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3 кастрычніка 2018 года.

Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

УСМІХНЕМСЯ

Месяц
Апошняя квадра 

2 кастрычніка.

Месяц у сузор’і Рака.

4 КАСТ РЫЧ НІ КА

1523 
год — у Кра ка ве ў дру кар-

ні І. Ві е то ра на ла цін скай 

мо ве вый шаў збор нік 

бе ла рус ка га паэ та-

гу ма ніс та і асвет ні ка 

эпо хі Ад ра джэн ня Мі ко-

лы Гу соў ска га «Пес ня пра зуб ра». Паэ-

тыч ны збор нік скла даў ся з пра за іч на га 

пры свя чэн ня ка ра ле ве Бо не Сфор ца (якая 

аса біс та пра фі нан са ва ла вы дан не тво ра), 

ад най мен най паэ мы і 11 вер шаў.

1928 год — на ра дзіў ся (в. Брон ні ца Бу да-Ка ша-

лёў ска га ра ё на) Аляк сей Сця па на віч Кей-

за раў, бе ла рус кі пісь мен нік, на ры сіст. Пра ца ваў спа чат ку 

на стаў ні кам, за тым — у рэ дак цы ях га зет, на Бе ла рус кім 

ра дыё, у 1974—1988 га дах — у ча со пі се «Нё ман». Аў тар 

кніг «Нас бы ло ся мё ра», «Ля ці хай Се раб ран кі», «Даль-

ва — сяст ра Ха ты ні», апо вес ці «Рэ ха на Па лес сі», тво раў 

для дзя цей і інш. Па мёр у 1994 го дзе.

1940 год — на ра дзіў ся (г. Мінск) Ана толь Алай, 

бе ла рус кі рэ жы сёр, апе ра тар, сцэ на рыст 

да ку мен таль на га кі но, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе-

ла ру сі. Ся род апе ра тар скіх ра бот: філь мы «Хро ні ка зна-

хо джан ня на Зям лі», «Фільм даў жы нёй у паў ста год дзя», 

«Дзе вя нос та шос тая во сень» і інш. Рэ жы сёр філь маў «Не 

плач це па мне...», «Чор ная да ро га», «Чар но быль скі крыж». 

Лаў рэ ат пры зоў між на род ных кі на фес ты ва ляў. Аў тар кні гі 

«Су стрэ чы на ўсё жыц цё: за піс кі кі на апе ра та ра».

1950 год — у Бе ла рус кім дзяр жаў ным тэ ат ры 

імя Я. Ку па лы ад бы ла ся прэм' е ра ге ра іч-

най дра мы «Брэсц кая крэ пасць» пад наз вай «Цы та дэль 

сла вы».

4 каст рыч ні ка 1957 го да ў СССР з 

кас ма дро ма Бай ка нур быў вы ве дзе ны 

пер шы ў гіс то рыі пла не ты штуч ны спа-

да рож нік Зям лі. Дзень па чат ку кас міч най 

эры ча ла вец тва аб ве шча ны Між на род-

най фе дэ ра цы яй аст ра наў ты кі ў ве рас ні 

1967 го да. 

1582 год — у ад па вед нас ці з ука зам па пы рым-

ска га Гры го рыя ХІ ІІ у ка та ліц кіх дзяр жа вах 

за мест юлі ян ска га ка лен да ра, які быў уве дзе ны рым скім 

ім пе ра та рам Юлі ем Цэ за рам у 46 го дзе на шай эры, уве-

дзе ны но вы (гры га ры ян скі) ка лян дар і на ступ ны пас ля 

4 каст рыч ні ка дзень за га да на бы ло лі чыць 15 каст рыч-

ні ка.

1838 
год — на ра дзіў ся Вя ча слаў Ры го ра віч 

Шварц, рус кі мас так, адзін з за сна валь ні-

каў гіс то ры ка-бы та во га жан ру ў рус кім жы ва пі се. Аў тар 

гіс та рыч ных па лот наў «Іван Гроз ны ка ля це ла за бі та га 

ім сы на», «Па тры ярх Ні кан у Но вым Іе ру са лі ме» і ін шых. 

Памёр у 1869 годзе.

1971 
год — аме ры кан скі ін жы нер Рэй Том лін сан 

на кі ра ваў ад на ча со ва ўсім сва ім зна ё мым 

пер шы ў све це е-mаіl. Гэ та быў тэкст вы ступ лен ня прэ зі-

дэн та А. Лін каль на ў Ге тыс бер гу. Сён ня Том лі са на на зы-

ва юць «баць кам су час най элект рон най пош ты».

Да жа ніць бы я і не па да-

зра ваў, што мож на ня пра-

віль на па ста віць ма ла ко ў 

ха ла дзіль нік.

Адэ са, двое сяб роў.

— Фі ма, ха чу спы таць 

ця бе. Як мне пе ра спра чаць 

сваю Со фач ку?

— Ды я ця бе ма лю — за-

плач пер шы!..

З'езд на стаў ні каў ма тэ-

ма ты кі скон чыў ся бой кай. 

Ча гось ці не па дзя лі лі.

— Як на зы ва ец ца, ка лі 

блан дзін ка фар бу ец ца пад 

бру нет ку?

— Штуч ны ін тэ лект.

Не люб лю пра ца ваць да 

абе ду, пас ля абе ду — не-

на ві джу.

Та ма да за ста лом:

— Тост! Ця пер вы п'ем за 

доб рых лю дзей!

Па ва роч ва ец ца да це-

шчы:

— А за вас — на ступ ны!
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Гэ тым ра зам ха це ла на пі саць 

сум на ва та-во сень скія на тат кі 

пра рап тоў нае па ха ла дан не, 

ус плёск пра студ ных 

за хвор ван няў, якія зва лі лі ся 

ра зам з хо ла дам на на шы 

га ло вы пас ля та ко га ла год на га 

ле та, і ад па вед ны на строй. 

Але ка ля жан ка, якая толь кі 

здо ле ла «вы паўз ці» 

з баль ніч на га, пры сла ла 

па ве дам лен не. Цы тую 

дак лад на: «Све та, на пі шы, 

што ле та прай шло, а ты так і не 

з'ез дзі ла да акі я на. І на огул не 

па спе ла ажыц ця віць боль шую 

част ку лет ніх пла наў. Ты іх 

па ку еш у ста рыя кар дон кі 

ра зам з лет ні мі су кен ка мі. 

І ве рыш, што ў на ступ ны год 

та бе ні што не пе ра шко дзіць 

іх ажыц ця віць». Хо ра ша 

на пі са ла, ду шэў на, стыль 

кры ху на га даў мне ран ня га 

Хе мін гу эя...

І мож на бы ло б па раз ва жаць 

пра ня спраў джа ныя ма ры, пра на-

шы жа дан ні і маг чы мас ці, але праз 

ме сяц пас ля ка рот ка га вод пус ку па-

да ец ца, што гас па дар чыя спра вы, 

якія да во дзі ла ся ра біць у гэ ты час, 

са праў ды вы гля да лі не ад клад ны мі. 

А яшчэ не так і дрэн на бы ло пра-

вес ці, на прык лад, паў та ра тыд ня на 

да чы з сям' ёй.

У вяс ко вай ха це, якая ўжо пяць 

га доў слу жыць нам да чай, ня ма га-

рад скіх зруч нас цяў. Та му на ват пры-

га та ван не ежы, мыц цё по су ду, бя ліз ны 

па тра буе больш кло па таў і на ма ган-

няў, чым па доб ны пра цэс у га рад-

ской ква тэ ры. Але гэ тыя тур бо ты з 

ліш кам кам пен суе маг чы масць цэ лы 

дзень ды хаць све жым па вет рам, лю-

ба вац ца гла ды ё лу са мі ці флёк са мі, 

вы ра шча ны мі сва і мі ру ка мі, а з на-

ступ лен нем но чы ўба чыць са праўд нае 

зор нае не ба.

Яшчэ ёсць маг чы масць ад чуць рэ-

аль нае вяс ко вае жыц цё ва ўсіх яго 

пра яў лен нях. Пра тое, што яно ві руе 

і ўчаст ко вы ды стар шы ня сель вы кан-

ка ма ў якас ці па ся рэд ні каў пры вы ра-

шэн ні кан флік таў тут ня рэд кія гос ці, 

як-не будзь дру гім ра зам. За раз пра 

ін шае. Ну, на прык лад, у го ра дзе мы 

даў но за бы лі ся, што зна чыць па-су-

сед ску прос та зай сці ад но да ад на-

го без асаб лі вай пры чы ны. А тут гэ та 

вы гля дае цал кам нар маль ным. Вяс-

ко вая су сед ка мо жа за зір нуць, каб 

спы таць: «Ну што, пя чэш сваю то ну 

сыр ні каў?» — «?!»

А яна ў ад каз, маў ляў, гля дзе ла 

пе ра да чу, у якой ска за лі, што доб рая 

гас па ды ня за жыц цё пры га тоў вае 

пры клад на то ну сыр ні каў. Я толь-

кі ўсміх ну ла ся, шчы ра ка жу чы, спа-

 чат ку не па ве ры ла ў та кую ліч бу. 

А по тым, ста ран на пе ра ва роч ва ю чы 

тва рож ныя алад кі, ста ла пад ліч ваць: 

у го дзе 52 тыд ні, а раз на ты дзень я 

аба вяз ко ва га тую гэ тую стра ву, і ка лі 

ўся сям'я ў збо ры, то і вы хо дзіць не дзе 

ка ля кі ла гра ма. Зна чыць, за год бу дзе 

пры клад на 50 кі ла гра маў, за дзе сяць 

га доў, ад па вед на, — 500, ну а за двац-

цаць — то на. Аж кры ху страш на ста ла 

ад та кой арыф ме ты кі. Услед за ёй вы-

ма лёў ва юц ца цыс тэр на су пу, бар шчу, 

кат лет з тэф тэ ля мі, ад біў ных, роз ных 

са ла таў. Уся го па то не, ка лі не больш. 

Вось гэ та раз лі кі! І ча му ні хто не на пі-

саў ды сер та цыю на тэ му вы твор час-

ці ад ной асоб на ўзя тай гас па ды няй 

пра дук таў хар ча ван ня? Яно вя до ма, 

пас ля ўсе ба ко ва га ана лі зу на зва най 

тэ мы маг ла б на хаб на вы лез ці вы сно-

ва на конт та го, ці вар та тра ціць жыц цё 

на вы твор часць і па да чу на стол гэ тых 

са мых тон пра дук цыі. Трэ ба ска заць, 

што ця пе раш нія ма ла дзей шыя гас-

па ды ні не асаб лі ва за ма роч ва юц ца 

ку лі нар ны мі прак ты ка ван ня мі. За раз 

да стат ко ва паў фаб ры ка таў, заў сё ды 

мож на за ка заць смач ную пі цу, і та бе 

пры мчаць яе за паў га дзі ны. Але той, 

хто дбае пра зда роўе сва ёй сям'і, усё 

ж ад дае пе ра ва гу да маш ня му пры-

га та ван ню. Тым больш што ця пер на 

гэ ту тэ му ство ра на столь кі да па мож-

ні каў, столь кі пад ка зак зме шча на ў 

ін тэр нэ це! Ды і кож ны ка нал, які ся бе 

па ва жае, мае ку лі нар ную пра гра му. 

Усе, на ват са мыя па лі тыч на-ары ен та-

ва ныя, га зе ты ну хоць бы ад ну ка лон ку 

ад вод зяць рэ цэп там. Так што ні ку ды 

мы не дзе нем ся, дзяў ча ты, ад сва ёй 

то ны сыр ні каў. Ну а ка лі ад ну то ну аго-

ра ем — возь мем ся за дру гую. Ця пер 

жа, ка лі да ку чае во сень ская пра ха ло-

да, най лепш пя чы яб лыч ныя пі ра гі: і 

пах пры ем ны па ўсёй ква тэ ры, і ў ха це 

цяп лей ад ра за грэ тай ду хоў кі. Яб лы-

каў гэ тым ра зам на рас ло столь кі, што 

на ват ля ні вая гас па ды ня му сіць неш та 

з імі зра біць.

Ну а ка лі ўсё гэ та на да ку чыць за 

доў гую зі му, то да ча ка ем ся ле та, і, 

як ра і ла ка ля жан ка, да ста нем з кар-

дон кі лет нія су кен кі з са ра фа на мі 

ды па е дзем да акі я на. Ле там спраў-

джва юц ца на ват са мыя сме лыя ма ры, 

асаб лі ва на конт па да рож жаў. Праў да, 

па да рож ні чаць мож на і пры го жай во-

сен ню, ка лі жоў тая ліс то та, ка лі ля-

та юць па ву цін кі. Ле тась да вя ло ся 

быць та кой яр кай па рой у аг ра ся дзі бе

«Ка ра лін скі фаль ва рак Ты зен гаў за» 

ка ля Грод на. Асаб лі вая, ска жу вам, 

ат мас фе ра, ду ма ец ца пра ўзнёс лае, 

ады хо дзяць на дру гі план праб ле мы. 

Так што аба вяз ко ва вы бі рай це ся ку-

ды-не будзь хоць на не каль кі дзён, 

трэ ба ж ад па чы ваць ад сыр ні каў, і, 

як воб раз на вы каз ва ец ца мая ад на-

клас ні ца, а за раз праф са юз ны лі дар, 

ад веч на га агню плі ты.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Не фар матНе фар мат

ТО НА СЫР НІ КАЎ 
НА ФО НЕ ЖОЎ ТАЙ ЛІС ТО ТЫ


