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ЛЕБЯДЗIНАЯ ПЕСНЯ

Рыштаванні
Бацькаўшчыны

Марыi Магдалены

Ад колiшняй сядзiбы засталiся
напаўразбураныя флiгелi.

Што аб'яднала Кухцiчы
i Вялiкi кiтайскi мур?
Я дакладна ведаю, што яшчэ сто гадоў таму
ўсё тут было iнакш. Аднак нават тое, што засталося да сённяшняга часу, дазваляе адчуць:
умелi людзi жыць. Паколькi ўсё зроблена з
неверагодным густам i разуменнем справы.
У старадаўнiм парку i цяпер дыхаецца неяк
iнакш, а сэрца настройваецца на iншы манер, у галаве быццам самi сабой з'яўляюцца

БРАТЫ МАЦЕЙ
I ГЕКТАР
Кух цi чы (ця пе раш нi па сё лак
Першамайск, што на Уздзеншчыне) да волi ста ра жыт нае па се лiшча. Як заўж ды бывае з адметнымi мясцiнамi, адлiк iх гiс торыi
звы чай на вя дзец ца ад пер шых
пiсьмовых сведчанняў. Паводле
меркаванняў розных крынiц, Кухцiчы ўзгадваюцца ў дакументах з
XVI стагоддзя. Першым у мястэчку пачаў абуладкоўвацца вядомы
шляхецкi род Кавячынскiх. Адзiн
з найвядомейшых яго прадстаўнiкоў — кнiгавыдавец, перакладчык,
рэфармацыйны дзеяч Мацей Кавячынскi. Ён вучыўся ў Вiтэнбергскiм унiверсiтэце, а з канца 1550-х
гадоў жыў на тэрыторыi цяперашняй Беларусi.
Быў спраўцам усiх замкаў i двароў Радзiвiла Чорнага. Заснаваў
порт на рэчцы Узда, а таксама паперню ў Нясвiжы. Актыўна ўдзельнiчаў у кальвiнiсцкiм, а пазней
арыянскiм руху. Разам з Сымонам
Будным заснаваў у Нясвiжы вядомую друкарню, дзе выйшлi першыя
на нашай зямлi выданнi на беларускай мове — «Катэхiзiс» i «Пра
апраўданне грэшнага чалавека перад Богам». Асобныя даследчыкi
сцвярджаюць: Кавячынскi перавёз
з Вiльнi ў Нясвiж кiрылiцкiя шрыфты Францыска Скарыны.
А яшчэ iснуе вельмi цiкавая версiя, якая, праўда, дакументальна
не пацверджаная. Магчыма, што
вядомая Нясвiжская Бiблiя была
выдадзена менавiта ў Кухцiчах —
шляхецкiм гняздзе Кавячынскiх.
Пасля смерцi Мацея ў мяс тэчку
гаспадарыў ягоны брат Гектар, якi
пасля быў старостам Радзiвiлаў на
Валынi. Праз колькi часу тут уладкаваўся сын Мацея Энах. Яго дзецi — апошнiя з роду Кавячынскiх.
Пры Крыштофе (якi, мiж iншым,
быў падкаморым менскiм) Кухцiцкi кальвiнскi збор пераўтвораны ў
каплiцу. Дарэчы, тады заснаваны
Уздзенскi касцёл i тутэйшая каталiцкая парафiя.
У другой палове XVII стагоддзя
Кухцiчы пераходзяць ва ўласнасць
аднаго з найстаражытнейшых беларускiх родаў — Завiшаў. Яны гаспадарылi тут больш чым 200 гадоў
i зрабiлi для гэтых мясцiн нямала.
Зразумела, пераўтварылi на свой
густ сядзiбу. Але кальвiнскi збор,

вядома ж, не чапалi i клапатлiва
захоўвалi.
Завiшы не адракалiся ад гiстарычнай спадчыны i старанна яе
вывучалi. Мабыць, так ужо было
наканавана, што мястэчка стане
вядомым таксама i праз прадстаўнiкоў гэтага слыннага роду. Тут гасцявалi шмат якiя знакамiтыя асобы.
Напрыклад, захавалiся сведчаннi
аб знаходжаннi ў Кухцiчах Пятра I.
Крыштоф Завiша (якога, праўда, у
той час у маёнтку не было) запiша
ў свой дзённiк са словаў жонкi, што
цар быў у гуморы, пiў i танцаваў,
выказваў задавальненне добрым
прыёмам i гаворкай. Па ўсiм вiдаць, спадабаўся Раманаву гэты
маёнтак.

ДЗIЎНЫЯ
ПАНЫ
Гаспадары Кухцiчаў заўсёды нечым адрознiвалiся ад iншых магнатаў. Так, у сярэдзiне пазамiнулага стагоддзя мястэчка было ва
ўласнасцi Яна Казiмiра Завiшы.
Ён атрымаў выдатную адукацыю
i iмкнуўся развiваць навукi. У прыватнасцi, археалогiю. Ян Казiмiр
рэгулярна наладжваў навуковыя
экспедыцыi, падчас якiх праводзiў
раскопкi. Археалагiчныя помнiкi наносiў на спецыяльную карту. А даследаваць у гэтых мясцiнах насамрэч
было што — курганы, могiльнiкi,
га ра дзi шчы, ста ян кi ста ра жытных людзей. Завiша адсочваў, як
праходзiла засяленне ўзбярэжжа
Нёмана (вядома, што менавiта на
цяперашняй Уздзеншчыне вытокi
гэтай вялiкай ракi), а таксама Вiлii
i Дняпра.
«Цякла тут з лесу невялiчка
Травой заросшая крынiчка».
Якуб КОЛАС.

Рубрыку вядзе Валянціна ШПІЛЕЎСКАЯ, тэл. 285 88 81

№ 1 (333)

Экзотыка ў агародзе
Апошнiм часам у наш ужытак увайшлi не толькi iншамоўныя
словы, але i раслiны, якiя былi, вiдаць, у калекцыi хiба што Батанiчнага саду. Але зараз сярод нашых чытачоў ёсць аматары
заакiянскiх раслiн, якiя знаходзяць агульныя iнтарэсы ў садова-агароднай справе i абменьваюцца навiнкамi адзiн з адным,
часам ведаючы пра калегу толькi па тэлефонных званках i,
натуральна, па пасылках гэтай экзотыкi.
Вось i наш чытач з Карэлiцкага раёна Мiкалай IВАНОЎ
просiць расказаць больш падрабязна пра раслiну сараха,
якую яму прыслаў яго калега з
Вiцебскай вобласцi.
Са ра ха ядо мая цi агароднiнная пакуль яшчэ мала
рас паў сю джа ная культу ра
па слё на вых. Ро дам з Паўднё вай Аме ры кi. Знеш не нагад вае ўсiм вя до мы па слён
чор ны. Куст вы шы нёй да 30
см, рас кi дзiс ты, паўля жачы.
Галiнкi рас туць як у перцу цi
фiзалiсу. Кветкi даволi своеасаблiвыя, рэдка такiя можа
сустрэць у гэтай сям'i: да 1 см
у дыяметры, жоў та-зялёныя.
Спелыя ягады чорныя з блакiтным васковым налётам, па памеры, форме, колеры i смаку нагадваюць чарнiцы. Пры выспяваннi асыпаюцца з куста. Няспелыя
плады есцi не варта, яны нясмачныя. Калi ў перыяд выспявання
стаiць дажджлiвае i пахмурнае надвор'е, то ягады атрымлiваюцца
прэснымi. Насенне дробнае, менавiта яно надае ягадзе прыемны арэхавы смак, таму ягады сарахi лепш ужываць у свежым
выглядзе. Вельмi прыемна, калi на працягу другой паловы лета
ёсць яга да, якая за мя няе чар нi цы. На прык лад, вы рас цiць на
ўчастку чарнiцы цi садовыя буйнаплодныя буякi — справа даволi
клапатлiвая: патрабуецца спецыяльная кiслая тарфяная глеба,
чарнiцы i буякi балотныя — малаўраджайныя. А вось сараха да
самых замаразкаў цвiце i пладаносiць, даючы да 1 кг пладоў з
квадратнага метра.
Гэта культура адкрытага грунту, але калi яе пасадзiць у цяплiцу
(любую), то ў халоднае дажджлiвае лета там спеюць больш салодкiя
i смачныя плады. Вырошчваецца расадай, высяваць трэба ў сярэдзiне сакавiка. Перыяд ад усходаў да спелых пладоў, у залежнасцi
ад надвор'я, — 100—120 дзён. Расада вырошчваецца як у тамата.
Пры пiкiроўцы, перасадцы, пасадцы на пастаяннае месца сцябло
заглыбляецца да нiжняга лiста, паколькi вельмi лёгка ўтвараецца
прыдаткавая каранёвая сiстэма. Пасля пасадкi раслiн на пастаяннае месца апора не патрэбная, але для зручнасцi збору ягад можна
падвязаць галоўнае сцябло да шпалеры.
Для паскарэння выспявання пладоў лепш выдаляць усе бакавыя
парасткi, якiя размешчаны нiжэй за першую развiлку, а ў пачатку
жнiўня прышчыкнуць усе кропкi росту. Сараха слаба пашкоджваецца фiтафтарозам.
Пра тое, якая карысць ад гэтай раслiны, чытайце ў найблiжэйшых выпусках рубрыкi.
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— Вядома ж, па-за ўвагай руплiўцы не заставалiся i гандлёвыя
сувязi праз «рачныя шляхi» i моры,
— адзначае галоўны захавальнiк
фондаў Уздзенскага краязнаўчага
музея Iрына Вiяленцiй. — Ян Казiмiр вывучаў тэму даволi сур'ёзна
i выходзiў на ўзаемадзеянне славянскiх плямёнаў са старажытнымi
Грэцыяй i Рымам. Ён стаў пачынальнiкам вывучэння эпохi каменнага веку на тэрыторыi Беларусi
i выступаў з цiкавымi дакладамi
на шэрагу навуковых мiжнародных канферэнцый. Так што гэтае
iмя было добра вядомае ў многiх
краiнах. Ян Казiмiр таксама быў
i выдатным этнографам, iмкнуўся да сле да ваць i за ха ваць для
нашчадкаў культурныя здабыткi
продкаў.
Кажуць, што ў стасунках з вяскоўцамi не цураўся простай мовы
— з задавальненнем размаўляў
па-беларуску. Што i казаць — дзiўны пан, дзеяннi якога, мiж iншым,
выклiкалi i выклiкаюць вялiкую павагу. Любоў да роднай зямлi i людзей, якiя там жывуць, Ян Казiмiр
iмкнуўся данесцi да сваiх дзяцей.
Праўда, яго жонка даверыла выхаванне дачок французскiм i англiйскiм гувернанткам. Вынiк такога спалучэння атрымаўся даволi
нечаканы...
Княгiня Марыя Ева Магдалена-Iосiф Эльджбета Апалонiя Катажына з'явiлася на свет 8 лiпеня
1861 года. Атрымала выдатную
адукацыю, шмат падарожнiчала па
Еўропе i разам з бацькамi жыла ў
Варшаве. Аднак бацькоўскiя ўрокi
не прайшлi задарма — дзяўчыну
вельмi цягнула ў радавыя маёнткi
на беларускiх землях, у тым лiку ў
Кухцiчы. Разам з сястрой яны часта
сюды прыязджалi. Тут, здаецца, i
наваколле больш прыгожае, i кветкi
ў сядзiбнай аранжарэi больш духмяныя, i, пэўна, галоўнае, — людзi
з чыстымi сэрцамi i яснымi вачыма.
Ма рыя Магда ле на пе раўтварылася ў сапраўдную прыгажуню,
на яе заглядалiся лепшыя вялiкасвецкiя жанiхi, якiя лiчылi за гонар
стварыць сям'ю з такой жанчынай.
Пашанцавала графу Людвiку Красiнскаму. Гэта быў няроўны шлюб
— муж быў амаль на трыццаць
га доў ста рэй шы за жон ку. Мiж
тым, Людвiка Красiнскага многiя
лiчылi адметнай асобай. Перш за

ўсё з-за таго, што ён быў моцным
i прагрэсiўным гаспадаром. У яго
ўла дан нях пра ца ва ла су час ная
тэхнiка, а конезавод Красiнскага
лiчыўся ўзорным. Захапляўся граф
i мас тац твам, меў пры стой ную
ка лек цыю ан ты ква ры я ту. Праз
колькi часу пасля вяселля Марыя
Магдалена нарадзiла дачку, якую
назвалi Людвiкай. Аднак шчасце
было азмрочана смерцю любiмага бацькi, якi праз год пасля нараджэння ўнучкi пайшоў з жыцця.
У спадчыну да Марыi Магдалены
перайшлi маёнткi Кухцiчы i Жорнаўка, а таксама некалькi сядзiбаў
у Польшчы.

«ЛIЧУ СЯБЕ
БЕЛАРУСКАЙ»
Пасля смерцi мужа Марыя Магдалена разам з дачкой з'язджаюць
у Кухцiчы i Жорнаўку. Гаспадарку
жанчына трымала не горш iншых
магнатаў, а можа нават i лепш.
Паколькi заўжды iмкнулася дапамагчы сялянам у вырашэннi iх надзённых пытанняў — выплачвала
пенсii, дапамогi на навучанне i г.д.
Карацей кажучы, была прагрэсiўнай. Ак тыўна пачала займацца i
фi лант ра пiч най дзей нас цю. Адчынiла шэраг прытулкаў для дзяцей-сiрот, фундавала будаўнiцтва
кас цё ла ў Вар ша ве, а такса ма
прыстанiшча Маўрыцыя Чарноцкага i шпiталя таварыства дабрачыннасцi ў Мiнску.
Разам з дачкой шмат падарожнiчала па Еўропе — наведала Iталiю, Францыю. Падчас вандроўкi ў
«туманны Альбiён» пазнаёмiлася
з князем Мiкалаем Радзiвiлам. Сапраўды сустрэла свой лёс. Мiкалай
Вацлаў быццам нарадзiўся не ў той
час — сучаснiкi адзначалi, што з яго
б атрымаўся выдатны першаадкрывальнiк цi заваёўнiк. Казалi, што
князь быццам бы сышоў з партрэта XVI стагоддзя. Капiтан рэзерву
52-га драгунскага палка ўзяў удзел
ва ўсiх значных баталiях свайго часу — англа-бурскай i руска-японскай войнах, змагаўся i на Балканах. Так што Радзiвiл быў ва ўсiх
адносiнах неардынарнай асобай.
Iх знаёмства з Марыяй Магдаленай перарасло ў гарачае каханне.
Не стала перашкодай нават тое,
што Мiкалай быў маладзейшы на
19(!) гадоў. Хутка яны павянчалiся
ў каралеўскай Баварскай каплiцы
ў Лондане.

Пасля пасялiлiся ў Кухцiчах,
прычым Радзiвiлу гэтыя выдатныя
мясцiны дужа спадабалiся. Князь
захапiўся збiраннем фальклору —
ён з захапленнем запiсваў народныя песнi, паданнi, абрады. Марыя
Магдалена не адставала ад мужа:
адчынiла ў сваiх вёсках беларускiя школы, утварыла таварыствы
цвярозасцi.
— Яна аказвала дапамогу студэнтам Вiленскага i iншых унiверсiтэтаў. Зрабiла яшчэ шмат чаго
адметнага, — заўважае Iрына Вiяленцiй. — Дарэчы, сярод усяго
iншага вызначылася i падтрымкай
перыядычных беларускамоўных
выданняў: выдавецтва «Загляне
сонца i ў наша аконца» ў Пецярбургу i Беларускага выдавецкага
таварыства ў Вiльнi, газеты «Наша
нiва», часопiса «Belarus» i г.д. Аказвала дапамогу падчас выдання
першых кнiг Максiма Багдановiча,
Канстанцыi Буйло, Ядвiгiна Ш.
У знак удзячнасцi кнiгавыдаўцы змясцiлi на тытульным аркушы гэтых знакавых для кожнага
беларуса кнiг выяву герба роду
Завiшаў «Лебедзь». Пагадзiцеся,
атры ма ла ся вель мi сiм ва лiч на.
Тым больш, што гэта была прынцы по вая па зi цыя Ма рыi Магдалены, якая па жыццi лiчыла сябе
менавiта беларускай (аб чым, дарэчы, публiчна заявiла ў 1912 годзе на старонках газеты «Мiнскае
рускае слова»). Праўда, яе сямейнае шчасце перакрэслiла Першая
сусветная вайна — Мiкалай Радзiвiл, вядома, не мог застацца ў
баку ад гэтых падзей. Ён уступiў
у войска i напрыканцы 1914 года
загiнуў ва Усходняй Прусii. Спачуваннi Марыi Магдалене выказалi
многiя вядомыя асобы таго часу
(быў вянок i ад Цёткi). Фундатарская дзейнасць (якую я сiмвалiчна
назваў бы лебядзiнай (узгадваючы родавы герб) песняй) працягвалася i да, i пасля Кастрычнiцкай
рэвалюцыi. Як заўважыла Iрына
Вiяленцiй, у 1918 годзе з глыбокiм смуткаваннем пакiдала Марыя
Магдалена сваю кухцiцкую сядзiбу. Пераехала ў Варшаву, а пасля
ў Коўна (дзе, дарэчы, атрымала
«Вялiкi крыж Гедымiна»), у 1932
годзе перабралася ў Швейцарыю.
Там у кляштары дамiнiканак, што
ў горадзе Фрыбургу, 65 гадоў таму
(6 студзеня 1945-га) Марыя Магдалена памерла...

Для Беларусi, асаблiва для паўднёвых раёнаў, вучоныя раяць беларускiя гатункi абрыкосу Знаходка i Спадчына. Аматарам-садаводам
у цэнтральных i паўночных раёнах яны раяць
размнажаць лепшыя мясцовыя формы альбо
завозiць з Прыбалтыкi. Паўднёвыя гатункi i iх
сеянцы гiнуць або моцна пашкоджваюцца ў
першую ж суровую зiму. Трэба сказаць, што
беларускiя вучоныя праводзяць селекцыйную
работу па вывядзеннi новых гатункаў абрыкосу не толькi для паўднёвых раёнаў.
У Беларусi абрыкос лепш за ўсё ўдаецца
на лёгкiх, урадлiвых, даволi вiльготных глебах.
Тарфяна-балотныя, цяжкiя глiнiстыя, з лiшняй
вiльготнасцю глебы непрыдатныя. На прысядзiбным участку выбiраюць цёплае, абароненае ад халодных вятроў, сонечнае месца.
Як i iншыя костачкавыя пароды, абрыкос
размнажаюць вегетатыўным шляхам i насеннем. Лепшы падвой — сеянцы абрыкосу. З
мясцовымi формамi алычы дрэнная сумяшчальнасць. Для пасадкi выкарыстоўваюць
аднагадовыя прышчэпленыя саджанцы або
двух-,трохгадовыя саджанцы. Лепшы час пасадкi — ранняя вясна. Адлегласць памiж дрэвамi 3—5 м. Фармiруюць дрэва так, як i слiву,
але вышыня штамба не больш як 50 см. У
перыяд плоданашэння варта абмежавацца
санiтарнай абрэзкай, а ў астатнiм догляд раслiн звычайны.
Для нармальнага рос ту i паўнацэннага
развiцця абрыкос мае патрэбу ў рэгулярных
палiвах. Абавязкова палiваюць у час пасадкi,
потым у маi, калi гэты месяц выдасца сухiм,
а ў абрыкосу ў гэты час адбываецца iнтэнсiўны рост. Абавязковыя палiвы за 2—3 тыднi

ТЭЛЕФОНЫ: прыёмнай – 287 19 19 (тэл./факс); аддзелаў: пiсьмаў — 287 18 64, падпіскі і
распаўсюджвання — 287 18 36, 287 18 51, юрыдычнага — 287 19 68, сакратарыята — 292 05 82,
адказных за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292 44 12; «Мясцовае самакіраванне»

P.S. Цi ўдасца захаваць скарбы Кухцiчаў?
Ад палацава-паркавага комплексу ў Кухцiчах цяпер, на жаль, мала
што засталося. Сам палац, у якiм,
мiж iншым, ужо ў 1909 годзе быў
тэлефон, не захаваўся. У напаўразбураным стане два флiгелi ды
старажытны парк, якi даглядаюць
навучэнцы лiцэя, якi размясцiўся
на месцы колiшняй сядзiбы. Вось,
пэўна, i ўсе гiстарычныя каштоўнасцi. Хоць не, зусiм забыўся пра галоўную адметнасць — старажытны
кальвiнскi збор, дзе, дарэчы, быў
пахаваны i Мiкалай Радзiвiл.
— Будынак уключаны ў каталог
мiжнароднага фонду «Помнiкi свету», — кажа Iрына Вiяленцiй. — Тут
узгадваюцца 100 аб'ектаў гiстарычнай спадчыны, якiя магчыма беспаваротна страцiць, калi не прыняць
належных мераў па iх захаваннi. Разам з кальвiнскiм зборам у пасёлку
Першамайск — легендарны Вялiкi
кiтайскi мур i егiпецкая далiна фараонаў. Можа такiм чынам удасца прыцягнуць увагу да ўнiкальнага месца
— Кухцiчаў, каб зберагчы тутэйшыя
скарбы для нашых нашчадкаў?
Такiм чынам, праблемнае пытанне дасюль не знайшло адпаведнага вырашэння. Застаецца
спадзявацца, што сiтуацыя ўсё ж
зменiцца да лепшага.
Мiкалай ЛIТВIНАЎ,
Уздзенскi раён.
Фота аўтара i з архiва.

(працяг)

Агава — лекарка

дабаўленнем 1/5 рачнога пяску цi драўнiннага
пiлавiння.
На кожнае вядро глебавай сумесi рэкамендуецца ўнесцi 2/3 запалкавага пачка мачавiны,
па два пачкi суперфасфату i сернакiслага або
адзiн пачак хлорыс тага калiю. Пачак драўнiнна га по пе лу за бяс печ вае рас лi ны мiк ра элементамi.
Прасцей за ўсё вырасцiць зялёную цыбулю.
Каб вывесцi цыбулiны са стану спакою, трэба
адрэзаць шыйку i трымаць iх суткi ў цёплай вадзе
(35—40 градусаў). Мэтазгодна саджаць у грунт
шчыльна адна да адной.
Затым яе злёгку прысыпаць зямлёй i палiваць вадой, нагрэтай да 40 градусаў. Першыя
10 дзён святло цыбулi не патрэбна — было б
цёплае месца. А потым скрынку паставiць на
падваконне i палiваць цёплай вадой 3 разы на
тыдзень.
Можна выганяць цыбулю i ў талерках, зрабiўшы кардонныя кружкi для цыбулiн. У гэтым
выпадку зямля не патрабуецца, патрэбна толькi
вада.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЭДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГIЯ: I. БАРАНОЎСКI,
С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснiк галоўнага рэдактара), Н. КАРПЕНКА, Л. ЛАХМАНЕНКА,
С. ПРОТАС (намеснiк галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЬКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы
намеснiк галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснiк галоўнага
рэдактара), В. ЦЕЛЯШУК, Л. ЦІМОШЫК, І. ШЧУЧЭНКА.
НАШ АДРАС: 220013 г. Мiнск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

Усход

Мiнск —
Вiцебск —
Магiлёў —
Гомель —
Гродна —
Брэст —

8.21
8.17
8.11
8.01
8.35
8.29

Захад Даўжыня
дня

16.17
16.00
16.07
16.09
16.33
16.41

7.56
7.43
7.56
8.08
7.58
8.12

Iмянiны
Пр. АБРЭЗАННЕ ГАСПОДНЯЕ,
Аляксандра, Васіля, Вячаслава,
Івана, Мікалая, Міхаіла.
К. Марыны, Ніны, Гіляра, Фелікса.

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Магдалена Радзiвiл (на карцiне невядомага мастака разам з дачкой
Людвiкай) заўжды адчувала сябе
беларускай.

да выспявання пладоў, гэта дае магчымасць
атрымаць больш буйныя плады. У другой палове лета палiвы моцна скарачаюць, а пры
дажджлiвым надвор'i iх спыняюць зусiм, каб не
справакаваць непатрэбны рост парасткаў.
На зiму да ствалоў прывязваюць лапнiк
iголкамi ўнiз — гэта засцеражэ дрэвы ад зайцоў. Непажадана закрываць дрэвы руберойдам, полiэтыленам, капронавымi панчохамi
цi iншым матэрыялам, якi перашкаджае паветраабмену (можа выправаць кара). Вельмi
карысна позна ўвосень, калi пройдуць усе восеньскiя дажджы, пабялiць ствалы i буйныя галiны садовай пабелкай. Гэта засцеражэ дрэвы
ад сонечных апёкаў, якiя звычайна бываюць
у сакавiку, але могуць здарыцца i ў лютым,
нават у студзенi. Карысна дабавiць у пабелку
крыху меднага купарвасу.
Практыка паказвае, што цёплае i сухое лета садзейнiчае добрай закладцы пладовых
пупышак будучага ўраджаю, але садавод павiнен зрабiць усё магчымае, каб атрымаць гэты
ўраджай. Пасля дажджлiвага i халаднаватага
лета трэба падумаць аб тым, як захаваць дрэвы здаровымi, як забяспечыць iм умовы для
паспяховай зiмоўкi. Пры працяглай i цёплай
восенi ў абрыкосавых дрэў назiраецца рост
парасткаў. Нават пры мяккай зiме ў гэтым выпадку iснуе верагоднасць падмярзання дрэнна выспелых парасткаў, кветкавых пупышак
i драўнiны. Каб гэтага пазбегнуць, са жнiўня
пачаць палiваць дрэвы растворам попелу, якi
будзе садзейнiчаць спыненню росту парасткаў
i iх больш хуткаму выспяванню. Пад маладыя
дрэвы не трэба ўносiць шмат азотных угнаенняў, асаблiва ў другой палове лета.

«Градка» ў кватэры
Многiя аматары зяленiва ўжо да Новага года
маюць агароднiну з хатняй градкi, размешчанай
на падваконнi. Для гэтага выкарыстоўваюць дашчаныя скрынкi рознай формы, пластмасавыя
ванначкi, а таксама розныя кветкавыя вазоны,
у тым лiку папяровыя. Вышыня iх павiнна быць
не менш за 10 см.
Для зiмовай выганкi прыдатныя цыбуля-рэпка, пятрушка, сельдэрэй, кроп. У лютым можна
пачынаць выганку сталовых буракоў, сеяць лiставую салату, у сакавiку — салодкiя i вострыя
перцы, насенне памiдораў на расаду.
Для хатняга «агарода» рэкамендуецца выбраць найбольш светлыя месцы каля акна, якое
выходзiць на поўдзень i ўсход, аднак для ценевынослiвых культур — цыбулi, пятрушкi, сельдэрэю,
а таксама пры познiх тэрмiнах пасадкi падыходзiць заходнi i нават паўночны бок.
У склад глебавай сумесi могуць уваходзiць нiзiнны або вярховы торф, перагной або агародная
зямля, пiлавiнне або буйназярнiсты пясок. Пры
адсутнасцi торфу сумесь можна скласцi iнакш:
адна частка дзярновай зямлi, адна перагною з

Сонца

выкшталцоныя думкi. Мiстыка ды i толькi!
Толькi ўсё гэта, скажу я вам, зусiм не мiстыка.
Праехаўшы дзясяткi старажытных сядзiб, у
большасцi з iх (зразумела, у кожнай — па-рознаму) я адчуваў падобнае вечнае вяртанне да
спадчыны (на жаль, у многiх выпадках страчанай). Не сталi выключэннем i Кухцiчы, куды
завiтаў у пошуках аднаго з... цудаў свету.

Абрыкос па-беларуску
Абрыкос у Беларусi вядомы з ХVIII стагоддзя. Тым не менш распаўсюджаны ён пераважна ў садаводаў-аматараў i не толькi ў паўднёвых раёнах.
Раслiна валодае генетычна абумоўленай
высокай марозаўстойлiвасцю i лёгка пераносiць паступовае знiжэнне тэмпературы да
мiнус 30 градусаў. Самая згубная з'ява — рэзкiя перапады тэмпературы. Перыяд глыбокага
пакою ў абрыкоса кароткi i заканчваецца ён у
снежнi-студзенi. Пры дастатковай суме дадатных тэмператур ён можа зацвiсцi ў лютым, што
i адбываецца ў самых паўднёвых рэгiёнах яго
вырошчвання. Вось чаму набухлыя кветкавыя
пупышкi, самi кветкi i маладыя завязi так часта
пакутуюць ад вяртання веснавых замаразкаў.
У нашым рэгiёне заўчаснае развiццё стрымлiваецца нiзкай тэмпературай, i вясной у час
цвiцення (у канцы красавiка—пачатку мая)
раслiны амаль не пашкоджваюцца. Аднак зiмовыя адлiгi правакуюць пачатак бiяхiмiчных
працэсаў i нават структурных зменаў у тканках. Рэзкае знiжэнне тэмпературы адразу за
адлiгай прыводзiць да пашкоджання ў першую
чаргу кветкавых пупышак як найбольш слабых
органаў. Ступень урону залежыць ад велiчынi i
хуткасцi перападу тэмпературы. Такiм чынам,
частковая або поўная гiбель кветкавых пупышак адбываецца менавiта на працягу зiмы,
што i з'яўляецца адной з галоўных прычын нерэгулярнасцi плоданашэння. Асаблiва баяцца
перазiмоўкi маладыя раслiны ў першыя гады
жыцця: яны вызначаюцца моцным i працяглым
ростам, не паспяваюць ператварыцца ў дрэвы
да надыходу маразоў, i ў вынiку не адраўнелыя
парасткi вымярзаюць.

Месяц
Маладзік 15 студзеня.
Месяц у сузор’і Казярога.

Ага ву аме ры кан скую ня рэд ка
можна сустрэць на вокнах аматараў
кветак. Многiя нават не здагадваюцца, якi доктар знаходзiцца ў iх дома.
Спрактыкаваныя лекары лiчылi, што
агавай можна лячыцца наступным
чынам.
Вараны настой лiс та ачышчае
страўнiк i кiшкi. Парашок з лiс тоў
рас лi ны (на кон чы ку на жа) да памагае пры хваробах печанi i страўнiка.
Агава,
за ва ра ная
разам з палы ном, як
ка за лi нека лi ле кары, выганяе
вадзянiстыя дрэнныя сокi, ад якiх можа ўтварыцца
вадзянка. Гэты настой паляпшае
страваванне.

— 292 21 03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20 37 98, Віцебску: 43 23 74, Гродне: 43 25 29, Гомелi: 40 91 92, Баранавічах: 47 71 94, Магілёве: 32 74 31; бухгалтэрыi:
292 22 03.
http://www.zviazda.by;
e-mail: info@zvyazda.minsk.by

тэл./факс: 287 17 79,
ПРЫЁМ
РЭКЛАМЫ е-mail: reklama@zvyazda.minsk.by

Аўтары апублiкаваных матэрыялаў нясуць адказнасць за падбор i дакладнасць фактаў. Iх меркаваннi
не заўсёды супадаюць з меркаваннем рэдакцыi. Рэдакцыя па сваім меркаванні адбірае і публікуе адрасаваныя ёй пісьмы. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі.

14 студзеня
1885 год — 125 гадоў
таму нарадзiўся Юрый
Тарыч, беларускi i расiйскi кiнарэжысёр, сцэнарыст. Заснавальнiк беларускага кiно. У 1905 годзе
за рэвалюцыйную дзейнасць высланы ў Табольскую
губерню, дзе працаваў акцёрам правiнцыйных тэатраў. З 1918 года — акцёр i рэжысёр маскоўскiх тэатраў, пазней стаў выступаць як сцэнарыст i рэжысёр
кiно. У 1926 годзе зняў першы беларускi мастацкi фiльм «Лясная
быль».
1878 год — вынаходнiк Аляксандр Бел прадэманстраваў першы
тэлефон англiйскай каралеве Вiкторыi.

«Зайздроснiкi памiраюць, але
зайздрасць — нiколi».
Жан Мальер (1622—1673),
французскi камедыёграф,
тэатральны дзеяч, акцёр.

СВЯТОЕ ВАСIЛЛЕ НОВЫ
ГОД РАСПАЧЫНАЕ
Адначасова са святкаваннем другой куццi 14
студзеня Праваслаўная Царква адзначае святое
Васiлле — дзень смерцi аднаго з заснавальнiкаў
хрысцiянскага руху, стваральнiка шматлiкiх манастыроў Васiля
Вялiкага Кесарыйскага. У народнай свядомасцi склалася так, што
святы Васiль пачаў лiчыцца ахоўнiкам свiней. У сувязi з гэтым свята атрымала назву «свiнога», а традыцыя патрабавала прынесцi
ў гэты дзень святому ахоўнiку ахвяру — «кесарыйскае» парася.
Яно i было самым галоўным кампанентам абрадавай ежы першага
дня старога Новага года. Акрамя таго гаспадынi выпякалi ў гэты
дзень печыва ў выглядзе фiгурак кароў, свiней i авечак.
 Свiнагадоўля сярод беларусаў займала хоць i не вядучае, але
i далёка не апошняе месца ў гаспадарчай дзейнасцi. Пра гэта сведчыць цэлая сiстэма спецыяльных ведаў, якая ахоплiвае разнастайныя
спектры жывёлагадоўлi.
 Пра тое, якой будзе гаспадарка, клапацiлiся яшчэ да таго моманту, як купляць маладняк. У народным асяродку iснавала меркаванне,
што дабрабыт падворка цалкам залежыць ад важнага касмiчнага
фактара — фазы Месяца, падчас якой адбывалася закладка хлява.
Спрыяльным лiчыўся растучы Месяц («маладзiк») i асаблiва час напярэдаднi поўнага Месяца. Першы вянец новабудоўлi вязалi менавiта ў
гэтыя днi, каб у хляве заўсёды было шмат свойскай жывёлы.
 Iснавала павер'е: калi хоць бы ў адзiн вянец хлява пакласцi бервяно са старога млына, то свiннi будуць весцiся пастаянна.
 Каб у гаспадарцы добра вялася жывёла, неабходна было задобрыць гаспадара падворка i хлява — хлеўнiка. На тым месцы, дзе
будуць дзверы, абавязкова закопвалi ахвяраваннi: рогi, капыты, косткi
свойскай жывёлы. У Столiнскiм раёне хлеўнiку ў якасцi ахвяры рабiлi
незвычайны падарунак — чарапаху.
 Каб свойская жывёла добра набiрала вагу, гаспадынi iмкнулiся
на ўсе каляндарныя i сямейныя святы наразаць сала, каўбасы i смажанiну вялiкiмi кавалкамi.
 Знаўцы жывёлагадоўлi раяць для працягу племенi пакiдаць таго
парсюка, у якога хвост трымаецца уверх, а вось для развядзення парсюкоў у хатнiх умовах абiралi свiнню з васьмю саскамi.
 Вельмi непажаданым лiчыўся продаж тых парсючкоў, якiя з'явiлiся
на свет у першым прыплодзе.
 У першыя тры днi нi ў якiм разе нельга пералiчваць народжаных
парсючкоў, паказваючы на iх пальцам. У адваротным выпадку яны
ўсе памруць.
 У этнаграфiчнай лiтаратуры можна знайсцi парады, якiя датычацца вызначэння найбольш прыдатнага часу для забiвання свiней. Калi
свiнню рэзаць на новы Месяц, сала будзе белым, калi ж на «стары»,
яно пажоўкне.
 Нi ў якiм выпадку нельга забiваць свiней у той дзень, на якi прыпадалi апошнiя Пакровы.
Аксана КАТОВIЧ, Янка КРУК.

Усміхнемся!
11 студзеня самыя буйныя Салаўёва!
натоўпы людзей, як правiла,
☺
назiралiся каля банкаматаў.
— Што такое даць па карку?
☺
— Гэта спосаб перадачы iнДзецi — кветкi жыцця :)
фармацыi ад аднаго пакалення
Унук дзелiцца сваiмi планамi з iншаму.
мамай:
— Пайду разбуджу
бабулю, спытаюся, ка— Доктар, а гэтая
лi яна прачнецца.
прышчэпка
ад чаго?..
☺
Нядаўна ў джунглях Ама зон кi было вы яўле на племя, мужчыны якога
здольныя развiваць
хуткасць да 60 жанчын у гадзiну. Гэта
ўсё, што па спе ла
паведамiць наш карэс пан дэнт Але на
Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар.
Адказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы.
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