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КА ЛІ ТО ПІШ СЯ...
Не сак рэт: тое, што вы рас ціў 

сам, на сва ім га ро дзе, заў сё ды 
леп шае і смач ней шае за тое, 
што мож на на быць у кра ме. Па-
мі дор узяць аль бо агу рок, — са-
рва ны са сва ёй ля хі ён са ка ві ты, 
па хкі, ён свой!

А мя са? А ма лач ко? Ды не па-
раў наць жа!

Му сіць, та му мно гія з на шых 
мес тач коў цаў на ват не мо гу чы, 
з апош ніх сіл, ста ра юц ца тры-
маць ка роў ку, ко зач ку, га да ваць 
сві ней.

За ня так гэ та, вя до ма ж, не 
тан ны. Але, гуль ня, ка жуць, вар-
тая све чак.

Дык вось. Ад ны мае зна ём цы 
вяс ной пры дба лі па рсюч ка — да 
Ка ляд сва ёй све жы ны ха це лі. 
Спра ва гэ та доб рая — сва ім вы-
ні кам. А вось пра цэ сам...

Еў па рсю чок, што на зы ва ец-
ца, за ву шы не ад цяг неш. І ўсё, 
што да дуць.

Спа чат ку яму, не вя ліч ка му, і 
да ва лі па сем ра зоў на дні роз най 
сма ка ты: буль бы з зі мы за ста-
ло ся, тро хі бу ра коў, кам бі кор му 
ку пі лі... Але ж праз ме сяц-дру гі 
ад гэ тых за па саў амаль ні чо га 
не за ста ло ся — усё га да ва нец 
пад мёў!

Гас па дар з гас па ды няй да вай 
раз ва жаць, што ж да лей ра біць? 
І за ка лоць свін чо як быц цам бы 
ра на, і кар міць ня ма чым.

...Не бу ду сцвяр джаць, што 
па рсю чок гэ тыя раз мо вы па чуў. 
Ска жу, што дак лад на ве даю: не-
як пад абед пай шла гас па ды ня 
ў хлеў, каб па кар міць свай го га-
да ван ца, і ледзь ве не са мле ла: 
дзве ры там на сцеж, за га рад ка 
зла ма ная, а па рсюч ка і след пра-
стыў...

Па ма біль ным звя за ла ся з му-
жам, на па ло ха ла бед на га. Той 
спа чат ку па ду маў, што нех та па-
мёр — гэт кі ў жон кі го лас быў... 
Але ж і сам за нер ва ваў ся: шка да 
ста ла — пры чым не толь кі па тра-
ча ных сіл ды гро шай... Пры вык 

ён да па рсюч ка, столь кі на дзей 
з ім звяз ваў. Ад пра сіў ся з пра цы, 
кі нуў ся шу каць.

Спа чат ку ра зам з жон кай, 
што на зы ва ец ца, узя лі след: на 
ву лі цы без ас фаль ту гэ та вель-
мі прос та бы ло. А да лей ку ды? 
Апы тан не пра хо жых вы ні ку не 
пры нес ла...

Пры нёс — тэ ле фон ны зва-
нок: пры яцель, які пра хо дзіў ля 
бу дын ка Аг ра прам бан ка, згле-
дзеў там свін чо. Па пы таў ся: 
«Гэ та вы пад кам не ва ша? На 
тэ ры то рыю рвец ца, ага ро джу 
пад ры вае...»

Па шчас ці ла яшчэ, што за ха-
піў шы ся, ушча міў ся той бед ны 
па рсю чок між ста лё вых пру тоў... 
А тут і гас па дар з гас па ды няй: за 
зад нія нож кі яго — і да до му.

Па да ро зе на ра да вац ца не 
маг лі, на це шыц ца: «Бач ты, які 
ма лай чы на! Са мі не даў ме лі ся, 
дык ён пад ка заў, што за ка лоць 
ні ко лі не поз на, а спа чат ку ж крэ-
дыт мож на ўзяць!.. І ве даў жа, 
дзе!»

А зрэш ты, той, хто то піц ца, і 
за трэс ку хо піц ца. Ці не так?

Аляк сандр Ма тош ка,
г.п. Ра со ны

СА БА КА 
БРЭ ША...

Гэ та бы ло на су сед скіх да чах. 
Ад на з жан чын там ду жа лю бі-
ла плёт кі па ха тах раз но сіць. Ну 
на прык лад: ці не кож на му стрэч-
на му «па сак рэ це» да каз ва ла, 
што Яго ра віч не па срод ках жы-
ве (усе ім ёны зме не ны. — Аўт.), 
не па срод ках і лаз ню бу дуе — не 
іна чай як ха бар бя рэ; што Сяр-
ге е віч («гэ та ж со рам які — жа-
на ты ча ла век!») да Ся мё наў ны 
на тэ ле ві зар хо дзіць і гля дзіць 
яго аж да ра ні цы; што Вар ва ра 
Вік та раў на («а ў гэ тай даў но сум-
лен ня ня ма!») з су се дам у лес 
за час ці ла — як быц цам у гры бы, 
а на са мрэч...

Як ні дзіў на, плёт кі гэ тыя лю дзі 
слу ха лі, а мно гія дык на ват і ве ры-
лі. Мо жа, та му што «раз но сі ла» іх 
Але на Пят роў на, якая да вы ха ду 
на пен сію пра ца ва ла сак ра тар кай 
у до сыць вы со ка га на чаль ні ка, а 
мо жа, та му, што кож ны раз яна 
шчы ра хрыс ці ла ся-ба жы ла ся, 
кож ны раз пры га вор ва ла: «Каб 
мне з гэ та га мес ца не сыс ці! На 
ўлас ныя во чы ба чы ла! А ў на ступ-
ны раз і вам па ка жу!».

Ад ной чы і са праў ды — «па-
ка за ла».

...У той спя кот ны жні вень-
скі дзень па нёс яе чорт паўз 
дом Іры ны Мі хай лаў ны. Тра ву 
ў той час ні хто не ка сіў, му зы-
ку не слу хаў, та му з-за пло ту і 
до сыць вы раз на да не сла ся гас-
па ды ні на:

— Ві ця, ну ча го нам ба яц ца? 
Ды кінь ты... Ну да вай па спра-
бу ем...

Але на Пят роў на ста ла як ука-
па ная (блі жэй да ага ро джы... 
Быц цам ба са но жак па пра віць), 
бо Ві ця — гэ та ж, зда ец ца, 
зяць?

Так і ёсць!
І ў ад каз ён ка жа:
— Ды не ма гу я, ма ма! Не бу-

ду!
Але на Пят роў на во кам пры-

па ла да дзір кі ў пло це. Бо жух на, 
за ім — кар ці на але ем, мож на 
ска заць: гас па ды ня з аго ле ным 
ні зам — жы ва том, на га мі — рас-
се ла ся, на ват не, раз ляг ла ся на 
лаў цы, а зяць (з адзе жы, як і на 
ёй, толь кі ней кія плаў кі) топ чац-
ца па блі зу ды ўсё мар мы ча сваё: 
«Не ма гу я, не бу ду».

Ага, зна чыць, жон ка яго, — 
раз ва жа ла Але на Пят роў на, — 
з'е ха ла ў Мінск. А це шча... Ну ты 
па гля дзі! Хоць яна і ўда ва, але ж 
со рам які — спа ку шаць свай го 
зя ця. Той («люд цы доб рыя, ну 
што ж гэ та ро біц ца?!») ужо на-
хі ліў ся над ёй... 

Але на Пят роў на ку ляй па ля-
це ла склі каць су се дак!

У ма лін ні ку, што рос ка ля 
ага ро джы, мес ца ха пі ла ўсім, 
не вя ліч кіх дзі рак у пло це — так-
са ма: тры па ры ці каў ных ва чэй 
ста лі ўваж лі ва гля дзець, як зяць 
неш та ж ро біць, на хі ліў шы ся над 
це шчай... Тры па ры ву шэй ста лі 
слу хаць, як тая ці ха вой кае, але 
ж пад ба дзёр вае: «Ві ця, я доб ра-
нька ляг ла? Ці зруч на та бе? Ну 
ты да вай, смя лей, не бой ся. Мне 
ба лець не бу дзе!».

— Во рас пус ні ца! Во рас пус ні-
ца! — ледзь не ўго лас абу ры ла ся 

Але на Пят роў на.
І амаль у той жа мо мант з-за 

пло ту па чу ла:
— Усё, ма ма! Ёсць, га лу бок, 

цэ лень кі... Мы да ста лі яго!
— Дзя куй, Ві цеч ка, — за га-

ва ры ла ў ад каз це шча, за хі на-
ю чы ха лат. — Я ве да ла, што ў 
ця бе атры ма ец ца. А то за ла дзіў: 
«Па лі клі ні ка ды па лі клі ні ка... Хі-
рург...» Як быц цам ён ся дзіць ды 
ча кае нас. У яго пад дзвя ры ма 
ця пер, мо жа сто ча ла век з кля-
шча мі ся дзіць. Цэ лы дзень у чар-
зе змар на ва лі б...

Па чуў шы пра кля шчоў, Але на 
Пят роў на па чыр ва не ла, зні я ка-
ве ла... Су сед кі друж на за смя я лі-
ся, а по тым, зда ец ца, упер шы ню 
ў во чы ёй ска за лі:

— Ну і мас тач ка ты на лю дзей 
па бра хаць...

Ула дзі мір Пер ні каў,
г. Го мель

ПЕ ДА ГА ГІЧ НАЯ 
ПАЭ МА

Ле та — час ад па чын каў, у на-
шых дзя цей — так са ма.

Дык вось. Га доў коль кі та му, 
у якас ці вы ха валь ні цы, я апы ну-
ла ся ў мяс цо вым азда раў лен чым 
лет ні ку. І да ве ры лі мне там гру-
пу ча тыр нац ца ці га до вых ба ла-
му таў... Шчы ра ска жу: спа чат ку 
я вель мі ста ра ла ся — ахрып ла 
ўжо на дру гі дзень, бо тыя ар-
ха раў цы, вы рваў шы ся на во-
лю, лі та раль на раз но сі лі атрад. 
Пра сі ла іх на пра мі лы Бог хоць 
кры ху су па ко іц ца, не бе гаць, не 
кры чаць ва ўсё гор ла... І яны як 
быц цам слу ха лі, бо спы ня лі ся, 
згод на кі ва лі га ло ва мі, але ў на-
ступ ныя хві лі ны вэр хал па чы наў-
ся зноў і з но вай сі лай.

А та му, стра ціў шы ўся кую 
над зею на вес ці па ра дак (ці хоць 
бач насць яго), я ад сту пі ла. Вы-
ра шы ла (хай да руе та га час нае 
на чаль ства) прос та не за мі наць 
сва ім «дзе цям» — са чыць толь кі 
за тым, каб яны бы лі па корм ле-
ныя ды зда ро выя, каб хоць тро хі 
бра лі ўдзел у ла гер ных ме ра-
пры ем ствах і каб ноч чу хлоп цы 
і дзяў ча ты спа лі ў сва іх па ко ях, 
а не так, як ім, пад лет кам, ха-
це ла ся...

Пя ці клас ні ка Дзі му пры вез лі ў 
лет нік са спаз нен нем. Знеш не — 
доб рае, ці хае дзі цят ка... «Хоць з 
гэ тым праб лем не бу дзе», — па-
це шы ла ся я. Але ўжо на заўт ра 
мае га да ван цы за яві лі, што ў 

атра дзе з'я віў ся... зло дзей, што 
ён кра дзе ча со пі сы з ко мік са мі і 
ха вае са бе пад мат рац.

Гэ та га мне толь кі не ха па ла!
Трэ ба іс ці раз бі рац ца, трэ ба 

неш та ка заць. А што? Пе да га-
гіч на га до све ду — кот на пла каў, 
сва іх дзя цей так са ма не бы ло. А 
«зла чын ца», ба чу, ста іць — ча-
кае ма іх на та цый і апраўд вац ца 
на ват не збі ра ец ца.

Мо жа, па гэ тай пры чы не го ла-
су я не па вы сі ла: спа кой на па пра-
сі ла Дзі му, каб ад даў, тое, што 
ўзяў без да зво лу. А да лей... 

Му сіць, ад ня ве дан ня, што 
ра біць і ка заць, па пра сі ла дзі ця 
да па маг чы мне ў ста лоў цы — 
з раз да чай абе ду.

Вы б па ба чы лі, як за га рэ лі ся 
воч кі ў ма ло га, як лі ха ён по тым 
сна ваў ад ста лоў да кух ні! На 
ўсю зме ну зра біў ся ма ім па моч-
ні кам: са чыў, каб пе рад ядой усе 
па мы лі ру кі, а пе рад сном — но гі, 
склі каў дзя цей на ме ра пры ем-
ствы, ва ўсім удзель ні чаў...

Ін шы мі сло ва мі, я на ра да вац-
ца не маг ла на гэ та га хлоп чы ка, 
хва лі ла яго, пры бі ра ла на дыс ка-
тэ кі. Бы ва ла, не адзін па кой абы-
ду, але прас ад шу каю: не маг ла 
да зво ліць, каб мой Дзі мос ішоў 
на тан цы ў па ка ме ча ных шта нах 
і ка шу лі.

А дзі ця аж ска ка ла ад ра дас ці, 
бо гэ та ж яму (!) са ма ва жа тая 
пра суе адзен не, рас каз вае (яшчэ 
і пер са наль на!), што дзяў ча ты 
лю бяць аку рат ных і чыс тых ка-
ва ле раў. Ча сам (аку рат та кі!) ён 
за пра шаў мя не тан ца ваць. Іш ла, 
бо гэ та ж ня важ на, што парт нёр 
на дзве га ла вы ні жэй шы...

Ці трэ ба ка заць, што пра кра-
дзя жы ў нас на ват раз моў больш 
не бы ло! (Ду маю, боль шыя хлоп-
цы прос та  крыў дзі лі Дзі му, вось 
ён і ўзяў тыя ча со пі сы — ад ней-
кай помс ты ці злос ці... Гэ та пра-
тэст та кі быў. А з'я ві лі ся пад ста-
вы для го на ру — і ўсё ста ла на 
мес ца...)

Та кая вось пе да га гіч ная паэ-
ма — з до сыць не ча ка най для 
мя не (па тым ча се) вы сно вай, 
што моўч кі да ра ваць, не чы таць 
на та цый так са ма ча сам ка рыс-
на.

...Ця пер той Дзі ма ўжо, ма-
быць, зу сім да рос лы. Ці ка ва, кім 
ён стаў? І якім? Ці пом ніц ца яму 
тая зме на ў ла ге ры?

Воль га Данэйка,
г. Бе ра зі но.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Гру зію з він ным ту рам мож на на-
вед ваць круг лы год. Але леп шы 
час для гэ та га — дру гая па ло ва 
ве рас ня — пер шая па ло ва каст-
рыч ні ка. Ме на ві та на «ак са мі та-
вы се зон» тут пры па дае ртве лі — 
збор ві на гра ду і ад най мен нае свя-
та, звя за нае з ім. Да рэ чы, сё ле та 
ў Гру зіі ча ка ец ца доб ры ўра джай 
бурш ты на вых ягад.

КАЎ КАЗ СКІЯ «ДА ЖЫН КІ»
Па сва ёй сут нас ці ртве лі па доб на 

да на шых да жы нак, маг чы ма, з тым 
толь кі ад роз нен нем, што ўдзель ні чае ў 
ім прак тыч на кож ны гру зін. Га ра джа не 
едуць на свае да чы, дзе ці — да баць-
коў, вя лі кія сем'і збі ра юц ца ра зам, ас-
тат ніх за пра ша юць у якас ці гас цей.

Свя та вы лі ва ец ца на га рад скія і 
сель скія ву лі цы, за хоп лі вае на ват ма-
лень кіх дзя цей, якім у гэ тыя дні ва раць 
чурч хе лу — тра ды цый ны ла су нак з ві-
на град на га со ку (ткбі лі) і ма ла дых грэц-
кіх арэ хаў. Па ла він кі арэ ха на ніз ва юць 
на ніт ку і не каль кі ра зоў аку на юць у 
та та ру — ма су з са лод ка га со ку і пша-
ніч най му кі, якая ва рыц ца на ад кры тым 
аг ні. По тым ніт ку з арэ ха мі, па кры ты-
мі не каль кі мі сла я мі та та ры, су шаць 
на сон цы. Да рэ чы, у ста ра даў нія ча сы 
чурч хе лу гру зін скія во і ны бра лі з са бой 
у ва ен ныя па хо ды: яе зруч на пе ра во-
зіць, яна не псу ец ца і доб ра ад наў ляе 
энер гію.

Ста тус ві на град най ла зы ў Гру зіі 
па доб ны та му, які ў нас мае хлеб. Тут 

апроч Мі ніс тэр ства сель скай 
гас па дар кі на ват ма ец ца На-
цы я наль нае агенц тва ві на, якое 
кла по ціц ца, каб у све це ве да лі і 
куп ля лі гру зін скае ві но, а ў са-
мой Гру зіі за ха ва лі ся мяс цо выя 
тра ды цыі вы ра бу гэ та га на пою, 
па вя ліч ва ла ся коль касць улас-
ных га тун каў ві на гра ду, а так са-
ма, каб ві на гра дар скі і ві на роб чы 
сек тар ту рыз му раз ві ваў ся.

«ПРА ПІ ТАЯ» ЧАР ГА
Ёсць ле ген да, якую нам рас ка-

за ла гід з Тбі лі сі Ке тэ ван ЦЕРЦ-
ВА ДЗЭ, пра тое, як гру зі ны «пра-
пі лі» раз да чу Бо гам зям лі. Яны 
спаз ні лі ся, ка лі Гас подзь раз да ваў 
мяс цо вас ці на ро дам, і ка лі, на рэш-
це, прый шлі, ні чо га не за ста ло ся. 
Бог спы таў, ча му яны за ві та лі так 
поз на, і гру зі ны пры зна лі ся, што 
пі лі ві но. «За што вы пі лі?» — па-
ці ка віў ся Твор ца. «За зда роўе 
Бо га,» — ад ка за лі гру зі ны. Та ды 
Гас подзь ад даў ім зям лю, якую 
па кі нуў для Ся бе, — са мую пры-
го жую. Вось ча му гру зі ны на зы ва-
юць свой край Зям лёй Бо га.

— Ка лі мы пра во дзім апы тан-
ні ся род ту рыс таў, то яны ка жуць, 
што пер шае, для ча го яны едуць 
сю ды — пры ро да, а дру гое — кух ня і 
ві но, — ка жа кі раў нік На цы я наль най 
ад мі ніст ра цыі ту рыз му Гру зіі Гі ёр гі 
СІ ГУА. — Мы за слу жа на га на рым ся 
тым, што на на шай зям лі ві но ра бі лі 
яшчэ 8 ты сяч га доў та му. Тут рас це 
больш за 500 сар тоў ві на гра ду.

Але не гэ та га лоў нае. Ві но для гру зі-
наў — не прос та на пой, а ві на град — не 
прос та яга да. І ві на град, і ві но — гэ та 
част ка гру зін скай на цы я наль най куль-
ту ры, тра ды цыі і на ват рэ лі гіі.

«Асэн са ван не ві на град най ла зы як 
«дрэ ва жыц ця» і сім ва ла веч нас ці ў 
якас ці эпі тэ та звя за на з Бо жай Ма ці, — 
тлу ма чаць аў та ры бук ле та «Він ны ту-
рызм» Дэ парт амен та ту рыз му і ку рор-
таў Ад жа рыі. — Ла за на ра джае ві но, 
а ві но — гэ та сак раль ная вад касць, у 
якую пе ра тва ры ла ся кроў Збаў цы. Ба-
га ро дзі ца ж — гэ та ма ці Збаў цы, якая 
пры но сіць веч нае жыц цё ча ла вец тву. 
Усё гэ та ства рае пэў ную міс тыч ную 
асно ву, раз ві тую ў ка но не «Шен хар 
ве на хі» («Ты ла за мая») — са мым ста-
ра жыт ным гім не ві на град най ла зе».

Згод на з пад ан нем, пер шы крыж, 
які з'я віў ся ў Гру зіі (а ў 337 го дзе хрыс-
ці ян ства тут ста ла дзяр жаў най рэ лі гі-
яй — на 6,5 ста год дзяў ра ней, чым у 
Кі еў скай Ру сі)), быў спле це ны са мой 
Бо жай Ма ці з ві на град ных лоз і пе ра да-
дзе ны свя той Ні не для даб ра вес ця ў гэ-
тым краі. Ві но і ду хоў насць — рэ чы для 
гру зін не па дзель ныя. На пэў на, гэ тым 
тлу ма чыц ца, што він ныя ту ры ў гэ тую 
кра і ну ар га ніч на спа лу ча юць эк скур сіі 
на він ныя за во ды з на вед ван нем ста-
ра жыт ных хра маў. Хра маў у пра гра-
мах та кіх ту раў бы вае на ват больш. 
Па да зраю, што гэ та да па ма гае змя ніць 
стаў лен не ту рыс та да ві на.

РО ЛЯ БУР БА ЛАК
— Са мае га лоў нае — ві но нель-

га піць як ва ду, — тлу ма чыць гас цям 
ме не джар він на га скле па «Слё зы 
фа за на» (Pheasant's Tears) у ка хе-

цін скім га рад ку Сіг на хі Та ма ра 
РА КАШ ВІ ЛІ. — Ка лі вы каш ту е-
це ша ка лад, вы ж не ку са е це яго 
вя лі кі мі ка вал ка мі і не глы та е це 
ад ра зу, а ад кус ва е це па трош ку 
і тры ма е це ў ро це, па куль ён не 
рас та не. Па доб ным чы нам трэ-
ба ўжы ваць і ві но.

Та ма ра ву чыць: трэ ба заў-
сё ды тры маць ке ліх за нож ку, 
кру ціць яго, каб ад быў ся кан такт 
ві на з па вет рам і ад кры лі ся ўсё 
ад цен ні сма ку. Доб рае ві но сця-
кае па сцен ках по су ду ў вы гля-
дзе да ро жак — «пла ча». По тым 
трэ ба ўдых нуць во дар на пою, а 
пас ля на браць не вя лі кую яго 
коль касць у рот, пра пус ка ю-
чы праз вус ны і зу бы па вет ра, 
каб яно змя ша ла ся з вад ка сцю, 
не за ўваж на «па буль ка таць» у 
ро це — гэ та так са ма да зво ліць 
больш яр ка ад чуць смак. Каб ві-
но ўспры ня лі ўсе сма ка выя рэ-
цэп та ры, трэ ба па тры маць яго 
ў ро це, перш чым пра глы нуць. 
Да ві на трэ ба пры слу хац ца. І да 
ся бе. Да свай го су раз моў цы. 
Ві но — гэ та сро дак зно сін. Вы-
каз ван не на строю. І па чуц цяў. У 
Гру зіі ві но не п'юць, каб ап'я нець. 
Яго п'юць, каб па чуць адзін ад-
на го. Зра зу мець і па лю біць.

Тут яго да юць на ват ма лень кім дзе-
цям, бо лі чаць ка рыс ным для зда роўя. 
Пры гэ тым, праў да, со чаць, каб дзі ця 
не вы пі ла больш за сваю нор му.

НА ПОЙ ДЛЯ ПРЫ ЗНАН НЯ
— Учо ра ў Тбі лі сі на вя чэ ру вам, на-

пэў на, па да ва лі рка цы тэ лі, — за ўва жае 
Та ма ра, абы хо дзя чы стол з бу тэль кай 
бурш ты на ва га ві на. — Гэ та — так са ма 
рка цы тэ лі, ура джаю 2011 го да, з ла зы, 
уз рост якой 25 га доў. Па каш туй це, гэ та 
зу сім ін шае ві но.

У Ка хе ціі, ус ход нім рэ гі ё не Гру зіі, 
су хое бе лае ві но, у ад роз нен не ад еў-
ра пей скіх вы твор цаў, на стой ва юць на 
ві на град най скур цы, з-за гэ та га яно мае 
на сы ча ны бурш ты на вы ко лер і не паў-
тор ны во дар. Спе цы я ліс ты на зы ва юць 
смак та кіх він шчыль ным, на сы ча ным і 
церп кім, але пры гэ тым — не звы чай на 
све жым. Яны па кі да юць асаб лі вае ад чу-
ван не на пад ня бен ні. Лі чыц ца, што та кія 
бе лыя ка хе цін скія ві ны мож на па да ваць 
да лю бых страў — ад ха лод ных за ку сак 
да га ра чых мяс ных страў. Больш за тое, 
гру зін ская кух ня не бу дзе поў най без 
су пра ва джэн ня гэ тым на по ем.

У Сіг на хі я да ве да ла ся, што смак 
ві на за ле жыць не толь кі ад коль кас ці 
сон ца на пра ця гу го да, тэм пе ра ту ры 
па вет ра, са ста ву гле бы і та го, як яно 
вы раб ле на, але і ад уз рос ту ла зы. Чым 
яна ста рэй шая, тым менш ура джаю 
дае, але тым мац ней шыя і глы бей шыя 

яе ка ра ні і тым больш ба га ты смак ма-
юць яе пла ды.

Ста рая ла за ў гэ тым краі — рэд-
касць, бо ў са вец кія ча сы ў па го ні за 
ўра джа ем ві на град ныя план та цыі рэ-
гу ляр на аб наў ля лі ся. Ад нак у він ным 
скле пе «Слё зы фа за на» ёсць маг чы-
масць пра дэ гус та ваць і на быць ві но з 
60-га до вай ла зы га тун ку мцва не, якая 
рас це ў вы са ка гор ным па сёл ку Ма на-
ві. І хоць на сай це кам па ніі на анг лій-
скай мо ве на пі са на, які во дар і смак 
мае гэ та ві но, з якой ежай яго лепш 
спа жы ваць, Та ма ра сцвяр джае, што 
кож ны па ві нен сам ву чыц ца рас каз-
ваць пра ха рак тар ві на, і нель га ў гэ тым 
пе ра шка джаць пад каз ка мі, інакш не 
бу дзе раз віц ця. Не ве даю дак лад на, 
якое раз віц цё ме ла на ўва зе Та ма ра, 
але сэнс яна ўкла да ла са мы вы со кі. 
Так ка жуць пра раз віц цё воб раз на га 
ўяў лен ня ў дзя цей пры са ма стой ным 
пра чыт ван ні імі кніг.

Што ты чыц ца за кус кі — гэ та, уво гу-
ле, не га лоў нае. Га лоў нае — на го да, з 
якой ві но п'ец ца. Тым не менш кух ня ў 
Гру зіі вель мі раз на стай ная і смач ная. 
Яна вар тая асоб най раз мо вы. А та ды 
я ку пі ла бу тэль ку ма наў ска га мцва не, 
каб вы піць яго з му жам на га да ві ну 
на ша га вя сел ля.

АД РА ДЖЭН НЕ КВЕЎ РЫ
Ка хе ція вя до мая так са ма сва ёй 

уні каль най тэх на ло гі яй фер мен та цыі 
і за хоў ван ня ві на — у квеў ры — вя ліз-

ных глі ня ных зба нах у фор ме ко ну са, 
па доб ных да ам фа ры без ру чак. Ад 
па ме ру квеў ры за ле жыць тэм пе ра ту-
ра, пры якой ві но збродж ва ец ца. Ап-
ты маль ныя для гэ та га 20-25 гра ду саў 
пад трым лі ва юц ца ў 1000-1500 літ ро-
вых ёміс тас цях. У квеў ры па менш — 
ад 50 да 300 літ раў — за хоў ва юць ужо 
га то вае ві но.

Пе рад тым, як вы ка рыс тоў ваць 
квеў ры, яго аб паль ва юць і аб маз ва-
юць знут ры вос кам, пры гэ тым глі на 
ўсё роў на пра пус кае па вет ра — ды хае. 
Ёсць мер ка ван не, што пры збродж ван ні 

сус ла пры па ста ян най 
ха лад на ва тай тэм пе-
ра ту ры квеў ры, за ка-
па най у зям лю, лепш 
за хоў ва ец ца во дар 
ві на гра ду, чым пры 
вы ка ры стан ні драў-
ля ных бо чак. Квеў ры 
ў Гру зіі бы лі адзі ны мі 
ёміс тас ця мі для ві на 
да па чат ку XX ста-
год дзя.

Ле тась тра ды цый-
на му гру зін ска му ме-
та ду вы ра бу ві на ў 
квеў ры — кар ту лі — 
быў на да дзе ны ста-
тус не ма тэ ры яль най 
куль тур най спад чы ны 
ЮНЕС КА. Гэ ты спо-
саб не мае ана ла гаў 
у све це і пры зна ны 
ад ной з леп шых, на-
ту раль ных і эка ла гіч-
на чыс тых ві на роб чых 
тэх на ло гій.

Та ва рыст ва па 
раз віц ці тра ды цый-
на га гру зін ска га май-
стэр ства Ксе ло ба 
Кар ту лі сцвяр джае, 
што да ня даў ня га 

ча су ў Гру зіі за ста ва ла ся ўся го пяць 
ча ла век, якія ва ло да юць мас тац твам 
вы раб ляць квеў ры.

«Рэ аль насць скла да ец ца ў тым, 
што ня ма пас ля доў ні каў, хто мог 
бы за ха ваць і да лей раз ві ваць гэ та 
ра мяст во, — ска за на на сай це ар-
га ні за цыі. — У Гру зіі вя лі кі не да хоп 
ма ла дых лю дзей, якія ці ка ві лі ся б гэ-
тым мас тац твам. Мы як ар га ні за цыя 
з'яў ля ем ся іні цы я та ра мі за ха ван ня і 
да лей ша га раз віц ця гэ та га са праўд-
на га скар бу Гру зіі. Бо мы ве да ем, 
што са знік нен нем квеў ры знік не і 
тра ды цый ны гру зін скі ме тад вы твор-
час ці ві на».

Ка хе ція лі чыц ца ві на роб чай пер лі-
най Гру зіі, але гэ та не адзі ны рэ гі ён, 
дзе мож на па спы таць не паў тор нае 
ві но. На прык лад, ад ным з са мых ста-
ра жыт ных рэ гі ё наў ві на гра дар ства і 
ві на роб ства За ход няй Гру зіі на зы ва-
юць Ад жа рыю, дзе верх няя мя жа рас-
паў сюдж ван ня ві на град ні каў да ся гае 
1200 мет раў над уз роў нем мо ра. За 
сла ву тай паў са лод кай хванч ка рой 
трэ ба ехаць у вы са ка гор ную і ма ляў-
ні чую Ра чу. Ста ло вы мі ві на мі леп шых 
га тун каў ві на гра ду вя до мыя Карт лі і 
Іме рэ ці.

Ві но — не ад' ем ная част ка Гру зіі. 
Але гэ та — толь кі ад на з яе та ям ніц. 
Маг чы ма, яно — важ ны сро дак, які 
да па ма гае зра зу мець гэ ту зям лю і 
лю дзей, якія на ёй жы вуць. Але мэ-
та — са мі лю дзі. У Гру зію вар та ехаць 
для та го, каб на быць но вых сяб роў. І 
яшчэ ад ну лю боў у сва ім сэр цы. Ка-
жуць, гэ та вель мі ка рыс на для сэр ца. 
І ні ко лі не бы вае за шмат.

Воль га МЯДЗ ВЕ ДЗЕ ВА.
Фо та аў та ра.

Мінск — Тбі лі сі — Сіг на хі — Ба ту мі — 
Мінск

�

СРО ДАК ДЛЯ СЭР ЦА,
або Та ям ні ца гру зін скай гас цін нас ці

У Гру зіі ві но не п'юць, 
каб ап'я нець. Яго п'юць, 
каб па чуць адзін ад на го. 
Зра зу мець і па лю біць.

На свае во чыНа свае во чы  ��

Са ста ра жыт най ве жы ў Сіг на хі ад кры ва ец ца ча роў ны від на Ала зан скую да лі ну.

Квеў ры (на пя рэд нім пла не) і то нэ — гру зін скія ке ра міч ныя пе чы для вы печ кі хле ба.

Га лоў нае ў Гру зіі — без умоў на, не ві но, а лю дзі. 
Побач з аўтарам — Рэвазі Оніані, кіраўнік 
кутаісцкага царкоўнага хору «Квалі Натэлі».

«Ці ба чы лі вы ка лі-не будзь гас па да ра, які 
б ішоў за сва ім са ба кам з шуф лі кам і мя-
шэч кам?» — за да ла ся пы тан нем за гад чы ца 
ад дзя лен ня ка му наль най гі гі е ны Рэс пуб лі-
кан ска га цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра-
мад ска га зда роўя Іры на ЖАЎ НЯК. На дум ку 
спе цы я ліс та, мір нае су іс на ван не жы вё лы і 
ча ла ве ка за ле жыць ад на шай куль ту ры.

Да яе ж, пэў на, мож на ад нес ці і той факт, што, 
на жаль, за ста ец ца рас паў сю джа най з'я ва ба-
дзяж ных жы вёл, якіх ад лаў лі ва юць. Ад нак, па 
сло вах кан суль тан та ўпраў лен ня жыл лё вай 
гас па дар кі Мін жыл кам га са Ві я ле ты АНД РЫ Я-
НА ВАЙ, дзя ку ю чы цес на му су пра цоў ніц тву рэс-
пуб лі кан скіх ор га наў з гра мад скі мі ар га ні за цы я мі 
ды на мі ка ад ло ву жы вёл і скла дан ня пра та ко лаў 
аб ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці на гас па да роў 
пай шла на спад.

«Ка лі за апош нія пяць га доў пра гля да ла ся ка ля 
80 ты сяч ад лоў ле ных жы вёл, то ле тась гэ тая ліч ба 
скла ла ка ля 60 ты сяч», — да да ла кан суль тант.

Пра ві ла мі ўтры ман ня жы вёл пра ду гле джа на, 
што ў ква тэ рах мож на тры маць не больш за дзве 
жы вё лы (ма юц ца на ўва зе жы вё лы-кам пань ё-
ны — кош кі і са ба кі). Га да ван цаў (як са бак, так і 
ко шак) не аб ход на свое ча со ва рэ гіст ра ваць. Іс ну-
юць так са ма пра ві лы вы гу лу, па вод ле якіх жы вё ла 
па він на зна хо дзіц ца на па вад ку, у на морд ні ку, а 
гас па да ры му сяць пры бі раць за сва і мі ўлю бён-
ца мі.

Па вод ле тых жа пра ві лаў, вы гуль ваць са бак 
нель га ў два рах, на дзі ця чых пля цоў ках, ка ля 
школ і сад коў... У той жа час, як вы зна чы лі спе-
цы я ліс ты, вы гул жы вё лы па чы на ец ца та ды, ка лі 
са ба ка вы хо дзіць за ме жы ква тэ ры, дзе ўтрым-
лі ва ец ца. І каб дай сці да спе цы яль най пля цоў кі, 
ён усё ж му сіць пе ра ся чы той жа пад' езд, двор, 
ву лі цу... Ці ро біць гэ та аў та ма тыч на гас па да ра 
па ру шаль ні кам пра ві лаў? Не ро біць, су па ко і лі 
спе цы я ліс ты, да даў шы, што ні хто вас не бу дзе 
за трым лі ваць, ка лі вы ідзя це з са ба кам па два ры. 
Ад нак спе цы яль ных мес цаў для вы гу лу са бак у 
го ра дзе ка та стра фіч на ма ла.

«Пля цоў кі вы зна ча юц ца мяс цо вы мі вы ка наў-
чы мі і рас па рад чы мі ор га на мі. Але пры за бу до ве, 
якая ўжо іс нуе, на прык лад, у Мін ску ці аб лас-
ных цэнт рах, не ўяў ля ец ца маг чы мым іх аб ста-
ля ваць, хі ба што яны бу дуць пра ду гле джа ны ў 
пра ек тах но вых бу доў ляў», — ска за ла Ві я ле та 
Анд ры я на ва.

Па сло вах Іры ны Жаў няк, сі ту а цыя з па ха ван-
нем хат ніх га да ван цаў так са ма за ста ец ца не ўрэ-
гу ля ва най. Ха ваць сва іх жы вёл у два рах, пар ках, 
скве рах нель га, бо, апроч ма раль на-этыч на га 
ас пек ту, тут мо жа з'я віц ца і са ні тар ны — у вы-
гля дзе так січ най не бяс пе кі. Дзе ж ха ваць лю бі-
мых га да ван цаў, ка лі спе цы я лі за ва ных мо гі лак, 
як, на прык лад, за мя жой, у нас ня ма? На плат най 
асно ве па слу гі па па ха ван ні жы вёл мо гуць аказ-
ваць на жы вёль ных мо гіль ні ках. Але гэ та час цей за 
ўсё бія тэр міч нае па ха ван не — не кож ны гас па дар 
змо жа па га дзіц ца на та кое. Та му лю дзі ня рэд ка 
са мі ар га ні зу юць па ха ван ні і гэ тым аў та ма тыч на 
па ру ша юць пра ві лы...

Па доб ныя пы тан ні мог бы ўрэ гу ля ваць за кон аб 
абы хо джан ні з жы вё ла мі, але ўжо не каль кі га доў 
не ўда ец ца яго пры няць — за ста ец ца шмат спрэч-
ных мо ман таў. Па сло вах спе цы я ліс таў, га лоў ная 
скла да насць у тым, як спа лу чыць у за ко не пра вы 
ча ла ве ка з пра ва мі жы вё лы, не па ру шыў шы ні 
ад ны, ні дру гія.

Па куль жа гас па да рам за ста ец ца кі ра вац ца 
пра ві ла мі, па ру шэн не якіх, да рэ чы, ка ра ец ца да-
во лі жорст ка — па пя рэ джан нем або на кла дан нем 
штра фу ад 1 да 15 ба за вых ве лі чынь. А ка лі пры 
гэ тым на не се на шко да зда роўю лю дзей ці ма ё мас-
ці, то гас па да ру мо жа па гра жаць штраф ад 10 да 
30 ба за вых ці на ват ад мі ніст ра цый ны арышт.

«Ле тась бы ло скла дзе на ка ля 700 пра та ко лаў 
за па ру шэн не пра ві лаў утры ман ня жы вёл», — па-
ве да мі ла Ві я ле та Анд ры я на ва.

Апроч та го, што год рэ гіст ру юц ца вы пад кі на па-
ду жы вёл на лю дзей. Укус не зна ё ма га са ба кі мо жа 
быць не бяс печ ны ша лен ствам, та му, ка лі ён зда-
рыў ся, не ад клад на трэ ба звяр нуц ца ў па лі клі ні ку. 
Як па ве да міў урач-па ра зі то лаг Рэс пуб лі кан ска га 
цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска га зда-
роўя Анд рэй ВЕ ДЗЯНЬ КОЎ, на год зда ра юц ца 
1—2 вы пад кі за хвор ван ня на ша лен ства. Сё ле та 
па куль што та кіх вы пад каў не за рэ гіст ра ва на.

Каб не ства раць не бяс пе ку для ся бе, сва іх 
га да ван цаў і на ва коль ных, жы вёл трэ ба што год 
пры шчап ляць і рэ гу ляр на па каз ваць ве тэ ры на ру. 
А яшчэ гас па да рам вар та па мя таць пра тое, што 
лю бую жы вё лі ну трэ ба вы хоў ваць.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК
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Мен шыя бра тыМен шыя бра ты  ��

ЧА ЛА ВЕК І ЖЫ ВЁ ЛА:
ці маг чы ма 
гар ма ніч на су іс на ваць 
без па ру шэн няў 
за ко ну?
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Вы ява кры жа свя той Ні ны, спле це на га 
з ві на град най ла зы, у хра ме Мцхец ка га Джва ры 
(св. Кры жа) VІ ста год дзя.


