Будзе доўга Галандыя сніцца
Гэтыя замалѐўкі падарожніка з’явіліся дзякуючы сумеснаму беларусканідэрландскаму праекту, якім у шэрагу разнастайных мерапрыемстваў
прадугледжвалася і наведванне Нідэрландаў. У складзе дэлегацыі Беларускага саюза
жанчын мне пашчасціла пабываць у Паўночнай Галандыі – цэнтральнай правінцыі
(па-нашаму вобласці) гэтай невялікай краіны на паўночным захадзе Еўропы, на
ўзбярэжжы Паўночнага мора.

Самыя стэрэатыпныя асацыяцыі з Нідэрландамі – гэта цюльпаны, сыры,
драўляныя чаравікі саба, ветраныя млыны і вуліца Чырвоных ліхтароў у
Амстэрдаме. Асабіста
для мяне гэта краіна
яшчэ асацыіравалася з
сусветна вядомымі
мастакамі Ван Гогам,
Рэмбрантам, дзяўчынкай
пісьменніцай Ганнай
Франк, якая напісала
свой “Дзѐннік” у
акупіраванай
гітлераўцамі краіне. З
інтэрнэт-рэсурсаў
даведалася яшчэ сѐе-тое.
Напрыклад, што
тэрыторыя Нідэрландаў
прыкладна такая ж, як
тэрыторыя нашай
Мінскай вобласці, а па
шчыльнасці
насельніцтва гэта краіна
на першым месцы ў
Еўропе і на другім у
свеце. Гадавы бюджэт у
два разы перабольшвае
бюджэт Расіі; гэта
азначае, што нідэрландцы і зарабляюць у два разы больш, і “праядаюць” у
столькі ж больш за расіян. Слова “праядаюць” нездарма ўзяла ў двукоссе.
Вялікая частка бюджэту траціцца на ўтрыманне гідратэхнічных сістэм, якія
абараняюць краіну ад затаплення. Справа ў тым, што большая палова
тэрыторыі Нідэрландаў ніжэй за ўзровень мора і толькі 2 працэнты сушы
ўзнімаюцца вышэй, чым на 50 м.

Стагоддзямі стваралася тут складаная сістэма шлюзаў, дамб, плацін,
каналаў, якая засцерагала ад паводкі і адначасова дала магчымасць
займацца інтэнсіўным земляробствам на асушаных участках. На так званых
польдэрах выпасваецца больш за 4,5 мільѐна галоў буйной рагатай жывѐлы.
Сярэднія надоі ад каровы складаюць звыш 9 тысяч літраў за год. Па
вытворчасці масла Нідэрланды займаюць пятае месца ў Еўропе і чацвѐртае
па вытворчасці сыроў. А яшчэ на асушаных палях вырошчваюцца
цыбульныя кветкі. Нідэрланды – самы буйны экспарцѐр кветак у свеце,
штогод краіна прадае толькі цыбулінак цюльпанаў каля 10 мільярдаў.
Тыдзень, праведзены ў гэтым каралеўстве кветак і працавітых людзей,
пакінуў самыя прыемныя ўражанні. Аднак аб усім па парадку.
НАС РАЗУМЕЮЦЬ. НЕЗРАЗУМЕЛЫЯ ТОЛЬКІ НАШЫ ПЫТАННІ
Адразу хачу адзначыць, што большасць жанчын нашай дэлегацыі –
жыхаркі з перыферыйных раѐнаў Беларусі. Усе яны маюць тое ці іншае
дачыненне да грамадскага аб’яднання “Сялянка”. Усіх цікавіць найперш
жыццѐ так званай глыбінкі, асабліва што датычыць нідэрландскіх жанчын,
жыхарак невялічкіх пасѐлкаў, вѐсак, хутароў. Ад шматлікай арміі турыстаў
наша дэлегацыя адрознівалася тым, што мы імкнуліся прывезці з гэтага
падарожжа не столькі сувеніры і прыемныя ўражанні, як карысны вопыт,
ідэі, якія можна было б увасобіць ва ўмовах Беларусі. Так, сябра
смаргонскай “Сялянкі” Ала Шыцікава даўно песціць ідэю ператварэння

сваѐй малой радзімы Залесся ў кветкавую вѐску. Такія вѐскі паўсюдна
сустракаюцца ў Нідэрландах.
Сакрэты поспехаў у сельскагаспадарчай дзейнасці мы вывучалі ў
фермерскай гаспадарцы “Бюргер” па вытворчасці кветкавых цыбулінак, у
прыватным парку ландшафтнага дызайну “Сады Апельтэрна”, у цяплічных
гаспадарках.
У Нідэрландах дзяржаўнай мовай з’яўляецца галандская, але амаль усе
размаўляюць і на англійскай. Зразумеюць вас, калі вы звернецеся панямецку або па-французску. І гэта не толькі ў касмапалітычных
Амстэрдаме ці Гаазе. Давялося зазірнуць па пакупкі ў вясковы магазін, дзе
выратавалі мяне некалькі фраз па-французску. Аднак, каб падрабязна і
дакладна расказаць пра вытворчасць, мясцовым “аксакалам” не заўжды
хапае англійскіх слоў, таму экскурсіі праводзілі маладзейшыя, тыя, хто
добра валодае гэтай мовай. У фермерскай гаспадарцы “Бюргер” нашым
гідам была нявестка гаспадара – Дэбі Керон. Сам гаспадар, якому ўжо за 80
гадоў, яшчэ працуе разам са сваімі двума сынамі. Дарэчы, нявесткі
дапамагаюць толькі ў самыя напружаныя часы ўборкі ўраджаю
цыбулінкавых. А так у кожнай свая работа. Напрыклад, Дэбі працуе
бухгалтарам у рэстаране суседняга гарадка. Не сядзяць склаўшы рукі ў
самы напружаны час і ўнукі старэйшага фермера, а іх аж восем: у кожнага
сына па чацвѐра дзяцей.
На 85 гектарах вырошчваюцца цыбулькі цюльпанаў, нарцысаў, крокусаў,
гіяцынтаў. Даглядаюць палі пастаянна тры чалавекі. Па тры разы за сезон
яны спачатку абыходзяць, а затым аб’язджаюць на спецыяльнай павозцы
кожны метр палеткаў, выбіраючы і выкідваючы “хворыя” кветкі. Час
цвіцення цыбулінкавых розны, таму з поля нарцысавага пераходзяць на
палі
цюльпанаў,
і
гэтак
далей.

Як толькі кветкі распускаюцца, іх скошваюць: спецыяльныя машыны
зразаюць толькі бутоны, каб уся энергія ішла на фарміраванне цыбулінкі.
Зразумела, што працэс пасадкі, догляду і ўборкі максімальна механізаваны.
Падчас уборкі прыцягваюцца за адпаведную плату школьнікі і студэнты,
якія самі зацікаўлены падзарабіць. Наѐмныя работнікі выконваюць
нескладаную работу па ачыстцы і сартаванні насення, што бывае вельмі
складана зрабіць машыне. Усѐ ў такіх гаспадарках накіравана на атрыманне
добрага ўраджаю цыбулінкавых, якія затым адпраўляюцца на экспарт.
Нарцысы, напрыклад, вельмі добра купляюць у Англіі, цюльпаны – у ЗША.
Напачатку мінулага стагоддзя на гэтых асушаных землях, дзе яшчэ і
сѐння можна бачыць вялікую колькасць марскіх ракавінак, пасвілі жывѐлу.
Але пясчаныя глебы вельмі спрыяльныя для цыбулінкавых, таму гаспадары
перапрафілявалі сваю вытворчасць і даволі паспяхова вырошчваюць
насенне кветак. Вельмі распаўсюджанай у гэтых мясцінах бывае практыка,
калі гаспадары проста абменьваюцца сваімі землямі дзеля захавання
агратэхніі севазвароту. Прыдатных для сельскай гаспадаркі земляў у
Нідэрландах мала, купіць яе сѐння проста немагчыма, таму застаецца
толькі мяняцца ўчасткамі з суседзямі-фермерамі.

Што найперш уразіла нашых жанчын падчас экскурсій у розныя
фермерскія гаспадаркі – гэта колькасць працуючых там. У галаве не
ўкладвалася, як толькі тры чалавекі могуць даглядаць за 85-ю гектарамі! Не

меншым здзіўленне было і ў іншых месцах. Так, у цяплічнай гаспадарцы,
дзе вырошчваюцца альстрамерыі (або перуанскія лілеі) пастаянна
працуюць толькі шэсць работнікаў. А тут з двух гектараў штодзень
збіраюць і адпраўляюць на продаж ад 20 да 40 тысяч кветак. За гэтымі
шматгадовымі раслінамі трэба яшчэ і вельмі пільна даглядаць: сачыць за
асвятленнем, вільготнасцю, своечасова падкормліваць і “лячыць” іх. Крыху
больш работнікаў задзейнічаны ў гаспадарцы “Зюрбір і К”, дзе
вырошчваюцца ружы. Вядома ж, ружа – кветка далікатная і найбольш
запатрабаваная пакупнікамі розных краін. Тут працуюць 70 чалавек.
Чатыры сарты руж вырошчваюць на 13 га. Скажаце, што на такіх плошчах
можна было б разнастаіць асартымент. Але галандцы вас не зразумеюць.
Яны вельмі педантычна і адказна ставяцца да захавання тэхналогій, а
кожны сорт патрабуе сваѐй агратэхніі. Між іншым, у гаспадарцы, што
спецыялізуецца на вырошчванні садавіны, напрыклад, яблыкаў, вы не
ўбачыце больш як тры-чатыры віды яблынь. Гаспадары вам патлумачаць
гэта тым, што немагчыма дасканала ведаць і адсочваць агратэхнію большай
колькасці разнастайных сартоў. Лепш менш, ды якасней.
САДЫ АПЕЛЬТЭРНА
Пры сонечным асвятленні гэты парк ландшафтнага дызайну асабліва
прыгожы. А клімат Паўночнай Галандыі хоць і мяккі, у параўнанні з
нашым, але перанасычаны больш пахмурнымі, дажджлівымі і туманнымі
днямі. Нам пашчасціла, бо дзень выдаўся па-вясноваму яскрава-сонечным.
Хоць большасць раслін яшчэ не пачынала квітнець, а дрэвы і кусты толькі
кранула пяшчотнай зелянінай, удосталь было першацветаў. У гэты перыяд
празрыстасці
можна паспяхова разглядаць і вывучаць сакрэты
ландшафтнага дызайну. Першай нас вітала квітнеючая сакура, якая
ўзвышалася над клумбай белых гіяцынтаў. Далей, побач з жывой
агароджай, адпаведным чынам сфарміраваных квітнеючых яблынек, схілілі
фіялетавыя галоўкі кветкі сон-травы. У шматлікіх басейнах і ставочках
жаўцела пярэсна або іншыя водныя расліны. Кроны дрэў сфарміраваны
такім чынам, што нагадваюць то лакатары, то парасоны. Шматлікія
вадаспады, фантанчыкі самых разнастайных канфігурацый вуркочуць і
ззяюць празрыстай вадой.
Прыватны парк побач з вѐскай Апельтэрн раскінуўся на 15 гектарах. Тут
налічваецца каля 200 садоў – своеасаблівыя ўзорныя мадэлі для
пераймання і ўвасаблення як на прысядзібных участках, так і побач з
офісамі, у дворыках для адпачынку, па-галандску – пацыѐ.
Дзесяць пастаянных работнікаў падтрымліваюць тут парадак. Трыццаць
гадоў таму цяперашні гаспадар і дырэктар меў толькі тры невялічкія
садзікі. Як чалавек з вялікім творчым патэнцыялам, ѐн ператварыў іх ва
ўзорныя пілотныя праекты. Кліенты прыязджалі па ідэі па ландшафтнаму
дызайну. Запатрабаванасць кліентаў падштурхоўвала да пашырэння. Сѐння
тут створаны разнастайныя па тэматыцы і афармленні садзікі, дзіцячыя
пляцоўкі з выкарыстаннем раслін і сучасных матэрыялаў. Тут жа можна

атрымаць каардынаты вытворцы тых ці іншых відаў раслін, тых ці іншых
аддзелачных матэрыялаў. За рэкламу сваѐй прадукцыі вытворцы
пералічваюць пэўную суму гаспадарам гэтага ландшафтнага парку.

Сады-фестывалі – гэта 15 новых крэатыўных твораў ландшафтнапаркавага мастацтва. Год таму іх толькі пачалі ствараць самыя вядомыя ў
Нідэрландах дызайнеры. Нас запрашаюць наведацца сюды праз пэўны час,
калі работы будуць завершаны. А пакуль прапаноўваюць майстар-клас па
фларыстыцы. Родны брат заснавальніка парку, таксама гаспадар, адклаўшы
ўбок граблі, якімі толькі што раўняў пляцоўку для пасадкі новых кветак,
дэманструе сваѐ ўменне зрабіць “цукерачку” з самых звычайных адходаў:
сухога галля, калючага дроту, гумовых камер ад веласіпедных колаў. Усѐ
гэта “смецце”, упрыгожанае жывымі кветкамі і зелянінай, ператвараецца ў
руках майстра ў кампазіцыі і букеты. Ашчаднасць – вось яшчэ адна рыса
характару галандцаў, пра якую мы даведваемся пасля гэтай сустрэчы з
прыгажосцю.
ВЯСЕННЯЯ КЛУМБА ЕЎРОПЫ
У глыбінях маѐй памяці захавалася назва горада Лісс, якую я лічыла
аўтарскім вымыслам пісьменніка-рамантыка Аляксандра Грына. Цяпер я
ведаю дакладна – такі горад ѐсць у Нідэрландах, а знакамітасць на ўвесь
свет яму прынѐс Каралеўскі парк цюльпанаў “Кѐкенхоф”, дзе кожную
вясну распускаецца звыш ста разнавіднасцей цюльпанаў. Але акрамя гэтых
цыбулінкавых на 32 гектарах гэтага цудоўнага парку ствараюць сапраўднае
кветкавае шоу сотні тысяч ці нават мільѐны гіяцынтаў, нарцысаў, крокусаў,
фрэзій, іншых вясновых кветак. У зашклѐных павільѐнах пазіруюць перад

фотаапаратамі і фотакамерамі шматлікіх турыстаў цѐплалюбівыя,
неверагодна вытанчаныя архідэі, зграбныя азаліі, элегантныя лілеі.
Кѐкенхоф называюць вясновым паркам або яркай клумбай Еўропы. Ён
адкрыты для наведвання толькі два месяцы на год, калі расцвітаюць сады і
вясновыя кветкі. Стракатыя дываны жывых кветак уздоўж алей парку
струменяцца духмянымі араматамі. Па галоўнаму бульвару гэтага парку
кожны год праязджае надзвычайнага хараства картэж традыцыйнага парада
кветкавых кампазіцый. Кветкавы “цягнік” у складзе 50 машын і
спецыяльных платформ, на якіх размешчаны вялікія кампазіцыі да двухтрох метраў у вышыню і да дзесяці і больш у даўжыню, рухаецца з
Нордвэйка ў Харлем пад музычны акампанемент і спецыяльную
ілюмінацыю. Паглядзець на гэты цудоўны парад у Нідэрланды
прыязджаюць на два-тры дні тысячы турыстаў з усяго свету, сѐлета іх
налічвалася каля мільѐна.

Над распрацоўкай ідэі чарговага вясновага парада звычайна працуюць
тры дызайнеры. А вось ва ўвасабленні іх задум прымаюць удзел дзясяткі
валанцѐраў: хатнія гаспадыні, студэнты, школьнікі. Жадаючых звычайна
шмат, хаця выконваюць гэту работу задарма, усѐ, што могуць прапанаваць
арганізатары гэтага шоу, – кубачак кавы і булачку або шклянку кока-колы.
Тым не менш, дзеля гонару паўдзельнічаць у стварэнні цудоўных
кампазіцый людзі прыязджаюць з усяго наваколля. Недахопу рабочых рук
тут не адчуваецца. За два дні з кветкавых пялѐсткаў, бутонаў, букетаў

ствараюцца духмяныя і яркія кампазіцыі, здольныя ўразіць самага
закаранелася скептыка. А каб кветкі не завялі да часу, іх папярэдне
вытрымліваюць у халадзільніках-складах. Там яны “засынаюць” і затым на
працягу некалькіх дзѐн “апрытомніваюць” перш чым асыпацца ці завянуць.
ЖАНОЧАЯ САЛІДАРНАСЦЬ
Прайшоў пэўны час пасля нашага вяртання з Нідэрландаў, а маѐ сэрца
напаўняецца цеплынѐй і ўдзячнасцю кожны раз, калі ўспамінаю сваіх
новых знаѐмых, прыемных і добразычлівых жанчын – Рыкі ван
Харцінгсвелдт і Гюсты Бекер. Гэта яны найбольш хваляваліся, пакуль наша
аўто рухалася праз усю Еўропу да самага Валендама. Яны ж сустрэлі нас
шампанскім з сырам і пасялілі ў бунгала-парку. На працягу некалькіх дзѐн
Рыкі і Гюста былі нашымі галоўнымі гідамі ва ўсіх паездках, экскурсіях і
сустрэчах. У пратэстанцкай царкве невялічкага, але даволі заможнага сяла
Хелоо адбылася важная сустрэча з актывісткамі мясцовай жаночай
грамадскай арганізацыі. Крыху далі перадыхнуць нашым перакладчыцам
Вользе і Наталлі былыя расіянкі Тамара і Маша, якія, выйшаўшы замуж за
галандцаў, пераехалі ў Нідэрланды.
Па словах Машы (па прафесіі яна журналіст, закончыла Валагодскі
ўніверсітэт), галандцы вельмі добразычлівая і шчырая нацыя. Галоўнымі
рысамі іх характару з’яўляюцца найперш памяркоўнасць, ашчаднасць,
працавітасць, паважлівае стаўленне да чужой думкі. Ці не апошняе
паспрыяла таму, што ў краіне легалізаваны слабыя наркотыкі і
прастытуцыя. Але гэта ніякім чынам не ператварыла нацыю ў наркаманаў і
даступных жанчын. Высокі ўзровень сацыяльна-эканамічнага развіцця лепшае таму сведчанне. А кліентамі вуліцы Чырвоных ліхтароў і кафэ з
марыхуанай пераважна становяцца замежныя турысты. Самі галандцы
адпачываюць у курортных мястэчках на ўзбярэжжы Паўночнага мора, дзе
можна пахадзіць пад ветразем, пасмакаваць свежага селядца ці вэнджанага
вугра з півам, а самыя заможныя могуць сабе дазволіць адпачынак на
гарналыжных курортах або на пляжах паўднѐвых краін.
Тут ніхто не прапагандуе здаровы лад жыцця, бо гэты лад даўно стаў
нормай для большасці насельніцтва. Варта толькі сказаць, што самы
папулярны від транспарта ў Нідэрландах – веласіпед. Ён нават стаў яшчэ
адным сімвалам краіны разам з ветракамі, чаравічкамі, цюльпанамі. Дзяцей
з аддаленых вѐсак тут не возяць у школу ні бацькі, ні школьныя аўтобусы.
Яны самі дабіраюцца туды на веласіпедах. Напаўжартам галандцы кажуць,
што іх дзеці раней навучаюцца кіраваць веласіпедам, чым хадзіць. Не
вельмі імкнецца ўрад падтрымліваць і маладых бацькоў: 150 еўра ў месяц –
вось і ўся датацыя на непаўналетняе дзіця, пры тым, што мінімальная
зарплата ў краіне складае 1200 еўра. Вельмі дорага каштуе і ўтрыманне
дзіцяці ў дашкольнай установе, таму, калі няма бабулі ці дзядулі, жанчыны
не спяшаюцца выходзіць на работу, акрамя тых, хто мэтанакіравана
рухаецца па кар’ернай лесвіцы. Іншы раз плата за дзіцячы садок можа быць
роўнай зарплаце жанчыны.

Але на сустрэчы з прадстаўніцамі жаночай арганізацыі ў Хелоо гутарка
ішла зусім пра іншае. У праграме былі слайд-прэзентацыя аб галандскім
аб’яднанні “Жанчыны нашага часу”, аповед пра Беларусь, куды нідэрландкі
збіраюцца наведацца летам, выступленне мясцовага хору. Давялося і
беларускам сымправізаваць і выканаць дзве народныя песні, чым
парадавалі і крыху здзівілі гаспадароў – усѐ ж выступалі без рэпетыцый,
калі не лічыць спевы на млыне, дзе дырэктар музея-ветрака абяцаў за
песню скідку на ўваходны білет.
Нідэрландскія жанчыны згуртаваліся ў сваю арганізацыю яшчэ ў 30-я
гады мінулага стагоддзя. Зразумела, што мэты і задачы лучнасці за гэты
перыяд кардынальна памяняліся. Калі напачатку актывісты вучылі сельскіх
дзяўчынак таму, што неабходна для штодзѐннага жыцця, то цяперашнія
ўдзельніцы арганізацыі больш вучацца самі. Напрыклад, нядаўна пачаў
дзейнічаць гурток, дзе жанчыны вучацца пісаць артыкулы, карыстацца
лічбавымі фотакамерамі. Усе яны актыўныя прыхільніцы руху за здаровае
харчаванне, за будучыню без ядаў. Дарэчы, тут будзе адзін штрых: у
Нідэрландах можна піць водаправодную ваду, яна з крана цячэ больш
якасная, чым прадаецца ў пэт-бутэльках.
У другой палове дня беларусачкі разышліся па сем’ях. Моўны бар’ер
пераадольвалі з дапамогай жэстаў, назапашаных тэрмінаў і слоўнікавага
запасу з нямецкай, англійскай, французскай, польскай моў. Інгрэт і Марцін,
у сям’і якіх давялося быць асабіста мне, крыху размаўлялі па-французску.
Так і паразумеліся. На вячэру гаспадыня прырыхтавала не вычурныя
стравы, а спецыяльна тое, што найчасцей на абедзенным стале ў галандцаў:
гарбузовы суп-пюрэ, запечаную бульбу, тушаную капусту, засмажаны ў
фользе кавалачак ялавічыны. Марцін тут жа пацікавіўся, як часта ядуць
беларусы мяса. Што да галандцаў, то яны больш перавагі аддаюць рыбе,
гародніне і морапрадуктам. Не таму што эканомяць, цана на рыбу можа
часам быць вышэй, чым на мясныя вырабы. Проста тут аддаюць перавагу
здаровай ежы. Між іншым, за ўвесь час падарожжа амаль не бачыла вельмі
тлустых людзей, а тым больш пузатых мужчын. З яды тут не робяць
культу. Лішнія калорыі ад ужывання піва хутка згараюць падчас паездак на
веласіпедзе.
КРАІНА–КАРАБЕЛЬ: ТРЫВАЛЫ, ПРЫГОЖЫ, ДЗІВОСНЫ
Ніякіх асацыяцый з лятучым галандцам! Нідэрланды – рэальнае
ўвасабленне творчай думкі, вынаходлівасці і супер-працавітасці. Само
жыццѐ прымусіла жыхароў гэтай краіны змагацца са стыхіяй, адваѐўваць у
мора гектар за гектарам, будаваць дамбы, каналы, ладзіць сваѐ жыццѐ ў
адпаведнасці з законамі прыгажосці.
Кіраўнік нашай дэлегацыі Вольга Балахніна не аднойчы падчас
падарожжа паўтарала сакраментальную фразу: “Бог стварыў Зямлю, а
галандцы – Галандыю”. Яна ўлюбѐная ў гэту краіну, напэўна не менш, чым
Мэры Додж – аўтар знакамітага твора “Сярэбраныя канькі”. Амерыканская
пісьменніца так напісала пра Нідэрланды: “Гэта плоская краіна, дзе ўсе

прадметы бачныя здалѐку, і кураня можна разгледзець так сама добра, як
млын, а караблі прывязваюць да вушакоў, так, як у іншых краінах
прывязваюць коней.” Гэта зямля не перастае здзіўляць: то карабель
праходзіць па мосце-канале, пад які нырае тунэль з бясконцым патокам
машын; то самалѐт узлятае над самай шашой, ледзьве не чапляючы
сярэбраным “пузам” ваш турыстычны аўтобус; то раптам салон аўтамабіля
напаўняецца духмяным пахам гіяцынтаў, што квітнеюць абапал дарогі на
палях, якія прасціраюцца на дзясяткі і сотні гектараў.
Але найбольш здзіўлення і павагі выклікаюць людзі. Педантычнасць і
рацыянальнасць мыслення тут неверагодным чынам спалучаюцца з вялікім
творчым патэнцыялам, высокім густам, вытанчанасцю і энтузіязмам.
Зрузумела, што без згуртаванасці нацыі многае было б немагчымым.
Просты прыклад: як галандцы перамаглі каларадскага жука. Усе фермеры і
гаспадары, што вырошчваюць бульбу, у адзін вызначаны час спырсквалі
палеткі пэўнымі сродкамі барацьбы са шкоднікам. З таго час тут няма
такой праблемы.
Здзіўлялі шчырасць і адкрытасць людзей. Тут нават вокны ў дамах не
зашторваюць, хіба што ў спальнях. Вечарам, калі запальваецца святло,
можна бачыць, што адбываецца ў пакоях. Вось толькі заглядваць у чужыя
вокны тут лічыцца нявыхаванасцю і дурным густам. Затое любавацца і
нават фатаграфаваць добраўпарадкаваныя прысядзібныя пляцоўкі вам
ніхто не забароніць. А тут кожны домік з кветнікамі, клумбачкамі, акуратна
падстрыжанымі газончыкамі, кустамі і дэкаратыўнымі дрэўцамі – асобны
шэдэўр ландшафтнага дызайну.
Ветраэнергетычныя ўстаноўкі даўно замянілі млыны, што стагоддзямі
перакачвалі ваду, падтрымліваючы патрэбны ўзровень у каналах. Але
старажытныя ветракі захоўваюцца як музеі і як помнікі папярэднім
пакаленням галандцаў, што самі стварылі сваю зямлю.
Ала СТРАШЫНСКАЯ.
Фота аўтара.

