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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка

Тра вой за рос шая кры нiч ка».

Якуб КОЛАС.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 9.23 16.47 7.24
Вi цебск — 9.20 16.29 7.09
Ма гi лёў — 9.13 16.37 7.24
Го мель — 9.00 16.42 7.42
Гродна — 9.36 17.04 7.28
Брэст    — 9.28 17.13 7.45

Iмянiны
Пр. Андрэя, Георгія, Івана, Мікалая, 
Савы, Фёдара.
К. Аліцыі, Альбіны, Здзіслава, 
Себасцьяна, Яўсея.

ЗАЎТРАМесяц
Першая квадра 18 снежня. 
Месяц у сузор’і Рыбы.

Гэ та па куль у ця бе дзя цей ня ма, 
ты — жаў рук ці са ва. А по тым усё — 
ты зом бі.

— Док тар, ска жы це, ка лі лас ка, а якая 
ды е та са мая эфек тыў ная?

— Най леп шая ды е та для вас, Ве ра Ся-
мё наў на, — гэ та ес ці ке фір... ві дэль цам!

Муж цярп лі ва і моўч кі ча каў. Іш ла 
дру гая га дзі на «пра зпяць хві лін га то ва».

— Якія ві ды псі ха ла гіч на га гвал ту вы 
ве да е це?

— «Не ча пай! Гэ та на Но вы год!»

На маю фра зу «Дык ты ж маё со-
ней ка!» да мя не ра зам па ды шлі сын, 
са ба ка, кош ка і на ўся ля кі вы па дак з 
ка лі до ра вы гля нуў муж.
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16 СНЕЖ НЯ

1498 год — за сна ва ны По лац кі ма нас-
тыр бер нар дзін цаў. Дзей ні чаў да 

1832 го да. Зна хо дзіў ся пры ўпа дзен ні ра кі Па-
ла та ў За ход нюю Дзві ну. За сна ва ны вя лі кім 
кня зем лі тоў скім Аляк санд рам з мэ тай схі лен ня 
пра ва слаў ных га ра джан да ка та лі цыз му. Ве-
ра год на, тут атры маў па чат ко вую аду ка цыю 
пер ша дру кар Ф. Ска ры на. У па чат ку ХVІІ ста-
год дзя па бу да ва ны драў ля ны кас цёл (зга рэў у 
1563 го дзе пад час Лі вон скай вай ны, ма на хі 
збег лі). У 1696-м ва я во да Д. Слуш ка зноў за пра-
сіў бер нар дзін цаў у По лацк і раз мяс ціў іх у сла-
ба дзе Ка бак. Пас ля па жа ру 1758-га ўзве дзе ны 
му ра ва ны кас цёл Ма ці Бо жай Ма рыі Ня бес най 
(асвя чо ны ў 1769 го дзе) і жы лы кор пус. Пас ля 
за крыц ця кас цёл пе ра тво ра ны ў пра ва слаў ную 
царк ву (у 1930-х га дах быў моц на па шко джа ны). 
За ха ваў ся жы лы кор пус.

1773 год — 
ад бы-

ла ся ак цыя пра тэс-
ту аме ры кан скіх 
ка ла ніс таў, якая 
ўвай шла ў гіс то рыю 
як «Бо стан скае ча я-
ван не». У той дзень 
аме ры кан скія ка ла ніс ты вы кі ну лі ў ва ду скры ні з 
ча ем, якія на ле жа лі анг лій скай Ост-Ін дскай кам-
па ніі, у знак пра тэс ту су праць ўве дзе на га Вя-
лі ка бры та ні яй па да тку на гэ тую пра дук цыю. У 
1773-м бры тан скі ўрад вы даў «Чай ны за кон», 
які да зво ліў Ост-Ін дскай кам па ніі пра да ваць 
чай у паў ноч на а ме ры кан скіх ка ло ні ях па ца не 

ўдвая ні жэй шай, чым ра ней, а так са ма тан-
ней, чым у Вя лі ка бры та ніі і ў лю бых мяс цо вых 
чай ных ганд ля роў і кант ра бан дыс таў. Мно гіх 
ка ла ніс таў но вы за кон абу рыў. У Бо ста не рас-
ца ні лі гэ та як чар го вую спро бу Вя лі ка бры та-
ніі спы ніць рух за не за леж насць у ка ло ні ях. 
16 снеж ня та го ж го да гру па ка ла ніс таў, апра-
ну тая ў на цы я наль ныя кас цю мы ін дзей цаў і 
ўзбро е ная ся ке ра мі і ду бі на мі, пра кра ла ся на 
борт ка раб лёў, за гру жа ных ча ем, хут ка апус-
то шы ла тру мы і вы кі ну ла за борт ка ля 45 тон 
чай най пра дук цыі. «Бо стан скае ча я ван не» 
ста ла ад ным з ка та лі за та раў вай ны за не за-
леж насць ЗША, па ка заў шы імк нен не на ро да 
тры нац ца ці ка ло ній зда быць не за леж насць.

1950 год — 65 га доў та му на ра дзіў ся 
Ула дзі мір Усе ва ла да віч Чу ры ла, 

бе ла рус кі мас так. У 1976 го дзе скон чыў Бе-
ла рус кі тэ ат раль на-мас тац кі ін сты тут. Пра цуе 
ў ма ну мен таль на-дэ ка ра тыў ным мас тац тве, 
мас тац кім пра ек та ван ні, стан ко вым жы ва пі-
се. Аў тар мас тац ка га афарм лен ня стан цый 
Мінск ага мет ра па лі тэ на «Ака дэ мія на вук», 
«Пло шча Я. Ко ла са», «Пуш кін ская», На цы я-
наль на га цэнт ра твор час ці дзя цей і мо ла дзі, за-
лаў пры ёмаў До ма ўра да Бе ла ру сі, рэ зі дэн цый 
шэ ра гу за меж ных па соль стваў, жы ва піс ных 
кам па зі цый і інш.

Ні на ТА РАС, паэ тэ са:
«Мо жа, шчас цем ад та го й за вец ца

Тое, што не мож на паў та рыць».

Б
Я С  Ш Л Ю Б -
НАСЦЬ — стан 

да рос лых лю дзей, 
якія пад пры му сам 
ней кіх аб ста він ці 
па за па ве це (клят-

ве) ні ко лі не бра лі шлюб. Та кіх лю дзей у на ро дзе 
зва лі ве ка ву ха мі ці ха лас ця ка мі. Функ цы я наль на сю-
ды так са ма ад но сі лі лю дзей, якія бы лі ў шлю бе, але 
стра ці лі сваю «дру гую па ла він ку».

Ра ней да адзі но кіх лю дзей ста ві лі ся з пэў ным 
ад цен нем асу джэн ня і спа чу ван ня. Ха лас тых, а зна-
чыц ца, і бяз дзет ных лю дзей, не пры ма лі ў кам па ніі 
жа на тых, не за пра ша лі пры маць удзел у вы ка нан ні 
вя сель ных аб ра даў (на прык лад, у сва ты або ў ка-
ра вай ні цы), не бра лі хрос ны мі баць ка мі.
� Пас ля са ра ка га доў адзі но кім (не жа на тым) 

лю дзям усё час цей і час цей пры хо дзі ла ся ўдзель-
ні чаць толь кі ў па ха валь ным аб ра дзе.

� На пра ця гу го да бы лі свя ты, ка лі гра ма да 
вы каз ва ла сваё гань ба ван не той мо ла дзі, якая не 
ства ры ла сям'ю. Так, на Ка ля ды не за муж нім дзяў-
ча там у ха ту пры цяг ва лі вя лі кае бер вя но, да яко га 
маг лі пры вя заць дзяў чы ну на не каль кі дзён. А баць кі 
па кор на гля дзе лі на ўсё, а по тым па він ны бы лі вы-
ку піць сваё дзі ця. На Мас ле ні цу ха лас ця кам на но гі 
пры вяз ва лі драў ля ную ка лод ку, якую трэ ба бы ло 
цяг нуць аж да ха ты або шчод ра ад ку піц ца. Ча сам 
хло пец ці дзяў чы на ў па ка ран не за сваю ўпар тасць 
ці «пе ра бор лі васць» па він ны бы лі цяг нуць бер вя но 
праз усю вёс ку. Та кія ме ры вы ра шэн ня праб ле мы 
лі чы лі ся вель мі эфек тыў ны мі, та му што пас ля гэ та га 
на вёс цы гу ля лі ад ра зу не каль кі вя сел ляў.
� Пас ля смер ці дзяў чы ну, якая не ўзя ла шлюб 

пры жыц ці, сім ва ліч на ад да ва лі за муж. Яе ха ва лі 
ў вя сель ным строі. Ка за лі, што на тым све це яна 
ста не «ня вес тай Хрыс то вай».

ад Янкі Крука і Аксаны Катовіч
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З гэ тай на го ды ка рэс пан дэнт «Звяз ды» су стрэў ся з 
га лоў ным ды ры жо рам, мас тац кім кі раў ні ком пра слаў-
ле на га ка лек ты ву, лаў рэ а там Дзяр жаў най прэ міі, на-
род ным ар тыс там рэс пуб лі кі М.А. КА ЗІН ЦОМ.

— Мі хась Ан то на віч, пры мі це шчы рае він ша ван не з 
юбі ле ем...

— Дзя кую!
— ...і на га дай це ко рат ка на шым чы та чам гіс то рыю 

ства рэн ня ар кест ра.
— Ка лі ко рат ка, то гіс то рыя яго та кая. У 1928 го дзе му зы-

ка-са ма вук Дзміт рый За хар ар га ні за ваў ан самбль. Гэ та быў 
на па ло ву ама тар скі, на па ло ву пра фе сій ны ка лек тыў. Кі ра ваў 
ім За хар, а кан цэрт май страм быў Жы но віч.

У 1930 го дзе ан самбль атры маў ста тус дзяр жаў на га, ад 
гэ та га ча су мы і ад ліч ва ем сваю гіс то рыю. Ан самбль іг раў 
прос тыя бе ла рус кія ме ло дыі. З ім час та вы сту па ла па пу ляр-
ная ўжо та ды спя вач ка Ла ры са Алек санд роў ская. На бі ра лі 
вя до масць цым ба ліс ты-вір ту о зы Ар кадзь Аст ра мец кі і Ста-
ні слаў На віц кі.

У 1937 го дзе ан самбль быў пе ра ўтво ра ны ў Бе ла рус кі 
дзяр жаў ны ар кестр на род ных ін стру мен таў. На ча ле ка лек-
ты ву стаў вы дат ны му зы кант свай го ча су Кан стан цін Се мя-
о наў.

А по тым бы ла вай на. Ар кестр ад на віў сваю дзей насць 
толь кі ў 1946 го дзе. І кі раў ні ком яго ўжо стаў Іо сіф Жы но віч. 
Трэ ба ска заць, што сам ар кестр быў ство ра ны па ты пе ве-
лі ка рус кіх ар кест раў Анд рэ е ва, Во сі па ва. Ха ця, зра зу ме ла, 
бе ла рус кі ка лек тыў меў сваю ад мет насць — цым ба лы.

— А ка лі вы прый шлі ў ка лек тыў?
— Я прый шоў не ад ра зу. Жы но віч доў га пры гля даў ся да 

мя не. А ад ной чы, ка лі я ўжо за кан чваў ву чо бу ў кан сер ва то-
рыі, за пра сіў мя не да ся бе і не ча ка на пра па на ваў пра вес ці 
двух ме сяч ныя гаст ро лі па Ра сіі, Укра і не і Ка зах ста ну. Сам 
ма эст ра быў цяж ка хво ры і пры сут ні чаў толь кі на рэ пе ты цы ях. 
І быў за да во ле ны, ка лі гаст ро лі прай шлі па спя хо ва.

А не ўза ба ве Іо сі фа Іо сі фа ві ча не ста ла. І ў сту дзе ні 
1975 го да я быў за цвер джа ны кі раў ні ком ар кест ра.

— Дык атрым лі ва ец ца, што сё ле та вы ад зна ча лі і свой 
аса біс ты юбі лей — 40-год дзе кі раў ніц тва пра слаў ле ным 
ка лек ты вам.

— Так, час бя жыць хут ка, я і сам не за ўва жыў, як пра міль-
гну лі гэ тыя га ды.

— Мі хась Ан то на віч, а што ўда ло ся ства рыць за гэ ты 
час?

— Я на за ву толь кі ад ну ліч бу: у рэ пер ту а ры на ша га ар кест-
ра больш за дзве ты ся чы тво раў. Тут і бе ла рус кая на род ная 
му зы ка, і тво ры су час ных кам па зі та раў, і кла січ ная му зы ка.

Для нас пі са лі кам па зі та ры ста рэй ша га па ка лен ня — Мі ка-
лай Чур кін, Ана толь Ба га ты роў, Яў ген Гле баў, Ген рых Ваг нер, 
Юрый Се мя ня ка; ма ла дзей шыя — Дзміт рый Смоль скі, Кім 
Це са коў, Ва ле рый Іва ноў, Анд рэй Мдзі ва ні... Да рэ чы, апош ні 
за свае сім фо ніі «По лац кія пісь мё ны» і «Па мяць зям лі», якія 
пра гу ча лі ў на шым вы ка нан ні, атры маў Дзяр жаў ную прэ мію 

рэс пуб лі кі. Гэт кую ж прэ мію атры маў і Вік тар По ма заў. Мы 
вы кон ва лі яго сю і ту «Вяс ко выя му зы кі» і «Бат лей ку».

— У ар кест ры пра цуе шмат яр кіх, та ле на ві тых му зы-
кан таў. Ла гіч на бу дзе, ка лі мы на за вём хоць не ка то рых 
з іх.

— Ме на ві та толь кі не ка то рых, бо ў нас на сён няш ні дзень 
больш за двац цаць лаў рэ а таў між на род ных і на цы я наль ных 
кон кур саў. Най перш за ўсё гэ та кі раў нік ма ло га са ста ву ар-
кест ра і фаль кгру пы, мож на ска заць, мая пра вая ру ка — за-
слу жа ны ар тыст Бе ла ру сі Аляк сандр Крам ко. Та кое ж зван не 
ма юць кан цэрт май стар ар кест ра Ла ры са Рыд леў ская, ба я ніст 
Ула дзі мір Ткач, а так са ма Ана толь Кур ма кін, які зу сім ня даў на 
пай шоў на за слу жа ны ад па чы нак. Ну і, вя до ма ж, не ма гу не 
на зваць на род ную ар тыст ку рэс пуб лі кі Свят ла ну Ля сун, якая 
спа чат ку іг ра ла на цым ба лах, а апош нім ча сам — на ба я не.

Сён ня — ма гу ска заць гэ та з го на рам — у нас адзін з са-
мых моц ных са ста ваў за ўвесь час ма ёй пра цы ў ар кест ры.

— І апош няе пы тан не. Як вы ад зна ча е це юбі лей ар-
кест ра?

— Тра ды цый на — вя лі кім свя точ ным кан цэр там. Гэ та вы-
бра нае з най леп шых тво раў, якія бы лі ство ра ны на шым ар-
кест рам за апош нія пяць га доў.

У пер шым ад дзя лен ні пра гу чаць па пу ляр ныя ін стру мен-
таль ныя і ва каль ныя ну ма ры ў вы ка нан ні са ліс таў ар кест ра 
Ма ры ны Ва сі леў скай, Іга ра За да рож на га, Анд рэя Ко ла са ва, 
Анас та сіі Ра чыц кай.

Дру гое ад дзя лен не скла дуць урыў кі з паэ мы-ле ген ды Іга ра 
Лу чан ка і Ула дзі мі ра Му ля ві на «Гус ляр» па вод ле паэ мы Ян кі 
Ку па лы «Кур ган», мю зік ла-прыт чы Ла ры сы Сі ма но віч «Апо-
крыф» па вод ле ад най мен на га тво ра Мак сі ма Баг да но ві ча і 
рок-опе ры Ула дзі мі ра Му ля ві на «Пес ня пра до лю» па ма ты-
вах паэ мы Ян кі Ку па лы «Ад веч ная пес ня». Са ліс ты — Пётр 
Ял фі маў, Ян Жан чак, Ка ця ры на Дзег ця ро ва.

На пры кан цы ха чу ска заць, што наш ка лек тыў заў сё ды, 
ва ўсе пе ры я ды сва ёй дзей нас ці, імк нуў ся нес ці лю дзям му-
зы ку — доб рую, свет лую, якая абу джае ў ча ла ве ку імк нен не 
да ха раст ва, вы хоў вае ў ім мас та ка, твор цу, дае ад чу ван не 
най вы шэй шай ду хоў най сфе ры.

Зі но вій ПРЫ ГО ДЗІЧ
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ІМК НЕН НЕ ДА ХА РАСТ ВА
НА ЦЫ Я НАЛЬ НЫ АКА ДЭ МІЧ НЫ НА РОД НЫ АР КЕСТР БЕ ЛА РУ СІ ІМЯ ІО СІ ФА ЖЫ НО ВІ ЧА АД ЗНА ЧАЕ СВОЙ 85-ГА ДО ВЫ ЮБІ ЛЕЙ

Вы рас ціць до ма мож на прак тыч на 
лю бую ага род ную куль ту ру, але не ў 
кож на га ёсць маг чы мас ці для гэ та га. 
Та му най леп шыя рас лі ны для хат ня га 
ага ро да тыя, вы рас ціць якія змо жа 
лю бы ча ла век.

1. Зя лё ная цы бу ля
На пэў на, хоць 

раз у жыц ці яе вы-
рошч ваў на пад-
акон ні ку кож ны, 
хай на ват толь кі з 
ці каў нас ці. Ідэаль-
ная рас лі на для 
хат ня га ага ро да: 

хут ка рас це, не па тра ба валь ная, ка рыс ная.
У якас ці па са дач на га ма тэ ры я лу мож на 

вы ка рыс тоў ваць і буй ную цы бу лю-се ян ку, 
і звы чай ную цы бу лю-рэп ку. З се ян кі (або 
дроб най рэп кі) ура джай, вя до ма, мен шы: 
цы бу лі на хут чэй вы сіль ва ец ца. Але пя ро 
мяк чэй шае і да лі кат ней шае. Акра мя та го, 
дроб ная цы буль ка зай мае менш мес ца пры 
па са дцы. Буй ная цы бу лі на дае больш зе ля-
ні ны, пя ро ў яе, як пра ві ла, буй ней шае, а 
атрым лі ваць ура джай з яе мож на даў жэй.

Са джаць цы бу лю на вы ган ку мож на ў 
не вя лі кія ёміс тас ці з ва дой або па жыў ным 
рас тво рам (так, каб цы бу лі на ні ў якім ра зе 
не пра валь ва ла ся ў ва ду, а толь кі да кра на-
ла ся да яе) або ў грунт. Вар та па мя таць, 
што цы бу лі ны на ва дзе час ця ком па чы на-
юць пад гні ваць і спе цы фіч на пах нуць, а з 
грун та вы мі та ко га ка зу су не зда ра ец ца.

У гле бу для па сад кі вель мі доб ра ўнес ці 
гід ра гель, за мо ча ны ў рас тво ры Гу мі (гэ ты 
бія прэ па рат ума цоў вае рас лі ны, да дат ко ва 
кор міць іх, па вы шае ўстой лі васць да хва-
роб). У па ка ё вых умо вах гле ба вы суб страт 
пе ра сы хае хут ка, а гід ра гель не дае цы бу лі-
нам па ку та ваць ад дэ фі цы ту віль га ці.

Каб заў сё ды быць з ура джа ем, най лепш 
са джаць цы буль ку рэ гу ляр на — кож ныя 10-
14 дзён. Та ды да та го мо ман ту, як з пер шай 
«град кі» ўра джай бу дзе са бра ны цал кам, 
па спее зе ля ні на на на ступ най — і так да 
са май вяс ны.

Для па сад кі зруч на вы ка рыс тоў ваць 
не вя лі кія плас ты ка выя скры нач кі. На дно 
трэ ба на сы паць ке рам зіт (ад ту лін для сцё ку 
ліш няй віль га ці ў іх ня ма, та му дрэ наж не-
аб ход ны), звер ху — грунт з гід ра ге ля пры-
клад на да па ло вы скры ні. Злёг ку ўшчыль-
ніў шы су месь, вы са джва ем у яе цы бу лі ны 
бліз ка ад на да ад ной, не за глыб ля ю чы іх у 
гле бу. Шчод ра па лі ва ем — і ўсё. А ка лі вы-
ка рыс тоў ваць пра рос лыя цы бу лі ны, то ўра-
джаю ча каць да вя дзец ца зу сім ня доў га.

2. Крэс-са ла та
Ад на з най леп-

шых куль тур для 
хат ніх ага ро даў. 
Па-пер шае, яна, як 
і цы бу ля, вы ключ на 
не па тра ба валь ная. 
Тыя, хто не мае маг-

чы мас ці або жа дан ня мар на ваць час на пра-
ца ём кі до гляд за «град ка мі» на пад акон ні ку, 
гэ та аба вяз ко ва ацэ няць. Па-дру гое, яна 
вель мі хут ка спе лая: ужо праз 2-3 тыд ні пас-
ля з'яў лен ня ўсхо даў (а яны так са ма не пры-
му сяць ся бе ча каць) вас па ра дуе ма ла дая 
ві та мі на вая зе ля ні на. Па-трэ цяе, пры ро да 
на дзя лі ла крэс-са ла ту мност вам ка рыс ных 
улас ці вас цей: рэ гу ляр нае ўжы ван не ў ежу 
гэ тай куль ту ры да па ма гае нар ма лі за ваць 
кры вя ны ціск, па леп шыць стра ва ван не і сон. 
Яе вы ка рыс тоў ва лі як сро дак ад цын гі, а со-
кам ля чы лі ма ла кроўе і аві та мі но зы.

Ка лі ў вас ёсць дзе ці, па спра буй це па се-
яць крэс-са ла ту ра зам з імі, хоць бы дзе ля 
экс пе ры мен та. Гэ тая рас лі на з тых, з якіх 
вар та па чы наць да лу чэн не да ага род ніц тва, 
бо ня ўда ча прак тыч на вы клю ча на!

Крэс-са ла та па спя хо ва рас це на пад-
акон ні ках на ват зі мой: яна вель мі хо ла да-
ў стой лі вая (ідэа льнай для яе лі чыц ца тэм-
пе ра ту ра ад 15 да 18 гра ду саў) і не па тра ба-
валь ная да свят ла. Адзі нае, у чым яна мае 
па трэ бу, — рэ гу ляр нае ўвіль гат нен не гле бы 
і па вет ра, бо за су хі гэ тая рас лі на не лю біць. 
Каб зе ля ні на на ста ле бы ла па ста ян на, чар-
го вую пор цыю крэс-са ла ты рэ ка мен ду ец ца 
вы сей ваць кож ныя 7—10 дзён.

3. Ліс та вая са ла та
Гэ тая куль ту ра тро хі больш па тра ба валь-

ная, чым зя лё ная цы бу ля і крэс-са ла та, але 

дзе ля са ка ві тай зе-
ля ні ны па ста рац ца 
вар та. Што трэ ба 
ўлі чыць? Па-пер-
шае, са ла це ў хат-
ніх умо вах не аб-
ход на да дат ко вае 
асвят лен не — гэ та свят ло лю бі вая куль ту ра. 
Не да хоп асвят лен ня пры вя дзе да ран ня га 
ўтва рэн ня квет ка но саў. Праб ле ма част ко ва 
вы ра ша ец ца вы ба рам га тун каў. Па-дру гое, 
са ла та ад моў на рэ агуе на за су ху і спя ко-
ту: ліс це гру бее і ста но віц ца гор кім, хут ка 
ўтва ра юц ца квет ка но сы. Па-трэ цяе, ус хо ды 
са ла ты трэ ба пра рэ джваць. Рэ ка мен ду ец-
ца ра біць гэ та двой чы: праз ты дзень пас ля 
з'яў лен ня ўсхо даў на ад лег ласць 1-2 см па-
між се ян ца мі, а ў фа зе 2-3 са праўд ных ліс-
тоў — на ад лег ласць 4-5 см. Ка лі за гус ціць 
па се вы, рас лі ны вы цяг нуц ца, аслаб нуць, і 
ўра джаю вы, ве ра год на, не ўба чы це. Ад 
вы рошч ван ня ка чан ных фор маў са ла ты ў 
хат ніх умо вах лепш ад мо віц ца да та го ча су, 
па куль не з'я віц ца да стат ко ва во пы ту: яны 
ма юць па трэ бу ў больш дбай ным до гля дзе, 
чым іх ліс та выя са бра ты, ды і ве ге та цый ны 
пе ры яд у іх, як пра ві ла, даў жэй шы. Ліс та-
вую са ла ту ў хат ніх умо вах да рошч ваць да 
стан дарт ных па ме раў, якіх яна да ся гае ў 
ага ро дзе, ня ма асаб лі ва га сэн су — до сыць 
да лі кат ных ма ла дых ліс точ каў.

4. Пят руш ка
Зе ля ні ну пят-

руш кі до ма мож-
на атры маць 
дву ма шля ха мі: 
па се вам на сен ня 
ў грунт і вы ган кі 
з ка рэнь чы каў. 
Дру гі спо саб хоць 

і па тра буе не ка то рай па пя рэд няй пад рых-
тоў кі, але ўво гу ле пра сцей шы. Уліч ва ю чы 
асаб лі вас ці сён няш няй зі мы, па са дач ны ма-
тэ ры ял цал кам мож на зда быць на га ро дзе. 
У рас лі ны аба вяз ко ва па він на за ха вац ца 
вер ха він ная пу пыш ка.

Доб ра ўвіль гат ня ем гле бу ў скры нач цы 
ці гарш ку, са джа ем ка ра няп ло ды, пры кры-
ва ючы грун там іх вер ха ві ны. За над та доў гія 
мож на аб рэ заць (зрэз пры сы па юць ву га-
лем, каб па збег нуць гні лі) або па са дзіць 
на хіль на. Апош ні ва ры янт лі чыц ца на ват 
леп шым, чым звы чай ная па сад ка.

Ка лі вы рошч ваць пят руш ку з на сен ня, 
не аб ход на ўлі чыць два ню ан сы: рас лі на 
свят ло лю бі вая, а яе на сен не пра рас тае 
да во лі па воль на.

Ха ла доў пят руш ка не ба іц ца, так што 
на пад акон ні ку яна ад чу вае ся бе вы дат-
на. Асаб лі вых па тра ба ван няў да віль га ці 
рас лі на так са ма не прад' яў ляе: па лі ва ем 
па па трэ бе, у за леж нас ці ад умоў у па мяш-
кан ні.

5. Шніт-цы бу ля
Гэ тая куль ту ра 

за па тра буе не вя-
лі кай па пя рэд няй 
пад рых тоў кі. Каб 
усю зі му атрым-
лі ваць ура джай, з 
во се ні не аб ход на на рых та ваць па са дач ны 
ма тэ ры ял для вы ган кі. А па коль кі во сень 
у нас за цяг ну ла ся, то яшчэ і ця пер мож на 
вы ка паць не вя лі кія кус ці кі шніт-цы бу лі і па-
са дзіць у скры ні ці гарш кі, якія за хоў ва юць 
у скле пе або на бал ко не.

Іх па не аб ход нас ці ўно сяць у цёп лае па-
мяш кан не і ста вяць блі жэй да свят ла. Пя ро 
ў шніт-цы бу лі ад рас тае хут ка: яго мож на 
вы шчып ваць з кус ці ка вы ба рач на або зрэ-
заць цал кам. У хат ніх умо вах ура джай з 
ад ной рас лі ны мож на атры маць двой чы, 
пас ля ча го яна вы сіль ва ец ца, на ват пры 
доб рым до гля дзе і пад корм ках. Та му ра-
зум на на рых та ваць не каль кі ёміс тас цяў з 
па са дач ным ма тэ ры я лам, каб вы рошч ваць 
зе ля ні ну на пра ця гу ўсёй зі мы. Ну, а ран няй 
вяс ной шніт-цы бу ля ад ной з пер шых пра-
рас тае ў ага ро дзе.

Ма тэ ры ял на вы ган ку мэ та згод на браць 
з тых па са дак, якія вы збі ра е це ся пра рэ-
джваць або цал кам вы да ляць: вы ка ры ста-
ныя на вы ган ку рас лі ны ўжо не ад наў ля-
юц ца, і пас ля кан чат ко вай убор кі ўра джаю 
іх вы да ля юць.

Важ ны ню анс: шніт-цы бу ля вель мі ад-
чу валь ная да віль га ці — пры яе не да хо пе 
пя ро гру бее і па чы нае пры кмет на гар чыць, 
хут ка ўтва ра юц ца квет ка но сы.

ЗЯ ЛЕ НІ ВА, ЯКОЕ ЛЁГ КА 
ВЫ РАС ЦІЦЬ НА ПАД АКОН НІ КУ

Яно не па тра бу е асаб лі вых кло па таў, але пры гэ тым ня змен на 
ра ду е ўра джа ем у са мыя ка рот кія тэр мі ны

Ра да вая ся дзі ба маг на таў 
Ня мцэ ві чаў, ад рэ стаў ра-
ва ная не каль кі га доў та му, 
ста ла ад ной са сла ву тас цей 
Брэст чы ны. Ме на ві та ў за ле 
Ско каў ска га па ла ца 15 снеж-
ня 1917 го да быў пад пі са ны 
гіс та рыч ны да ку мент, які 
азна чаў за кан чэн не вай ны 
на фрон це з Ра сі яй.

Па дзе ям Пер шай су свет най 
вай ны быў пры све ча ны ва ен-
на-гіс та рыч ны фес ты валь, што 
прай шоў у мі ну лыя вы хад ныя ка ля 
вёс кі Ско кі, якая зна хо дзіц ца ў пры-
га ра дзе Брэс та. Гэ та ўжо чац вёр ты 
па доб ны фэст у Ско ках. І з кож ным 
го дам коль касць яго ўдзель ні каў рас-
це. На прык лад, ле тась у на зва ным 
ме ра пры ем стве вы сту па лі 60 рэ кан-
струк та раў з 12 клу баў Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Укра і ны, а ця пер тут бы лі прад стаў-
ле ны 20 ва ен на-гіс та рыч ных клу баў 
і 150 удзель ні каў з роз ных га ра доў 
на зва ных кра ін.

Пе рад па чат кам рэ кан струк цыі 
прай шоў ма ле бен у па мяць за гі ну лых 
пад час Пер шай су свет най вай ны.

— Усё, што ад бы ва ец ца тут, слу-
жыць спра ве ўша на ван ня па мя ці тых 
вя лі кіх і тра гіч ных па дзей, — ска заў ра-
сій скі гіс то рык і тэ ле жур на ліст з Санкт-
Пе цяр бур га Вік тар Праў дзюк. Ён, да рэ-
чы, пры ехаў у Ско кі дру гі раз.

На пля цоў цы ля ста ра даў ня га пар-
ку са бра ла ся шмат гле да чоў. І па гля-
дзець са праў ды бы ло на што. Ар га ні-
за та ры дзеі грун тоў на яе пад рых та ва-
лі. У рэ кан струк цыі па дзей удзель ні ча-
лі кон ная ка ва ле рыя, пад раз дзя лен ні 
пе ха цін цаў. Тут жа раз гар ну лі па ля вы 
шпі таль. Быў на ват фран та вы мас так, 
які на пра ця гу ба ёў за ры соў ваў па дзеі 
з на ту ры. І ка лі спа чат ку яго маль берт 
уяў ляў з ся бе бе лае па лат но, то блі жэй 
да кан ца ба я вых дзе ян няў на кар ці не 
пра гля даў ся кан крэт ны эпі зод бою.

Ма гут ная пі ра тэх ні ка ства ры ла 
эфект арт пад рых тоў кі. Дым, уз ры вы, 

вы стра лы, ра не ныя і за бі тыя ў час 
атак і контр атак, а так са ма пя хот ныя 
лан цу гі, тран шэі, ума ца ван ні, ка лю чы 
дрот — гле да чы на зі ра лі ўжы вую за 
тым, што ра ней да во дзі ла ся ба чыць 
толь кі ў кі но. Важ на, што дзе ян ні, якія 
раз горт ва лі ся на «по лі бою», ка мен-
ці ра ваў вя ду чы. Та кім чы нам пуб лі цы 
бы ло ляг чэй асэн са ваць, што ад бы-
ва ец ца. Бо для не пад рых та ва на га ча-
ла ве ка асоб ныя эпі зо ды ча сам маг лі 
на га даць толь кі лер ман таў скі ра док, 
ка лі «смешались в ку чу кони, люди...» 
А так ста на ві ла ся больш-менш зра зу-
ме ла, хто за якую вы шы ню ва юе.

Але ж ва ен на-гіс та рыч ны фес ты-
валь — гэ та не толь кі эпі зо ды 100-га-
до вай даў ні ны. Пе рад рэ кан струк цы яй 
у Ско ках прай шла на ву ко ва-прак тыч-
ная кан фе рэн цыя «Вя лі кая Еў ра пей-
ская вай на». На фо ру ме пра гу ча лі 
дак ла ды, якія ад на ві лі не ка то рыя 
ста рон кі ма ла вя до май нам вай ны. 
На кан фе рэн цыі, на прык лад, ад зна-
ча ла ся, што пад пі са нае па гад нен не 
аб спы нен ні дзе ян няў на Ус ход нім 
фрон це вы ра та ва ла ты ся чы жыц цяў. 
Та му асаб лі вай па дзе яй фес ты ва лю 
мож на на зваць ад крыц цё па мят най 
дош кі, пры све ча най пе ра мір'ю, якое 
пад пі са лі 100 га доў та му. Дош ку за-
ма ца ва лі на ва лу не, які ста іць пе рад 
ува хо дам у гіс то ры ка-ме ма ры яль ны 
му зей «Ся дзі ба Ня мцэ ві чаў» .

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ. 
yackevіch@zvіazda.by
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Пе ра мір'е за клю чы лі ў Ско ках
Пад Брэс там ад бы ла ся маш таб ная рэ кан струк цыя 

па дзей Пер шай су свет най вай ны
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