
2 жніўня 2014 г.6 ЛЮСТЭРКА

Кло пат пра імідж
Па езд ка бы ла ар га ні за ва на 

На цы я наль най ад мі ніст ра цы-
яй ту рыз му Гру зіі, якая толь кі 
сё ле та за пла на ва ла па доб ныя 
ванд роў кі для 1300 жур на ліс-
таў з уся го све ту. З Бе ла ру сі 
нас бы ло 11 ча ла век, якія прад-
стаў ля лі тры тэ ле ка на лы, тры 
га зе ты, ін тэр нэт-вы дан не і ін-
фар ма цый нае агенц тва. «Мы 
гэ та ро бім не толь кі для рос ту 
ту рыс тыч на га па тэн цы я лу Гру-
зіі, але і дзе ля кло па ту пра імідж 
кра і ны, — ска заў по тым кі раў-
нік На цы я наль най ту рыс тыч-
най ад мі ніст ра цыі Гі ёр гі СІ-
ГУА, які здзі віў нас тым, што 
спы таў, ка лі мы пры еха лі і што 
ўжо па ба чы лі. — Гру зія — ма-
лень кая кра і на і трэ ба па ка заць 
све ту, што яна ўво гу ле ёсць і 
што са бой уяў ляе».

Да рэ чы, бе ла ру сы, на дум ку 
кі раў ні коў ту рыс тыч най га лі ны 
Гру зіі, ве да юць гэ ту каў каз скую 
кра і ну не да стат ко ва, іх до ля ў 
агуль най коль кас ці гас цей ад на 
з са мых ня знач ных, хоць і хут ка 
рас це. Ле тась Гру зію на ве да лі 13 
ты сяч бе ла ру саў, сё ле та ча ка ец-
ца, што іх бу дзе не менш за 20 
ты сяч. Для па раў на ння — толь кі 
ў ад ным чэр ве ні (не са мым па-
пу ляр ным для ту рыс таў ме ся-
цы) бя гу ча га го да ў со неч ную 
Са карт ве лі пры бы ла больш за 
141 ты ся чу гас цей з Тур цыі, 98 
ты сяч — з Азер бай джа на, амаль 
84 ты ся чы — з Ар ме ніі, больш за 
60 ты сяч — з Ра сіі, 24 ты ся чы — 
з кра ін Еў ра са ю за, 13 ты сяч — з 
Укра і ны і больш за 5 ты сяч — з 
Іра на.

Ту рызм для Гру зіі з'яў ля ец ца 
вель мі важ ным сек та рам эка но-
мі кі, скла дае амаль 9% ад ва ла-
во га пра дук ту і гэта доля ўвесь 
час рас це. Ле тась Гру зія за ня ла 
пер шае мес ца ў Еў ро пе па тэм-
пах росту ту рыз му (уліч ва ец ца 
не толь кі коль касць ванд роў ні-
каў, але і ка э фі цы ент за груз кі 
гас ці ніц, да ход, які атрым лі вае 
эка но мі ка і шэ раг ін шых па ра-
мет раў). У 2013 го дзе коль касць 
гас цей тут упер шы ню пе ра вы-
сі ла коль касць мяс цо ва га на-
сель ніц тва: 4,5-міль ён ная Гру зія 
пры ня ла больш за 5 міль ё наў 
ту рыс таў. Сё ле та На цы я наль ная 
ту рыс тыч ная ад мі ніст ра цыя раз-
ліч вае на колькасць замежных 
турыстаў не менш за 6 міль ё наў. 
Так што госць тут — не толь кі 
па слан нік Бо га, як ка жуць са мі 
гру зі ны, але і ад чу валь ная маг-
чы масць для кра і ны па вы сіць 
свой даб ра быт.

Пры ві тан не, сяст ра
Мі нус прэс-ту ра ў тым, што за 

па раў наль на не вя лі кі пра ме жак 
ча су та бе імк нуц ца па ка заць як 
ма га больш. Не заў сё ды па спя-
ва еш цал кам ад чуць аса ло ду ад 
та го, што ба чыш, ад чуць мес ца. 
Атрым лі ва еш пер шае ўра жан не 
і бя жыш да лей. На ша па езд ка, 
апроч та го, ме ла сва ёй асаб-
лі вас цю і тое, што кож ны з тэ-
ле ка на лаў ста ра ўся зняць свой 
сю жэт, гэ та ўно сі ла ка рэк ты вы 

ў пра гра му, част ку якой уво гу ле 
прый шло ся апус ціць. Але па Гру-
зіі нель га ванд ра ваць у спеш цы. 
Тут трэ ба прос та па жыць. Не-
здар ма мясцовае ту рыс тыч нае 
ве дам ства вы бра ла сло ган для 
Гру зіі — «Кра і на жыц ця». Для 
на ро джа ных у СССР гэ та яшчэ 
і «Кра і на ма ры».

Са мае га лоў нае ўра жан не ад 
Гру зіі, якое ахоп лі вае ад ра зу і не 
па кі дае да кан ца, якое за ста ец ца 
цеп лы нёй у душы — ад чу ван не 
род нас ці, уза ем най ра дас ці ад 
су стрэ чы пас ля доў га га раз ві-

тан ня.
Ча мусь ці ў мя не ўзнік ла аса-

цы я цыя з су стрэ чай з сяст рой, 
з якой ты ра зам рос, гу ляў у 
вя сё лыя дзі ця чыя гуль-
ні, а по тым яна вый шла 
за муж, маг чы ма, на ват, 
без баць коў ска га бла сла-
вен ня, і доў га-доў га вы не 
ба чы лі ся. І вось на рэш це 
су стрэ лі ся, а яна ўжо зу-
сім ін шая, трош кі чу жая, 
але ў кож най яе ры сач-
цы пра гляд вае род ны та-
бе ча ла век, той, з кім так 
доб ра бы ло ра зам і з кім 
без ліш ніх слоў утуль на 
ця пер. З кім мож на прос-
та маў чаць, ад чу ва ю чы 
ся бе цал кам шчас лі вым.

Абу джэн не
Я ра ней ні ко лі не бы-

ла ў Гру зіі, ка лі не лі чыць 
нач ной да ро гі праз яе з 
Ад ле ра ў Ерэ ван, па якой 
еха ла ў 1988 го дзе, каб 
узяць удзел у вы ра та-
валь ных ра бо тах у Ле ні-
на ка не (ця пер Гюм ры). 
Та му, ка лі зір ну ла ў ілю-
мі на тар са ма лё та, які ішоў на па-
сад ку а чац вёр тай га дзі не но чы, 
то ды хан не маё на ім гнен не спы-
ні ла ся — на столь кі пры го жым і 
не звы чай ным пад аў ся го рад, які 
ля жаў зор ным рос сы пам уз доўж 
ра кі Ку ра і на пры лег лых з трох 
ба коў га рах. Асаб лі ва за гад ка ва 
свя ці лі ся ці то ка мен ныя пла ты, 
ці то пус тыя нач ныя да ро гі — 
скла да на бы ло ра за браць, але 
маё ўяў лен не, з дзя цін ства пад-
рых та ва нае да ўспры ман ня Гру зіі 
як не ча га ча роў на га, ма ля ва ла 
го рад-каз ку, і ўба ча нае цал кам 
ад па вя да ла.

Нас раз мяс ці лі ў но вай гас-
ці ні цы кла са «тры зор кі плюс» у 
30 хві лі нах не та роп ка га шпа цы ру 

ад ста ро га Тбі лі сі, дзе ў ну ма рах 
ёсць усё — ад ха ла таў да па на-
рам на га ві ду з вя ліз ных вок наў. 
Кошт ну ма роў у та кім га тэ лі ад 
90 да 200 до ла раў за ноч.

Тут мы за да лі пер шы раз пы тан-
не «Як даў но вы ад кры лі ся?», на 
якое по тым амаль паў сю ды ў Гру зіі 
чу лі адзін і той жа ад каз з не вя лі кі мі 
ва ры я цы я мі: «Год, два, тры та му». 
Не па мя таю, каб нех та ска заў, што 
пры мае ту рыс таў даў жэй. Скла ла-
ся ўра жан не, што Гру зія га доў пяць 
на зад пра чну ла ся ад ле тар гіч на га 
сну і па ча ла ак тыў на бу да вац ца, 

пры во дзіць у па ра дак свае да ро гі, 
пом ні кі і ўсё, што мо жа быць ці ка-
вым па тэн цый на му ту рыс ту. Гэ тыя 
бу доў ля і рэ кан струк цыя, да рэ чы, 

яшчэ да лё ка не скон ча ны.
Ад нак но вае, су час нае, якім 

бы пры го жым, бліс ку чым, праз-
рыс тым і муд ра ге ліс тым ні бы ло, 
па куль яшчэ не па зба ві ла Тбі лі сі 
не паў тор на га ка ла ры ту і асаб-
лі ва га во да ру. Зрэш ты, знач ная 
част ка но ва бу доў ляў са праў ды 
гар ма ніч на ўпіс ва ец ца ў ста рую 
ар хі тэк ту ру го ра да. На прык лад, 
ра ён сла ву тых тыф ліс кіх лаз няў 
Аба на ту ба ні або квар тал, які лі-
та раль на на ві сае над ра кой Ку-
ра, це шаць во ка не паў тор ны мі 
двух па вяр хо вы мі дам ка мі з роз-
ны мі, уві ты мі ві на гра дам, бал кон-
чы ка мі. Дзе тут рэ стаў ра цыя, а 
дзе доб рая сты лі за цыя — не ра-
за браць, але ва чэй не ад вес ці.

Сі ла ве ры
У Гру зію мож на пры яз джаць 

або пры ля таць са ма стой на. Ужо 
з чэр ве ня ту рыс таў у гіс та рыч-
най част цы Тбі лі сі су стра ка юць 
так зва ныя «ма біль ныя гі ды», 
якія бяс плат на аказ ва юць па-
слу гі эк скур са во даў, да па ма га-
юць вы браць най больш ці ка выя 
марш ру ты, ад каз ва юць на ўсе 
пы тан ні і раз да юць бук ле ты і 
схе мы. З 1 жніў ня ар мія ма біль-
ных гі даў па вя лі ча на больш чым 
удвая — да 140 ча ла век, іх за-
да ча — быць пер шы мі пас ля па-
меж ні каў людзь мі, якіх уба чыць 
пры ез джы ча ла век. Рас па знаць 
іх мож на па бе лых фут бол ках, 
на якіх буй ны мі сі ні мі лі та ра-
мі на пі са на «Тourіst, І'm at your 
servіce» («Ту рыст, я га то вы па-
слу жыць»).

На дру гі дзень у Гру зіі мы 
су стрэ лі сям'ю Ма цю шон каў са 
Шкло ва, якая пры еха ла сю ды 
на аў та ма бі лі. «Больш за дзве 
ты ся чы кі ла мет раў мы пра еха лі 
за двое з па ло вай су так, — рас-
ка за лі яны. — Бы ло б хут чэй, каб 
не 6-га дзін ны за тор ка ля Рас то-
ва. Ра сій ска-гру зін скую мя жу пе-

ра сек лі без праб лем, а ра ні цай 
трэ ця га дня ўба чы лі пры га жу на 
Каз бе ка, вяр шы ню яко га, ка-
жуць, мож на раз гле дзець толь кі 
з пер шы мі пра ме ня мі сон ца, по-
тым яна ха ва ец ца за аб ло ка мі».

На ша зна ём ства са ста лі цай 
Гру зіі па ча ло ся з Ме тэ хі — хра ма 
XІІ ста год дзя на ўзгор ку по бач з 
ра кой Ку ра (Мтква ры). Спа ле ны 
ў XІІІ ста год дзі ман го ла мі, ад ноў-
ле ны гру зін скім ца ром Дэ мет рам, 
зноў раз бу ра ны пер са мі і зноў 
ад бу да ва ны гру зін скі мі ца ра мі, 
ён упры гож вае го рад і з'яў ля ец ца 
не ад' ем най част кай яго ма ляў ні-
ча га пей за жу. У хра ме па ха ва на 
пер шая му ча ні ца гру зін ская — 
ца ры ца Ран ская Шу ша ні ка, за-
ка та ва ная му жам-вог не па клон-
ні кам у V ста год дзі за тое, што 
не ад рак ла ся ад Хрыс та.

Ка жуць, што ад чуць ду шу Гру-
зіі лепш за ўсё ў яе пра ва слаў ных 
хра мах. На пэў на, гэ та так. Гру-
зія на 660 га доў ра ней за на шы 
зем лі аб' яві ла хрыс ці ян ства дзяр-
жаў най рэ лі гі яй. Паз ней яна на 
не каль кі ста год дзяў зна хо дзі ла ся 
пад праў лен нем му суль ман, але 
здо ле ла за ха ваць сваю ве ру.

У Ме тэ хі мы за ха пі лі за кан-
чэн не на ба жэн ства — храм быў 
поў ны людзь мі, у тым лі ку ма-
ла ды мі. Пас ля ца ла ван ня кры жа 
пры ха джа не не спя ша лі ся ра зы-
хо дзіц ца: спы ня лі ся на пры ступ-
ках і да рож ках, ці ха раз маў ля лі 
па між са бой аль бо прос та ста я-
лі ў за ду мен нас ці. Па сур' ёз ных 
тва рах, лёг кіх хуст ках на га ло вах 
жан чын і больш стро гай адзе жы 
іх лёг ка бы ло ад роз ніць ад шмат-
лі кіх ту рыс таў. У гэ ты час двое 
муж чын у бе лых ка шу лях пад ня лі 
па лес ві цы з пад нож жа ўзгор ка 
вя лі кі аб раз «Па кроў Пра свя той 

Ба га ро дзі цы», які вер ні кі су стра-
ка лі, хрыс ця чы ся і да яко га імк ну-
лі ся на бож на да кра нуц ца ру кой.

Два Мі мі но
По тым мы пра гу ля лі ся па 

ад ным з са мых ста ра жыт ных 
ра ё наў го ра да — Аба на ту ба-
ні. Ле ген да ка жа, што ме на ві та 
дзя ку ю чы пры род ным сяр ніс-
тым кры ні цам і быў за сна ва ны 
Тбі лі сі, наз ва яко га па хо дзіць ад 
сло ва «тбі лі» — цёп лы. Згод на з 
са май рас паў сю джа най вер сі яй, 
у V ста год дзі пад час па ля ван ня 
ў гэ тых мяс ці нах ца ра Вах тан га І 
Гар га са ла, яго со кал (па-гру зін-
ску — мі мі но) на паў на фа за на, 
абедз ве птуш кі ўпа лі ў кры ні цу 
і... зва ры лі ся (па ін шай вер сіі — 
ра не ны фа зан ачу няў). Ура жа ны 
ўба ча ным Вах танг І за га даў за-
сна ваць на гэ тым мес цы го рад, 
яко му і даў наз ву «Цёп лы».

На пра ця гу ста год дзяў на 
мес цы кры ніц, якія з тэм пе ра ту-
рай ка ля 40 гра ду саў па Цэль-
сію б'юць да гэ туль, за ха ва лі ся 
да на шых дзён і функ цы я ну юць 
сяр ніс тыя лаз ні. Яны не ад ной чы 
пе ра бу доў ва лі ся, але па-ра ней-

ша му ма юць ста ра жыт-
ную ар хі тэк ту ру ў вы гля-
дзе не вы со кіх ка мен ных 
паў сфер з ма лень кі мі 
веж ка мі — свет ла вы мі 
ліх та ра мі на вер се. Гэ та 
іх га ю чыя ўлас ці вас ці па-
спра ба ва лі на са бе і з за-
хап лен нем апі са лі ў сва іх 
тво рах Аляк сандр Пуш-
кін і Дзю ма-ста рэй шы. 
Га дзін нае на вед ван не 
лаз ні для кам па ніі з 4-5 
ча ла век каш туе 50 ла ры 
(ка ля $29), пра цу юць яны 
да поў на чы. Ка жуць, што 
вель мі ка рыс ныя для су-
ста ваў і ску ры. Але мы 
з-за дэ фі цы ту ча су і сто-
мы так іх і не вы пра ба-
ва лі. Па кі ну лі гэ та за да-
валь нен не на на ступ ную 
ванд роў ку па Гру зіі.

Пра пер ша ад кры ва-
льні ка гэ та га дзіў на га 
мес ца на гад вае пом нік 
«Мі мі но» — ад но з лю-
бі мых мяс цін жы ха роў 

і гас цей гру зін скай ста лі цы для 
спат кан няў. Наз ва скульп тур най 
кам па зі цыі час та ўво дзіць у зман 
ту рыс таў з кра ін бы ло га Са вец ка-
га Са ю за, якія ча ка юць су стрэць 
ге ро яў куль та ва га філь ма Ге ор гія 
Да нэ лія, а ба чаць со ка ла з пе ра-
мо жа ным фа за нам у ла пах. 

Ад нак ёсць у Тбі лі сі і брон за-
выя Ва лі ко, Ру бік і Іван — дак-
лад ныя ко піі Вах тан га Кі ка бі дзэ, 
Фрун зі ка Мкртча на і Яў ге на Ля во-
на ва, ра зам з які мі раз мяс ціў ся і 
сам Ге ор гій Да нэ лія. Яны «пра-
гуль ва юц ца» не да лё ка — у ра ё не 
Аў ла ба ры — і з за да валь нен нем 
«па зі ру юць» усім, хто жа дае сфа-
та гра фа вац ца ў іх кам па ніі.

Ад ра зу за тыф ліс кі мі лаз ня-
мі, у са мым сэр цы го ра да, па чы-
на ец ца Легв та хе ві — Ін жыр ная 
цяс ні на, ад на з са мых дзі вос ных 
мяс цін Тбі лі сі. Упі ра ец ца яна ў 
пры го жы і до сыць вя лі кі... ва да-
спад. Вось так, хві лі ну та му ты 
ста яў па ся род міль ён на га ме га-
по лі са, прай шоў ся па мос це, за-
вяр нуў за да мы на ўскраі аб ры ву 
і рап там апы нуў ся па ся род скал, 
дрэў і ва ды, якая бяс кон ца па дае 
з вы шы ні не каль кіх мет раў.

У той жа дзень мы пра гу ля лі ся 
па крэ пас ці На ры ка ла, вя до май 
з VІІ ста год дзя, пад ня лі ся на га-
ру Мцат мін да, на вяр шы ні якой 
мес ціц ца на поў не ны гу лам цы кад 
парк ад па чын ку. Ад туль зноў па-
лю ба ва лі ся на Тбі лі сі, ця пер ужо ў 
дзён ным свят ле, усё гэт кі ж пры-
го жы і пры ваб ны... А на ступ най 
ра ні цай ад пра ві лі ся ў сла ву тую 
сва ім ві ном Ка хе цію. Але гэ та ўжо 
— зу сім ін шая гіс то рыя, вар тая 
асоб на га апа вя дан ня.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА, 
фота аўтара.

г. Тбілісі

�

Баць кі вуч няў ча сам кры тыч на ацэнь ва юць 
і шко лу, і на стаў ні каў, і на огул увесь пе да га-
гіч ны пра цэс у цэ лым. Пры гэ тым імі час та 
пры во дзіц ца ў якас ці асноў на га ар гу мен ту 
ар га ні за цыя пе да га гіч на га пра цэ су за мя-
жой, у тых ці ін шых кра і нах. Маў ляў, вось 
там дык усё зба лан са ва на: і ву чо ба дзя цей, 
і іх на груз ка, і ка ні ку ляр ны ад па чы нак! А 
вось у нас...

А са праў ды, як жа там, у іх? Вось, на прык лад, 
як ад бы ва ец ца ву чэб ны пра цэс у ад ной з са мых 
раз ві тых і ін дуст ры яль ных кра ін све ту, Япо ніі?

Дзі ця чы са док япон скія дзе ці па чы на юць на-
вед ваць з 3-х га доў (як і на шы), і ўжо там па він ны 
за сво іць асно вы арыф ме ты кі і ўмен не чы таць хі ра-
гу ну і ка та ка ну (япон скія скла до выя аз бу кі). А каб 
па сту піць у пер шы клас, гэ тым дзет кам трэ ба здаць 
эк за мен, які, на жаль, зда юць па спя хо ва не ўсе.

Тыя, хто не змог адо лець гэ ты пер шы ў жыц ці 
іс пыт па спя хо ва, мо гуць пай сці ву чыц ца ў спе цы-
яль ную пад рых тоў чую шко лу, а на на ступ ны год 
па спра ба ваць па сту піць у пер шы клас па чат ко вай 
шко лы паў тор на.

Але са ма па чат ко вая шко ла ў Япо ніі шмат чым 
ад роз ні ва ец ца ад на шай. На прык лад, тэр мін на-
ву чан ня ў ёй не ча ты ры га ды, як у нас, а цэ лых 
шэсць.

Яд нае япон скую па чат ко вую шко лу з на шай 
тое, што яна аба вяз ко вая для ўсіх дзя цей і бяс-
плат ная для іх баць коў, як, да рэ чы, і на ступ ная 
трох га до вая ся рэд няя шко ла.

А вось за ву чо бу ў ста рэй шых кла сах (тэр мін 
на ву чан ня тут так са ма трох га до вы, як і ў ся рэд-
няй) трэ ба пла ціць, як і за атры ман не вы шэй шай 
аду ка цыі ва ўні вер сі тэ тах (з на ву чан нем 4 га ды).

Што ж ты чыц ца хат ніх за дан няў, то ў па чат ко-
вай шко ле іх не за да юць на огул. За тое ў ся рэд ніх, 
а тым больш у ста рэй шых кла сах на дом вуч ням 
за да юць шмат і на ват вель мі шмат, та му не без 
пад стаў лі чыц ца, што япон скія стар ша клас ні кі — 
ад ны з са мых за гру жа ных лю дзей у Кра і не Узы-
хо дзя ча га Сон ца.

А яшчэ ў япон скіх шко лах вель мі стро гія пра ві-
лы, па ру шаць якія ні ко му не да зва ля ец ца.

Кож ная шко ла тут мае сваю ўні каль ную школь-
ную фор му, аба вяз ко вую для ўсіх вуч няў... І па-
спра буй толь кі прый сці апра ну тым хоць част ко ва 
не па фор ме! На пэў на, ма ла та ко му вуч ню не 
па да сца!

У мно гіх шко лах іс ну юць стро гія пра ві лы на конт 
школь ных пры чо сак: у хлоп чы каў па він на быць 
ка рот кая стрыж ка, дзяў ча там за ба ра ня ец ца фар-
ба ваць ва ла сы, ра біць за віў ку, ма кі яж, ма ні кюр, 
на ват на сіць у ме жах шко лы юве лір ныя вы ра бы 
(за вы клю чэн нем хі ба га дзін ні каў). А яшчэ ў шко лу 
не да зва ля ец ца пры но сіць з са бой ні я кіх пра дук таў 
хар ча ван ня, на ват смак ту лек ад бо лю ў гор ле.

Шкар пэт кі ў на ву чэн цаў па він ны быць толь кі 
бе ла га, чор на га аль бо цём на-сі ня га ко ле ру... І гэ-
та да ты чыц ца не толь кі вуч няў школ, але на ват і 
сту дэн таў. А ка лі ты ўсё ж вы ра шыў прый сці на 
за ня ткі ў шкар пэт ках ней ка га ін ша га ко ле ру (чыр-
во ных, ка рыч не вых, жоў тых) — іх мо гуць прос-
та кан фіс ка ваць. І ні ко му не па жа ліш ся, бо та кія 
пра ві лы ў япон скіх шко лах, і ўсе вуч ні аб гэ тых 
пра ві лах доб ра ве да юць...

А яшчэ ў япон скіх шко лах ад сут ні ча юць пры-
бі раль шчы цы. Пры бі ран нем клас ных і школь ных 
па мяш кан няў там зай ма юц ца са мі вуч ні, па дзе ле-
ныя для гэ та га на не вя лі кія гру пы.

Ка бі нет ная сіс тэ ма, ка лі на стаў нік пра во дзіць 
усе ўро кі ў ад ным і тым жа кла се-ка бі не це, а вуч ні 
на кож ны на ступ ны ўрок вы му ша ны пе ра мя шчац-
ца ў ін шы клас, у на шых бе ла рус кіх шко лах да во лі 
рас паў сю джа ная з'я ва. У ка бі нет най сіс тэ ме ма-
юц ца і свае плю сы, і свае мі ну сы, але я не бу ду 
за раз на гэ тым спы няц ца. Ад зна чу толь кі, што ў 
япон скіх шко лах ка бі нет ная сіс тэ ма не пры жы-
ла ся. Тут ме на ві та вуч ні звы чай на за ста юц ца ў 
ад ным клас ным па мяш кан ні на пра ця гу ўся го на-
ву чаль на га го да, а на стаў ні кі пе ра мя шча юц ца з 
кла са ў клас. Да рэ чы, на паў няль насць кла са ў 
япон скіх шко лах вель мі вы со кая. Ты по вы клас тут 
скла да ец ца з 30-40 вуч няў.

Што ж да ты чыц ца пра цяг лас ці на ву чаль на-
га го да і школь ных ка ні кул, то ме на ві та ў гэ тым 
япон ская шко ла знач на ад роз ні ва ец ца ад на шай. 
На ву чаль ны год у Япо ніі па чы на ец ца не ў ве рас ні, 
як у нас, а ў кра са ві ку. І скла да ец ца гэ ты на ву-
чаль ны год з трох се мест раў з ка ні ку ла мі па між 
імі. Да во лі не вя лі кі мі, асаб лі ва па на шых мер ках: 
лет ні ад па чы нак — толь кі 40 дзён (з 20 лі пе ня па 
31 жніў ня), зі мо выя ка ні ку лы — 10 дзён (з 26 снеж-
ня па 6 сту дзе ня), вяс но выя — так са ма 10 дзён (з 
25 са ка ві ка па 5 кра са ві ка). Да рэ чы, на ка ні ку лы 
вуч ні аба вяз ко ва атрым лі ва юць хат нія за дан ні. 
Звы чай на за ня ткі ў япон скай шко ле доў жац ца з 
8:30 да 15:00. Су бо та — так са ма ра бо чы дзень.

Хо чац ца ад зна чыць яшчэ, што ў япон скіх шко-
лах вель мі раз ві ты так зва ныя клу бы, што ад па вя-
дае на шым гурт кам і сек цы ям. Ёсць спар тыў ныя 
клу бы (фут бол, ке до, бей сбол, дзю до, тэ ніс, лёг-
кая ат ле ты ка, пла ван не, ва лей бол, рэг бі і інш.), 
ёсць клу бы куль ту ры (ка лі гра фія, ма тэ ма ты ка, 
ін шыя на ву кі).

У Япо ніі ня ма та ко га па няц ця, як спе цы яль ны 
школь ны аў то бус. У па чат ко вую шко лу вуч ні хо-
дзяць не вя лі кі мі гру па мі, ста рэй шыя ез дзяць на 
ве ла сі пе дах аль бо ў га рад скім транс пар це. Што 
ж да ты чыц ца сту дэн таў вы шэй шых на ву чаль ных 
уста ноў, то пе ра важ ная боль шасць з іх ез дзіць на 
за ня ткі на ўлас ных аў та ма бі лях.

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА

�

ДА ГРУ ЗІІ МОЖ НА ДА БРАЦ ЦА:
Са ма лё там — адзін бі лет ту ды і на зад каш туе ад 250—300 

еў ра (у жніў ні — ад 400). Рэй сы Мінск — Тбі лі сі, Мінск  — 
Ку та і сі і Мінск — Ба ту мі пра мыя, час па лё ту  — ка ля 2 га дзін 
50 хві лін. Усе рэй сы нач ныя. Бі ле ты мож на за ка заць са ма-
стой на праз сайт «Бел авіі» або аса біс та ў ка сах кам па ніі.

Аў та ма бі лем праз га ра ды Ва ро неж і Рас тоў — ка ля 
2,5  ты ся чы кі ла мет раў у адзін ка нец, 40 га дзін шля ху.

Для на вед ван ня Гру зіі гра ма дзя нам Бе ла ру сі ві за не па-
трэб на. Зна хо джан не ў кра і не пры на яў нас ці паш пар та 
маг чы мае на пра ця гу 90 дзён.

На свае во чыНа свае во чы  ��

СА КАРТ ВЕ ЛА, ЯНА Ж ДЖОР ДЖЫЯ, 
ЯНА Ж ГРУ ЗІЯ...
Кра і на, пра якую мы ве да ем, 
і якую на ле жыць ад крыць на ноў...

А ЯК ТАМ, 
У ЯПО НІІ?

Пра Гру зію пі саць скла да на, бо, ня гле дзя чы на тое, 
што яе тэ ры то рыя амаль утрая мен шая за Бе ла русь, 
гэ та кра і на — не аб дым ная па ўра жан нях і раз на стай нас ці. 
Ад ных толь кі пры род ных зон тры нац цаць: ад ба лот 
і кал хід скіх лі я на вых ля соў да аль пій скіх лу гоў 
і веч ных сня гоў з лед ні ка мі. Пры нам сі га зет най пло шчай не аха піць. 
Як і ад ной тыд нё вай па езд кай. Та му ў мя не ад но вый сце — 
суб' ек тыў ныя і аб ры віс тыя на тат кі пра тое, што ўба чы ла, 
пра што да ве да ла ся і што ад чу ла пад час прэс-ту ра па Гру зіі.

Ста ра жыт ную крэ пасць На ры ка ла на свя той га ры Мтац мін да га ра джа не на зы ва юць 
«ду шой і сэр цам Тбі лі сі».

Су ве нір ная лаў ка ў ста рым Тбі лі сі.

Пра гэ тыя збу да ван ні Пуш кін пі саў: «Ад ро ду не су стра каў я ні ў Ра сіі, ні ў Тур цыі ні чо га больш шы коў на га 
за тыф ліс кія лаз ні...»

Дзён нік на стаў ні каДзён нік на стаў ні ка  ��

Ха ця спе цы я ліс ты ра яць на бы-
ваць ка ву ны на пры кан цы жніў ня 
— маў ляў, толь кі ў гэ ты час яны 
да зра ва юць у на ту раль ных умо-
вах, на пры лаў ках ка ву ны ўжо 
ёсць. Звы чай на іх пры во зяць з 
Крас на да ра, Рас то ва і Таш кен-
та. Пер шы мі трап ля юц ца на во-
чы крас на дар скія «ягад кі». Не 
над та вя лі кія, з жоў тай пля мі най 
— свед чан нем та го, што ка вун 
сам да зра ваў, — ка ра цей, па ды-
хо дзяць па ўсіх па тра ба ван нях. 
І ўся го — 7 ты сяч за кі ла грам! 
Для па раў на ння: ўзбек ская ды ня 

— са лод кая, пры го жая «мя до вая 
тар пе да» — каш туе ад 18 ты сяч 
за кі ло...Та кая пры ваб ная і так 
«ку са ец ца»!

Пра цяг ва ем вы бі раць ка вун. 
Бой кая пра даў шчы ца пра па нуе 
ўзбек скі ва ры янт — зноў жа, за 
7 ты сяч... «Ка жуць, што ка ву нам 
яшчэ ра на трап ляць на пры лаў-
кі», — спра бую за вес ці з ёй раз-
мо ву. «Гэ та ня праў да, — ад каз-
вае пра даў шчы ца і па каз вае на 
па ла са та га пры га жу на-ве лі ка на. 
— Я са ма ба чы ла, што ў ве рас ні 
ў гэ тых ка ву нах унут ры за мест 

мя ка ці ней кая ва та ўжо». Але 
бян тэ жыць па мер пра па на вай 
яга ды. «Рас тоў скія ка ву ны не та-
кія вя лі кія, як ва шы», — спра бую 
вы свет ліць праў ду. «Ма быць, 
вам прос та пра па ноў ва лі ка ву-
ны дру го га га тун ку», — хмык ну-
ла пра даў шчы ца і пе ра клю чы ла 
сваю ўва гу на больш перс пек-
тыў ных па куп ні коў.

На су сед нім пры лаў ку за ўва-
жаю клуб ні цы. Гэ та, ба дай, адзі-
нае мес ца, дзе фа ва рыт ка мі ну-
ла га ме ся цы яшчэ ёсць у на яў нас-
ці. Про сяць 45 ты сяч за кі ла грам 
за брэсц кі ла су нак, але на вы гляд 
клуб ні цы па да зро ныя — над та 
не на ту раль ны, яр кі ко лер. Да рэ-
чы, уз га даў шы мі ну лы шпа цыр, 
ка лі на «Ка ма роў цы» знай шлі-
ся «за ла тыя» ча рэш ні — па 250 
ты сяч за кі ла грам, вяр та ем ся на 
тое мес ца. На гэ ты раз дзі вос ны 
да ра гі пры ла вак зноў здзі віў — 
пра па на ва лі клуб ні цы па 150 ты-
сяч за кі ла грам. Па куп ні коў тут 
не на зі ра ла ся, а са мі пра даў цы 
не над та ўзра да ва лі ся пы тан ням 

жур на ліс та. Ча му та кая «за воб-
лач ная» ца на, на жаль, вы свет-
ліць так і не ўда ло ся.

Кро чым да пры лаў каў, за стаў-
ле ных сло і ка мі ды ку бач ка мі. Тут 
па ну юць бе ла рус кія яга ды: ма лі-
ны, ажы ны, бу я кі, чар ні цы. Сло ік 
ажын «ва жыць» у ся рэд нім 15—
20 ты сяч руб лёў. Бу я кі — цэ на выя 
лі да ры: са мыя буй ныя і пры го жыя 
яга ды каш ту юць ка ля 120 ты сяч 
руб лёў за кі ла грам. Да хо дзіць 
на ват да та го, што па спы таць іх 
мож на толь кі за гро шы — па 500 
руб лёў за яга ду. За 15—20 ты сяч 
мож на лёг ка на быць паў літ ро вы 
сло ік ажын. Вя дзер ца ві шань 
ах вот на ад да юць за 80 ты сяч, а 
сло ік ма лін — за 50. Чар ні цы — 
па 20—25 ты сяч з плас ты ка вай 
та рай у кам плек це.

Мал даў скія аб ры ко сы, нек та-
ры ны і пер сі кі — так са ма хіт се-
зо на. Кошт тры ма ец ца пры клад-
на на ад ным уз роў ні — ад 16 да 
22 ты сяч за кі ла грам. Да во лі 
ці ка вы плод — іс пан скі ін жыр-
ны пер сік — пры ваб лі вае сва-
ім не звы чай ным вы гля дам. Але 
ёсць роз ні ца — каш туе за мор скі 
не зна ё мец ка ля 35 ты сяч за кі-
ла грам. Бе ла рус кім па куп ні кам 
ку ды больш пры выч ныя пер сі кі 
ды аб ры ко сы, та му ажы я та жу 
ва кол «гіб ры ду» ня ма.

Пры лаў кі з та ма та мі вы лу-
ча юц ца з ас тат ніх — вя до ма, 
столь кі чыр ва ні, ды яшчэ роз-
ных ад цен няў! Сла ву тыя пін скія 
па мі до ры зай ма юць сваё па чэс-
нае мес ца ся род мал даў скіх ды 
ўкра ін скіх. Ся рэд ні кошт — 8—10 
ты сяч за кі ла грам як бе ла рус кіх, 
так і ўкра ін скіх па мі до раў, але 
мож на знай сці і па 7. Ся род ага-
род ні ны та ма ты, на пэў на, са мыя 
па пу ляр ныя — на во чы трап ля-
ла ся шмат лю дзей, якія цяг ну лі ў 
па кун ках толь кі па мі до ры.

Піль нае во ка за ўва жыць на 
рын ку і звяз кі су ша ных ба ра ві-
коў — іх не так і мно га, та му, ма-
быць, і кошт бу дзе ад па вед ны. 
«100 ты сяч за звяз ку, — па ве-
дам ляе пра даў шчы ца. — Бя ры-
це, гэ та з Мінск ага ра ё на гры-
боч кі». Шчы ра ка жу чы, ці не за-
над та для ад ной звяз кі? «Вунь 
жан чы на пра дае трох літ ро вае 
вя дзер ца све жых ба ра ві коў за 
200 ты сяч», — су раз моў ца па-
каз вае на су сед ні пры ла вак. Бо-
лей све жых гры боў на рын ку не 
знай шло ся, прос та се зон яшчэ 
не на ды шоў. У хут кім ча се гры-
бы, ка ву ны, ды ні ста нуць хі та мі 
про да жу — а пра цэ на выя зме ны 
мы рас ка жам пад час на ступ на га 
шпа цы ру па Ка ма роў цы.

Ка ця ры на РА ДЗЮК

�

Кошт бу я коў пры му шае па куп ні коў за ду мац ца.
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Шпа цыр па Ка ма роў цыШпа цыр па Ка ма роў цы  ��

ПЕР ШЫЯ КА ВУ НЫ 
І АПОШ НІЯ КЛУБ НІ ЦЫ
Якія сюр пры зы пад рых та ва ў сталічны рынак?

У не вы нос ную спё ку на ўрад ці за дум ва еш ся пра «тлус тую» 
ежу — ар га нізм так і про сіць спе лых ягад, пла доў, све жай 
ага род ні ны... Ад праў ля ем ся пра ве даць, чым і па якім кош-
це абя цае па час та ваць «Ка ма роў ка»... Ка лі ме сяц на зад 
на пры лаў ках «ула да ры лі» клуб ні цы ды ча рэш ні, то ця пер 
са мы час для ажын, ма лін, бу я коў, чар ніц... Ну і, вя до ма, 
са май вя лі кай яга ды — ка ву на. Яго по шу ка мі мы за ня лі ся 
ў пер шую чар гу.

Лі чыль нік «Звяз ды» 
(кошт за кі ла грам, 

ка лі не па зна ча на ін шае)
Буль ба — 5—15 тыс.
Бак ла жа ны — 12 тыс.
Ка бач кі — 6—8 тыс.
Агур кі — 12 тыс.
Пе рац — 4—30 тыс.
Ку ку ру за — 5 тыс.
Гар буз — 35 тыс.
Морк ва — 6—12 тыс.
Цы бу ля — 9—12 тыс.
Чыр во ная цы бу ля — 45 тыс.
Спар жа вая фа со ля — 35 
тыс.
Са лат, ба зі лік, кін за, ру ка ла 
— 10 тыс. за пу чок
Ра дыс — 15 тыс. за пу чок
Ві на град (кіш-міш) — 25—40 
тыс.
Чар на сліў — 12 тыс.
Ба на ны — 10—13 тыс.
Гру ша «дзю шэс» — 45 тыс.
Апель сі ны — 20 тыс.
Ман га — 5 тыс. за шту ку
Лайм — 100 тыс.
Лі мон — 28—40 тыс.


