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Цёп лым 
шам пан скае 
не па да юць 

і зал пам не п'юць
Мы ад кры ва ем шам пан скае пад бой ку ран таў, ка лі 
ўжо ня бла га па ла са ва лі ся і «пры кла лі ся» да ін шых 
на по яў. А між тым пе ніс тыя на поі па да юц ца на іх 
ра дзі ме, у Фран цыі, пе рад абе дам — з ма лень кі мі 
за кус ка мі, і не за ста лом, а ў гас цёў ні.

У нас не маг чы ма су стрэць Но вы год без «стрэ лу» у столь, 
хут ка га раз лі ву па ке лі хах і аба вяз ко ва га за гад ван ня жа дан ня 
пад час вы пі ван ня.

У ідэа ле шам пан скае або ін шае пе ніс тае ві но, якое вы пі-
ва ец ца пе рад абе дам, па він на быць су хім (брут). Гэ тыя на поі 
трэ ба аха лодж ваць пе рад ужы ван нем да 7-9 гра ду саў. Ка лі 
ві но атры ма ец ца больш ха лод ным, мы ры зы ку ем не ад чуць 
усю пры га жосць сма ку і во да ру, сцвяр джа юць да свед ча ныя 
са мелье. Так што не кла дзі це бу тэль ку ў ма ра зіл ку. Ёй са мае 
мес ца на ніж няй па лі цы ха ла дзіль ні ка, дзе яна мо жа ля жаць 
3-4 га дзі ны і даў жэй.

Не тра сі це бу тэль ку пе рад тым, як ад кар ка ваць. Аку рат на 
раз мяс ці це пад вуг лом 45 гра ду саў, зні мі це фоль гу і ме та-
ліч ны гар сэт з кор ка. Доб ра тры ма ю чы бу тэль ку, па чы най це 
кру ціць ко рак (не бу тэль ку).

Раз лі ваць шам пан скае трэ ба ў ке лі хі на вы со кіх нож ках 
у фор ме ко ну су. Яны кры ху рас шы ра юц ца ўся рэ дзі не і зву-
жа юц ца ў са мым вер се. Тры маць ке ліх трэ ба за нож ку або 
за пад нож жа, каб не на гра ваць на пой. Не здар ма пра ві ла па-
да чы шам пан ска га пра ду гледж вае па ста ян нае зна хо джан не 
бу тэль кі ў вя дзер цы з лё дам.

На лі ва юць пе ніс тае ві но па воль на, па сцен цы ке лі ха, у два 
пры ёмы, да зва ля ю чы пе не асес ці. Кла січ нае на паў нен не ке-
лі ха — на тры чвэр ці.

Шам пан скае не п'юць зал пам. Пе рад яго ўжы ван нем вар та 
па на зі раць за гуль нёй бур ба лак і ад чуць во дар. Буй ныя бур-
бал кі га зу — пры кме та не вы со кай якас ці пе ніс та га ві на.

Ці ка ва, але шам пан скае не рэ ка мен ду ец ца піць з на фар ба-
ва ны мі вус на мі. Бо ў са стаў па ма ды ўва хо дзяць сі лі ко ны, якія 
нейт ра лі зу юць асаб лі ва каш тоў ныя вар тас ці пе ніс та га ві на.

У якас ці за ку сак пра па ну юць бу тэрб ро ды з ік рой, вы тры ма-
ны сыр, са ла ты, стра вы з бе ла га мя са, дзі чы ны, пла ды і яга ды. 
Гур ма ны не рэ ка мен ду юць за кус ваць шам пан скае ша ка ла дам 
або кан ды тар скі мі вы ра ба мі, у якіх ёсць ша ка лад, — абод ва 
пра дук ты губ ля юць не паў тор ны во дар.

Паў ноч ныя іс пан цы жар ту юць так на тэ му шам пан скіх він 
(у іх ві но на зы ва ец ца «ка ва»/cava): «Без ка вы ра ні ца доб рай 
не бы вае!» Сло вам, шам пан скае мо жа быць на по ем не толь кі 
дзён ным, нач ным, але і... ра ніш нім. Але толь кі па свя тах!

Свят ла на БА РЫ СЕН КА. protas@zviazda.by

�

УНП 690262864УНП 690262864

Аказ ва ец ца, яна — 
сва яч ка Ша га ла. 
А ў Бе шан ко ві чах свят ка ва ла 
дзень на ра джэн ня.

«ДЛЯ МЯ НЕ ЯНА —
 НЕ АЎ ТА РЫ ТЭТ...»

У на ступ ным го дзе ў ЗША прой дуць 
прэ зі дэнц кія вы ба ры. На га даю, сё лет няй 
вяс ной Хі ла ры Клін тан, жон ка экс-прэ зі-
дэн та, аб вяс ці ла аб вы лу чэн ні сва ёй кан-
ды да ту ры ад Дэ ма кра тыч най пар тыі. І па лі-
то ла гі лі чаць яе фа ва рыт кай. Па тра ды цыі 
СМІ «пе ра мы ва юць кос тач кі» кан ды да там. 
Сек су аль ны скан дал — ін тым ная су вязь  
Біла Клін та на з Ле він скі, якой сё ле та споў-
ні ла ся 42 га ды — так са ма не за бы ты.

Па ра сій скіх тэ ле ві зій ных ка на лах, 
уліч ва ю чы, мяк ка ка жу чы, «не лю боў» Хі-
ла ры да Ра сіі, у апош ні час пе ры я дыч на 
згад ва юць тую гіс то рыю. Мо ні ка (пас ля 
та го, як ста ла вя до ма пра яе су вязь з 
прэ зі дэн там) ста ла ледзь не са май зна-
ка мі тай жан чы най пла не ты...

Ка лі, пры ехаў шы ў Бе шан ко ві чы, пы-
таў ся ў мяс цо вых пра па ні Мо ні ку, рэ ага-
ва лі па-роз на му. Ад ны ўсмі ха лі ся і ра і лі 
пі саць пра неш та «больш ак ту аль нае». 
Ін шыя ка за лі, што ні чо га пра гэ та не чу лі. 
А не ка то рыя чу лі, але ні чо га кан крэт на га 
не ве да юць... А ў му зеі мой ін та рэс вы клі-
каў шчы рыя здзіў лен ні і смех.

— Ды ў Бе шан ко ві чах хто толь кі не 
спы няў ся! Пётр І спы няў ся, ма гу рас па-
вес ці і пра Ка ця ры ну ІІ... А ў ве рас ні 1821 
го да Аляк сандр І у Бе шан ко ві чах мі рыў ся 
з гвар дзей скім кор пу сам, які ад пра віў у 
па ход у Літ ву пас ля хва ля ван няў у Ся мё-
наў скім пал ку ў 1820 го дзе... Пра Мо ні ку 
так са ма рас па вя ду, хоць яна для мя не, 
ска жам так, не аў та ры тэт. Дак лад на яна 
пры яз джа ла ў Бе шан ко ві чы. На ват фо-
та за ста лі ся! — за інт ры га ваў Ста ні слаў 
Ле а нен ка, га лоў ны за ха валь нік фон даў 
Бе шан ко віц ка га ра ён на га гіс то ры ка-
края знаў ча га му зея.

НЕ КАЛЬ КІ ВЕР СІЙ
Сён ня Бе шан ко ві чы ма ла чым на гад ва-

юць бы лое яў рэй скае мяс тэч ка. Да рэ чы, 
края знаў цы па-роз на му тлу ма чаць са му 
наз ву рай цэнт ра. Больш рас паў сю джа на 
вер сія, што яна пай шла ад сло ва «бе-
шань», якое азна чае моц ную плынь ра кі. 
Ёсць і «яў рэй ская вер сія». Быц цам бы два 
бра ты-яў рэі з Ле пе ля па проз ві шчы Шэн кі-
ны па ся лі лі ся на мес цы бу ду ча га мяс тэч ка. 
Та ды мод на бы ло вы ка рыс тоў ваць ла тынь. 
А ў пе ра кла дзе з ла цін скай мо вы «бі» — гэ-
та «два». Вось ад двух Шэн кі ных і пай шла 
наз ва... На ву ко выя да вед ні кі па та па ні мі-
цы рас па вя да юць, што наз ва Бе шан ко ві чы 
маг ла быць утво ра на ад цюрк ска га сло ва 
«беш», што азна чае пяць. Та кое імя да ва-
ла ся пя та му дзі ця ці ў сям'і. Або наз ва Бе-
шан ко ві чы ўзнік ла ад проз ві шча ці мя нуш кі 
з ас но вай «бе ша ны» (у сэн се ша лё ны).

Ста ні слаў Ле а нен ка па зна ё міў мя не 
з яшчэ ад ным края знаў цам, Ана то лем 
Крач коў скім.

— Вось вам ад на з ма іх кніг пра Бе-
шан ко віц кі ра ён — там і пра Ле він скі ёсць 
ін фар ма цыя. На фо та Мо ні ка са сва я-
ка мі ля лод кі на бе ра зе За ход няй Дзві-
ны... Пра Бе шан ко віц кі край я на пі саў 
больш за трыц цаць кніг, гіс то рыя «ўлез-
ла ў мя не, як у шах цё ра пыл». І ні як «не 
ма гу ад мыц ца», — усмі ха ец ца ён. — За 

35 га доў края знаў ства збі раў ін фар ма-
цыю ў ар хі вах Віль ню са, Грод на, Ор шы, 
По лац ка, Мін ска і Ві цеб ска. Ка лі ў Бе-
шан ко ві чах ства ра лі му зей, бы ла маг чы-
масць у аб лас ным ар хі ве больш пад ра-
бяз на вы ву чаць да ку мен ты.

Ро дам Ана толь Вя ча сла ва віч з Док-
шыц ка га ра ё на. Пра ца ваў ды рэк та рам 
Бе шан ко віц ка га му зея, у рэ дак цыі ра ён-
най га зе ты. Аў тар мност ва кніг. Ся род 
іх: «Край наш над дзвін скі», «Свет лы бе-
шан ко віц кі ку ток», «Ба чэй ка ва. Гіс то ры-
ка-эка на міч ны на рыс».

— У Бе шан ко ві чах ёсць ста рыя яў рэй-
скія мо гіл кі XVІІІ ста год дзя, на якіх па ха-
ва ны ты ся чы лю дзей. Сум ная ста рон ка ў 
гіс то рыі мяс цо ва га яў рэй ства — Вя лі кая 
Ай чын ная. Яў рэі з роз ных кра ін час та 
пры яз джа юць у Бе шан ко ві чы. Проз ві шчы 
сва я коў на пом ні ках шу ка юць, па ра дак 
на мо гіл ках на вод зяць. І сям'я Ле він скі 
там бы ла, — пра цяг вае ён.

БЭ ЛА ВЫ БРА ЛА МАР КА
Шмат ка рыс най для края знаў цаў 

ін фар ма цыі знай шло ся ва ўспа мі нах 
дзядзь кі Мо ні кі. Вя до ма, што Мо ні ка Сэ-
міл Ле він скі на ра дзі ла ся ле там 1973 го да 
ў Сан-Фран цыс ка. А ў Ві цеб ску жыў яе 
дзядзь ка, род ны брат баць кі.

— Мі ха іл Ся мё на віч (Мой ша Са ла мо-
на віч) Ле він скі пра ца ваў ста ма то ла гам у 
Ві цеб ску. Яго род ны брат Бе ня Са ла мо на-
віч — баць ка Мо ні кі Ле він скі. Жон ка Мі ха-
і ла Ся мё на ві ча, у дзя воц тве Фокс, ро дам 
з мяс тэч ка Бе шан ко ві чы. Ме на ві та ту ды ў 
жніў ні 1987 го да Мі ха іл пры вёз свай го бра-
та Бе ню і яго дач ку Мо ні ку для зна ём ства 
з род ны мі. Эміг ры ра ваў у Із ра іль у 1999 
го дзе,— удак лад няе Ана толь Крач коў скі.

Аў тар гэ тых рад коў, на жаль, не змог 
звя зац ца са спа да ром Ле він скі. Ці жы вы 
ён? Ні ў скай пе, ні ў па пу ляр ных са цы-
яль ных сет ках яго проз ві шча ня ма. Мяр-
ку ю чы па яго ўспа мі нах, на дру ка ва ных у 
1990-я ў ча со пі се «Ого нёк», Мі ха іл Ле він-
скі быў ча ла ве кам з гу ма рам:

«Я ля чу гэ тыя зу бы ўжо 40 га доў. І, вы 
ве да е це, леп шы мі яны не ста лі, ня гле дзя-
чы на «Блен да мед» і «Ды рол» без цук ру. 
Вя до ма, я заў сё ды жыў трош кі лепш, чым 
ін шыя ле ка ры, на прык лад тэ ра пеўт або 
пе ды ятр. Усё-та кі зу бы — гэ та зу бы. Але 
ска заць, што я ку паў ся ў мас ле, не, я так 
не ска жу. Ча сам лепш, ча сам горш, адзі-
нае, што я ма гу ска заць: клас ці на па лі цу 
ўлас ныя зу бы мне не да во дзі ла ся ні ко лі...» 
І да лей: «А я тут не як па чаў скла даць на-
ша ге не а ла гіч нае дрэ ва. І та кая дзіў ная 
раз гар ну ла ся кар ці на, ка го толь кі ня ма 
ў на шым ро дзе! Дык вось пра дзядзь ку 
Мар ка Ша га ла. У 1915 го дзе ён ажа ніў ся 
з Бэ лай. Мой дзед, яго зва лі Із ра іль, так-
са ма ха цеў з ёй ажа ніц ца. Але Бэ ла не 
ха це ла зуб но га ўра ча, яна ха це ла мас та-
ка. Дзед быў так за сму ча ны.. Ён прый шоў 
на іх вя сел ле і там доб ра раз гле дзеў ад ну 
з сяс цёр Мар ка... Яна бы ла зу сім не гор-
шая за Бэ лу. І вось ужо на ка го са праў ды 
най больш па доб ная Мо ні ка, дык гэ та на 
ста рую Юд ку, маю баб ку».

БЕД НЫ ЛЁ ВА...
Мі ха іл Ле він скі ў пад ра бяз нас цях ус-

па мі наў аб зна хо джан ні Мо ні кі на Ві цеб-
шчы не.

«Я па вёз іх у Бе шан ко ві чы, там у мя не 
рад ня. Мая жон ка бы ла нем ка, ця пер яна 
па мер ла, яе проз ві шча Фокс. Яны не са-
праўд ныя нем цы, яны з Ка зах ста на, але ў 
іх ёсць сва я кі ў Гер ма ніі. І вось мы па еха лі 

да іх у Бе шан ко ві чы. Там та кая пры ро да! 
Мо ні ка ку па ла ся ў Дзві не. Ме на ві та там ёй 
споў ні ла ся 14 га доў. Бо жа мой! Якім яна 
бы ла вы дат ным дзі цем. Маг чы ма, для аме-
ры кан ска га дзі ця ці не каль кі паў на ва тай. 
Але не для Ві цеб ска... Баць ка скар дзіў ся, 
што яна не вель мі чыс та га во рыць, у яе 
не атрым лі ваў ся па-аме ры кан ску гук «О». 
Але, на мой по гляд, яна вель мі доб ра га ва-
ры ла на ідыш. ...Тут жа утва рыў ся (сло ва з 
ары гі на ла. — Аўт.) ма ла ды ча ла век, мой 
пля мен нік, ва сям нац ца ці га до вы боў дзі ла. 
Ён ад яе не ады хо дзіў, як са ба ка. Я яго ра-
зу мею. Хлоп цу час у вой ска. Ён пра цуе на 
трак та ры, зне ма гае ў сва ёй вёс цы, дзе ён 
ма ла што ба чыў. І тут пры во зяць аме ры-
кан скую дзяў чын ку... Бед ны Лё ва зла маў-
ся, ён на ча ваў ля яе дзвя рэй. І ёй гэ та па-
да ба ла ся, яна ж усё ра зу ме ла. Жан чы ны, 
яны ўсё па чы на юць ра зу мець знач на ра ней 
за нас; ка лі яны яшчэ зу сім дзе ці», — шчы-
ра пры знаў ся спа дар Ле він скі.

Ён ус пом ніў і пра тое, што Лё ва з Мо-
ні кай да мо ві лі ся зра біць та ту і роў кі на спі-
не: вы яву да мы, а ва кол квет кі. Хло пец 
зра біў. Не вя до ма, ці зра бі ла яна. По тым 
Лё ва эміг ры ра ваў. Спа чат ку да род ных 
у Гер ма нію. По тым — у ЗША. Скон чыў 
па лі цэй скую ака дэ мію. На той час баць кі 
Мо ні кі ўжо раз вя лі ся...

Мі ха іл Ле він скі ўпэў ні ваў, што ме на ві-
та Мо ні ка да па маг ла Лё ве ўлад ка вац ца 
ў Бе лы дом ахоў ні кам. Гэ та бы ло ў 1995 
го дзе. А да лей і зда ры ла ся тое, што пры-
вя ло да скан да лу. Але гэ та ўжо зу сім ін-
шая гіс то рыя.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
рukshаnskі@zvіаzdа.bу

Бе шан ко ві чы — Ві цебск.
Фо та аў та ра і з аса біс та га ар хі ва 

края знаў ца Ана то ля КРАЧ КОЎ СКА ГА
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Гэ та ці ка ваГэ та ці ка ва  ��

ЦІ БЫ ЛА ДЗЯЎ ЧЫН КА?
Што звяз вае скан даль на зна ка мі тую Мо ні ку Ле він скі з Ві цеб шчы най?

Дзень на ра джэн ня Мо ні кі. Бе шан ко ві чы. 1987 год.

Мо ні ка на За ход няй Дзві не з Ры хар дам Фок сам і яго ўну ка мі.

Тут жа утва рыў ся ма ла ды 
ча ла век, мой пля мен нік, 
ва сям нац ца ці га до вай боў дзі ла. 
Ён ад яе не ады хо дзіў. 
Я яго ра зу мею. Хлоп цу час 
у вой ска. Ён пра цуе на трак та ры, 
зне ма гае ў сва ёй вёс цы, 
дзе ён ма ла што ба чыў. 
І тут пры во зяць аме ры кан скую 
дзяў чын ку... Бед ны Лё ва 
зла маў ся, ён на ча ваў 
ля яе дзвя рэй.


