарб, 
які зна хо дзіў ся пад ка ме нем, і вы вез лі. 
Але ка рыс ці ён ім не пры нёс — толь кі 
ад но го ра. Лю дзі за гі ну лі, скарб знік, а 
ка мень за стаў ся ля жаць. Толь кі на ім 
з'я віў ся крыж. Ця пер ва лун ужо не спа-
ку шае лю дзей шу каць скарб, але па-
ра ней ша му пры цяг вае да ся бе ней кай 
ма гіч най, толь кі яму вя до май сі лай.

Мі нае час. А лю дзі не за бы лі ся пра 
гэ ты ка мень. Пры хо дзяць сю ды і ма-
лыя, і ста рыя. Прос та па гля дзець і па-
дзі віц ца. Не ка то рыя вя дуць з ім на ват 
шчы рыя сяб роў скія гу тар кі.

Так і не да лі лю дзі наз ву гэ та му ва-
лу ну. Для нас ён прос та — «Вя лі кі ка-
мень».

Ін га ГІЗ, ву ча ні ца Каль чун скай 
шко лы Ашмян ска га ра ё на.

КА ЛІ НІНГ РАД: 
ДЗВЕ «КА РО НЫ» 
АД НА ГО КА РА ЛЯ

Па род ным краіПа род ным краі

ВЯ ЛІ КІ КА МЕНЬ — СВЕД КА ДАЎ НІ НЫ
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