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На ра дзіў ся Мі ха іл Ге ра сі-
маў у вёс цы Ста ры на Вал-
дай ска га ра ё на На ўга род скай 
воб лас ці. Там жа скон чыў 
ся рэд нюю шко лу і па сту піў 
Ле нін град скую ле са тэх ніч-
ную ака дэ мію імя С. Кі ра ва. 
Ву чо бу пе ра пы ні ла служ ба ў 
Чыр во най Ар міі. Да вай ны Мі-
ха іл Ге ра сі маў слу жыў у 46-м 
асоб ным са пёр ным ба таль ё-
не. Па ча ла ся вай на, і ў цяж кіх 
аба рон чых ба ях ба таль ён па-
нёс вя лі кія стра ты. У ар хіў ных 
да ку мен тах ёсць упа мі нан не 
аб тым, што Ге ра сі маў пад-
час бою сам пад няў у ата ку 
бай цоў са свай го ба таль ё на. 
У ад ным з ба ёў ён быў па ра-
не ны, тра піў у па лон у лі пе ні 
1941 го да. Спа чат ку быў у ла-
ге ры ка ля Мін ска, по тым яго 
пе ра вя лі ў Коб рын. Там ён і 
па да браў гру пу для ўцё каў.

Гру па з 15 ва ен на па лон ных 
пад ка ман да ван нем Мі ха і ла 
Ге ра сі ма ва ўцяк ла з коб рын-
ска га ла ге ра. З гэ та га дня і 
па чаў ся ад лік пар ты зан ска-
га жыц ця для бы лых чыр-
во на ар мей цаў. Гру па Ге-
ра сі ма ва ўвай шла ў склад 
мяс цо вай пар ты зан скай 
гру пы, якой ка ман да ваў 
бы лы опер упаў на ва жа ны 
НКУС Мі ка лай Шыш.

У кра са ві ку 1942 го да 
пар ты за ны тры ма лі бой ка-
ля вёс кі Дзет ка ві чы Дра гі-
чын ска га ра ё на Брэсц кай 
воб лас ці. Не ўсе пар ты за-
ны ме лі зброю, быў толь кі 
адзін ку ля мёт Дзег ця ро-
ва, які пе ра но сі лі з ад на го 
флан га на дру гі. Па зі цыя 
ака за ла ся ўда лай, бо зза-
ду з двух ба коў па ды хо дзі-
ла ба ло та і нем цы не маг-
лі іх акру жыць поў нас цю. 
Увесь дзень пар ты за ны 
ад бі ва лі ня мец кія ата кі, а 
ўна чы змаг лі ада рвац ца ад 

во ра га.
Да лей шлях атра да ля жаў 

за Днеп ра-Буг скі ка нал. У ад-
ным з ба ёў Ге ра сі маў атры-
маў ра нен не ў на гу, а ка ман-
дзір атра да, Мі ка лай Шыш, 
быў за бі ты. Бай цы вы бра лі 
ка ман дзі рам Мі ха і ла Ге ра сі-
ма ва, на зваў шы атрад іме нем 
Шы ша.

Пар ты зан скі рух толь кі 
раз горт ваў ся, а атрад Шы-
ша ўжо гра міў ня мец кія 
гар ні зо ны на Па лес сі. Праз 
не ка то ры час вы ра шы лі вы-
вес ці атрад на ўсход, за лі нію 
фрон ту. На шля ху раз гра мі лі 
нем цаў у Па рэч чы, Бас ты ні, 
Гаў рыль чы цах, ка ля Ба ран-
няй Га ры. Асаб лі ва за па мі-
наль ным атры маў ся пе ра ход 
атра да ся род бе ла га дня 
це раз Днеп ра-Буг скі ка нал 
у ра ё не шлю за Ду бое. Тут 
гру па пар ты зан з 12 ча ла век 
пе ра апра ну ла ся ў ня мец кую 
фор му, за хоп ле ную пад час 
бою на бар жы, а по тым ад-
кры та, на ча ле з «ня мец кім 
ма ё рам Удо ві ка вым» па ды-
шла да ахо вы і абяс шко дзі ла 
яе, тым са мым за бяс пе чыў-
шы пе ра пра ву це раз ка нал 
пар ты зан ска му атра ду з або-
зам і па ра не ны мі.

Пар ты за ны з ба я мі на блі-
жа лі ся да лі ніі фрон ту, па куль 
не су стрэ лі ў ра ё не Хо рас та ва 
атрад Ва сі ля Кар жа. Ён і пе-
ра ка наў Ге ра сі ма ва за стац ца 
ў ты ле во ра га для су мес най 
ба раць бы. На ста рой фа та-
гра фіі, зроб ле най во сен ню 
1942 го да, Мі ха іл Ге ра сі маў 
ста іць ка ля Ва сі ля Кар жа 
спра ва. Так яно і бы ло: ён 
быў пра вай ру кой і не за мен-
ным па моч ні кам ка ман дзі ра 

Пін ска га пар ты зан ска га 
злу чэн ня.

Аб' яд на ны мі сі ла мі пар-
ты за ны пра вя лі не каль кі 
ўда лых апе ра цый су праць 
нем цаў. 12 ве рас ня 1942 
го да рап тоў ным уда рам 
раз гра мі лі ня мец кі гар ні зон 
у ра ён ным цэнт ры Ле нін. 
Та ды бы ло вы зва ле на яў-
рэй скае ге та, ся род уца ле-
лых вяз няў бы ла і бу ду чая 
жон ка Мі ха і ла Іва на ві ча, 
та ды ва сям нац ца ці га до-
вая дзяў чы на Ро за. Пас ля 
Ро за Ге ра сі ма ва ўспа мі на-
ла: «...Хтосьці з мяс цо вых 
жы ха роў пад ра ні цу па сту-
каў нам у акно і крык нуў: 
«Уця кай це, у го ра дзе пар-
ты за ны!» Ахо ва ге та раз-
бег ла ся. Тым ча сам ужо 
ішоў бой і чу лі ся стрэ лы. 
Я хут ка апра ну ла ся, аб ула 

лёг кія туф лі. Ні чо га не бра-
ла з са бой, хоць ве да ла, што 
на зад у ге та не вяр ну ся. По-
тым вы бег ла і пай шла шу каць 
пар ты зан. Ка лі знай шла, яны 
ўжо вы хо дзі лі з го ра да і ўзя лі 
мя не з са бой...»

Ад ной з най больш знач-
ных апе ра цый, пра ве дзе ных 
пар ты за на мі атра да Шы ша, 
быў на пад і раз гром чы гу-
нач най стан цыі Сін ке ві чы 
30 каст рыч ні ка 1942 го да. 
У ёй удзель ні ча ла ка ля 200 
пар ты зан з атра даў Шы ша і 
Са віц ка га. Кі ра ваў аб' яд на-
ны мі атра да мі Ге ра сі маў. Ён 
жа па пя рэд не рас пра ца ваў 
план усёй апе ра цыі, мэ тай 
якой быў зрыў ру ху цяг ні коў 
па чы гун цы Брэст—Го мель і 
раз гром стан цыі Сін ке ві чы. 
Бой па чаў ся ра ні цай на па дам 
на па лі цэй скі ўчас так. Ад на-
ча со ва пар ты за ны зні шчы лі 
ахо ву ле са піль на га за во да і 
спа лі лі яго, раз гра мі лі нем-
цаў на чы гу нач най стан цыі, 
дзе ў той час ста яў эша лон з 
бо еп ры па са мі. Яго і пад па лі-
лі на род ныя мсці ўцы. Ад вы-
бу хаў сна ра даў і бом баў быў 
зні шча ны бу ды нак стан цыі і 
чы гу нач нае па лат но. Так са-
ма пар ты за ны ата ка ва лі і зні-
шчы лі ахо ву мос та ў дзо тах. 
70-мет ро вы мост це раз ра ку 

Лань быў па да рва ны, рух па 
чы гун цы на доў гі час спы ніў-
ся. У вы ні ку апе ра цыі бы лі за-
бі ты 74 сал да ты во ра га. Ся-
род пар ты зан бы лі 3 ча ла ве кі 
за бі тыя і 4 па ра не ныя.

Чы та ю чы за ха ва ную ў На-
цы я наль ным ар хі ве пе ра піс ку 
та го ча су, мож на пе ра ка нац-
ца, што Ва сіль Корж вель мі 
вы со ка ца ніў і па ва жаў Мі-
ха і ла Ге ра сі ма ва як уме ла га 
ка ман дзі ра і ар га ні за та ра. 
Хоць на мо мант пры зна чэн-
ня кам бры гам Мі ха і лу Іва на-
ві чу бы ло ўся го 23 га ды. Та му 
мно гія пар ты за ны та ды зва лі 
яго прос та — Мі ша.

Уво сень 1943 го да бры-
га ду на ве даў сак ра тар ЦК 
ЛКСМБ Кі рыл Ма зу раў, які 
пас ля на пі саў пра Ге ра сі ма-
ва на ступ нае: «...Ху дар ля вы, 
ся рэд ня га рос ту, цём на ва ло-
сы, з жы вы мі шэ ры мі ва ча мі, 
ён пры цяг ваў да ся бе ўва гу. 
Ма ла ды ка ман дзір ка рыс-
таў ся ўсе агуль най па ва гай. 
Пар ты за ны ве ры лі яму, лю-
бі лі за ад ва гу і ро зум. Ся ля не 
і бай цы зва лі атрад лю боў на: 
«атрад Мі шы»...»

Увес ну 1944 го да нем цы 
вы ра шы лі ад на віць суд на-
ход ства па Днеп ра-Буг скім 
ка на ле, зні шчыць пар ты зан-
скую зо ну ка ля яго, а так-

са ма за ха піць і раз бу рыць 
пар ты зан скі аэ ра дром ка ля 
вёс кі Сва рынь. Та ды аба ро-
ну ўздоўж ка на ла на пра ця гу 
ка ля 50 кі ла мет раў тры ма лі 
бры га ды імя Мо ла та ва, імя 
Язы ко ві ча, імя Ста лі на, Пін-
ская і ін шыя. Нем цы на кі ра-
ва лі сю ды ар мей скія час ці 
з ар ты ле ры яй і мі на мё та мі, 
пры цяг нуў шы да гэ тай апе ра-
цыі 8-ю мадзь яр скую ды ві зію 
і 57-ы полк ула саў цаў. Гэ тая 
біт ва ўвай шла ў гіс то рыю як 
40-дзён ная аба ро на Днеп ра-
Буг ска га ка на ла.

Пар ты зан ская вай на для 
Мі ха і ла Ге ра сі ма ва скон чы-
ла ся ў Ку хоц кай Во лі на мі-
тын гу, пры све ча ным су стрэ-
чы з Чыр во най Ар мі яй. Та ды 
ж, у лі пе ні 1944 го да, Мі ха іл 
Ге ра сі маў быў прад стаў ле ны 
сва ім не па срэд ным ка ман дзі-
рам Ва сі лём Кар жом да зван-
ня Ге роя Са вец ка га Са ю за. 
Пад час па ся джэн ня ка мі сіі 
ўсе вы сту поў цы пад тры ма лі 
пра па но ву, і, зда ва ла ся, пы-
тан не бы ло вы ра ша на. Але 
апош нім вы сту піў прад стаў-
нік ор га наў і ска заў: «Па гля-
дзі це, ка го вы прад стаў ля е це 
да зван ня Ге роя: яго баць ку 
рас ку ла чы лі, і сам ён быў у 
па ло не...» Гэ та ўсё і вы ра-
ша ла: зор кі Ге роя Ге ра сі маў 
так і не атры маў. Шмат лі кія 
пар ты за ны, якія ве да лі ба я-
выя спра вы свай го кам бры га, 
лі чы лі, што ён яе да стой ны, 
бо за слу жыў за два га ды ў 
ты ле во ра га, асаб лі ва сва ім 
удзе лам у раз горт ван ні пар-
ты зан ска га ру ху ў па чат ко вы 
пе ры яд вай ны.

Пас ля вай ны Мі ха іл Ге ра-
сі маў пра ца ваў стар шы нёй 
Іва наў ска га рай вы кан ка-
ма, по тым — у бу даў ні чым 
упраў лен ні ў Пін ску. За тым 
яго пе ра вод зяць у ста лі цу. У 
Мін ску Ге ра сі маў пра ца ваў на 
па са дзе на чаль ні ка ўпраў лен-
ня бы та во га аб слу гоў ван ня 
на сель ніц тва, у Мін скім гар-
са ве це. На лю бой пра цы Мі-
ха іл Іва на віч пры мя няў свае 
ар га ні за тар скія здоль нас ці, 
заў сё ды яго ша на ва лі і па ва-
жа лі лю дзі. Га ды пар ты зан-
скай вай ны і ра нен ні не прай-
шлі дар ма: Мі ха іл Ге ра сі маў 
заў час на па мёр 5 ліс та па да 
1971 го да.

Аляк сандр ПАЎ ЛЮ КО ВІЧ, 
г. Мінск
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Каб па лю біць буль бу так, як лю бім яе мы, бе-
ла ру сы, трэ ба вель мі па га ра ваць. Гэ та ж вам 
не да лі ка тэс які, а са праўд ны па ра ту нак. Вунь 
ір лан дцы — так са ма буль ба шы. Пад анг лій скім 
на ціс кам буль бач ка для іх у свой час бы ла не 
«дру гім», а «пер шым» хле бам — толь кі ёю і пе-
ра бі ва лі ся. Ка лі ж у ся рэ дзі не XІХ ста год дзя на 
вы ра та валь ныя клуб ні на па ла за ра за — фі та-
фта роз, дык ледзь ве не па мер лі: го лад ска сіў 
амаль тра ці ну на сель ніц тва.

К
А ЛІ па краі гу ля юць вой ны, як у нас, ды 
вы мя та юць з куб лоў, за се каў, па ліц, дзе-
жак усе за па сы, дык хо чаш не хо чаш, 

але абе руч ухо піш ся за вы ра та валь нае ка ліўе. 
Ці за рыд лёў ку. Буль бу ж ані ко лі не вы бе раш да 
апош ня га клуб ня, неш та ў зям лі за ста нец ца, а 
га лод ны ча ла век га то вы пе ра ка паць цэ лую дзя-
лян ку, каб вы вер нуць на па верх ню коль кі вы ра-
та валь ных клу бянь коў — не абы-які скарб. А то і 
вы па раць з гле бы якім прут ком, ка лі не глы бо ка 
ў зям лі ля жаць. Та кія клуб ні ў на ро дзе на зы ва-
юць «па ро ні кі». Дар ма што доб ра пад мерз лыя: не 
здзя руц ца на тар цы, дык зле пяц ца ў якую алад ку, 
не пры ем на са лад ка ва тую, не вель мі смач ную, 
але ж го лад не цёт ка...

Буль ба — не сы ты на едак, не над та спа жыў-
ны, але го лад пад ма неш. Мо жа, бе ла ру сы та му 
та кія ешчыя (ах во чыя доб ра па ес ці), як свед чыў 
у сва іх тво рах Ка рат ке віч, што як раз і па раз бі ва-
лі, па рас цяг ва лі свае страў ні кі буль бай пад час 
хар чо вай ня ста чы, а та ды ўжо гэ тая асаб лі васць 
і ў «па ро ду» ўе ла ся. Дык не бу дзеш жа ха дзіць і 
слу хаць, як бур чыць пус ты жы вот. Па хо дзіш, па-
хо дзіш — ды і пе ра ку сіш. Тым больш, ка лі са ла 
поў ны ку бел, на га ры шчы ві сяць кум пя кі, кін дзюк, 
на доў гім шаст ку — коль цы дух мя ных каў бас, а 
ў пра ха лод ным скле пе ста яць ца бэ рач кі з са лё-
ны мі груз да мі ды ін шы мі, пры ціс ну ты мі гнё там, 
ма чо ні ка мі. Ну і, вя до ма, са лё ныя агу роч кі, дзе-
жач ка ква ша най ка пус ты. Ды шмат ча го яшчэ... А 
буль бы ў ка ту ху — пад столь. «Ура дзі ла ле тась — 
ад гро бу не бы ло, — ка за лі ад на вяс коў цы. — Ды 
ўся ежан ка, як ад бор ная, — клу бень у клу бень». 
А но вых вай ско вых гры мот па куль не чут но і зда-
лё ку — рас пя рэз вай ся, бе ла рус!

Пры сма кі пры сма ка мі, але як ты за бу дзеш ся 
на вы ра та валь ні цу-буль бу? Ані як. І не толь кі з 
удзяч нас ці. Ня гле дзя чы на тое, што пас ля апош-
няй вай ны коль кі па ка лен няў вы рас ла — звыч ка 
да заў сёд ня га ўжы ван ня буль бы ўжо ў ген най 
па мя ці за ма ца ва ла ся.

А каб буль бач ка не «згу бі ла ся» на свя точ ным ста ле 
ся род роз ных пры сма каў, бе ла ру сы па ча лі кру ціць яе, 
цер ці, скрэб ці, ды пры дум ляць са мыя розныя стра вы. 
Звыш дзвюх сот, зда ец ца, пры ду ма лі. У ка го больш?

У гэ тым вы на ход стве, як мне зда ец ца, вы яві-
ла ся не абы-якая муд расць і жыц цё вая сі ла май-
го на ро да. Зра біць з буль бы сма ка ту та кую, каб 
ма лыя дзет кі да ба вач кі пра сі лі, ні ко лі не зды маць 
яе са ста ла — і ў буд ні, і ў свя ты, пад час кож най 
ра дзін най бя се ды, каб усе да ад на го пад свя до ма 
ўця мі лі: без буль бы ня ма жыц ця.

Ся род га ла ва круж на га мност ва бе ла рус кіх 
буль бя ных страў ёсць коль кі вы біт ных, якія мы вы-
стаў ля ем за меж ным гас цям, каб па ка заць сваю 
на цы я наль ную ад мет насць. Пер шын ству юць тут, 
ба дай што, дзя ро ні кі. Пры тым па да дзе ныя па-роз-
на му га тун ку: мож на са смя тан кай, мож на пе ра-
кла дзе ныя дух мя ны мі сква рач ка мі і скрыль ка мі 
сма жа най каў бас кі з цы буль кай...

Мая жон ка па час тун ка выя дзя ро ні кі га туе за-
звы чай з час нач ком. За ўва жы ла, што яны вель мі 
па да ба юц ца май му сяб ру Пет ра ку. Дык як толь кі 
да зна ец ца, што ён пры е дзе на гос ці ці на ры бал-
ку, — не ўза ба ве ўчую, як на кух не спя вае сва ім 
хры па тым глу хім го ла сам тар ка.

Пят рок, упля та ю чы дзя ро ні кі, не пра мі не ска-
заць: «Якая ў ця бе Яня ха ро шая...» Я маў чу, а 
сам са бе ду маю: «Усе чу жыя жон кі «ха ро шыя», 
каб ты ве даў, сяб рук...»

А
Д НОЙ ЧЫ, пад час вай ны, мая ма-
ту ся Фро ся вы му ша на бы ла па зна-
ё міць з на шай на цы я наль най ку лі-

нар най ад мет нас цю ня мец ка га сал да та.
Фронт ад ка ціў ся. У на шай вёс цы за-

стаў ся не вя ліч кі гар ні зон за хоп ні каў — 
сал да ты ста рэй ша га ве ку, з або зу, мож на 
ска заць. Зда ры ла ся так, што ма ту ся са 
слязь мі на ва чах бы ла вы му ша на з да-
па мо гай ін шых жан чын пры рэ заць сваю 
за ня па лую ад рап тоў най хва ро бы ка роў ку. 
Дык і на ду ма ла на све жым лоі на сма жыць 
дзя ро ні каў на ўсю сям'ю ды пры сель цаў са 
спа ле ных хат — ба ла зе ў той год вай ны 
ча го-ча го, а буль бы яшчэ тро хі бы ло. Дух-
мя ны пах учуў не мец, які на раз да рож жы, 
по бач з аца ле лай ад па жа ру ха ты ма ту сі, 
са стрэль бай за пля чы ма ста яў на па сту. 
Дык не па спе ла яна на сма жыць га руш ку 
дзя ро ні каў, як тоў сты, ні бы ца бэ рак, фрыц 
ува ліў ся ў ха ту. Агле дзеў рас па ле ную печ, 
за гнет, ткнуў паль цам у чыс тую та лер ку 
на ста ле і ска ман да ваў: «Мат ка, ком!» Ма ту ся, 
сціс нуў шы сэр ца, бы ла вы му ша на на клас ці за-
хоп ні ку з па тэль ні га ра чых дзя ро ні каў. А по тым 
зноў гу ча ла: «ком», «ком»... Што тут па ро біш, 
за ста ва ла ся хі ба што лі чыць на поў не ныя та лер кі, 
як тыя «пяць лы жак за цір кі»...

На заўт ра тоў сты не мец зноў уку ліў ся ў ха ту і, 
не пра мо віў шы ні сло ва, да стаў з кі шэ ні і па клаў 

на стол шпу лю ні так з ігол кай і ка ва ла чак мы ла. 
А, фрыц, смач на?

На жаль, мя не ба дай што ні ко лі ў жыц ці ні хто 
не на зы ваў «буль ба шом». А то б я ў ад каз пры-
яз на ўсміх нуў ся: пры зна лі-та кі брат ку-бе ла ру са ў 
«ва ві лон скім стоў па тва рэн ні» на ро даў! Якая тут 
крыў да — ра дасць! А вось ка лі я ў якой ку лі на рыі 
чы таю на цэт лі ку «оладьи кар то фель ные», дык, 
пры знац ца, тро хі крыў джу ся — не за ся бе, а за 
дзя ро ні кі. Але ня доў га. Як па ду маю, што маг лі б 
на пі саць «драники» ці горш та го — «дряники», 
дык мо таш на ро біц ца. Не мае пе ра кла ду гэ тае 
сло ва. Не паў тор нае яно, як на ша на цы я наль ная 
ад мет насць.

Але, каб вы ве да лі, аса біс та я не дзя ро ні кі лі-
чу га лоў най на цы я наль най стра вай з буль бы, а 
клёц кі. На ма ёй Ле пель шчы не (і не толь кі) гэ тая 
стра ва яшчэ і куль та вая, сак раль ная.

Т
ОЛЬ КІ што зва ра ныя клёц кі, як ні вод ная 
ін шая стра ва, па ты ха юць га ра чы нёй. Па-
кла дзе ныя на та лер ку, яны доў га сы хо дзяць 

па рай, а яшчэ — во да рам мяс но га, на поў не на га 
дух мя ны мі пры пра ва мі на чын ня, які ад дае па вет-
ру ўда ла зроб ле ная ўме лай гас па ды няй аба лон ка 
з буль бя но га дзя рэн ня. Як раз для та го, каб зра-
біць та кую аба лон ку, і па тра бу ец ца ку хар ская 
спрыт насць. Трэ ба па ста рац ца, каб яна бы ла не 
ка ля най і каб не раз ва ры ла ся, каб атры ма ла ся 
мяк кай і са ка ві тай. А для гэ та га — ад чу ваць, да 
якой сту пе ні ад ціс каць у мар лі дзя рэн не, каб у ім 
за ста ло ся роў на столь кі, коль кі трэ ба, буль бя но га 
со ку. Вось у чым па він на быць спрыт насць! А пра 
ас тат нія «дро бя зі», без якіх ня ма сма ку, я ўжо і 
ка заць не бу ду.

Мяс ное на чын не клёц кі, як вы ве да е це, на зы-
ва ец ца «ду шой». Ві даць, як раз та му праз аса цы-
я тыў ную по вязь клёц кі ста лі ў нас аба вяз ко вай, 
мож на ска заць, ры ту аль най стра вай на хаў ту рах і 
па мін ках — і на со рак дзён, і кож ную Ра ду ні цу.

Сё ле та на гэ ты Вя лік дзень для па мер лых, пас-
ля та го, як па кла ніў ся род ным ма гі лам, я па ехаў 
ра зам з сяб рам у яго вёс ку з пры го жай наз вай 

Асцё, што ў дру гім ба ку ад Ле пе ля. На мо гіл ках 
са бра ла ся ўся яго ра дзі на. Па ста ві лі квет кі пад 
кры жы, па га ва ры лі, а та ды пай шлі ў ха ту да Але-
га вай цёт кі Тац ця ны на бя се ду. Але за ба ві лі ся 
на мо гіл ках, а бра ту Але га Ва ле рыю трэ ба бы ло 
спеш на ехаць на па клон жон чы ным род ным, якія 
па кі ну лі гэ ты свет. Мо гіл кі ж тыя — на краі су сед-
ня га ра ё на, яшчэ па спець трэ ба. Дык і за сер да ваў 
ма лец на ма руд лі васць рад ні, ір ва нуў з мес ца...

Ка лі цёт ка Та ця на па ча ла па да ваць клёц кі, дык 
толь кі і ўзды ха ла:

— А-я-яй, як шка да, што Ва ле рач кі ня ма з на мі, 
як шка да! На хай бы хоць ад ну клё цач ку з'еў...

Цёт ка шка да ва ла не толь кі та му, што Ва ле рач-
ка не па каш та ваў смач нень ка га, а больш та му, 
што не за вя заў ся яшчэ адзін не за мен ны ву зель-
чык на ні ці не па мя ці, якая злу чае рад ню праз аб-
ся гі жыц ця і смер ці. Дзіў на, але як раз пад час каш-
та ван ня клё цак гэ тая ні ці на на цяг ва ец ца асаб лі ва 
моц на, як стру на. Вось вам і звы чай ная ежа!

Н
Е трэ ба ду маць, што клёц кі «пры пі са ны» 
толь кі на жа лоб ным ста ле. Зу сім не. Усе 
смач ныя стра вы — жыц це сцвяр джаль ныя, 

ва рац ца з пры пра вай ра дас ці. Ад но што ча су трэ-
ба шмат на пры га та ван не клё цак, да во дзіц ца 
«па пэц кац ца», а вяс ко вай гас па ды ні, у свой 
час за ня тай на кал гас ным по лі ды ў ага ро-
дзе, дых нуць не бы ло ка лі. Але ж ах во та — 
клёц кі! Уста неш, ка лі яшчэ цём на, на га ту еш 
поў ны са га нок, на жар кія вуг лі па ста віш. І 
на ясі ся га ра ча нькіх пе рад ра бо тай.

Смач ныя клёц кі і са праў ды про сяц ца ў рот 
ад на за ад ной. Я ма гу з'ес ці ча ты ры — пяць 
клё цак, а та ды стрым лі ваю ся бе: бо клёц кі 
хоць і ду жа смач ныя, але не вель мі лёг кая 
для за сва ен ня ежа.

Ін шым ра зам, ка лі не бы ло све жа га мя са 
(а клё цак жа са праўд на му бе ла ру су, асаб лі ва 
ка лі ён з Ле пель шчы ны, хо чац ца заў сё ды), 
гас па ды ня да ста ва ла з куб ла скрыль са лё-
на га са ла, па жа да на з пра жыл ка мі, на ра за ла 
яго аку рат ны мі ку бі ка мі і ра бі ла з іх «ду шы». 
Ня хай са бе на едак атрым лі ваў ся не та кі дух-
мя ны і апе тыт ны, але ж клёц кі! Праў да, я ў 
та кіх вы пад ках — от жа да лі кат нае дзі ця — 
«ду шы» не еў, толь кі аба лон ку.

І вось, згад ва ю чы гэ тыя клёц кі з са лам за-
мест фар шу, ду маю ця пер: буль ба, са дра ная на 
тар цы, зва ра ная цэ лень кай або ў мун дзі рах, не-не 
ды і на га дае: рас ка шуй це ся са бе, брат кі-бе ла ру-
сы, еш це ад пу за, ве ся лі це ся, але не за бы вай це, 
што ня ста ча, а то і ні шчым ні ца да лё ка ні ку ды не 
сы хо дзі лі. Так што тры май це ся мя не, не на ля гай це 
над та на за мор скія да лі ка тэ сы, не пры звыч вай-
це ся...

Не ве даю, як вы, а я, не ма ла ды ча ла век, звяр-
таю ўва гу на гэ тую пе ра сця ро гу.

Т
РЭ БА бы ло б пад ра бяз на рас ка заць і пра 
та кую зна ка мі тую буль бя ную стра ву, як 
баб ка, але не ха чу за ліш не зай маць ваш 

час. Ад но ска жу: га та ваць яе трэ ба толь кі ў доб-
ра на цеп ле най пе чы, у са ган ку, як, да рэ чы, і 
мно гія ін шыя буль бя ныя стра вы. А як зга ту ец ца 
баб ка, зні ме це яе з ву гол ля, рас кла дзя це па 
та лер ках, пад стаў це са га нок уну ку або ўнуч-
цы, дай це лыж ку — ня хай па шкра буць сцен кі, 
па каш ту юць хрумс ткіх пры га ра чак. Як раз праз 
сма коц це ма ле чы лац вей да лу чац ца да на цы я-
наль най стра вы, вы рас туць са праўд ны мі буль-
ба ша мі.

Ад на вы ха валь ні ца дзі ця ча га сад ка рас каз ва-
ла мне пра та кі вы па дак. Да яе ў гру пу пры вя лі 
ма лень кую Ве ра ніч ку, а дзяў чын ка з пер ша га 
дня і ў рот ад мо ві ла ся браць «ка зён ную» ежу. На 
дру гі дзень вы ха валь ні ца ўсхва ля ва ла ся, па ча ла 
рас пыт ваць ма лень кую:

— Ве ра ніч ка, а якую ежу ты лю біш, што та бе 
до ма га ту юць?..

— Ком кі...
Кла пат лі вая вы ха валь ні ца здзіў ле на па ціс ну-

ла пля чы ма, а ўве ча ры па ча ла рас пыт ваць ма ці 
дзяў чын кі:

— Што за «ком кі»? Мо жа, кам кі, ка мы?
— Ну, вя до ма, ка мы. Ба бу ля пры ву чы ла...
Ка мы-«ком кі» — звы чай ная буль бя ная ка ша, 

за праў ле ная пад сма жа ны мі з цы буль кай дроб ны-
мі сква рач ка мі. Так што хоць ты пер са наль на га 
ку ха ра для Ве ра ніч кі най май...

Ка лі я зу сім са ста рэ лую ма му пры ту ліў у сва-
ім жыт ле ў го ра дзе, дык на па чат ку ду маў: чым 
бы яе на кар міць смач нень кім, якім «га рад скім» 
на ед кам ура зіць?.. А не ўза ба ве пры кме ціў, што 
смач ней за ўсё ма ме ва ра ная буль бач ка, дзя-
ро ні кі, клёц кі, ка мы... Як толь кі ска жу: «Ма ма, 
ідзі сне даць, буль ба на ста ле сты не...», дык мая 
да ра жэнь кая ку ды спрыт ней, чым звы чай на, 
пад хоп лі ва ец ца з мес ца, воч кі пра яс ні ва юц ца 
іск рыс тым бла кі там, як у аза рнай пры ем най 
на ві ной дзяў чын кі. Буль бя ныя стра вы, у ад-
роз нен не ад ін шых, ма ту ля з'я дае да апош няй 
лыж кі...

Я
КАЯ жыц ця дай ная сі ла ў та бе, буль ба, якая 
яд наль ная моц. Як тык та ніч ныя плас ты, 
зруш ва еш ты, злу ча еш праз доў гія дзе ся ці-

год дзі, зроў ні ва еш бе ла ру саў роз ных па ка лен няў 
у ад чу ван ні тва ёй вы ра та валь най сі лы...

Але за ба віў ся. Зму шу ся бе (не раў ну ю чы, як 
ад мо віц ца ад чар го вай клёц кі) не ўза ба ве па ста-
віць кроп ку.

Эх, ця пер бы буль бач кі раз ва рыс тай, сква рач-
ку ды ча рач ку пер ша ку, каб бы ла на го да пра мо-
віць — дар ма што на са мо це і та му не ўслых — 
вось гэ тыя сло вы: «Ня хай і на да лей не аслаб на 
тры мае буль ба наш род на зям лі — клёц ка мі, 
баб кай, дзя ро ні ка мі, ка ма мі, пе ча ны мі ў пры са-
ку клуб ня мі, якія пах нуць ма лен ствам! А сло ва 
«па ро ні кі» ня хай на шыя дзе ці ды ўну кі ве да юць 
толь кі па слоў ні ку!»

Сяргей РУБЛЕЎСКІ
�

Прос тыя рэ чыПрос тыя рэ чы  ��

...

А каб буль бач ка не «згу бі ла ся» на свя точ ным 
ста ле ся род роз ных пры сма каў, бе ла ру сы 
па ча лі кру ціць яе, цер ці, скрэб ці, на ра заць
ды пры дум ляць са мыя раз на стай ныя стра вы. 
Звыш дзвюх сот, зда ец ца, пры ду ма лі.
У ка го больш?

КЛЁЦ КІ

Ге ро я мі за ста лі сяГе ро я мі за ста лі ся  �� ПАР ТЫ ЗАН СКАЯ ВАЙ НА
КАМ БРЫ ГА ГЕ РА СІ МА ВА
Сам Ва сіль Корж прад стаў ляў яго да ганаровага зван ня

На ста рой фа та гра фіі, 
зроб ле най во сен ню
1942 го да, Мі ха іл Ге ра сі маў 
ста іць ка ля Ва сі ля Кар жа 
спра ва. Так яно і бы ло:
ён быў пра вай ру кой
і не за мен ным па моч ні кам 
ка ман дзі ра Пін ска га 
пар ты зан ска га злу чэн ня.

ЖЫЦЦЯПІС
Эка ла гіч ная бяс пе каЭка ла гіч ная бяс пе ка  ��

АД КА ГО
ЗА ЛЕ ЖЫЦЬ

ЯКАСЦЬ ВА ДЫ?

П
АР ТЫ ЗАН СКІ рух заў сё ды быў і за ста ец ца ад ной з 
са мых па пу ляр ных і не вы чар паль ных тэм у Бе ла ру сі. 
Да гэ туль вель мі шмат лі кае злу чае нас з тым ча сам і, на 

жаль, вель мі ма ла за ста ло ся сён ня ве тэ ра наў. Ча сам ма ла дое 
па ка лен не па знае пра зма га роў той вай ны ўжо толь кі з га зет, 
філь маў і кніг. Сён няш ні наш рас каз пра Мі ха і ла Ге ра сі ма ва, 
ад на го з кі раў ні коў пар ты зан ска га ру ху на Пін шчы не.

Са школь ных га доў мы ве да ем, што пры ро да не аб дзя лі-
ла ва дой Бе ла русь. Больш за ўсіх па шан ца ва ла Ві цеб скай і 
Гро дзен скай аб лас цям, у мен шай сту пе ні вод ны мі рэ сур са мі 
за бяс пе ча ны поў дзень кра і ны. А ўся го ў Бе ла ру сі па ста ян на 
дзей ні ча юць 25 ты сяч во да за бор ных свід ра він, з якіх што год 
зда бы ва ец ца больш за 800 міль ё наў тон ва ды! Што і ка заць, 
ліч ба аст ра на міч ная. Ад нак пры гэ тым важ на не толь кі тое, 
коль кі ва ды мо жа даць за су ткі свід ра ві на, але і якасць га лоў-
на га пры род на га рэ сур су...

— Якасць ва ды, зда бы тай з 
пад зем ных кры ніц, у боль шас ці 
вы пад каў ад па вя дае іс ну ю чым 
са ні тар ным нор мам, — кан ста туе 
на чаль нік упраў лен ня рэ гу ля-
ван ня ўздзе ян ня на ат мас фер-
нае па вет ра і вод ныя рэ сур сы 
Мі ніс тэр ства пры род ных рэ-
сур саў і ахо вы на ва коль на га 
ася род дзя Сяр гей ЗА ЎЯ ЛАЎ. 
— Ад нак пры гэ тым у ёй па-ра-
ней ша му ад зна ча ец ца па вы ша-
ная коль касць жа ле за, мар ган цу, 
бо ру... Асаб лі ва гэ та ак ту аль на 
для Па лес ся. Зрэш ты, гэ тыя кам-
па не нты ма юць пры род нае па-
хо джан не. Ча го не ска жаш пра 
хром, сві нец і цынк, якія трап ля-
юць у ва ду ра зам са сцё ка мі з 
пра мыс ло вых аб' ек таў. Як прык-
лад, прэс ныя пад зем ныя во ды 
імк лі ва за брудж ва юц ца ме на ві та 
ў Са лі гор скім ра ё не.

Не па ко яць эко ла гаў і сель ска-
гас па дар чыя прад пры ем ствы. 
Дзей насць жы вё ла- і птуш ка га-
доў чых фер маў, скла доў мі не-
раль ных угна ен няў і іх вы ка ры-
стан не дрэн на ад бі ва юц ца на 
ста но ві шчы грун то вых вод. Кан-
цэнт ра цыя не бяс печ ных рэ чы ваў 

рэ гіст ру ец ца ў іх на глы бі ні да 
шас нац ца ці мет раў.

Яшчэ больш не га тыў на ўплы-
вае дзей насць ча ла ве ка на стан 
па верх не вых вод. Асаб лі ва гэ-
та да ты чыц ца ба сей наў Дняп ра 
і За ход ня га Бу га. Час цей за ўсё 
«па ру шаль ні ка мі спа кою» ста но-
вяц ца азот, фос фар і ар га ніч ныя 
рэ чы вы. Ме на ві та та му да гэ туль 
ру бам ста іць пы тан не якас най 
ачыст кі пра мыс ло вых сцё ка-
вых вод. Спра ва ў тым, што тры 
чвэр ці іс ну ю чых ка му наль ных 
ачы шчаль ных збу да ван няў бы лі 
ўзве дзе ны трыц цаць-со рак гад та-
му. Па та га час ных тэх на ло гі ях яны 
ад па вя да лі са ні тар ным нор мам, 
ад нак на ву коў цы па спе лі рас пра-
ца ваць больш эфек тыў ныя ме та-
ды ачыст кі ва ды. Да та го ж ста рыя 
сіс тэ мы фі зіч на зно ша ны і та му 
па тра бу юць рэ кан струк цыі. А на 
тэ ры то ры ях прад пры ем стваў да-
гэ туль скла дзі ру юц ца асад кі, якія 
ўтрым лі ва юць цяж кія ме та лы. Та-
му не дзіў на, што ад за бру джа ных 
сцё ка вых вод больш за ўсіх цер-
пяць рэ кі, якія пра ця ка юць праз 
буй ныя пра мыс ло выя га ра ды. Гэ-
та і Свіс лач ні жэй за Мінск, і Нё ман 
ні жэй за Грод на, і Бя рэ зі на ні жэй 
за Баб руйск... А Дняп ро мае аж но 
дзве праб лем ныя кроп кі — ні жэй 
за Ма гі лёў і Рэ чы цу.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК

�

У Бе ла ру сі рас пра ца ва ны 
пра ект но вай рэ дак цыі 
Вод на га ко дэк са.


