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МА ШЫН КІ Ў ЦЕС ЦЕ
Марк — ку хар, які яшчэ не га во рыць. Ме-

на ві та так прад стаў ле на ў ін тэр нэ це юнае 

да ра ван не.

— Ён у нас га та ваць на ву чыў ся ра ней, 

чым раз маў ляць, — усмі ха ец ца яго ма ці 

Лі за ве та Па сту хо ва. — Ця пер у нас з маў-

лен нем пра грэс, не тое што год та му, ка лі я 

вы ра шы ла пра дэ ман стра ваць яго здоль нас-

ці на ўвесь свет. Спа чат ку зды ма ла аса біс та 

для ся бе, але зна ё мыя па гля дзе лі і па ра і лі: 

вы клад вай у ін тэр нэт, гэ та ж так клас на. 

Я неш та га тую, а ён увесь час да мя не цяг-

нец ца. Са ма кухарыла, а яму да зва ля ла з 

кру па мі па гу ляц ца, у міс цы з ва дзіч кай руч кі 

па ма чыць. А ён стаў усё больш і больш ці-

ка віцца, да па ма гаць цес та за меш ваць. Але 

больш за ўсё лю біў га та ваць ам ле ты. Пад-

стаў ляў крэс ла да ха ла дзіль ні ка, ад чы няў 

дзвер цы і браў яй кі. Пры но сіў, раз бі ваў аб 

міс ку і раз меш ваў. Пэў ны час у ме ню бы лі 

ў асноў ным ам ле ты, па куль я не вы ра шы ла 

ўскладніць за да чу. Да да ла му ку і цу кар, і мы 

ста лі га та ваць шар лот ку. З гэ та га наш блог, 

па сут нас ці, і па чаў ся.

Скеп ты кам заў сё ды не ха пае тэм для 

сум не ву, але я аса біс та пе ра ка на ла ся, што 

гэ та не той вы па дак. Не вы клю чаю, што 

ёсць баць кі, якія лі та раль на са ску ры ле-

зуць, каб сваё дзі ця пра сла віць. Але ў Мар ка 

з Лі за ве тай усё гэ та атрым лі ва ец ца так не-

па срэд на, што са праў ды за хап ляе. Не здар-

ма лю дзі з та кім за мі ла ван нем рэ агу юць на 

Лі за ве ці ны па сты ў сац сет ках.

— Я спа чат ку кры ху ба я ла ся, што бу дзе 

шмат не га ты ву, ду ма ла, што ма ці, дзе ці якіх 

не га ту юць, пач нуць па пра каць, што я вы-

хва ля ю ся пе рад імі. Марк, ка лі га туе, мо жа 

і ма шын кі ў цес та «дадаць» або яшчэ што. 

Гэ та ж гуль ня, мы ж не для ка вяр ні або ста-

лоў кі гатуем. Але я да рэм на хва ля ва ла ся — 

лю дзі ўсё ра зу ме юць. Шмат хто да сы лае 

ві дэа дзя цей, якія так са ма га ту юць. Пі шуць, 

што ка рыс та юц ца на шы мі рэ цэп та мі. Не-

ка то рыя пры зна юц ца, што ра ней ба я лі ся 

пус каць малых на кух ню, а па гля дзеў шы на 

нас, на тхні лі ся.

Усе рэ цэп ты і фо та га то вых страў, да якіх 

пры клаў ру ку Марк, — у ін тэр нэ це. Гля джу 

на гэ тую пры га жосць і глытаю слін кі. Як жа 

смач на вы гля дае вунь той пі рог з чар ніч най 

пра слой кай! А вось гэ ты блін ны торт — са-

праўд ны твор мас тац тва. Блі ны, на чын ка з 

ку ры цы і гры боў плюс смя тан на-сыр ны со ус. 

М-м-м, як апе тыт на!

— Гэ та звы чай ныя да маш нія рэ цэп ты, — 

усмі ха ец ца Лі за ве та. — У тым жа «Ін стаг ра-

ме» шмат ку лі на раў ёсць. Ка лі неш та смач-

нае трап ляе на во чы, бя ру на за мет ку. Але 

з та кім пры цэ лам, каб Марк спра віў ся. Не 

люб лю доў гія скла да ныя стравы, ка лі трэ-

ба га дзі ну ма ры на ваць, по тым яшчэ дзве 

за пя каць. Вель мі люб лю са лод кае і га то-

ва з гэ тым экс пе ры мен та ваць. Адзін дзень, 

на прык лад, га ту ем кекс, дру гі — ру лет. 

У пра цэ се да да ём неш та сваё і ства ра ем 

уні каль ны рэ цэпт.

«НЯМ-НЯМ ТУ ВА», 
АБО МА МА 
З ЖА ЛЕЗ НЫ МІ НЕР ВА МІ

Кож ны дзень ма ла дой ма мы і сы на рас-

пі са ны па хві лі нах. Лі за ве та — на стаў ні ца 

анг лій скай мо вы — цэ лы дзень у шко ле. 

Па куль ма ці на ра бо це, Марк у дзі ця чым 

сад ку. По тым абод ва бя гуць на за ня ткі да 

ла га пе да або ў тэ ат раль ны гур ток, дзе для 

та кіх маўк лі вых ма лых, як Марк, ёсць спе-

цы яль ная ла гаг ру па.

— Ну, а як толь кі вяр та ем ся да до му, Марк 

ад ра зу цяг не мя не на кух ню са сло ва мі «па-

па ням-ням ту ва», што зна чыць — трэ ба 

пры га та ваць для та ты неш та са лод кае, — 

рас каз вае Лі за і да дае: — Наш та та — бас-

кет ба ліст ма гі лёў ска га клу ба «Ба рыс фен», 

а ра ней гу ляў у роз ных клу бах Ра сіі і Бе ла-

ру сі. Мы з ім зна ё мы амаль з дзя цін ства, а 

ка лі па бра лі ся шлю бам, ра зам ез дзі лі па 

яго спар тыў ным марш ру це. Га ды ча ты ры 

та му асе лі ў Ма гі лё ве, ця пер вось вы хоў-

ва ем дзі ця.

Лю боў да ку хар скай спра вы ў Мар ка 

спад чын ная. Лі за ве та так са ма з дзя цін ства 

пры вык ла неш та га та ваць. Згад вае, што 

ка лі ёй бы ло шэсць га доў, ра зам з бра там 

пад кі раў ніц твам ма ці ра бі ла «вен скія вя ноч-

кі» — пе чы ва з бе ла га і ка рыч не ва га цес-

та. Для дзя цей, вя до ма, гэ та бы ла ці ка вая 

гуль ня. Ка лі яны зай ма лі ся ку хар ствам, уся 

кух ня бы ла ў му цэ. Але ж ма ці ўспры ма ла 

гэ та спа кой на — на пэў на, та му сам пра цэс 

і за пом ніў ся як свя та. Вя до ма ж, усё, што 

за клад ва ец ца ў дзя цін стве, по тым ста но-

віц ца ха рак та рам. Марк так са ма не па да ру-

нак, бы вае, што кух ня падчас яго га та ван ня 

на гад вае бу шу ю чы вул кан. Але ж Лі за не 

лі чыць па трэб ным па крык ваць на сваё дзі-

ця. На ват у іх з Мар кам ку лі нар ным бло гу 

яна па зі цы я нуе ся бе як ма ці з жа лез ны мі 

нер ва мі.

— У мя не час та пы та юц ца, ад куль маю 

столь кі цяр пен ня, і я ста ла пра гэ та ду-

маць, — кан ста туе яна. — Ра ней мне зда-

ва ла ся, што гэ та зра зу ме ла і на ту раль на. Ну 

рас кі даў цац кі, ну збя ром, што тут та ко га. 

А по тым зда га да ла ся. Я ж у шко ле пра цую. 

Ка лі цэ лы клас гар ла па ніць, мне трэ ба дзя-

цей не толь кі су па ко іць, але і ча мусь ці на ву-

чыць. Вось я і стрым лі ва ю ся, не зры ва ю ся 

ні на кім. 

Лі за ве та згад вае вы па дак са свай го дзя-

цін ства, ка лі на стаў ні ца ў му зыч най шко ле 

пры крык ну ла на яе і дзяў чын ка рас пла ка-

ла ся. А ўся спра ва бы ла ў тым, што Лі за 

ўпер шы ню ўба чы ла раз' юша на га ча ла ве-

ка. І яшчэ больш пе ра ка на ла ся ў тым, што 

крык — вель мі дрэн ны сты мул.

ЯК НА РА ДЖА ЮЦ ЦА 
КЕК СЫ

Сён ня Марк пры да па мо зе ма ці мо жа 

пры га та ваць усё, што ду ша па жа дае. Або 

амаль усё. І я гэ та аў та ры тэт на па цвяр-

джаю. Ма ла та го, што ў яго ёсць на ват свой 

ку хар скі ін стру мент у вы гля дзе бяс печ на га 

на жа і цэ лай скры ні роз ных фор маў, а так-

са ма ад па вед ны фар ту шок, дык ён ужо і 

ад мыс ло выя пра фе сій ныя жэс ты за сво іў. 

Ба чы лі б вы, як ён за меш вае цес та! «Міш-

лен» ад па чы вае.

Ні Лі за ве та, ні тым больш я не ве да ем, 

што за раз на ро дзіц ца ў ру ках юна га май-

стра. На пэў на, біск віт, мяр куе ма ла дая 

жан чы на, ка лі Марк упэў не на бя рэ крэс ла і 

цяг не яго да ха ла дзіль ні ка, каб узяць яй кі. 

У ім гнен не во ка з да па мо гай спе цы яль на га 

вен чы ка яны пе ра тва ра юц ца ў ад на род ную 

ма су. А Марк дзе ла ві та цяг не крэс ла ўжо да 

ша фы, каб узяць там цу кар. «А ка ва?» — ці 

то ці ка віц ца, ці то за гад вае ма ці сын. «Да во-

дзіц ца ця пер усё ес ці з ка вай», — асу джа на 

ўзды хае Лі за ве та і да стае па ке цік. Ці ка ва 

на зі раць, як хлоп чык дзе ла ві та ўзбі вае яй кі 

з цук рам і ка вай, пры гэ тым спрыт на кру ця-

чы міс ку. «Гэ та пры хо дзіць са мо, — тлу ма-

чыць Лі за ве та. — Але ж зра зу ме ла, што ні 

ў ко га так з пер ша га ра зу не атры ма ец ца. 

Па трэ бен час...»

Каб цес та пад ня ло ся, бя ром со ду. Лі за-

ве та пе рад ае Мар ку лыж ку з бе лым па раш-

ком, а ён упэў не на га сіць яго во ца там. Ма ці 

тым ча сам згад вае пра элект рыч ны мік сер, 

і спра ва па чы нае іс ці хут чэй. Ма са ў міс цы 

рас це на ва чах.

— Нам ужо пра па ноў ваюць пра во дзіць 

май стар-кла сы, — усмі ха ец ца Лі за ве та. — 

Адзін мы зра бі лі на ра ніш ні ку ў тэ ат раль ным 

гурт ку. Ча су бы ло ня шмат, та му за га дзя 

спяк лі пе чы ва, узя лі з са бой гла зу ру і хар чо-

выя бліс каў кі, каб дзе ці змаг лі ўпры го жыць 

гэ тую сма ка ту.

У міс ку тым ча сам сып лец ца му ка, і Марк 

па чы нае ўзбі ваць цес та. На вы гляд атрым-

лі ва ец ца апе тыт на. Марк каш туе на смак 

і не мо жа ада рвац ца. Лі за ве та на гад вае 

ма гіч нае «ням-ням ту ва», і сын бя рэц ца 

змаз ваць але ем сі лі ко на вую фор му. По-

тым пе ра лі вае ў яе цес та і ня се да ўжо ра-

за грэ тай плі ты. Ма ці ўра чыс та ад праў ляе 

твор Мар ка ў ду хоў ку і пра па нуе зра біць 

му зыч ны пе ра пы нак. Яна ж яшчэ і ама тар 

тан цаў, тры нац цаць га доў зай ма ла ся гэ тай 

спра вай і ця пер вя дзе ў шко ле тан ца валь-

ны гур ток. Пад мі ла гуч ную кам па зі цыю 

Ры ты Да ко ты, Ган ны Хіль ке віч і Ак са ны 

Дзміт ры е вай «Лю бовь без воз мезд но даря-

щие, ма мы настоящие» ма ці з сы нам кру-

жаць па кух ні. Яны па чу лі гэ тую пес ню на 

ра ніш ні ку, і абод ва ў яе ўлю бі лі ся. Хут ка 

пры ем ны пах вы печ кі за паў няе ўсю ква тэ ру. 

Так цёп ла ў ёй і ўтуль на!

«Хут ка бу дзем ёл кі пя чы, — дзе ліц ца 

пла на мі Лі за. — На мі ну лы Но вы год, на-

прык лад, пяк лі ім бір ныя пер ні кі, да Вя лі ка-

дня цэ лы ты дзень фарбава лі яй кі роз ны мі 

спо са ба мі, да дня Свя то га Ва лян ці на ра бі лі 

сэр цай кі з джэ мам. Не ве даю, як Марк гэ та 

ўсё ўспры мае, але ка лі ба чу, што ён паў та-

рае за мной, ра зу мею — гэ та не да рэм на. 

На кух ні я заў сё ды по бач, але не ўмеш ва ю-

ся — толь кі на зі раю за пра цэ сам. Даю яму 

бо лей са ма стой нас ці. Ка лі мы за ба ра ня ем 

дзі ця ці га та ваць, на са май спра ве бе ра жом 

не яго, а ся бе: нам не хо чац ца ліш ні раз пры-

бі раць. Са мой на шмат пра сцей. Але ма ці 

мя не на ву чы ла, і я так са ма пе ра даю гэ ты 

во пыт сы ну. Хай не каль кі га дзін па тра чу, 

каб на ву чыць яго, за тое по тым ён змо жа 

ра біць гэ та са ма стой на».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

СМАЧ НЫЯ ГУЛЬ НІ 
МАР КА ПА СТУ ХО ВА

«Кніж ны ён, па-пер шае, та му, што са бра-

ны з дэ та ляў ста рой дру кар скай тэх ні кі. Па-

дру гое, ён мае імя Алеф — па наз ве пер шай 

лі та ры ста ра жыт ных ал фа ві таў, якая па хо-

дзіць ад егі пец ка га іе рог лі фа — га ла вы бы-

ка. Як раз алеф на да лей стаў пра воб ра зам 

пер шай лі та ры ла цін ска га, грэ час ка га, кі ры-

ліч на га і ін шых ал фа ві таў, які мі мы ка рыс-

та ем ся сён ня, — рас каз вае на мес нік 

ды рэк та ра На цы я наль най біб лі я тэ-

кі Бе ла ру сі па на ву ко вай ра бо це і 

вы да вец кай дзей нас ці Алесь СУ ША, які 

вы сту піў іні цы я та рам экс па на ван ня для шы-

ро кай пуб лі кі. — Поўсць зуб ра скла дзе ная з 

са праўд ных шрыф тоў, якія вы ка рыс тоў ва лі-

ся ў мі ну лым ста год дзі бе ла рус кі мі дру кар ня-

мі, там час та су стра ка юц ца на шы ад мет ныя 

лі та ры «ў» і «і», а ў са мым сэр цы зуб ра пра-

цуе ме ха нізм, які ство ра ны па воб ра зе сіг-

не та Фран цыс ка Ска ры ны (гэ та зна ка мі тая 

вы ява сон ца і паў ме ся ца, што ста ла не фар-

маль ным сім ва лам бе ла рус кай кніж нас ці). 

З аса біс тых ура жан няў му шу ад зна чыць, 

што зуб рам ня прос та жы вец ца сён ня не 

толь кі ў пры ро дзе, але і ў біб лі я тэ ках. Кніж-

ны зубр па ві нен ад па вя даць як эс тэ тыч ным 

кры тэ ры ям, так і па тра ба ван ням бяс пе кі: усё 

ж ва жыць жы вё лі на паў то ны, мае ма гут ныя 

ро гі і яшчэ не да стат ко ва вы ву ча ны но раў. 

Та му пас ля пра хо джан ня ўсіх уз гад нен няў 

я вель мі шчас лі вы, што зуб ру знай шло ся 

год нае мес ца і ён стаў жы ха ром Біб лі я тэч-

най пу шчы».

Май стар, які вы ра біў скульп ту ру ў сты лі 

стым панк, — ды зай нер Ге надзь Кат лін скі — 

пра ца ваў над «по стац цю» даў жы нёй ка ля 

2,5 мет ра і вы шы нёй больш чым 1,5 мет ра 

не каль кі ме ся цаў. Прэ зен та ва ны арт-аб' ект 

быў гэ тай во сен ню ў ме жах пра ек та вя до-

ма га ка лек цы я не ра Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва 

«У по шу ках стра ча на га». Дру кар скі зубр 

вы клі каў фу рор на Дні бе ла рус ка га пісь мен-

ства ў Сло ні ме, а так са ма на між на род най 

кніж най вы стаў цы ў Маск ве, дзе стаў цэнт-

рам на цы я наль на га кніж на га стэн да.

Экс па зі цыя, за зна ча юць кніж ні кі, па куль 

што ча со вая. Ад нак ка лі зной дзец ца спон-

сар, які па жа дае на быць скульп ту ру для 

На цы я наль най біб лі я тэ кі і ўсіх яе на вед-

валь ні каў, то Алеф пе ра се ліц ца блі жэй да 

Ска ры ны ўжо на заўж ды.

Вік то рыя ЗА ХА РА ВА.

МЕСЦА ДЛЯ ЗУБРА
У На цы я наль най біб лі я тэ цы 

«пра пі саў ся» не звы чай ны 

на сель нік — чы та чоў 

і эк скур сан таў у фае су стра кае 

дру кар скі, ён жа кніж ны, зубр.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
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