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— Ка лі бы ва е це ў на шых 
ка вяр нях і рэ ста ра нах, што, 
як пра фе сі я на лу, кі да ец ца ў 
во чы?

— Па куль шмат дзе куль гае 
якасць аб слу гоў ван ня і са ма 
кух ня. На ват эле мен тар ныя рэ-
чы, тыя ж дра ні кі, не паў сюль 
га ту юць смач на. Ро бяць на-
рых тоў ку з ра ні цы, сма жаць 
блі ны, а по тым, ка лі трэ ба іх 
па да ваць, толь кі грэ юць. Бы-
вае, да баў ляюць му ку (гэ та 
не па рэ цэп це) — та ды дра ні-
кі больш ка ля ны мі атрым лі ва-
юц ца. Не ка то рыя пра цу юць на 
паў фаб ры ка тах. Па сма ку гэ та 
ад чу ва ец ца. Па сту «Кар ба на-
ра» — рас паў сю джа ная стра-
ва — ня пра віль на ро бяць. Лю-
бяць за лі ваць вярш ка мі, хоць 
у кла січ ным ва ры ян це вярш кі 
не вы ка рыс тоў ва юц ца ўво гу-
ле. Со ус па ві нен га та вац ца на 
яеч ных жаў тках, з сы рам і бе ко-
нам. У са лат «Цэ зар» да да юць 
ма я нэз ную за праў ку, якой там 
у прын цы пе быць не па він на... 
Так, апош нія га ды час цей га-
во раць і аб пра фе сіі ку ха ра, і 
аб сэр ві се. Ста ла больш аду-
ка цый ных пра грам з удзе лам 
за меж ных спе цы я ліс таў. Але да 
еў ра пей ска га ўзроў ню да лё ка.

— Як вы браць мес ца, ку ды 
вар та сха дзіць?

— Са мае пер шае, на пэў на, 
што ўплы вае на мой вы бар, — 
са ра фан нае ра дыё. Ка лі я чу ла 
ад сва іх зна ё мых, што ў ней кім 
рэ ста ра не смач на, я сха джу. 
Ка лі ве даю ку ха ра і ўпэў не на ў 
ім, так са ма зай ду. Ха ця б на ват 
з ці ка вас ці. У Еў ро пе, да рэ чы, 
рас паў сю джа на сі ту а цыя, ка лі 
шэф-ку хар вы хо дзіць у за лу і 
раз маў ляе з гас ця мі. Па ды хо-
дзіць да сто лі каў, ці ка віц ца, ці 
спа да ба ла ся. У Мін ску лі та-
раль на не каль кі шэ фаў так ро-
бяць. Та му ў Еў ро пе на пэў на га 

ку ха ра хо дзяць не па раў наль на 
час цей, чым у нас.

— Ся род ва шых за ня-
ткаў — пра ца фуд-сты ліс там 
у рэ кла ме. Што ро бі це, каб 
ежа ў кад ры вы гля да ла пры-
го жа?

— Ка лі гэ та са ла та, то бя ру 
пін цэт і ўсё вы кла даю па ад-
ным ка ва лач ку. Дзесь ці трэ ба 
да даць бляс ку, дзесь ці ра сы. 
Ёсць, вя до ма, «страш ныя» ме-
та ды, пра якія пі шуць у се ці ве. 
На прык лад, каб у за пе ча най 
ку ры цы быў пры го жы ко лер, 
яе мож на на ма заць гу та лі нам. 
За мест ма ла ка ча сам бя руць 
ка зе і на вы клей ці кас ме тыч нае 
ма лач ко. Яны пры го жа льюц ца, 
і ку ку руз ныя шмат кі ў лыж цы 
з та кі мі за мен ні ка мі аку рат на 
ля жаць. У са праўд ным ма ла-
цэ шмат кі б па ча лі раз ма каць. 
Шмат ёсць та кіх не ядо мых хіт-
ры каў. Але яны не на столь кі 
шы ро ка вы ка рыс тоў ва юц ца, 
як пры ня та ду маць. Ка лі ёсць 
та кая маг чы масць, то мы ста ра-
ем ся абы хо дзіц ца на ту раль ны мі 
спо са ба мі.

— Што ця пер мод на ў ку лі-
нар ным све це?

— Хат няя кух ня не над та 
змя ня ец ца. У ад роз нен не ад рэ-
ста ран най. Ця пер мод ныя прос-
тыя па да чы страў, «а-ля рус цік», 
ка лі ежу пры но сяць у па тэль ні, 
гарш ку. Па пу ляр на вы ка рыс тоў-
ваць мяс цо выя і се зон ныя пра-
дук ты. Так, у Бе ла ру сі ўво сень 
мож на браць гар бу зы, бу ра кі і 
ін шыя ка ра няп ло ды. Раз ві ва юц-
ца но выя тэх на ло гіі га та ван ня. 
На прык лад, су-від — пры га та-
ван не ежы ў ва ку ум най упа коў-
цы пры ніз кай тэм пе ра ту ры. Так 
пра дук ты губ ля юць менш со ку, 
за хоў ва юць смак. Гэ та эка ном-
на: ка лі пры звы чай ным пры га-
та ван ні яла ві чы на губ ляе трэць 
сва ёй ва гі, то пры та кім — не 
больш за дзе сяць пра цэн таў. 
Ёсць ма ле ку ляр ная кух ня. Але 
ў най блі жэй шы час яна не бу-
дзе ў нас за па тра ба ва на. Гэ тую 
кух ню каш ту юць не для та го, 
каб на ес ці ся, а каб атры маць 
ура жан не. Та му па ток на вед-
ні каў аб ме жа ва ны. У Маск ве 
быў рэ ста ран, дзе га та ва ла ся 
рус кая кух ня ў ма ле ку ляр ным 
сты лі. Се ля дзец пад фут рам, 
на прык лад, там па да ва лі ў ро ле 
з бу рач най па пе ры і з бу рач ным 
жэ ле ўся рэ дзі не. Але рэ ста ран 
за крыў ся, бо на ват у Маск ве 
быў не да стат ко вы ін та рэс. Ма-
ле ку ляр ная кух ня ў нас ёсць у 
асоб ных рэ ста ра нах у ней кіх 
дэ та лях дэ ко ру да страў.

— У сва ім ін тэр нэт-пра ек це 
«Смач ны блог» вы на за па сі лі 
шмат рэ цэп таў. Ад куль яны?

— Ка лі пра ект па чы наў ся, у 
2007 го дзе, гэ та бы лі рэ цэп ты 
ба бу лі, ма мы, з ку лі нар ных кніг. 
Ця пер маё ўлас нае май стэр ства 
ўжо на ін шым уз роў ні. Ка лі ёсць 
ба за (ве да еш, як пра дук ты ся бе 
па вод зяць пры пэў ных умо вах), 
чу жыя рэ цэп ты не па трэб ны. Ты 
пра цу еш са сма кам і ра зу ме еш, 
што з чым спа лу ча ец ца. Чы та-

чоў бло га больш за ўсё ці ка віць 
вы печ ка, асаб лі ва тва рож ная. Я 
ста ра юся да ваць прос тыя рэ-
цэп ты, тое, што пас ля пра цы 
за 30-40 хві лін мож на пры га та-
ваць. І з пра дук таў, якія ёсць на 
су сед скім рын ку ці ў кра ме.

— А коль кі ча су мо жа пай-
сці на стра ву ад шэ фа?

— Стра ва, за якую я атры ма-
ла за ла ты ме даль на кон кур се 
BеstСооkFеst у Кі е ве, скла да-
ла ся з фі ле яг ня ці, фар шы ра ва-
на га спін кай тру са, і ві лач ка вай 
за ло зы ця ля ці ў ку ры ным му се 

(у вы гля дзе ад вар ной каў бас-
кі, аб ка ча най у су ха рах). Плюс 
пю рэ з па стар на ку, ік ра з ба-
ра ві коў і жу ра ві на вы со ус. Гэ та 
ўсё я пры га та ва ла за 45 хві лін. 
Спра ва ў спры це і май стэр стве. 
Я ма гу ра біць ча ты ры пра цэ сы 
ад на ча со ва. Пра фе сій ны ку хар 
не ста іць з тай ме рам. Усё гля-
дзіц ца па кан ды цыі. Ужо ін ту і-
тыў на ра зу ме еш, ка лі цы бу лю ці 
мя са трэ ба зняць з па тэль ні.

— Ці ёсць пра дук ты, якія, 
на ваш по гляд, звы чай ныя 
гас па ды ні па куль не да ацэнь-
ва юць?

— Я са ма, ка лі пра фе сій на 
кух няй не зай ма ла ся, не лю бі ла 
ку ры ных гру дак. Яны мне зда-

ва лі ся су хі мі і ня смач ны мі. Па-
куль не на ву чы ла ся пра віль на іх 
га та ваць. Бе ла ру сы ма ла вы ка-
рыс тоў ва юць не ка то рыя мяс цо-
выя ка ра няп ло ды. Бруч ку, рэ пу, 
па стар нак у нас у вёс ках час цей 
вы рошч ва юць на корм жы вё-
ле. Але гэ та ці ка выя сма ка выя 
кам па не нты, з іх атрым лі ва ец ца 
доб рае пю рэ. Мно гіх зна ё мых 
не ма гу ад ву чыць за пя каць ку-
ры цу ў ма я нэ зе. Ёсць жа ін шыя 
ва ры ян ты! Мож на за ліць птуш-
ку аліў ка вым але ем і да ба віць 
роз ных траў.

Уні вер саль ныя пры пра вы, па-
пу ляр ныя ў на шых гас па дынь, — 
гэ та бя да. Там, акра мя су ме сі 
спе цый, да да юць яшчэ ўзмац-
няль ні кі сма ку — той жа глю та-
мат на трыя, на прык лад. Лепш 
браць спе цыі ў чыс тым вы гля-
дзе. Ка лі іх сам мік су еш, атрым-
лі ва юц ца ці ка выя спа лу чэн ні. З 
су ме сяў я вы ка рыс тоў ваю толь кі 
ка ры, хме лі-су нэ лі і пра ван скія 
тра вы. Вель мі люб лю зі ру (ку-
мін). Гэ тая пры пра ва шы ро ка 
вы ка рыс тоў ва ец ца ў мек сі кан-
скай, ус ход няй кух ні. Яна доб ра 
спа лу ча ец ца з мя сам. Час нок 
шмат якія стра вы рас кры вае па-
но ва му. У за леж нас ці ад та го, 
якая ін тэн сіў насць сма ку па трэб-

на, ён да да ец ца або спа чат ку, 
або ў кан цы. Ча бор па да ба ец ца. 
Ён доб ры ў гры бах, ку ры цы, мя-
се. За мест звы чай на га чор на га 
пер цу, па спра буй це су месь, на-
прык лад, з ру жо ва га, зя лё на га, 
бе ла га. Мо ла ты пе рац лепш не 
куп ляй це: ён губ ляе свае ара ма-
тыч ныя ўлас ці вас ці. Ка лі на бы-
ва еш у га ро шы нах і сам рас ці-
ра еш, атрым лі ва ец ца зу сім ін шы 
во дар, больш яр кі.

— Як мож на пры го жа па-
даць стра ву да ста ла?

— Са мы прос ты ва ры янт — 
гар нір нае коль ца. Праз яго 
вы кла да е це, на прык лад, пю рэ 
спа чат ку, по тым ту ша нае мя са, 
звер ху ўпры гож ва е це га род ні-
най. Ля ні выя га луб цы так са ма 
так па даць мож на. Не аба вяз-
ко ва на ват куп ляць гэ та коль-
ца: вазь мі це бля шан ку ад кан-
сер ва ва най ку ку ру зы і зрэж це 
дно і верх. Вы бі рай це пра віль ны 
по суд. Стра вы з пад лі ўкай — у 
глы бо кую та лер ку.

— І ў ка то лі каў, і ў пра-
ва слаў ных ужо рас па чаў ся 
пост. Што па ра і це ўклю чыць 
у ме ню, каб зра біць яго больш 
раз на стай ным?

— Звяр ні це ўва гу на ба бо выя 
(фа со лю, са ча ві цу), бо ў іх шмат 
бял ку. Га род ні ну пры га та ван ні 
абы гры вай це спе цы я мі. У су пы 
і по лі ўкі для сма ку мож на да-
баў ляць су ша ныя гры бы. Ёсць 
смач ны бе ла рус кі суп — кру пе-
ня. Ва рыц ца на грэц кіх кру пах, 
з су ша ны мі ба ра ві ка мі і га род-
ні най. Атрым лі ва ец ца вель мі 
сыт ным.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ. 
lubnеuskауа@zvіаzdа.bу

Фо та з ар хі ваў Тац ця ны 
НА ЗА РУК і Гіль дыі ку ха раў.

Больш за 100 аб' ек таў гра мад ска га хар ча-
ван ня ста лі цы возь муць удзел у Тыд ні бе-
ла рус кай кух ні, які прой дзе ў Мін ску з 7 па 
13 снеж ня, па ве да мі лі ў га лоў ным упраў лен-
ні спа жы вец ка га рын ку Мін гар вы кан ка ма.

На вед валь ні кам ка вяр няў і рэ ста ра наў пра-
па ну юць пяць страў: са ла ту са сма жа най гру-
дзін кі і га род ні ны (50 тыс. руб.), ку ры ную по лі ўку 
з час ноч ны мі грэн ка мі (40 тыс. руб.), дра ні кі з 
каў ба сой па-вяс ко ва му (90 тыс. руб.), буль бя ні кі 
з гры ба мі пад смя тан ным со у сам (50 тыс. руб.), 
тва рож ні кі з арэ ха мі і мя до ва-жу ра ві на вым со у-
сам (40 тыс. руб.). Стра вы, як заў сё ды, бу дуць 
пры га та ва ныя па адзі най рэ цэп ту ры і тэх на ло гіі, 
не за леж на ад фар ма ту аб' ек та.

Па доб нае ме ра пры ем ства прой дзе ў ста лі цы 
ўжо вось мы раз (на га да ем, што ўпер шы ню Ты-
дзень бе ла рус кай кух ні ад быў ся ў Мін ску ў ве рас ні 

2013 го да). Пры хіль ні кі на цы я наль най кух ні ўжо 
аца ні лі «Пла то ся лян скае», «По лі ўку грыб ную», 
«Баб ку буль бя ную», «Дра ні кі са смя та най», «Пя-
чыс та са сві но га кум пя ка» і «Ве ра шча ку з грэц кі мі 
блі на мі», за кус ку з ку ры цы з вянд лі най і зя лё ным 
га рош кам, суп ха лод ны са шчаўя са смя та най 
і ма ла дой буль бай, ры бу на топ ле ным мас ле з 
за пе ча най буль бай, кал ду ны з мя сам, рыб нік з 
тоў ча най буль бай і бе лым со у сам, пя чыс та з буль-
бя ны мі дра ні ка мі і со у сам з кме нам, гу ляш па-ра-
дзі ві лаў ску з грэц кай ка шай і ін шае.

Па вя лі чы ла ся і коль касць удзель ні каў Тыд ня 
бе ла рус кай кух ні: з 10-15 да 100 аб' ек таў гра-
мад ска га хар ча ван ня. У мно гіх з іх скла ла ся ко ла 
па ста ян ных клі ен таў і ама та раў на цы я наль най 
кух ні. Вя лі кую ці ка васць да яе пра яў ля юць і гос ці 
го ра да, асаб лі ва ін ша зем цы.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Смач на ес ці!Смач на ес ці!  ��

«У ДРА НІ КАХ 
НЕ ПА ВІН НА 
БЫЦЬ МУ КІ»
Па ра ды ад шэф-ку ха ра 
між на род на га ўзроў ню

Раз ві ва юц ца но выя 
тэх на ло гіі га та ван ня. 
На прык лад, су-від — 
пры га та ван не ежы 
ў ва ку ум най упа коў цы 
пры ніз кай тэм пе ра ту ры. 
Так пра дук ты 
губ ля юць менш со ку, 
за хоў ва юць смак. 

«Бруч ку, рэ пу, па стар нак 
у нас у вёс ках час цей 
вы рошч ва юць на корм 
жы вё ле. Але гэ та ці ка выя 
сма ка выя кам па не нты, 
з іх атрым лі ва ец ца доб рае 
пю рэ».

У апош нія не каль кі га доў мы ак тыў на пра цу-
ем над пра ек там, пры све ча ным сак раль ным 
ланд шафт ным аб' ек там на шай кра і ны. Па куль 
што ў цэнт ры ўва гі зна хо дзяц ца свя тыя кры-
ні цы, дрэ вы і ка мя ні. З вус наў роз ных лю дзей 
не ад на ра зо ва да во дзі ла ся чуць пра не звы-
чай ны ка мен ны комп лекс, які зна хо дзіц ца ў 
Бя лы ніц кім ра ё не. На рэш це, дзя ку ю чы Іры не 
Бар дзі лоў скай, якая пра цуе на Ма гі лёў скім аб-
лас ным тэ ле ба чан ні, з'я ві ла ся маг чы масць па-
гля дзець на гэ ты комп лекс і вы ву чыць яго.

З
НА ЁМ СТВА з ім прос та аша лам ляе сва ёй 
кам па зі цый най не паў тор нас цю, геа гра фіч-
най пры вяз кай і мі фа ла гіч най упі са нас цю ў 

кан тэкст раз ме шча ных па блі зу па се лі шчаў. Мяс цо-
выя та по ні мы да юць пад ста вы бес па мыл ко ва сцвяр-
джаць, што гэ ты сак раль на-ма гіч ны комп лекс быў 
пры све ча ны сла вян скай ба гі ні Ма ра не, імя якой у 
дыя лект най фор ме гэ та га рэ гі ё на гу чыць як Ма жа-
на. Лі та раль на по бач зна хо дзяц ца: вёс ка Ма жа ны, 
ра ка Ма жа на і ўро чы шча Ма жа ны, дзе мес ціц ца 
сам комп лекс.

Мі фа ла гіч ны пер са наж Ма ра ны шы ро ка вя до мы 
ў вус напаэ тыч най спад чы не сла вян скіх на ро даў. 
У ка лян дар ных аб ра дах яна лі чы ла ся ўва саб лен-
нем урад лі вас ці зям лі, якая па мі рае і ўваск ра сае. 
Аб рад уша на ван ня Ма ра ны, а дак лад ней пра сто ра 
яго пра вя дзен ня, у якой раз горт ва ла ся боль шасць 
ка лян дар ных аб ра да вых прак тык бе ла ру саў. Ад нак 
пра сто ра яго пра вя дзен ня бы ла вы не се на за ме жы 
вяс ко вай тэ ры то рыі. Ры ту аль на-аб ра да вы комп лекс 
быў дак лад на ары ен та ва ны па ба ках све ту і ад нос на 
Млеч на га шля ху. Ува ход у пра сто ру пра вя дзен ня 
ры ту а лу за ры ен та ва ны на ўсход сон ца. Маг чы ма, 
як раз та му і са мо пра вя дзен не аб ра ду пры па да ла 
на ран ні час: на «час Ве не ры», г.зн. на той мо мант, 
які па пя рэд ні чаў ус хо ду свя ці ла.

Ува ход у комп лекс пад Бя лы ні ча мі ад зна ча ны 
клю ча вым ат ры бу там — ка мен ным кры жам у рост 
ча ла ве ка. Даў ным-даў но ён па ва ліў ся і па сту по-
ва па чаў ася даць у зям лю. Ад нак не каль кі га доў 
та му гэ ты крыж знай шлі вуч ні мяс цо вай шко лы 
(в. Эсь мо ны), якія за тым ра зам з на стаў ні кам гіс то-
рыі пад ня лі яго і па ста ві лі на ко ліш няе, аб ра да вым 
ка но нам пра ду гле джа нае, мес ца. За спі най кры жа 
раз горт ва ла ся лад ная па па ме рах пра сто ра ры ту-
аль на га комп лек су.

На пра ця гу не каль кіх га дзін мы крок за кро кам 
аб сле да ва лі пра сто ру і праз ней кі час у нас з'я ві лі-
ся пэў ныя пад ста вы для рэ кан струк цыі па дзей, якія 
на пра ця гу дзе ся ці ста год дзяў раз горт ва лі ся тут у 
дак лад на вы зна ча ны час — у дзень во сень ска га 
раў на дзен ства.

У пя ці мет рах ад кры жа зна хо дзіў ся круг, вы кла-
дзе ны ка мя ня мі, яго дыя метр скла даў пры клад на 
сем мет раў. За гэ тым кру гам на ад лег лас ці ў два 
мет ры бы лі раз ме шча ны яшчэ два роў на вя лі кія 
кру гі, дыя метр якіх так са ма скла даў ка ля ся мі мет-
раў. Та кім чы нам, агуль ная кам па зі цыя аб ра да ва га 
комп лек су на гад ва ла (ка лі гля дзець з вы шы ні) пі-
ра мі ду, вяр шы ню якой утва раў ува ход ны крыж, а 
асно ву — два ся мі мет ро выя кру гі, так са ма вы кла-
дзе ныя ка мя ня мі, а па між імі гэ так са ма бы ло два 
мет ры ад лег лас ці. Не каль кі га доў та му па доб ны 
комп лекс мы знай шлі ў Ла гой скім ра ё не. Адзі нае, 
ча го там не ўда ло ся ад шу каць, — гэ та ўва ход на га 
кры жа.

У су вя зі з тым, што ў якас ці ня бес на га ахоў ні ка 
бы ла вы бра на жан чы на (ба гі ня Ма ра на), то, ад па-
вед на, і ў аб ра да вых па дзе ях яе ўша на ван ня ме лі 
пра ва пры маць удзел толь кі жан чы ны. Пры чым кам-
па зі цыя комп лек су ме ла дак лад на ары ен та ва ную са-
цы яль на-ста тус ную і ўзрос та вую на кі ра ва насць. Тры 
вы кла дзе ныя з ка мя нёў ко лы свед чаць пра тое, што 
ў сак раль ным аб ра дзе пры ма лі ўдзел прад стаў ні цы 
трох уз рос та вых груп або трох па ка лен няў лю дзей.

В
А КОЛ ле ва га кру га асно вы пі ра мі ды (ка лі 
ста яць да кры жа тва рам) збі ра лі ся дзяў-
ча ты пе рад шлюб на га ўзрос ту (сім ва ліч нае 

ко ла эмо цый і ад крыц цяў, су стрэ чы з бу ду чы няй). 
Пры чым тут пры сут ні ча лі толь кі ад на год кі, якім трэ-
ба бы ло прай сці аб рад іні цы я цыі-па свя чэн ня і тым 
са мым атры маць пуб ліч нае пра ва быць за сва та най 
і ро да вае бла сла вен не на шлюб. Дзяў ча ты бы лі ў 
бе лым адзен ні. У ся рэ дзі не кру га на ка ле нях, на 
рас сце ле ным руч ні ку ста я ла во пыт ная жан чы на-
зна хар ка, якая ў паў ся дзён ным жыц ці вёс кі вы кон -
ва ла ро лю вяс ко вай баб кі-па ві ту хі. Ка лі быць больш 
дак лад ным, то ва кол яе збі ра лі ся ўсе тыя, ка го яна 
тры ма ла на сва іх ру ках у мо мант з'яў лен ня на гэ-
тым све це. Пе рад ёю на свой руч нік ста на ві ла ся 
ад на з пры сут ных дзяў чат, і па чы на ла ся спо ведзь-
іс пыт аб ве дан ні тай наў жа но ча га це ла, аб тым, 
што та кое пер шы сек су аль ны кан такт з муж чы нам, 
аб ра зу мен ні та го, як га да ваць дзя цей і пад трым-
лі ваць лад у сям'і. Вя лі кае зна чэн не на да ва ла ся 
ве дан ню аб ра да вых гім наў, пра ві лаў па во дзін у 
ры ту аль ных сі ту а цы ях, умен ню ткаць, вы шы ваць, 
вес ці гас па дар ку.

Спра ва ад дзяў чат зна хо дзіў ся дру гі аб ра да вы 
цэнтр, ва кол яко га гур та ва лі ся жан чы ны рэ пра-
дук тыў на га, дзе та род на га ўзрос ту (ко ла фі зіч на-
га ста лен ня і ду хоў на га ста наў лен ня). У ся рэ дзі не 
кру га на аб ру се ста на ві лі ся на ка ле ні тры жан чы-
ны-зна хар кі, спі най ад на да ад ной, і кож ная з іх 
вя ла га вор ку з ты мі жан чы на мі, якія мес ці лі ся на-
су праць яе. Тут пра хо дзі ла спо ведзь зу сім ін ша га 
ха рак та ру. Жан чы ны рас каз ва лі аб роз ных ся мей-
ных не па ра зу мен нях, хва ро бах, пра сі лі да па мо гі ў 
вы ра шэн ні пы тан няў на ладж ван ня ад но сін па між 
прад стаў ні ка мі роз ных па ка лен няў і роз ных ро даў. 
Жан чы ны-зна хар кі пра во дзі лі се анс ка лек тыў най 
энер га ін фар ма цый най ка рэк цыі. Яны зды ма лі ро-
да выя пра клё ны, пра ві лі фі зіч ны і псі хіч ны стан 
пры сут ных, уплы ва лі на до лю жан чын, зды ма ю чы 
ўся ля кія між па ка лен ныя не па ра зу мен ні. На той час 
гэ та бы ла звы чай ная прак ты ка ка рэк цыі ўнут ра на га 
ста ну жан чы ны-па ра дзі хі.

Ва кол трэ ця га ко ла ка мя нёў гур та ва лі ся са мыя 
ста рэй шыя жан чы ны, тыя, якія вы ра шы лі для ся бе 
праб ле му пра даў жэн ня ро ду, атры ма лі са цы яль ны 
ста тус баб кі, пры чым той, якая ва ло да ла тай ны мі 
ве да мі на род най ме ды цы ны (ко ла ду хоў най ста-
лас ці, гурт на блі жа ных, фак тыч на зям ных паў ба-
гінь). Тут збі ра лі ся мяс цо выя зна хар кі, ведзь мы, 
вя шчун кі, па ві ту хі... Гэ та бы лі тыя, хто ў мно гім 
ве даў, што ча кае ў жыц ці дзяў чат пе рад шлюб на га 
ўзрос ту, яны маг лі прад ба чыць, хто і за ка го вый-
дзе за муж. У ся рэ дзі не гэ та га ко ла вы зна ча лі ся 
лё сы бу ду чых па ка лен няў, іх до ля, зда роўе, гар мо-
нія су іс на ван ня ў гэ тым све це. Не да пус ка ла ся ні я-
кай вы пад ко вас ці ў шлюб ных ад но сі нах. Вя шчун кі 
ве да лі, які з ро даў зна хо дзіц ца на якой сту пе ні 

рэ ін кар на цыі, та му зво дзі лі па жыц ці ў ся мей ныя 
па ры мак сі маль на на блі жа ных, каб пра даў жаль ні кі 
ро ду бы лі вар ты мі сва іх прод каў. У цэнт ры гэ та га 
кру га ста я ла ўпры го жа ная са ла мя ная вы ява Ма ра-
ны. Асно ву «фі гу ры» скла даў звы чай ны жыт нё вы 
сноп, аздоб ле ны спад ні цай, на міт кай і поя сам. 
Кож ная з жан чын кла ла пе рад са бой ах вя ра ван ні 
(як пра ві ла, роз на га ро ду да маш няе пе чы ва, прад-
ме ты вя дзен ня хат няй гас па дар кі) і ад на ча со ва 
прад ме ты-аму ле ты, якія яны вы ка рыс тоў ва лі ў ры-
ту а лах ле ка ван ня лю дзей. Пры сут насць Ма ра ны 
на да ва ла гэ тым рэ чам ста тус ма гіч на га абя рэ га, 
па ся рэд ні ка па між све там жы вых і сла вян скім пан-
тэ о нам не ба жы ха роў. Ад ным з важ ных склад ні каў 
дыя ло гу вя шчу нак з ня бес най па трон кай бы лі ка-
лек тыў ныя ма лен ні аб лёг кіх ро дах, аб тым, каб 
вы пра віць сі ту а цыю ў той сям'і, у якой бы ла вя лі кая 
смя рот насць ся род дзя цей.

В
АЖ КІМ ар гу мен там на ка рысць гэ тых раз-
ва жан няў бы ло тое, што не па да лё ку ад 
гэ та га кру га мы знай шлі яшчэ два ры ту-

аль ныя цэнт ры скла да на га комп лек су, у ад ным 
з якіх зна хо дзіў ся вя лі кі плос кі ка мень па ра дзіх. 
За раз цяж ка ска заць, якую не па срэд ную функ цыю 
ён вы кон ваў. Маг чы ма, у цёп лы пе ры яд го да прос-
та на ім маг лі пры маць ро ды баб кі (асаб лі ва ў тых 
сі ту а цы ях, ка лі ра зу ме лі, што ро ды бу дуць цяж кія), 
а маг чы ма, да яго, як на ду хоў ную спо ведзь — за га-
дзя, за не каль кі тыд няў да ро даў — пры хо дзі лі тыя 
ця жар ныя, у якіх ра ней па мі ра лі дзе ці. Энер ге ты ка 
зо ны кам ня па він на бы ла па спры яць нар маль на-
му раз віц цю пло да, яго за ха ван ню і свое ча со ва му 
на ра джэн ню.

Лі чы ла ся не аб ход ным прый сці да кры жа і да ка-
ме ня па ра дзіх тым ця жар ным жан чы нам, якія ўжо 
ра зу ме лі, што ў іх бу дуць бліз ня ты. Па на род ных 
па вер' ях на ра джэн не бліз нят або двай нят прад каз-
ва ла вёс цы роз ныя ка та кліз мы, у тым лі ку і гі бель 
вя лі кай коль кас ці лю дзей. Та му ха джэн не да гэ та-
га ка ме ня бы ло ры ту аль ным ак там свое асаб лі вай 
нейт ра лі за цыі та ко га пра роц тва. Жан чы на пра сі ла 
ў ня бес най ахоў ні цы спа га ды не толь кі са бе, але і 
ад на вяс коў цам. Пры гэ тым яна пры но сі ла ў якас ці 
ах вя ра ван ня сы ту, мёд і пра ро шча нае зер не жы-
та — со лад, з яко га за тым ра бі лі на поі для бу ду ча га 
ся мей на га ры ту а лу да ван ня імя.

По бач з ка ме нем па ра дзіх зна хо дзіў ся яшчэ адзін 
важ ны сак раль ны цэнтр аб ра да ва га комп лек су ба гі ні 
Ма ра ны. У пры тык адзін да ад на го ля жа лі два не вя-
лі кія па па ме рах ка мя ні, адзін з якіх на гад ваў ла ток 
(ён ста яў пад на хі лам пры клад на ў 60 гра ду саў і меў 
да во лі вост ры верх), па якім на Вя лік дзень ка ча юць 
фар ба ва ныя яй кі, а дру гі ля жаў по бач і меў за глыб-
лен не ў дыя мет ры ка ля 20 см і глы бі нёй ка ля 5 см. 
Усе гэ тыя куль тур ныя ар тэ фак ты ўказ ва юць на тое, 
што гэ та быў ры ту аль ны цэнтр ах вя рап ры на шэн ня. 
У су вя зі з тым, што па ме ры ка мя нёў бы лі не вя лі кія, 
мож на вы ка заць дум ку, што ў ах вя ру пры но сі лі пеў-
ня або ку ры цу.

Пра сто ру ры ту аль на га комп лек су рас па чы наў і 
ад на ча со ва за мы каў ка мень-крыж. Зна хо дзя чы ся 
на геа мет рыч най вяр шы ні пі ра мі даль на га па фор ме 
комп лек су, крыж зні тоў ваў у ад но цэ лае ўсе ры ту-
аль ныя цэнт ры, ва кол якіх раз горт ва лі ся па дзеі ўша-
на ван ня ня бес най ахоў ні цы. Яго вы шы ня скла да ла 
пры клад на 170 см, а раз мах «рук» — ка ля ад на го 
мет ра. На пра ця гу ўся го аб ра ду ўша на ван ня Ма ра ны 
ка ля кры жа ста я ла на ка ле нях га лоў ная вя шчун ня 
гэ тай мяс цо вас ці. Яна рас па чы на ла ры ту ал спя ван-
нем спе цы яль ных гім наў, за тым, быц цам у тран се, 
доў га ма лі ла ся, пры гэ тым тры ма ла пад не па срэд-
ным кант ро лем усё, што ад бы ва ла ся ў пра сто ры 
аб ра да вых па дзей. Як толь кі пра цэ дур ныя пы тан ні 
кож на га з сег мен таў комп лек су бы лі вы ра ша ны, эпі-
цэнт рам ры ту а лу ста на віў ся крыж. Сю ды пад во дзі лі 
і ста ві лі спі най да кры жа тых жан чын, якіх трэ ба бы-
ло па зба віць ад уздзе ян ня не га тыў ных сіл пры ро ды 
і со цы у ма. Крыж «ад цяг ваў» хва ро бы, да па ма гаў 
па зба віц ца эпі леп сіі («па ду чай»), ро да вых пра клё-
наў, «пра віў» ма ла дую жан чы ну, каб яна змаг ла 
на ра дзіць дзі ця.

На пры кан цы аб ра да вых па дзей жан чы ны зно сі лі 
тры са ма тка ныя руч ні кі, на якіх ста я лі на ка ле нях 
вя шчун кі ў ся рэ дзі не кож на га ко ла, і за вяз ва лі на 
ка мен ным кры жы. Пры чым спо саб за вяз ван ня на-
гад ваў той, якім на вя сел лі па вяз ва лі сва тоў. Адзін 
руч нік пус ка лі праз пра вае пля чо пад ле вую ру ку, 
дру гі, на ад ва рот, праз ле вае пля чо пад пра вую ру ку 
вуз лом. А трэ ці ма ца ва лі на по ясе так, каб кан цы 
руч ні ка на гад ва лі жа но чы фар тух. Па куль ма ца ва лі 
руч ні кі, усе пры сут ныя жан чы ны ўтва ра лі адзі нае 
су цэль нае ко ла па мя жы ўся го ры ту аль на га комп-
лек су. А за тым ко ла быц цам бы раз ры ва ла ся — 
жан чы ны дзвю ма ру ча і на мі (па ле вую і па пра вую 
ру ку га лоў най вя шчун кі) вы хо дзі лі на да ро гу. Гурт 
кі ра ваў ся ў вёс ку. Зноў гу ча лі жа но чыя га ла сы, 
лю дзі па чы на лі аб мяр коў ваць свае паў ся дзён на-
по бы та выя спра вы.

***
На той час, ка лі мы зна ё мі лі ся з аб ра да вым комп-

лек сам пад Бя лы ні ча мі, нам зда ва ла ся, што мы ма-
ем спра ву з глы бін ным плас том на шай тра ды цыі, 
якая, на жаль, не ўзнаў ля ец ца ў сён няш няй ду хоў най 
прак ты цы гэ та га рэ гі ё на. Па вы ні ках не звы чай най 
экс пе ды цыі мы пад рых та ва лі спра ва зда чу, да лі ёй 
маг чы масць «ад ля жац ца», а са мі па еха лі ад па чы-
ваць у Бал га рыю. У апош ні дзень над вя чор кам за 
на мі пры ехаў мік ра аў то бус, каб за вес ці ў Вар ну, у аэ-
ра порт. По бач з ва дзі це лем ся дзе ла ма лая дзяў чы на 
і хут ка га ва ры ла на рус кай мо ве, але па ўсім бы ло 
ві даць, што яна не з Ра сіі. Раз га ва ры лі ся. Ака за ла-
ся, што яна на ра дзі ла ся ў Поль шчы, ця пер жы ве ў 
Літ ве, а ўлет ку пра цуе ў Бал га рыі. На на ша пы тан не, 
а як за вуць па ні, дзяў чы на ўсміх ну ла ся і ска за ла: 
«Ма рэ на». — «А ці мож на пе ра клас ці ва ша імя на 
рус кую мо ву?» — пры ста лі мы да дзяў чы ны. Яна ў 
ад каз: «Так, мож на, — «меч та». Вось вам і вы кру-
та сы лё су. Нам зда ло ся, што са ма ня бес ная ба гі ня, 
ад на з ахоў ніц сла вян скіх на ро даў, пе ра ўва со бі ла ся 
ў по стаць ім пэт най па нен кі, каб на га даць нам аб 
тым, што ста ра жыт ная мі фа ло гія ні ку ды не згі ну ла, 
яна по бач з на мі, яна ў нас са міх, пра рас тае но вы мі 
па раст ка мі па ўсёй сла вян скай зям лі, каб пе ра сце-
раг чы нас ад бя ды...

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Ра дзін наеРа дзін нае  ��

МА РА НА І МА РЫ
ПАД БЯ ЛЫ НІ ЧА МІ ЗНОЙ ДЗЕ НЫ СТА РА ЖЫТ НЫ ЯЗЫЧ НІЦ КІ КОМП ЛЕКС

Пе рад ёю на свой руч нік 
ста на ві ла ся ад на з пры сут ных дзяў чат, 
і па чы на ла ся спо ведзь-іс пыт аб ве дан ні 
тай наў жа но ча га це ла.

– РЭ ЦЭПТ АД ШЭ ФА –

КРУ ПЕ НЯ 
З БЕ ЛЫ МІ ГРЫ БА МІ

Вам спат рэ біц ца: 6-8 су хіх бе-
лых гры боў (25 г), 2 цы бу лі ны, 3-4 
буль бі ны, 1 не вя лі кая морк ва, 100 г 
грэц кіх круп, 1 ст. л. на се ча на га зя-
ле ні ва кро пу, 2,5 л ва ды, 100 г смя-
та ны, соль.

Гры бы кла дзем у каст ру лю, улі ва-
ем ва ду, да во дзім да кі пен ня і ва рым 
на ся рэд нім аг ні ка лі 30 хві лін. Тым 
ча сам буль бу на ра за ем ку бі ка мі, цы-
бу лю дроб на ся чом, морк ву рэ жам 
са лом кай. Ад ва ра ныя гры бы вы ма-
ем з бу лё ну і да ем кры ху астыць. У 
бу лён за кід ва ем буль бу і пра цяг ва ем 
ва рыць. Гры бы на ра за ем са лом кай і 

ра зам з цы бу ляй аб смаж ва ем на алеі пры клад на 5 хві лін. Да-
баў ля ем у суп ра зам з грэч кай. Ва рым да паў га тоў нас ці, ка ля 
10 хві лін. По тым на кры ва ем і ад праў ля ем у ра за грэ тую да 180 
гра ду саў ду хоў ку. Ту шым да га тоў нас ці буль бы і круп, яшчэ 10-15 

хві лін. У га то вую кру пе ню вы сы па ем кроп.

На па чат ку ліс та па да бе ла рус кія ку ха ры пры ня лі ўдзел 
у між на род ным фес ты ва лі BеstСооkFеst, 
што пра хо дзіў у Кі е ве. І ста лі най леп шы мі ся род шэ фаў! 
Акра мя ка манд на га «зо ла та», на шы ку ха ры ад зна чы лі ся 
і ў ін ды ві ду аль ных спа бор ніц твах. 
Так, Тац ця на НА ЗА РУК, аў та рка ін тэр нэт-пра ек та 
«Смач ны блог» і га на ро вы член Гіль дыі ку ха раў 
атры ма ла адзін за ла ты і два ся рэб ра ныя ме да лі. 
Спе цы яль на для чы та чоў «Звяз ды» 
Тац ця на рас ка за ла, што сён ня мод на ў ку лі нар ным све це, 
і па дзя лі ла ся рэ цэп та мі пос на га ме ню.

А ЦЯ ПЕР — БУЛЬ БЯ НІ КАЎ З ГРЫ БА МІ!

З 13 снеж ня на да ро гах кра ін Са друж нас ці ўво-
дзіц ца гра фік ру ху цяг ні коў на 2015-2016 га ды. 
Ён бу дзе рэ гу ля ваць рух 161 па ры па са жыр скіх 
цяг ні коў, 28 пар пры гра ніч ных пры га рад ных цяг-
ні коў, 211 пры чап ных і бес пе ра са дач ных па са-
жыр скіх ва го наў па 119 марш ру тах, якія пра хо-
дзяць па тэ ры то рыі Са друж нас ці.

Ра шэн не аб пе ра но се тэр мі ну ўво ду но ва га гра фі ка 
ру ху цяг ні коў з апош няй ня дзе лі мая, як гэ та бы ло ра-
ней, на дру гую ня дзе лю снеж ня бы ло пры ня та на 61-м 
па ся джэн ні Са ве та па чы гу нач ным транс пар це дзяр-
жаў — удзель ніц Са друж нас ці, які ад быў ся ў каст рыч ні ку 
2014 го да ў Ба ку. Гэ та бы ло аб умоў ле на тым, што ра ней 
но вы гра фік ру ху цяг ні коў, уве дзе ны ў маі, да во дзі ла ся 
ка рэк ці ра ваць яшчэ ў снеж ні, ка лі свае рас кла ды ру ху 
ўво дзі лі ў дзе ян не чы гун кі кра ін Еў ро пы.

Бе ла рус кай чы гун кай у між на род ных зно сі нах у гра фі ку 
на 2015-2016 га ды пра ду гле джа на па ста ян нае кур сі ра ван-
не 30 пар па са жыр скіх цяг ні коў свай го фар мі ра ван ня.

У но вым гра фі ку з'я вяц ца цяг ні кі №284/283 Ба ра на-
ві чы — Хер сон і №816/815 Грод на — Віль нюс.

Так са ма за ха ва ны па асоб ных пе ры я дах па пу ляр-
ныя цяг ні кі ў зно сі нах з Ра сій скай Фе дэ ра цы яй: №50/49 
Брэст — Санкт-Пе цяр бург, №78/77 Грод на — Маск ва, 

№132/131 Брэст — Маск ва. Яны бу дуць кур сі ра ваць з 24 
снеж ня 2015 го да па 11 сту дзе ня 2016-га, з 4 са ка ві ка па 
9 са ка ві ка, з 21 са ка ві ка па 4 кра са ві ка, з 29 кра са ві ка 
па 10 мая, з 1 чэр ве ня па 15 ве рас ня і з 24 каст рыч ні ка 
па 9 ліс та па да 2016 го да.

Па вя лі чы ла ся час та та кур сі ра ван ня цяг ні ка №83/84 
Го мель — Санкт-Пе цяр бург, які стаў ха дзіць «што дня» 
за мест «праз дзень». З улі кам па са жы ра па то ку ў на-
прам ку Мінск — Адэ са зме не на пе ры я дыч насць кур-
сі ра ван ня цяг ні ка №94/93 — са стаў бу дзе пе ра во зіць 
па са жы раў «ле там — праз дзень, зі мой — па да тах» 
(ра ней бы ло «ле там — што дня, зі мой — праз дзень»).

Цяг нік №100/99, які ра ней звяз ваў Мінск і Сім фе ро-
паль, пра ду гле джа ны ў зно сі нах: у лет ні пе ры яд Мінск — 
Но ва а ляк се еў ка (праз дзень) і ў зі мо вы пе ры яд Мінск — 
За по рож жа (праз дзень).

У між на род ных зно сі нах з кра і на мі Еў ра пей ска га 
са ю за ў гра фі ку на 2015-2016 га ды цяг нік №115/116 
Мінск — Вар ша ва пе ра ве дзе ны ў раз рад «па ўка зан ні», 
у су вя зі з чым у са ста ве цяг ні ка №9/10 Маск ва — Вар-
ша ва ўзгод не на кур сі ра ван не ў што дзён ных зно сі нах 
двух ва го наў Мінск — Вар ша ва.

Упер шы ню ў но вым гра фі ку з'я ві ўся да дат ко вы бес-
пе ра са дач ны ва го н Мінск — Бар, які звя жа Бе ла русь з 

Чар на го ры яй (бу дзе кур сі ра ваць у лет ні пе ры яд адзін 
раз у ты дзень), і Мінск — Бялг рад (у зі мо вы пе ры яд — 
тры ра зы на ты дзень па ўка зан ні). Так са ма ўзгод не на 
кур сі ра ван не да дат ко ва га бес пе ра са дач нага ва го на 
Мінск — Вар на (у лет ні пе ры яд — два ра зы на ты дзень). 
Зга да ныя да дат ко выя бес пе ра са дач ныя ва го ны бу дуць 
кур сі ра ваць праз кра і ны Еў ро пы.

У між рэ гі я наль ных зно сі нах у гра фі ку ру ху цяг ні коў 
на 2015-2016 га ды пра ду гле джа на 47 пар цяг ні коў, з іх 
6 — між рэ гі я наль ных лі ній біз нес-кла са.

У но вым гра фі ку ў тым лі ку бу дуць кур сі ра ваць на-
ступ ныя но выя цяг ні кі: №712/711 Брэст — Мінск ад-
праў лен нем з Брэс та і Мін ска па пят ні цах і ня дзе лях; 
№713/714 Ві цебск — Мінск ад праў лен нем з Ві цеб ска 
і Мін ска па пят ні цах і ня дзе лях; №682/681 Брэст — 
Мінск — Брэст (па пе ры я дах) ад праў лен нем з Брэс та ў 
4.25 (пры быц цё ў Мінск у 8.48), ад праў лен нем з Мін ска 
ў 9.28 (пры быц цё ў Брэст у 13.51).

Так са ма цяг нік №658/657 Брэст — Ві цебск пры-
зна ча ны ў што дзён ныя зно сі ны (за мест праз дзень). 
Акра мя та го, у яго са ста ве пра ду гле джа на што дзён нае 
кур сі ра ван не бес пе ра са дач най гру пы ва го наў Брэст — 
Ка му на ры.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

Будзь у кур се!Будзь у кур се!  ��

ЧЫ ГУН КА ЎВО ДЗІЦЬ НО ВЫ ГРА ФІК РУ ХУ ЦЯГ НІ КОЎ

Каманда беларускіх кухараў на конкурсе BеstСооkFеst у Кіеве.


