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ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

КАЛЬ МАР З ЯБ ЛЫ КА МІ
Спат рэ біц ца: каль ма ры — 2 шт. 

(туш кі), яб лы кі — 1 шт., цы бу ля (ся-

рэд няя) — 1 шт., цу кар —1 ч. л., гар-

чы ца — 1 ч. л., мя та — 3-4 галінкі, 

алей для сма жан ня — 2-3 ст. л.

Туш кі каль ма раў на рэ заць на не-

вя лі кія квад ра ці кі (3x3 см). Яб лык 

раз рэ заць на чатыры част кі, вы да-

ліць се мач кі і на рэ заць лус тач ка мі. 

Цы бу лю на рэ заць паў кру га мі.

На ра за грэ тую з але ем па тэль ню вы клад ва ем цы бу-

лю і аб смаж ва ем яе ка ля дзвюх хві лін (на ся рэд нім аг ні, 

па меш ва ю чы). Ад су нуў шы цы бу лю да бор ці каў па тэль ні, 

вы клад ва ем на яе цэнтр лус тач кі яб лы ка. Па сы па ем цук-

рам і сма жым адну хві лі ну. За тым яб лы кі аку рат на пе ра-

ва роч ва ем і аб смаж ва ем з дру го га бо ку яшчэ хві лі ну.

На яб лы кі кла дзём пад рых та ва ных каль ма раў і, аку рат-

на па меш ва ю чы (або пад тра са ю чы па тэль ню), сма жым 

змес ці ва па тэль ні ка ля хві лі ны.

Да да ём у па тэль ню гар чы цу і дроб на на рэ за ную пра мы-

тую мя ту (мож на за мя ніць су ша най) і яшчэ раз змеш ва ем 

усе ін грэ ды ен ты.

Ту шым стра ву на не вя лі кім аг ні пад на крыў кай 3-4 хві-

лі ны.

Па ра да

У якас ці да дат ко вай пры пра вы мож на вы ка рыс тоў-

ваць со е вы со ус. У гэ тым вы пад ку па мян ша ем коль касць 

гар чы цы да 0,5 ч. л. і да да ём 1 ч. л. со у су. Усё ас тат няе 

без змен.

Най леп шым гар ні рам для та кой стра вы ста не рыс. Пры-

га туй це яго па та кім рэ цэп це:

шклян ку ры су пра мы ва ем, за лі ва ем 1,5 шклян кі ва ды і 

ва рым на ся рэд нім аг ні 10 хві лін (не па меш ва ю чы!). За тым 

вы клю ча ем агонь і па кі да ем рыс на 15 хві лін пад на крыў-

кай. У асоб ным рондалі змеш ва ем соль (1 ч. л.), цу кар 

(1 ч. л.) і яб лыч ны ці ры са вы во цат (2 ст. л.), атры ма ную 

су месь да да ём у рыс, ста ран на ўсё змеш ва ем і на да ём 

ры су фор му ша ры каў або паў сфе ры.

 Ка лі да даць у смя та ну крыху ма ла ка, яна не ад кі піць 

у пад лі ве.

 Для аба ро ны ад кры тай та мат най па сты ад цві лі трэ ба 

на накрыўку на нес ці тро хі су хой гар чы цы.

 Та мат ную па сту, якая за ста ла ся ў сло і ку, мож на збе-

раг чы ад цві лі, па сы паў шы яе дроб най сол лю і за ліў шы 

але ем.

 За вя лую га род ні ну (зя ле ні ва) мож на асвя жыць, аку-

нуў шы яе спа чат ку ў га ра чую ва ду, а за тым у ха лод ную.

НА ВА ГОД НІ ВЯ НОК СВА І МІ РУ КА МІ
Спат рэ біц ца: ас но ва для вян ка, 

зрэб ная стуж ка (меш ка ві на), дэ кор, 

стуж ка для бан та, га ра чы клей, ніткі.

Для асно вы мож на ку піць фаб рыч-

нае кол ца з плас ты ку, мож на зра-

біць са ма стой на з пе нап лас ту, дро-

ту, шчыль на га кар до ну і г. д. А аб' ём 

мож на на даць, на прык лад, ва тай або 

ха ла фай бе рам, бо ас но ва для вян ка 

ўсё роў на бу дзе пры кры та верх няй 

тка ні най. Для дэ ко ру мо жа ўзяць усё, што за ўгод на: на-

ту раль ныя ці штуч ныя шыш кі і га лін кі, уся ля кія ягад кі, 

сня жын кі і па цер кі, па лач кі ка ры цы, за су ша ныя кру жоч кі 

лі мо на або апель сі на.

Аб мот ва ем пад рых та ва ную асно ву па лат ня най стуж-

кай. За ма цоў ва ем кле ем. Фар мі ру ем дэ ка ра тыў ную кам-

па зі цыю. Фік су ем ніт ка мі ўсе га лін кі, каб не рас сы па ла-

ся. Да дат ко ва ўсё пра клей ва ем 

га ра чым кле ем для на дзей нас ці. 

Ка лі ў вас ня ма га ра ча га клею, 

не хва люй це ся, бо мож на ўзяць 

звы чай ны клей ты пу «Мо мент». 

Раз мя шча ем кам па зі цыю на вя-

ноч ку. Мес ца за ма ца ван ня пры-

кры ва ем пры го жай сня жын кай. 

І ўжо амаль га то ва!

Бя ром стуж ку і пра цяг ва ем яе 

праз вя нок, сшы ва ем два кан цы, 

каб атры ма ла ся пят ля.

З ін ша га ка вал ка стуж кі ро бім 

пры го жы бант і пры клей ва ем (або 

пры шы ва ем) яго на атры ма ную 

пят лю. Мож на бан там пры крыць 

шво на пят лі.

Зза ду на пят лі мож на пра ду-

гле дзець ма ца ван не на дзве ры. 

Уні зе пят лі мож на пра клас ці да-

дат ко выя шыў кі, каб пят ля ма ца-

ван ня не «ез дзі ла» па па верх ні 

вя ночка, а дэ ка ра тыў ная кам па зі-

цыя не ссоў ва ла ся. Хоць меш ка ві-

на, якой аб ма та на ас но ва вян ка, 

ужо не дае асаб лі вай маг чы мас ці 

сліз гаць.
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— Аляк сандр Ба ры са-

віч, вы ж — ка рэн ны мін ча-

нін. А да ча ва ша ўлас ная ці 

за ста ла ся ў спад чы ну?

— Мая. Больш та го, я тут, 

у са до вым та ва рыст ве «Сяб-

ры», — адзін з пер шых дач-

ні каў. Я та ды слу жыў у Тэ ат-

ры юна га гле да ча, быў яшчэ 

ма ла ды ак цёр. І вось уя ві це: 

участ кі да юць на род ным ды 

за слу жа ным ар тыс там і мне 

пра па ну юць! А я доб ра ве-

даў гэ тыя мес цы, бо ез дзіў 

сю ды з сяб ра мі на ры бал ку. 

Та му, па-пер шае, па га дзіў ся 

на да чу з-за цу доў ных мяс-

цін, а па-дру гое — ну хто ж 

бы ў той час ад мо віў ся ад 

та го, што да юць? А ў ма іх 

баць коў не бы ло ле ці шча. 

Дач ні кам быў дзед, а мя не 

ма ло га, ды і ў пад лет ка вым 

уз рос це, зу сім ту ды не цяг-

ну ла.

— А по тым, ка лі свой 

ка ва лак зям лі з'я віў ся?

— Не ска жу, што ад ра зу 

ад чуў ся бе та кім гас па да-

ром: тут дом па стаў лю, тут 

ага род па са джу. Ка жу ж, 

што най перш бы ло за мі-

ла ван не гэ ты мі мяс ці на мі. 

Па сту по ва бу да ваў дом, аб-

жы ва ўся. Я шмат што раб-

лю сва і мі ру ка мі, та му лаз ня 

яшчэ, як ка жуць, не да ве-

дзе на да кан ды цыі.

Так за раз мо ва мі мы і 
пры еха лі ў зна ка мі тае та ва-
рыст ва твор чых ра бот ні каў 
«Сяб ры», што пад Мінск ам, 
па блі зу ад Аст ра шыц ка га 
Га рад ка. Пер шым з ма шы ны 
вы ска чыў Чып — вя до ма ж, 
тут для са ба кі раз до лле. 
А мя не здзі ві лі да гле джа ны 
ага род і мност ва кве так.

— Тэ атр, ант рэп ры за, кі-
но і вы клад чыц кая ра бо та 
ў Бе ла рус кай дзяр жаў най 

ака дэ міі мас тац тваў — гэ-

та ж вя лі кая на груз ка! Калі 

па спя ва е це зай мац ца да-

чай, ды яшчэ так уда ла 

для ча ла ве ка, які вы рас 

«на ас фаль це»?

— Ве да е це, не 

ра зу мею я та ко га 

ад па чын ку: прый-

сці да до му, лег чы 

на ка на пу і ўклю-

чыць тэ ле ві зар. 

Ле там тут фак-

тыч на жы ву, а ў 

ас тат ні час да во лі 

час та пры яз джаю. 

Заў сё ды ж ёсць 

ра бо та: узім ку — 

снег рас чыс ціць, 

уво сень — сад да-

вес ці да ла ду. Тут 

я ад па чы ваю на-

ват та ды, ка лі зай ма ю ся ага-

ро дам ці неш та май струю. 

У мя не шмат сяб роў. Бы вае, 

што пры едуць, мы та ла кой 

па пра цу ем, а по тым ужо ад-

па чы ва ем у та кім кла січ ным 

дач ным ва ры ян це: шаш лы кі, 

свая са да ві на...

У пра цу на ага ро дзе я 

ўцяг нуў ся не як па сту по ва. 

Па-пер шае, ста ла ці ка ва, 

па-дру гое, мы ж ста но вім ся 

больш аду ка ва ныя і ра зу ме-

ем, што куп лё ныя са да ві на 

і ага род ні на на шпі га ва ныя 

«хі мі яй». Іх жа вы рошч ва-

юць на про даж, каб бо лей 

гро шай за ра біць, і трэ ба, 

каб яны як ма га даў жэй 

за хоў ва лі та вар ны вы гляд. 

А свой ага род — гэ та эка-

ла гіч на чыс тая пра дук цыя. 

Ні я кай «хі міі»! Вось, на-

прык лад, якое ўгна ен не вы-

ка рыс тоў ваю: бя ру кра пі ву, 

ва ду і, пра бач це, ку ры ны 

па мёт. У нас тут ні хто жыў-

насць не тры мае, але ж мож-

на да мо віц ца з гас па да ра мі 

з су сед няй вёс кі. Вось ка лі 

гэ ты «как тэйль» на ста іц ца, 

пад корм лі ваю рас лі ны.

— А ку ды гэ та пад зеў ся 

Чып і ча му кош ка не вы хо-

дзіць да гас цей?

— У Чы па тут шмат сяб-

роў — пэў на, па бег па ві тац-

ца, але ён заў сё ды вяр та-

ец ца да до му. З кош кай — 

ін шая спра ва. Яна ў мя не 

дзяў чын ка з ха рак та рам. 

Ней кім чы нам апы ну ла ся тут 

у нас, бы ла ні чыя. Ду маю — 

за бя ру са бе. З са ма га па-

чат ку яна ка тэ га рыч на ад-

мо ві ла ся ехаць у Мінск. Мы з 

Чы пам пры во зі лі ёй ежу, ну 

і жыл лё я зла дзіў, каб бы ло 

ку ды ха вац ца ў не па гадзь. 

По тым яна пры вя ла па том-

ства, і я для ўсіх ка ця нят 

знай шоў доб рыя ру кі. Праз 

ней кі час сва воль ні ца ўзя ла 

мо ду сы хо дзіць з до му. Ця-

пер гэ та агуль ная 

кош ка ўся го та ва-

рыст ва: жы ве то ў 

ад ных су се дзяў, 

то ў дру гіх, а то 

да моў на ней кі час 

вер нец ца. Доб ра, 

што лю дзі ў нас 

тут спа гад лі выя да 

бра тоў мен шых.

— Хто да гля-

дае га да ван цаў, 

ка лі з'яз джа е це 

на кі на здым кі?

— Ёсць у мя не 

доб ры ся бар — ён, 

да рэ чы, кан суль-

туе і па бу даў ні чых спра вах. 

Вось Ва ле ра і за бі рае Чы па, 

пры яз джае сю ды і кош ку па-

кар міць.

— Доб ра, ка лі ле ці шча 

не да лё ка ад го ра да...

— Гэ та са праў ды так. 

Ад пад' ез да да брам кі — 

двац цаць кі ла мет раў. Та му 

ка лі ёсць не каль кі воль ных 

га дзін, еду сю ды. У нас тут 

шмат хто жы ве круг лы год. 

Я вось так са ма ду маю пры-

ста соў ваць дом, уцяп ляць 

яго, каб мож на бы ло за ста-

вац ца і на зі му. Тым больш 

што ця пер зні зіў ся та рыф на 

газ для пен сі я не раў, праў да, 

не пра цу ю чых.

— Му сіць, і ры бал ка тут 

доб рая?

— Ня дрэн ная, але час-

цей ез дзім з сяб ра мі да лей. 

Мая кам па нія лю біць так ка-

пі таль на па ехаць — дні на 

два. На Брас лаў скіх азё рах 

ёсць лю бі мыя мес цы. Па 

шчы рас ці, коль касць тра-

фе яў не над та хва люе. За-

да валь нен не атрым лі ва еш 

ад са мо га пра цэ су — ка лі 

ты на до світ ку ся дзіш з ву-

дай у не ве ра год най ці шы ні 

і та кой шчым лі вай пры га-

жосці... А ўве ча ры — сяб-

роў ская гу тар ка каля вог ні-

шча. Вось з та кіх мо ман таў, 

на маю дум ку, і скла да ец ца 

шчас це ча ла ве ка.

— Аляк сандр Ба ры са-

віч, ці за ўва жа е це — змя-

ні ла ся стаў лен не лю дзей 

да пры ро ды?

— Так, змя ні ла ся, і ў 

леп шы бок. Яшчэ якіх га-

доў пят нац цаць та му мы 

маг лі пры ехаць на бе раг 

во зе ра і за мест ад па чын-

ку му сі лі пры бі раць смец це 

за па пя рэд ні ка мі. Ця пер і 

лю дзі больш свя до мыя, і, 

што вель мі важ на, ство-

ра ны ад па вед ныя ўмо вы: 

у мес цах ад па чын ку ёсць 

і ад мыс ло выя пля цоў кі для 

вог ні шча, і кан тэй не ры для 

смец ця...

Ак са на ЯНОЎ СКАЯ.

Фота з аса біс та га ар хі ва 

Аляк санд ра Каш пе ра ва.

Блі жэй да пры ро дыБлі жэй да пры ро ды

«Па га дзіў ся на да чу 
з-за цу доў ных мяс цін»

Вя ду чы май стар сцэ ны Тэ ат ра-сту дыі кі на ак цё ра, 

за слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі Аляк сандр 

Каш пе раў за больш чым паў ве ка вую кар'е ру 

пе ра ўва саб ляў ся ў роз ных ге ро яў. І заў сё ды — 

ге ні яль на, ні ў ад ной ро лі не паў та рыў ся! 

А па-за сцэ най ён кла по ціц ца пра са ба ку і кош ку, 

лю біць сваё ле ці шча і ры бал ку.

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

Аляк сандр КАШ ПЕ РАЎ:


