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ХЛЕБ НАЙ ДЗЕІ
ЧА РАЎ НІК

ЧЫС ТАЯ «ХІ МІЯ»
І ТРО ХІ МА ГІІ

Гле дзя чы на вы ра бы Кас-
ту ся, скла да на па ве рыць, што 
яны — вы нік стро гіх стан дар-
таў і тэх на ло гій. Па да ец ца, 
што гэ тыя пі ра гі ма юць сваю 
ду шу. І каб яна «па ся лі ла ся» 
ў дух мя ным бо ха не, не да стат-
ко ва толь кі стро га пры трым-
лі вац ца рэ цэп ту ры, а трэ ба 
яшчэ, каб ча раў нік-пе кар да-
даў які-не будзь сак рэт ны ін-
грэ ды ент або ска заў ма гіч ныя 
сло вы. Але Кас тусь рас сей-
вае мае ўяў лен ні аб та ем най 
пя кар скай ма гіі.

— Тут пра цу юць тыя ж 
стан дар ты і тэх на ло гіі. Але ж 
асаб лі ва аздоб ле ны вы раб і 
на смак бу дзе па да вац ца леп-
шым за не ўпры го жа ны бо хан. 

У той жа час, ка лі ўзяць цес та 
для звы чай на га ба то на і пэў-
ным чы нам яго згар нуць, то 
пры вы пя кан ні іна чай бу дуць 
пра гра вац ца слаі, а зна чыць, 
та кі бо хан па сма ку так са ма 
бу дзе ад роз ні вац ца ад звы-
чай на га, — па свя чае мя не 
Кас тусь у «хі мію» хле ба пя-
кар ства.

І ўсё ж пе кар пры зна ец ца: 
пі ра гі, якія ён ро біць до ма, ад-
роз ні ва юц ца ад спе ча ных ім 
на пра цы.

— Ка лі я пя ку до ма, то 
не пры трым лі ва ю ся ні я кай 
рэ цэп ту ры — усё ў ма ёй га-
ла ве. Вы нік бы вае роз ны: у 
хат ніх умо вах ду хоў ка не мае 
та кіх маг чы мас цяў, як пе чы 
на пра цы, та му мо жа неш та 
не атры мац ца. Але ка лі і бы-
ва юць «хі бы», то пра іх звы-
чай на ве даю толь кі я сам.

Зда ва ла ся б, з та кі мі 
здоль нас ця мі мож на ўвесь 

час вы пя каць 
хлеб да ўлас на га 
ста ла. Але Кас-
тусь на бы вае яго 
ў кра ме і ад зна-
чае, што гэ тыя 
вы ра бы ў нас 
вы дат ныя. Але 
асаб лі вых па рад 
па вы ба ры хле ба спе цы я ліст 
не дае: ка жа, што ў кож на га 
свае гус ты ў гэ тай спра ве.

— Пры па куп цы мож на 
звяр нуць ува гу на эты кет ку: 
там па зна ча ны стан дарт, па 
якім зроб ле ны бо хан. Як на 
мой густ, вель мі доб рыя вы-
ра бы з па зна кай «Хля бы бе-
ла рус кія на цы я наль ныя» (той 
жа «На ра чан скі»).

І ўсё ж не ка то рыя ама та-
ры све жай вы печ кі ад да юць 
пе ра ва гу па пу ляр ным ця пер 
хле ба печ кам. Ад нак у Кас ту-
ся да іх не ад на знач нае стаў-
лен не.

— Па якас ці хлеб у хле ба-
печ цы не атры ма ец ца та кім, 
які вы пя ка юць на за вод зе, бо 
там пра со чаць, каб цес та доб-
ра на ста я ла ся і каб трэ шчы ны 
пад час вы печ кі не з'я ві лі ся. А 
хле ба печ ка прос та пра цуе па 
за да дзе най пра гра ме.

ПІ РА ГА ШУ КА ЕШ, 
А ХЛЕ БА НЕ ЦУ РАЙ СЯ

Па вод ле слоў май стра, 
на Бе ла ру сі хлеб спрад ве ку 
вы пя ка лі жан чы ны. Але за мя-
сіць цес та бы ло спра вай ня-
лёг кай як у фі зіч ным сэн се, 
так і праз на яў насць мност ва 
пры мхаў і звы ча яў. Ся род іх 
вель мі важ ным быў (і за ста-
ец ца) на строй, з якім вы пя-
ка еш хлеб.

— У дзень, ка лі я ве даю, 
што бу ду неш та вы пя каць, 
ста ра юся быць стры ма ным, 
не вы ра шаць ні я кіх спрэ чак. 

Бо ка лі ты ў спа кой ным ста не 
пра цу еш з цес там, то і вы раб 
атры ма ец ца доб ры. А ка лі 
нер ву еш ся, то і на цес це гэ та 
ада б'ец ца.

Кас тусь ка жа, што лю-
дзі па сту по ва вяр та юц ца да 
тра ды цый. Так, быў час, ка лі 

ка ра вай на вя сел лі са-
сту піў мес ца тор ту. Але 
ця пер усё час цей за маў-
ля юць і тое, і дру гое. Бо 
ка ра вай спрад ве ку нёс 
у са бе глы бо кую сім ва-
ліч насць. Ра ней у ха ту 
ня вес ты спе цы яль на за-
пра ша лі жан чын-ка ра-
вай ніц, ся род якіх аба-
вяз ко ва пры сут ні ча ла 
хрос ная ма ці дзяў чы ны, 
пры гэ тым усе яны па він-
ны бы лі мець шчас лі вы 

лёс. Вя до ма, так ужо не ро-
бяць, але ж пэў ных звы ча яў 
пры вы печ цы вя сель ных пі ра-
гоў Кас тусь пры трым лі ва ец ца 
і ця пер.

— Ка лі пя чэш ка ра вай на 
вя сел ле, нель га сва рыц ца, 
каб гэ та не паў плы ва ла на лёс 
ма ла дых. А яшчэ цес та для 
та ко га вы ра бу нель га мя сіць 
ку ла ка мі — каб муж жон ку не 
біў. Ра ней, каб жыц цё бы ло 
вя сё лым, у цес та да да ва лі га-
рэл ку, але я гэ та га не раб лю. 
Ну і аба вяз ко ва на ка ра ваі па-
він на быць вы кла дзе на до ля 
ма ла дых: дзве птуш кі, шмат 

роз ных кве так — каб жыц цё 
бы ло яр кім і раз на стай ным. 
Гэ тую «до лю» па він ны з'ес ці 
толь кі са мі жа ніх з ня вес тай.

Да рэ чы, уся «ма дэль» 
ка ра вая на шых прод каў ад-
люст роў ва ла су вязь па ка лен-
няў. До лю ма ла дых сім ва лі-
за ваў верх ні ярус. Ся рэд ні 
ата я сам лі ваў ся з баць ка-
мі і бліз кі мі сва я ка мі, ніж ні 
ярус — з да лё кі мі ро дзі ча мі. 
Та му час та кры ты ку юць вя-
сель ныя шмат' ярус ныя тор ты: 
іх «па вер хі» раз мя шча юць на 
пад стаў ках, якія ні бы раз ры-
ва юць гэ тую су вязь.

А яшчэ пры вы ра бе вя-
сель на га пі ра га трэ ба бы ло 
як ма га больш ве ся ліц ца, каб 
і ма ла дым жы ло ся ве се ла. 
Ча го не ска жаш пра вы печ ку 
ржа но га бо ха на: пад час гэ-
тай дзеі ў ха це па він на быць 
поў ная ці шы ня, за ба ра ня ла ся 
на ват ха дзіць без па трэ бы. 
Не па жа да на бы ло і ля жаць 
на печ цы ў час вы пя кан ня, 
бо гэ та маг ло дрэн на ад біц-
ца на якас ці хле ба. Та ко га 
асаб лі ва га стаў лен ня да яго 
ця пер, пэў на, і не су стрэ неш. 
Але Кас тусь Лар коў імк нец ца 
аб ім на га даць і на ват вя дзе 
ад мыс ло вы блог, па чы таў шы 
які не маг чы ма не пе ра ка нац-
ца, што хлеб над усім па нуе.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Ве да е це, мя не спа чат ку на-

кі ра ва лі на прак ты ку ў род ны Ня-
свіж, — ся да ю чы за пра цоў ны стол, 
па чы нае гу тар ку Ра ман. — Але пас-
ля вы ра шы лі, што пра цы больш бу-
дзе ме на ві та ў ста лі цы, та му пе ра-
на кі ра ва лі.

— Ці ка ва, і ў чым за клю ча ец ца 
прак ты ка се мі на рыс та?

— Гэ та больш бліз кае азна ям-
лен не з тым, што ча кае мя не на-
пе ра дзе. У се мі на рыі пе ра ва жа юць 
тэ а рэ тыч ныя за ня ткі. Дыс цып лі ны, 
што мы вы ву ча ем, вель мі ад роз-
ні ва юц ца ад тых, якія вы кла да юць 
у ін шых на ву чаль ных уста но вах. 
Пер шыя тры га ды мы пра хо дзім 
фі ла соф скія на ву кі, а пас ля — тэ-
а ла гіч ныя. Іс пы ты зда ём двой чы на 
год. Шпар гал кі? Ска рыс тац ца імі 
вель мі цяж ка. У на шай уста но ве не 
так шмат лю дзей, каб за імі мож на 
бы ло сха вац ца і неш та спі саць. Тым 
больш эк за ме ны зболь ша га вус ныя, 
а не пісь мо выя.

У кас цё ле пра вод жу за ня ткі па ка-
тэ хі за цыі з да рос лы мі, дзець мі, да па-
ма гаю свя та рам на на ба жэн ствах, 
су стра ка ю ся з людзь мі, якія пры хо-
дзяць да нас па сва іх спра вах. Рас-
па ра дак дня ру хо мы. У гра фі ку на ба-
жэн стваў ні чо га не мя ня ец ца, але мы 
не мо жам праг на за ваць, што кож ную 
ра ні цу ў 10:00 ад бу дзец ца хрост, а 
праз га дзі ну — шлюб. Час та лю дзі тэ-
ле фа ну юць і про сяць, каб свя тар тэр-
мі но ва пры ехаў да хво ра га. І ка лі да 
нас звяр та юц ца, мы ад ра зу пы та ем-
ся пра час, які па ды хо дзіць лю дзям, а 
ўжо пас ля гля дзім, ці атрым лі ва ец ца 
ў нас. На пры кан цы прак ты кі мой ку-
ра тар — ксёндз, які ўвесь час со чыць 
за ма ім ду хоў ным ста наў лен нем, на-
пі ша ха рак та рыс ты ку, і на па чат ку 
но ва га на ву чаль на га го да я па ві нен 
бу ду прад' явіць яе ў се мі на рыі, дзе 
ад мі ніст ра цыя зро біць вы сно ву, ці 
бы ла гэ тая прак ты ка плён най.

— А ці бы лі ха рак та рыс ты кі, у 
якіх се мі на рыс таў кры ты ка ва лі?

— Не. Звы чай на прак ты ку пра-
хо дзяць усе доб ра. І ў гэ тых ліс тах 
не так шмат кры тыч ных за ўваг. Але 
ўсё роў на пры сут ні ча юць пэў ныя мо-
ман ты, на якія ку ра тар про сіць звяр-
нуць ува гу.

— Яшчэ зу сім ня даў на вы ся-
дзе лі за школь най пар тай, а ця пер 
да па ма га е це ў кас цё ле, рых ту е це 
ся бе да свя та рска га жыц ця. Ка лі 
зра бі лі гэ ты важ ны духоўны вы-
бар?

— Я па хо джу са звы чай най бе-
ла рус кай пра ва слаў на-ка та ліц кай 
сям'і. І так атры ма ла ся, што спа-
чат ку ха дзіў у царк ву, а ўжо пас ля 
пачаў хадзіць у кас цёл. Па мя таю 
свае ўра жан ні ад зна ём ства са свя-
та ра мі, кле ры ка мі, якія пра хо дзі лі 
прак ты ку ў Ня сві жы. Ужо та ды я за-
ці ка віў ся се мі на ры яй. Пры кла дам 
у свя та рстве для мя не стаў ксёндз 
Гжэ гаж Ка ла соў скі, які доў га пра ца-
ваў у Ня сві жы. Ён па мёр у 1991 го-
дзе. На жаль, я яго не ве даў, але ў 
па мя ці за ста лі ся ба бу лі ны гіс то рыі, 
і ў пэў ных спра вах мне б ха це ла ся 

быць па доб ным да яго. А блаславё-
ны Па па Ян Па вел ІІ, які ў красавіку 
будзе аб'яўлены святым, з'яў ля ец-
ца для мя не пры кла дам асаб лі вай 
пра ста ты, з якой ён ста віў ся да лю-
дзей. Мой та та пра цуе ма шы ніс там 
на «Бел транс га зе», ма ці — на гляд-
чы цай у Ня свіж скім за мку. Сам я ка-
лісь ці зай маў ся дзю до, удзель ні чаў у 
школь ных спа бор ніц твах па фут бо-
ле, «хва рэў» за ня свіж скі «Ве рас», 
ад нак вы ра шыў, што бу ду па сту паць 
у се мі на рыю.

— Ці ка ва, як па ста ві лі ся да ва-
ша га вы ба ру сяб ры-ад на клас ні кі?

— У ма ім кла се бы ло амаль 
20 вуч няў, і з іх толь кі трое бы лі ка-
та лі ка мі. Без умоў на, да пэў на га ча су 
яны не ве да лі, ку ды я пай ду ву чыц ца 
пас ля шко лы. І толь кі ў адзі нац ца-
тым кла се зра зу ме лі, што я ха чу звя-
заць жыц цё са свя та рствам. Ця пер, 
ка лі су стра ка ю ся з імі, ад чу ваю, што 
яны ўзра да ва ны тым, што нех та з 
кла са пай шоў у жыц ці ме на ві та гэ-
тым шля хам.

Што да ін шых лю дзей, на ву лі цы 
звы чай ныя мі на кі ча сам не як дзіў на 
рэ агу юць на ча ла ве ка ў су та не. Нех-

та ад ра зу ві та ец ца, хтось ці ўваж лі ва 
па зі рае, пы та ец ца: «Ад куль вы тут 
узя лі ся?» На са мрэч дзіў ная сі ту а-
цыя, бо кас цёл дзей ні чае на Бе ла-
ру сі зда вён, а не ўсе ве да юць, як 
вы гля дае ксёндз.

— Як лі чы це, для сяб роў вы за-
ста няцеся ад на клас ні кам Ро мам 
ці ста не це ай цом Ра ма нам?

— Скла да нае пы тан не. Ка лі ня-
даў на бачыў школь ны х сяб ра ў, на-
па чат ку ад чу ва ла ся ней кае хва ля-
ван не, але по тым усё пай шло доб ра. 
Мы шмат га доў пра вя лі ра зам, і на-
ват ка лі яны мя не бу дуць на зы ваць 
ксян дзом, у ду шы для іх усё роў на 
бу ду за ста вац ца Ро мам.

— Чуў пра вы пад кі, ка лі лю дзі 
з вя лі кім жа дан нем іш лі ў се мі на-
рыю, у ор дэн, але пас ля збоч ва лі 
з вы бра най сця жы ны і вяр та лі ся 
да свец ка га жыц ця.

— Шэсць га доў пад рых тоў кі ў 
се мі на рыі па трэб ны для та го, каб 

ма ла ды ча ла век раз ва жаў, за дум-
ваў ся аб сва ім жыц цё вым вы ба ры, 
зра зу меў, ці са праў ды свя та рства — 
яго пры зван не. Мо жа, яму на са мрэч 
бу дзе лепш пра ца ваць ін жы не рам 
на прад пры ем стве. І яшчэ не бы ло 
та кіх вы пад каў, каб ча ла век, які не 
хо ча ву чыц ца, пра цяг ваў да лей гэ та 
ра біць пад пры му сам, бо гэ та га хо-
чац ца яго сва я кам.

— Пе рад тым, як кле рык ста-
но віц ца са праўд ным ксян дзом, ён 
скла дае шэ раг абя цан няў пе рад 
епіс ка пам.

— Ся род іх — па слух мя насць 
епіс ка пу і ўсім яго на ступ ні кам, 
за хоў ван не цэ лі ба ту, што дзён ная 
ма літ ва… Так скла ла ся на пра ця гу 
ста год дзяў, што свя тар толь кі праз 
цэ лі бат му сіць пры свя ціць жыц цё 
слу жэн ню Бо гу і лю дзям. У ся мей-
ным жыц ці зра біць гэ та цяж ка, бо 
да вя ло ся б раз ры вац ца па між до-
мам і кас цё лам. Знай сці час на ма-
літ ву бы ло б так са ма скла да на.

— Мно гія па ста ры сва ім 
пры кла дам па каз ва лі, якое на-
са мрэч сціп лае жыц цё вя дуць 
ксян дзы. Праў да, ча сам лю дзі 
па зі ра юць на аў та ма бі лі, які мі 
кі ру юць свя та ры, і па чы на юць 
ка заць аб тым, што іх жыц цё да-
лё кае ад пры кла даў са праўд най 
сціп лас ці.

— Сціп ласць, без умоў на, па він на 
быць. А ма тэ ры яль ны даб ра быт — 
гэ та толь кі ча со вая з'я ва. Аў та ма-
біль у свя та ра му сіць быць ха ця б 
з той пры чы ны, што ён па ві нен вы-
яз джаць па па трэ бе не каль кі ра зоў 
на дзень. Я не лі чу, што свя та ры, як 
пра ва слаў ныя, так і ка та лі кі, ез дзяць 
на да ра гіх аў та ма бі лях. Па доб нае 
мо жа быць за мя жой, ад нак не ў 
Бе ла ру сі. Мой про башч ка заў мне, 
што і пра вы кі роў цы, і аў та ма біль, 
да па ма га юць не аб ця жар ваць лю-
дзей, якіх не аб ход на на ве даць. Так, 
лю дзі мо гуць пры ехаць за та бой у 
кас цёл, ад нак больш зруч на, ка лі 
на ве да еш іх сам.

— Упэў не ны, у вас, як і лю бо-
га ма ла до га ча ла ве ка, ёсць свая 
жыц цё вая ма ра…

— Я не люб лю за гад ваць на-
пе рад. Але ха чу, каб пра ца, якую 
бу ду ра біць, іш ла на ка рысць Бо-
жую і да па ма га ла ча ла ве ку ў яго 
па трэ бах.

— Ня даў на ба чыў ар ты кул з 
за га лоў кам «Пісь мен ні ка мі на ра-
джа юц ца»…

— Ад нак ксян дзом дак лад на не 
на ро дзіш ся. Толь кі пас ля ін тэ ле-
кту аль най і ду хоў най пад рых тоў кі 
ў се мі на рыі мож на стаць свя та ром. 
Праў да, ксёндз най перш па ві нен 
быць доб рым ча ла ве кам, які здоль-
ны лю біць ін шых лю дзей. Ка лі ў 
кан ды да та на свя та рства да бры ні 
не стае, у пра цы яму бу дзе вель мі 
скла да на.

Та рас ШЧЫ РЫ.

(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Пі рог з на чын кай і ржа ны ка ра вай Кас тусь Пі рог з на чын кай і ржа ны ка ра вай Кас тусь ЛАР КОЎЛАР КОЎ  
спёк спе цы яль на для «Звяз ды» —спёк спе цы яль на для «Звяз ды» —
журналісты «раз мя лі» іх за лі ча ныя хві лі ны.журналісты «раз мя лі» іх за лі ча ныя хві лі ны.

«КСЯН ДЗОМ МО ЖА СТАЦЬ
ТОЛЬ КІ СА ПРАЎ ДЫ ДОБ РЫ ЧА ЛА ВЕК» 

На прак ты цы кле ры кам не аб ход на На прак ты цы кле ры кам не аб ход на 
не толь кі да па ма гаць ксян дзам не толь кі да па ма гаць ксян дзам 

на на ба жэн ствах, але і быць сак ра та ром на на ба жэн ствах, але і быць сак ра та ром 
і служ бай ін фар ма цыі ў ад ной асо бе.і служ бай ін фар ма цыі ў ад ной асо бе.

І пра вы кі роў цы, 
і аў та ма біль, да па ма га юць 
не аб ця жар ваць лю дзей, 
якіх не аб ход на на ве даць. 
Так, лю дзі мо гуць пры ехаць 
за та бой у кас цёл, ад нак 
больш зруч на, ка лі на ве да еш 
іх сам.
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