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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 8.58 16.56 7.58
Вi цебск — 8.54 16.39 7.45
Ма гi лёў — 8.48 16.46 7.58
Го мель — 8.37 16.50 8.13
Гродна — 9.12 17.12 8.00
Брэст    — 9.05 17.20 8.15

ЗАЎТРА
Мой муж ка жа, што я не па він на ўсё 

пла на ваць так да лё ка на пе рад. Праў да, 

ён мне яшчэ не муж...

— А вы пой дзе це на апош ні кан цэрт 

Пу га чо вай?

— Не, мы ле тась бы лі!

Пяць мі фіч ных іс тот:

1. Цмок.

2. Пры шэ лец.

3. Адзі на рог.

4. Да ма вік.

5. Ча ла век, які гля дзіць на шыль ду на 

дзвя рах «Ад ся бе» ці «На ся бе» і з пер-

ша га ра зу пра віль на ад чы няе дзве ры.

Каб па ка заць, хто ў ха це гас па дар, 

баць ка ся мей ства на сіў бэй джык.

27 ЛІС ТА ПА ДА

1874 год — на ра дзіў-

ся (вёс ка Мо таль 

Іва наў ска га ра ё на) Ха ім Вейц-

ман, па лі тыч ны і дзяр жаў ны 

дзе яч Із ра і ля, на ву ко вец-хі мік, 

пра фе сар бія ло гіі. Вы кла даў у Жэ неў скім, Ман-

чэс тар скім уні вер сі тэ тах, уз на чаль ваў хі міч ную 

ла ба ра то рыю. У 1918 го дзе за сна ваў яў рэй скі 

ўні вер сі тэт у Іе ру са лі ме. У 1948—1952 га дах 

пер шы прэ зі дэнт Із ра і ля. Па мёр у 1952 го дзе.

1879 год — на ра дзіў ся Мі рон Кан стан-

ці на віч Ула дзі мі раў, дзяр жаў ны 

і пар тый ны дзе яч. Вёў пад поль ную ба раць-

бу ў Го ме лі, адзін з ар га ні за та раў і кі раў ні коў 

Па лес ка га ка мі тэ та РСДРП. З 1905 го да вёў 

рэ ва лю цый ную ра бо ту ў Адэ се, Лу ган ску, Ека-

ця ры нас ла ве. У дні Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 

ўзна чаль ваў хар чо вую ўпра ву Пет ра гра да, 

у 1919-м — член РВС і стар шы ня асо бай хар-

чо вай ка мі сіі Паўд нё ва г а фрон ту. У 1921-м — 

нар кам хар ча ван ня, за тым — нар кам Укра і ны. 

Па мёр у 1925 го дзе.

1904 год — на ра дзіў ся Мі ка лай Пят ро-

віч Звез да чо таў, ак цёр, на род ны 

ар тыст Бе ла ру сі (1944). У 1929-м скон чыў Ле-

нін град скі тэ ат раль ны тэх ні кум. Пра ца ваў у 

Бе ла рус кім тэ ат ры імя Якуба Ко ла са. Ак цёр 

яр ка га тэм пе ра мен ту, унут ра най на поў не на сці. 

Ся род ро ляў — Шад рын («Ча ла век са збро-

яй» Па го дзі на), Алесь («Вай на вай не» Якуба 

Ко ла са), Не вя до мы («Рас кі да нае гняз до» Янкі 

Ку па лы). Па мёр у 1985 го дзе.

1914 год — на ра дзіў ся Анд рэй Уль-

я на віч Уль я наў, удзель нік вы-

зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў у га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. 

Скон чыў Мас коў скі за воч ны ін сты тут тэ ат-

раль на га мас тац тва імя А. В. Лу на чар ска га, 

Пен зен скае ва ен нае ву чы лі шча. Ак цёр тэ ат-

раў апе рэ ты ў Кур га не, Куй бы ша ве. З 1941-

га ў Чыр во най Ар міі, з 1943-га на фрон це, 

ка пі тан. За гі нуў у баі ў 1944-м пры вы зва-

лен ні Сто лі на.

1954 год — на ра дзіў ся Алесь (Аляк-

сандр Мі хай ла віч) Жы гу ноў, бе-

ла рус кі па эт. Пра ца ваў на стаў ні кам, на ра дыё, 

у рэ дак цы ях га зет. Аў тар паэ тыч ных збор ні каў 

«Мая тро і ца», «Па га ва ры са мной пра во сень» 

і ін шых.

1699 год — вы да дзе-

ны ўказ Пят ра І 

аб увя дзен ні рэ круц кай сіс тэ мы 

на бо ру сал дат, які па клаў па ча-

так ства рэн ню рэ гу ляр най ра сій-

скай ар міі.

1939 год — на ра дзі ла ся Га лі на Аляк-

санд раў на Поль скіх, акт ры са, 

на род ная ар тыст ка Ра сіі (1979). Зды ма ла ся ў 

філь мах «Жур на ліст», «Парт рэт з даж джом», 

«Це ні зні ка юць апоўд ні», «Лю біць па-рус ку» ды 

ін шых. У 1983-м упер шы ню пры еха ла ў Мінск 

для зды мак філь ма «Бе лыя ро сы» на «Бе ла-

русь філь ме». З Бе ла рус сю ў акт ры сы даў няя 

су вязь: ра на асі ра цеў шы, Га лі на Поль скіх доў гі 

час жы ла ў сва ёй ба бу лі пад Ма гі лё вам.

1953 год — на-

ра дз іў ся 

Ба рыс Ба ры са віч Гра-

бен шчы коў, рус кі па эт і 

му зы кант, лі дар куль та-

ва га гур та «Аква ры ум».

1979 год — на Пле ну ме ЦК КПСС 

чле нам Па літ бю ро абра ны 

Мі ка лай Ці ха наў, а кан ды да там у чле ны Па літ-

бю ро — 48-га до вы Мі ха іл Гар ба чоў. У да лей-

шым Ці ха наў бу дзе ад ным з асноў ных пра ціў-

ні каў вы лу чэн ня Гар ба чо ва на пост Ге не раль-

на га сак ра та ра ЦК КПСС.

2009 год — ад бы ло ся кру шэн не цяг-

ні ка «Не ўскі экс прэс», які ру-

хаў ся з Маск вы ў Санкт-Пе цяр бург, за гі ну ла 

28 ча ла век. Пры чы най схо ду цяг ні ка з рэ ек 

стаў тэ ракт.
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Месяц
Маладзік 26 лістапада.

Месяц у сузор’і Стральца.

Iмянiны
Пр. Ганны, Аляксея, Віктара, Пятра, 

Рыгора, Сяргея.

К. Валерыі, Ксеніі, Максіма, 

Яраслава.

Н А В І Г А Т А Р

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

Зра бі лі гэ та аме ры кан скія на ву коў цы, пі ша 

пар тал gazeta.ru. Яны асту дзі лі це ла цяж ка па-

ра не на га па цы ен та, за пам па ваў шы ў кры вя-

нос ную сіс тэ му со ле вы рас твор. Больш пад-

ра бяз ныя вы ні кі бу дуць апуб лі ка ва ныя пас ля 

се рыі па доб ных экс пе ры мен таў. Да след чы кі 

раз ліч ва юць, што та кі ме тад да зво ліць вый-

граць час для вы ра та ван ня лю дзей са смя рот-

ны мі ра нен ня мі.

На ву коў цы з Мэ ры ленд ска га ўні вер сі тэ та ў Бал ты-

ма ры ўпер шы ню змаг лі па гру зіць ча ла ве ка ў ана бі ёз. 

Пра пос пе хі кі раў нік пра ек та Сэ мю эль Ці шар ман рас-

ка заў на сім по зі у ме Нью-Ёрк скай ака дэ міі на вук.

Ана бі ёз — ча со вае за па во лен не або спы нен не жыц-

цё вых пра цэ саў у ар га ніз ме пад уз дзе ян нем знеш ніх ці 

ўнут ра ных фак та раў. Да яго здоль ныя мно гія рас лі ны 

і жы вё лы, акра мя та го, штуч на ў ана бі ёз мож на змя-

шчаць ча ла ве чыя эмб ры ё ны. Ад нак увя дзен не ў ана бі ёз 

да рос ла га ча ла ве ка да гэ та га ча су не бы ло рэа лі за ва на.

Вы ні кі пер шых да сле да ван няў у гэ тай га лі не з'я ві лі ся ў 

1990-х га дах. На ву коў цы змя шча лі жы вёл у ана бі ёз, асту-

джа ю чы іх це лы і за мя ня ю чы кроў со ле вым рас тво рам. У іх 

атры ма ла ся да маг чы ся пэў ных вы ні каў, у тым лі ку і на буй-

ных жы вё лах — свін нях і са ба ках. Да сле да ван ні па ка за лі, 

што сві ней з цяж кі мі траў ма мі мож на тры маць у ана бі ё зе 

да трох га дзін. Пос пе хі ў экс пе ры мен тах да зво лі лі ка заць 

пра маг чы масць змя шчэн ня ў ана бі ёз і лю дзей.

Да да сле да ван няў у гэ тай га лі не Ці шар ма на пад штурх-

нуў вы па дак з па чат ку яго кар' е ры: ма ла дыя лю дзі па бі лі-

ся ў боў лін гу, і адзін з іх, зда ро вы юнак, за гі нуў ад уда ру 

на жом у сэр ца. Ме на ві та пас ля гэ та га да след чык па чаў 

шу каць спо са бы, якія да лі б ура чам больш ча су на вы ра-

та ван не жыц ця па цы ен та.

Пры нар маль най тэм пе ра ту ры клет кам ча ла ве ча га ар-

га ніз ма не аб ход на па ста ян нае за бес пя чэн не кіс ла ро дам. 

Пас ля спы нен ня сэр ца мозг здоль ны пра тры мац ца толь кі 

пяць хві лін — за тым па чы на юц ца не зва рот ныя зме ны. Ад-

нак па ні жэн не тэм пе ра ту ры це ла за па воль вае кле тач ныя 

пра цэ сы, і кіс ла ро ду па тра бу ец ца менш.

Пры ўвя дзен ні ча ла ве ка ў ана бі ёз яго це ла асту джа ец ца 

да 10 гра ду саў. Со ле вы рас твор за пам поў ва ец ца ў аор ту. 

Вы жы ва льнасць лю дзей, якія ста но вяц ца ах вя ра мі на жа-

вых ра нен няў або пе ра стрэ лак, не пе ра вы шае 5 %, але 

та кая «кан сер ва цыя» мо жа па вы сіць іх шан цы.

У 2014 го дзе быў рас пра ца ва ны рэг ла мент экс пе ры-

мен таў над людзь мі. Вы пра ба ван ні на лю дзях да зва ля-

лі ся толь кі ў тым вы пад ку, ка лі па цы ент паў на лет ні, у 

яго ёсць пра ні каль нае ра нен не, на пра ця гу пя ці хві лін 

пас ля пры быц ця ў баль ні цу ў яго спы ня ец ца сэр ца і ён 

не рэ агуе на рэ ані ма цый ныя ме ра пры ем ствы. Пра фе сар 

Ці шар ман ста яў ка ля вы то каў ме та ду ра зам з аў стра-

лій скім анес тэ зі ё ла гам Пі тэ рам Са фа рам, які пай шоў з 

жыц ця. У 2014—2016 га дах ён вёў ра бо ту ў Пітс бург скім 

уні вер сі тэ це, але так і не да ча каў ся па цы ен таў, пры дат-

ных да да сле да ван няў. Та ды ён пе ра браў ся ў Бал ты мар, 

дзе ўзро вень гвал тоў ных зла чын стваў вы шэй шы. У 2018 

го дзе Ці шар ман за явіў, што ў яго ўжо ёсць пэў ныя вы ні кі 

і ён аб вес ціць іх на пра ця гу на ступ ных двух га доў. І вось 

на рэш це гэ та ад бы ло ся.

Па вод ле слоў Ці шар ма на, праз пра цэ ду ру прай шоў 

як мі ні мум адзін па цы ент. Ча ла век, які атры маў ра нен ні, 

пра быў у ана бі ё зе дзве га дзі ны. Ура чы пра апе ры ра ва лі 

яго, а за тым зноў за пус ці лі сэр ца. Ад нак на ву ко вец не 

па ве дам ляў, ці вы жыў па цы ент.

Ці шар ман пад крэс лі вае, што яго ра бо та не мае да-

чы нен ня да змя шчэн ня лю дзей у ана бі ёз для кас міч ных 

па лё таў. Паў на вар тас ная гі бер на цыя ў па лё це — вель мі 

ад да ле ная перс пек ты ва, за мест гэ та га ў NASA вы ву ча юць 

спо са бы ўвя дзен ня аст ра наў таў у стан, бліз кі да здранц-

вен ня, каб за па во ліць ме та ба лізм на пра цяг лы пе ры яд. 

«Мы ж спра бу ем вый граць час для вы ра та ван ня жыц-

ця», — тлу ма чыць Ці шар ман.

Да след чык пла нуе пра вес ці 10 апе ра цый са змя шчэн-

нем ча ла ве ка ў ана бі ёз і па раў наць з 10 вы пад ка мі, ка лі 

лю дзей з ана ла гіч ны мі траў ма мі ра та ва лі без гэ тай пра-

цэ ду ры. Пад ра бяз ных вы ні каў вар та ча каць не ра ней за 

ка нец 2020 го да.

Па куль не яс на, коль кі ча су мож на тры маць ча ла ве ка ў 

та кім па чат ко вым ана бі ё зе. Пры вы ха дзе з яго ў клет ках 

ад бы ва ец ца шэ раг хі міч ных рэ ак цый, якія пры вод зяць да 

па шко джан няў, і чым даў жэй клет кі за ста юц ца без кіс ла-

ро ду, тым па шко джан няў больш. Іх мож на кам пен са ваць 

ме ды ка мен тоз на, але для гэ та га трэ ба са праў ды зра зу-

мець усе іх пры чы ны.

«Увя дзен не ў ана бі ёз — гэ та спро ба вы ра та ваць па цы-

ен та, які па мі рае, рэз ка па ні зіў шы тэм пе ра ту ру яго це ла і 

пры му сіў шы яго ар га нізм пра ца ваць па воль ней. Бы ва юць 

сі ту а цыі, ка лі на вы ра та ван не жыц ця за ста ец ца не каль кі 

се кун даў, але іх мож на рас цяг нуць на хві лі ны, — ка мен туе 

дак лад анес тэ зі ё лаг Ке він Фонг. — Кар дыя хі рур гі ро бяць 

неш та вель мі па доб нае на пра ця гу дзе ся ці год дзяў, ця-

пер жа га вор ка ідзе аб пра соў ван ні гэ тай тэх ні кі да лей, 

у ад дзя лен ні не ад клад най да па мо гі ці, мо жа быць, на ват 

у па ля выя ўмо вы. У не ад клад най ме ды цы не мы заў сё ды 

спра бу ем раз мыць мя жу па між жыц цём і смер цю, зда быць 

над зею там, дзе яе ра ней не бы ло. Ка лі за дум ка Ці шар ма-

на спра цуе, гэ та зме ніць пра ві лы гуль ні».

Бры та нец Пі тэр Крос 

у воль ны час зай ма ец-

ца по шу ка мі скар баў. 

Гэ та му хо бі 59-га до вы 

му ляр пры свя ціў ча-

ты ры дзя сят кі га доў, 

але най больш знач-

ную зна ход ку зра біў 

ця пер. Спачатку ён не зра зу меў, што апы ну ла ся ў 

яго ру ках: вы ня ты з зям лі бруд ны прад мет на гад ваў 

аве чыя зу бы. Але пас ля ачыст кі муж чы на ўба чыў за-

ла тыя плас ці ны і зра зу меў, што пе рад ім — верх няя 

част ка ча ла ве чай устаў ной скі ві цы.

Ён па ка заў яе роз ным спе цы я ліс там — ад ста ма то ла гаў 

да на ву коў цаў. Экс пер ты да ту юць зна ход ку 1800—1850 га-

да мі. Зу бы вы та ча ны з кос ці бе ге мо та ці мар жа, кож ны мае 

ўні каль ны рэ льеф і вель мі дак лад на па да гна ны пад асно ву. 

Для боль ша га па да бен ства на ват для дзёс наў па да бра ныя 

кост кі цям ней ша га ко ле ру — гэ та вель мі тон кая руч ная 

ра бо та. Зу бы зма ца ва ныя ме та ліч ны мі штыф та мі, што і 

да зво лі ла знай сці прад мет з да па мо гай ме та ла шу каль ні ка. 

Паз ней Пі тэр спра ба ваў ад шу каць ніж нюю част ку пра тэ-

за, але, маг чы ма, у ёй не бы ло ме та ліч ных дэ та ляў, та му 

по шу кі пос пе хам не ўвян ча лі ся. На зад нім ба ку плас ці ны 

зна хо дзяц ца лі та ры і ліч бы WSF і N 435, але су па ста віць іх 

з ней кай гіс та рыч най ін фар ма цы яй па куль не атры ма ла ся. 

Бяс спрэч на толь кі тое, што штуч ныя зу бы на ле жа лі вель мі 

ба га та му ча ла ве ку: пра тэз з зо ла та і кос ці абы шоў ся б у 

«цэ лы ма ён так». Па вод ле па пя рэд ніх ацэ нак, та ды та кая 

скі ві ца маг ла каш та ваць ад 200 да 300 фун таў, і на гэ тыя 

гро шы мож на бы ло ку піць па ло ву да моў у не вя лі кім на се-

ле ным пунк це.

Ня гле дзя чы на якасць (рэ ва лю цый ную для свай го ча-

су), на сіць гэ тыя пра тэ зы па ста ян на бы ло вель мі не кам-

форт на, і лю дзі на дзя ва лі іх толь кі падчас яды ці, мо жа, на 

важ ныя пе ра мо вы. А за тым ула даль нік каш тоў най скі ві цы 

мог прос та ўпус ціць яе з кі шэ ні. За та кую не звы чай ную і 

ці ка вую зна ход ку скар ба шу каль нік бу дзе ўзна га ро джа ны. 

Лі та раль на дня мі скі ві ца бу дзе вы стаў ле на на аў кцы ё не; 

экс пер ты ацэнь ва юць яе ў су му ад 3 да 7 ты сяч фун таў 

стэр лін гаў. Атры ма ныя гро шы бу дуць па дзе ле ныя па між 

Кро сам і яго ка ле гам Да янай Уайлд, якая пры сут ні ча ла пры 

рас коп ках, — яны атры ма юць па 25 %, а ас тат няе да ста-

нец ца ўла даль ні ку зям лі, дзе быў зной дзе ны ар тэ факт.

Са свай го бо ку, спе цы я ліс ты лі чаць, што зна ход ка па-

він на быць ад праў ле на ў му зей. Су час най на ву цы вя до мы 

толь кі адзін па доб ны на бор устаў ных зу боў. Ён ад но сіц ца 

да кан ца XVІІІ ста год дзя, і яго ўла даль ні кам быў аме ры-

кан скі прэ зі дэнт Джордж Ва шынг тон.

Падрыхтаваў Іван КУПАРВАС.

Ча ла ве ка ўпер шы ню 
па гру зі лі ў ана бі ёз

За ла ты пра тэз з XIX ста год дзя

Тэх на ло гііТэх на ло гіі

Шмат лі кія ама та ры ар хі дэй ве да юць, што 

квет ка, якая нар маль на раз ві ва ец ца, час та 

тар мо зіць сваё цві цен не. У чым жа справа 

і як гэ та мож на вы пра віць?

У пры ро дзе ар хі дэя атрым лі вае ўсе не аб ход-

ныя рэ чы вы з даж джа вой ва дой. До ма мы не 

мо жам ства рыць для квет кі ўмо вы, якія бу дуць 

цал кам ад па вя даць пры род ным. Але ёсць ад на 

хіт расць, дзя ку ю чы якой мож на да па маг чы ар-

хі дэі і пры му сіць яе ба га та цвіс ці.

Гэ тая хіт расць не пры но сіць рас лі не ні я кай 

шко ды, а толь кі ўзнаў ляе пры род ныя ўмо вы для 

цві цен ня. Га вор ка ідзе пра час ноч ны «па час ту-

нак». Ён па ляп шае агуль ны стан ка ра нё вай сіс-

тэ мы і зні шчае шкод ныя для квет кі бак тэ рыі.

Для пры га та ван ня не аб ход на пяць буй ных 

зуб чы каў час на ку або шэсць-сем не вя лі кіх, два 

куб кі ці кры ху больш ва ды, па ло ва таб лет кі 

бурш ты на вай кіс ла ты. Трэ ба рас тва рыць кіс ла ту 

ў га ра чай ва дзе, вы ціс нуць ту ды ж час ноч ны сок 

і ў шкля ной ёміс тас ці даць на сто яц ца су ткі.

Як пра віль на па лі ваць та кім на сто ем ар хі дэі?

Ста вім ва зон з ар хі дэ яй у шы ро кую ёміс тасць 

з ва дой, каб ён быў амаль цал кам па кры ты вад-

ка сцю, ту ды да да ём на шу час ноч ную пад корм-

ку. Так па кі да ем на па ру га дзін. За тым да ста ём 

гар шчок з ар хі дэ яй і ста вім на звы чай нае мес ца. 

І ўжо праз ме сяц лю бу ем ся ба га тым цві цен нем.

На сто ем, які за ста нец ца, мож на па ліць ін шыя 

па ка ё выя рас лі ны. Час та ваць та кой сма ка той 

ар хі дэі і ін шыя квет кі мож на не час цей чым раз 

у тры ме ся цы.

ПА ЧАС ТУ НАК 
ДЛЯ АР ХІ ДЭІ

Да ра го га му жа, ба цеч ку і дзя ду лю Да ра го га му жа, ба цеч ку і дзя ду лю 

Ра дзі во на Іла ры ё на ві ча Ра дзі во на Іла ры ё на ві ча ШПЕ ЦАШПЕ ЦА  

шчы ра він шу ем з пры го жым шчы ра він шу ем з пры го жым 

юбі ле ем, з дзе вя нос та год дзем! юбі ле ем, з дзе вя нос та год дзем! 

Зы чым та бе, наш род ны, Зы чым та бе, наш род ны, 

каб ні ко лі не пад во дзі ла зда роўе, каб ні ко лі не пад во дзі ла зда роўе, 

каб, зноў жа, ні ко лі не пе ра сы ха лі каб, зноў жа, ні ко лі не пе ра сы ха лі 

кры ніч кі твай го жыц ця люб ства кры ніч кі твай го жыц ця люб ства 

і ап ты міз му, каб тваё ата чэн не заў сё ды і ап ты міз му, каб тваё ата чэн не заў сё ды 

ра да ва ла ця бе сва ёй ува гай і кло па там, ра да ва ла ця бе сва ёй ува гай і кло па там, 

каб толь кі свет лыя эмо цыі да рыў кож ны каб толь кі свет лыя эмо цыі да рыў кож ны 

пра жы ты дзень!пра жы ты дзень!

З лю боўю і ўдзяч нас цю за ўсё, што З лю боўю і ўдзяч нас цю за ўсё, што 

ты зра біў і ро біш для нас, твая сям'я: ты зра біў і ро біш для нас, твая сям'я: 

жон ка, дзе ці, уну кі і праў ну кі.жон ка, дзе ці, уну кі і праў ну кі.

À ÿø÷ý áû¢ 
òàê³ âûïàäàê...

Аба ро на ад кра тоў. Мож на на заўж ды па-

зба віц ца ад гэ тых шкод ні каў, ка лі ў ям ку пад-

час па сад кі па клас ці не каль кі ка ва лач каў су хой 

яеч най шкар лу пі ны. Гры зу ну не спа да ба юц ца 

вост рыя краі, і ён больш не бу дзе рыць тут 

ха ды.

Аба ро на ад «чор най нож кі». Вы ка рыс тоў-

ва ю чы шкар лу пін не, мож на аба ра ніць рас лі ны 

ад за гні ван ня ка ра нё вай част кі. З мэ тай пра фі-

лак ты кі па раш ком са здроб не на га шкар лу пін-

ня па сы па юць гле бу, дзе вы са джа ны рас лі ны. 

З ля чэб най мэ тай, ка лі ўжо част ка рас лін па-

шко джа на, іх цал кам вы ры ва юць, а гле бу ба га та 

па сы па юць па раш ком.

Для рас кіс лен ня гле бы. Ка лі ёсць вя лі кія 

за па сы шкар лу пін ня, то на 1 м2 да да юць 500 гра-

маў па раш ку. Ка лі яго не вель мі шмат, та ды 

пе рад па сад кай у кож ную лун ку кла дуць ад ну 

жме ню.

Як угна ен не. Пад корм лі ва юць на сто ем шкар-

лу пін ня лю быя рас лі ны з мэ тай уз ба га чэн ня мік-

ра эле мен та мі. Вы ка рыс тоў ва ю чы гэ та ўгна ен-

не, мож на атры маць доб ры ўра джай ка пус ты, 

ка ра няп ло даў, цы бу лі, ін шай ага род ні ны, слі вы 

і віш ні.

Зма гац ца са слі ма ка мі так са ма мож на — 

рас сып це звер ху на ка пус ную град ку здроб не-

нае шкар лу пін не і тро хі буй ных ка ва лач каў.

Каб па зба віц ца ад мядз вед кі і аба ра ніць 

рас лі ны, так са ма мож на ўнес ці ў лун кі пры па-

са дцы тро хі здроб не на га па раш ку яеч на га шкар-

лу пін ня.

Вель мі лю бяць «бе лае по кры ва» са здроб-

не на га шкар лу пін ня бак ла жа ны, ка ву ны і ды ні. 

Не аб ход на на 1 м2 зям лі да даць па дзве шклян кі 

па раш ку.

Ка лі та ма ты па ча лі чар нець, па спра буй це 

ўнес ці ў гле бу тро хі здроб не на га ўгна ен ня са 

шкар лу пін ня яек. Ім гнен на га эфек ту ча каць не 

вар та, а вось праз не ка то ры час рас лі на пач не 

зда ра вець.

Яеч нае шкар лу пін не трэ ба да да ваць 

і ў кам пост авую ку чу, а так са ма ў не вя лі кай 

коль кас ці ў гле бу для ра са ды і для вы рошч ван ня 

па ка ё вых рас лін, каб раз рых ліць зям лю.

З буй ных ка ва лач каў шкар лу пін ня мож на 

атры маць доб ры дрэ наж для вы рошч ван ня 

моц най ра са ды — не аб ход на на дно кож най 

шкля нач кі па клас ці тро хі шкар лу пі ны, а по тым 

звер ху да даць зям лю. Та кі дрэ наж лю бяць усе 

рас лі ны без вы клю чэн ня.

Па ка ё выя квет кі мож на па лі ваць на сто ем з 

яеч на га шкар лу пін ня. Для яго пры га та ван ня трэ ба 

шкар лу пін не апа рыць кі пе нем, за ліць звы чай най 

ва дой і па кі нуць на чатыры дні. Пас ля гэ та га мож-

на вы ка рыс тоў ваць угна ен не для па лі ву рас лін.

ЯК ВЫ КА РЫС ТОЎ ВАЦЬ ЯЕЧ НАЕ ШКАР ЛУ ПІН НЕ

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

ЯК ША НА ВА ЛІ 
ІКО НЫ?

«Сён ня ў га рад скіх ква тэ рах мож на су-

стрэць іко ны, якія ма цу юц ца на сце нах 

у па ко ях, над ува ход ны мі дзвя ра мі... 

Але су час нік ма ла што ве дае пра пра-

ві лы ка ры стан ня імі, якія іс на ва лі ка-

лісь ці ў на род най тра ды цыі. Ха це ла ся б 

праз ва шу руб ры ку да ве дац ца», — пі ша 

Воль га К. з Ма ла ры ты.

Іко на — знак яд нан ня сям'і з Бо гам — за ня ла 

га лоў нае мес ца ў ся лян скай ха це: на по ку ці. 

Іс на ва ла ўяў лен не, што іко на здоль ная асвя-

чаць сва ёй пры сут нас цю пра сто ру ха ты. Та му 

яе ў лі ку ін шых сак раль ных прад ме таў на ўла-

зі нах уно сі лі ў но вую ха ту пер шай. Лі чы ла ся, 

што не мы гля дзім на іко ну, а яна ва ча мі Ба-

га ро дзі цы, Ісу са Хрыс та або свя то га гля дзіць 

на нас і бла га слаў ляе нас і на ша жыц цё.

У ад но сі нах да свя то га аб ра за вы кон ва лі 

спе цы яль ныя ры ту аль ныя дзе ян ні, на поў не-

ныя вы со кай сту пен ню сак раль нас ці. Пе рад 

ім за паль ва лі свеч кі, чы та лі ма літ вы і пра га-

вор ва лі клят вы, да ва лі аб ро кі, «цвёр да ве ра чы 

ў вы ка нан не сва ёй ма літ вы», ве да ю чы: «Хто 

не па праў дзе пры ся гае, та го Бог на гэ тым 

све це ка рае: ён сам час та хва рэе, у жы ві ны і 

ў гас па дар цы ўвесь час пры пад кі, і так усё не 

вя дзец ца, аж да трэ ця га па ка лен ня».

«Скінь шап ку, Бог у ха це», — у ад но сі нах 

да хат няй свя ты ні з ця гам ча су бы лі сфар мі-

ра ва ны пра ві лы, якія трэ ба бы ло ня ўхіль на вы-

кон ваць. Да іко ны за ба ра ня ла ся да кра нац ца 

«ня чыс та му» ча ла ве ку, на прык лад, жан чы не 

ў пе ры яд ме сяч ных, муж чы ну, які не вы кон ваў 

за ба ро ны на шлюб ныя ад но сі ны пад час па ста. 

У пры сут нас ці іко ны за ба ра ня ла ся ла яц ца, га-

ва рыць дрэн ныя сло вы. Ва ду, якой аб мы ва лі 

іко ну пе рад свя та мі, на прык лад, у Чыс ты чац-

вер, вы лі ва лі пад чыр во ны кут.

Са ста рэ лыя аб ра зы за ба ра ня ла ся спаль-

ваць або вы кід ваць. Іх за коп ва лі на мо гіл ках 

або пус ка лі па ва дзе. На дум ку ста рых лю-

дзей, аб ра зоў нель га пра да ваць: «Аб ра зы не 

«куп ля юц ца», а «вы мень ва юц ца» (хоць бы за 

гро шы)», — іх трэ ба да рыць.

Лі чы ла ся, што за кра дзеж, спаль ван не 

аб ра за, вы ка рыс тоў ван не яго як звы чай най 

дош кі для по бы та вых па трэб ча ла век бу дзе 

па ка ра ны не вы леч ны мі хва ро ба мі. Плю нуць 

на іко ну, зла маць, рас сек чы, спа ліць — гэ тыя 

дзе ян ні лі чы лі ся смя рот ным гра хом, за які бу-

дзе ад плач ваць і той, хто та кое зра біў, і не ад но 

па ка лен не яго род ных.

Ва ўсход ніх сла вян іко на на роў ні з та кі-

мі сак раль ны мі прад ме та мі, як свя тая ва да, 

свеч ка, шы ро ка вы ка рыс тоў ва ла ся ў ахоў ных 

і ачы шчаль ных ры ту аль ных дзе ян нях. На Бе-

ла ру сі іс на ваў аб рад: ка лі сын ішоў у рэ кру ты 

(слу жыць у вой ска), ма ці пад час про ва даў не-

пры мет на, ня бач на для ўсіх пе ра ва роч ва ла 

адзін з аб ра зоў на баж ні цы ў чыр во ным ку це 

аб ліч чам да сця ны. Та кія дзе ян ні здзяйс ня лі з 

ад ной мэ тай: каб сал дат вяр нуў ся да ха ты і сам 

пе ра вяр нуў аб раз тва рам да ся бе.

Імк ну лі ся, каб у кож на га чле на сям'і бы ла 

свая — імян ная — іко на з вы явай свя то га, яко-

га лі чы лі за ступ ні кам ча ла ве ка, што на сіў яго 

імя. З іко най у ва ро тах су стра ка лі на бы тую 

ска ці ну і бла га слаў ля лі, пер шы раз вы га ня ю чы 

жы вё лу ўвес ну на па шу.

Ця пер амаль ва ўсіх аў та ма бі лях мож на ўба-

чыць пры ма ца ва ную ка ля ру ля так зва ную «па-

да рож ную» іко ну. Та кім чы нам па цвяр джа ец ца 

муд рая, шмат у чым праг ма тыч ная фі ла со фія 

абач лі ва га бе ла ру са, сфар му ля ва ная ў ка рот-

кай пры каз цы: «Без Бо га — не да па ро га».

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.
Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры-

ста са ва насць да су час на га жыц ця ка лян дар-
ных і ся мей на-по бы та вых на род ных тра ды-
цый і аб ра даў на паш то вы або элект рон ны 
ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра дзін нае».
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