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Аляксей Федарэнка: Вандроўка ў Мексіку  

 

Уводзіны 

У маі 2017-га я нарэшце атрымаў запрашэньне далучыцца да навучальнага курса па 

рэстаўрацыі і кансэрвацыі камня і ўсіх вырабаў з яго, ад статуй да будынкаў. 

Першыя некалькі спроб патрапіць на курс былі марнымі, а паколькі курс ладзіцца 

толькі кожны другі год, дык ад задумы патрапіць да рэалізацыі прайшло сем гадоў. 

Курс робіцца пад эгідай UNESCO і ня ѐсць класічным камерцыйным двухдзѐнным 

семінарам пад кіраўніцтвам якога-небудзь гуру. 

Першапачаткова месцам, дзе адбываліся заняткі была Венецыя, але калі горад 

задыхнуўся пад наплывам турыстаў, курс перасяліўся ў Рым. Пасля Рыму прыйшла 

чарга Мексікі. Штаб-кватэра ICCROM (Міжнародны дасьледчы цэнтар па 

захаваньні і рэстаўрацыі культурных каштоўнасьцяў – падразьдзел UNESCO) была 

і застаецца ў Рыме, частку прадметаў, па меры магчымасьці, выкладаюць мясцовыя 

навукоўцы (петраграфія, ашчаджальныя аналізы матэр’ялаў і г.д.), а для 

спецыяльных ведаў запрашаюцца спецыялісты з Эўропы.  

Курс, які звычайна доўжыўся тры месяцы, было вырашана выкласьці за два. Каб не 

губляць колькасьць навучальных гадзінаў, заняткі ішлі шэсьць дзѐн на тыдзень, з 9 

да 18. Да гэтага я ў Мексыцы ніколі раней не быў, і калі шчыра, не моцна і 

цікавіўся гэтай краінай. І гэта, негледзячы на тое, што маю некалькіх вельмі 

добрых сяброў мексыканцаў.  

Набыў білеты, залагодзіў кіраўніцтва на працы і пачаў пакаваць плаўкі ды шорты. 

Аднак, за тыдзень да вылету ў Мексіцы здарыўся землятрус і курс перанесьлі з 

кастрычніка 2017-га, на сакавік 2018-га. 

Першы месяц заняткі меліся адбывацца на базе мясцовай арганізацыі аховы 

помнікаў, якая месьціцца на тэрыторыі былога манастыра ў квартале Churubusco, 

раѐна Coyoacan, горада Мехіка. Ведаючы пра дурную крымінальную славу горада, 

а таксама праблемы з экалогіяй, вырашыў сяліцца побач, да таго ж Google 

падказваў, што гэта ці не лепшы раѐн горада. Неяк угаварыў жонку прыехаць на 

месяц да мяне, разам з немаўляткам і пяцігадовым сынам. Зьнялі кватэру праз 

інтэрнэт і паехалі. 

Як выляталі раніцай, дык ледзь не абмарозіліся -12С, а як прыляцелі дык адразу і 

сьпекліся ў нашых канадыйскіх вопратках: +25С, вясна, сьпяваюць птушкі, цвітуць 
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дрэвы і кветкі. Сярод дрэваў ці не найбольш здзівіла Jacaranda, высокія дрэвы з 

тысячамі светла-фіялетавых кветак, якія абсыпаюць усѐ навокал і квітнеюць цэлы 

месяц!  

 

Квітнее Jacaranda 

 

Курс быў інтэрнацыянальным - у нас былі студэнты, прадстаўнікі розных краін, 

кантынентаў і традыцый. Былі людзі з экзатычных Зімбабвэ, Танзаніі і Пакістана, і 

з больш знаѐмых нам Італіі, Гішпаніі і ЗША.  

З мексыканскага боку ўсѐ было дасканала арганізавана мясцовым аддзелам 

ICCROM. Яшчэ да адлѐту мы атрымалі цэлы пакет інструкцый/парад па гораду і 

краіне. Так, напрыклад, у аэрапорце ўсе таксоўкі замаўляюцца толькі ў 

адмысловым шапіку, і пры замове неабходна ўдакладніць, што трэба машына 

сэдан, інакш атрымаеш агромністы пазадарожнік Сабурбан (на такім возяць 

прэм’ера Трудо) і заплаціш утрая. 

Па прыезде на кватэру мы моцна зьдзівіліся, калі гаспадар сказаў пакінуць рэчы на 

ходніках, а самім зайсьці паглядзець жытло. А потым зьдзівіў, калі сказаў, што 

весьнічкі з вуліцы на дворык перад кватрэрай не замыкаюцца. Па крымінальным 

аўтарытэце горада быў нанесены моцны ўдар. Як высьветлілася пазьней, раѐн наш 

не крымінальны, але ўсе сьцерагуцца, а таму платы не ніжэй за тры мэтры, з бэтону 

ці цэглы, а зьверху бітае шкло ці калючы дрот. Першапачаткова мы баяліся 

ўласнага ценю, але з цягам часу, папрыглядзеліся і апусьцілі ўзровень трывогі з 

чырвонага да ружовага. Мехіка ў межах першай кальцавой дарогі не ѐсьць больш 

крымінальным за звычайны еўрапейскі мегаполіс, кшталту Парыжа ці Марселя. 
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Звычайныя правілы перасьцярогі значна панізяць шанцы быць абрабаваным – 

напрыклад, у грамадсім транспарце заплечнік трэба трымаць спераду. У набітым 

мэтро ў мяне спрабавалі выцягнуць тэлефон з кішэні, калі мая ўвага была чымсці 

занята іншым. Але апроч гэтага няма чаго і ўзгадаць. 

 

Coyoacan і манастыр Churubusco 

Як і большасьць раѐнаў Мехіка, манастыр Чурубуска быў пабудаваны на месцы 

былога дагішпанскага паселішча. На мясцовай мове нагуатль, месца называлася 

Huitzlopochco. Пасля гішпанскага заваяваньня стала звацца Чурубуска. Мястэчка 

Huitzlopochco было надзвычай важным, адначасова было цэнтрам для гандлю і 

рэлігійным цэнтрам. Гандляры займалі важнае сацыяльнае становішча ў 

мешыканскай
1
 грамадзе.  Вельмі ўдала змешчанае геаграфічна, паселішча 

гандлявала са ўсѐй далінай Мехіка, а таксама з аддаленымі паўднѐвымі рѐгіѐнамі 

Майя. 

І само імя Huitzlopochco было сьвятым, яно значыць ‘’мясцовасьць Huitzlopochco’’, 

бога вайны і абаронцы Мешыкас.  

Да прыходу гішпанцаў імперыя Мешыка кантралявала большую частку сучаснай 

Мексікі. Асноўным горадам быў Mexico-Tenochtitlan (цяпер гістарычны цэнтр 

Мехіка), які быў часткай патройнага альянсу разам з Texcoco і Tacuba. У дадатак да 

гарадоў альянсу, у даліне меліся дзевяць паселішчаў, якія залежылі выключна ад 

Тэначцітлану. Huitzlopochco, быў адным з іх месцаў, дзе на троне сядзеў 

прадстаўнік сям’і ўладароў Tenochtitlan, а значыцца меў асаблівыя прывілеі. 

Пазьней Huitzlopochco набыў яшчэ большую важнасьць, дзякуючы крыніцы пітной 

вады, да якой пабудавалі новы акведук, каб сілкаваць даліну Мешыкас.          

З прыходам эўрапейцаў месца не страціла сваѐй значнасьці. У XVI-м стагоддзі 

францысканцы, верагодна з дамамогай мясцовага насельніцтва, пабудавалі  тут 

невялічкі касьцѐл і дом. Сьцены былі глінабітныя, дах саламяны. Таксама браты 

заклалі сад. У 1538-м годзе будынкі выкарыстоўваліся манахамі як перавалачны 

пункт, дзе можна было адпачыць і працягваць вандроўку. Каля 1570 францысканцы 

пакінулі мясцовасьць. Недзе праз пятнаццаць гадоў царкву занялі манахі ордэну 

Сан Дыега дэ Алькала.  Першапачаткова Мехіка для манахаў быў перавалачным 

                                                           
1
 

Менавіта Мешыкас ёсьць саманазовам сучасных жыхароў даліны Мехіка. Слова ацтэк не ўжывецца, 

хаця й паходзіць з нагуатля. Ацтэкамі называлі мясцовых жыхароў англа- і франкамоўныя эрудыты-

навукоўцы. Назва прыжылася і патрапіла ў нашую мову і сьвядомасьць. 
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пунктам на іх шляху на Філіпіны, і царква выкарыстоўвалася як месца, дзе 

адпачыць. Пад канец стагоддзя дыеганцы вырашылі адкрыць прадстаўніцтва 

ордэнаў Новай Гішпаніі, і Чурубуска сталася адным з іхніх цэнтраў. К сярэдзіне 

XVII-га стагоддзя, дыеганцы расчысьцілі месца ад старых будынкаў, каб распачаць 

будаўніцтва манастыра ў ягоным цяпершнім выглядзе. У 1734-м манастыр абнесьлі 

мураваным платом, які існуе і сѐньня. 

Асноўным заняткам дыеганцаў была адукацыя і падрыхтоўка моладзі да 

ўступленьня ў веру хрыстову і да царкоўнай службы. У 1810-м пачалася вайна за 

незалежнасьць Мексікі, і роля братоў-манахаў значна знізілася. Школай пачала 

займацца цывільная ўлада. 

 

 

 

Манастыр Чурубуска, унутраны двор, з боку музея вынаходніцтва 
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Манастыр Чурубуска, унутраны двор, з боку арганізацыі аховы помнікаў 

 

Падчас мексікана-амерыканскай вайны 1846-48 гадоў, мексыканская армія выгнала 

братоў з манастыра і пачала выкарыстоўваць яго як крэпасьць. Вайна пачалася праз 

захопніцкія памкненьні амерыканскага ўраду. Тагачасныя мексіканскія Тэхас, 

Каларада, Юта, Нью Мехіка, Арызона і Нэвада апынуліся ў прыцэле іх інтарэсаў. У 

1847-м годзе,  20-га жніўня, ля сьцен манастыра адбыўся вырашальны бой паміж 

двума войскамі. Мексіканцы прыбеглі да прапаганды і перацягнулі на свой бок 

эўрапейскіх і ірляндскіх каталікоў-імігрантаў з войска ЗША. Друкаваныя афішы на 

розных мовах паведамлялі, што тыя, хто дэзэртуе з амерыканскага войска і 

далучыцца да мексыканскага, атрымае грамадзянства, зямлю і заробак лепшы за 

амерыканскі. 

Мексыканскія абаронцы змагаліся да апошняга: дзьве пушкі расплавіліся, трэцяя 

скацілася з пастамента. Па чутках, мексыканцы прайгралі яшчэ і таму, што 

тагачасны прэзідэнт не паслаў падмогу, ці то не вырашыўся, ці то забыўся. 

Манастыр амерыканцы зрабілі турмой, дэзэртыраў пакаралі смерцю. На мапе 

Паўночнай Амерыкі дзьве краіны зьмянілі межы. Мексіканцы, неглядзячы на 

паразу, не забыліся на ‘’ірляндскіх пакутнікаў’’ і кожную суботу ў сьценах 

манастыра адмысловы гурт грае на дудах, а кожнага 20-га жніўня адбываецца 

вайсковы парад. Таксама гарадзкая тапаніміка раѐна адлюстроўвае тыя трагічныя 

падзеі: вуліцы героеў 47-га году, Ірляндскіх пакутнікаў, 20-га жніўня і іншыя, 

названыя ў гонар генералаў. 
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У 1865-м, тагачасны прэзідэнт Мексікі Беніта Хуарэс (нацыянальны аэрапорт 

названы ў ягоны гонар) распачаў перабудову дзяржавы, раздзяліў царкоўную уладу 

і цывільную. У краіне абвясьцілі свабоду веравызнаньня, будынкі цэркваў былі 

нацыяналізаваныя, многія зьмянілі назначэньне і сталі школамі ці бібліятэкамі. 

Хуарэс улічыў вялікую важнасьць манастыра ў вайне 1847-га і надаў яму 

адмысловы статус. Касьцѐл застаўся касьцѐлам, а рэшта будункаў стала 

выкарыстоўвацца для грамадскіх і вайсковых (шпіталь) мэтаў. 

Сѐньня ў манастыры захаваўся дзейны касьцѐл, ѐсьць сад звычайны і з 

медыцынскімі травамі, музей вынаходніцтва і INAH (Instituto Nacional de 

Antropología e Historia) – федэральны арганізм, які займаецца аховай культурнай 

спадчыны. Большасьць часу мы вучыліся менавіта тут. 

 

Дыктатар Парфірыя Дзіяс 

Наступным пасьля Беніта Хуарэса эмблематычным прэзідэнтам Мексыкі стаў 

Парфірыя Дзіяс. Напачатку першы быў духоўным настаўнікам апошняга, потым, за 

час прэзідэнства Беніта, Парфірыя зрабіўся героем вайны (змаганьне супраць 

французскага ўварваньня), затым прайграў двойчы на выбарах супраць таго ж 

Хуарэса, і нарэшце падняў паўстаньне. Бэніта Хуарэс уладу аддаў, але не Дзіясу, а 

сам памѐр ад інфаркту ў 1872-м.  

Наступны прэзідэнт быў скінуты рэвалюцыйным рухам, які ўзначаліў Дзіяс. У 

1876-м Парфірыя ўрэшце зрабіўся прэзідэнтам і ўладарыў да 1911-га. Але, паколькі 

Мексыка ўжо ў той час была рэспублікай з ўсімі асноўнымі атрыбутамі, да якіх мы 

прызвычаеныя, Парфірыя Дзіяс мусіў быў падпарадкавацца Канстытуцыі і на адзін 

з тэрмінаў народ абраў генерала Мендэса. Пасьля Мендэса, быў іншы сябра па 

зброі, і ўрэшце, калі Дзіяс вярнуўся ў прэзідэнцкі фатэль, Канстытуцыя была 

папраўлена першы раз, а па сканчэньні наступнага тэрміну яшчэ раз.  

За трыццаць гадоў ва ўладзе Дзіяс здолеў зрабіць з адсталай аграрнай Мексыкі 

разьвітую прамысловую краіну. Але большасьць прадпрыемстваў і зямельных 

гаспадарак належыла малой колькасьці мясцовых асоб, набліжанных да трона, і 

замежнаму капіталу. Парфірыя адрываўся ад рэчаіснасьці (дваццаць вагонаў 

французкага шампанскага была выпіта падчас сьвяткаваньня дня нараджэньня 

дыктатара ў 1910-м) і, нарэшце, падчас выбараў таго ж году элегантнай перамогі не 

атрымалася. Дзіяс, па завядзѐнцы, адразу перад выбарамі быў пасадзіў асноўнага 

апанента, але потым адпусьціў. Мексіканскі цэнтарвыканкам абвесьціў Парфірыя 

пераможцам, а апанент быццам бы набраў сотню галасоў. 
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Цярплівы мексыканскі народ распачаў рэвалюцыю. Дзіяс хаця і быў дыктатарам, а 

радзіму сваю любіў, і каб не даць ЗША нагоды ўводзіць войска і пазьбегнуць 

грамадзянскай вайны, пакінуў кантынент. Парфірыя Дзіяс моцна захапляўся 

Эўропай і траціў шмат грошай на эўрапейскія тавары. Цэлыя гарадскія 

многапавярховыя дамы былі спраектаваныя і зробленыя ў Эўропе, а потым 

перавезеныя і сабраныя ў Мексіцы. Многія цэнтральныя вуліцы Мехіка нагадваюць 

паўднѐвыя эўрапейскія гарады. 

 

 

Вуліца ў цэнтры Мехіка 

 

 

 

Aliaxej Fedarenka: Journey to Mexico 

(magazine “CULTURE, NATION”, November 2018, issue 22, p.31-37, 

www.sakavik.net ) 

 

Aliaxey Fedarenka shares his experience being in Mexico-city during a two-month 

training course on the restoration and conservation of stone and all its products. These 

courses are held regularly under the auspices of UNESCO. At this time the course has 

been organized in a suburb of Mexico City, in Churubusco monastery, which was built on 

the site of the former settlement before Spanish era. The author tells about everyday life 

in the Mexican capital, and makes a brief historical excursion into the events that 

occurred in this area in the 16-19 centuries. 

 

http://www.sakavik.net/

