
Адпачынак у Беларусі 

Вяртанне да вытокаў 
 

Нават калі вы гараджанін у трэцім-чацвѐртым пакаленні, у вашай душы не можа не 

прысутнічаць цікаўнасць да паралельнага свету вясковай рэчаіснасці з яе шматвяковым 

вопытам пакаленняў аграрыяў, каштоўнымі набыткамі мясцовых кулібіных, добрымі 

разумнымі традыцыямі і маляўнічасцю даляглядаў. Гэты свет зусім не прымітыўны. 

Звонку несамавіты, ѐн раскрывае свае таямніцы толькі тым, хто здольны ацаніць яго 

натуральныя каштоўнасці і гатовы прыняць яго ўмовы.  

Па душэўную раўнавагу і спакой, у пошуках месца для медытацый і натхнення, мы з 

сябрамі накіраваліся ў суседні Мядзельскі раѐн, на нарачанскую паўвыспу Наносы. 

 
  

Гэта насамрэч нагадвала нейкую тэлепартацыю ў ХІХ стагоддзе. Сапсаваная 

сучаснымі гаджэтамі свядомасць ніяк не хацела ўспрымаць цэласна рэальнасць. 

Здавалася, што мы побач з дэкарацыямі, на фоне якіх праходзяць здымкі 

гістарычнага фільма. І толькі грунтоўнасць збудаванняў і прафесіяналізм 

супрацоўнікаў этнакультурнага комплекса паступова пераконвалі нас у тым, што 

мы там, дзе марылі 

быць.  

Зграбны ветраны 

млын гасцінна раскінуў 

свае крылы, нібы рукі 

для абдымкаў 

наведвальнікаў. Побач з 

ім ганарыста пазіралі 

бліскучымі вокнамі 

шляхетныя, сядзібнага 

тыпу асабнякі. 

Насупраць іх 

выстраіліся ў рад 



рубленыя з бярвення, вельмі прыстойнага выгляду сялянскія хаты. Напрыканцы 

вуліцы пагрукваў механізмамі яшчэ адзін млын - вадзяны. Чым бліжэй 

падыходзілі да яго, тым выразней адчувалі пах свежаспечанага хлеба. 

Паглыбленне ў старажытнасць з яе пахамі, гукамі, стасункамі, густамі адбывалася 

па меры таго, як мы знаѐміліся з адноўленым вясковым укладам жыцця мінулых 

стагоддзяў. Тут не дзейнічае Wi-Fi, у гасцявых дамах няма тэлевізараў і 

мікрахвалевых печак, затое ѐсць руская печ на дровах, лазня, куратнік, дзе можна 

ўзяць свежае яйка і прыгатаваць яечню. За кожным домікам замацавана 

гаспадынька-гід, якая дапаможа растапіць печку, прагатуе абед і вячэру, правядзе 

экскурс па музеях. 

 
Што да тэатральнасці, то яна прысутнічала толькі на арэне конна спартыўнага 

комплексу, дзе выступаюць тытулаваныя спартсмены-коннікі і вершнікі аматары. 

На стайні ўтрымліваецца каля двух дзясяткаў коней. Элегантныя, хоць і даволі 

масіўныя фрызы некалі былі спісаныя з Белдзяржцырка. Румынка Васіліка, якая 

доўгі час даглядала іх і прывязалася душой да гэтых грацыѐзных цяжкавозаў, 

падалася следам за сваімі “гадаванцамі” на новае месца жыхарства – у нарачанскі 

край. Тут жанчына сама ператварылася са звычайнай даглядчыцы ў артыстку, 

дрэсіроўшчыцу і наезніцу. Ёсць на конна спартыўным комплексе верхавыя коні 

лузіянскай пароды, высокі спартыўны латвіец і маленькія поні. Пасля канцэртнай 

праграмы можна пакатацца вярхом, сфатаграфавацца і пагутарыць з коннікамі. 

У агратурыстычным этнакультурным комплексе “Наносы-Наваселле” сярод 

абслугоўваючага персаналу выпадковых людзей няма, альбо такія надоўга не 

затрымліваюцца. А дырэктар музеяў (якіх тут ажно чатыры!) Віктар Майсяѐнак – 

надзвычай унікальны чалавек. Калекцыянер з Глыбоччыны, збіральнік артэфактаў 

і рарытэтаў, для сваіх прыватных калекцый знайшоў месца менавіта на тэрыторыі 



комплексу. Больш за 550 самавараў самых розных форм і памераў блішчаць 

начышчанымі бакамі, здзіўляюць роспісамі і захаванасцю. Сорамна прызнацца, 

але для мяне, якая мела толькі электрычны самавар, нарэшце адкрыліся сакрэты і 

прынцып дзеяння гэтага апарата, які называлі за мяжой рускай чайнай машынай. 

У адным будынку з музеем самавараў знаходзіцца музей нумізматыкі і сувенірная 

крама.  

 
Нельга не захапляцца ўмельствам і вынаходніцтвам нашых продкаў падчас 

азнаямляльнай экскурсіі ў хлебапякарню, на ветраны ляхавіцкі млын, у музей 

рэтра-аўтамабіляў. А яшчэ я нарэшце пазнаѐмілася з тэхналогіяй гатавання 

самагону. Не для таго, каб асвойваць гэты від бізнесу, а каб пераканацца ў тым, 

наколькі вынаходлівы і таленавіты ў тэхнічным плане наш народ. Якіх толькі 

апаратаў ні выраблялі нашы продкі! І на якіх сродках перасоўвання яны толькі ні 

былі ўсталяваны! ГАЗ-69, што належаў галоўнаму ляснічаму адной з абласцей 

Беларусі, – самы спрошчаны варыянт перасоўнага самагонага апарата. Больш 

унікальныя і разнастайныя прылады для ўмацавання і перасоўвання гэтых 

апаратаў можна пабачыць у музеі пад дахам аглядальнай вышкі, што пабудавана ў 

выглядзе ветрака, і адкуль заадно можна любавацца маляўнічымі азѐрнымі 

даляглядамі. 

Гаспадар комплекса Яўген пабудаваў і спецыяльны “трафейны” дом, дзе 

знаходзяцца здабытыя ім на паляванні і “ўвекавечаныя” трафеі. А побач з пірсам 

чакаюць аматараў водных вандровак лодкі, каякі і яхты.  

Выхадны дзень, праведзены ў этнакультурным комплексе “Наносы-Наваселле”, 

пакінуў найлепшыя ўражанні і жаданне вярнуцца туды, каб ізноў прачнуцца пад 

петушыны спеў і скварчэнне яечні на патэльні… 



 
Ала СТРАШЫНСКАЯ. 

Фота аўтара. 


