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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ
СА ЛА ТА З ПЕ ЧА НІ

Спат рэ біц ца: ку ры ная 

пя чон ка — 300 г, морк ва 

па-ка рэй ску — 150 г, цы-

бу ля ся рэд ніх па ме раў — 

1 шт.

Ад ва рыць ку ры ную пе-

чань, асту дзіць і дроб на 

на рэ заць. Морк ву па-ка-

рэй ску раз рэ заць на ка-

рот кія ка ва лач кі.

Цы бу лю здраб ніць і аб сма жыць на алеі, асту дзіць.

Злу чыць усе ін грэ ды ен ты, за пра віць ма я нэ зам. Ста ран-

на змя шаць і, пры не аб ход нас ці, пад са ліць.

ПІ РОГ З КА ПУС ТАЙ І МЯ САМ
Ён на гад вае га луб-

цы, але яго пры га та ван-

не зай мае знач на менш 

ча су. Цэ лыя ліс ты пе ра-

кла да юц ца мяс ной на-

чын кай — атрым лі ва ец-

ца вель мі са ка ві та, у ад-

роз нен не ад вы печ кі з 

на рэ за най ка пус тай.

За праў ля ец ца та кая стра ва смя та най або ёгур там. Для 

больш вост ра га сма ку мож на да даць у за праў ку здроб не-

ны зуб чык час на ку. Бу лён з ага род нін ы мож на за мя ніць 

кі пя чо най ва дой ці мяс ным бу лё нам.

Спат рэ біц ца: ка пус та бе ла ка чан ная —1 шт., сві ны 

фарш — 600 г, та мат ны со ус — 100 г, сыр цвёр ды — 

100 г, бу лён з ага род ні ны — 200 мл, рыс — 50 г, цы бу ля 

рэп ча тая — 1 шт., час нок — 2 зуб кі, зя ле ні ва — на смак, 

кмен — па жа дан ні, чор ны пе рац, соль — на смак.

Змя шай це фарш з пра мы тым ры сам, да дай це спе цыі, 

здроб не ную цы бу лю і па са лі це. Доб ра змя шай це і ад праў-

це у ха ла дзіль нік на 20—30 хві лін.

У гэ ты час раз бя ры це ка чан ка пус ты на ліс ты, ад ва-

ры це іх у пад со ле най ва дзе да мяк кас ці, зрэж це цвёр дыя 

пра жыл кі.

Вы сце лі це фор му, уклю ча ю чы бор ці кі, па ло вай ка пус-

ных ліс тоў, вы кла дзі це на іх па ла ві ну фар шу. Паў та ры це 

плас ты, апош ні па ві нен быць ка пус ны.

Кож ны пласт фар шу па лі вай це бу лё нам, у якім раз ве-

дзе ны та мат ны со ус.

На крый це пі рог фоль гай і ад праў це ў ду хоў ку, ра за грэ-

тую да тэм пе ра ту ры 190 гра ду саў, на 50 хві лін.

Да стань це пі рог, па сып це на дзёр тым сы рам і за пя кай це 

яшчэ 10 хві лін. Пас ля ўпры гож це зя ле ні вам і па да вай це 

га ра чым са смя та най.

 Ка лі вы ва ры це буль бу ў мун дзі ры, лу пі на ча сам 

ло па ец ца. Каб гэ та га не ад бы ва ла ся, да дай це ў ва ду не-

каль кі кро пель во ца ту.

Вы моч ван не ў во ца це, ква се, кіс лым ма ла цэ, агу-

роч ным, ка пус ным ці бу рач ным ра со ле — на дзей ны спо саб 

зра біць цвёр дае мя са мяк кім.

 Каб кат ле ты, ры ба, мя са ці блі ны не пры ста ва лі 

да па тэль ні, трэ ба па пя рэд не на грэ тую па тэль ню на цер ці 

сы рым яеч ным бял ком.
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Не звы чай ныя су се дзі
Уя ві це вясковы двор, дзе ў кож-

най па бу до ве сваё ча роў нае на-

сель ніц тва: лаз нік, пун нік, хлеў нік, 

гу мен нік, еў нік. А коль кі роз ных 

дроб ных ня чыс ці каў збі ра ец ца на-

ра біць ча ла ве ку шко ды — злыд ні, 

шэш кі, стры гі, ля даш ці кі, хох лі кі 

ды ін шыя. Каб усе гэ тыя нячысцікі 

не па лез лі ў ха ту, па трэ бны быў 

хатнік, пры чым на шыя прод кі лі-

чы лі, што ў яго ёсць жон ка і дзе ці. 

І ка лі ў ха це ста яў гру кат, ка за-

лі, што гэ та вя сел ле да ма ві коў. 

У до ме спра ба ва лі гас па да рыць 

і ма лыя сва воль ныя кі кі ма ры, — 

яны ха це лі ка пі ра ваць па во дзі ны 

гас па дынь, ха па лі ся за па кі ну тыя 

тка ні ну ці пра жу, толь кі ні чо га ў іх 

не атрым лі ва ла ся. Гас па ды ні толь-

кі на ра ка лі на та кіх па моч ніц.

Сваё на сель ніц тва бы ло ў ля-

сах, рэ ках, ба ло тах. Не ка то рых 

ня чыс ці каў, на шы да лё кія прод кі 

пры ду ма лі, ві даць, для та го, каб 

за сце раг чы дзя цей ад не бяс пе кі. 

Ма лым нель га бы ло да лё ка ады хо-

дзіць ад до му, каб не па тра піць да 

ха пу на ці та го ж ба лот ні ка. Нао гул, 

усё ла гіч на — ка лі ча ла век не ра-

біў дрэн ных учынкаў, не шко дзіў 

лю дзям і пры ро дзе, не лез ку ды 

не трэ ба, ня чыс ці кі яго не ча па лі, а 

доб рыя ду хі, на ад ва рот, імк ну лі ся 

яшчэ і не як да па маг чы.

Бы лі ў нас свае «кен таў ры» — ва-

зі ла (яго ўяў ля лі ў ча ла ве чым аб ліч-

чы і воп рат цы, але з кон скі мі ву ша мі 

ды ка пы та мі) і ку мяль ган (меў ча-

ла ве чае це ла, па кры тае поў сцю, 

кон скую га ла ву). Пер шы да гля даў 

ко ней, пад меш ваў ім у корм ка рыс-

ныя зёл кі, каб жы вё лы ста на ві лі ся 

ду жэй шы мі, дру гі ж, на ад ва рот, шко-

дзіў, пад соў ваў атрут ныя рас лі ны.

Бе ла рус кія ру сал кі не ся дзяць 

вы ключ на ў ва дзе, а бе га юць па 

па лях, ля сах, гуш ка юц ца на арэ-

лях, ка ча юц ца ў жы це.

На шы ваў ка ла кі не тэ ра ры зу-

юць вёс кі. Імі «ста на ві лі ся» ча раў-

ні кі, са ма губ цы, ня бож чы кі, праз 

ма гі лу якіх пе ра ско чы ла кош ка, 

аль бо лю дзі, якія, па мі ра ючы, пра 

што-не будзь шка да ва лі, аль бо аб 

якіх хтось ці моц на пла ча і ўвесь 

час узгад вае. Час та ваў ка лак 

пра цяг вае ра ней шыя спра вы, які-

мі зай маў ся, ка лі быў звы чай ным 

ча ла ве кам. Так, сквап ны гас па дар 

пе ра ліч вае гро шы сха ва на га скар-

бу, ня бож чык-му жык хо дзіць да 

сва ёй жон кі... Ваў ка ла кам мож на 

бы ло стаць па сва ёй во лі — пе ра-

кі нуц ца праз уторк ну тыя ў зям лю 

васт ры ём уверх на жы. Ка лі ж нех-

та тыя на жы зня се — ад ва рот нае 

ча раў ніц тва не маг чы ма. Злы ча-

раў нік мог пе ра тва рыць у ваў ка ла-

каў удзель ні каў цэ ла га вя сел ля.

На огул, на Бе ла ру сі, па вод ле 

ка зак, ча ла век мог пе ра тва рыц ца 

не толь кі ў ваў ка, але і ў птуш ку, 

паў зу на, лі су, мядз ве дзя, тха ра.

Цмо кі (змеі) на шым прод кам 

маг лі су стра кац ца роз ныя — ці 

ве лі зар ных па ме раў, але над та 

ля ні выя, ці пра ца ві тыя шаў цы ды 

краў цы, што жы лі ў ка мя нях і на ват 

ра бі лі лю дзям рэ чы. Ча сам цмо кі 

пе ра тва ра лі ся ў пры го жых хлоп цаў 

і лё та лі да дзяў чат, аль бо ста на ві-

лі ся вя сёл ка мі, што смок чуць ва ду 

з ра кі і пе ра кід ва юць яе на не ба.

Не абы шлі ся бе ла ру сы і без 

улас ных асіл каў. Вялізныя дзе цю кі, 

ка лі жы лі на роз ных бе ра гах ра кі, як 

мя чом, пе ра кід ва лі ся даўжэзнымі 

ка мя ня мі (ся ке ра мі, жор на мі). У каз-

ках кі ну тая асіл кам у не ба бу ла ва 

гу дзе так, быц цам гром гры міць.

Мыш ка за мест зуб ной феі
Ды і пра звя роў бе ла ру сы ўме-

лі складаць бай кі. На прык лад, 

мядз ведзь ра ней быў ча ла ве кам. 

Маў ляў, ней кі ду рань ха цеў на пу-

жаць Бо га, апра нуў ка жух поў сцю 

на верх, а пас ля быў па ка ра ны за 

ня ўда лы жарт. Па ін шай вер сіі, ча-

раў нік па ка раў гуль тая, які краў мёд 

ад чу жых пчол. Ра ней ве ры лі, што 

мядз ведзь ду жэй за чор та, і ка лі 

якая ха та за ча ра ва на ці яе гас па да-

роў ча кае ня шчас це — мядз ведзь 

мо жа да па маг чы. Ка лі прой дзе праз 

вёс ку, за бя рэ з са бой усе бе ды-ня-

шчас ці. Каб жа сам мядз ведзь не 

на ра біў гас па дар цы шко ды, у не-

ка то рых вёс ках яго за доб ры ва лі, 

ла дзі лі свя та Ка ма е дзі цы.

Ша на ва лі ра ней і ву жа. Той быц-

цам за ткнуў дзір ку ў каў чэ гу Ноя, 

якую пра грыз ла мыш. А ча сам яго 

лі чы лі за хатніка — і на ват тры ма лі 

ў ха це пад печ чу і ста ві лі яму ма-

ла ко. Удзяч нае ства рэн не ахоў ва-

ла дом ад гры зу ноў. А з'яў лен не ў 

до ме мы шэй у вя лі кай коль кас ці 

лі чы ла ся дрэн най пры кме тай.

Хоць бы ло і та кое ўяў лен не, што 

ў вы гля дзе мы шэй ноччу пры хо-

дзяць ду шы па мер лых — да ядаць 

па кі ну тыя на ста ле ка вал кі хле ба. 

А яшчэ ве ры лі, што мы шы пры но-

сяць дзет кам зуб кі. Так са ма дзе-

ні дзе ду ма лі, што па ля выя мы шы 

ахоў ва юць зер не, і на по лі ім па кі-

да лі апош нія ка ла сы.

Але як вяр нуць тыя мі фы? Най-

перш чы тай це дзет кам бе ла рус кія 

каз кі.  На прык лад, у ад ной ка ро-

ва вы сту пае апя кун кай дзяў чы ны-

сі ра ці ны, у дру гой вы су стрэ не це ся 

з ка зой-ма ню кай. А па мя та е це, як 

во жык спа бор ні чаў у за бе гу з зай-

цам? У на род ных уяў лен нях гэ ты 

звя рок на дзя ляў ся муд рас цю і кем-

лі вас цю, мог раз бі ра ца ў ча роў ных 

зёл ках. А яшчэ ка лю чы мо жа ад-

га няць ня чыс тую сі лу.

Шмат ка зак пра зай цаў, дзе 

абы гра лі і яго доў гія ву шы, і па лах-

лі васць, і хут касць. А ра ней у вёс-

ках маг лі рас каз ваць і пра тое, ча му 

ў зай ца ма лень кае сэр ца: Бог ля піў 

звяр ку доў гія ву шы, а на ас тат няе 

ма тэ ры я лу не ха пі ла, на ват прый-

шло ся ка ва ла чак хвас та адар ваць, 

каб з яго вы ля піць сэр ца.

Па вод ле пры кме ты, су стрэ ча з 

зай цам, ка лі ча ла век толь кі вы пра-

віў ся ў да ро гу, не ня се ні чо га доб ра-

га — лепш вяр нуц ца да ха ты. За тое 

ча ла ве ку па шан цуе, ка лі ён су стрэ не 

ваў ка. Шэ ры, па вод ле пад ан ня, быў 

ство ра ны чор там з глі ны. Сваё «дзе-

ці шча» чорт спра ба ваў на цка ваць 

на Бо га, ды толь кі не ўда ло ся яго 

ажы віць. Та ды сам Бог ажы віў ваў ка 

і за га даў, каб той уку сіў чор та.

Жы вё лы бы лі за дзей ні ча ны ў 

аб ра дах. (На Ка ля ды ха дзі лі з ка-

зой, мядз ве дзем, бус лом.)

Вы явы звя роў зна хо дзяць у ста-

ра жыт ных па ха ван нях, з іх кос так 

ра бі лі абя рэ гі і ўпры го жан ні, на 

руч ні ках — вобразы га лу боў і пеў-

няў. А ка го ўно сяць у но вы дом? 

Ка та і пеў ні ка! На род ная ду хоў ная 

куль ту ра бе ла ру саў вель мі ба га-

тая, да след чы кі за на та ва лі шмат 

пе сень, за моў, пры ка зак, пры ма-

вак, па вер' яў, за га дак. Трэ ба толь-

кі на ву чыц ца ка рыс тац ца (а мо жа, 

га на рыц ца) гэ тым.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

Ве дай сваё!Ве дай сваё! Пра ру са лак з на га мі, 
пра ца ві та га цмо ка і за ча ра ва ных лю дзей

СПРА ВІЦ ЦА ЗУБ НАЯ ПА СТА
Ачыст ка се раб ра

З ча сам ся рэб ра ныя вы ра-

бы цям не юць і мо гуць па крыц-

ца пля ма мі. У про да жы ёсць 

ад мыс ло выя срод кі для ачыст кі 

се раб ра, якія спраў ля юц ца з 

гэ тай праб ле май. Але іх мож на з пос пе хам за мя ніць звы-

чай най зуб ной па стай. До сыць па цер ці ўпры га жэн не не-

вя лі кай коль кас цю зуб ной па сты і пра мыць ва дой.

Ачыст ка фар
Вяр нуць фа рам аў та ма бі ля бляск і праз рыс тасць так са-

ма да па мо жа зуб ная па ста. Каб не па дра паць па верх ню, 

спа чат ку змый це ва дой пяс чын кі. За тым па тры це фа ру 

губ кай з не вя лі кай коль кас цю па сты.

Вы да лен не плям на кух ні
Шклян кі, куб кі, та лер кі, стол — на но сім на губ ку тро хі 

па сты і ад ці ра ем не на віс ныя пля мы.

Вы да лен не плям на тка ні нах
Пля мы ад та кіх хі міч ных рэ чы ваў, як чар ні ла або фар ба 

для ва ла соў, ад мы ва юц ца праз су ткі пас ля на ня сен ня на 

іх зуб ной па сты.

А ка лі па цер ці ды ван губ кай з зуб ной па стай, то мож на 

ўба чыць, што і ін шыя пля мы зда юц ца і зні ка юць.

За па лен ні на ску ры
Ма лень кая га ро шын ка зуб ной па сты зды ме сверб і 

за па лен не ад уку саў на ся ко мых, а так са ма пад су шыць 

пры шчык, які не ча ка на вы ска чыў.

За ме на клею
Па ста да па мо жа па ве сіць пла кат так, каб не са пса ваць 

шпа ле ры. На ня сі це яе на кож ны рог пост ара і пры ціс ні це 

да сця ны.

К У  Л І  Н А Р  Н Ы Я  Х І Т  Р Ы  К І

Ча му мы так за хап ля ем ся ўсход ні мі ка лен да ра мі, каз ка мі, ча-

роў ны мі пер са на жа мі? Мо жа, мы прос та не ве да ем пра сва іх?! 

Між тым, на род ная фан та зія на ся лі ла Бе ла русь роз ны мі цу да-

ге ро я мі. Ад ны і тыя ж воб ра зы мо гуць паў та рац ца і ў за мо вах, 

і ў пес нях, і ў каз ках. Адзі нае, не ха пае сю жэ таў пра на шых 

мі фіч ных пер са на жаў, дык ча му б су час ным пісь мен ні кам не 

пры ду маць іх?

У му зеі мі фа ло гіі ў За слаўі.


