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Мінску завяршыўся Тыдзень беларускай кухні. Гэты праект адбыўся ўпершыню і быў скіраваны, па задуме гарадскіх уладаў, на
папулярызацыю беларускіх страў найперш сярод суайчыннікаў. Каб
прыцягнуць наведнікаў, 12 кавярняў, рэстаранаў і бараў Верхняга горада прапанавалі іх увазе і страўнікам шэсць страў па зніжаных коштах. Праект скончыўся, але нейкія высновы пакуль рабіць рана: згодна
з папярэдняй інфармацыяй, у адны з гэтых пунктаў грамадскага харчавання акцыя прыцягнула больш наведнікаў, у іншыя — менш, чым,
магчыма, хацелася б. Чаму так адбылося, пэўна ж, прааналізуюць.
Сёння дакладна вядома толькі тое, што ў перспектыве вырашана Тыдзень паўтарыць. Значыць, ужо можна гаварыць пра карысць акцыі.
Гэтак жа як і пра пытанні, якія яна пакінула: як мы не шукалі сярод
сваіх родных і сяброў тых, хто скарыстаўся магчымасцю наведаць кавярню ці рэстаран і пакаштаваць стравы нацыянальнай кухні падчас
заяўленага і шырока разрэкламаванага мерапрыемства, знайшлася
толькі адна такая пара сужэнцаў — знаёмых калегі. Мае гэта значэнне
ці не, але даход у гэтай сям'і, дзякуючы заробку мужа, — істотна вышэйшы за сярэдні...

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ
КУХНЯ —
ДЛЯ ТУРЫСТАЎ?
Цалкам падтрымліваю ініцыятыву па правядзенні не тое што
тыдня нацыянальнай кухні, а нават месяца і паўгоддзя. Шчыра
кажу. Але разам з тым сама пастаноўка пытання — рэкламаваць такім чынам сваё — здаецца крыху дзіўнаватай і прымушае задумацца... Вось скажыце, у нас да «Тыдня...» нельга
было паспытаць стравы нацыянальнай кухні ў кавярнях, рэстаранах? Можна было. Падчас правядзення мерапрыемства
ўвялі спецыяльны пералік страў і — увага! — знізілі на іх цэны.
Значыць, адна з праблем, чаму мы не вельмі актыўна спакушаемся на нацыянальнае меню — кошт? Ці мы ўжо забыліся, што
гэта такое — беларуская кухня? Калі так, зноў жа — чаму?

 Падзея

Аў тар збі раў ся аса біс та
прысутнічаць на яе адкрыцці, але цяпер ён на рэабілітацыі пасля таго як атрымаў
разрыў звязак правага пляча. Пра гэта карэспандэнту
«Звяз ды» рас ка заў Анд рэй
Лейн, адзін з арганізатараў
выставы.
Дзе атрымаў траўму «зорны» мастак, спадар Лейн не
ўдакладніў. Што тычыцца выставы, адкрыў тайну: 75 работ,
якія могуць убачыць жыхары
Віцебска, каштуюць каля 1,5
мільёна долараў.

— Калекцыя даволі дарагая, усе карціны прадаюцца.
Работы нятанныя — па цане
ад 10 тысяч еўра. І партрэты
робяцца на заказ. Напрыклад, самы дарагі партрэт Нікас напісаў за 500 тысяч до-
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крываецца выстава яго твораў, адразу ідзе ў царкву, без
ліш ніх су пра ва джаль ні каў.
Што тычыцца розных чу так
пра яго асабістае жыццё, то,
паводле слоў арганізатара выставы, Нікас Сцяпанавіч ужо
шмат гадоў жыве з прыгожай
дамай у Маскве. Хто яна? Не
ўдакладняецца.
Тое, што вядомы мас так
вель мі па пуляр ны, па цвярджае наступная гісторыя. Чалавек пакінуў задатак за карціну і знік на 5 гадоў. Раптам
прыйшоў і заплаціў астатнюю
суму. Аказалася, што ён 5 гадоў збіраў грошы на карціну, і
ўрэшце яго мара здзейснілася.
Гэты твор Нікас яму падарыў.
Пас ля Ві цеб ска вы ста ва
пераедзе ў Гродна і Мінск.
Жыхары сталіцы ўбачаць яе ў
пачатку наступнага года.
Аляксандр ПУКШАНСКІ
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лараў — для караля Брунея.
Калі выстава праходзіла ў
Брэсце, там была прадстаўлена праца, якую Нікас зрабіў
для Прэзідэнта Беларусі: гэта партрэт, на якім Аляксандр
Лукашэнка прадстаўлены ў
вобразе сучасніка Францыска
Скарыны. Вядома, што Нікас
у ліку іншага — аўтар больш
як 20 партрэтаў прэзідэнтаў,
а таксама амаль усіх «зорак»
Галівуда, — расказвае Андрэй.
Анд рэй Лейн пры ем на
здзіўлены ўзроўнем музеяў
гарадоў Беларусі, асабліва
Віцебска: «Усе на самым высокім узроўні. І больш вялікія
гарады ў Расіі і ва Украіне не
могуць пахваліцца такімі будынкамі, падыходам у арганізацыі выстаў і прафесіяналізмам супрацоўнікаў».
Па тра ды цыі, ка лі Нікас
прыязджае ў гарады, дзе ад-

Поўня 19 верасня.
Месяц у сузор’і Блізнят.

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

Нешта падобнае было i тады, калi я пачула
пра «Тыдзень беларускай кухнi». Калi я пабачыла меню, то зразумела, што некаторыя
стравы з яго я не ведаю. Мне нават крыху
сорамна зрабiлася, што так мала знаёмая з
кухняй свайго народа. Спецыяльна пайсцi i
паспытаць «тыднёвыя» стравы мне не ўдалося, але роздум над тым, што ж такое пячыста,
прымусiў па-першае, пашукаць iнфармацыю
ў iнтэрнэце, а па-другое — пазадаваць пытаннi родным, каб яны ўспомнiлi, цi гатавалi
нешта падобнае ў нашай сям'i. I чаму я раней
не дадумалася пра ўсё гэта даведацца? А таму, што правiльна ў сённяшнiх гарадскiх жыхароў — гэта павячэраць набытай па дарозе
пiцай, калi сiл нестае гатаваць, падчас паходу
ў краму запасцiся на тыдзень сасiскамi, «не
здраджваць» катлетам i баршчу. Ёсць i «перакос» у iншы бок — здаровае харчаванне,
нi гадзiны без параваркi! У абодвух гэтых выпадках спробы звярнуць увагу грамадскасцi
на беларускую кухню сцiпла хаваюцца за
«хвалямi» пэўнага незадавальнення.
Якiя паходы ў рэстараны, калi на дачы
бульба бясплатная, а мяса бацькi з вёскi перададуць? Як можна такое есцi, халестэрын
пасля «задушыць» i ўвогуле, за 20 з нечым
тысяч пакаштаваць у рэстаране нармальную
страву проста нерэальна.
З аднаго боку — успрыняцце кавярняў i
рэстаранаў выключна як месцаў, дзе адзначаюць святы (а яшчэ i адвечная праблема
— адсутнасць грошай), з другога — недавер
i скепсiс у дачыненнi да ўсяго грамадскага,
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год — завершана аб'яднанне Італіі. Італьянскія войскі занялі Папскую вобласць і
ўвайшлі ў Рым, які быў абвешчаны сталіцай каралеўства. Папа Пій ІX адмовіўся весці перамовы з новай
уладай, падаўся ў свой палац у Ватыкане і абвясціў
сябе і сваіх пераемнікаў на папскім троне «ватыканскімі палоннымі».
год — нарадзіўся (горад Віцебск) Аляксандр Аляксандравіч Міхалевіч, беларускі вучоны ў галіне цеплаабмену і ядзернай энергетыкі,
акадэмік НАН Беларусі, доктар тэхнічных навук, прафесар. Аўтар навуковых прац па даследаванні механізму цепла- і масаабмену ў элементах энергетычных
установак, распрацоўцы сістэм астуджэння цеплавых
і атамных электрастанцый, энергетычнай бяспецы,
энергазберажэнні, радыеэкалогіі. Браў удзел у распрацоўцы «Энергетычнай праграмы», Дзяржаўнай
праграмы развіцця ядзернай энергетыкі, рэспубліканскай праграмы «Энергазберажэнне» і Асноўных напрамкаў энергетычнай палітыкі Рэспублікі Беларусь.
Узнагароджаны медалём Ф. Скарыны.
год — перад пачаткам Другой сусветнай вайны адзіным міжнародным кінафорумам быў фес тываль у Венецыі. Ён праходзіў
пад уплывам фашысцкага рэжыму, які захапіў на
той час ужо па ло ву Еў ро пы. Не за леж ныя еў рапейскія кінематаграфіс ты звярнуліся з петыцыяй
да фран цуз ска га ўра да, у якой пра па на ва лі ар-
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а часам i беларускага (з серыi «дзе заўгодна,
але не тут»). У прынцыпе, аргументы абодвух
бакоў зразумелыя, i пераконваць iх прыхiльнiкаў у адваротным — справа вельмi доўгая
i нудная, бо калi чалавек па-сапраўднаму
чымсьцi зацiкавiцца, ён «пазнаёмiцца» з гэтым пры любым раскладзе.
Але вось заўвага наконт таго, што беларуская кухня ў горадзе — выключна для турыстаў, гэта нават нечакана. Спачатку, думаю, варта пагаварыць менавiта пра якасць
страў i iх адпаведнасць лепшым традыцыям
беларускай кухнi, якiя, на думку майго калегi,
у гарадскiх умовах мруць, нiбыта мухi ўзiмку.
Так, няма ў рэстаранах сапраўдных печак, не
трымаюць гараджане на балконах парсючкоў i не сушаць каўбасы ў падстрэшшы. Так,
грамадскае харчаванне не паўторыць адзiн
у адзiн стравы, якiя ставiлi на стол у вёсках
раней, даўно-даўно, калi «дрэвы былi вялiкiмi».
Але чаму гэта павiнна гаварыць пра тое,
што нашы нацыянальныя стравы ў гарадскiх
умовах гатаваць нельга? Якасць любой стравы, а гэта можа быць якая заўгодна кухня,
залежыць найперш ад сумлення i майстэрства кухара. Няхай будзе не адзiн у адзiн,
як гатавала бабуля, але не нясмачна. Гэта ў
грамадскiм харчаваннi. А што дома?
Не прэтэндую на «экспертнае меркаванне», проста прывяду прыклад з уласнага вопыту. Такую смачную страву, як лежнi, адны
залiчваюць да ўкраiнскай, а iншыя — да беларускай кухнi (прынамсi, у мясцовасцi, дзе
я вырасла, побач маецца i ўкраiнская, i польская мяжа, так што цалкам магчыма «культурнае запазычванне», але страва ўсё роўна
з народнай кухнi). Лежнi ў звычайнай духоўцы
атрымлiваюцца не менш смачнымi, чым у печы. А гатуюцца яны зусiм проста: варыцца
бульба, з яе робiцца «таўканiца» (пюрэ), куды
дадаецца смажаная цыбуля, а пасля ў глыбокую форму выкладваюць частку бульбы, зверху — падсмажаную кiслую капусту i шматкi
мяса, пасля чаго такi «пiрог» закрываецца той
бульбай, якая засталася, i ставiцца ў духоўку
хвiлiн на 30-40. I не гатую я такую страву, каб
кагосьцi здзiвiць, бо яна сапраўды звыклая,
якой i заўжды была для майго смаку. Вядома, наконт лежняў можна сказаць, што гэта
рэцэпт вельмi просты, а больш складаныя
«не па зубах» тым, хто адарваўся ад зямлi i
«прыгрэўся» ў гарадскiх кватэрах. Але тады

што наконт мiнчанiна Алеся Прышывалкi, якi
дома пячэ сапраўдны жытнi хлеб па старадаўнiх беларускiх рэцэптах? Так, духоўку давялося «ўдасканалiць» талеркай з каменьчыкамi,
метадам выпрабаванняў зразумелi, што хлеб
найлепш выпякаць на глiняным крузе, але ж
усё атрымалася! А можна было таксама для
сябе вырашыць: пакаштаваць у Мiнску ўласнаручна спечанага хлеба немагчыма...

Калi я пабачыла меню, то зразумела,
што некаторыя стравы з яго я не
ведаю. Мне нават крыху сорамна
зрабiлася, што так мала знаёмая з
кухняй свайго народа.
Засталiся «турысты-авантурысты». У некаторых можа ўзнiкнуць уражанне, што дзеля iх
гэты тыдзень i зладзiлi, а нашы дзiцячыя ўспамiны i настальгiю па вясковай, сапраўднай беларускай смакаце бесцырымонна «патапiлi»
ў смятане, што падавалi да «заточаных» пад
турыстаў дранiкаў. Скажу шчыра: наколькi
такая думка праўдзiвая, нават задумвацца
не хачу, бо зусiм не сорамна, на мой погляд,
старацца гасцям краiны дагадзiць. Тым больш
што для беларусаў гэта таксама будзе толькi
на карысць. Неяк падчас адпачынку ў Балгарыi я спыталася ў мясцовай жыхаркi пра тое,
як балгары ставяцца да таго, што iншаземцы
ў iх краiне актыўна набываюць жыллё i пераязджаюць на пастаяннае месца жыхарства.
Ведаючы, якiя словы кажуць мае суседзi ў
Мiнску пра сям'ю сiрыйцаў, што некалькi месяцаў таму набылi кватэру ў нашым доме, я
чакала буры эмоцый. Але атрымала адказ,
якога ну зусiм не чакала:
— Мы да гэтага добра ставiмся, бо людзi набываюць жыллё, ствараюць тут нейкi
бiзнес, а значыць — укладваюць грошы ў
Балгарыю.
Нiхто не просiць беларусаў забывацца на
свае iнтарэсы i звычкi, але ў тым, каб дзялiцца, прычым i культурнымi здабыткамi, i
кулiнарнымi традыцыямi, няма нiчога дрэннага, гэта «не балюча». Але каб было чым
дзялiцца, карысна спачатку дасканала спазнаць сваю культуру i традыцыi. А калi гэты
«працэс» адбудзецца праз ежу, то ён будзе
яшчэ i «смачным»!..
Ганна ГАРУСТОВIЧ

ганізаваць фес тываль, свабодны
ад па лі ты кі. Пер шы Кан скі кі нафес тываль павінен быў адкрыцца
1 верасня 1939 года, але ў гэты
дзень пачалася Другая сусветная
вайна. Паў торны старт быў узяты
толь кі праз сем га доў — 20 верасня 1946 года. Луі Люм'ер, які
з'яўляўся ад ным з за сна валь нікаў кінафес тывалю, узяў на сябе
абавязкі старшыні журы і запрасіў
для ўдзелу ў конкурсе Білі Уайлдара, Дэвіда Ліна,
Ра бер та Ра се лі ні, Уол та Дыс нея і мно гіх ін шых.
Савецкімі ўдзельнікамі праграмы былі Міхаіл Ром,
Аляксандр Птушко і Фрыдрых Эрмлер. З 46 прадстаўленых у праграме фільмаў 11 (па стужцы ад
кожнай краіны) былі ўдастоены галоўнай узнагароды — Гран-пры. Ад СССР прыз атрымала карціна
Фрыдрыха Эрмлера «Вялікі пералом». «Залатая
пальмавая галіна» як вышэйшая ўзнагарода фесты ва лю ста ла пры суджац ца толь кі з 1955 го да.
Сярод савецкіх карцін першым яе лаўрэатам стала
стужка Міхаіла Калатозава «Ляцяць жураўлі».

З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ
Мiкалай Мiронавiч Шыкалай, дырэктар фiлiяла Iванаўскага райпа «Каапрам»:
«Нашу «раёнку» я i нашы работнiкi
выпiсваем з даўняга часу. Асаблiва падабаюцца раённыя навiны, матэрыялы пра гераiчнае мiнулае раёна, пра баявыя подзвiгi
партызан. У розны час газету рэдагавалi
Аляксей Каўко, Валерый Мiхальчук, цяпер —
Анатоль Крэйдзiч, дарэчы, пiсьменнiк, аўтар
многiх цiкавых кнiг. Вось i нядаўна з удзелам
шырокага аўтарскага актыву падрыхтаваны да друку зборнiк успамiнаў «Чырвоная
звязда»: асобы на фоне эпох». Ад шчырага
сэрца вiншуем нашу газету-партызанку з
70-годдзем. Жадаем i журналiстам-ветэранам, i сённяшнiм яе
летапiсцам моцнага здароўя,
шчодрага даўгалецця, натхнення i цiкавых сустрэч над
Ясельдай-ракой».

Вiншуем родным беларускiм словам
дырэктара ААТ «Парахонскае» Уладзiмiра Фёдаравiча Храленку з 50-годдзем,
а таксама з узнагароджаннем Ганаровай
граматай Брэсцкага аблвыканкама. Няхай залаты юбiлей сагравае Вас не толькi
шчодрым вераснёўскiм сонцам, але i нашымi ўдзячнымi сэрцамi, святочнымi вiншаваннямi ды найлепшымi пажаданнямi
самых блiзкiх людзей, калег па рабоце,
усiх вяскоўцаў. Няхай светлае зямное
шчасце нiколi не пакiдае Вас, а таксама
дзяцей, унукаў i праўнукаў.
З павагай,
Аляксандр Лявонцьевiч
АНДРЫЕВIЧ,
старшыня Пiнскага
райаграпрамсаюза.

Вінцэнт ДУНІН-МАРЦІНКЕВІЧ, класік беларускай літаратуры і драматургіі:

«Асцярожна, каб веліч былога не сцерці!».

УНН 200256305

БЕЛАРУСКАЯ
ГАЗЕТА

УСМІХНЕМСЯ
Дзецi — кветкi жыцця :)
Малы пытаецца ў мацi:
— Мама, у таты ёсць бацькi?..
— Вядома, ёсць. Баба Валя i дзед
Вiця...
— А навошта яны нам яго аддалi?..

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Палата прадстаўнiкоў Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь,
Савет Мiнiстраў Рэспублiкi Беларусь
РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ НУМАР 2 АД 17 ЛЮТАГА 2009 ГОДА,
ВЫДАДЗЕНАЕ МІНІСТЭРСТВАМ ІНФАРМАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ.

Галоўны рэдактар КАРЛЮКЕВІЧ Аляксандр Мікалаевіч.
РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: Н. КАРПЕНКА (намеснiк галоўнага рэдактара),
В. КЛЮЧНІК (намеснiк галоўнага рэдактара), А. КЛЯШЧУК, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (першы намеснiк дырэктара—галоўнага рэдактара), Н. РАСОЛЬКА,
С. РАСОЛЬКА, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК.

Кожная жанчына мае права пабудзiць
мужа ў тры гадзiны ночы, каб спытаць,
цi кахае ён яе... А калi кахае, дык няхай
прынясе папiць!

НАШ АДРАС: 220013, г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.
ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64,
падпіскі і распаўсюджвання — 287 18 38, 287 17 21, юрыдычнага — 287 19 68,
сакратарыята — 292 05 82, адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» —
292 44 12; «Мясцовае самакіраванне» — 292 44 12, уласных карэспандэнтаў:
у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92,
Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi: 287 18 81.

— Калi перайшоў на новую працу, адразу адвучыў калег прасiць падвезцi.
— Як?
— Калi пад'язджаем да святлафора,
я пытаюся, якое святло гарыць. Тыдзень так, i больш не просяць...

http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by,

ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ

тэл./факс: 287 17 79,
е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

(для зваротаў): zvarot@zvyazda.minsk.by

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

Усё гэта ў асноўным гатавалася ў рускай
печы. Мы з братам прачыналіся ад крокаў
бацькоў, якія насілі ў хату ваду, распальвалі печ, гатавалі есці на сям'ю і жывёле. Мне
падабалася выцягнуць з таго чыгуна адвараную ў «мундзіры» бульбіну і з'есці яе з соллю.
Можна пералічваць стравы нацыянальнай, а
насамрэч тады для нас будзённай кухні і надалей, толькі які сэнс?...
Даўно няма рускай печкі, мы не трымаем жывёлу, драўляныя бочкі змяніліся хатнімі нарыхтоўкамі ў слоіках. Пакрысе, як і ў большасці, на
стале пачало з'яўляцца ўсё больш «гарадскіх»
страў або паўфабрыкатаў з крамы, якія некалі
былі хіба толькі па святах ці як выключэнне.
Нават посуд змяніўся. Даўно заўважыў, што
так, як атрымліваюцца стравы ў маці, на нашых
навамодных патэльнях яны не «гучаць»...
Выходзіць, што па аб'ектыўных прычынах
вясковая (нацыянальная) кухня засталася на
сваёй «малой радзіме»? Не, канешне, мы паранейшаму радуемся «гуманітарцы» адтуль
у выглядзе свежых натуральных прадуктаў,
толькі... Гатаваць, бывае, нестае ні часу, ні
сіл. Грамадскае харчаванне?
І вось тут, на мой погляд, пачынаюцца пытанні. Па-першае, спіс традыцыйных беларускіх
страў, як мне здаецца, звужаны, умоўна кажучы,
толькі да вядомых дранікаў, мачанкі-верашчакі.
Ну, ды якія тут святкі, калі лупяць падаткі. Такім
чынам, па-другое, — цэны. Кошты на справы,
абвешчаныя падчас правядзення «Тыдня нацыянальнай кухні», падаліся мне прымальнымі:
грыбная поліўка за 15 тысяч рублёў, бульбяная
бабка ці дранікі са смятанай за 25 тысяч, свіны
кумпяк — за 45 тысяч. Але гэта было толькі
тыдзень, у астатні час цэны на стравы вышэйшыя. Здавалася б, нацыянальная кухня — гэта
мясцовыя, значыць, не самыя дарагія прадукты.
Але тут табе і арэнда, і падаткі, і жаданне ўстановы зарабіць... Не будзем казаць, што гэтая

«Алігарх»

СЁННЯ
Усход

Здавалася б, нацыянальная кухня —
гэта мясцовыя, значыць, не самыя
дарагія прадукты. Але тут табе і
арэнда, і падаткі, і жаданне ўстановы
зарабіць...

«РАКА ЧАСУ» АД САФРОНАВА

У Ві цеб скім мас тац кім
музеі адкрылася выстава
«Рака часу» — твораў вядомага расійскага мастака Нікаса Сафронава. На
палотнах партрэты Дзягілева, Джоні Дэпа і іншых
вядомых людзей, пейзажы, нацюрморты...

Сонца

антонаўкі, марынаваныя грыбы. На стале часта была бабка, бульбяная каша са скваркамі
цыбуляй. Маці рабіла ўзвары з сушаных яблыкаў і груш. Часам па вясне знаёмыя частавалі
квасам з бярозавіку.

Беларускай кухняй, зразумела, «кармiлi» i раней, тут не паспрачаешся. Але мне на розум у гэтай сiтуацыi перш-наперш прыходзяць
не дранiкi, а... кажаны. Не, з маiмi гастранамiчнымi густамi ўсё ў
парадку. Проста колькi дзён таму я пабачыла ў iнтэрнэце фота
кажаноў. На першы погляд — нiчога незвычайнага, калi не ведаць,
што фота было перавернутым. Ведаеце, шаноўныя, гэта было
сапраўдным адкрыццём. Пасля я спецыяльна спампавала яшчэ
колькi здымкаў кажаноў i наўмысна папераварочвала выявы «з
галавы на ногi». Звычайныя крылатыя «вампiрчыкi» пасля такой
аперацыi станавiлiся падобнымi цi то да джаз-бэндаў на сцэне, цi
то да «хлопцаў з раёна», якiя панакiдвалi пiнжакi на нязвыклыя да
такога адзення плечы. Пасля сеансу «кажановай» смехатэрапii я
злавiла сябе на думцы, што даўно так не смяялася. I чаму я не дадумалася раней, што
фота кажаноў можна пераварочваць? А таму, што «неперавернутыя» кажаны — гэта
звыкла i як бы правiльна.
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Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць
фактаў. Iх меркаваннi не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па
сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў,
апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

—

Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва
«Беларускi Дом друку». ЛД № 02330/0494179 ад 03.04.2009.

caricatura.ru

...Ка лі еду да
маці і тая пытаецца, што пры га таваць да прыезду,
практычна заўсёды замаўляю адно і тое ж:
бульбяныя бліны. «У сэнсе дранікі?» — не
першы раз перапытваюць у мяне калегі розных узростаў. Не, бліны — такія ж вялікія,
як пшанічныя, толькі з бульбы. А да іх, што
стосам узвышаюцца на стале, — вялікую патэльню смажанкі: мяса, скварак. Калі ўсё гэта
прыгатуецца, туды трэба ўбіць колькі курыных
яек. Калі і яны запякуцца, хуценька патэльню
на стол і шукаем паміж яйкамі і смажанкай
астраўкі-калодзежы жоўтага тлушчу. Ён павінен клекатаць... І туды, у гэтыя «калодзежы»
лыжкай — густую смятану з халадзільніка...
Разрываем блін папалам, скручваем яго і мачаем у сумесь тлушчу і смятаны... А потым
следам відэльцам у рот — апетытную скварачку ці кавалачак хатняй каўбаскі з патэльні, а
наўздагон за імі — яйка... І зноў па коле... Як
я кажу, блінцамі можна імгненна так «накідацца», што ўстаць з-за стала цяжка.
Прыгадваю сваё дзяцінства, калі і бацькі маладымі былі, ды і часы іншыя панавалі.
Тады ўсе суседзі, родныя, знаёмыя трымалі
гаспадарку. Пару свіней як мінімум: магчыма,
трусоў, курэй, нехта — нутрый. Дагэтуль у
падрабязнасцях памятаю ўвесь працэс забою:
ад віску ў хляве парасяці да раскладзеных потым у доме на падлозе на разгорнутай цыраце
кавалкаў сала і мяса. Абавязковая смажанка
пасля ўсіх гэтых работ для памочнікаў: скваркі, мяса, рэбры, пячонка, крывянка... Мне і
цётцы асобна — смажаныя свіныя мазгі.
А потым рабілі сальцісон, трыбух, «пальцам пханыя» каўбасы, што гронкамі пасля
доўга віселі ў кладоўцы побач з кумпяком...
Сала на працягу года ляжала ў кубле з буйной
соллю. Вэндзілі кумпяк і тыя ж сала-каўбасы
мы чамусьці не вельмі часта. Прыгадваю, як
толькі аднойчы мужчыны з радні пабудавалі
на полі імправізаваную вяндлярню і ўсю ноч
«кіравалі дымам», а нам, малым, тое было
нязвыкла і вельмі цікава.
Потым усё, што нарыхтоўвалася, цягам года выкарыстоўвалася на кухні. Ішло ў баршчы
і капусту, супы з гароху, фасолі. Смажылася
ці ішло ў мачанку пад пшанічныя ці бульбяныя бліны, выкарыстоўвалася як самастойныя стравы. Пад хатнія ж квашаную капусту
(у тым ліку і галоўкамі), засоленыя ў бочках
агуркі, памідоры (і зялёныя таксама), мочаныя

праблема народжаная цалкам грамадскім харчаваннем, але па факце, на выхадзе, мы маем
тое, што маем. Тут, дарэчы, можна закрануць і
тэму нашых заробкаў... Напэўна, усё ўзаемазвязана. Скажам, мне не шкада будзе заплаціць за
порцыю дранікаў 30-50 тысяч рублёў, узяць да
іх келіх добрага піва. Але калі кожная простая
для мяне з дзяцінства страва будзе каштаваць
удвая-утрая даражэй, ды калі яшчэ выправіцца
ў кавярню сям'ёй... Можна, напэўна, сказаць і
пра недастатковую колькасць месцаў у аб'ектах грамадскага харчавання, што, па законах
эканомікі, не вядзе да канкурэнцыі і, адпаведна,
да змяншэння апетытаў уладальнікаў кавярняў
і рэстаранаў. Як паведамлялася адносна нядаўна, хаця рознага кшталту кавярняў і рэстаранаў
з кожным годам у краіне ўсё более, на нарматыў
у 40 пасадачных месцаў на тысячу жыхароў мы
пакуль не выходзім. У Беларусі гэты паказчык
— 35,7 месца на кожную тысячу суайчыннікаў,
канкрэтна па Мінску быў нядаўна 36,9 месца.
Папраўце мяне, калі памыляюся, але выходзіць, што нацыянальная кухня ў аб'ектах
грамадскага харчавання разлічана найперш
на замежных турыстаў, якіх не спыняць нават
вялікія кошты (усе мы за мяжой імкнёмся паспытаць стравы краіны, дзе знаходзімся), або
на параўнальна невялікую катэгорыю заможных
суайчыннікаў. Пра масавасць наведвання беларусамі рэстаранаў з мэтай павячэраць гаворкі
пакуль не ідзе. Хіба толькі раз на месяц ці ў
крайнім выпадку на тыдзень — з нагоды. А хацелася б, каб сваё было яшчэ і даступным...
Сяргей РАСОЛЬКА.

СПАЗНАВАЦЬ
I ДЗЯЛIЦЦА —
ГЭТА НЕ БАЛЮЧА!

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.
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