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ЭКАЛАГ1ЧНАЯ СЦЕЖКА «КАЗКА НЕГАРЭЛЬСКАГА ЛЕСУ»
ЯК АБ’ЕКТ РЭПРЭЗЕНТАЦЫ1 ПРЫРОДЫ I КУЛЬТУРЫ БЕЛАРУС1

У цяперашш час экалапчны турызм з’яуляецца адным з найбольш 
запатрабаваных вщау падарожжау. На думку даследчыкау, щкавасць да яго 
выклшана устойл1вым пагаршэннем якасщ навакольнага асяроддзя, а таксама 
павышэннем экалапчнай свядомасщ людзей, у яюх з’явшася патрэба у зно- 
сшах з прыродай [1].

Сёння пад тэрмшам экалагiчны турызм разумеецца асабл1вая форма 
падарожжау, у якой адпачынак на прыродзе спалучаецца з пазнаннем яе 
аб’ектау i з’яу [2].

У Рэспублiцы Беларусь адным з самых распаусюджаных вщау экала- 
гiчнага турызму, якi актыуна развiваецца у апошнi час, з’яуляецца падарожжа 
па экалапчных сцежках, дзе наведвальнш могуць папауняць свае веды пра 
прыроду.

Экалагiчная сцежка -  гэта спецыяльна распрацаваны i абсталяваны 
маршрут, якi праходзiць праз розныя экалагiчныя сiстэмы, прыродныя аб’екты, 
архгоктурныя помнiкi, якiя маюць эстэтычную, прыродаахоуную i пста- 
рычную каштоунасць, на яюм турысты атрымлiваюць вусную (з дапамогай 
экскурсавода) або тсьмовую (стэнды i г.д.) iнфармацыю аб гэтых аб’ектах. 
Арганiзацыя экалагiчнай сцежкi -  адна з форм выхавання экалапчнага 
мыслення i светапогляду [3].

Для захавання i пашырэння бiялагiчнай разнастайнасщ на Зямлi асаб- 
лiвае значэнне маюць баташчныя сады. Назiраецца агульнасусветная тэндэнцыя 
узмацнення экалагiчных, прыродаахоуных i сацыяльна значных функцый 
батанiчных садоу на урбанiзаваных тэрыторыях. У сувязi з гэтым, напрык- 
лад, «Амерыканская асацыяцыя батанiчных садоу i арбарэтумау (дэндра- 
рыяу)» нядауна змянiла сваю назву на новую: «Амерыканская асацыяцыя 
публiчных паркау i арбарэтумау (дэндрарыяу)», а некаторыя афрыканскiя 
батанiчныя сады атрымалi новую назву -  «экалапчны цэнтр» [4].



У большасщ сваёй баташчныя сады з’яуляюцца базай для вучэбнай работы 
навучэнцау i студэнтау па батанщы, прыродазнаустве, экалогй, ахове 
прыроды, садовым дызайне.

У Заходняй Еуропе пачатак баташчным садам паклалi манастырскiя 
сады, дзе 6brni аптэкарскiя агароды. Наяунасцю таюх садоу адрознiвалiся 
у першую чаргу манастыры ордэна езупау i ордэна Святога Роха. З мана- 
стырскiмi супернiчалi ушверштэцюя батанiчныя сады, заснаваныя у Окс- 
фардзе, Кёльне (першы ушверсггэцю батанiчны сад у свеце), а з XIX ст. яны 
стваралюя практычна пры кожным ушверсггэце Еуропы [5]. Батанiчныя сады 
зямнога шара (усяго больш за 1 000) аб’ядноуваюцца заснаванай у 1960 годзе 
Мiжнароднай асацыяцыяй батанiчных садоу (IABG), якая мае еурапейсюя 
i азiяцкiя аддзялення [6].

На тэрыторьй былога СССР найстарэйшы з юнуючых батанiчных садоу 
знаходзiцца у Тбiлiсi (заснаваны у 1625 г.). Самым першым на Беларусi быу 
Гродзенскi каралеускi батанiчны сад, я к  стварыу Жан-Эмануэль Жылiбер 
згодна з заказам гродзенскага старасты А. Тызенгауза. У 1778 г. у iм было 
1 500 вщау экзатычных раслiн. Потым Жылiбер заклау яшчэ адзiн батанiчны 
сад -  пры Вшенсюм унiверсiтэце [7]. Найстарэйшы з дзеючых на тэрыторыi 
Беларусi баташчных садоу -  заснаваны у 1847 г. Баташчны сад Беларускай 
сельскагаспадарчай акадэмй у Г орках.

Баташчныя сады выкарыстоуваюцца як для дэманстрацый вщау, так 
i у адукацыйных мэтах. 1х тэрыторыi найбольш прывабныя з пункту гле- 
джання бяспек для наведвальнiкау i прыстасаванасцi для экалапчнага 
выхавання турыстау i экскурсантау. Менавгга таму для стварэння экалапчнай 
сцежкi намi абрана тэрыторыя баташчнага саду фiлiяла БДТУ, размешчанага 
на тэрыторый Негарэльскага лясгаса. Называецца экалапчная сцежка «Казка 
Негарэльскага лесу»: у склад экскурсшнага аповяду, акрамя навуковай 
шфармацый аб прыродных аб’ектах, уключаны мiфы i легенды беларусау 
i шитых народау, звязаныя з прыроднымi стыхiямi (лесам, вадой). Тэму «казач- 
насцi» падтрымлiваюць i назвы пунктау прыпынку. Гэта спрыяе дасягненню 
наступнага:

• па-першае, аддаецца данiна народнай традыцый, калi iснавала глы- 
бокая вера у тое, што усе прыродныя стыхii i сфера пражывання чалавека 
населены шматлiкiмi багамi i духамi (такiм чынам мiфалогiя спрыяе заха- 
ванню слядоу традыцыйнай экалапчнай культуры);

• па-другое, выхоуваецца паважнае стауленне да спроб патлумачыць 
незразумелае, хоць гэтыя тлумачэннi сучасным чалавекам успрымаюцца як 
цiкавая, наiуная казка.

Экалапчная сцежка «Казка Негарэльскага лесу» мае працягласць 980 м, 
i уключае у сябе 11 пунктау прыпынку, яюя знаходзяцца у партэрнай частцы 
i дэндрарыi батанiчнага саду, заснаванага у 1963 г. Кожны з прыпынкау 
характарызуецца пэунай фларыстычнай або псторыка-культурнай каштоу- 
насцю. У найбольш щкавых пунктах сцежкi усталяваны 5 шфармацыйных 
стэндау. На усiм яе працягу наведвальшю бачаць як асобныя драуляныя 
скульптуры, так i кампазщыйныя групы, а таксама вырабы з лазы.



На першым прыпыначным пункце «Захавальшю саду» («Garden 
Keepers») экскурсанты даведваюцца пра тое, што у пасадках партэрнай частю 
баташчнага саду БДТУ расце 25 вщау i 70 дэкаратыуных формау йшстых 
раслш [8]. Ролю «захавальшкау» таямнiц саду выконваюць не толью Лесавш 
у выглядзе драулянага карча з вачыма, але i шэраг туй (калона- i шарападоб- 
ныя, пiрамiдальныя).

Другi прыпынак -  «Мядзведжы куток» («Bear’s Corner») -  там навед- 
вальшкау сустракае драуляная скульптура мядзведзя. Беларусы лiчылi, што 
мядзведзь -  пераюнуты у звера чалавек (недарэмна можа хадзiць на дзвюх 
лапах i харчавацца раслшнай i мясной ежай). Яшчэ ён лiчыуся адным 
з увасабленняу бога Вялеса, а таму заступшкам хатшх жывёл. У знак асаб- 
лiвага шанавання клышаногага кожны год 6 красавжа беларусы адзначаюць 
«Камаедзiцу» -  свята абуджэння Мядзведзя, ажыулення прыроды i нара- 
джэння вясны [9, с. 410]. Неабходны атрыбут гэтага свята -  камы гарохавай 
кашы, якiя прыносiлiся у лес як пачастунак мядзведзю. У гэтым кутку саду 
усё -  для яго щ нагадвае пра яго: ляшчына мядзведжая, вiшня птушыная, 
журавiны, вшаград, вялiзныя пухнатыя суквеццi гартэнзii (так падобныя на 
«камы» кашы).

Журавшы у Новай Англii часам называлi Bearberries (лiтаральна ‘мядз
веджая ягада’). Асаблiва багатыя на гэтую карысную ягаду балоты Вщеб- 
шчыны i Палесся. Для людзей прывабная яна не толью сваiмi лекавымi 
якасцям^ але i простымi умовамi захоування: дастаткова залiць яе вадой 
i паставiць у халодным месцы. Першыя еурапейскiя пасяленцы называлi 
журавiны Craneberry (лпаральна ‘ягада-журавель’), таму што раскрытыя 
кветкi на сцяблiнах нагадвалi iм шыю i галаву журауля. Недарэмна у нас 
iснуе дыялектная назва ягады -  жураулты.

Вiнаград -  раслша пауднёвая, аднак археолагi сведчаць, што у Беларусi 
ён быу распаусюджаны па меншай меры з XVI ст. Пацвярджэнне таму -  яго 
выявы на кафлi печау.

Рэальныя мядзведзi лёгка залазяць на дрэвы (асаблiва бортныя) 
i з задавальненнем штурмуюць каменныя вяршынi. Таму на нашай сцежцы 
побач з мядзведзем якраз дарэчы самаробны «ракарый». Дзякуючы дызай- 
нерскаму мастацтву ён ператварыуся у сапраудную «Каменную казку» 
(«Stone Tale») -  наш трэщ прыпынак. Гэта -  цудоуны свет з камення i кветак.

Ш матлтя валуны на нашай зямлi -  гэта сляды доугай дарогi ледавшоу 
[10]. Пры дэталёвым вывучэннi валуноу навукоУцы-геолагi знаходзяць сотнi 
в(дау горных парод, самыя буйныя з яюх -  гэта гранггы i гнейсы (адпаведна 
65-75 на 20-25 % з уючаных). Пераважаюць гэтыя пароды i сярод меншых 
па памеры камянёу, аднак сярод iх часта сустракаюцца парфiрыты, крышта- 
лiчныя сланцы, кварцыты i г.д., разнастайныя па колеры i структуры. 
Вапнякоу i даламiтау шмат сярод валуноу Мшскага i Вiцебскага узвышшау 
(уключаючы груды памерам у 1-1,5 м). Геолап лiчаць прадстаушкоу гэтых 
ападкавых парод «абарыгенамЬ>, выламанымi ледавiкамi не у Скандынавii, як 
большасць каменных глыбау, а дзесьцi паблiзу.



У Беларус культ камянёу вядомы з даушх часоу. Чалавека дз1в1ла яго 
нязменнасць, вечнасць у параунанш са зменл1вай прыродай. Народная фан- 
таз1я верыла у тое, што гэта не проста высечаныя ледшком груды, а зака- 
мянелыя людз1, жывёлы, выпечаны хлеб. Нават у наш час навукоуцы нал1ч- 
ваюць больш за 500 культавых камянёу: камянйабярэп; камянйследавт  
(са следам Божай Мащ, 1суса, святых щ нават д ’ябла). Нямала камянёу 
маюць дачыненне да дахрысщянсюх боствау («Дажбогау камень», «Волас- 
камень», «Пярун-камень»). Пасля прыняцця хрысщянства 1х «перахрысцш», 
гэта значыць альбо вы бш  на 1х крыж, як на славутых «Барысавых камянях» 
на Вщебшчыне, альбо паставш побач крыж. Але сутнасць застаецца 
нязменнай: гэта па-ранейшаму месца пакланення, пра што сведчаць «ахвяры» 
у выглядзе манет, збажыны, стужачак i элементау адзення побач з культа- 
вым1 камяням^ Можа, неусвядомленае шанаванне камянёу i садейнiчала 
фармiраванню традыцыi уключэння камянёу у кампазщьй садоу i паркау 
у якасцi элементау альпiйскiх горак i ракарыяу.

Сярод камянёу ракарыя -  касачы, кракос, нарцысы i цюльпаны, лён 
шматгадовы, а побач -  яго «сваяк» лён-даугунец. Можна сказаць, што ён 
беларусау апранау, гадавау i лячыу. Акрамя нггак з валакна, з насення лёну 
атрымлiваюць алей, я к  таксама выкарыстоуваюць для тэхшчных мэт. Гэты 
алей, як i насенне, ужываюць у медыцыне. Жмыхом, я к  атрымлiваюць пры 
перапрацоуцы лёну, кормяць малочных жывёл. Высушанае i размолатае 
iльняное насенне злёгку падсольвалi i елi з варанай бульбай падчас тттматлшх 
пастоу. Для лячэння прэласцяу у немаулят выкарыстоувалi «саскобы» з туга 
нацягнутага шьнянога палатна. У фальклорнай традыцый захавалiся шмат- 
лiкiя правiлы i забароны на пасеу, уборку i апрацоуку нашай галоунай 
тэхнiчнай культуры. Нездарма паслядоунасць аперацый ад сяубы да вырабау 
замацаваная у п е с т  пра тое, як «Пасеялi дзеук  лён».

Калi мядзведзя у ракарый прывабiлi б камянi, дык кветк цiкавыя 
iстотам, якiх па легендзе Бог назвау сваёй «любiмай казюлькай» i якiя 
насяляюць «Пчалiны мегаполю» («Bee’s Megalopolis»), што знаходзщца на 4
м прыпынку сцежкi.

У свеце налiчваецца каля 50 млн сем’яу меданосных пчол (каля 80 % 
ва Усходшм паушар’i, 20 % -  у Заходшм). На пачатак 2013 г. у Беларусi 
налiчвалася каля 238 тыс. пчоласем’яу, прычым большасць з iх (81 %) -  
у фермерсюх гаспадарках. У Еуропе вядомыя разнастайныя пароды меда
носных пчол [11, с. 235-245]. На тэрыторый Палесся i Бярэзшскага 
бiясфернага запаведнiка захавалася у чыстым выглядзе сярэдняруская парода 
пчол. Шырокае распаусюджанне атрымала найбольш каштоуная помесь 
сярэднярускай i карпацкай парод. Гаспадарк усiх катэгорый у год атрымлй 
ваюць у сярэднiм 3 300 т мёду (з яго 2 800 т -  прымаецца ад насельнщтва).

Пчалярства у Беларусi прайшло доуп  шлях ад бортнiцтва да сучас- 
ных пчальнiкоу. Цяпер у Беларус крыху больш за 900 гаспадарак. 
За апошшя гады колькасць пчалшых сем’яу па розных прычынах змен- 
шылася у 3 разы [12].



Як у сапраудным мегаполюе, тут ёсць пчалшыя дамы (гэта пчальшк 
з вульлям^ i месца працы (яблыневы сад i бярозава-лшавая прысада). 
З апошняй у 1963 годзе i пачынауся дэндрарый гэтага батанiчнага саду, яю 
цяпер ператварыуся у сапраудны лес.

Нават цяпер лясы займаюць амаль трэцюю частку тэрыторыi Беларуси 
У першабытную ж эпоху толью рэю -  гэтыя «божыя дароп» перасякалi 
непралазныя лясныя гушчары. Гэты таямнiчы i небяспечны свет палохау 
чалавека. Рэальнай пагрозай былi д з т я  звяры, але чалавек «засяляу» лес 
i iншымi персанажамi, у юнаванне якiх верыу. Духi лесу i вады у трады- 
цыйнай культуры фактычна выконвалi ролю «захавальшкау» прыроды i тым 
самым фармiравалi экалапчную свядомасць.

Паводле легенд у лясах Беларую жылi Пушчавiк, Купальскi Дзядок, 
Кадук, Баба-яга (Ягшя), Лясун (Лесавш, Лясны дзед) [13]. Адзiн з таюх 
«захавальшкау» лесу -  Гаевы дзед (Гаюн). Яго iмправiзаваны дамок прыту- 
лiуся на ускрайку паляны на стаянцы «Уладанш Гаюна». Мiфалогiя 
беларусау -  адна з асноуных падтэм на прыпынках «У гасцях у Лазавша» 
i «Кветкавая феерыя Русалкi». Праз мiфалагiчных персанажау -  Гаюна 
i Лесуна -  разглядаецца i праблема аховы прыроды: лясоу i iх насельнiкау. 
Калi Гаюн зберагау лясныя раслiны, дык насельшкау лесу ахоувау Лясун, 
якога «чакаюць» мядзведзi на паляне наступнага прыпынку.

Батанiчныя сады -  асяродак распаусюджання iнтрадуцэнтау (мшран- 
тау) у свеце, як i у Беларусi. «Абарыгены» у нашых лясах -  гэта каля 
1 650 вышэйшых раслш. З iх 28 вщау дрэу, каля 60 кустарнiкау. 1нтраду- 
цэнты («мiгранты») у нашым садзе -  650 вщау дрэвау i кустоу (з Пауночнай 
Амерыкi -  больш за 150, з Японii i Кiтая -  больш за 50, з Еуропы -  больш 
за 300).

На прыпынку «Царства Голанасенных», адзш з 4 абарыгенных вщау 
яюх -  сасна -  з’яуляецца асноунай лесаутваральнай пародай у Беларую, 
выразна бачная аб’ектыуная роля баташчных садоу у свеце i у нас. У садзе 
большасць з вщ,ау Голанасенных -  штрадуцэнты: сасна Веймутава, елка 
белая, шхта, лютоунща, туя, тсуга, псеудатсуга Мензiса.

Балоты -  яшчэ адно прыроднае асяроддзе беларусау. Яны займаюць 
плошчу у 2,5 млн га [14] i паводле спосабу утварэння падзяляюцца на 
3 тыпы. 1м адпавядаюць 3 мiфiчныя iстоты: Балотнiк, Багнiк i Аржавешк [13]. 
А гаспадаром балотных раслш лiчыуся Лазавiк. На стэндзе прыпынку 
«У гасцях у Лазавша» адлюстраваны гэты мiфiчны гаспадар -  аднавою 
карузлiк памерам з пазурык. Густыя кусты пераплеценага лазняка былi 
домам для яго гарэзлiвых спадарожнiкаУ -  Лозшкау.

Дэкаратыуна-лiставыя дравесныя раслiны у садзе прадстаулены 35 вiдамi 
i 45 дэкаратыунымi формамi. Гэта вщы i садовыя формы барбарыса, бярозы, 
бузiны, граба, вярбы, пузыраплоднiку, рабшы, ляшчыны [8]. Менавгга апош- 
нюю раслшу беларусы памылкова называюць «арэхам». Пра гэта даведва- 
юцца наведвальшю на прыпынку «Залаты арэшак». З 6 вщау роду арэх 
нашага саду амаль абарыгенным з’яуляецца грэцю, якi паспяхова выспявае 
на Палесю. А найлепш з прыхадняу у азеляненш Мiнска прыжыуся арэх 
манчжурсю.



У Беларуси як i ва усёй Еуропе, у садова-паркавым мастацтве па чарзе 
панавала мода на французск цi англiйскi паркi. Неад’емнай часткай баташч- 
ных садоу заусёды 6brni вадаёмы. На прыпынку «Кветкавая феерыя Русалю» 
вакол вадаёма з фантанам размяшчаецца калекцыя кветкава-дэкаратыуных 
раслiн, што уключае 28 вщау i гатункау аднагадовых, 17 двух- i 254 шмат- 
гадовыя кветкавыя культуры. 1х дапауняе калекцыя лiставых куставых раслш, 
якiя прыгожа квiтнеюць, што уключае 45 вщау i 103 дэкаратыуныя формы 
i гатункi [8].

Драуляная Русалка на беразе вадаёма сушыць валасы на сонцы 
i з захапленнем назiрае за кветкавым морам, што вщазмяняецца з вясны да 
восеш. Гэта адзiн са ш матлтх духау вады, што з эпохi рамантызму стау 
таксама вобразам лтаратурных творау. У мiфалогii беларусау вядомы яшчэ 
Вадзянiкi, Азярнiцы, Вiрнiкi, Баламуцень i г.д. Але толькi аднаму з духау 
вады прысвечаны цэлы абрадавы тыдзень, якi так i называецца -  Русальны 
[13, с. 562-569].

Таюм чынам, экскурсiя па вучэбна-пазнавальнай экалагiчнай сцежцы 
«Казка Негарэльскага лесу» дае магчымасць вывучэння асаблiвасцей не 
толькi флоры i фауны Беларуси але яе матэрыяльнай i духоунай культуры, 
наведвальнiкi знаёмяцца з мiфалагiчнымi уяуленнямi мясцовага насельнiцтва, 
яюя склалiся яшчэ у першабытную эпоху i актыуна спалучаюцца з сучаснымi 
этнаграфiчнымi святамi.
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Т. I. Г олжава, I. В. Владыка (Мшск)

БЕЛАРУСК1Я РЭАЛ11 У КАНТЭКСЦЕ М1ЖКУЛЬТУРНЫХ КАНТАКТАУ: 
НАЙМЕНН1 ТУРЫСТЫЧНЫХ АБ’ЕКТАУ 

У АНГЛАМОУНЫМ ДАВЕДН1КУ «BELARUS»

У апошнгя гады у Беларусг вялгкая увага надаецца пытанню развгцця 
мгжнароднага турызму i пазпыунага гмгджу крагны за мяжой. Адзгн з аспек- 
тау гэтага пытання -  стварэнне разнастайнай турыстычнай прадукцыг (мапау, 
тэкстау экскурсгй, турыстычных дапаможнгкау) на замежных мовах, 
а перадусгм на англгйскай мове. Адной з актуальных праблем, якгя паустаюць 
перад гх стваральнгкамг, з’яуляецца перадача сродкамг замежных моу бела- 
рускгх рэалгй.

Як вядома, рэали (або рэали-з’явы) -  гэта культурна-спецыфгчная 
гнфармацыя пра прадметы, паняццг цг з’явы, уласцгвыя жыццю (быту, 
культуры, ггсторыг) пэунай этнакультурнай супольнасцг i незнаёмыя прак- 
тычнаму вопыту гншых этнакультурных супольнасцей. У цэнтры нашай 
увагi -  рэалii-словы, гэта значыць моуныя сродкг абазначэння рэалгй-з’яу 
(словы, словазлучэннi i сказы), гнакш кажучы, моуныя носьбгты нацыяналь- 
ных i гiстарычных своеасаблiвасцей цг каларыту.

Асаблiвасцi перадачы беларускгх рэалгй прааналгзаваны намг на прык- 
ладзе даведнгка «Belarus» брытанскага выдавецтва «The Bradt Travel Guides», 
вядомага як першы замежны турыстычны даведнгк на англгйскай мове, 
прысвечаны Беларусг. Ён утрымлгвае практычную гнфармацыю, а таксама 
шматбакова раскрывае турыстычны патэнцыял усгх шасцг абласцей крагны 
[1]. Па словах аутара Найджэла Робертса (Nigel Roberts), якг з 2001 г. штогод 
наведвае Беларусь i гмкнецца расказаць пра яе найбольш праудзгва, каб 
«стварыць своеасаблгвы мост памгж заходнгмг чытачамг i турыстычнай гнфра-
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