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Рэзюмэ.Артыкул прысвечаны ролі традыцыйнай культуры харчавання 

ў развіцці агратурызму на Беларусі, выкарыстанню народнай кулінарыі на 

аграсядзібах. У аснову артыкула пакладзены дадзеныя статыстычнага 

камітэту РБ, этнаграфічныя матэрыялы даследчыкаў, дадзеныя, атрыманыя 

ад інфарматараў (гаспадароў аграсядзіб). 

Keywords: the traditional food culture of the Belarusians, the national coo-
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Summary. Article is devoted to a role of the traditional food culture in de-

velopment of agrotourism in Belarus and to using the national cookery on the 

farmsteads. The article is based on the statistical Committee of the Republic of Be-

larus, ethnographic materials researchers, the data obtained from informants (the 

owners of the farmsteads). 

 

Разглядаючы кулінарную спадчыну Рэспублікі Беларусь на сучасным 

этапе, неабходна звярнуць увагу на развіццѐ і станаўленне агратурызму ў 

краіне. Пачаткам развіцця агратурызму можна лічыць 2002 год, калі сталі 

ўзнікаць першыя аграсядзібы і пачала дзейнічаць першая арганізацыя БГА 

―Адпачынак у вѐсцы‖, якая аб’яднала дейнасць ўсіх сядзіб. З 2006 года 

пачала дзейнічаць афіцыйная дзяржаўная праграмма па развіцці агратурызму 

ў Беларусі. Калі паглядзець на статыстычныя дадзеныя, то можна ўбачыць, 

што ў 2006 годзе ў краіне наічвалася толькі 34 аграсядзібы, а ў 2015 годзе 

зарэгістравана 2 263. На сѐнняшні дзень больш усяго аграсядзіб працуе ў 

Віцебскай вобласці – 605, у Мінскай вобласці – 597, у Брэсцкай вобасці – 

346, у Гродзенскай вобласці – 303, у Магілѐўскай вобласці – 216, у 

Гомельскай – 196 [3, c. 2]. Не гледзячы на тое, что аснаўной мадэллю 

развіцця агратурызму ў краіне з'яўляюцца арганізацыя адпачынку, 

фарміраванне турыстычнага прадукта і арганізацыя паслуг, народная 

кулінарыя і харчаванне займаюць адну з галоўных ролей [1]. 

Так, напрыклад, дадзеныя даследаванняў, якія праводзіліся 

даследчыкамі і экспертамі ў галіне агратурызму на працягу 2011-2012 гадоў у 

Брэсцкай вобласці, паказалі, што 54,2%  патэнцыяльных турыстаў лічаць, 

што на сельскай сядзібе павінны прапаноўвацца нацыянальныя беларускія 

стравы; 63,0% турыстаў адказалі, што карысным і цікавым на сядзібе 
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з’яўляюцца натуральныя прадукты харчавання; 76,1% выбіраюць 

аграсядзібы, дзе гаспадыні прапаноўваюць хатняе, смачнае і карыснае 

харчаванне [9, c. 67]. За апошняе дзесяцігоддзе ў выніку хуткага развіцця 

агратурызму ў краіне гаспадары аграсядзіб пачалі ўсѐ больш звяртацца да 

традыцыйнай беларускай кухні, натуральных прадуктаў харчавання, якія дае 

мясцовая гаспадарка. У 2015 годзе Беларусь заняла другое месца ў намінацыі 

―Агратурызм‖ рэйтынга National Geographic – гэта падкрэслівае, што 

агратурызм перспектыўны і запатрабаваны напрамак у краіне.  

Традыцыйную культуру харчавання пачалі выкарыстоўваць першыя 

адчыненыя аграсядзібы Беларусі: ―Хорень‖, ―Приозерная‖, ―Свицязянка‖, 

―Кролова хата‖ і інш. З кожным годам колькасць такіх сядзіб павялічваецца 

[4]. Менавіта на іх прапаноўваецца паспрабаваць нацыянальныя стравы - 

―прысмакі‖ рэгіѐна, ў якім знаходзіцца аграсядзіба і які мае сваю гісторыю, 

традыцыі, лакальныя асаблівасці. Гаспадыні аграсядзіб такім чынам робяць 

спробы захаваць кулінарную спадчыну свайго рэгіѐна і прывабіць турыстаў. 

Так, на аграсядзібе ―Хорень‖ Віцебскай вобласці Расонскага раѐна, 

гаспадыня Ала Мікалаеўна Хорань не толькі прытрымліваецца традыцыйнай 

культуры харчавання, але і займаецца прыгатаваннем у хатніх умовах 

сапраўднага сычужнага сыру [14]. Тэхналогія прыгатавання такога сыру ў 

хатніх умовах амаль што знікла. Сучаснае беларускае сыраварства, асабліва ў 

правінцыі, перажывае не лепшыя часы. Зараз у хатніх умовах вырабляюць 

толькі тварожны (клінковы) сыр. Сычужны сыр атрымліваюць не з 

прэсаванага тварагу, а з малака, якое згортваецца пад удзеяннем фермента 

хімазіна, які атрымліваецца з сычужнай часткі страўніка маладых цялятаў [8, 

c. 601]. Нажаль, па дадзеных інфарматараў, гэта традыцыя амаль што не 

існуе. На аграсядзібе можна пазнаѐміцца з працэсам, тэхналогіяй і 

рэцэптурай яго прыгатавання. Дзякуючы таму, што Алла Мікалаеўна 

аднавіла страчаную тэхналогію прыгатавання сычужных сыроў у хатніх 

умовах, яе сядзіба вядома не толькі ў межах краіны. Яшчэ адной ―фішкай‖ 

сядзібы з’яўяюцца травяныя адвары (зѐлкі) і чаі.  

На тэрыторыі сядзібы створаны экамузей ―Дзікія травы Расон‖, дзе 

вырошчваюцца лекавыя травы. У гаспадыні ѐсць спецыяльная сушылка, 

веялка і крашылка, з дапамогай якіх яна робіць лекавыя, смачныя, духмяныя, 

карысныя для здароўя зборы. Хорань Алла Мікалаеўна прымае актыўны 

ўдзел у кулінарным руху Слоу Фуд (павольнае харчванне - ―Slowfood‖). Гэты 

рух узнік у 1989 годзе для барацьбы з рухам Фаст Фуд, як рэакцыя на 

знікненне мясцовых традыцый харчавання і інтарэса ў людзей да ежы, якую 

яны ўжываюць. Ужо некалькі разоў гаспадыня прымала ўдзел у кулінарным 

мерапрыемстве, якое праходзіла ў Ціролі. Яна прапаноўвала ўдзельнікам і 

наведвальнікам беларускія травяныя зборы, чаі і адвары [14]. 

Гаспадыні аграсядзіб гісторычна-этнаграфічнага рэгіѐна Паазер’е 

звярнулі асобую ўвагу на такую страву як клѐцкі. Менавіта тут, у залежнасці 

ад раѐна, можна сустрэць такія віды клѐцак, як рыбныя, мучныя, бульбяныя 

(простыя) і бульбяныя клѐцкі з ―душамі‖ (з начыннем). У прыазѐрным раѐне, 
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Браслаўскім, самымі распаўсюджаннымі з’яўляюцца рыбныя клѐцкі. На 

аграсядзібе ―Приозерная‖ Лепельскага раѐна Віцебскай вобласці турыстам 

прапаноўваюць клѐцкі з ―душамі‖. Гэта страва з’яўляецца візітнай карткай 

Лепельскага раѐна. Для прыгатавання такіх клѐцак неабходна вялікая 

колькасць надзертай сырой бульбы, мяса, сала і цыбулі. Натаркованую 

бульбу добра адціскаюць ад вадкасці, мяса і сала здрабняюць, дадаюць 

пакрышаную цыбулю, перамешваюць. У кавалачак цеста з бульбы кладуць 

атрыманае начынне, шчыльна зачыняюць, надаюць круглую форму і 

адварваюць у вадзе. Ужываюць страву з падсмажанай цыбуляй або смятанай 

[10].  

У 2013 годзе гаспадары аграсядзіб Кобрынскага раѐна Брэсцкай 

вобласці аб’ядналіся ў турыстычную дэстынацыю ―Мухавэцька кумора‖, 

якая накіравана на знаѐмства турыстаў з гісторыка-культурнай спадчынай 

раѐна. Гаспадыня аграсядзібы ―На Заречной улице‖ Палікарпук Ала 

Аляксееўна ўжо на працягу некалькіх гадоў займаецца вывучэннем 

беларускай нацыянальнай кухні, збірае рэцэпты страў і тэхналогіі іх 

прыгатавання. Па жаданню для наведвальнікаў аграсядзібы яна арганізуе 

майстар-клас па прыгатаваню страў традыцыйнай беларускай кухні. Турысты 

разам з ѐю гатуюць стравы пераважна з прадуктаў харчавання, што дае 

мясцовая гаспадарка, даведваюцца пра гісторыю беларускай кухні, знаѐмяцца 

з лакальнымі стравамі рэгіѐна. Гаспадыня раскрывае ўласныя сакрэты 

прыгатавання страў і рэцэпты, якія ѐй пакінула старэйшае пакаленне. Усе 

гэтыя рэцыпты адаптаваны пад сучасныя смакавыя якасці людзей і пад 

магчымасці прыгатавання. Так, напрыклад, Ала Аляксееўна вучыць турыстаў 

гатаваць у хатніх умовах беларускі традыцыйны напой - квас. Для гэтага 

неабходна скарынкі жытневага хлеба змясціць у трохлітровую шклянку, 

дадаць цукру, разынак або сушаных яблык і заліць цеплай вадой. Шклянку 

паставіць на пяць дзѐн у цѐплае месца, потым вадкасць працадзіць, разліць па 

бутэльках. Яшчэ гаспадыня прапаноўвае прыгатаваць і паспрабаваць такую 

традыцыйную беларускую страву як кулага, якая з’яўляецца дэсертам. 

Гатуецца пераважна з жытнѐвай мукі з дабаўленнем розных ягад, мѐду або 

цукру [12]. 

Дзякуючы багатай кулінарнай спадчыне ў 2014 годзе гаспадынямі 

аграсядзіб Кобрынскага раѐна быў арганізаваны адзін з першых у краіне 

гастранамічных тураў [11]. Не гледзячы на тое, што ва ўсім свеце ўжо вельмі 

даўно развіваецца гастранамічны турызм, на тэрыторыі Беларусі ѐн яшчэ не 

атрымаў значнай падтрымкі ў турыстаў і толькі набірае абароты ў развіцці. 

Гастранамічны тур ―Палесскія прысмакі‖ разлічаны на турыстаў, якія 

цікавяцца традыцыямі народнага харчавання беларусаў, прытрымліваюцца 

здаровага харчавання і ладу жыцця.  

Аграсядзіба ―Валерыя‖ Камянецкага раѐна Брэсцкай вобасці 

спецыялізуецца на папупярызацыі і распаўсюджванні беларускай народнай 

кулінарыі сярод наведвальнікаў. Гаспадыня Наталля Пракапук узнавіла ў 

рэгіѐне тэхналогіі прыгатавання жытнѐвага хлеба. Зараз на аграсядзібе можна 
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атрымаць майстар-клас і разам з гаспадыняй прайсці ўвесь працэс 

прыгатавання і выпякання сапраўднага беларускага хлеба. Вядома, што сярод 

традыцыйных мясных прадуктаў на Беларусі асноўнае месца займала свініна. 

Радзей сустракалася на стале ялавічына, бараніна, мяса птушак [5, c. 29]. На 

аграсядзібе ―Валерыя‖ асобая ўвага надаецца стравам з бараніны. Не 

гледзячы на тое, што ўжыванне бараніны больш характэрна для Гродзенскай 

вобласці, у сям’і гаспадароў сядзібы не адно пакаленне разводзяць баранаў. 

Тут можна пасмакаваць каўбасы з бараніны, кумпяк, розныя першыя стравы 

[13]. 

Цікавай і незвычайнай лакальнай стравай з’яўляецца банкуха. Яе 

можна сустрэць і паспрабаваць у пасѐлку Поразава Свіслачскага раѐна 

Гродзенскай вобласці на аграсядзібе ―Фальварак ―У Рыся‖ і ―Хутарок 

Ярынка‖ Камянецкага раѐна Брэсцкай вобласці. Гэта страва гатуецца на 

вяселле і ўпрыгожвае святочны стол [9].  

Працэс прыгатавання стравы цяжкі, доўгі і марудны. Кожная маладая 

дзяўчына да свайго вяселля павінна была прыгатаваць банкуху і гэтым 

прадэманстраваць усім гасцям сваѐ кулінарнае майстэрства і паказаць, якая 

яна спраўная гаспадыня. Для прыгатавання банкухі патрэбна каля 50 яек, 

кілаграма мукі, цукру і сметанковага масла. Гатуецца страва на спецыяльнай 

кунструкцыі ў печы, выпаленай толькі бярозавамі дровамі. З неабходных 

кампанентаў робіцца цеста, якім потым паступова паліваецца спецыяльная 

гарызантальная канструкцыя, добра змазаная алеем, падобная да верацяна. 

Канструкцыя, на якой гатуецца банкуха, знаходзіцца ў печы; яе трэба круціць 

без перапынку, каб страва раўнамерна гатавалася на агні. Працэс запякання 

кулінарнага выраба працягваецца каля 3-4 гадзін. Калі банкуха будзе гатова, 

яе асцярожна знімаюць, а потым астуджаюць. Такі кулінарны выраб 

захоўваецца вельмі доўга, не сапсуецца каля месяца [6, c. 36]. 

Не гледзячы на кароткі перыяд узаемадзеяння традыцый харчавання і 

агратурузму, сѐння беларускія аграсядзібы можна лічыць своеасаблівымі 

цэнтрамі, дзе наведвальнікі могуць пазнаѐміцца з традыцыйнай культурай 

харчавання, тэхналогіямі прыгатавання страў і рэцэптурай, спосабамі іх 

падачы і ўжывання, даведацца пра гісторыю ўзнікнення страў і іх лакальныя 

асаблівасці. 
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