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Брэсц кія ле са во ды тра ды-

цый на пер шы мі па чы на юць 

на рых тоў ваць бя ро за вік. 

Вось і ця пер ужо ты ся чы тон 

сы ра ві ны зда дзе на на пе ра-

пра цоў ку, ня ма ла рэа лі за ва на 

на сель ніц тву. Гэ тым ра зам, 

ка лі зі мы не бы ло на огул, на 

дзя лян кі на рых тоў шчы кі вый-

шлі на ты дзень ра ней, чым 

звы чай на. На сай тах ляс ніц-

тваў з'я ві ла ся ін фар ма цыя 

пра тое, як і дзе за пі сац ца на 

куп лю бя ро за ві ку.

Най блі жэй шае ад Брэс та ляс-

ніц тва — Му ха вец кае, яно і за бяс-

печ вае со кам мно гіх га ра джан. 

Асаб лі ва зруч на да бі рац ца тым, 

хто жы ве ў паўд нё ва-ўсход няй 

част цы аб лас но га цэнт ра: не трэ ба 

пе ра ся каць увесь го рад, вы ехаў у 

пры га рад ную Ка мя ні цу Жы ра вец-

кую — і тры май на пра мак да лей, 

у бок ле су.

На ўка за ны тэ ле фон я па зва ні ла 

яшчэ ў пят ні цу, ду ма ла, у вы хад ныя 

сям'я бу дзе з со кам. Але дзяў чы на 

на тым кан цы зве ры ла свае спі сы і 

пра па на ва ла толь кі ве чар се ра ды: 

ах вот ных ку піць мно га, а на рых-

тоў шчы каў у ляс ніц тве — паў дзя-

сят ка. Яна пад ра бяз на рас тлу ма-

чы ла марш рут, ска за ла, што трэ ба 

пра ехаць вёс ку За ба лац це і стаць 

на ўзбо чы не. Па ра і ла так са ма не за бі-

ваць у на ві га тар гэ ты на се ле ны пункт, 

бо элект рон ны ўка заль нік ча мусь ці вы-

дае ўкра ін скае За ба лац це.

Ра ней мы тут асаб лі ва не бы ва лі, 

та му пры еха лі амаль за паў га дзі ны. 

Ад на ма шы на ўжо ста я ла, а по тым 

пад цяг ну лі ся яшчэ дзе вяць. Стро га ў 

пры зна ча ны час пад' ехаў на рых тоў-

шчык Па вел Аме ля нец кі, з тэ ле фо на 

зве рыў усіх па проз ві шчах і за яў ках на 

коль касць літ раў і па даў знак ру хац ца 

за ім. Та кім вось пра цяг лым кар тэ жам 

мы і за еха лі ў лес, дзе Па вел, ні бы во-

пыт ны рэ гу лі роў шчык, хут ка раз мер-

ка ваў клі ен таў па дзя лян ках 100-га 

квар та ла ляс ніц тва.

Там мы ад но ад на му не пе ра шка джа-

лі, са мі ха дзі лі па між бя ро за мі, ад вяз ва-

лі мяш кі з со кам і на паў ня лі свае бі то-

ны. На двор'е ста я ла ча роў нае. Амаль 

15 гра ду саў цяп ла, со неч на, ні я ка га 

вет ру, ледзь ве ўлоў ны во дар бя ро за-

ві ку — сы хо дзіць з ле су не ха це ла ся. 

Праў да, ад ра зу ж да вя ло ся на ра каць 

на ўлас ную не абач лі васць, што не ўзя-

лі, пра віль ней ска заць, за бы лі ся ўзяць 

мар лю, каб ца дзіць сок. Бо му ра шы, 
аказ ва ец ца, так са ма ча ка лі се зо ну 

на рых тоў кі і цэ лы мі гур ба мі па лез лі ў 

са лод кі на пой. Іх пра цэдж ваць і вы лоў-

лі ваць да вя ло ся ўжо до ма. Пра тое, што 

трэ ба ўзяць вёд ры, дзяў чы на па тэ ле-

фо не на га да ла, а пра мар лю — не, хоць 

вар та бы ло: трап ля юц ца ж та кія во, як 

мы, не вель мі во пыт ныя па куп ні кі.

Свае за моў ле ныя 80 літ раў мы з 

сы нам на бра лі менш чым за паў га дзі-

ны, за гру зі лі ў ма шы ну і на кі ра ва лі ся 

на «блок пост» Паў ла Аме ля нец ка га. 

Там ён пад лі чыў су му, вы пі саў кві ток 

і ўзяў гро шы. Вый шла з ПДВ уся го 

13,6 руб ля.

Сок пра да ец ца па 17 ка пе ек за літр. 

Та му ах вот ных на быць ві та мін ны на-

пой ня ма ла. Вар та ска заць, што лю дзі 

пры яз джа юць з рознай та рай. Неаба-

вяз ко ва на бы ваць вя лі кія па су дзі ны, як 

гэ та зра бі лі мы: адзін муж чы на на лі ваў 

з да па мо гай лей кі 5-літ ро выя бу тэль кі. 

Іх ста я ла дзя сят кі два. За тое зруч на і 

лёг ка гру зіць, мож на спра віц ца на ва т 

ад на му.

Не ка то рыя вы пра ві лі ся па сок цэ-

лы мі сем' я мі. Ва лян ці на і Пётр Бі лец кія 

пры еха лі з уну ка мі. Ма лыя ўвесь час 

бе га лі, смя я лі ся, тым са мым ства ра лі 

асаб лі вы на строй на рых тоў чай кам па-

ніі. «Пту шак яшчэ не чу ваць, дык вы 

шча бе ча це», — жар там ушчу ва ла 

ба бу ля.

А наш вет лі вы на рых тоў шчык 

па ра іў уваж лі ва пра ве рыць ся бе на 

прад мет кля шчоў, бо гэ тыя кры ва-

смо кі не дрэм люць. Мы толь кі па смя-

я лі ся, маў ляў, на фо не ка ра на ві ру са 

гэ та не вы гля дае праб ле май. На што 

ра бот ні кі ле су за пя рэ чы лі: «У ле се 

тых па га ных ві ру саў дак лад на ня ма, 

а вось кля шчоў — коль кі хо чаш». 

І мы вы му ша ны бы лі па га дзіц ца. 

А яшчэ зга да лі, што пад час лю бых 

эпі дэ мій ці се зон ных за хвор ван няў 

ме ды кі ра яць піць бо лей вад ка сці. 

А све жы бя ро за вы сок — ідэа льны 

на пой, ба га ты на ві та мі ны і мік ра-

эле мен ты.

Мая вы пад ко вая зна ё мая па 

на рых тоў цы па дзя лі ла ся рэ цэп та-

мі за ка так со ку. Яна ста віць бя ро-

за вік аба вяз ко ва з круж ком лі мо на 

аль бо апель сі на. А ня даў на апра-

ба ва ла но вы спо саб вы ра бу ква су: 

на 15-16 літ раў со ку да даць паў лі-

т ро вы сло ік штуч на га мё ду, раз мя-

шаць і пе ра ліць у плас ты ка выя бу-

тэль кі. У ха лод ным мес цы ён бу дзе 

за хоў вац ца доў га і на бу дзе вель мі 

ары гі наль ны смак. Я ж вам у се зон 

на рых тоў кі раю ка ву, зва ра ную на 

бя ро за вым со ку, — ча роў ны смак, 

ска жу вам. І чай так са ма вы хо дзіць 

асаб лі ва дух мя ны.

За якасць на пою лес ні кі так са ма 

ад каз ва юць. Што год сок бя рэ на ана-

ліз цэнтр стан дар ты за цыі, мет ра ло гіі і 

сер ты фі ка цыі, вы вя ра ец ца ка ля 30 па-

каз чы каў. Так што шкод ных пры ме сяў 

аль бо ра ды я цыі ў на шым бя ро за ві ку 

ня ма. А се зон на рых тоў кі пра цяг ва-

ец ца. Як рас ка за ла па моч нік ляс ні-

ча га Му ха вец ка га ляс ніц тва Воль га 

ПАЎ ЛЮ КА ВЕЦ, ця пер май страм ле су 

да па ма га юць пя цё ра се зон ных на рых-

тоў шчы каў. За пер шыя паў та ра тыд ня 

на сель ніц тву пра да дзе на 25 тон со ку, а 

ўся го тут пла ну юць на рых та ваць ка ля 

100 тон. У цэ лым жа Брэсц кі ляс гас 

мае ў пла нах сабраць 335 тон га ю ча-

га на пою.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ,

Брэсц кі ра ён.

Спе цы яль ны рэ пар тажСпе цы яль ны рэ пар таж

СРО ДАК АД ВІ РУ САЎ 
З СО ТА ГА КВАР ТА ЛА

Як мы ў ляс ніц тве бя ро за вы сок куп ля лі

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

ШТО МОЖ НА 
І ЧА ГО НЕЛЬ ГА 
НА МÉ ЖЫ?

На стаў ні ца З. М. Бур ды ка з Чэр вень ска га ра ё на 

пы та ец ца: «Што год пра да ец ца ме сяч ны ка лян дар, 

дзе да юц ца па ра ды аб тым, якія са до выя куль ту ры 

па жа да на са дзіць у тую або ін шую фа зу Ме ся ца. Ці 

праў да, што наш зям ны спа да рож нік аказ вае та кі 

моц ны ўплыў на бяс кон цыя гас па дар чыя кло па-

ты? А якія ад но сі ны ў тра ды цый най куль ту ры бы лі 

да фа зы Ме ся ца, якую ў на шай мяс цо вас ці зва лі 

чар нец?»

Ча са вая мя жа па між ста рым і ма ла дым Ме ся цам атры-

ма ла ся род бе ла ру саў пра сто ра вае най мен не — ме жы. 

У на род най куль ту ры ўс ход ніх сла вян мес цы раз ры ву 

(мя жа, якая па дзя ля ла по ле, луг, сваю і чу жую гас па дар-

ку) на дзя ля лі ся не га тыў ны мі якас ця мі, шкод ны мі як для 

лю дзей, так і для жы вёл. Не здар ма ка за лі: «Не ля жы на 

мя жы, хва ро бу на клі чаш». Ана ла гіч нае стаў лен не бы ло 

ся род бе ла ру саў і да та го ча су, той ня бач най мя жы, ка лі 

Ме сяц «пе ра на ра джаў ся», каб зноў з'я віц ца на не бе.

Ме жы, або чар нец, у тра ды цый ных уяў лен нях бе ла ру-

саў лі чы лі ся пе ра ход ным ча сам і ўспры ма лі ся ў на род най 

свя до мас ці не га тыў на. Маг чы ма, та му, што ў гэ ты пе ры яд 

нач ное свя ці ла бы ло ня бач нае для ва чэй лю дзей, яно ўзні-

ка ла як бы з ня бы ту, вяр та ла ся са све ту прод каў (Ме сяц 

ня рэд ка за вуць Сон цам за ма гіль на га све ту), та му маг ло 

пры цяг нуць да ча ла ве ка толь кі адмоўныя з'явы. Тут пе-

ра ва жае фун да мен таль ны прын цып на род най куль ту ры: 

«Па доб нае вы клі кае па доб нае». Су вязь бы ла праз рыс тая 

і вы раз на ма ты ва ва ная: ад сут насць свя ці ла ў нач ным не бе, 

г. зн. «кас міч ная пус тэ ча», маг ла спра ва ка ваць «пус тэ чу» 

як у жыц ці, так і ў дзей нас ці ча ла ве ка. Ад на з на зваў гэ-

тай фа зы ме ся ца, якая пры жы ла ся на Па лес сі, — пус тыя 

дні. Ад сюль уз нік лі прад ка зан ні і па пе рад жаль ныя пра ві лы 

на род най куль ту ры на конт вы ка нан ня ней кай ра бо ты або, 

на ад ва рот, па ра да пе ра ча каць та кі ня прос ты час. У су вя зі з 

гэ тым у на род ным ася род дзі ўзнік ла ня ма ла прад ка зан няў 

і па пе рад жаль ных аб ме жа ван няў.

На ме жы ні ко лі не спраў ля лі вя сел ле — за сце ра га-

лі ся стаць бяз дзет ны мі; не ва дзі лі ка ро ву на злуч ку; 

не са джа лі квак ту ху на яй кі; імк ну лі ся не ад праў ляц ца 

ў да ро гу; не куп ля лі жы вёл; не са джа лі і не се я лі — 

лі чы лі гэ тыя спра вы «пус ты мі».

Ме жы, або «кас міч ную пус тэ чу», па спя хо ва вы ка-

рыс тоў ва лі та ды, ка лі трэ ба бы ло ад ча го-не будзь 

па зба віц ца, зні шчыць, раз бу рыць. У гэ тыя дні па сын-

ка ва лі па мі до ры, аб ра за лі дрэ вы, хмыз ня кі, ві на град-

ную ла зу (па сын кі зноў з'я вяц ца не так хут ка), зні шча лі 

пус та зел ле.

На Брэст чы не за фік са ва на па вер'е пра тое, што ка-

лі Вя лік дзень зда рыц ца на ме жы (што зу сім не маг чы ма 

па вод ле пра ві ла вы зна чэн ня свят ка ван ня хрыс ці ян скай 

Пас хі), то на ды дзе ка нец све ту: «Як на Па ску бу дэ чэр нець 

(г. зн. чор ны ме сяц), усе му сьві е ту бу дэ ко нець».

Наз ва меж, за фік са ва ная С. М. Талс той: «Ні то, ні сё; 

ні ся го, ні та го; ні ся кэ, ні та кэ», — да во лі праз рыс та па-

каз вае ад но сі ны да гэ та га ча су.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры ста са ва насць 

да су час на га жыц ця ка лян дар ных і ся мей на-по бы та вых на-

род ных тра ды цый ды аб ра даў на паш то вы або элект рон ны 

ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра дзін нае».

За пра шаль нікЗа пра шаль нік

«ВАЙ НА І МІР. 
ВЯР ТАН НЕ»

РАС КАЗ ВА ЮЦЬ СТА РЫЯ ПАШ ТОЎ КІ
26 са ка ві ка 2020 го да а 17-й га дзі не ў На цы я наль ным 

гіс та рыч ным му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла русь (Мінск, ву-

лі ца Кар ла Марк са, 12) ад кры ец ца вы стаў ка ста рых 

паш то вак з ка лек цыі лаў рэ а та Прэ міі Прэ зі дэн та 

Рэс пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае ад ра джэн не» 

Ула дзі мі ра Лі ха дзе да ва.

Ім прэ за, якая но сіць сім ва ліч ную наз ву — «Вай на і мір. 

Вяр тан не», — пра хо дзіць у ме жах аў тар ска га пра ек та 

«У по шу ках стра ча на га». Ула дзі мір Лі ха дзе даў — на мі нант 

на атры ман не Дзяр жаў най прэ міі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 

Да 75-год дзя Вя лі кай Пе ра мо гі фі ла кар тыст дэ ман струе 

тую част ку сва іх збо раў, якая па каз вае ге ра іч ныя, ба я выя 

ста рон кі гіс то рыі на шай Ай чы ны. Праз ста рыя паш тоў кі 

на вед валь ні кі вы стаў кі ад кры юць для ся бе тыя ад ра сы, 

якія з'яў ля юц ца час цін кай па мя ці пра па дзеі Вя лі кай Ай-

чын най вай ны, жыц ця піс мяс цін, га ра доў, па се лі шчаў, 

раз бу ра ных у час фа шысц кай на ва лы.

Мяр ку ец ца, што вы стаў ка «Вай на і мір. Вяр тан не» 

пра е дзе па шэ ра гу му зе яў і ін шых куль тур на-асвет ніц кіх 

уста ноў кра і ны.

Сяр гей ШЫЧ КО.

На рых тоў шчык Па вел АМЕ ЛЯ НЕЦ КІ 
пра во дзіць раз лік.

 У тэ му
Ка ле га на пі са ла, што Ста ро бін-

скі ляс гас пра дае сок не толь кі ў 

ле се, але і на ганд лё вых пля цоў-

ках. Там ца на, зра зу ме ла, ад роз-

ні ва ец ца ў боль шы бок. У мі ну лыя 

га ды да во дзі ла ся чы таць пра па-

доб ны во пыт Ваў ка выс ка га, ін шых 

ляс га саў Гро дзен шчы ны. Але пад 

Брэс там ні хто гэ тым не зай ма ец ца. 

Лес ні кі звы чай на спа сы ла юц ца на 

жорст кія са ні тар ныя па тра ба ван ні 

і ма лую вы га ду пра ек та. Да та го ж 

сок — та кі пра дукт, які мож на рэа-

лі зоў ваць толь кі ця гам дня, та му, ві-

даць, не зна хо дзіц ца прад пры маль-

ні каў, якія жа да юць за няць гэ тую 

ні шу. У вы ні ку для мно гіх ка тэ го рый 

лю дзей, асаб лі ва па жы лых, тых, 

хто не мае аса біс та га транс пар ту, 

све жы сок за ста ец ца не да ступ ным 

пра дук там. На жаль. А ён вель мі 

ка рыс ны для ўсіх, асаб лі ва для лю-

дзей з хра ніч ны мі хва ро ба мі ны рак, 

ін шых ор га наў. З даў ніх ча соў лі чы-

лі, што сок вяс ной пра мы вае ўвесь 

ар га нізм. Жы ха ры вя лі ка га го рада 

ку пі лі б бя ро за вік знач на да ра жэй, 

чым 15-17 ка пе ек за літр, ка лі б хто 

яго пры вёз.


