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Паходжанне: Кафа і Мога

Найбольш верагоднай радзімай кававага дрэва лічыцца паўднёва-
заходняя горная правінцыя Кафа ў Эфіопіі, аднак у культуру яно было 
ўведзена на Аравійскім паўвостраве ў XIV‒XV ст. Партовы горад Аль-
Мога (найбольш вядомы ў еўрапейскай традыцыі як Мока) на Йеменскім 
узбярэжжы Чырвонага мора стаў цэнтрам гандлю кавай, адсюль паходзіць 
і назва аднаго з найлепшых гатункаў Мока. Падчас пражання з зярнят 
выпараецца вада, а цукроза, што ўтрымліваецца ў каве, карамелізуецца і 
пераўтвараецца ў карамялін. Менавіта ён і надае каве цёмна-карычневы 
колер. У XVI ст. амаль з роўнымі інтэрваламі піццё кавы забаранялася і 
зноў дазвалялася па ўсёй Асманскай імперыі. З-за таго што мусульманская 
рэлігія забараняла ўжыванне алкаголю, кава хутка атрымала папулярнасць 
у падуладных Асманскай імперыі гарачых краінах як напой бадзёрасці. 
Першая кавярня паўстала ў Стамбуле ў 1554 годзе, пасля сталі ўзнікаць 
новыя і ўтварацца колы рэгулярных кліентаў. Але стаўленне султанаў да 
кавы ў XVI ст. было вельмі розным. Некаторым падабаўся гэты напой. 
Але ўлічым камунікатыўныя функцыі кавы, здольнай збіраць пры імбрыку 
кампанію людзей, якія вядуць асэнсаваныя гутаркі. Такім чынам, з цягам 
часу кавярні сталі месцам публічных дыскусій на палітычныя тэмы ды 
сустрэч апазіцыі. Таму султаны неаднаразова забаранялі ўжыванне кавы 
і закрывалі кавярні, пакуль султан Мурад ІІІ (1574‒1595) канчаткова не 
зняў усялякія забароны на гэты напой.

Пашырэнне ў Еўропе
Эпізадычна кава з’яўлялася ў еўрапейскіх краінах ад пачатку XVII ст. 

Але сапраўднае пашырэнне кавы ў Еўропе адлічваецца ад турэцкага пасоль-
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ства 1669 года ў Парыж, калі амбасадар Сулейман Мустафа Рача прымаў 
шматлікіх гасцей і частаваў іх гэтым напоем. Як адзначаюць гісторыкі, 
само пасольства палітычна не ўдалося, але кава мела вялікі поспех1.

У трактаце «Ужыванне кавы, гарбаты і шакаладу» (Ліон, 1671) 
сцвярджалася, што кава вельмі карысная «ад мазгавых недамаганняў 
у выніку холаду і вільгаці». Але ж іншыя медыкі меркавалі, што кава 
падаўляе сексуальную актыўнасць і што гэта «пойла скапцоў». Дзя-
куючы рэкламе і не зважаючы на адмоўныя водгукі, ужыванне кавы 
пашыралася. У апошнія гады XVII ст. у Парыжы з’явіліся вандроўныя 
гандляры-армяне, апранутыя па-турэцку, якія цягалі перад сабой латок з 
кававым збанком, гарачай пераноснай печкай і кубачкамі. А ў 1686 годзе 
адчынілася і кавярня сучаснага тыпу, названая «Пракоп» — паводле імені 
ўладара сіцылійца Пракопія Кальтэлі (гэтая кавярня існуе і сёння). І вось 
удача — як толькі кавярня была адкрытая, насупраць яе на вуліцы Фасэ-
Сэн-Жэрмен асталяваўся тэатр «Камеды Франсэз». Поспех сіцылійца 
давяршыла своечасовасць яго ініцыятывы. У выніку гаспадар разабраў 
перагародкі ў двух цесна прымыкаючых дамах, завесіў сцены дыванамі і 
люстэркамі, ды стаў прадаваць не толькі каву, але зацукраваную садавіну 
і лікёры. Кавярня пераўтварылася ў найпапулярнейшае месца сустрэчы 
«лайдакоў, «гаваруноў» ды іншых інтэлектуалаў, а таксама прыгожых 
жанчын. Нарадзіўся культ кавярні.

Культ кавы
Да таго ж кава — гэтая модная з’ява, не заставалася толькі напоем 

фарсуноў. Тым часам, як усе кошты раслі, звышпрыбытковая вытвор-
часць на трапічных выспах утрымлівала цану філіжанкі кавы прыблізна 
на адным узроўні. У 1782 годзе адзначалася павелічэнне спажывання 
кавы ўтрая. Cучаснік пісаў: «Няма ніводнага буржуазнага дому, дзе б вам 
не прапанавалі кавы. Няма ніводнай прадавачкі, кухаркі, пакаёўкі, якая 
б не піла за сняданкам каву з малаком. На рынках, на пэўных вуліцах і 
ў завулках сталіцы атабарыліся кабеты, якія прадаюць простаму люду 
тое, што яны называюць кава з малаком — гэта значыць кепскае малако, 
падфарбаванае кававай гушчай, якую яны набылі у слуг са знатных дамоў 
ці ў гаспадароў кавярань»2.

Але можна даць і іншы, не фанабэрысты ракурс народнага спажы-
вання кавы. Вандроўныя гандляркі кавы стваралі маляўнічае відовішча: 
з самага ранку, калі рабочыя толькі ідуць на працу, яны з’яўляюца на 
вулках Парыжу. За плячымі ў гандлярак бляшаныя калонкі, і прадаюць 
яны ў гліняных кубках порцыю кавы з малаком за два су. «Цукар там 
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зусім не пераважае». Поспех — каласальны: рабочыя «знайшлі гэтае 
пітво больш эканомным, больш пажыўным і смачным, чым якое-небудзь 
іншае». У выніку яны пьюць яго ў неймавернай колькасці. «...яны гаво-
раць, што гэта іх падтрымлівае часта да самага вечара. Такім чынам, 
яны ядуць толькі два разы ў дзень».

Спажыванне кавы па ўсёй Еўропе ў XVIII ст. так моцна ўзрасло, бо 
яе вытворчасць была наладжана ў еўрапейскіх калоніях. Пакуль сусветны 
рынак залежаў ад адных толькі плантацый у наваколлях аравійскай Мокі, 
еўрапейскі імпарт непазбежна быў абмежаваны. Але ў 1712 годзе кававыя 
дрэвы пачалі садзіць на Яве, у 1723 — 30 на Марцініцы, у 1730 — на 
Ямайцы. Між іншым назва страхавой кампаніі Lloyd паходзіць ад лондан-
скай кавярні, дзе ў XVIII ст. марскія перавозчыкі традыцыйна вырашалі 
справы фінансавых гарантый для сваіх суднаў.

Кавярня Кульчыцкага
Пашырэнню кавы ў Рэчы Паспалітай дала штуршок пераможная 

бітва 1683 года пад Венай. У той год турэцкае войска ўзяла ў аблогу 
сталіцу Аўстрыі. Кароль і вялікі князь Ян Сабескі прыйшоў на дапа-
могу аўстрыйскаму хаўрусніку, з якім нядаўна была заключана дамова. 
Генеральная бітва адбылася 12 верасня. Пад камандай Яна Сабескага 
аб’яднаныя сілы Рэчы Паспалітай, Габсбургаў і нямецкіх князёў разбілі 
асманаў. Гэтая падзея лічыцца вызначальнай у спыненні экспансіі 
Турцыі ў Еўропе. У той бітве ўдзельнічалі і войскі Вялікага княства 
Літоўскага — цяжкая конніца надворнага маршалка Язэпа Слушкі і бры-
гада віленскага кашталяна Эрнэста Дэнгафа.

Пераможцам дастаўся таксама турэцкі абоз, у якім знаходзілася 
500 мяхоў з зернем прыемнага водару. Адзін баварскі драгун сказаў, 
што гэтым зернем асманы кормяць вярблюдаў. А таму, што гэты звер не 
вадзіўся ў Еўропе, змесціва мяхоў вырашылі выкінуць у Дунай. Але герой 
бітвы Францішак Кульчыцкі прапанаваў аддаць яму трафей у лік абяца-
най узнагароды — ведаючы турэцкую мову, пераапрануўшыся ў касцюм 
турэцкага купца, Кульчыцкі прайшоў праз лагер Кары Мустафы і даставіў 
князю Карлу Латарынгскаму заклік аб дапамозе ад венскага каменданта 
графа Штаргемберга.

Такім чынам, Францішак Кульчыцкі атрымаў запасы кавы, дзякую-
чы якому і ён адкрыў першую ў Вене кавярню. Першапачаткова кава не 
знаходзіла прыхільнікаў сярод венцаў, якія недалюблівалі ўсё асманскае 
і не жадалі піць каву па-турэцку. Тады Кульчыцкі рэзка змяніў рэцэптуру 
напою — пачаў саладзіць яго мёдам і дабаўляць малако. А дзякуючы таму, 
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што недалёка знаходзілася пякарня Пятра Вендлера, кавярнік прапанаваў 
да кавы таксама выпечку. Так узнік віленскі кававы стыль — з багатым 
дадаткам прысмакаў. Цяпер польскія і ўкраінскія гісторыкі спрачаюц-
ца — кім быў па паходжанні Кульчыцкі: палякам ці ўкраінцам? Ужо ў 
другой палове ХХ ст. дэлегацыя польскіх кандытараў ганарова адкрыла 
ў Вене памятную шыльду ў гонар Кульчыцкага3. Украінскія ж даследчыкі 
проста называюць Кульчыцкага казакам4. Сам жа кавярнік нарадзіўся ў 
Самбары (цяпер Львоўская вобласць).

Усходняе заваяванне Рэчы Паспалітай
Шляхта ж вярнулася з-пад Вены, ведаючы пра традыцыю піць 

гэты экзатычны напой. Хоць пэўны недавер да напою, які прыйшоў ад 
туркаў, захоўваўся. Паэт і палітык, лідэр прафранцузскай партыі, вялікі 
падскарбі каронны Ян Андрэй Моршытн такімі словамі апісваў свае 
ўражанне ад знаёмства з кавай падчас падарожжа па Усходзе: «Напой, 
такі брыдкі, як атрута і яд, што ніякай сліны не прапусціць праз зубы, 
няхай жа ён хрысціянскія не плюгавіць губы!»5. Паэт польскага барока 
і аўтар знакамітага твору «Хоцімская вайна» Вацлаў Патоцкі таксама 
лічыў, што кава труціць чалавека. Тым не менш усе гэтыя цытаты свед-
чаць, што ў грамадстве Рэчы Паспалітай адбывалася знаёмства з новым 
для яго напоем. З другога боку, новая заходняя мода таксама спрыяла 
прызвычаенасці да кавы.

Сам факт пашырэння кавы досыць цікавы для кансерватыўнага сар-
мацкага грамадства Рэчы Паспалітай, да таго ж гэты напой паходзіў з 
мусульманскіх краін6. Але арыенталізм цалкам упісваўся ў сармацкую 
канцэпцыю светапогляду. Нягледзячы на агульнае адмоўнае стаўленне, 
мусульманскі Усход прыцягваў да сябе розум і ўяўленні7. Як адзначае 
вядомы даследчык гісторыі культуры Рэчы Паспалітай XVII ст. Януш 
Тазбір, «чым шляхціц багацейшы, тым больш строй яго нагадваў убран-
не турэцкіх вяльможаў і нават самога турэцкага султана»8. У культу-
ры іншых еўрапейскіх краін (Францыі, Нідэрланды) усходнія ўплывы 
таксама былі вядомы, але яны адпавядалі хутчэй баракальнай эстэты-
цы ды цягі да экзотыкі, і ў якасці такой ахвотна ўключаліся ў матэры-
ял культуры9. У Рэчы Паспалітай гэтыя матывы ўспрымаліся адразу ды 
прыкладаліся непасрэдна да сябе. Такім чынам, на пашырэнне кавы 
ў Вялікім княстве Літоўскім і Польшчы ў большай ступені паўплывалі 
традыцыі арыенталізму, часткова канстытуяваныя заходнееўрапейскім 
уплывам, як модная тэндэнцыя.
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Не толькі назва прадукту — кава (паходзіць ад арабскага kahwа 
праз турэцкае kahve) — была запазычана ў беларускую, польскую 
(kawa), украінскую (кава), літоўскую (kava) мовы з Усходу, але таксама 
многа адпаведных прылад вядомы ў беларускай ці польскай мовах, як 
арыенталізмы: філіжанка (тур. fildjan), імбрык (тур. ebrek), джэзва (ва-
рыянт — турка)10. Пашыраная ў Заходняй Еўропе назва кавы паходзіць 
ад koffie — галадскай формы запазычання турэцкага слова kahve. Бо 
менавіта галандцы першымі пачалі вырошчваць каву на трапічных вы-
спах ды масава экспартаваць яе ў Еўропу.

У найлепшых дамах і вайсковых казармах
На мяжы XVII—XVIII ст. ужыванне кавы стала больш папулярным. 

Найперш мода на каву ахапіла Гданьск, дзе паўсталі першыя кавярні, якія 
пачаткова называліся на нямецкі лад кафэнгаўзамі (kafenhauz). Вядома, 
што каву піў кароль Ян Сабескі, а вялікім прыхільнікам яе быў Багдан 
Хмяльніцкі.

Пачаткова кава была і ў Рэчы Паспалітай напоем элітарным. Павод-
ле аўтара XVIІІ ст. Енджэя Кітовіча11, у багатых дамах каву з малаком і 
цукрам пілі не толькі на ранку, але і пасля абеду ці вячэры гасцям такса-
ма прапаноўвалі каву. Асабліва любілі яе піць жанчыны і асабліва, калі 
заседжваліся ў кампаніі ў ноч альбо заставаліся на познія танцы. Мужчы-
ны ж, калі хацелі ўнікнуць неабходнасці піць віно, адыходзілі ад стала і 
прасілі кавы — ніхто не мог тады іх прымушаць піць алкаголь. Але такая 
прывілея трымалася ў часе толькі дзве гадзіны.

Рэальна кава стала папулярнай у больш шырокіх слаях грамадства 
з сярэдзіны XVIII ст. Прапагандавалі ўсходні напой часопісы «Monitor» 
i «Patriota Polski»12. Е. Кітовіч у сваім «Апісанні звычаяў за панаваннем 
Аўгуста ІІІ» так пісаў пра пашыранасць новай традыцыі: «Кава ад люд-
зей маёмасных перайшла нарэшце да ўсяго паспольства; паўсталі ў га-
радах кафэнгаўзы; шаўцы, краўцы, гандляры, гандляркі, насільшчыкі і 
апошняя навалач звярнуліся да кавы. Не была ўжо ў той час дарагой: за 
шэсць медных грошаў атрымлівалі філіжанку кавы з малаком і цукрам, 
але ж таксама такая была і кава: адна часта кавы дзеля водару, ча-
тыры часткі пражанай пшаніцы, трохі пудры цукровай, лыжка малака, 
разбаўленага вадой — смакавала гэта аднак прастакам, не знаёмым са 
смакам чыстай кавы, добра прыгатаванай. А нават і ў дамах небага-
тых альбо скупых, рабілі сабе такой кавы, дамешваючы да ёй палову 
пшаніцы ці гароху пражанага, бо абавязкова хацелася кавы, ужо без яе 
дом успрымаўся б прастацкім ці сквапным, ужо ж кава ўцягнула людзей 
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у кепскія звычай так, як гарэлка альбо тытунь, што без яе абысціся не 
могуць, хто ў яе ўцягнуўся, так далей ніводзін, а яшчэ хутчэй ніводная, 
могуць абысціся без хлеба, чым без кавы».

Асабліва прыхільнымі да кавы ў гарадах былі рамеснікі. Кітовіч 
прыводзіць нават своеасаблівую арыфметыку ў абгрунтаванне гэтай 
звычкі. Пакуль не ведалі кавы, майстар мусіў быў даваць чаляднікам 
кілішак гарэлкі, які каштаваў 3 грошы, далей хлеба з маслам — а гэта 
наступныя 3 грошы. Такім чынам, сняданак адной асобы каштаваў для 
рамесніка 6 грошаў. Калі ж у звычай увайшла кава, майстар набываў ужо 
пражанай і змеленай кавы за 6 грошаў, кавалак цукру за другія 6 грошаў, 
паўгарца малака за трэція 6 грошаў. У тым малацэ гатавалі трохі кавы, 
давалі кожнаму хлеба з маслам. У выніку сняданак атрымлівала цэлая 
сям’я рамесніка, а таксама ягоныя чаляднікі — восемь ці дзевяць чалавек. 
Такім чынам, адзначае Кітовіч, на сняданак для ўсіх асоб выдаткоўвалася 
столькі, колькі раней на адну, максімум дзве асобы.

Вядома, кава стварала спрыяльныя ўмовы і для новага клопату. Калі 
які-небудзь аматар кавы на раніцы толькі расплюшчваў вочы, «зараз яму 
да ложка неслі каву, бо было папярэдне сцверджана ад дактароў, што 
ўставаць з ложка нашча, а яшчэ болей выходзіць так на паветра, ёсць 
нездарова». Таму набожныя пані, калі меліся прымаць камунію, піша 
той жа Кітовіч, спяшаліся на яе як найраней, а потым жа спяшаліся 
ўжо дадому, гатовыя шчыра надаваць па шчоках прыслузе, калі адразу 
па ўваходзе гаспадыні ёй паднясуць гатовай кавы. Часам якая-небудзь 
аматарка кавы магла за дзень наведаць да дзесятку дамоў (што ўвогуле 
магчыма ў горадзе), дзе яе заўжды частавалі кавай, а яна ніколі не 
адмаўлялася.

Паэтка позняга барока Эва Дружбацка, вядомая як Сармацкая муза, у 
сваім вершы «Скаргі некалькіх дам...» сярод прэтэнзій да мужчын назы-
вала і іхняе адмаўленне жонкам права ўжываць модны напой:

«Кавы ў маім дому
Не знойдзеш і трох зярнятак,
Піва мне з сырам
Кажа падагрэць збанок».

Спачатку каву пілі ў Рэчы Паспалітай на «ўсходні манер» — без усялякіх 
дадаткаў. Але досыць хутка прыйшла заходняя мода піцця кавы — з мала-
ком, вяршкамі, цукрам і нават соллю. Цукар па-ранейшаму быў адзнакаю 
раскошы, але з-за папулярнасці кавы яе пачалі падаваць на стол.
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Яшчэ ў першай палове XVIII ст. нават у далёкіх ад сталіц шляхецкіх 
дварах кава пачала выцясняць звычайна ўжыванаю за сняданкам піўную 
поліўку, а з сярэдзіны стагоддзя яе разам з прысмакамі сталі падаваць 
на паабедзенных спатканнях. Кітовіч заўважае, што звычка да кавы 
ўратавала шмат якіх мужчын ад гарэлкі, «што нішчыць здароўе і розум».

Слабую каву называлі «нямецкай» ці «шлёнскай»13. Тым не менш 
мяркуецца, што распаўсюджанню кавы ў Рэчы Паспалітай паспрыяў 
дрэздэнскі двор Саксонскіх курфюрстаў, з дынастыі якіх у канцы 
XVII — першай палове XVIII ст. абіраліся каралі Рэчы Паспалітай. Сак-
сонец Ёган Себасцьян Бах паміж 1734 і 1735 гадамі напісаў нават адпа-
ведную «Кантату пра каву». Але ўжо ў 1733 годзе пінскі біскуп Юры 
Булгак выдаткаваў на закуп кавы суму, роўную чвэрці выдаткаў на віно, а 
віна тады пілі досыць шмат14.

У 1792 годзе ў Варшаве функцыянавала ўжо 101 кавярня15, яны сталі 
месцам таварыскіх спатканняў. Якраз такі клубны характар кавярань і 
выклікаў незадаволенасць улад. Калі ў 1794 годзе паўстала ідэя, адным з 
аўтараў якой быў Тадэвуш Касцюшка, адкрыцця ў Варшаве «Дому Кавы, 
альбо Казіно» для афіцэраў і асоб цывільных, кароль Станіслаў Аўгуст з 
гэтай нагоды выказаў занепакоенасць, што «з той кавы хочуць патроху 
стварыць аднаўленне клубу [якабінцаў], а ў ім аднавіць найшкодныя на-
меры»16.

У правінцыі ж каву пілі не ў грамадскіх месцах, а дома. Пры 
беластоцкім двары гетмана Браніцкага штодзённа спажывалася каля 
кілаграма кавы, якая набывалася ў выправах у Гданьску ці Каралевец 
(Кёнігсберг)17. Але кава пастаянна дакуплялася ў Варшаве на складзе «Пад 
львом», а таксама ў беластоцкіх крамах. Гандаль прапаноўваў некалькі 
гатункаў кавы: марцііцкую, турэцкую, левандскую, галандскую. Гетман 
загадваў афіцыялу (канторшчыку), пасланаму ў Гданьск, набываць каву 
левандскую, «якая нічым не адрозніваецца ад турэцкай». Але найбольш 
папулярным быў гатунак турэцкай кавы «de Mocca», але яго ў Гданьску 
бракавала. Хутчэй за ўсё кава куплялася не смажаная — яе пражылі ўжо 
перад спажываннем.

Дбайная гаспадыня Ганна з Сапегаў Ябланоўская ў 1773 год-
зе ўсталявала цэннікі, дзякуючы якім мы ведаем параўнаўчыя кошты: 
філіжанка кавы з цукрам была ацэнена ў 6 грошаў, гарбаты — 3 грошы, у 
той час як кілішак гданьскай гарэлкі каштаваў 14 грошаў, а штука селяд-
ца — 4 грошы18.

Першапачаткова ў Вялікім княстве Літоўскім, як і па ўсёй Рэчы 
Паспалітай, кава пілася на ўсходні манер — без усялякіх дадаткаў. Даволі 
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хутка ў XVIII ст. пашырылася заходняя мода — у каву пачалі дабаўляць ма-
лако, салодкія вяршкі, цукар, а часам нават і соль. Менавіта салодкую — з 
цукрам і вяршкамі, пілі каву ў рэзідэнцыі Радзівілаў у Нясвіжскім замку ў 
XVIII ст.19 Кнігі паступленняў і выдаткаў, а таксама разнастайныя рэестры 
Радзівілаўскага двара, якія складаліся з выключнай падрабязнасцю і дэ-
талёвасцю, сведчаць, што ўладары Нясвіжа былі вялікімі аматарамі кавы. 
Напрыклад, на Каляды 1780 г. з Рыгі ў Нясвіж было дастаўлена 1500 бутэ-
лек шампанскага, 300 рэйнскага віна, 200 бургундскага, 3 бочкі англійскага 
піва, мяхі разынак і лімонаў, урэшце 800 фунтаў (300 кг) кавы20.

Сама кава падзялялася на добрую і ардынарную (звычайную). Цукру ж 
у той час было вядома тры гатункі: канар (з Канарскіх і Азорскіх астравоў), 
кандзі (з Крыта) і мяліс (з Мальты). Найбольш якасным і адпаведна самым 
дарагім быў цукар канар, а самы танны і распаўсюджаны — цукар мяліс. 
Цукар завозіўся выключна ў кавалках, у так званых галовах, вага якіх 
складала ад 3 да 6 фунтаў (ад 1,125 да 2,250 кг), а потым яго ўжо драбнілі 
для спажывання. На стол Радзівілаў звычайна падавалі цукар канар.21

Чорную ж каву ў Вялікім княстве пілі толькі ў часах пастоў. Таксама 
чорная кава заставалася напоем вайсковых лагераў.22

Ці толькі шляхецкая звычка?
У першай палове XIX ст. кава займала сталае месца ў рацыёне сярэд-

не- і дробназаможнай шляхты, пра што сведчаць рэцэпты па пражанню 
кавы ў «Літоўскай гаспадыні». Ганна Цюндзявіцкая, аўтарка гаспадар-
чых парад, апісвала рэцэпт пражання кавы, калі ў жароўню кідалі кава-
лак свежага несалёнага масла памерам з арэх — напой абяцаўся быць 
цудоўным23. Адам Міцкевіч апяваў нават не спажыванне, а гатаванне 
кавы ў правінцыяльных шляхецкіх маёнтках, дзе «для зрабення кавы ёсць 
асобная жанчына — называецца кавярка». Кава ў Міцкевіча пры двары 
Сапліцаў («Пан Тадэвуш») чорная, як вугаль, мае празрыстасць буршты-
ну, водар мокі ды гушчыню мёду:

Разносіць посуд пачалі для кавы свежай,
Дык на падносах, хораша размаляваных,
Дыміўся рад пахучых чайнікаў бляшаных,
Стаялі пазалочаныя філіжанкі,
А побач — дробныя гарнушкі для смятанкі.
Няма такой, як наша, кавы ў іншым краі,
Бо ў Польшчы, дзе жывуць старыя абычаі,
Жанчына ў доме адмысловая бывае,
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Кавяркай званая. Яна і здабывае
У горадзе або ў віціннікаў зярняты
І варыць так, як кажа вопыт ёй багаты,
Каб кава моккай пахла, як бурштын ірдзела,
Чарнела, як вуголь, і вязкасць мёду мела.
Вядома, чым для кавы добрая смятана,
На вёсцы ёсць яна. Кавярка, ўстаўшы рана,
Паставіць чайнікі, ў малочную ступае
І лёгка свежы белы цвет збанкоў згартае
У дробненькі прыгожы посуд філігранны –
Для кожнай філіжанкі свой вяршок смятанны
Старэйшыя з жанчын пілі ўжо каву зранку,
Цяпер другі напітак мелі пры сняданку,
Напітак, на які ніхто не гляне крыва:
Гарачае з вяршкамі, з свежым сырам піва.

Наколькі трывалай была ў Беларусі і Літве на пачатку ХІХ ст. трады-
цыя ўжывання кавы, сведчаць скаргі ды аповеды адной з гераіняў Ігната 
Ходзькі ў «Берагах Віліі»:

«Цяпер не ўмеюць ужо гатаваць добрай кавы. Не ведаюць ужо ця-
пер шмат сакрэтаў, дзеля гэтага патрэбных, бо... патрэбны абавязко-
ва рог аленя для працэджвання кавы, да вяршкоў не пашкодзіць трохі 
міндалю дзеля водару дый залачэння пенкі; цыкорыю, барані Божа, не 
болей чацвёртай часткі, такая прапорцыя дае колер найпрыгажэй-
шы і не шкодзіць смаку. Цяпер ужо і палову насыпаюць, але, пашка-
дуй Божа, якая гэта кава! Трэба яшчэ ведаць, як пражыць, бо можна 
перапаліць».

Гаспадыні кавярань заўжды ласкавыя
А вось як атмасферу віленскіх кавярань таго ж часу апісваў сын пру-

жанскага харужага і вядомы літаратар Юзаф Крашэўскі:
«Кавярні, улюбёныя моладдзю, былі таксама рознага роду. Насам-

рэч ім забаронена іх наведваць, але былі гадзіны і скрытыя пакойчыкі, 
у якіх студэнты частаваліся цыкорыевым нектарам, не палохаючы-
ся адведзінаў бедзеля (вознага вучэльні. — А. Дз). Гаспадыні кавярань, 
заўжды ласкавыя да моладзі, прымалі яе з усмешкаю. Ніхто не піў 
столькі кавы, як студэнты, бо ж шматкроць разоў кава замяняла абед.

Кавярні, лепей уладкаванымі, былі месцамі спатканняў вайскоўцаў, 
канцылярыстаў, музыкаў ды разнастайнага цывільнага тлуму. Рэдка да 
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іх скіроўваліся студэнты, для якіх за зло ўважалася бадзянне па кавяр-
нях, і менавіта, можа, таму пачувалі яны бязмерную ахвоту да забаро-
ненага плоду. У адных гулялі ў шахматы, у другіх — чыталі часопісы ды 
разважалі пра літаратуру, а ў іншых — фартэпіяніст ратаваў часам 
Рэнера. Паэта Крыштаповіч дэкламаваў свае паэмы»24.

Пра ўсходняе паходжанне кавы ўзаўжды памяталі ў Рэчы Паспалітай, 
а асабліва, што яна трапіла праз Турцыю. Сармацкі арыенталізм 
Рэчы Паспалітай прадугледжаваў як запазычанні, так і выбудову 
цывілізацыйнага муру. Але кава сталася на нашых землях не проста на-
поем, але, у пэўным сэнсе, культурным сімвалам.
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