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Ня дзе ля — у Слуц ку кір ма шо вы дзень. Па тра ды цыі, 

якая цяг нец ца з шас ці дзя ся тых га доў мі ну ла га ста год дзя, 

асноў ны га рад скі кір маш ві руе на пля цоў цы па між ву лі-

ца мі Ула саў ца і Млы на ро вай. Ка лісь ці (і пе рад вай ной, і ў 

вай ну) ён быў у цэнт ры го ра да, там, дзе ця пер га рад ская 

пло шча. Су час ныя во сень скія кір ма шы пра хо дзяць ме на ві та 

на той — ко ліш няй — кір ма шо вай тэ ры то рыі.

У апош нія вы хад ныя каст рыч ні ка ў гіс та рыч ным мес цы 

ад быў ся фі наль ны сё ле та во сень скі кір маш. Са да во ды і 

вы твор цы га род ні ны з жа лем па кі да лі ганд лё вую пля цо-

вач ку, не да кан ца збыў шы свае за па сы буль бы, ка пус-

ты, цы бу лі і морк вы, мё ду і ры бы, са лен няў і ва рэн няў, бо 

бы ло шмат фер ме раў і гас па да роў ся лян скіх пад вор каў. 

Не ка то рыя пры еха лі з ін шых ра ё наў, на ват з-за Пры пя ці — 

з вёс кі са праўд ных вы твор цаў га род ні ны, Аль шан Сто лін-

ска га ра ё на.

Кір маш — дак лад ны ба ро метр га рад ской эка но мі кі, мо-

ды, ура джа яў і не ўра джа яў. На слуц кім ба за ры, як у Адэ се, 

мож на на быць усё. А вось та ва ры са ма быт ных май строў — 

бон да раў, ган ча роў, ста ля роў, ша па ва лаў, лы жач ні каў, які мі 

слуц кі кір маш заў сё ды сла віў ся, — ужо не зной дзеш: гэ ты 

час мі нуў. Ва ўся ля кім ра зе, і боч кі, і гар ла чы кі, і ва лён кі 

на ця пе раш нім слуц кім ба за ры бы ва юць над звы чай рэд ка. 

Гэ так жа і ган даль свой скі мі жы вё ла мі — конь мі, ка ро ва мі, 

па рсюч ка мі і авеч ка мі, — зда ец ца, так са ма знік на заў сё ды. 

А гэ та бы ла са праўд ная «фіш ка» кір ма шу. І ўсё-та кі трэ ці 

кір маш — па про да жы жы во га та ва ру — ёсць, і мес ціц ца 

ён не па да лёк ад га рад ской аў та стан цыі. Тут шчы ру юць са-

праўд ныя спе цы я ліс ты па га доў лі тру соў і свой скіх пту шак. 

Ганд ля ры збож жам і кам бі кар ма мі.
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