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Ду хоў ны вы бар Ду хоў ны вы бар Любімы рэцэптЛюбімы рэцэпт

«Я ПА НА ТУ РЫ БА ЕЦ, 
ТА МУ ЗАЎ СЁ ДЫ ІМК НУ СЯ 

ДА БІЦЦА СВАЙ ГО» 

З кле ры кам Ра ма нам, які пра хо-
дзіць прак ты ку пры Ар хі ка фед раль-
ным кас цё ле ў го нар Най свя цей шай 
Дзе вы Ма рыі, мы су стра ка ем ся з 
са ма га ран ку ў кас цёль най кан цы-
ля рыі. Праз га дзі ну яму пры ня суць 
вя лі кі стос пош ты, спіс ім ёнаў лю-
дзей, за якіх трэ ба бу дзе па ма ліц ца 
на вя чэр няй ім шы, але па куль ён 
мае кры ху ча су і рас па вя дае нам 
пра свой жыц цё вы вы бар.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

Май стэр ства 
ска ра ец ца ці каў ным 

На пер шы по гляд вобраз Кас-
туся (ме на ві та так прад стаў ля ец-
ца пе кар, і, па да ец ца, гэ тая фор ма 
імя па суе яго воб ра зу больш, чым 
сур' ёз на-за ся ро джа нае «Кан стан-
цін») не над та ата я сам лі ва ец ца з 
пра фе сі яй пе ка ра. Вы со кі і ху дар-
ля вы — не ска жаш, што гэ ты ча-
ла век пры свя чае жыц цё «хле ба-
бу лач най спра ве». Але доб ра зыч-
лі васць і ўсмеш ка, якая амаль не 
сы хо дзіць з яго вус наў на пра ця гу 
ўсёй на шай раз мо вы, па цвяр джа-
юць сло вы май го су раз моў цы, што 
пе ка ры — лю дзі доб рыя. Не вя до ма, 
якую ро лю ады гра лі ры сы ха рак-
та ру на шля ху да хле ба пя кар на га 
цэ ха, але сам Кас тусь Лар коў ка жа, 
што, хут чэй, пра фе сія вы бра ла яго, 
чым ён — пра фе сію (якой слу жыць 
ужо амаль 15 га доў).

— У дзя цін стве кім толь кі ні 
ха цеў стаць, — усмі ха ец ца Кас-
тусь. — Але дум кі быць пе ка рам 
не бы ло.

Скон чыў шы ку лі нар нае ву чы-
лі шча ў Ві цеб ску і Ма гі лёў скі ўні-
вер сі тэт хар ча ван ня, хло пец па-
чаў пра ца ваць на хле ба за вод зе 
ў Верх ня дзвін ску. Па кры се ста ла 
пры хо дзіць за хап лен не ад пра цы і 
жа дан не ў ёй удас ка наль вац ца.

— Ка лі не чым зай ма еш ся, між-
во лі ўзні кае пы тан не: «А ці ўсё 
пра віль на я раб лю?» І па чы на еш 
ці ка віц ца не толь кі пра цэ сам вы-
пя кан ня, але і тра ды цы я мі, звя за-
ны мі з ім.

Кас тусь ка жа, што яго ву чы лі 
тэх на ло гі ям вы печ кі хле ба, а не 
ўпры гож ван ню. Та му ўсё аздаб-
лен не для сва іх вы ра баў ён пры-
дум ляе сам. Ды яшчэ сцвяр джае, 
што ства раць та кія шэ дэў ры мас-
тац тва — зу сім не скла да на.

— Я пра цую май страм, а ўпры-
га жэн ня мі зай ма ю ся ў воль ную 
ад пра цы хві лін ку. Ка лі па сту пае 
за мо ва з кра мы на пэў ную коль-
касць пі ра гоў і ка ра ва яў, у ма ёй 
бры га дзе ве да юць, што яе вы ка-
наю я, хоць у мае аба вяз кі гэ та не 
ўва хо дзіць.

Праў да, ча сам і ў та ко га спе цы-
я ліс та ўпры гожван не ка ра вая мо жа 
за няць не ад ну га дзі ну. Усё за ле-
жыць ад скла да нас ці вы ра бу. Але 
гэ та не пры но сіць сто мы.

— Ка лі спра ва, якую ты ро біш, 
за да валь няе і ра дуе ду шу, та ды і 
пра ца — не пра ца. У мя не ча сам 
пы та юць, ці па да ба ец ца мне мая 
ра бо та, на што я ад каз ваю: не. А 
пра фе сія — вя до ма! Бо мая не па-
срэд ная пра ца — гэ та вы твор часць, 
але пра фе сія пе ка ра гэ тым не аб-
мя жоў ва ец ца і дае шы ро кае по ле 
для твор час ці.

(Заканчэнне на 4-й стар. «ЧЗ».)

«КСЯН ДЗОМ МО ЖА 
СТАЦЬ ТОЛЬ КІ 

СА ПРАЎ ДЫ ДОБ РЫ 
ЧА ЛА ВЕК» 

На зваць Кан стан ці на Лар ко ва прос та 
пе ка рам язык не па ва роч ва ец ца. 
Ён — са праўд ны твор ца, мас так 
ад хле ба пя кар ства. Дзі во сы, 
што май стар вы раб ляе з цес та, — 
най тан чэй шая юве лір ная ра бо та, 
якая, з да ец ца, пад сі лу толь кі 
са ма му та ле на ві та му скульп та ру. 
Пэў на, Кас тусь ве дае пра хлеб усё: 
ад су час ных хіт рас цяў у рэ цэп ту ры 
да хлеб ных тра ды цый на шых прод каў. 
А ўвесь сак рэт у тым, што для ма ла до га 
ча ла ве ка вы пя кан не — не толь кі 
пра фе сія, але і лю бі мая спра ва жыц ця.

— Арцём, рас ка жы це пра мес-
ца, дзе на ра дзі лі ся і зра бі лі пер-
шыя кро кі ў му зы цы?

— Я з'я віў ся на свет у бе ла рус кай 
глы бін цы, як я лі чу, у куль тур ным 
«сэр цы» на шай кра і ны — па сёл ку 
Алек шы цы не да лё ка ад Грод на. Рос 
у му зыч най сям'і, та му з ма лен ства 
мне пры ві ва лі лю боў да му зы кі і я 
ву чыў ся іг раць на роз ных ін стру мен-
тах. У ма ім до ме заў сё ды мож на бы-
ло знай сці ўсё: ад удар най уста ноў кі 
да скрып кі, ба я на, акар дэ о на, гар-
мо ні ка. У му зыч най шко ле зай маў ся 
па кла се скрып кі і фар тэ пі я на, по-
тым па сту піў у Гро дзен скі му зыч ны 
ка ледж мас тац тваў. Ме на ві та там я 
на быў пер шы до свед зно сін з пуб-
лі кай.

— По тым тра пі лі ў Прэ зі дэнц кі 
ар кестр. Ці скла да на бы ло вы тры-
маць вы пра ба ван не на пра фе сі я-
на лізм?

— Пас ля ад бо ру мне па шчас ці ла 
пра ца ваць з вы дат ны мі му зы кан та-
мі. Пры ем на прый сці ў пра фе сій ны 
ка лек тыў, дзе лю дзі пад трым лі-
ва юць ця бе па ра да мі і ста вяц ца з 
ра зу мен нем. Гэта быў вель мі каш-
тоў ны во пыт, які да зво ліў ру хац ца 
на пе рад. І я га на руся тым, што змог 
па пра ца ваць з мно гі мі зна ка вы мі ар-
тыс та мі. Мы і сён ня су пра цоў ні ча ем 
і пад трым лі ва ем су вязь з ка лек ты-

вам. Маг чы ма, ар кестр з'я віц ца ў 
ма ім ну ма ры на фі наль ным ад бо ры 
«Еў ра ба чан ня»…

— Ка лі згад ваць «Еў ра ба чан не-
2010» — што даў вам кон курс?

— Тое быў мой пер шы до свед 
вы ступ лен ня на су свет най сцэ не. Я 
меў маг чы масць на зі раць, як пра цу-
юць пра фе сі я на лы ў роз ных сфе рах 
і на роз ных эта пах пад рых тоў кі да 
кон кур су. З той сі ту а цыі я па ста-
ра ўся атры маць мак сі мум ка рыс ці, 
каб не паў та раць мі ну лых па мы лак. 
Узяў усё, што мог на той час. «Еў-
ра ба чан не» — уні каль ны пе сен ны 
фо рум Еў ро пы. Яго гля дзіць вя лі кая 
коль касць лю дзей. І для вы ка наў цы 
гэ та цу доў ная маг чы масць да нес ці 
сваё ба чан не му зы кі і «пра гу чаць» 
са сва ёй кам па зі цы яй. Без умоў на, 
ка лі нех та лі чыць, што пас ля кон кур-
су ён ста не «зор кай» і яму га ран та-
ва на ўсе агуль ная лю боў аў ды то рыі, 
то мож на на огул сы хо дзіць з пра-
фе сіі. Я ўспры маю «Еў ра ба чан не» 
прос та як этап май го твор ча га іс-
на ван ня на сцэ не. На ват тра піць у 
лік фі на ліс таў на цы я наль на га ад бо-
ру — мно гае зна чыць. Ка лі ж мне 
вы пад зе маг чы масць прад ста віць 
на шу кра і ну на еў ра пей скай сцэ не, 
то я зма гу пра мно гае ска заць сва-
ёй пес няй.

(Заканчэнне на 8-й стар. «ЧЗ».)

Сваю му зы каль насць спя вак Ар цём Мі ха лен ка 
на зы вае да рам лё су, а пуб ліч насць ус пры мае 
як бо нус да маг чы мас ці да рыць лю дзям 
па зі тыў. За пля чы ма Ар цё ма — удзел 
у «Еў ра ба чан ні-2010» у скла дзе гур та «3+2». 
Але ён зноў за мах нуў ся на «Еў ра ба чан не». 
Яго дэ віз: «Ня сум на, стыль на, іск ра мёт на».

Я ста ра юся зна хо дзіць час 
для ўся го. Для сям'і — 
у пер шую чар гу. Ёсць 
дзень, на які я пла ную 
свае пра цоў ныя су стрэ чы, 
здым кі. А на на ступ ны 
дзень за ста ю ся до ма.

ХЛЕБ НАЙ ДЗЕІ
ЧА РАЎ НІК

Яшчэ ў шко ле ён вы ра шыў 
стаць ксян дзом і пас ля яе за-
кан чэн ня па сту піў у Пін скую 
ду хоў ную се мі на рыю, а ця пер 
пі ша на ву ко вую пра цу пра эў-
та на зію і ў воль ны час лю біць 
па гу ляць у фут бол. Ка рэс пан-
дэнт «Чыр вон кі» су стрэў ся з 
кле ры кам Ра ма нам СТРАШ-
КО і да ве даў ся, ці мож на на 
іс пы тах у се мі на рыі спі саць 
са шпар гал кі, як ад бы ва ец ца 
се мі нар ская прак ты ка і якія 
абя цан ні скла да юць кле ры кі 
пе рад свя та рскі мі па свя чэн-
ня мі.
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Ар цём Мі ха лен ка:


