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Ча мусь ці ў на шым гра-
мад стве іс нуе стэ рэа-
тып, што, па-пер шае, 
па да рож ні чаць до ра га, 
а, па-дру гое, са мы тан-
ны ад па чы нак — на Чор-
ным мо ры: у Кры му ці ў 
Адэ се. І ка лі ты ка жаш 
зна ё мым, што «зга няў» 
на ты дзень у Грэ цыю, 
то на ця бе гля дзяць як 
на пра гра міс та (у сэн се 
як на ча ла ве ка з вя лі кай 
зар пла тай). Ха ця на са-
мрэч да брац ца ту ды 
мож на па ца не Кры ма.

Каб не еў ра, 
быў бы рай 

Квіт кі на са ма лёт да вост-
ра ва Крыт (з Вар ша вы да Ха-
ні і на зад) для нас з жон кай 
абы шлі ся ў 160 еў ра, пра-
жы ван не ў ква тэ ры-сту дыі ў 
цэнт ры ста ро га го ра да — у 
165 еў ра за шэсць на чо вак. 
Та кім чы нам, прос та да брац-
ца да Кры та і па ва ляц ца ты-
дзень на со неч ных грэ час кіх 
пля жах мож на за 325 еў ра 
на два іх (плюс да ро га да 
Вар ша вы). Ну а ўсе ас тат нія 
вы дат кі за ле жаць ад ва ша га 
апе ты ту і ці каў нас ці — ежа, 
эк скур сіі, су ве ні ры і г. д. А ця-
пер уз га дай це, коль кі гро шай 
вы па кі ну лі мі ну лым ле там у 
Кры ме?!.

…Афі цый най ва лю тай у 
Грэ цыі з'яў ля ец ца еў ра. Цэ-
ны на Кры це ніз кі мі ў па раў-
на нні з бе ла рус кі мі на зваць 
ні як нель га: на ват на дро бя зі 
яны па чы на юц ца ад 1–2 еў-
ра — на на шы гро шы гэ та 
ўжо 13–26 ты сяч руб лёў. Але 
для грэ каў цэн ні кі ў еў ра не 
праб ле ма: пе ра да мной мяс-
цо вая ба бу ля за куп лі ва ла ся 
ў кра ме — ма лач ко, хлеб і 
яшчэ тое-сёе з пра дук таў 
па дро бя зі. Ка сір ка ёй ка-
жа: 35 еў ра. Ба бу ля спа кой-
на раз ліч ва ец ца, а я стаю і 
пры кід ваю, коль кі ўся го мож-
на бы ло б на браць за гэ тыя 
гро шы ў мін скім гі пер мар ке-
це. Ха ця і на Кры це мож на 
знай сці які-не будзь не вя ліч кі 
хар чо вы Carrefour і ўзяць па 
ак цыі каў бас кі з сы рам для 
«бу ці каў».

Хар ча вац ца ў ка вяр-
нях — для бе ла ру са з ся-
рэд няй зар пла тай у 5 міль-
ё наў — так са ма не ва ры янт: 
су пчык — 5 еў ра, на дру гое 
што ўзяць — 8 еў ра, сок — 
3 еў ра… А як удва іх пе ра-
ку сіць, то ўжо за трыц цат ку 
на бя гае…

Эх, нам бы
та кое ле та…

…Ві джэт на двор'я на эк-
ра не смарт фо на па ка заў: 
Мінск, +4. Мы з жон кай пе-
ра гля ну лі ся — на Кры це бы-
ло +25.

У каст рыч ні ку, ка лі мы 
там бы лі, на Кры це ту рыс-
таў ужо не так шмат: се зон 
амаль скон ча ны. Але тут усё 
роў на цёп ла — ло віш ся бе на 
дум цы, што нам бы ў Бе ла-
ру сі та кое ле та, як іх во сень. 
Ку пац ца мож на: ва да ў мо ры 
да во лі цёп лая, ха ця, на пэў на, 
дзве га дзі ны ў ёй і не пра се-
дзіш. А за га раць — дык на-
огул «пес ня»: пля жы на пры-
кан цы се зо на амаль пус тыя. 
Да рэ чы, грэ кі ў та кі час па-
чы на юць апра на цца цяп лей, 
амаль зу сім па-во сень ску: 
туф лі, угі, курт кі.

Ка нец ту рыс тыч на га се зо-
на на Кры це — гэ та пер шыя 
дні ліс та па да. На двор'е быц-
цам бы за ста ец ца тым жа са-
мым, але на ву лі цах ста но-
віц ца пус та: з'е ха лі ту рыс ты, 
за чы ні лі ся шмат лі кія крам кі і 
ка вяр ні… І тут жа ві даць, як 
грэ кі па чы на юць рых та вац-
ца да но ва га ту рыс тыч на га 
се зо на: пад фар боў ва юць 
вок ны і неш та ра ман ту юць — 
ка ра цей, ро бяць усё тое, да 
ча го не да хо дзі лі ру кі ў «га-
ра чы» час.

Асоб на ска жу пра ка тоў і 
са бак, для якіх на Кры це не 
жыц цё, а прос та каз ка. Па-
пер шае, там заў сё ды цёп ла, 
а па-дру гое, іх там доб ра кор-
мяць. Уя ві це са бе, што шмат-
лі кіх ву ліч ных ка тоў грэ кі, ня-
гле дзя чы на кры зіс, пад корм-
лі ва юць «Віс ка сам»! А так са-
ма ты мі стра ва мі, якія не з'е лі 
на вед валь ні кі ка вяр няў.

І яшчэ пра ежу. У во чы бе-
ла ру су ад ра зу кі да ец ца, што 
тыя пры сма кі, якія мы вы му-
ша ны куп ляць у кра мах, тут 

у лі та раль ным сэн се рас туць 
на дрэ вах. Я за раз ка жу пра 
ман да ры на выя і аліў ка выя 
дрэ вы ды паль мы з фі ні ка-
мі. Ну прос та сэр ца кры вёю 
аб лі ва ец ца, ка лі ты ба чыш, 
як фі ні кі з паль мы па па да лі 
на бру ка ван ку і па іх ез дзяць 
ма шы ны…

13 кі ла мет раў 
су цэль най 
пры га жос ці 

Ка лі пляж ны ад па чы нак 
не для вас, то ці ка вых мес-
цаў для ту рыс таў на Кры це 
ха пае. Са мы зруч ны і эка-
ном ны ва ры янт для па да-
рож жаў — гэ та аран да ваць 
аў то і са мім аб' ехаць вост раў 
і ўсе яго ці ка выя мяс ці ны. Бо 
па да рож ні чаць з эк скур сі я мі 
ці са ма стой на на рэй са вых 
аў то бу сах вый дзе да ра жэй.

Што па гля дзець — вы-
бі рай це на свой густ. Але 
раю — аба вяз ко ва на ве дай-
це на цы я наль ны парк «Са ма-
рыя». Ту ды мож на да ехаць з 
Ха ні на звы чай ным рэй са вым 
аў то бу се (6,9 еў ра за кві ток), 
за пла ціць 5 еў ра за ува ход 
і… спус кац ца 13 кі ла мет раў 
з га ры на дно цяс ні ны! Го ры, 
чыс цют кія рэч кі, дзі кія ко зы, 
ста рыя па се лі шчы, мес цы 
для ад па чын ку з кры ні ца мі — 
гэ та прос та трэ ба ба чыць. 
Сло ва мі і на ват фо та здым-
ка мі з лю бой коль кас цю ме-
га пік се ляў та кой пры га жос ці 
не пе ра даць. Спуск, да рэ чы, 
зай мае ка ля 5 га дзін, так 
што за па сі це ся цяр пен нем і 
доб рым абут кам на тоў стай 
па дэ шве. Мы спа чат ку пе ра-
жы ва лі, што бу дзем апош ні мі 
лу зе ра мі ў ке дах, бо ўсе нем-
цы і ін шыя еў ра пей цы бы лі ў 
спе цы яль ных гор ных бо тах. 
Але по тым су па ко і лі ся, ка лі 

ўба чы лі поль скую па ру: дзяў-
чы на бы ла ў ба са нож ках…

Дык вось, спус ціў шы ся 
на дно цяс ні ны і прай шоў шы 
па між дзвю ма га ра мі (са мае 
вуз кае мес ца — 3,5 мет ра), 
да ро га вы во дзіць на бе раг 
мо ра ў не вя лі кае па се лі шча. 
Да брац ца сю ды мож на толь-

кі па той сця жын цы, па якой 
вы толь кі што прый шлі, або 
мо рам. Па коль кі па ды мац-
ца 13 кі ла мет раў на га ру не 
вель мі хо чац ца, то трэ ба ча-
каць па ро ма і на ім (за 10 еў-
ра) пе ра яз джаць у су сед ні 
го рад, дзе на рэй са вым аў то-
бу се мож на вяр нуц ца ў Ха ню 
(аў то бус не ад праў ля ец ца, па-
куль не прый дзе па ром). Для 
тых, хто пе ра жы ваў за не пад-
рых та ва ных да ванд роў кі па-
ля каў, па ве дам ляю: яны вый-
шлі з цяс ні ны пе рад са мым 
ад праў лен нем і на па ром та кі 
па спе лі. Але па вы ра зе тва-
ру дзяў чы ны бы ло зра зу ме ла, 
што яна на доў га за пом ніць 
спуск у ба са нож ках.

А на огул, на Кры це (ды, 
на пэў на, ва ўсёй Грэ цыі) 
ураж вае коль касць роз ных 
гіс та рыч ных мес цаў ды ру ін, 
якія да ту юц ца ча сам да на-
шай эры. На ват склад ва ец ца 
та кое ад чу ван не, што бу дын-
кі 18–19 ста год дзяў для іх — 
гэ та так, но ва бу доў лі…

Гор ны сэр віс 
Ка лі хо чаш здзі віць бе ла-

ру са, дык за вя дзі яго ў пры-
бі раль ню за мя жой. Як гэ та 
ні дзіў на, але пас ля «сэр ві су» 
ай чын ных гра мад скіх пры бі-
раль няў па ба ча нае ў ін шых 
кра і нах здзіў ляе. Ну, на прык-
лад, за хо дзіш ты ў бяс плат-
ны (!) ту а лет на пля жы — а 
там чыс цень ка, і ва дзіч ка 
на ват у кра не ця чэ.

Ці вось яшчэ пры бі раль-
ня ў на цы я наль ным пар ку 
«Са ма рыя» — не ней кі там 
кла січ ны драў ля ны ці плас-
ты ка вы бія ту а лет, а ка мен-
ны — з уні та зам, змы вам і 
зноў жа ва дзіч кай у кра не. І 
гэ та, ува га, на ту рыс тыч най 
сця жын цы ў га рах!

А на аў та стан цыі ў Ха ні 
пры бі раль ня вы гля дае гэ так 
жа, як у леп шых рэ ста ра нах 
Мін ска. І, на ту раль на, яна 
бяс плат ная. На огул, пра аў та-
стан цыю трэ ба ска заць асоб-
на. На ёй, у ад роз нен не ад бе-
ла рус кіх, лі та раль на хо чац ца 
жыць! Гэ та не вя лі кі бу ды нак, 
па мяш кан не яко га па дзе ле на 
на дзве част кі: на за лу ча кан-
ня з мяк кі мі ка на па мі і на зо ну 
з не вя лі кай ка вяр няй са сто-
лі ка мі. Тут жа ёсць не вя лі кая 
круг ла су тач ная кра ма, дзе 
мож на на быць роз ныя дро-
бя зі — ад пра дук таў да су ве-
ні раў. На сце нах па мяш кан ня 
ві сяць тэ ле ві за ры. Ка ля акен-
ца з ін фар ма цы яй ля жаць 
па пер кі з раз дру ка ва ным на 
прын та ры рас кла дам ру ху аў-
то бу саў — ка лі трэ ба, мож на 
ўзяць з са бой. Ці ка ва, што на 
аў та стан цыі ёсць ча ла век, які, 
як мы зра зу ме лі, ад каз вае за 
па ра дак. Гэ та са лід ны муж чы-
на, які хо дзіць па ўсёй аў та-
стан цыі і вы ра шае роз ныя пы-
тан ні: пад каз вае па са жы рам, 
дзе які аў то бус, со чыць, каб 
на тэ ры то рыі аў та стан цыі не 
пар ка ва лі ся ма шы ны, ста віць 
роў на крэс лы і г. д. І ад на ча со-
ва пе ра га вор ва ец ца з ва дзі-
це ля мі, ка сі ра мі і па са жы ра мі. 
Ка ра цей, па во дзіць ся бе там 
як са праўд ны гас па дар.

Па ру слоў пра да ро гі на 
Кры це: за го ра дам яны доб-
рыя і да во лі шы ро кія, на ват 
у га рах з не вя лі кай уз бо чы-
най і ад бой ні ка мі. А вось ву-
лі цы Ха ні — вуз кія, і з улі кам 
пры пар ка ва ных ма шын пра-
езд па іх з'яў ля ец ца спра вай 
амаль што юве лір най. Да та-
го ж пра ві лы да рож на га ру-
ху вы кон ва юц ца кі роў ца мі і 
пе ша хо да мі да во лі ўмоў на: 
пе рай сці да ро гу ці пра ехаць 
скры жа ван не на «чыр во-
ны» — гэ та для грэ каў нар-
маль на. Але пры гэ тым ава-
рый мы не ба чы лі: удзель ні-
кі да рож на га ру ху ста вяц ца 
адзін да ад на го з па ва гай, 
на ват па ру шаль ні ка пра ві-
лаў спа кой на пра пус цяць і 
не па сіг на ляць. Ма шы ны ў 
Ха ні амаль усе ма лень кія — 
джы паў вель мі ма ла, бо па 
го ра дзе на іх асаб лі ва не па-
ма неў ры ру еш.

Кры зіс — 
не на го да для су му 

Зна ё мыя пы та юць: ну як 
там кры зіс у Грэ цыі? Не ві-
даць па жы ха рах Кры та, што 
там ней кі кры зіс — яны, па-
мой му, не вель мі пе ра жы ва-
юць на гэ ты конт. Ня ма там 
та кіх па ну рых тва раў, як ра-
ні цай у мін скім мет ро.

Да рэ чы, на конт жы ха роў 
Кры та: скла ла ся та кое ўра-
жан не, што ўсе яны та кія… 
ду шэў ныя. Іх хле бам не кар-
мі, а дай па га ва рыць. Яны 
як па між са бой па ста ян на 
раз маў ля юць, так мо гуць 
спа кой на і да ця бе па ды сці 
ды за вес ці раз мо ву: спы таць, 
ад куль пры ехаў, рас ка заць 
неш та пра ся бе, пад ка заць 
штось ці або да па маг чы — на-
ват ка лі ты гэ та га не про сіш. 
І, што ці ка ва, амаль усе з іх 
ве да юць анг лій скую мо ву — 
як ма ла дыя, так і ста рыя. 
На пля жы су стрэ лі па жы ло-
га грэ ка з ваз ком і дзвю ма 
ўнуч ка мі, якія раз бег лі ся ў 
роз ныя ба кі пля жу. Ён па чаў 
нам неш та рас каз ваць на 
грэ час кай мо ве, але по тым, 
уба чыў шы, што мы ні чо га не 
ра зу ме ем, спа кой на пе рай-
шоў на «ін гліш»: па скар дзіў-
ся, што ўпраў ляц ца з унуч-
ка мі — гэ та «біг проб лем!». 
Усміх нуў ся нам, і, шчас лі вы, 
пай шоў збі раць іх у ва зок.

Ту рыс таў грэ кі лю бяць і 
ша ну юць, бо з ту рыз му, па 
сут нас ці, яны і жы вуць. Не ка-
то рыя з там тэй шых ве да юць 
пра Бе ла русь, але не ўсе — 
ча сам да во дзі ла ся тлу ма чыць 
да дат ко ва, што ж гэ та за дзіў-
ная кра і на. Адзін грэк пра да-
ваў з пры пар ка ва на га на ра гу 
ву лі цы пі ка па ві на град і, вя-
до ма ж, па куль уз важ ваў нам 
кі ла грам чык, па чаў пы тац ца, 
ад куль мы пры еха лі. І ўсё пе-
ра пыт ваў: «Ра ша? Поль ска? 
Юк рэйн?» Прый шло ся на 
паль цах па каз ваць, што Бе-
ла русь — гэ та асоб ная кра і на 
па ся рэ дзі не. На заўт ра, ка лі 
мы зноў прый шлі па ві на гра д, 
ён уз ра да ваў ся нам як род-
ным і за явіў, што ве дае, дзе 
Бе ла русь. Ві даць, пе ра пы таў 
у сва іх ці зве рыў ся з кар та мі. 
Ака за ла ся, што па-грэ час ку 
на ша кра і на на зы ва ец ца — 
Леў ка ро сія (Λευκορωσια). Але 
гэ та не «Ле вая Ра сія» (кра і на 
зле ва ад Ра сіі), як мы спа чат ку 
па ду ма лі, а «Бе лая Ра сія».

Яшчэ адзін грэк, які ра-
зам з ма лой да чуш кай ганд-
ля ваў су ве ні ра мі, ці ка віў ся, 
на якой мо ве раз маў ля юць 
у Бе ла ру сі. Мы на ву чы лі 
яго ка заць «дзя куй» за мест 
«спасибо» — ён тут жа гэ та 
ўсё рас тлу ма чыў сва ёй да-
чцэ. Так што не здзіў ляй це ся, 
ка лі на Кры це вам нех та ска-
жа «дзя куй» за па куп ку.

Па вел БЕ РАС НЕЎ.
Фо та аў та ра.

Ака за ла ся, што 
па-грэ час ку на ша 
кра і на на зы ва ец ца — 
Леў ка ро сія 
(Λευκορωσια). Але гэ та 
не «Ле вая Ра сія» (кра і на 
зле ва ад Ра сіі), як мы 
спа чат ку па ду ма лі, 
а «Бе лая Ра сія».

СО НЕЧ НЫ КРЫТ 

Го ры, чыс цют кія 
рэч кі, дзі кія ко зы, 
ста рыя па се лі шчы, 
мес цы для ад па чын ку 
з кры ні ца мі — гэ та 
прос та трэ ба ба чыць.

ПА ЦА НЕ КРЫ МА 


