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Гармонiк звонка грае — шчасця маладым жадае!
Вяселле... Напэўна,
не знойдзецца iншага свята,
на якiм гучала б столькi
разнастайных добрых
пажаданняў. Зычаць кахання
i дзетак, сямейнага ладу
i багацця, спагадлiвай цешчы
i свякрухi, непраходзячай
маладосцi i сталай мудрасцi...
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 Народныя мудраслоўі

«МАСЦІ КЛАДКУ,
ПРАСІ ГАСЦЕЙ У ХАТКУ»
У сімволіцы сямейных абрадаў, у якіх пераходу з аднаго статусу ў іншы надавалася вялікая ўвага, «мост» набываў асабліва
важнае значэнне. Ён быў тым няўлоўным
памежжам, дзе і адбываўся рытуальны
пераход.

Існавала і такое павер'е: каб нявеста лёгка нарадзіла першае дзіця, яна павінна была перайсці
цераз ручай або рэчку па мосце і сказаць наступныя магічныя словы: «Як ручай прайшла, падол не
замачыла, так і дзіця нараджу — не пачую».
Калі жанчына ўпершыню пераходзіла мост са
сваім дзіцем, то абавязкова павінна была кінуць у
ваду якую-небудзь «ахвяру»: манету, хусцінку або
акраец хлеба. Гэта рабілася для таго, каб у далейшым з гэтым дзіцем не адбылося нічога кепскага
(не ўтапілася, не напала бяссонніца, каб добрым
было здароўе).
У беларусаў здаўна існавалі забароны выходзіць на мост пасля захаду сонца, а таксама ў
святочныя дні — напрыклад, на Русальным тыдні. Па народных павер'ях усходніх славян, русалкі
з'яўляюцца на мастах і могуць нашкодзіць таму,
хто ідзе ў дарогу.
На Беларусі лічылі, што той чалавек, які пажадаў
стаць ведзьмаком, павінен апоўначы прыйсці на мост
і сустрэцца там з нячыстай сілай. Нездарма ж у народзе казалі: «Каб цябе д'ябал пад мастом сустрэў».
Мост стаў рытуальным месцам для лячэння некаторых хвароб. Чалавека прыводзілі або прыносілі да моста, каб выканаць над ім спецыяльныя
рытуальныя дзеянні і «пакінуць» на мосце або пад
ім хваробу. У шматлікіх замовах ёсць словы, якія
ўказваюць на месца магічнага дзеяння: «Цераз тую
раку вогненную стаіць мост калінавы...».
Нашы продкі лічылі, што душы памерлых трапляюць на «той» свет з дапамогай моста, які пралягае цераз вогненную раку. Калі чалавек быў
праведнікам — то мост будзе зручным, шырокім,
калі грэшнікам — то мост ператворыцца ў мостгойданку, часам танчэйшую за чалавечы волас.
Каб пасля смерці мост «дапамог пераправіцца»
на «той» свет, на Палессі жанчыны пасля выпечкі
хлеба абавязкова кідалі ў печ тры паленцы дроў,
каб яна не пуставала, — яны і будуць служыць
«мастком» для пераправы.
На Палессі доўгі час існаваў звычай у дні памінання продкаў хадзіць на балота і «будаваць»
масткі, каб падарожнікі пры пераходзе цераз іх
узгадвалі імёны памерлых сваякоў.
Аксана КАТОВІЧ, Янка КРУК

 Мясціны, знітаваныя з душой
Вясковая школа заўсёды верна служыць адной
высакароднай мэце: сее «разумнае, добрае, вечнае».
Ва ўсе часы яна — цэнтр духоўнасці і беларускасці.
Менавіта такой з'яўляецца і школа ў вёсцы Вялікае
Сяло, што знаходзіцца за сямнаццаць кіламетраў
ад Дзяржынска. Непадалёку цячэ Малая рачулка.
Яна ўпадае ў рэчку Пярэкуль, якая «перакульваецца»
сабе з каменьчыка на каменьчык ужо не адно
стагоддзе... Вось такая гармонія робіць надзвычай
прывабнымі гэтыя мясціны для пакаленняў
вялікасельцаў, мацуе ў іх вялікі гонар за сваю малую
радзіму.

Для ўсіх саслоўяў
і веравызнанняў



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

«Масціць масты» — адна з абавязковых умоў
выканання розных абрадавых дзеянняў і асабліва святочных варожбаў. Іншы раз хочацца проста
ўсклікнуць ад здзіўлення, калі пачынаеш разумець, як мудрагеліста і вобразна, непрадказальна
і сімвалічна ўсё было пераплецена ва ўяўленнях
нашых продкаў аб гэтым неспазнаным свеце. Уявіце сабе, што прарыў у той таямнічы свет быў
магчымым пры дапамозе спецыфічнага інфармацыйнага «моста», які нейкім незразумелым чынам яднаў сэрцы закаханых людзей. Аказваецца,
масток паміж лёсамі двух чалавек узводзіла сама
дзяўчына. Нашы продкі пакінулі нам у спадчыну
некалькі варыянтаў варажбы, у якіх ключавым
дзеяннем было ўзвядзенне сімвалічнага моста.
Напрыклад, дзяўчына даставала з калодзежа вядро вады, ставіла яго на край зруба, клала цераз
вядро галінку вішні і прамаўляла словы заклінання: «Мілы мой, прыдзі, па кладачцы на другі бераг
перавядзі!» Неверагодна: адно сэрца пасылала ў
космас мару аб паспяховым замужжы, а другое
перахоплівала яго і пасылала ў космас мару аб
сваёй суджанай...
У другім варыянце ваду набіралі ў невялікі посуд
(гаршчок, місу), які перад сном ставілі каля ложка.
Дзяўчына ладзіла з пруточкаў, саломы пераправу,
якая нагадвала мост. Яна звярталася да нябёсаў
з просьбай убачыць сон, у якім бы мілы, любы чалавек «перавёў» бы цераз сімвалічны мост, гэта
значыць, узяў бы замуж.
Калі храм, у якім будзе вянчацца пара, знаходзіўся ў суседняй вёсцы, то маршрут вясельнага
поезда дадому пракладвалі такім чынам, каб праехаць праз тры, а ў некаторых выпадках — і цераз
сем мастоў. Пры гэтым існавала павер'е, што па
мастах маладыя павінны былі прайсці пешшу, а
тым часам нявеста непрыкметна кінуць у ваду свой
пояс, хусціну або яшчэ што-небудзь са сваіх рэчаў,
каб шлюб быў шчаслівым.

усё жыццё — ён будзе ахоўваць жанчыну ад бяды i
сямейных непрыемнасцяў. Да таго ж, калi мацi агорне
гэтым вэлюмам сваё хворае немаўля — тое абавязкова
паправiцца».
Таццяна Кур'ян (дырэктар Любанскага дома народнай
творчасцi Акцябрскага раёна): «У нас маладым дораць
вось такi «шлюбны» абярэг, каб яны поруч прайшлi праз
усё жыццё. А яшчэ дораць абярэгi «багацько» (каб было
шмат дзетак), «зярнушка» (на прыбытак у хаце)».
Яўген ПЯСЕЦКI.

Такой дабразычлiвасцю спрадвеку поўняцца нашы
вясельныя песнi, абрады. — Якiя вам вядомы мясцовыя асаблiвасцi вяселля? — звярнуўся я да герояў
гэтых здымкаў.
Дзянiс Голуб (з вёскi Лiпава Калiнкавiцкага раёна):
«Вясёлыя песнi за сталом зычаць маладым радаснага
жыцця. Важна, каб гарманiст іграў добра, гучна i без
стомы. Каб танцоры за вечар па тры кашулi мянялi!»
Фацiма Кушнер (з вёскi Дзмiтрыеўка Клiчаўскага
раёна): «Вэлюм ад вянка маладая павiнна захоўваць

У дакументальных крыніцах
вёска Вялікае Сяло згадваецца з
ХVІ стагоддзя. У 1589 годзе яна
ўваходзіла ў Старынкаўскую воласць. А пасля другога падзелу
(у 1793 годзе) Рэчы Паспалітай
стала цэнтрам Вялікасельскай
воласці Мінскага павета. Чаму
сяло Вялікае? Няцяжка здагадацца, што побач было сяло
Малое.
Пасля адмены прыгоннага
права былі зацверджаны і часовыя правілы для некаторых народных школ, якім дазвалялася
прымаць дзяцей усіх саслоўяў
і веравызнанняў. Вялікасельскіх дзяцей першым далучыў
да асветы святар Адам Баркоўскі: у 1863 годзе пры ТонаваСлабодскай царкве адкрылася
вучылішча. Паколькі асобнага
памяшкання яно не мела, святар аддаў адзін з пакояў дома,
які сам займаў, для заняткаў з
вучнямі «без усялякага на тое
ўзнагароджання з боку грамадства». Крыху пазней у Вялікім
Сяле з'явілася аддзяленне Тонава-Слабодскага вучылішча, а ў
1874 годзе яно пераўтварылася ў Вялікасельскае вучылішча.
Колькасць вучняў вагалася ад
15 да 25 чалавек.
Не кожны вясковец мог адправіць дзіця на вучобу. Па-першае, малыя былі добрымі памочнікамі па гаспадарцы, па-другое,
за вучобу трэба было плаціць.
Напрыклад, настаўнік атрымліваў 150 рублёў за год, а яшчэ
вы дат каў па тра ба ва лі ацяпленне, асвятленне, вучэбныя
матэрыялы… Але ў вяскоўцаў
усё больш расло ўсведамленне

таго, што адукаванаму чалавеку
прасцей выйсці ў людзі, дабіцца лепшай долі. У 1876 годзе
на сродкі сялян быў пабудаваны
дом для Вялікасельскага народнага вучылішча. Спярша вучыліся толькі хлопчыкі, а ў 1893 годзе сярод 26 вучняў былі ўжо і
2 дзяўчынкі.

Будынак
як сведка перамен
Што здарылася з будынкам
школы ў пачатку ХХ стагоддзя,
невядома. Архіўныя звесткі сведчаць, што да рэвалюцыі дзеці
займаліся ў арандаваных у сялян хатах. Літаральна ў кастрычніцкія дні 1917 года член Мінскай
павятовай управы Ф. Н. Войцік
заключыў з селянінам вёскі Вялікае Сяло Рубяжэвіцкай воласці Пятром Адашкевічам дагавор
аб здачы ім у арэнду пад клас
памяшкання памерам 8 на 8 аршын з ацяпленнем за 180 рублёў.

«МАЛЕНЬКІЯ ХРОНІКІ
ВЯЛІКАГА СЯЛА»
Да многіх перамен у жыцці
пасля рэвалюцыі вёска ставілася насцярожана. Але ў тым, што
трэба будаваць школу, сумненняў не было. У 1920-я гады з'явіўся будынак школы, у пачатку
калек тывізацыі яго прыстасавалі пад яслі, крыху пазней ён
згарэў.
Яшчэ неаднойчы лёс школьнага будынка змяняўся. Час пакідаў на ім своеасаблівы адбітак. У 1933 годзе, напрыклад,
заняткі ішлі ў перавезенай з суседняй вёскі хаце, дзе жылі сем'і
двух братоў, якіх раскулачылі.
У 1935 годзе калгаснікі ўзвялі
новы будынак — для сямігодкі.
Узначальваў школу Аляксандр
Панкрацьеў. Вучылася ў ёй каля 200 дзяцей. Камсамольскі
ак тыў з педагогаў праводзіў
вучэбна-выхаваўчую работу ў
школе і сярод вяскоўцаў калгаса «Усход-1». Пры неабходнасці настаўніцкі калектыў прымаў
удзел у ахове дзяржаўнай савецка-польскай мяжы, што праходзіла побач. Школа падтрымлівала
цесную сувязь з пагранзаставай
«Целяшэвічы» і камендатурай
«Наквасы». Кожны супрацоўнік
школы меў у сваім пашпарце візу № 1, што давала права жыць
і працаваць у пагранічнай зоне.
Мелася, што школа стане сярэдняй, але пачалася вайна…

Будынак школы ў 1933 годзе.

Многія вяскоўцы, у тым ліку і
былыя вучні, настаўнікі пайшлі
абараняць Радзіму.
Самым трагічным у гісторыі
школы стаў 1943 год. Фашысты спалілі яе разам са старшай
пі я нер ва жа тай Аляксанд рай
Шаўцовай. Яна ўступіла ў рады
змагароў — з'яўлялася членам
На ва сёл каўскай пад поль най
групы — таму і загінула ў агні ў
сваёй любімай школе…
Пасля вайны дзеці зноў вучыліся ў старым будынку, а калі
вучняў было многа — і ў будынку
сённяшняй крамы, пакуль у пачатку 1970-х гадоў не з'явілася
прыбудова. Але самая лепшая
пры будо ва бы ла зроб ле на ў
2003 годзе.

Узор беларускасці
Асаблівая адметнасць школы — краязнаўчы музей «Азбука роднай гісторыі і прыроды».
Сярод іншых каштоўных экспанатаў у ім — успаміны людзей: сведкаў калектывізацыі,
удзельнікаў Вялікай Айчыннай
вайны, дзяцей, якія перажылі
гады ваеннага ліхалецця. Застаецца толькі шкадаваць, што
да відавочцаў звярнуліся позна:
многіх з аднавяскоўцаў, каго хацелася б паслухаць, ужо няма
сярод нас.

На фотаздымку 1941 года —
настаўнікі і вучні Вялікасельскай школы.

На жаль, гасцей у школе,
хто б мог далучыцца да багатай скарбонкі мясцовай гістарычнай памяці, бывае не так
многа. І таму следапыты скарысталі іншы варыянт далучэння да сваёй спадчыны шырокага кола цікаўных краязнаўцаў. Кніга «Маленькія хронікі
Вялікага Сяла» мае ўсяго два
асобнікі. Першы з іх — музейны экспанат, каштоўнасць якога не толькі ў змесце, а і ў тым,
што кніга зроблена ўручную
мастаком Наталляй Ермаловіч
і майстрам Андрэем Мартынюком. Другі экзэмпляр — таксама ручной работы — бібліятэчны варыянт.
Многія са школьных выхаванцаў, нібы птахі, разляцеліся
па свеце, але глыбока звязаны
сваімі каранямі з вёскай, дзе
ўсвя до мі лі ся бе бе ла ру са мі.
У гэтым яны прызнаюцца яшчэ
і яшчэ раз, завітваючы да роднага парога.
Адно толькі сумна, што ў сучаснай школе з найлепшымі
традыцыямі ўсё менш чуваць
дзіцячыя галасы. А так хочацца, каб квітнела школа, жыла
вёска — Вялікае Сяло!
Алена СТЭЛЬМАХ.
Здымкі з архіва
школьнага музея.

Трапіць госць у будзень,
а ці ў свята:
— Калі ласка, калі ласка ў хату!
Не паспелі сесці пры сустрэчы,
Як патэльня засквірчэла ў печы,
Ды і чарка бліснула дарэчы.
Бульба, смажаніна і каўбаска,
Пакаштуйце, людцы, калі ласка!
Пятрусь Броўка
А зараз, шаноўныя сябры, самы
час пагаварыць пра сталовы і кухарскі посуд, якім карысталіся нашы
продкі, і вызначыць, ці падыходзіць ён
да нашага часу. Пачнем са сталовага
посуду.
Сальні́ца, або сальні́чка, рабілася так: чатыры маленькія дошчачкі
змацоўваліся акуратнымі абручыкамі або дужкамі, унізе было ўстаўное
донца, зверху — шарнірная накрыўка.
Задняя сценка была вышэйшай, таму
накрыўка знаходзілася пад нахілам.
Узорная разьба на дошчачках была
даволі аднастайнай: крыжыкі, ромбікі,
зубчыкі і неглыбокія выдзеўбы. Замест сапраўднай сальніцы на стале
простага люду можна было пабачыць
яе берасцяную падробку, коўш без
ручкі, маленькую місачку або нават
чарапок, для прыгажосці абвіты бяростай. Але якой бы ні была сальнічка, яна заўсёды знаходзілася на стале
побач з хлебам.
Міска, піша Нікіфароўскі, з'яўляецца асноўным сталовым посудам
сялян. Міскі былі гліняныя і драўляныя. Ся род пер шых су стра ка лі ся
прос тыя і «пылівáныя» (пакрытыя
па лі вай). Драўля ныя па дзя ля лі ся
на «далбéжныя» і вытачаныя на такарным «кружáле». Цікава, што прыгожа размаляваныя міскі не былі распаўсюджаны сярод простага люду, бо

існавала прадузятая думка аб тым,
што фарба робіць дрэва, з якога зроблена міска, «нявéдымным» (невядомым), і ў яе склад уваходзіць… кашэчы мозг.
Велічыня і ёміс тасць місак былі
вельмі рознымі: ад вялізных «мі́сішчаў» да ма лень кіх «мі́ с ы нік» і
«місý л ік». На конт гэ та га Мі ка лай
Якаўле віч па ве дам ляе на ступ нае:
на шэсць дарослых спажыўцоў вадкай
стравы ўжывалася міска ёмістасцю ў
гарнец (3,28 л).
З часам драўляныя міскі чарнелі і
атрымлівалі тыповы квасны пах.
Гліняныя і драўляныя «талéрцы»
(талеркі) з'яўляліся на стале побач з
мяснымі стравамі: у іх падавалася і наразалася мяса. Толькі пры спажыванні
«пячы́ст» талерка была настольным
посудам. У іншых выпадках, калі мяса
было нарэзана і пакладзена ў вадкую
страву, талерка выціралася хлебам і
здымалася са стала.
Замест талеркі для наразання мяса
іншы раз выкарыстоўвалася спецыяльнае драўлянае «до́на» круглай або
квадратнай формы.
Прымаўка сцвярджае, што «сухая лыжка рот дзярэ». Нікіфароўскі піша, што мясцовая драўляная
лыжка здатна зрабіць тое ж і не сухой. Выструганая на скорую руку
прымітыўнымі інструментамі, яна
шурпатая, дзярэ губы, мае шырокія бакі і не ўваходзіць у рот, што
прычыняе шмат нязручнасцяў пры
спажыванні вадкіх страў, асабліва
дзецям. Ва ўжыванні сустракаліся
лыжкі трох тыпаў: авальныя, шыракабокія (нагадвалі бубновы туз)
і круглыя. Найвялікшая даў жыня
сталовай лыжкі складала 6 вярш-

коў, найменшая — 4 (1 вяршок —
4,4 см). Уя ві це са бе, ша ноў ныя
чытачы, як «зручна» было сёрбаць
лыжкай даўжынёй 26 сантыметраў!
Але падобная лыжка патрэбна нам і
сёння: яна не драпае посуду, вельмі зручная пры варцы варэння, сіропаў, размешвання цукру, мёду ў
вялікіх ёмістасцях.
Ме та ліч ныя лыж кі су стра ка ліся на сялянскім стале вельмі рэдка
і лічыліся сапраўдным скарбам. Але
сяляне не любілі імі карыстацца, бо
металічная лыжка, у гарачай страве
хутка награвалася, апякала рот і губы,
чаго не рабіла драўляная. Да таго ж
яна была меншай за драўляную, таму
есці ёй было не спорна.
«Відэлец» таксама быў рэдкасцю
на сялянскай кухні, куды ён зрэдку
трапляў у якасці падарунка. Просты люд жартаўліва сцвярджаў, што
«éтыю сáмыю відэ́лку Бог першы
дурувáв». Звычайна відэльцам даставалі з гаршка мяса і прытрымлівалі
яго пры наразанні. У астатні час гэты
сталовы прыбор адпачываў.
Яшчэ ра дзей су стра ка ла ся
«пярчо́ўка» (перачніца) у выглядзе
бляшанай каробачкі, бутэлечкі, драўлянага або берасцянага графінчыка,
якія вельмі танна купляліся на кірмашах і выкарыстоўваліся ў выключна
святочных абставінах, каб пусціць пыл
у вочы.
Посудам для масла была «маслё́нка», якая з'яўлялася на стале звычайна раз на год — на Вялікдзень.
Для захоўвання ежы і місак падчас
падарожжаў або працы далёка ад дому існаваў «кýблічак» — невялікае
вядзерца ёмістасцю ў гарнец ці два, з
двума вушкамі і накрыўкай, пасярэдзі-

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Было б сала, а патэльня знойдзецца

не якой знаходзілася выгнутая ручка.
Праз яе і вушкі праходзіла засаўка,
таму накрыўка не магла зваліцца, што
было вельмі зручна ў дарозе.

«ВАРЭ́ЎНЫ» ПОСУД
І «ПРЫРAДЫ»
Пад назвай «прырaд», піша наш
славуты этнограф, трэба разумець
розныя дапаможныя прадметы для
прыгатавання ежы. Значная частка кухарскага посуду набывалася ў
гарадах, мяс тэчках і на кірмашах,
а драўляныя вырабы рабіліся ўласнымі намаганнямі. Куплены посуд
падзяляўся на жалезны, гліняны і
драўляны. Першае месца, безумоўна, займаў «чыгýн, або цыгýн» —
чыгунны кацёл у адно-два вядры,

у залежнасці ад велічыні сям'і. Звычайна ў кожнай гаспадыні было два
чыгуны. У адным гатаваліся вадкія
стравы, у другім — бульба, гародніна і інш. Першы чыгун называўся
кіслым, а другі прэсным. У некаторых сем'ях яны замяняліся глінянымі
«гыршчкáмі» (гаршкамі).
Неабходным спадарожнікам кожнага чыгуна і гаршка быў «атлéвыш»,
або «атлéўнік», — кацёл або гаршчок, напалову меншы за асноўны.
Ён слу жыў запасам для папаўнення асноўнага посуду пры выкіпанні
стравы або для ўтрымання цёплай
вады для мыцця посуду. Маленькія
«чыгýньчыкі і гырнýлі» ўжываліся
для прыгатавання «кáшынькі» дзецям
і ў выключных выпадках, калі патрабавалася «кі́нуць гаршкі» (паставіць
банькі) хвораму.

«Лá т ка» су стра ка ла ся на роўні з вялікімі гаршкамі і, падобна ім,
ад вядзёрнай ёмістасці даходзіла да
памераў каўша. У ёй пражыліся і тушыліся розныя пячысты, яечні, пражаніна, а іншы раз у яе разліваўся
«сцюдзень».
Маленькія патэльні з ручкамі ў сялян Віцебшчыны сустракаліся рэдка.
Больш распаўсюджанымі былі вялікія
і глыбокія, якія ставілі ў печ з дапамогай чапялы. У такой патэльні атрымліваўся вялікі блін, ёй можна было
прыкрыць «шырачэ́нны гаршчок», калі патрабавалася «ўпaрыць страву».
На стале яна з'яўлялася толькі з пражанай яечняй, радзей — са смажанай
каўбасой. І, як бы нам ні рэкламавалі
патэльні з рознымі найноўшымі пакрыццямі, але важкая чугунная патэльня яшчэ здатная саслужыць нам
добрую службу.
Для выпякання бліноў і іншага
пры патэльні заўсёды знаходзілася
«падмaзка, мазі́лка», якой мог быць
кавалачак сала, іншы раз закручаны
у анучку і прымацаваны да невялікай
драўлянай ручкі, або кавалачак воску.
«Бля́ха» на мясцовай кухні сустракалася вельмі рэдка.
Макацё́р, або макі́тру — гліняны
посуд для расцірання маку, лёну, канопляў — таксама можна залічыць
да кухарскага посуду, бо нярэдка ў
ім таўклася бульба, морква і тварог
на «мыкані́ну».
Шумо́ўка — вялікая лыжка з частымі дзіркамі — сустракалася рэдка,
бо карыс тацца ёй у печы было нязручна.
«Пало́нік» — спецыяльная вялікая лыжка з доўгім тронкам — быў

неабходны кожнай кухарцы, бо з дапамогай яго адліваліся стравы ў «атлевыш», клаліся дабавы, спытваліся і
разліваліся па місках стравы пры падачы на стол. Без гэтай прылады і зараз
не абыходзіцца ніводная гаспадыня.
Ні кі фа роўскі пі ша, што нель га
не пагадзіцца, што вілкі, качарга і чапяла — тры галоўныя прылады кухарства. Яны знаходзіліся ў куце ля печы,
і месца гэта называлася «вылы́шнікам, кычаро́гнікам або чапéльнікам».
Гэтыя жалезныя прылады насаджваліся на моцнае драўлянае дзяржанне,
а калі качарга была драўлянай, то яе
канец, які пастаянна абгараў, апускаўся ў памыйны посуд. Павел Шпілеўскі
называе падобную качаргу «ажо́гам»,
але для Віцебшчыны такая назва
не была характэрнай.
Ад заграбной качаргі варта адрозніваць «кісялё́ўку» — невялікую лёгкую драўляную качаргу, якой у печы
размешвалі кісель або іншыя вадкія
стравы.
Для зручнасці перамяшчэння цяжкіх гаршкоў па сподзе печы ўжывалася «катýлка, або ко́тка» — кароткая цурка з правільнай выемкай
пасярэдзіне. Пры карыстанні гэтай
«прырaдай» на яе клалася дзяржанне
вілак, і гаршчок ехаў у печ і з печы.
Без гэтай простай рэчы гаспадыням
немагчыма было б справіцца з вядзёрнымі чыгунамі.
Аляксандр ВАШЧАНКА.
Шаноўныя чытачы, у рамках аднаго
артыкула немагчыма расказаць пра
ўвесь кухарскі і сталовы посуд сялян
Віцебшчыны, таму больш падрабязна
пра яго можна будзе прачытаць ў будучай кнізе, прысвечанай беларускай
кухні.

