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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.02 16.54 7.52
Вi цебск — 8.58 16.36 7.38
Ма гi лёў — 8.52 16.43 7.51
Го мель — 8.41 16.48 8.07
Гродна — 9.16 17.10 7.54
Брэст    — 9.09 17.18 8.09

Iмянiны
Пр. Васіля, Віктара, Івана, Мацвея, 
Мікалая, Міхаіла, Сцяпана, Фёдара.
К. Дар'і, Маргарыты, Блажэя, 
Сатурніка, Сцяпана, Фрэдэрыка.

Месяц
Маладзік 3 снежня. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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Пра цi ра ла ла ба вое шкло ў ма шы не i 
вы пад ко ва... яго вы цiс ну ла! Што ра бiць?

Як ехаць?! Па рай це та кi лак для ва ла-
соў, каб пры чос ка тры ма ла ся!

Дзве сяб роў кi.
— Вы ве ла тлус тую пля му з ка на-

пы.
— Якiм срод кам?
— Раз вя ла ся...

Аб' ява: «Ма ла дая сям'я без дзя цей 
тэр мi но ва зды ме 1-па ка ё вую ква тэ ру. 
Па ра дак, чыс цi ню i свое ча со вую апла ту 
га ран ту ем».

Унi зе пры пiс ка:
«Лю дзi, ра туй це ад це шчы!»

Як хут ка час ля цiць... Не па спеў пра-
чнуц ца — ужо трэ ба iс цi з пра цы да-
до му.
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1830 год — у Бе ла ру сі, Поль-
шчы і Літ ве па ча ло ся 

паў стан не за ад наў лен не Рэ чы Па-
спа лі тай у ме жах 1772 го да. Ужо праз 
дзень паў стан цы за ха пі лі Вар ша ву. 
Цар скія вой скі вы му ша ны бы лі ад сту-
піць з Вар ша вы, а паз ней — і з усёй 
тэ ры то рыі Поль шчы. Знач ная част ка 
іх скан цэнт ра ва ла ся ў Бе ла ру сі. Тым 
ча сам у Вар ша ве быў сфар мі ра ва ны 
Ча со вы ўрад, у склад яко га ўвай шоў і 
прад стаў нік дэ ма кра тыч ных сіл І. Ля-
ле вель. У Бе ла русь, Літ ву і ва Укра і ну 
з Поль шчы бы лі на кі ра ва ны эмі са ры, 
каб уз няць паў стан не і там. У сту дзе-
ні-лю тым 1831 го да ў Бе ла ру сі і Літ-
ве быў ство ра ны пад поль ны Ві лен скі 
цэнт раль ны паў станц кі ка мі тэт. У са-
ка ві ку-кра са ві ку 1831-га паў стан не 

аха пі ла Ашмян скі, Брас лаў скі, Ві лен-
скі, Дзіс нен скі па ве ты. У кож ным з 
іх ства ра лі ся ўра ды, якія пра во дзі лі 
рэ круц кі на бор у вой ска. Да кан ца 
мая 1831 го да ў Ві лен скай і Мін скай 
гу бер нях паў стан не бы ло за ду ша на, 
але пра цяг ва ла ся ў Гро дзен скай гу-
бер ні, што пе ра шка джа ла ра сій скім 
вой скам на сту паць на Поль шчу. У 
чэр ве ні-лі пе ні 1831-га асаб лі ва ак-
тыў ны мі бы лі вы ступ лен ні паў стан-
цаў у Пін скім, Ма зыр скім, Рэ чыц кім, 
На ва груд скім па ве тах, а так са ма на 
тэ ры то рыі Ма гі лёў скай і Ві цеб скай 
гу бер няў.

У жніў ні 1831 го да паў стан не ў Бе-
ла ру сі і Літ ве па цяр пе ла па ра жэн не, 
хоць асоб ныя атра ды дзей ні ча лі і ў 
ве рас ні.

1948 год — 65 га доў та му 
на ра дзіў ся Ула дзі мір 

Мі ка ла е віч Шы маў, бе ла рус кі ву-
чо ны-эка на міст, дзяр жаў ны дзе яч 
Бе ла ру сі, док тар эка на міч ных на-
вук (1988), пра фе сар (1999), за слу-
жа ны ра бот нік аду ка цыі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь (2011). З 2002 го да — 
рэк тар Бе ла рус ка га дзяр жаў на га 
эка на міч на га ўні вер сі тэ та. Аў тар 
на ву ко вых прац па праб ле мах тэ о-
рыі і ме та да ло гіі эка на міч най эфек-
тыў нас ці вы твор час ці, ме та да ло гіі 
і прак ты кі праг на за ван ня раз віц ця 
скла да ных са цы яль на-эка на міч-
ных сіс тэм, эка на міч най (вар тас-
най) ацэн кі пры род ных рэ сур саў і 
пры род на-рэ сурс на га па тэн цы я лу 
тэ ры то рыі.

1971 год — са вец кая кас міч-
ная стан цыя «Марс-2» 

да сяг ну ла Мар са, да ста віў шы на 
гэ тую пла не ту кап су лу з вы мпе лам, 
на якім бы ла вы ява гер ба Са вец ка-
га Са ю за. Спус каль на му апа ра ту не 
ўда ло ся здзейс ніць мяк кую па сад ку, 
ён упаў і раз біў ся, але ўсё-та кі стаў 
пер шым прад ме там з Зям лі, які апы-
нуў ся на па верх ні Мар са.

Ула дзі мір КА РАТ КЕ ВІЧ, пісь-
мен нік, па эт, дра ма тург, кі на сцэ-
на рыст:
«Ад бі тая у зрэн ках,
  бы ў па лон цы,
Зям ля мая ўстае пе ра да мной,
Вы со кая і чыс тая, як сон ца.
Чыс цей шая, бо плям ня ма на ёй».

Яны не прэ тэн ду юць на тое, каб 
вы ра та ваць увесь свет. Але да па-
маг чы i на ват вы ра та ваць ад на-
го кан крэт на га ча ла ве ка мо гуць 
дак лад на. З та кой мэ тай у ста-
лi цы ў чац вёр ты раз ад бы ла ся 
даб ра чын ная ак цыя «Red Dress 
МТС». Пры го жыя, твор чыя, вя-
до мыя i ўплы во выя бе ла рус кi, а 
так са ма жон кi за меж ных па слоў i 
дып ла ма таў узя лi ўдзел у дэ фi ле 
чыр во ных су ке нак, каб са браць 
гро шы на тэр мi но вую апе ра цыю 
ма лень ка му мiн ча нi ну Баг да ну 
Са ўчы ку.

2-га до вы Баг дан, як i боль шасць 
ма лых гэ та га ўзрос ту, жва вы i га-
рэз лi вы. Але бе гаць, ска каць, гой-
дац ца на арэ лях са ста рэй шым 
бра там, на ват моц на хва ля вац-
ца яму нель га: за ба ра нi лi ўра чы, 
бо ма лень кае сэр цай ка мо жа не 
спра вiц ца з на груз ка мi. Каб вяр-
нуць сар дэч ны рытм хлоп чы ка да 
нар маль на га, ад ной пад трым лi ва-
ю чай тэ ра пii не да стат ко ва — па-
трэб на апе ра цыя. У на шай кра i не 
па доб ныя ро бяць толь кi дзе цям з 
5–6 га доў. Да па маг чы зга дзi лi ся 
ўра чы ад ной з вiль нюс кiх клi нiк, 
але на апе ра цыю не аб ход на са-
браць не ма лыя гро шы…

«Усё гэ та — не дзе ля гла му-
ру, не для та го, каб ся бе па ка-
заць i на iн шых па гля дзець. Гэ та 
збор срод каў на вель мi важ ную 
спра ву», — за зна чыў вя ду чы ве-
ча ра, баць ка два iх дзя цей Дзя-
нiс Кур' ян, жон ка яко га, мiж iн-
шым, так са ма ўдзель нi ча ла 
ў па ка зе. Спя вач кi i тэ ле вя ду-
чыя, спарт смен кi i ма дэ лi, бiз-
нес-лэ дзi — амаль тры дзя сят кi 

яр кiх жан чын вый шлi на под ыум На цы-
я наль най шко лы пры га жос цi ў су кен ках 
бе ла рус кiх ды зай не раў, па шы тых спе-
цы яль на да па ка зу, каб са браць не аб-
ход ныя для ля чэн ня срод кi i ў чар го вы 
раз пры цяг нуць ува гу гра мад скас цi да 
ад ной з са мых рас паў сю джа ных хва-
роб ХХI ста год дзя — сар дэч на-са су-
дзiс тых па та ло гiй. Усё ж ме на вi та кар-
дыя ла гiч ныя за хвор ван нi зна хо дзяц ца 
на пер шым мес цы ў пры чы нах смя рот-
нас цi да рос ла га на сель нiц тва ў мно гiх 
кра i нах све ту, у тым лi ку i ў Бе ла ру сi. 
I ўсё час цей у дзя цей так са ма вы яў-
ля юц ца праб ле мы сар дэч на-са су дзiс-
тай сiс тэ мы, па вя лiч ва ец ца коль касць 

ма лых з груп ры зы кi раз вiц ця 
хра нiч ных фор маў па та ло гii i 
заў час най смер цi ў ма ла дым 
уз рос це…

Тэ ле вя ду чая Ма ры на 
Гры цук за зна чы ла, што для 
яе ўдзел у ак цыi — не толь-

кi са цы яль ная мi сiя, але i 
аса бiс тае пы тан не: яна 

на ўлас ным ма ця-
рын скiм во пы це 

зве да ла, што та-
кое праб ле мы з 

сэр цам у ма-
лень кiх дзя-
цей. За слу жа-
ная ар тыст ка 

Бе ла ру сi Iна 
Афа нась е ва (яна 

ўдзель нi чае ў «дэ фi-
ле чыр во ных су ке нак», па-
чы на ю чы з са май пер шай 
ак цыi), кi раў нiк пар тала 
diva.by Але на Ка ра вец, тэ-
ле вя ду чая i ма дэль Воль-
га Ба га ты рэ вiч, спя вач ка i 
акт ры са Аляк санд ра Гай-
дук, ды зай нер Лiн да На-

мус (на фота), удзель нi ца Мiж на род на-
га даб ра чын на га клу ба жо нак па слоў, 
дып ла ма таў i за меж ных прад стаў нi коў 
у Бе ла ру сi Мiр ват абу Ша кер, спя вач ка 
Па лi на Смо ла ва, вя ду чая ба ле ры на Вя-
лi ка га тэ ат ра опе ры i ба ле та Люд мi ла 
Хiт ро ва, кi раў нiк прэс-служ бы ста лiч-
най ДАI Тац ця на Хар лiн ская, тэ ле вя-
ду чая Ка ця ры на За бянь ко — мно гiя 
з удзель нiц ак цыi прый шлi на па каз з 
улас ны мi дзець мi i не толь кi дэ фi лi ра-
ва лi па под ыу ме, але i са мi ах вя ра ва лi 
гро шы, каб да па маг чы ад на му ма лень-
ка му сэр цу бiц ца роў на.

Па спры яць вы ра шэн ню гэ тай за да-
чы мог так са ма кож ны ах вот ны, на быў-
шы квi ток на ме ра пры ем ства (кош там 
350 ты сяч руб лёў) аль бо ах вя ра ваў шы 
гро шы не па срэд на пад час па ка зу — 
кож ны даб ра чын нiк атрым лi ваў за ўнё-
сак ка ва ла чак па зла, з яко га скла да лi 
вя лiз нае сiм ва лiч нае чыр во нае сэр ца.

Ад па чат ку 
Мiж на род ны гра мад скi рух па ба-

раць бе з за хвор ван ня мi сэр ца i са су-
даў The Heart Truth — «Праў да сэр-
ца» — быў за сна ва ны ў 2002 го дзе ў 
Нью-Ёр ку па iнi цы я ты ве аме ры кан скiх 
кар ды ё ла гаў. Цэнт раль най яго па дзе яй 
ста ла ак цыя Red Dress Collection — дэ-
фi ле зо рак эст ра ды, вя до мых спарт-
сме нак, гра мад скiх ак ты вiс так i ме дый-
ных пер сон у чыр во ных су кен ках, якiя 
сiм ва лi зу юць жыц цё, энер гiю кры вi i 
зда ро ва га сэр ца.

Што год у рэ чы шчы ру ху The Heart 
Truth па доб ныя даб ра чын ныя па ка зы 
ад бы ва юц ца ў роз ных кра i нах све ту. 
Срод кi ад iх ар га нi за та ры на кi роў ва-
юць на да па мо гу лю дзям, якiя па ку-
ту юць на сар дэч на-са су дзiс тыя за-
хвор ван нi. У Бе ла ру сi ўжо чац вёр ты 

год за пар ак цыю пра во дзiць «Жа но чы 
ча со пiс» пры пад трым цы ма бiль на га 
апе ра та ра МТС.

Да рэ чы, ар га нi за та ры аба вяз ко ва 
ад соч ва юць i на ле та ро бяць спра ва-
зда чы, цi па спя хо ва прай шлi апе ра цыi i 
ля чэн не ў iх «па да печ ных». Пры кла-
дам, у 2010 го дзе больш як 87 мiль ё наў 
руб лёў бы лi пе ра да дзе ны на ля чэн не 
9-га до ва га Iва на Дзяр нуш кi на з Го-
мель скай воб лас цi, хво ра га на пры ро-
джа ны па рок сэр ца. У вы нi ку хлоп чы ку 
зра бi лi апе ра цыю ў Вiль нюс кiм кар дыя-
хi рур гiч ным цэнт ры. У 2011-м на апе-
ра тыў нае ля чэн не 5-га до ва га мiн ча нi на 
Спар та ка Дзя мя на ва ўда ло ся са браць 
звыш 139 мiль ё наў руб лёў. Хлоп чык 
пе ра нёс два хi рур гiч ныя ўмя шан нi, якiя 
да па маг лi ад на вiць нар маль ны рытм 
сэр ца. Ле тась дзя ку ю чы ак цыi ў рэ-
корд на сцiс лы тэр мiн уда ло ся са браць 

амаль 9,5 ты ся чы до ла раў для апе ра-
тыў на га ля чэн ня 6-га до ва га Мак сi ма 
Дзi ка рэ вi ча з г. п. Смi ла вi чы.

Прос тая мо ва 
— Што га до вая даб ра чын ная ак-

цыя «Red Dress МТС» да ся гае ад ра зу 
дзвюх мэт, — мяр куе прэс-сак ра тар 
кам па нii МТС Тац ця на Кур бат. — Па-
пер шае, збi рае су му, не аб ход ную для 
ля чэн ня дзi ця цi. На прык лад, сё ле та мы 
да па маг лi Баг да ну Са ўчы ку, у яко га 
сур' ёз ная па та ло гiя сэр ца, са браў шы 
больш як 6500 еў ра на апе ра цыю. А па-
дру гое, та кiм чы нам — праз пры го жае i 
за ўваж нае ме ра пры ем ства — мы iмк-
нём ся пры цяг нуць ува гу лю дзей да 
праб ле мы, якая вель мi вост ра ста iць 
для на шай кра i ны, — рос ту сар дэч на-
са су дзiс тых за хвор ван няў.

Вiк то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Ра ней я, як i боль шасць ма iх 
зна ё мых, за пi ва ла ча ем 
бу тэрб ро ды ды тор цi кi. 
Але пас ля та го, як тра пi ла 
на гун фу-ча (так па-кi тай ску 
на зы ва ец ца чай ная 
цы ры мо нiя, дзе апош нi склад 
пе ра кла да ец ца, як «чай», 
а пер шыя два — «вы шэй шае 
мас тац тва»), змя нi ла сваё 
стаў лен не да на пою,
якi ў Кi таi вы най шлi (толь кi 
за ду май це ся!) больш 
за 4 ты ся чы га доў та му…

«Пры зна ём стве з пу э рам 
га лоў нае… ад кры тасць» 

Улад коў ва ем ся з сяб ра мi на ма лень-
кiх рас шы тых па душ ках, рас кi да ных 
па пад ло зе, i вы бi ра ем чай, якi бу дзем 
пiць. Гас па ды ня «Чай най сту дыi», якая 
ня даў на вяр ну ла ся з Кi тая, рэ ка мен-
дуе шэн пу эр. Ча му ме на вi та яго, да-
ве да ем ся кры ху паз ней. А па куль… 
зна ё мiм ся… «Та ня, гэ та чай. Чай, гэ та 
Та ня», — вы маў ляе сяб роў ка (яна ўжо 
бы ла на па доб най цы ры мо нii), i пры гэ-
тым пад но сiць ад мыс ло вую ёмiс тасць 
з пу э рам да тва ру. Па воль на ўды хае 
во дар… «А з ча ем заў сё ды ўслых трэ-
ба зна ё мiц ца?» — цi ка вiм ся мы. — «Не, 
не аба вяз ко ва, — усмi ха ец ца Алё на. — 
Пры зна ём стве з ча ем, як i з ча ла ве кам, 
га лоў нае — ад кры тасць».

Па куль сяб ры па чар зе «зна ё мi лi-
ся» з пу э рам, я за ва ро жа на на зi ра ла 
за чай ным сто лi кам, на якiм кож ны 
прад мет, быц цам фi гу ра на шах мат най 
дош цы, дак лад на ве дае сваё мес ца, за 
кро пель ка мi ва ды на сцен ках мi нi я цюр-
на га пар цэ ля на ва га чай нi ка, за мяк кiм 
свят лом ад све чак…

Цы ры мо нiя пра цяг ва ец ца… Алё на 
Вя лiч ка плаў ны мi ру ха мi раз лi вае дух-
мя ны на пой у вы тан ча ныя пi я лы. «Ну 
што, за ўва жы лi, як з кож ным но вым ку-
бач кам мя ня ец ца смак? — пад мiрг вае 
гас па ды ня «Чай най сту дыi».  — Гэ та чай 
так ся бе пра яў ляе, рас кры ва ец ца…» 

I чым больш ён 
рас кры ва ўся, тым 
больш пы тан няў 
уз нi ка ла ў нас да 
Алё ны.

— Ска жы це, 
а цi праў да, што 
чай спры яе па-
ху дан ню?

— Якi (усмi ха-
ец ца)? Я ста ра-

юся па збя гаць лю бо га аб агуль нен ня 
пра чай. Кi тай скiя спе цы я лiс ты лi чаць, 
што лепш за ўсё па ляп ша юць аб мен 
рэ чы ваў улу ны i пу э ры. Але лiш няя ва-
га, са мi ра зу ме е це, мо жа быць звя за на 
не толь кi з аб мен ны мi пра цэ са мi ў ар-
га нiз ме. Та му я б не ста вi ла ся да чаю 
вы ключ на як да ле каў. Ча я ван не — гэ та 
адзiн са шмат лi кiх спо са баў да сяг нен ня 
ўнут ра най гар мо нii. А ме на вi та ў гар мо-
нii ча ла ве ку ляг чэй ад рэ гу ля ваць ней-
кiя пра цэ сы ў сва iм ар га нiз ме, знай сцi 
шлях да ся бе…

— Вы са праў ды лi чы це, што чай 
мо жа да па маг чы неш та зра зу мець 
пра ся бе?

— Вя до ма, ня ма нi чо га ўнi вер саль-
на га. Ёсць спо са бы, якiя па ды хо дзяць 
для ад ных, але не па ды хо дзяць для iн-
шых. Ня даў на адзiн ма ла ды ча ла век 
рас па вёў мне сваю чай ную гiс то рыю. I ў 
ёй, ня гле дзя чы на яе ўнi каль насць, як i ў 
мно гiх iн шых, я па чу ла: «Я па спра ба ваў 
доб ры чай, i са мной неш та ад бы ло ся, 
неш та ўнут ры змя нi ла ся». Мне зда ец ца, 
што для кож на га ча ла ве ка ёсць «свой 
чай». I ка лi ён яго ўрэш це зна хо дзiць, 
то па чы нае кры ху шы рэй гля дзець на 
свет, больш пра ся бе ра зу мее…

— Алё на, а вы знай шлi «свой 
чай»?

— Люб лю чай, якi здоль ны здзiў ляць. 
Ня даў на вяр ну ла ся з Кi тая. Бы ла ў тым 
лi ку ў пра вiн цыi Юнь нань. Гэ та тое мес-
ца, дзе вы раб ля юць адзiн з са мых ка-
рыс ных га тун каў кi тай ска га чаю — са-
праўд ны пу эр. Да па езд кi ў Кi тай я, як i 
боль шасць зна ё мых, ад да ва ла пе ра-

ва гу шу пу э ру (аль бо «чор на му» пу э ру, 
як яго яшчэ на зы ва юць). Але з'яз джа лi 
мы з сяб ра мi ад туль заў зя ты мi ама та-
ра мi шэн пу э ра (зя лё на га пу э ра). Наш 
гiд — кi та ец Сай ман — спа чат ку толь кi 
ўсмi хаў ся, за ўважыў шы, што мы лю бiм 
шу пу э ра, i паў та раў: «Па чат коў цы, нi-
чо га вы не ра зу ме е це». I ў вы нi ку звяр-
нуў нас у шэн пу э рызм. Ака за ла ся, што 
для са праўд ных зна та коў чаю важ ны 
не столь кi смак i во дар, коль кi «цы» — 
энер гiя, якая ёсць у чаi. А яе, як лi чаць 
кi тай цы, больш за ўсё ў вы тры ма ным 
га да мi шэн пу э ры. Толь кi вы трым лi ва-
юць яго не ў зям лi, як хо дзяць чут кi.

«Не вар та за трым лi вац ца
на ста дыi па ке цi каў» 

— Су час нае жыц цё за над та мi тус-
лi вае. Алё на, як час та вам уда ец ца 
па пiць чаю са сва i мi блiз кi мi?

— Кож ная ра нi ца ў ма ёй сям'i па чы-
на ец ца з шу пу э ра, бо яго лю бяць мой 
муж i дзi ця. Мы жы вём за го ра дам, та-
му каб зран ку па пiць ра зам чаю i пры 
гэ тым па спець ад вез цi дач ку ў шко лу, 
трэ ба ўстаць на паў га дзi ны ра ней. Але, 
па вер це, гэ та та го вар та! Пер шым па-
ды ма ец ца муж i ста вiць ва ду. Ка лi ва да 
на грэ ла ся, пад хоп лi ва ю ся я i за вар ваю 
чай. За ча ем мы ня спеш на дзе лiм ся 
пла на мi на дзень. А за тым вель мi энер-
гiч на па чы на ем збi рац ца. Важ на, каб 
чле ны сям'i пра во дзi лi, па маг чы мас цi, 
як ма га больш ча су ра зам. А ўжо за 
ча ем аль бо за на столь ны мi гуль ня мi — 
гэ та не прын цы по ва. Мы з му жам жа-
ва ран кi, та му нам кам форт на пiць чай 
зран ку. Ка лi адзiн з парт нё раў са ва, 
то я б не ра i ла пе ра тва раць су мес нае 
ча я ван не ў ра нiш нюю ка тар гу. Мож на 
зра бiць гэ та i ўве ча ры.

— Пе рад сном жа, на коль кi я ве-
даю, не рэ ка мен ду ец ца пiць нi ка ву, 
нi чай?

— Пе рад сном не ра яць пiць моц ны 
чай, бо ён ба дзё рыць. А ка лi за ва рыць 
сла бы, цi да даць у моц ны чай ма ла ка, 

каб ка фе iн кры ху нейт ра лi за ваць, то 
ча му не? Сла бы чай, на ад ва рот, рас-
слаб ляе.

— Алё на, а як вы ста вi це ся да 
чаю ў па ке цi ках, да ара ма ты за ва на-
га чаю?

— Я за на ту раль насць ва ўсiм. Лi чу, 
што заў сё ды лепш у чай да даць ма цяр-
душ ку, све жыя лiст кi мя ты цi яга ды. Гэ-
та на шмат ка рыс ней. Я за раз не п'ю, на-
прык лад, ма лоч ны ўлун, бо, у асноў ным, 
у яго да да юць ара ма ты за та ры. Нi я кiм 
ма ла ком там i не пах не. Вы ж, пэў на, чу-
лi мiф пра тое, што ўлун вы моч ва юць у 
ма ла цэ? За ду май це ся: як мо жа на цыя, 
якая на огул не п'е ма ла ка, вы моч ваць 
чай у ма ла цэ? Яшчэ боль шую ўсмеш-
ку вы клi ка юць апо ве ды пра тое, 
што ма ла ком па лi ва юць ка ра нi 
чай на га дрэ ва, пас ля ча го лiс ты 
атрым лi ва юц ца ма лоч ны мi. Што 
ты чыц ца чаю ў па ке цi ках, то ўсе 
лю дзi пра хо дзяць гэ тую ста дыю. 
I я — не вы клю чэн не. Пы тан не не 
ў тым, бы ла ў ця бе гэ та ста дыя 
цi не, а ў тым — за тры маў ся ты ў 
ёй цi не. Ды i ў па ке цi ках так са ма 
мож на ча сам знай сцi доб ры чай. 
Свет вель мi цi ка вы, i доб ра, што 
тут ёсць шмат ча го для роз ных 
вы пад каў.

— Цi праў да, што чай здоль-
ны па зба вiць ад ал ка голь най 
за леж нас цi?

— Чай — вель мi доб рая за-
ме на ал ка го лю. Ка лi лю дзi пры-
хо дзяць да мя не на за ня ткi, я 
пы та ю ся: «Ча му вы прый шлi?» 
Ча сам муж чы ны ка жуць: «Я ха-
чу кi нуць пiць пi ва». Час та лю дзi 
п'юць, бо ад чу ва юць унут ры пус-
тэ чу, iм хо чац ца рас сла бiц ца. А 
ў чаi ёсць неш та — цеп лы ня, цi 
тая ж са ма энер гiя «цы», якая да-
па ма гае ча ла ве ку за поў нiць гэ ту 
ду шэў ную пус тэ чу. А ня даў на прый шоў 
хло пец, каб кi нуць пiць чай з цук рам. 
Тут у нас ён ад крыў для ся бе бе лы чай. 
Яму на столь кi ён спа да баў ся, што п'е 
яго вы ключ на без цук ру. Ка жа: «Бе лы 
чай на столь кi смач ны, што я не ха чу 
пе ра бi ваць яго смак».

«Бы ла ў шо ку,
ка лi афi цы янт пры нёс
да ра гi чай з во да рам хлор кi» 

— Алё на, дзе вы на бы ва е це чай?
— Апош нiм ча сам ста ра юся за маў-

ляць з Кi тая, праз зна ё мых або iн тэр-
нэт-кра мы. Асоб ныя га тун кi на бы ваю ў 
Мiн ску, у спе цы я лi за ва ных кра мах. Бо 

там, у ад роз нен не ад су пер мар ке таў, 
дзе пра да юц ца пе ра важ на ку па жы, у 
якiм змя ша на шмат га тун каў, мож на 
знай сцi не бла гiя мо на га тун кi. Га лоў нае 
са чыць, каб та вар быў якас ным. Ад ной-
чы на чай ную цы ры мо нiю дзяў чын ка 
пры нес ла жоў ты чай. Ска за ла, што на-
бы ла яго ў iн тэр нэт-кра ме. Я вы му ша на 
бы ла яе рас ча ра ваць: за мест жоў та га 
ёй пад су ну лi бе лы чай. Як ба чы це, ча-
ла ве ку, якi не раз бi ра ец ца, лёг ка пра-
даць што за ўгод на. Та му ка рэкт насць i 
шчы расць пра даў цоў вель мi важ ная.

— А як на ву чыц ца раз бi рац ца ў 
роз ных га тун ках чаю?

— Ча мусь цi, ка лi мы на бы ва ем 
ма шы ну, то аба вяз ко ва цi ка вiм ся яе 

ха рак та рыс ты ка мi. Тое ж са мае раю 
зра бiць i пе рад тым, як за мо вiць да ра гi 
чай. Праў да, у нас па куль вель мi ма ла 
са праў ды якас на га чаю, а тым больш 
дак лад най iн фар ма цыi пра яго. Ка лi 
мы ў Кi таi на бы ва лi чай у фер ме ра, 
ён з та кой лю боўю рас каз ваў нам пра 
яго, па да рыў кар ту мяс цо вас цi, па ка-
заў фо та, як ён ра зам са сва ёй сям' ёй 
збi рае лiс цi кi з чай на га кус та. Гэ та так 
мi ла. Спа дзя ю ся, што з ча сам у нас 
неш та зме нiц ца. З'я вiц ца больш iн-
тэр нэт-крам, больш лю дзей, якiя за-
цi каў ле ны ў якас ным чаi. Па куль жа ў 
нас лю дзi, у ад роз нен не ад кi тай цаў, 
не га то вы пла цiць за вель мi якас ны 
пу эр 2 ты ся чы до ла раў. Кi тай цы са-

мi ка жуць, што ў iх цэ ны на якас ны 
чай на ўнут ра ным рын ку вы шэй шыя, 
чым на знеш нiм. Бо ў iх па куп нiц кая 
здоль насць i ўмен не раз бi рац ца ў чаi 
знач на вы шэй шая, чым у еў ра пей цаў. 
У нас жа, i гэ та вель мi сум на, чай пе-
ра тва рыў ся ў на пой для за пi ван ня бу-
тэрб ро даў. Лю дзi, якiя па ва жа юць гэ-
ты на пой, на ўрад цi бу дуць змеш ваць 
гэ тыя пра цэ сы: яны спа чат ку па ядуць, 
а за тым бу дуць атрым лi ваць аса ло ду 
ад ча я ван ня.

— Якасць ва ды, якая вы ка рыс тоў-
ва ец ца для пры га та ван ня чаю, так са-
ма мае iс тот нае зна чэн не?

— Час та лю дзi, якiя на бы ва юць да-
ра гi чай, здзiў ля юц ца: «Ад да лi та кiя 

гро шы, а чай ня смач ны!..». На са мрэч, 
мо жа, гэ та не чай бла гi, а яны ня пра-
вiль на яго за ва ры лi i тым са мым прос та 
не да лi яму пра явiць ся бе. Вось дзве 
асноў ныя па мыл кi. Не трэ ба за лi ваць 
чай кi пе нем, асаб лi ва зя лё ны (тэм пе-
ра ту ра ва ды за ле жыць ад га тун ку чаю; 
як пра вi ла, яна не па вiн на пе ра вы шаць 
95 гра ду саў), бо кi пе нем мож на прос та 
«за бiць» смак. Акра мя та го, са чы це, каб 
ва да бы ла мяк кай, у iдэа ле — кры нiч-
най. Але нi ў якiм ра зе не хла ра ва най 
з-пад кра на. За пом нi це, хлор ка «за бi-
вае» на ват са мы якас ны чай. Гэ та праб-
ле ма, на жаль, вель мi мно гiх ка вяр няў i 
рэ ста ра наў, якiя не со чаць за якас цю 
ва ды. Я бы ла ў шо ку, ка лi ў ад ным з мiн-

скiх рэ ста ра наў мне па да лi да ра гi чай, 
за ва ра ны хла ра ва най ва дой. Ча мусь цi 
ў нас лi чыц ца, што не трэ ба абу чаць 
пер са нал за вар ваць чай, што з гэ тым 
мо жа спра вiц ца лю бы ду рань. У вы нi ку 
атрым лi ва ец ца, што клi ен ты не атрым-
лi ва юць той аса ло ды ад гэ та га на пою, 
якую б маг лi атры маць.

— Ска жы це, ча му звы чай на пер-
шы на стой чаю злi ва ец ца?

— Лi чыц ца што пе шая ва да — ва да 
для ног. Яна пра лi ва ец ца, каб змыць 
чай ны пыл з за вар кi. Част ко ва сы хо-
дзiць ка фе iн, чай пра бу джа ец ца.

— А коль кi ра зоў мож на за вар-
ваць чай?

— А за яки прамежак ча су мо жа да-
ве дац ца пра ча ла ве ка?..

— Усё за ле жыць ад ча ла-
ве ка…

— Тут тое ж са мае. Усё за-
ле жыць ад га тун ку чаю, коль-
кас цi за вар кi i ва ды, ад по су-
ду, у якiм за вар ва ец ца чай, а 
так са ма ад та го, коль кi ча су 
вы на стой ва е це чай, якi ваш 
на строй, якi на стой вам па да-
ба ец ца. Та му ка лi ка жуць, што 
ўлун толь кi 10 ра зоў мож на 
за вар ваць, зя лё ны чай — 2, 
а бе лы — 5 — гэ та для мя не 
дзiў на. Чай у Кi таi за вар ва юць, 
па куль яго смач на пiць. Ка лi ка-
заць пра са мы «доў га iг ра ю чы» 
чай, то гэ та ўлу ны i шэн пу э ры. 
Не ка то рыя з iх мо гуць за вар-
вац ца да 20 ра зоў.

— Алё на, якое мес ца чай 
зай мае ў ва шым жыц цi?

— Ён зай мае мес ца ў куб-
ку i ў сэр цы (за гад ка ва ўсмi-
ха ец ца). …У ад на го ча ла ве-
ка спы та лi, як змя нi ла ся яго 
жыц цё пас ля та го, як ён стаў 
пра свет ле ным? «Я, як звы чай-

на ўстаю, п'ю чай, рас паль ваю ачаг, 
га тую ежу, пад мя таю двор, да гля даю 
свай го май стра…» Та ды яго спы та лi, 
а што ён ра бiў ра ней? — «Ра ней я ра-
бiў усё тое ж. Але без за да валь нен ня, 
па звыч цы. I толь кi ка лi за хва рэў май-
стар, я зра зу меў, што без мя не ён не 
змо жа раз вес цi агонь i пры га та ваць 
ежу. I ў ма iм сэр цы пра чну ла ся лю боў 
да ча ла ве ка, яко га я да гля даў, i маё 
стаў лен не да ўся го змя нi ла ся». Са мае 
важ нае ў жыц цi — не што ты ро бiш 
(пра во дзiш чай ную цы ры мо нiю цi пi-
шаш ар ты кул), важ на, з чым у сэр цы 
ты гэ та ро бiш…

На дзея ДРЫ ЛА.
Фо та Над зеi БУ ЖАН.

Хо ча це — вер це, хо ча це — не 
Ад крыц цё чаю пры пiс ва юць ад ной з цэнт раль ных фi гур кi тай скай мi фа-

ло гii — Шэнь Ну ну. Апош нi меў га ла ву бы ка i це ла ча ла ве ка, жы вот у яго 
быў з праз рыс та га неф ры ту. Згод на з ле ген дай, Шэнь Нун блу каў па Кi таi i 
вы ву чаў рас лi ны, каб ад дзя лiць атрут ныя ад ле ка вых. За ўздзе ян нем тра вы, 
якую з'еў, на зi раў праз свой праз рыс ты жы вот. Ад ной чы ён па каш та ваў чар-
го вую рас лi ну i ад чуў сла басць у це ле. Лёг пад блi жэй шы куст i за плю шчыў 
во чы. Рап там з лiс ця гэ та га кус та (iм ака заў ся чай ны куст) на яго вус ны 
ска цi ла ся ра сiн ка. Шэнь Нун яе пра глы нуў i ад чуў пры лiў ба дзё рас цi. З тых 
ча соў ён заў сё ды на сiў з са бой тыя цу да дзей ныя лiс ты. I, ка жуць, на ву чыў 
ста ра жыт ных кi тай цаў ужы ваць iх ад вар у якас цi ле каў.

Даб ра чын насць но сiць чыр во нае 

БОЛЬШ ЧЫМ ЧАЙ 

Ну i дзе
прэ са?


