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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 6.51 19.13 12.22
Вi цебск — 6.41 19.03 12.22
Ма гi лёў — 6.41 19.03 12.22
Го мель — 6.39 18.59 12.20
Гродна — 7.07 19.28 12.21
Брэст    — 7.08 19.29 12.21

Iмянiны
Пр. Івана, Лукі, Мікалая, Рыгора, 
Сцяпана, Яўгена.
К. Філіпіны, Андрэя.

Месяц
Поўня 19 верасня. 
Месяц у сузор’і Блізнят. 
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Вiн шу ем род ным бе ла рус кiм сло вам 
ды рэк та ра ААТ «Па ра хон скае» Ула дзi мi-
ра Фё да ра вi ча Хра лен ку з 50-год дзем, 
а так са ма з уз на га ро джан нем Га на ро вай 
гра ма тай Брэсц ка га абл вы кан ка ма. Ня-
хай за ла ты юбi лей са гра вае Вас не толь кi 
шчод рым ве рас нёў скiм сон цам, але i на-
шы мi ўдзяч ны мi сэр ца мi, свя точ ны мi вiн-
ша ван ня мi ды най леп шы мi па жа дан ня мi 
са мых блiз кiх лю дзей, ка лег па ра бо це, 
усiх вяс коў цаў. Ня хай свет лае зям ное 
шчас це нi ко лi не па кi дае Вас, а так са ма 

дзя цей, уну каў i праў ну каў.
З па ва гай, 

Аляк сандр Ля вонць е вiч 
АНД РЫ Е ВIЧ,

стар шы ня Пiн ска га 
рай аг рап рам са ю за.
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Дзе цi — квет кi жыц ця :) 
Ма лы пы та ец ца ў ма цi:
— Ма ма, у та ты ёсць баць кi?..
— Вя до ма, ёсць. Ба ба Ва ля i дзед 

Вi ця...
— А на вош та яны нам яго ад да-

лi?..

Кож ная жан чы на мае пра ва па бу дзiць 
му жа ў тры га дзi ны но чы, каб спы таць, 
цi ка хае ён яе... А ка лi ка хае, дык ня хай 
пры ня се па пiць!

— Ка лi пе рай шоў на но вую пра цу, ад-
ра зу ад ву чыў ка лег пра сiць пад вез цi.

— Як?
— Ка лi пад' яз джа ем да свят ла фо ра, 

я пы та ю ся, якое свят ло га рыць. Ты-
дзень так, i больш не про сяць...

Усё леп шае — 

дзе цям!

1870 год — за вер ша на аб' яд нан не Іта ліі. Італь-
ян скія вой скі за ня лі Па пскую воб ласць і 

ўвай шлі ў Рым, які быў аб ве шча ны ста лі цай ка ра леў-
ства. Па па Пій ІX ад мо віў ся вес ці пе ра мо вы з но вай 
ула дай, пад аў ся ў свой па лац у Ва ты ка не і аб вяс ціў 
ся бе і сва іх пе ра ем ні каў на па пскім тро не «ва ты кан-
скі мі па лон ны мі».

1938 год — на ра дзіў ся (го рад Ві цебск) Аляк-
сандр Аляк санд ра віч Мі ха ле віч, бе ла рус-

кі ву чо ны ў га лі не цеп ла аб ме ну і ядзер най энер ге ты кі, 
ака дэ мік НАН Бе ла ру сі, док тар тэх ніч ных на вук, пра-
фе сар. Аў тар на ву ко вых прац па да сле да ван ні ме ха-
ніз му цеп ла- і ма са аб ме ну ў эле мен тах энер ге тыч ных 
уста но вак, рас пра цоў цы сіс тэм асту джэн ня цеп ла вых 
і атам ных элект ра стан цый, энер ге тыч най бяс пе цы, 
энер га збе ра жэн ні, ра дые эка ло гіі. Браў удзел у рас-
пра цоў цы «Энер ге тыч най пра гра мы», Дзяр жаў най 
пра гра мы раз віц ця ядзер най энер ге ты кі, рэс пуб лі кан-
скай пра гра мы «Энер га збе ра жэн не» і Асноў ных на-
прам каў энер ге тыч най па лі ты кі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Уз на га ро джа ны ме да лём Ф. Ска ры ны.

1946 год — пе рад па чат кам Дру гой су свет-
най вай ны адзі ным між на род ным кі на-

фо ру мам быў фес ты валь у Ве не цыі. Ён пра хо дзіў 
пад уплы вам фа шысц ка га рэ жы му, які за ха піў на 
той час ужо па ло ву Еў ро пы. Не за леж ныя еў ра-
пей скія кі не ма та гра фіс ты звяр ну лі ся з пе ты цы яй 
да фран цуз ска га ўра да, у якой пра па на ва лі ар-

га ні за ваць фес ты валь, сва бод ны 
ад па лі ты кі. Пер шы Кан скі кі на-
фес ты валь па ві нен быў ад крыц ца 
1 ве рас ня 1939 го да, але ў гэ ты 
дзень па ча ла ся Дру гая су свет ная 
вай на. Паў тор ны старт быў узя ты 
толь кі праз сем га доў — 20 ве-
рас ня 1946 го да. Луі Люм' ер, які 
з'яў ляў ся ад ным з за сна валь ні-
каў кі на фес ты ва лю, узяў на ся бе 
аба вяз кі стар шы ні жу ры і за пра сіў 
для ўдзе лу ў кон кур се Бі лі Уай лда ра, Дэ ві да Лі на, 
Ра бер та Ра се лі ні, Уол та Дыс нея і мно гіх ін шых. 
Са вец кі мі ўдзель ні ка мі пра гра мы бы лі Мі ха іл Ром, 
Аляк сандр Птуш ко і Фрыд рых Эрм лер. З 46 прад-
стаў ле ных у пра гра ме філь маў 11 (па стуж цы ад 
кож най кра і ны) бы лі ўда сто е ны га лоў най узна га ро-
ды — Гран-пры. Ад СССР прыз атры ма ла кар ці на 
Фрыд ры ха Эрм ле ра «Вя лі кі пе ра лом». «За ла тая 
паль ма вая га лі на» як вы шэй шая ўзна га ро да фес-
ты ва лю ста ла пры су джац ца толь кі з 1955 го да. 
Ся род са вец кіх кар цін пер шым яе лаў рэ а там ста ла 
стуж ка Мі ха і ла Ка ла то за ва «Ля цяць жу раў лі».

Він цэнт ДУ НІН-МАР ЦІН КЕ ВІЧ, кла сік бе ла рус-
кай лі та ра ту ры і дра ма тур гіі:
«Асця рож на, каб ве ліч бы ло га не сцер ці!».

У Мін ску за вяр шыў ся Ты дзень бе ла рус кай кух ні. Гэ ты пра ект ад-
быў ся ўпер шы ню і быў скі ра ва ны, па за ду ме га рад скіх ула даў, на 

па пу ля ры за цыю бе ла рус кіх страў най перш ся род су ай чын ні каў. Каб 
пры цяг нуць на вед ні каў, 12 ка вяр няў, рэ ста ра наў і ба раў Верх ня га го-
ра да пра па на ва лі іх ува зе і страў ні кам шэсць страў па зні жа ных кош-
тах. Пра ект скон чыў ся, але ней кія вы сно вы па куль ра біць ра на: згод на 
з па пя рэд няй ін фар ма цы яй, у ад ны з гэ тых пунк таў гра мад ска га хар-
ча ван ня ак цыя пры цяг ну ла больш на вед ні каў, у ін шыя — менш, чым, 
маг чы ма, ха це ла ся б. Ча му так ад бы ло ся, пэў на ж, пра ана лі зу юць. 
Сён ня дак лад на вя до ма толь кі тое, што ў перс пек ты ве вы ра ша на Ты-
дзень паў та рыць. Зна чыць, ужо мож на га ва рыць пра ка рысць ак цыі. 
Гэ так жа як і пра пы тан ні, якія яна па кі ну ла: як мы не шу ка лі ся род 
сва іх род ных і сяб роў тых, хто ска рыс таў ся маг чы мас цю на ве даць ка-
вяр ню ці рэ ста ран і па каш та ваць стра вы на цы я наль най кух ні пад час 
за яў ле на га і шы ро ка раз рэ кла ма ва на га ме ра пры ем ства, знай шла ся 
толь кі ад на та кая па ра су жэн цаў — зна ё мых ка ле гі. Мае гэ та зна чэн не 
ці не, але да ход у гэ тай сям'і, дзя ку ю чы за роб ку му жа, — іс тот на вы-
шэй шы за ся рэд ні...

...Ка лі еду да 
ма ці і тая пы та ец-
ца, што пры га та-
ваць да пры ез ду, 

прак тыч на заў сё ды за маў ляю ад но і тое ж: 
буль бя ныя блі ны. «У сэн се дра ні кі?» — не 
пер шы раз пе ра пыт ва юць у мя не ка ле гі роз-
ных уз рос таў. Не, блі ны — та кія ж вя лі кія, 
як пша ніч ныя, толь кі з буль бы. А да іх, што 
сто сам уз вы ша юц ца на ста ле, — вя лі кую па-
тэль ню сма жан кі: мя са, сква рак. Ка лі ўсё гэ та 
пры га ту ец ца, ту ды трэ ба ўбіць коль кі ку ры ных 
яек. Ка лі і яны за пя куц ца, ху цень ка па тэль ню 
на стол і шу ка ем па між яй ка мі і сма жан кай 
аст раў кі-ка ло дзе жы жоў та га тлу шчу. Ён па ві-
нен кле ка таць... І ту ды, у гэ тыя «ка ло дзе жы» 
лыж кай — гус тую смя та ну з ха ла дзіль ні ка... 
Раз ры ва ем блін па па лам, скруч ва ем яго і ма-
ча ем у су месь тлу шчу і смя та ны... А по тым 
сле дам ві дэль цам у рот — апе тыт ную сква рач-
ку ці ка ва ла чак хат няй каў бас кі з па тэль ні, а 
на ўзда гон за імі — яй ка... І зноў па ко ле... Як 
я ка жу, блін ца мі мож на ім гнен на так «на кі дац-
ца», што ўстаць з-за ста ла цяж ка.

Пры гад ваю сваё дзя цін ства, ка лі і баць-
кі ма ла ды мі бы лі, ды і ча сы ін шыя па на ва лі. 
Та ды ўсе су се дзі, род ныя, зна ё мыя тры ма лі 
гас па дар ку. Па ру сві ней як мі ні мум: маг чы ма, 
тру соў, ку рэй, нех та — нут рый. Да гэ туль у 
пад ра бяз нас цях па мя таю ўвесь пра цэс за бою: 
ад віс ку ў хля ве па ра ся ці да рас кла дзе ных по-
тым у до ме на пад ло зе на раз гор ну тай цы ра це 
ка вал каў са ла і мя са. Аба вяз ко вая сма жан ка 
пас ля ўсіх гэ тых ра бот для па моч ні каў: сквар-
кі, мя са, рэ бры, пя чон ка, кры вян ка... Мне і 
цёт цы асоб на — сма жа ныя сві ныя маз гі.

А по тым ра бі лі саль ці сон, тры бух, «паль-
цам пха ныя» каў ба сы, што грон ка мі пас ля 
доў га ві се лі ў кла доў цы по бач з кум пя ком... 
Са ла на пра ця гу го да ля жа ла ў куб ле з буй ной 
сол лю. Вэн дзі лі кум пяк і тыя ж са ла-каў ба сы 
мы ча мусь ці не вель мі час та. Пры гад ваю, як 
толь кі ад ной чы муж чы ны з рад ні па бу да ва лі 
на по лі ім пра ві за ва ную вянд ляр ню і ўсю ноч 
«кі ра ва лі ды мам», а нам, ма лым, тое бы ло 
ня звык ла і вель мі ці ка ва.

По тым усё, што на рых тоў ва ла ся, ця гам го-
да вы ка рыс тоў ва ла ся на кух ні. Іш ло ў бар шчы 
і ка пус ту, су пы з га ро ху, фа со лі. Сма жы ла ся 
ці іш ло ў ма чан ку пад пша ніч ныя ці буль бя-
ныя блі ны, вы ка рыс тоў ва лася як са ма стой-
ныя стра вы. Пад хат нія ж ква ша ную ка пус ту 
(у тым лі ку і га лоў ка мі), за со ле ныя ў боч ках 
агур кі, па мі до ры (і зя лё ныя так са ма), мо ча ныя 

ан то наў кі, ма ры на ва ныя гры бы. На ста ле час-
та бы ла баб ка, буль бя ная ка ша са сквар ка мі 
цы бу ляй. Ма ці ра бі ла ўзва ры з су ша ных яб лы-
каў і груш. Ча сам па вяс не зна ё мыя час та ва лі 
ква сам з бя ро за ві ку.

Усё гэ та ў асноў ным га та ва ла ся ў рус кай 
пе чы. Мы з бра там пра чы на лі ся ад кро каў 
баць коў, якія на сі лі ў ха ту ва ду, рас паль ва-
лі печ, га та ва лі ес ці на сям'ю і жы вё ле. Мне 
па да ба ла ся вы цяг нуць з та го чы гу на ад ва ра-
ную ў «мун дзі ры» буль бі ну і з'ес ці яе з сол лю. 
Мож на пе ра ліч ваць стра вы на цы я наль най, а 
на са мрэч та ды для нас бу дзён най кух ні і на-
да лей, толь кі які сэнс?...

Даў но ня ма рус кай печ кі, мы не тры ма ем жы-
вё лу, драў ля ныя боч кі змя ні лі ся хат ні мі на рых-
тоў ка мі ў сло і ках. Па кры се, як і ў боль шас ці, на 
ста ле па ча ло з'яў ляц ца ўсё больш «га рад скіх» 
страў або паў фаб ры ка таў з кра мы, якія не ка лі 
бы лі хі ба толь кі па свя тах ці як вы клю чэн не. 
На ват по суд змя ніў ся. Даў но за ўва жыў, што 
так, як атрым лі ва юц ца стра вы ў ма ці, на на шых 
на ва мод ных па тэль нях яны не «гу чаць»...

Вы хо дзіць, што па аб' ек тыў ных пры чы нах 
вяс ко вая (на цы я наль ная) кух ня за ста ла ся на 
сва ёй «ма лой ра дзі ме»? Не, ка неш не, мы па-
ра ней ша му ра ду ем ся «гу ма ні тар цы» ад туль 
у вы гля дзе све жых на ту раль ных пра дук таў, 
толь кі... Га та ваць, бы вае, не стае ні ча су, ні 
сіл. Гра мад скае хар ча ван не?

І вось тут, на мой по гляд, па чы на юц ца пы-
тан ні. Па-пер шае, спіс тра ды цый ных бе ла рус кіх 
страў, як мне зда ец ца, зву жа ны, умоў на ка жу чы, 
толь кі да вя до мых дра ні каў, ма чан кі-ве ра шча кі. 
Ну, ды якія тут свят кі, ка лі лу пяць па да ткі. Та кім 
чы нам, па-дру гое, — цэ ны. Кош ты на спра вы, 
аб ве шча ныя пад час пра вя дзен ня «Тыд ня на-
цы я наль най кух ні», па да лі ся мне пры маль ны мі: 
грыб ная по лі ўка за 15 ты сяч руб лёў, буль бя ная 
баб ка ці дра ні кі са смя та най за 25 ты сяч, сві ны 
кум пяк — за 45 ты сяч. Але гэ та бы ло толь кі 
ты дзень, у ас тат ні час цэ ны на стра вы вы шэй-
шыя. Зда ва ла ся б, на цы я наль ная кух ня — гэ та 
мяс цо выя, зна чыць, не са мыя да ра гія пра дук ты. 
Але тут та бе і арэн да, і па да ткі, і жа дан не ўста-
но вы за ра біць... Не бу дзем ка заць, што гэ тая 

праб ле ма на ро джа ная цал кам гра мад скім хар-
ча ван нем, але па фак це, на вы ха дзе, мы ма ем 
тое, што ма ем. Тут, да рэ чы, мож на за кра нуць і 
тэ му на шых за роб каў... На пэў на, усё ўза е ма звя-
за на. Ска жам, мне не шка да бу дзе за пла ціць за 
пор цыю дра ні каў 30-50 ты сяч руб лёў, узяць да 
іх ке ліх доб ра га пі ва. Але ка лі кож ная прос тая 
для мя не з дзя цін ства стра ва бу дзе каш та ваць 
удвая-утрая да ра жэй, ды ка лі яшчэ вы пра віц ца 
ў ка вяр ню сям' ёй... Мож на, на пэў на, ска заць і 
пра не да стат ко вую коль касць мес цаў у аб' ек-
тах гра мад ска га хар ча ван ня, што, па за ко нах 
эка но мі кі, не вя дзе да кан ку рэн цыі і, ад па вед на, 
да змян шэн ня апе ты таў ула даль ні каў ка вяр няў 
і рэ ста ра наў. Як па ве дам ля ла ся ад нос на ня даў-
на, ха ця роз на га кштал ту ка вяр няў і рэ ста ра наў 
з кож ным го дам у кра і не ўсё бо лее, на нар ма тыў 
у 40 па са дач ных мес цаў на ты ся чу жы ха роў мы 
па куль не вы хо дзім. У Бе ла ру сі гэ ты па каз чык 
— 35,7 мес ца на кож ную ты ся чу су ай чын ні каў, 
кан крэт на па Мін ску быў ня даў на 36,9 мес ца.

Па праў це мя не, ка лі па мы ля ю ся, але вы-
хо дзіць, што на цы я наль ная кух ня ў аб' ек тах 
гра мад ска га хар ча ван ня раз лі ча на най перш 
на за меж ных ту рыс таў, якіх не спы няць на ват 
вя лі кія кош ты (усе мы за мя жой імк нём ся па-
спы таць стра вы кра і ны, дзе зна хо дзім ся), або 
на па раў наль на не вя лі кую ка тэ го рыю за мож ных 
су ай чын ні каў. Пра ма са васць на вед ван ня бе ла-
ру са мі рэ ста ра наў з мэ тай па вя чэ раць га вор кі 
па куль не ідзе. Хі ба толь кі раз на ме сяц ці ў 
край нім вы пад ку на ты дзень — з на го ды. А ха-
це ла ся б, каб сваё бы ло яшчэ і да ступ ным...

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Неш та па доб нае бы ло i та ды, ка лi я па чу ла 
пра «Ты дзень бе ла рус кай кух нi». Ка лi я па-
ба чы ла ме ню, то зра зу ме ла, што не ка то рыя 
стра вы з яго я не ве даю. Мне на ват кры ху 
со рам на зра бi ла ся, што так ма ла зна ё мая з 
кух няй свай го на ро да. Спе цы яль на пай сцi i 
па спы таць «тыд нё выя» стравы мне не ўда ло-
ся, але роз дум над тым, што ж та кое пя чыс та, 
пры му сiў па-пер шае, па шу каць iн фар ма цыю 
ў iн тэр нэ це, а па-дру гое — па за да ваць пы-
тан нi род ным, каб яны ўспом нi лi, цi га та ва лi 
неш та па доб нае ў на шай сям'i. I ча му я ра ней 
не да ду ма ла ся пра ўсё гэ та да ве дац ца? А та-
му, што пра вiль на ў сён няш нiх га рад скiх жы-
ха роў — гэ та па вя чэ раць на бы тай па да ро зе 
пi цай, ка лi сiл не стае га та ваць, пад час па хо ду 
ў кра му за па сцi ся на ты дзень са сiс ка мi, «не 
здрадж ваць» кат ле там i бар шчу. Ёсць i «пе-
ра кос» у iн шы бок — зда ро вае хар ча ван не, 
нi га дзi ны без па ра вар кi! У абод вух гэ тых вы-
пад ках спро бы звяр нуць ува гу гра мад скас цi 
на бе ла рус кую кух ню сцiп ла ха ва юц ца за 
«хва ля мi» пэў на га не за да валь нен ня.

Якiя па хо ды ў рэ ста ра ны, ка лi на да чы 
буль ба бяс плат ная, а мя са баць кi з вёс кi пе-
рад адуць? Як мож на та кое ес цi, ха лес тэ рын 
пас ля «за ду шыць» i ўво гу ле, за 20 з не чым 
ты сяч па каш та ваць у рэ ста ра не нар маль ную 
стра ву прос та не рэ аль на.

З ад на го бо ку — ус пры няц це ка вяр няў i 
рэ ста ра наў вы ключ на як мес цаў, дзе ад зна-
ча юць свя ты (а яшчэ i ад веч ная праб ле ма 
— ад сут насць гро шай), з дру го га — не да вер 
i скеп сiс у да чы нен нi да ўся го гра мад ска га, 

а ча сам i бе ла рус ка га (з се рыi «дзе за ўгод на, 
але не тут»). У прын цы пе, ар гу мен ты абод вух 
ба коў зра зу ме лыя, i пе ра кон ваць iх пры хiль-
нi каў у ад ва рот ным — спра ва вель мi доў гая 
i нуд ная, бо ка лi ча ла век па-са праўд на му 
чымсь цi за цi ка вiц ца, ён «па зна ё мiц ца» з гэ-
тым пры лю бым рас кла дзе.

Але вось за ўва га на конт та го, што бе ла-
рус кая кух ня ў го ра дзе — вы ключ на для ту-
рыс таў, гэ та на ват не ча ка на. Спа чат ку, ду-
маю, вар та па га ва рыць ме на вi та пра якасць 
страў i iх ад па вед насць леп шым тра ды цы ям 
бе ла рус кай кух нi, якiя, на дум ку май го ка ле гi, 
у га рад скiх умо вах мруць, нi бы та му хi ўзiм ку. 
Так, ня ма ў рэ ста ра нах са праўд ных пе чак, не 
тры ма юць га ра джа не на бал ко нах па рсюч-
коў i не су шаць каў ба сы ў пад стрэш шы. Так, 
гра мад скае хар ча ван не не паў то рыць адзiн 
у адзiн стра вы, якiя ста вi лi на стол у вёс ках 
ра ней, даў но-даў но, ка лi «дрэ вы бы лi вя лi-
кi мi».

Але ча му гэ та па вiн на га ва рыць пра тое, 
што на шы на цы я наль ныя стра вы ў га рад скiх 
умо вах га та ваць нель га? Якасць лю бой стра-
вы, а гэ та мо жа быць якая за ўгод на кух ня, 
за ле жыць най перш ад сум лен ня i май стэр-
ства ку ха ра. Ня хай бу дзе не адзiн у адзiн, 
як га та ва ла ба бу ля, але не ня смач на. Гэ та ў 
гра мад скiм хар ча ван нi. А што до ма?

Не прэ тэн дую на «экс перт нае мер ка ван-
не», прос та пры вя ду прык лад з улас на га во-
пы ту. Та кую смач ную стра ву, як леж нi, ад ны 
за лiч ва юць да ўкра iн скай, а iн шыя — да бе-
ла рус кай кух нi (пры нам сi, у мяс цо вас цi, дзе 
я вы рас ла, по бач ма ец ца i ўкра iн ская, i поль-
ская мя жа, так што цал кам маг чы ма «куль-
тур нае за па зыч ван не», але стра ва ўсё роў на 
з на род най кух нi). Леж нi ў звы чай най ду хоў цы 
атрым лi ва юц ца не менш смач ны мi, чым у пе-
чы. А га ту юц ца яны зу сiм прос та: ва рыц ца 
буль ба, з яе ро бiц ца «таў ка нi ца» (пю рэ), ку ды 
да да ец ца сма жа ная цы бу ля, а пас ля ў глы бо-
кую фор му вы клад ва юць част ку буль бы, звер-
ху — пад сма жа ную кiс лую ка пус ту i шмат кi 
мя са, пас ля ча го та кi «пi рог» за кры ва ец ца той 
буль бай, якая за ста ла ся, i ста вiц ца ў ду хоў ку 
хвi лiн на 30-40. I не га тую я та кую стра ву, каб 
ка гось цi здзi вiць, бо яна са праў ды звык лая, 
якой i заўж ды бы ла для май го сма ку. Вя до-
ма, на конт леж няў мож на ска заць, што гэ та 
рэ цэпт вель мi прос ты, а больш скла да ныя 
«не па зу бах» тым, хто ада рваў ся ад зям лi i 
«пры грэў ся» ў га рад скiх ква тэ рах. Але та ды 

што на конт мiн ча нi на Але ся Пры шы вал кi, якi 
до ма пя чэ са праўд ны жыт нi хлеб па ста ра даў-
нiх бе ла рус кiх рэ цэп тах? Так, ду хоў ку да вя ло-
ся «ўдас ка на лiць» та лер кай з ка мень чы ка мi, 
ме та дам вы пра ба ван няў зра зу ме лi, што хлеб 
най лепш вы пя каць на глi ня ным кру зе, але ж 
усё атры ма ла ся! А мож на бы ло так са ма для 
ся бе вы ра шыць: па каш та ваць у Мiн ску ўлас-
на руч на спе ча на га хле ба не маг чы ма...

За ста лi ся «ту рыс ты-аван ту рыс ты». У не ка-
то рых мо жа ўзнiк нуць ура жан не, што дзе ля iх 
гэ ты ты дзень i зла дзi лi, а на шы дзi ця чыя ўспа-
мi ны i на сталь гiю па вяс ко вай, са праўд най бе-
ла рус кай сма ка це бес цы ры мон на «па та пi лi» 
ў смя та не, што па да ва лi да «за то ча ных» пад 
ту рыс таў дра нi каў. Ска жу шчы ра: на коль кi 
та кая дум ка праў дзi вая, на ват за дум вац ца 
не ха чу, бо зу сiм не со рам на, на мой по гляд, 
ста рац ца гас цям кра i ны да га дзiць. Тым больш 
што для бе ла ру саў гэ та так са ма бу дзе толь кi 
на ка рысць. Не як пад час ад па чын ку ў Бал га-
рыi я спы та ла ся ў мяс цо вай жы хар кi пра тое, 
як бал га ры ста вяц ца да та го, што iн ша зем цы 
ў iх кра i не ак тыў на на бы ва юць жыл лё i пе ра-
яз джа юць на па ста ян нае мес ца жы хар ства. 
Ве да ю чы, якiя сло вы ка жуць мае су се дзi ў 
Мiн ску пра сям'ю сi рый цаў, што не каль кi ме-
ся цаў та му на бы лi ква тэ ру ў на шым до ме, я 
ча ка ла бу ры эмо цый. Але атры ма ла ад каз, 
яко га ну зу сiм не ча ка ла:

— Мы да гэ та га доб ра ста вiм ся, бо лю-
дзi на бы ва юць жыл лё, ства ра юць тут ней кi 
бiз нес, а зна чыць — уклад ва юць гро шы ў 
Бал га рыю.

Нi хто не про сiць бе ла ру саў за бы вац ца на 
свае iн та рэ сы i звыч кi, але ў тым, каб дзя-
лiц ца, пры чым i куль тур ны мi зда быт ка мi, i 
ку лi нар ны мi тра ды цы я мi, ня ма нi чо га дрэн-
на га, гэ та «не ба лю ча». Але каб бы ло чым 
дзя лiц ца, ка рыс на спа чат ку дас ка на ла спаз-
наць сваю куль ту ру i тра ды цыi. А ка лi гэ ты 
«пра цэс» ад бу дзец ца праз ежу, то ён бу дзе 
яшчэ i «смач ным»!..

Ган на ГА РУС ТО ВIЧ

Мая праў даМая праў да  ��

НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЯ 
КУХ НЯ — 
ДЛЯ ТУ РЫС ТАЎ?

СПАЗ НА ВАЦЬ 
I ДЗЯ ЛIЦ ЦА — 

ГЭ ТА НЕ БА ЛЮ ЧА!

Зда ва ла ся б, на цы я наль ная кух ня — 
гэ та мяс цо выя, зна чыць, не са мыя 
да ра гія пра дук ты. Але тут та бе і 
арэн да, і па да ткі, і жа дан не ўста но вы 
за ра біць...

Цал кам пад трым лі ваю іні цы я ты ву па пра вя дзен ні не тое што 
тыд ня на цы я наль най кух ні, а на ват ме ся ца і паў год дзя. Шчы ра 
ка жу. Але ра зам з тым са ма па ста ноў ка пы тан ня — рэ кла ма-
ваць та кім чы нам сваё — зда ец ца кры ху дзіў на ва тай і пры му-
шае за ду мац ца... Вось ска жы це, у нас да «Тыд ня...» нель га 
бы ло па спы таць стра вы на цы я наль най кух ні ў ка вяр нях, рэ-
ста ра нах? Мож на бы ло. Пад час пра вя дзен ня ме ра пры ем ства 
ўвя лі спе цы яль ны пе ра лік страў і — ува га! — зні зі лі на іх цэ ны. 
Зна чыць, ад на з праб лем, ча му мы не вель мі ак тыў на спа ку ша-
ем ся на на цы я наль нае ме ню — кошт? Ці мы ўжо за бы лі ся, што 
гэ та та кое — бе ла рус кая кух ня? Ка лі так, зноў жа — ча му?

Бе ла рус кай кух няй, зра зу ме ла, «кар мi лi» i ра ней, тут не па спра ча-
еш ся. Але мне на ро зум у гэ тай сi ту а цыi перш-на перш пры хо дзяць 
не дра нi кi, а... ка жа ны. Не, з ма i мi гаст ра на мiч ны мi гус та мi ўсё ў 
па рад ку. Прос та коль кi дзён та му я па ба чы ла ў iн тэр нэ це фо та 
ка жа ноў. На пер шы по гляд — нi чо га не звы чай на га, ка лi не ве даць, 
што фо та бы ло пе ра вер ну тым. Ве да е це, ша ноў ныя, гэ та бы ло 
са праўд ным ад крыц цём. Пас ля я спе цы яль на спам па ва ла яшчэ 
коль кi здым каў ка жа ноў i на ўмыс на па пе ра ва роч ва ла вы явы «з 
га ла вы на но гi». Звы чай ныя кры ла тыя «вам пiр чы кi» пас ля та кой 
апе ра цыi ста на вi лi ся па доб ны мi цi то да джаз-бэн даў на сцэ не, цi 
то да «хлоп цаў з ра ё на», якiя па на кiд ва лi пiн жа кi на ня звык лыя да 
та ко га адзен ня пле чы. Пас ля се ан су «ка жа но вай» сме ха тэ ра пii я 

зла вi ла ся бе на дум цы, што даў но так не смя я ла ся. I ча му я не да ду ма ла ся ра ней, што 
фо та ка жа ноў мож на пе ра ва роч ваць? А та му, што «не пе ра вер ну тыя» ка жа ны — гэ та 
звык ла i як бы пра вiль на.

Ка лi я па ба чы ла ме ню, то зра зу ме ла, 
што не ка то рыя стра вы з яго я не 
ве даю. Мне на ват кры ху со рам на 
зра бi ла ся, што так ма ла зна ё мая з 
кух няй свай го на ро да.

З ПЕР ШЫХ ВУС НАЎ
Мi ка лай Мi ро на вiч Шы ка лай, ды рэк-

тар фi лi яла Iва наў ска га рай па «Ка ап рам»:
«На шу «ра ён ку» я i на шы ра бот нi кi 

вы пiс ва ем з даў ня га ча су. Асаб лi ва па да-
ба юц ца ра ён ныя на вi ны, ма тэ ры я лы пра ге-
ра iч нае мi ну лае ра ё на, пра ба я выя подз вi гi 
пар ты зан. У роз ны час га зе ту рэ да га ва лi 
Аляк сей Каў ко, Ва ле рый Мi халь чук, ця пер — 
Ана толь Крэй дзiч, да рэ чы, пiсь мен нiк, аў тар 
мно гiх цi ка вых кнiг. Вось i ня даў на з удзе лам 
шы ро ка га аў тар ска га ак ты ву пад рых та ва-
ны да дру ку збор нiк ус па мi наў «Чыр во ная 
звяз да»: асо бы на фо не эпох». Ад шчы ра га 
сэр ца вiн шу ем на шу га зе ту-пар ты зан ку з 

70-год дзем. Жа да ем i жур на лiс-
там-ве тэ ра нам, i сён няш нiм яе 

ле та пiс цам моц на га зда роўя, 
шчод ра га даў га лец ця, на-
тхнен ня i цi ка вых су стрэч над 

Ясель дай-ра кой».
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У Ві цеб скім мас тац кім 
му зеі ад кры ла ся вы ста ва 
«Ра ка ча су» — тво раў вя-
до ма га ра сій ска га мас та-
ка Ні ка са Саф ро на ва. На 
па лот нах парт рэ ты Дзя гі-
ле ва, Джо ні Дэ па і ін шых 
вя до мых лю дзей, пей за-
жы, на цюр мор ты...

Аў тар збі раў ся аса біс та 
пры сут ні чаць на яе ад крыц-
ці, але ця пер ён на рэ абі лі-
та цыі пас ля та го як атры маў 
раз рыў звя зак пра ва га пля-
ча. Пра гэ та ка рэс пан дэн ту 
«Звяз ды» рас ка заў Анд рэй 
Лейн, адзін з ар га ні за та раў 
вы ста вы.

Дзе атры маў траў му «зор-
ны» мас так, спа дар Лейн не 
ўдак лад ніў. Што ты чыц ца вы-
ста вы, ад крыў тай ну: 75 ра бот, 
якія мо гуць уба чыць жы ха ры 
Ві цеб ска, каш ту юць ка ля 1,5 
міль ё на до ла раў.

— Ка лек цыя да во лі да ра-
гая, усе кар ці ны пра да юц ца. 
Ра бо ты ня тан ныя — па ца не 
ад 10 ты сяч еў ра. І парт рэ ты 
ро бяц ца на за каз. На прык-
лад, са мы да ра гі парт рэт Ні-
кас на пі саў за 500 ты сяч до-

ла раў — для ка ра ля Бру нея. 
Ка лі вы ста ва пра хо дзі ла ў 
Брэс це, там бы ла прад стаў-
ле на пра ца, якую Ні кас зра біў 
для Прэ зі дэн та Бе ла ру сі: гэ-
та парт рэт, на якім Аляк сандр 
Лу ка шэн ка прад стаў ле ны ў 
воб ра зе су час ні ка Фран цыс ка 
Ска ры ны. Вя до ма, што Ні кас 
у лі ку ін ша га — аў тар больш 
як 20 парт рэ таў прэ зі дэн таў, 
а так са ма амаль усіх «зо рак» 
Га лі ву да, — рас каз вае Анд-
рэй.

Анд рэй Лейн пры ем на 
здзіў ле ны ўзроў нем му зе яў 
га ра доў Бе ла ру сі, асаб лі ва 
Ві цеб ска: «Усе на са мым вы-
со кім уз роў ні. І больш вя лі кія 
га ра ды ў Ра сіі і ва Укра і не не 
мо гуць па хва ліц ца та кі мі бу-
дын ка мі, па ды хо дам у ар га ні-
за цыі вы стаў і пра фе сі я на ліз-
мам су пра цоў ні каў».

Па тра ды цыі, ка лі Ні кас 
пры яз джае ў га ра ды, дзе ад-

кры ва ец ца вы ста ва яго тво-
раў, ад ра зу ідзе ў царк ву, без 
ліш ніх су пра ва джаль ні каў. 
Што ты чыц ца роз ных чу так 
пра яго аса біс тае жыц цё, то, 
па вод ле слоў ар га ні за та ра вы-
ста вы, Ні кас Сця па на віч ужо 
шмат га доў жы ве з пры го жай 
да май у Маск ве. Хто яна? Не 
ўдак лад ня ец ца.

Тое, што вя до мы мас так 
вель мі па пу ляр ны, па цвяр-
джае на ступ ная гіс то рыя. Ча-
ла век па кі нуў за да так за кар-
ці ну і знік на 5 га доў. Рап там 
прый шоў і за пла ціў ас тат нюю 
су му. Ака за ла ся, што ён 5 га-
доў збі раў гро шы на кар ці ну, і 
ўрэш це яго ма ра здзейс ні ла ся. 
Гэ ты твор Ні кас яму па да рыў.

Пас ля Ві цеб ска вы ста ва 
пе ра е дзе ў Грод на і Мінск. 
Жы ха ры ста лі цы ўба чаць яе ў 
па чат ку на ступ на га го да.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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