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Ні на Ва сі леў на — ка рэн ная аб-

раў чан ка ці, як па-мяс цо ва му тут 

ка жуць, аб рэў ка. Аг ра га ра док Аб-

ро ва — вя лі кі, жы ха роў пад ты ся-

чу. Гэ та адзі ны вяс ко вы на се ле ны 

пункт у ра ё не, дзе ёсць буль вар. 

Тут за ха ваў ся «Нам скі Вя лік-

дзень», аб рад, за не се ны ў спіс 

не ма тэ ры яль ных каш тоў нас цяў 

Бе ла ру сі, а лю дзі вы зна ча юц ца 

пра ма той у по гля дах і праг нас цю 

да пра цы і да зям лі.

— А хто на ву чыў хлеб пя-

чы? — ці каў лю ся, ка лі Ні на Ва-

сі леў на пры га та ва ла ся па ліць 

у пе чы.

— Пер шая на ву ка — ад ма ці. 

Як ма ма пяк ла та ды? Уве ча ры ра-

шчы ніць, а зран ку за ме сіць. Печ 

за па ліць, а як вы га рыць усё, та ды 

па са джае, ды і ўсё. Хлеб быў та-

ды жыт ні, не пша ніч ны. І, па мя таю, 

у дзя цін стве хлеб пяк лі пша ніч ны 

(пша ні цу ж се я лі) — на Вя лік дзень, 

на Ка ля ды, на Ва дзя ную Ка ля ду 

пе рад Ва дох ры шчам... І пі ра гі, і 

бон дач ку ма лую. Бон дач ка — гэ-

та ма лая бу лач ка. Ма ма заў сё ды 

пяк ла свой хлеб.

— Дзе вы з му жам па зна ё мі-

лі ся?

— Бу ду чы муж, Бяр нард Іва на-

віч, пры ехаў пра ца ваць на стаў ні-

кам у вёс ку Аб ро ва ў 1957 го дзе. 

Ро дам ён з Ня свіж ска га ра ё на, 

з ка та ліц кай сям'і. Іх у сям'і бы-

ло чац вё ра. Ста рэй шы сын пра-

ца ваў ма тэ ма ты кам у Ві цеб скай 

воб лас ці, а ма лод шы — кан ды дат 

на вук — у Мін ску жыў. Бяр нард Іва-

на віч пра ца ваў за ву чам у Аб ро ве, 

вёў рус кую і бе ла рус кую мо вы,  лі-

та ра ту ру, ін шы раз і ня мец кую. Ён 

ква та ра ваў у ма ёй хрос най ра зам 

з ве ту ра чом. Хрос ная — адзі но кая 

жан чы на і, уба чыў шы, што я пры-

еха ла на па быў ку да до му, ка жа 

мне: «Ні на, прый дзі пад ло гу па-

мыць у ха це, ды за ад но хлоп цам 

са роч кі па мый». Я, коль кі до ма бы-

ла, пры хо дзі ла кож ную су бо ту да іх 

пры бі раць. А ў 1963 го дзе па еха ла 

ў Са ра таў скую воб ласць у за роб-

кі. Вяр ну ла ся ў 1964 го дзе, зноў 

ста ла ха дзіць пры бі раць у хлоп-

цаў. Не як ка жу Бяр нар ду Іва на ві чу, 

што збі ра ю ся ехаць зноў у за роб кі. 

А ён ад каз вае: «Ні ку ды ты не па е-

дзеш». Я ўзні маю во чы і здзіў ле на 

пы таю: «Ча му?» — «Ты 

вый дзеш за мя не за-

муж?» Я ад не ча ка нас ці 

аня ме ла і маў чу. А ён пы-

тае: «Ча го маў чыш?» — 

«А ты што, праў да жэ-

ніш ся?» — «Заўт ра ідзём 

рас піс вац ца».

Вось так мы і рас пі-

са лі ся. І пра жы лі ра зам 

41 год у мі ры і зго дзе, 

дзя ка ваць Бо гу, усім жа-

даю та ко га жыц ця. Бяр-

нард Іва на віч пра ца ваў 

за ву чам да пен сіі і яшчэ 

на пен сіі два га ды, а я ў 

бух гал тэ рыі. Вы га да ва лі 

чац вё ра дзя цей, але адзін 

сын за гі нуў у ава рыі. За-

тое ёсць дзе вяць уну каў і 

шэсць праў ну каў.

...Апоўд ні Ні на Ва сі-

леў на за паль вае ў пе чы. 

І пад ні мае край чыс та-

га руч ні ка, якім на кры та 

міс ка з цес там. Яно па-

ды шло да кра ёў.

— Чар го вы ка ра вай бу дзе для 

ка го?

— Для Ула ды кі Стэ фа на, ар хі-

епіс ка па Пін ска га і Лу ні нец ка га. 

Я не як ужо су стра ка ла яго ка ра-

ва ем, спе ча ным сва і мі ру ка мі, дык 

ён ска заў по тым, што ні дзе яго не 

су стра ка лі та кім ка ра ва ем, як у Аб-

ро ве. А ма туш ка з Лу нін ца не ве-

ры ла, ка за ла: «Ну што там ужо за 

ка ра вай та кі?» Ка лі сын яе жа ніў-

ся, то я і яму спяк ла на вя сел ле. Та-

ды ма туш ка зга дзі ла ся, што смач-

ны. Пяк ла я пра сфо ры для царк вы 

бо лей за дзесяць га доў — пас ля 

мя не ўжо трэ ці ча ла век пя чэ. Ка лі 

б зда роўе не пад во дзі ла, то ба-

цюш ка мя не не ад пус ціў бы.

— У чым жа сак рэт ва ша га 

ка ра вая?

— Ска жу, што вель мі шмат за-

ле жыць ад му кі. Ку пі ла я вось «По-

лац кую кла січ ную». Ха ро шы хлеб 

атрым лі ва ец ца, але на два дні. 

А по тым уся рэ дзі не ро біц ца клей кі, 

ужо ес ці та кі не бу дзеш, дык ку рам 

ад даю.

Яшчэ му ку бра ла «Пры буж-

скую», так са ма доб рая, але 

тое ж — на два-тры дні. Цес та на 

хлеб прос тае: му ка, соль, ва да... 

А для ка ра вая здо ба трэ ба: ма ла ко 

ці сы ро ват ка.

За квас ку Ні на Ва сі леў на вы лі-

ла ў вя лі кую міс ку яшчэ ўран ку і 

за мя сі ла цес та: пяць яек, два кі-

ла гра мы му кі, 230 гра маў мар га-

ры ну, 500 гра маў цук ру і адзін літр 

ма ла ка.

— Цес та, ба чы це, сла бое. Та му 

мя сіць яго трэ ба доў га, па куль не 

ста не ру ка чыс тая, — тлу ма чыць 

Ні на Ва сі леў на. — На гэ та трэ ба 

га дзі на, а то і паў та ры. Па куль па-

са дзіш ка ра вай у печ, трэ ба аб-

мяць цес та два-тры ра зы. Вось 

праз не каль кі га дзін у пе чы вы па-

лі цца, та ды яго па са джу на ча рэнь. 

А па куль час ад ча су за цес там 

па гля даю, каб не ўцяк ло, аб мі наю. 

І кве тач кі пад рых тую, як па са джу 

ка ра вай у печ.

Ні на Ва ран ко віч ка жа, што ра-

ней на вя сел лі ка ра ваі толь кі ў яе 

за каз ва лі. Бы ва ла, што за дзень 

яна пяк ла па пяць-шэсць ка ра ва-

яў. А ця пер толь кі ка лі ў клу бе на 

свя та якое па про сяць ці сва я кам 

на вя сел ле...

Тым ча сам цес та па ды шло, і 

Ні на Ва сі леў на са дзіць ка ра вай у 

печ. І бон дач ку так са ма. А ў гэ ты 

час з ас тат каў цес та вы ра за юц-

ца кве тач кі, вя ро вач кі, кры жык. 

Пад пе ча ны ка ра вай змаз ва ец-

ца яй кам, і на яго вы клад ва юц ца 

ўпры го жан ні. Спа чат ку кры жык, 

вя ро вач ка па краі, а по тым кве-

тач кі і ліс точ кі. Ні на Ва сі леў на ро-

біць усё з та кой пя шчо тай — ні бы 

ка ля дзі ця ці за ві ха ец ца, раз-по раз 

гла дзіць ка ра вай.

І зноў — у печ. Мо мант, ка лі ка-

ра вай мож на да стаць для ўпры го-

жан ня, трэ ба ад чу ваць — каб цес та 

не апа ла, і каб кве тач кі не пад га рэ-

лі, а атры ма лі ся жоў цень кія.

Тым ча сам Ні на Ва сі леў на 

да стае з ша фы да ра гія ўзна га-

ро ды — ся род іх дзве гра ма ты 

ад дзе ла ідэа ла гіч най ра бо ты, 

куль ту ры і па спра вах мо ла дзі Іва-

цэ віц ка га рай вы кан ка ма за 2016 

і 2017 гады — за раз віц цё тра ды-

цый ных про мыс лаў і ра мёст ваў, 

ак тыў ны ўдзел у вы ста вач най 

дзей нас ці вёс кі і ра ё на і ў свят ка-

ван ні 500-год дзя Аб ро ва. 

— Вы шыў кі ў ха це зроб ле ны 

ва шы мі ру ка мі? — звяр таю ўва-

гу на пры га жосць.

— Усё са ма. Вы шы ва ла, вя за-

ла, шы ла, а ця пер на ад но во ка 

аслеп ла. Люб лю пес ні слу хаць — 

на род ныя, не та кія, як сён ня гру-

ка цяць. Ра ней жыць бы ло ве се ла. 

Сон ца на зям лю, а ўжо му зы ка па 

вёс цы грае. Па мы еш ся, но гі апа-

лас неш і ту ды. Бы ва ла, я за му жам 

ужо бы ла, а му зы ку па чую і так 

ха чу на тан цы. Ён мя не і ад пус ціць. 

Я ка ла сок за кру чу, апра ну ся і ку-

ляй ту ды. Па тан цую, ду шу ад вя ду і 

да до му. А сён ня адзін кам п'ю тар у 

дзя цей у га ла ве, ся дзяць у ім дзень 

і ноч, зда роўе губ ля юць, сон ца не 

ба чаць.

...Ха та на поў ні ла ся во да рам ка-

ра вая. Час да ста ваць яго з пе чы. 

З міс кі ён вы ска чыў лёг ка, бы мя-

чык. Па ча лі ся пры га та ван ні для 

фо та здым ка, і Ні на Ва сі леў на 

пай шла апра на цца... Яна ста я ла 

ў за ла ціс тых туф лях, у вы шы тым 

адзен ні і бы ла та кая пры го жая! 

Ка ра вай ура чыс та, бе раж лі ва па-

кла ла на руч нік і ста ла з ім по бач у 

со неч ным па коі. І так свет ла ста ла 

на ду шы!

Ва лян ці на БОБ РЫК. 

Фо та Елі за ве ты БОБ РЫК 

і Іры ны АМЕЛЬ ЧАН КІ.

ЯК ПЯК ЛІ МЫ 
АБ РОЎ СКІ КА РА ВАЙ...

Зна ём ства з ка ра вай ні цай, 

вя до май на ўсю вёс ку 

Аб ро ва і Іва цэ віц кі 

ра ён, Ні най Ва сі леў най 

ВА РАН КО ВІЧ — гэ та як 

под ых дзя цін ства. Яе 

пя шчот ны і лас ка вы 

го лас га іў ду шу, і 

ха та ў дух мя ным па ху 

ка ра вая бы ла ду жа род най і шчым лі ва ўтуль най. 

Зда ва ла ся, гэ та са мае на дзей нае мес ца на све це 

для спа кою, шчы рас ці і ці хай ра дас ці. Ме на ві та — 

для раз ме ра на га жыц ця, якім жы лі на шы прод кі. У 

гэ тым ася род ку пад лас ка вую га ма ну ба бу лі Ні ны 

вост ра ад чу ва ла ся тое, што ца ні лі і бе раг лі на шы 

дзя ды і пра дзе ды. І спё ка лет ня га дня бы ла не 

спё кай, а цеп лы нёй, якой так мно га бы ло ў ду шы 

гэ тай жан чы ны.


