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Шмат та ям ніц і за га дак то іць у са бе 
на ва кол ле вёс кі Ко рань Ла гой ска га ра-
ё на. Асаб лі ва апан та ныя і ці каў ныя да-
гэ туль спра бу юць шу каць тут за ла тую 
ка рэ ту На па ле о на і яго мас коў скія тра-
феі, імк нуц ца ўба чыць рэшт кі бы лой 
кап лі цы ў гус тым ра бін ні ку, спра бу юць 
знай сці бе ра гі знік ла га во зе ра...

Мо гіл кі без ка мя нёў
У ра бін ні ку ёсць да во лі вя лі кія ста рыя 

мо гіл кі ка ля дзвюх го ней... Яшчэ да 1950-х 
га доў за хоў ва лі ся кур га ны (пяс ча ныя на сы-
пы, за рос лыя тра вой, аб кла дзе ныя абы мшэ-
лым ка мен нем). З ус ход ня га бо ку ўзвыш аў ся 
больш вы со кі ка мень-плі та без над пі саў.

У пас ля ва ен ныя га ды з па лёў Ка рэн-
шчы ны на ўзнаў лен не Мін ска зво зі лі ка-
мен не. Для жы ха роў на ва коль ных вё сак 
з'я віў ся сты мул за роб ку за па груз ку. На 
па лях у той час бы ла не злі чо ная коль касць 
кру шань (куч ка мя нёў). Ка лі апус це лі па лі, 
лю дзі ў по шу ках іх кі ну лі ся ў гу шча ры, ляс-
ныя ма сі вы. Ка мя ні знік лі з кур га ноў ра бін-
ні ка. Сён ня гэ тае мес ца за рас ло сос на мі 
і бя ро за мі. Ні хто са ста рэй шых не мо жа 
рас ка заць пра па хо джан не тых мо гі лак.

Ка за ко ва ба ло та
Кры ху ні жэй за мо гіл кі на за хад цяг нуў ся 

да во лі вя лі кі ма сіў ба ло та (ця пер асу ша ны 
тар фя нік). Ка ля су шы зна хо дзіў ся ва да ём, 

па доб ны да азяр ца. Па між ва да ёмам і мо-
гіл ка мі ва ля ла ся бі тая цэг ла. Жы хар вёс кі 
Ан та ноў ка Вік тар Са пе га рас каз ваў, што 
тут ка лісь ці бы ла кап лі ца.

Па мя таю, як у хру шчоў скія ча сы я ра зам 
з на пар ні кам Кан стан ці нам Ваш ке вічам браў 
з та го азяр ца ва ду. Яна бы ла чыс тай, пад-
сту па ла да са ма га бе ра га. Меў ся і доб ры 
пад' езд. Ка лі асу шы лі ба ло та, знік ва да ём. 
На мес цы яго за ста ла ся лаг чы на, якая за-
рас ла алеш ні кам, дзі кай тра вой. У на ро дзе 
яе здаў на на зы ва лі Ка за ко вым ба ло там. 
Рас каз ва лі, што ў гэ тым во зе ры ка лісь ці з 
ка нём ута піў ся ка зак. Хто ён і ка лі ад бы ла ся 
па дзея — за гад ка. Ка лі б у Пер шую су свет-
ную вай ну — лю дзі пом ні лі б. Зна чыць, тра-
ге дыя ад бы ла ся знач на ра ней. Хут чэй за ўсё, 
пад час ба та ліі з фран цу за мі ў 1812 го дзе.

Гіс то рыя свед чыць...
Што гэ тая тра ге дыя ад бы ла ся ў тыя 

да лё кія га ды, свед чаць і на ву ко выя кры-
ні цы:

«У 1812 го дзе праз Ла гой шчы ну двой чы 
пра ка ці ла ся ва ен ная на ва ла. Ле там праз 
яе ру ха ла ся на Маск ву фран цуз ская ар мія 
На па ле о на, а ўзім ку яна ад сту па ла праз 
тыя ж мяс ці ны...» Згад ва юц ца ма ёнт кі Ня-
плю е ва, Му ра ва ны Двор, Чыр во ны Бор. У 
той час іх звяз ва ла пра мая да ро га, якая 
іш ла і на ра бін нік. Шлях праз Даб рэ не ва, 
Ку зе ві чы, Чыр во ны Бор, Жырб ле ві чы, Мі-
хал ка ві чы, да лей Ко рань, Вя лі кія і Ма лыя 

Укро па ві чы, Пу ці ла ва быў са май пра мой і 
ка рот кай да ро гай з Ла гой ска ў Мінск. Пас-
ля Дру гой су свет най іх на ват звяз ваў гру-
за вы транс парт — «так сі».

А вось што рас каз ва ла сва ёй унуч цы Ган не 
Урба но віч яе ба бу ля Ма рыя Ку ха ро нак (на ра-
дзі ла ся яна ў 1854-м, па мер ла ў 1955 го дзе). 
Ёй рас каз ва лі ро дзі чы, што сам На па ле он 
пры на ступ лен ні на Маск ву ехаў на за ла той 
ка рэ це. Пры ад ступ лен ні дзесь ці за ка паў яе 
ў Гай нен скай во лас ці Ба ры саў ска га па ве та 
ра зам з мас коў скі мі тра фе я мі. Тое ж са мае 
ка заў свай му сы ну Вік та ру Ан тон Ка ва леў скі. 
Толь кі ён на ра дзіў ся на шмат паз ней, у 1910 
го дзе. Ві даць, гэ тая гіс то рыя з даў ніх ча соў 
пе ра да ва ла ся з вус наў у вус ны.

За гад ка вы кур ган
На поў дзень ад вёс кі Жырб ле ві чы быў не-

вя лі кі па го рак. Лю дзі здаў на за хоў ва лі там 
буль бу. По тым у ямы вы во зі лі па дзеж свой-
скіх жы вёл. У зі мо вы час сю ды на вед ва лі ся 
ваў кі. У пі лі паў ку абу джаў вёс ку жа лас ны пра-
цяж ны вой. Гэ тае ўро чы шча, якое па кры ла ся 
не вы со кім хмыз ня ком, на зва лі «ваў каў нёй». 
За Ваў каў нёй да са ма га ба ло та цяг ну ла ся 
чыс тае по ле. Пе ра ся ка ла яго тая ж са мая 
да ро га — Му ра ва ны Двор, Чыр во ны Бор. 
Ран няй вяс ной ва ўро чы шчы рас цві таў лі ло-
вы сон. Асаб лі ва шмат гэ тых кве так бы ло на 
ка мен ным па гор ку не па да лё ку ад той да ро гі. 
Дум ка аб тым, што ў гэ тым мес цы мо жа быць 
за ха ва на за ла тая ка рэ та, хва ля ва ла вяс коў ца 

Іва на Урба но ві ча. Быў шы бры га дзі рам па ля-
вод чай бры га ды, ён на кі ра ваў трак тар Т-100 
(кар ча валь нік), які ачы шчаў па лі ад ва лу ноў, 
на той па го рак. Ад су нуў шы ва лу ны, ка паць 
углыб ме ха ні за тар ад мо віў ся. Яго апа на ваў 
страх, што трак тар мо жа пра ва ліц ца ў ней кую 
прор ву. Дзесь ці ў 1970-х га дах гэ тыя па лі бы лі 
за са джа ны ле сам як зем лі, не пры дат ныя для 
сель ска гас па дар ча га вы ка ры стан ня.

Каб не тыя чут кі
У роз ныя ча сы ў лю дзей ха дзі лі чут кі. 

Ад ны рас каз ва лі, што ка лісь ці ў вёс ку Му-
ра ва ны двор (ця пер Му ра ван ка) пры яз джаў 
якісь ці за меж ны госць, рас пыт ваў пра па-
се лі шча. Асаб лі ва яго ці ка ві ла гру ша, якая 
ка лісь ці рас ла ў пан скім са дзе. Дру гіх — 
кап лі ца, маг чы ма і тая, што зна хо дзі ла ся ў 
ра бін ні ку. Трэ ціх — чыр ва на бор скія азё ры, 
на якіх ка лісь ці бы лі млы ны. Во зе ра ка ля 
вёс кі Чыр во ны Бор сіл ка ва ла ся кры ні ца мі, 
што ля вёс кі Пруд кі. Дру гое (па блі зу ле су 
Га ра дзец у на прам ку вёс кі Ку зе ві чы) сіл ка-
ва ла ся ба лот ны мі во да мі ўро чы шча Па лік і 
во да мі Дзі ка га во зе ра. Пры асу шэн ні ба ло-
та во ды пер ша га пай шлі па зноў вы ка па ным 
ка на ле, на мес цы яко га за ста ла ся пля цоў ка 
для се на жа цяў. Сён ня ўсё гэ та гу чыць як 
ле ген да. Але ж бы ла вай на і тыя па хо ды па 
на шай свя той зям лі, і шмат што для на шых 
на шчад каў за ста ец ца за гад кай.

Ана толь ЗА РОЎ СКІ

�

У вёс цы Чыр во ны Бе раг 
Жло бін ска га ра ё на на пло шчы 
ў 10 га вя дзец ца ад наў лен не 
ся дзіб на-пар ка ва га комп лек су 
кан ца ХІХ—па чат ку ХХ стст., 
які ў са вец кі час на ле жаў 
мяс цо ва му саў га су-тэх ні ку му. 

Бе ла рус кі Цэнтр па рэ ге не ра цыі гіс то ры ка-куль тур ных 
ланд шаф таў і тэ ры то рый пад на ву ко вым кі раў ніц твам Аляк-
санд ра Кро па та ва рас пра ца ваў рэ стаў ра цый ны пра ект, пер-
шы этап яко га — ся дзіб ны дом — па ды хо дзіць да за вяр шэн-
ня. Ця пер тут вя дуц ца ра бо ты па ад наў лен ні ін тэр' еру. Ха-
рак тэр ная асаб лі васць гэ та га пом ні ка ў тым, што і вон ка ва, і 
знут ры ён спа лу чае роз ныя сты лі і кам па зі цый ныя пры ёмы. 
У па ла цы ёсць па кой, аформ ле ны ў араб скім сты лі, ёсць га-
тыч ны па кой. Ад наў лен не вя дзец ца па эс кі зах і за ха ва ных 
эле мен тах, і, па сло вах рэ стаў ра та раў, на пры кан цы го да 
пер шыя на вед валь ні кі ўба чаць не звы чай ную пры га жосць, 
роў най якой у Бе ла ру сі ні дзе не за ха ва ла ся.

— Рэ стаў ра цый нае ко ла ахоп лі вае так са ма ад наў лен-
не флі ге ля, гас па дар чых па бу доў, цаг ля най ага ро джы, 
уяз ной бра мы, пар ку, — ка жа га лоў ны спе цы я ліст ад-
дзе ла мас тац тва і ахо вы гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны 
га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най работы, куль ту ры і 
па спра вах мо ла дзі Го мель ска га абл вы кан ка ма Сяр гей 
Ра за нцаў. — Для Го мель шчы ны гэ ты комп лекс — вель мі 
перс пек тыў ны аб' ект. У бу ду чым тут раз мес ціц ца фі лі ял 
Жло бін ска га края знаў ча га му зея, зной дзе ад люст ра ван не 

гіс то рыя чыр во на бя рэж ска га дзі-
ця ча га ла ге ра смер ці, пла ну ец ца 
ства рэн не гас ці ніч на га комп лек су; 
бу дуць аказ вац ца плат ныя па слу гі, 
пра во дзіц ца се мі на ры і лек то рыі. 
Раз ліч ва ем на вя лі кі ту рыс тыч ны 
па ток, па коль кі ся дзіб ны комп лекс 
зна хо дзіц ца по бач з аў та ма гіст рал-
лю Мінск — Го мель.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. 
Фо та аў та ра.

Жло бін скі ра ён.

Та кой смач най бу лы, як у 
вёс цы Лоб ча Лу нi нец ка га 
ра ё на вы не па каш ту е це 
бо лей нi дзе. Як той ка заў, 
ясi i ес цi хо чац ца. За кус ва-
еш са лё ным агу роч кам — i 
нi чо га больш не трэ ба для 
«са лод ка га» жыц ця. А ка лi 
пры пра вiць усё гэ та яшчэ 
i доб рай пес няй, вя сё лай 
гiс то рыя, то ўво гу ле мож-
на стра цiць уся кi лiк ча су, 
на доў га за стац ца за доб ра 
на кры тым ста лом, каб слу-
хаць мяс цо выя пес нi, бай кi, 
каз кi...

На род ную твор часць тут са-
праў ды лю бяць i ша ну юць. Па-
цвяр джэн не та му — мяс цо вы 
ка лек тыў «Лаб чан ка», яко му 
ўжо бо лей за 30 га доў. Жан-
чы ны i муж чы ны збi ра юц ца 
ра зам, спя ва юць, вы сту па юць 
на мно гiх свя тах. «I лю дзей ве-
ся лiм, i ся бе за баў ля ем. Ка лi 
не ве ся лiц ца, то вель мi мож на 
за ну дзiц ца, — ка жа На стас ся 
Яка вец, ства раль нi ца ан самб-
ля. — Трэ ба пра ца ваць, але 
трэ ба i ад па чы ваць, ле пей з 
пес няй i з людзь мi». На стас ся 

Iва наў на — ду ша «Лаб чан кi». 
Яна ка жа, што, як па ча лi да-
ваць кан цэр ты, зра зу ме лi: ад-
ны мi пес ня мi не абы дзеш ся, 
та му i ста ла са ма пi саць бай кi, 
да та го ж i рыф ма ва ныя. Усё 
атрым лi ва ла ся быц цам са мо 
са бой: «Штось цi ў жыц цi пад-
гле дзiш, штось цi па чу еш, а неш-
та з анек до та возь меш — i мне 
доб ра, i лю дзям па да ба ец ца», 
— ка жа жан чы на. З ад мет ны мi 
бай ка мi На стас сi Яка вец мяс-
цо выя школь нi кi ўдзель нi ча юць 
у роз ных кон кур сах, фес ты ва-
лях — i заў сё ды атрым лi ва юць 
пры за выя мес цы. Бо ўсiм да-
спа до бы на род ная муд расць i 
гу мар, з якi мi яны на пi са ны.

Ка лi за пы таць у лаб чан, на 
якой мо ве яны раз маў ля юць, 
тыя ад ка жуць, што «на ла бэц-

кай». На стас ся Iва наў на з гэ тай 
на го ды пры гад вае пры каз ку: 
«У нас ра ней на Бе ла ру сi — то 
ба ло та, то гру док, то лiс ток, то 
пя сок. Што сяль цо — то слаў-
цо. Што ху та рок — то га ва рок». 
Ра ней у гэ тай мяс цо вас цi ўсё 
бы ло за ба ло ча на, та му да ехаць 
сю ды мож на бы ло толь кi ка лi 
зям ля пад мерз не, у вы нi ку i 
скла ла ся асаб лi вая га вор ка. 
Ад нак яна бе ла рус кая, за пэў-
нi вае жан чы на, бо бай кi пi ша 
на дыя лек це i ад ра зу пе ра кла-
дае iх на мо ву — гэ та ро бiц ца 
вель мi лёг ка.

По бач з Лоб чай вёс кi Лу нiн i 
Баг да наў ка — у кож най свая ад-
мет ная пры го жая га вор ка. На-
стас ся Яка вец па раў ноў вае iх:

— У Лу нi не вы маў ля юць 
больш мяк ка, у нас — больш 
цвёр да. Яны «дзе ка юць», а мы 
«дэ ка ем». На ват та кое сло ва, 
як «кот», яны ка жуць «кiт», а 
мы «кут». Га ры шча ў нас на-
зы ва юць «га ра, а ў Лу нi не — 
«по кiт».

Ня даў на за ня ла ся жан чы-
на скла дан нем рыф ма ва ных 
ка зак. На гэ та ўнуч кi на тхнi-
лi, якiя над та пра сi лi, каб ба-

бу ля рас каз ва ла iм каз кi. Мы 
па спра ба ва лi за пi саць ад ну з 
iх, за хоў ва ю чы «ла бэц кае» вы-
маў лен не:

«На нэ бе жы ла зор ка, хо-
ро шая, алэ го нор лы вая. У ка-
ра го дэ з сяб роў ка мi кру жы-
ла са, алэ час та сва ры ла са: 
«Што тол ку, што мы свi тым? 
Ну хто нас ба чыць? Хi ба толь-
ко мi сяц цi вi тэр. Вот по ба чы лi 
б мя не сон цэ чы лю ды, хоць 
чэ рэз окэн ца, дык яны б зем лi 
нэ ба чы лi под со бою, за чо ро-
ва ныя мною. Да вай тэ пра ноч 
за бу дэм, толь кi днём свэ ты ты 
бу дэм. Спят жэ всэ но ча мi, 
ну нi хто нэ лю бу ец ца на мi». 
Сяб роў кi смя я лы са, ка за лi, 
што гэ тае ха раст во ёй га ла ву 
ўскру жы ла, штоб не бы ла та-
ка го нор лы ва: «Днём со ней ка 

ос вэт ляе зэ млю i нi хто нэ ўба-
чыць кра со ту твою. I нэ ма ко лi 
днём лю дам тэ бэ вы гля да ты, 
му сяць оны пра цо ва ты. А ка лi 
ты блi жэй да сон ца под ле тыш, 
то ў про ме нах яго прос та зга-
рыш. Плы вуць па мо ры ўна чы 
ка раб лы, по зо рах вы зна ча юць 
шлях оны. Тры ма юц ца за ру кi 
за ка ха ныя i ды вяц ца адын ад-
на му ў во чы, гля даць у зор нае 
не ба ноч чу. I ўна чы спо до рож-
ны кi едуць чы iдуць, i штоб нэ 
бы ло iм ры зы кi i тры во гi, трэ ба 
нам iм асвя ты ты до ро гу. Да но 
ад Бо га: у кож на га своя до ро га 
i, без уся ка га су мнен ня, у кож-
но го своё пры зна чэн не».

Та кая ж на род ная муд расць, 
аса бiс тыя вы сно вы ёсць у кож-
ным тво ры На стас сi Яка вец. Ба-
ек, сцэ нак, пе сень, ка зак ужо 
на збi ра ла ся не каль кi сшыт каў 
— мож на бы ло б i кнiж ку вы-
даць: цi «па-ла бэц ку», цi па-бе-
ла рус ку. Ця пер жа «Лаб чан ка» 
па-ра ней ша му вель мi за па тра-
ба ва ная, до ма не ся дзяць нi на 
ад но свя та, па ста ян на вы сту-
па юць. На стас ся Яка вец ад-
зна чае:

— Трэ ба, каб у кож най вёс-
цы быў та кi ка лек тыў. Бо на-
род ныя пес нi — гэ та тое, што 
спя ва лi яшчэ на шы дзя ды, пра-
дзе ды. Нам вар та гэ та па мя-
таць, ве даць свае ка ра нi. Бо ў 
на род ных пес нях — тая са мая 
праў да, што i на са мой спра ве 
ёсць...

Я пы та ю ся ў жан чын з «Лаб-
чан кi», ча му ж так лю бяць яны 
сваю вёс ку. На што ад на з 
удзель нiц ка лек ты ву ад каз вае, 
што тут i не ба сi ней шае, i тра ва 
зе ля ней шая. Як не па бу дзе доў-
га до ма, вяр та ец ца з гас цей, 
пад' яз джае да Лу нi на, то ўжо i 
ды ха ец ца ляг чэй, зда ец ца, што 
па вет ра па мя ня ла ся i зда роўя 
ста ла больш...

У На стас сi Яка вец пра яе ма-
лую ра дзi му на пi са на асаб лi вая 
пес ня: «Ба га та ёсць на Бе ла ру сi 
пры го жых вё сак, га ра доў. А пры-
га жэй шая вёс ка Лоб ча, хоць абы-
дзi ўвесь свет кру гом... Цвi цяць 
лу гi, шу мяць па лет кi. Нi дзе ня ма 
та кой кра сы. Я на ра дзi ла ся ў Лоб-
чы i жыць тут лю ба-лю ба мне...»

Мы вы хо дзi лi з гас цiн най 
лаб чан скай ха ты, i нам да лi з 
са бой па сло i ку дух мя на га мё-
ду. А жан чы ны раз ва жа лi па мiж 
са бой, што не бу дуць ста вiць 
но выя печ кi з ду хоў ка мi: «Там i 
кру ця ня так не спя чэш, i гры бы 
так не вы су шыш». Нам па тлу ма-
чы лi, што кру цень — гэ та пi рог: 
рас кот ва еш цес та, намазваеш 
ва рэн нем цi пасыпаеш ма кам i 
за круч ва еш — тое i на зы ва ец ца, 
як кажуць у Лобчы, «кру тэнь».

Нi на ШЧАР БА ЧЭ ВIЧ. 
Фота аўтара.

Лу нi нец кi ра ён.

Па мят ны знак «Га рад скія ша лі» 
ўста ноў ле ны ў Мін ску, не да лё-
ка ад ра ту шы. Ён свед чыць пра 
атры ман не го ра дам Маг дэ бург-
ска га пра ва ў 1499 го дзе. Не вя-
лі кая скульп тур ная кам па зі цыя 
скла да ец ца з фі гур трох гара-
джан, якія за клю ча юць здзел ку: 
адзін уз важ вае груз, дру гі ад дае 
ма не ты, трэ ці пры мае за роб ле ныя 
гро шы. Дзея ад бы ва ец ца, зра зу-
ме ла, по бач з вя лі кі мі ша ля мі. Мы 
вы ра шы лі за пы тац ца ў гіс то ры ка, 
ге раль дыс та Ана то ля Ці то ва, ча му 
ме на ві та та кая тэ ма бы ла вы бра-
на, каб ад зна чыць пра ва го ра да 
на са ма кі ра ван не?

Ана толь Ці тоў ад зна чыў, што больш 
пра віль на бы ло б ка рыс тац ца сло ва злу-
чэн нем «Маг дэ бург скія пра вы» — бо 
гэ та цэ лы комп лекс пра воў на са ма кі-
ра ван не. Яны бы лі пра пі са ны ў спе цы-
яль ным пры ві леі і дзя лі лі ся на асноў ныя 
і да дат ко выя.

Да пер шых ад но сі ла ся па бу до ва га-
рад ской ра ту шы, пры сва ен не пя чат кі 
і гер ба на гэ ту пя чат ку. Ёй мар кі ра ва-
лі ся аб са лют на ўсе та ва ры, што іш лі 
ад сюль, — да след чык ка жа, што су-
ты ка ец ца з та кім упер шы ню ў Мін ску. 
Маг чы ма, прак ты ка ад каз нас ці го ра да 
за свае па слу гі іс на ва ла і ў ін шых мес-
цах, але да ку мен таль ныя па цвяр джэн ні 
та му не зной дзе ны. Да лі ку асноў ных 
пра воў ад но сі ла ся ўста ля ван не важ ні-
цы — мес ца, дзе га рад скія ўла ды пе-
ра важ ва лі та ва ры, якія пры во зі лі ся ў 
го рад, і тыя, што іш лі на экс парт, — та-
кім чы нам ме лі маг чы масць збі раць з 
ганд ля роў па да ткі. Ме на ві та пра гэ ты 
гіс та рыч ны факт і рас па вя дае скульп-
тур ная кам па зі цыя. Акра мя та го, уста-
наў лі ва ла ся мер ні ца, якая ад па вя да ла 
еў ра пей скай мет рыч най сіс тэ ме.

Да дат ко вым пра вам быў да звол пра-
во дзіць кір ма шы. Кож на му го ра ду пры-
зна ча ла ся коль касць кір ма шоў і дзён іх 
пра вя дзен ня: ка мусь ці тры двух тыд нё выя, 
а ка мусь ці адзін ча ты рох тыд нё вы...

Но вы ка роль або вя лі кі князь па ві нен 
быў па цвяр джаць Маг дэ бург скія пра вы 
кож на га го ра да. Да рэ чы, на да ва лі ся яны 
звы чай на не ўся му на се ле на му пунк ту, 
а толь кі пэў най гру пе яго на сель ні каў — 
мя шча нам-хрыс ці я нам. Шлях та гэ тым 
пра вам не пад на чаль ва ла ся, так са ма 
і яў рэі, якія пад па рад коў ва лі ся га рад-
ско му старосту. Ад нак звы чай на гэ ты мі 
пра ва мі ка рыс та лі ся ўсе са слоўі, а па-
да ткі пла ці лі толь кі мя шча не. Та кая не-
дак лад насць бы ла вы праў ле на ў Грод не, 
дзе ка роль вы даў указ, што на дае пра вы 

на са ма кі ра ван не ўсім са слоў ям.
Мін ча не доў гі час не маг лі вы зна чыц-

ца, якія ў іх бу дуць герб і пя чат ка, ад зна-
чае Ана толь Ці тоў, та му на іх ран ніх пя-
чат ках ста я лі толь кі дзве лі та ры, якія рас-
шыф роў ва лі ся як «Гос па дзі, па ма жы», па 
ко лу бы ло на пі са на «пя чат ка мен ская». 
Гэ ту скла да насць так са ма вы ра шыў ка-
роль, які, па пры чы не та го, што мін ча не 
па між са бой да мо віц ца не мо гуць, на даў 
ім герб «Уне баў зяц це Ма рыі».

Ра зам з атры ман нем Маг дэ бург скіх 
пра воў га ра ды ста лі са мі пра во дзіць су-
ды: бур міст ра-ра дзец кі, дзе раз гля да лі 
гра ма дзян скія спра вы, і вой таў ска-лаў-
ні чы, упаў на ва жа ны су дзіць кры мі наль-
ныя зла чын ствы.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.

У са вец кія ча сы пра бе ла-
рус кую кух ню пі са лі вель мі 
ма ла. І амаль зу сім не пі са-
лі ў жан ры гіс та рыч ных або 
куль ту ра ла гіч ных эсэ. Рэд кія 
вы клю чэн ні, якія пры хо дзяць 
у га ла ву, — гэ та «Хлеб і да 
хле ба» Ула дзі мі ра Ка рат-
ке ві ча і, зра зу ме ла, на рыс 
Уіль я ма Па хлёб кі на з кні гі 
«На цы я наль ныя кух ні на шых 
на ро даў», якая ў 1978 го дзе 
зра бі ла са праўд ны фу рор 
на пра сто рах бы ло га СССР. 
Так, як Па хлёб кін, пра кух-
ню да гэ туль ні хто не пі саў. 
Пры нам сі, на па мя ці са вец-
ка га ча ла ве ка: спа лу ча ю чы 
чыс та ку лі нар ныя звест кі з 
эк скур са мі ў гіс то рыю і куль-
ту ру, на да ючы гаст ра но міі 
куль тур на-ант ра па ла гіч ны 
ас пект. За кла да ю чы тым 
са мым бур жу аз ную «мі ну» 
пад са вец кі лад, які не мог 
грун та вац ца на аў та ном ным 
пры ват ным по бы це.

За да ча, якую па ста віў пе-
рад са бой Па хлёб кін — рас-
пра ца ваць поз не са вец кія ка-
но ны на цы я наль ных кух няў 
больш як 20-ці на ро даў — бы-
ла, ба дай, не пад сі лу лю бо му 
ге нію. Што да ты чыць кух ні бе-
ла рус кай, дык, апроч стэ рэа-
тып на га саў мі наў ска га «Збор-
ні ка рэ цэп тур на цы я наль ных 
страў» (1955), у яго пад ру кой 
бы лі толь кі эт на гра фіч ныя 
пра цы Шэй на і Ні кі фа роў ска-
га па Ус ход няй Бе ла ру сі. Да 
гэ та га мож на да даць ба га тую 
фан та зію аў та ра і схіль насць 
да ры зы коў ных ана ло гій і 
аб агуль нен няў. У вы ні ку на-

ра дзі ла ся без ліч «пер лаў», 
без апе ля цый ных фун да мен-
таль ных сцвяр джэн няў, якія 
да гэ туль ванд ру юць у ін тэр нэ-
це з сай та на сайт і ў знач най 
сту пе ні фар мі ру юць па мыл-
ко выя ўяў лен ні пуб лі кі пра 
на шу кух ню. Гэ та вы каз ван ні 
на кшталт та го, што бе ла рус-
кая кух ня зу сім не ве дае ні я кіх 
пі ра гоў, гры бы ўжы вае толь кі 
ў вы гля дзе су ша на га па раш-
ку, што ўсе муч ныя вы ра бы, 
апроч чор на га хле ба, ра бі лі-
ся ў Бе ла ру сі толь кі з аў ся най 
му кі і гэ так да лей.

Адзін з мі фаў Па хлёб кі на 
— сцвяр джэн не, што быц-
цам бы «са праўд ныя бе ла-
рус кія стра вы» аба вяз ко ва 
раз ва ра ныя да бяс фор мен-
нас ці і што іх мож на пры га-
та ваць толь кі ў пе чы: «Раз-
ва ра насць, бяс фор мен насць 
стра вы пры зна ва лі ся ідэа лам 

у ста ра жыт най бе ла рус кай 
кух ні. Каб яе атры маць, трэ-
ба бы ло ўсе ін грэ ды ен ты 
клас ці ў чы гу нок і за лі ваць іх 
ва дой амаль да вер ху по су-
ду. Пры гэ тым, каб вад касць 
не лі ла ся праз верх, тэм пе-

ра ту ру па да грэ ву па сту по ва 
змян ша лі, а не па вя ліч ва лі. 
Та му стра ва ва ры ла ся вель мі 
па воль на, па сту по ва, ча сам 
на пра ця гу цэ лых су так. Та кі 
цеп ла вы рэ жым мож на атры-
маць толь кі ў рус кай пе чы». 
Та кім чы нам, бе ла рус кая кух-
ня ў вер сіі Па хлёб кі на цал кам 
вы клю чае стра вы, якім па-
трэб на пас ля доў на не каль кі 
раз на стай ных рэ жы маў цеп-
ла вой апра цоў кі, на прык-
лад, хут кае аб смаж ван не, а 
за тым ту шэн не. Або абед з 
2-х га ра чых страў — су пу і 
дру гой стра вы. Бо, па вод ле 
Па хлёб кі на, бе ла рус кі ідэ ал 
— гэ та толь кі гус тое аморф-
нае ра гу — ні суп, ні ка ша.

Асоб на пер шую і дру гую 
або стра вы з раз на стай най 
цеп ла вой апра цоў кай мож-
на пры га та ваць на дры вя ной 
плі це, гэ так зва най «анг лій-
скай», якая ў шля хец кім і 
мя шчан скім по бы це па ча ла 

ма са ва рас паў сюдж вац ца на 
па чат ку ХІХ ста год дзя і ста ла 
па пя рэд ні цай су час най га за-
вай плі ты. Але «анг лій ская» 
плі та (быц цам бы сім вал за-
ход няй куль тур най агрэ сіі), 
па вод ле Па хлёб кі на, шы ро-
ка га вы ка ры стан ня ў бе ла-
рус кай кух ні не атры ма ла. 
Ад нак як та ды быць з га за-
вы мі плі та мі? У пры ват нас-
ці, вы твор час цю брэсц ка га 
«Ге фес та»? Ня ўжо, га ту ю чы 
неш та на та кой плі це, бе ла-
рус му сіць ад чу ваць згры зо-
ты сум лен ня, пе рад аб ліч чам 
мэт ра Па хлёб кі на і рус кай 
пе чы, за быц цам бы здра ду 
«тра ды цы ям бе ла рус кай бяс-
фор мен нас ці»?

Між тым, эра «анг лій-
скай» плі ты, у тым лі ку ў яе 
мяс цо вым ува саб лен ні, пры-
нам сі на за ха дзе Бе ла ру сі, 
пра цяг ва ла ся доб рыя паў та-
ра ста год дзя, да ся рэ дзі ны 
ХХ. З рус кай печ кай яна не 
бяз лі тас на кан ку ры ра ва ла, а 
да паў ня ла яе. На коль кі гар-
ма ніч на яна маг ла вы гля-
даць у ся лян скім по бы це, 
свед чыць ма тыў вось гэ тай 
хат няй вы шы ва най сур вэт-
кі, так зва най «ма кат кі». Та-
му, ша ноў ны чы тач, вы бі рай 
сам, на коль кі лі чыць сва і мі 
гэ тую ма кат ку і анг лій скую 
плі ту — сім ва лы дроб на бур-
жу аз на га по бы ту. А як прык-
лад стра вы, якая не пра хо-
дзіць праз су ро вы фільтр 
мэт ра Па хлёб кі на, па да мо 
рэ цэпт зра заў з «Ку хар кі лі-
тоў скай».

Алесь БЕ ЛЫ.

Чыр во на бя рэж скі па лац за кра суе і... за ча руе

Мяс ці ны, Мяс ці ны,   ��
зні та ва ныя з ду шойзні та ва ныя з ду шой

«У НА РОД НЫХ ПЕС НЯХ — 
ТАЯ СА МАЯ ПРАЎ ДА»,
або Хто мае ка та, а хто кi та?

«ГА РАД СКІЯ ША ЛІ» 
ЯК ПРА ВА НА СА МА КІ РА ВАН НЕ

ПА СЛЯ ДАХ ЗА ЛА ТОЙ 
КА РЭ ТЫ НА ПА ЛЕ О НА

МА КАТ КА 
І «АНГ ЛІЙ СКАЯ» ПЛІ ТА

ЦЯ ЛЯ ЧЫЯ ЗРА ЗІ КІ З ЛА ЗАН КА МІ
Склад ні кі: 1,25-1,5 кг ця ля ці ны, 1 цы бу лі на, 2,5 ст. лыж-

кі мас ла, 2-3 ст. лыж кі цёр та га хле ба, соль, тро хі зя лё най 
пят руш кі, у тры паль цы дзёр та га мус кат на га арэ ха, 3-4 ст. 
лыж кі смя та ны, 1 ст. лыж ка ка пер саў, 2-3 су ха ры кі, 1 шклян ка 
бу лё ну і 0,5 ст. лыж кі му кі.

На ла зан кі: 1 шклян ка му кі, 1 яй ка, тро хі со лі.
Пры га та ван не: Па рэ заць ця ля ці ну на тон кія зра зы, па-

клас ці на рас топ ле нае мас ла, па сы паць се ча най апа ра най 
цы бу ляй і цёр тым хле бам. Пад сма жыць да за ла ціс тай ска-
рын кі і ту шыць на ма лень кім аг ні.

Зра біць звы чай ныя ла зан кі, ад ва рыць, аб ліць ха лод най 
ва дой, змя шаць з рас топ ле ным мас лам, да даць тро хі се ча-
най зя лё най пят руш кі і мус кат на га арэ ха. Вы шма ра ваць рон-
даль мас лам, аб сы паць цёр ты мі су ха ры ка мі, па клас ці ра док 
зра зі каў, ра док ла за нак і та кім чы нам за поў ніць рон даль. Ка лі 
рон даль за поў ніц ца, за ліць усё смя та най і па ста віць у печ.

Пры па да чы пе ра ку ліць усё, як баб ку, на та лер ку і за ліць 
свет ла-за ла ціс тым бу лён ным со у сам з ка пер са мі.

Па мят ны знак «Га рад скія ша лі».Па мят ны знак «Га рад скія ша лі».

Год гасціннасці: увасабленнеГод гасціннасці: увасабленне  ��


