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Ся род лі та ра ту раз наў цаў 
здаў на рас паў сю джа на дум-
ка, што ад моў ныя пер са на жы 
атрым лі ва юц ца ў пісь мен ні каў 
знач на лепш, чым ста ноў чыя... 
Та му здзі ві ла ся, пра чы таў шы 
на ступ ную ана та цыю: «Кні га 
«Ім ёны» з'яў ля ец ца ў ней кім 
сэн се ан ты под ам па пя рэд няй 
кні зе Гло бу са «сУ час ні кі», бо 
за мест гра тэск ных ге ро яў у 
фа цэ цы ях тут ста ран на вы-
пі са ны ўра чыс тыя парт рэ ты 
вя до мых лю дзей».
Як ні кру ці, але пісь мен нік Адам 

Гло бус — вя до мы май стар лі та ра-
тур ных шар жаў. На ват са мыя свет-
лыя лю дзі ў яго атрым лі ва юц ца з 
чар вя то чын кай, ха ця б та му, што 
іх вы явы зна хо дзяц ца пад ад ной 
вок лад кай з ты мі, хто да лё кі ад 
дас ка на лас ці. Та му цал кам за ка-
на мер на з май го бо ку бы ло су мня-
вац ца ў тым, што та кі ча ла век, як 
Гло бус, здат ны ства рыць «па рад ны 
парт рэт».

Але су мне вы мае бы лі аб са-
лют на да рэм ны мі. Праў да, да за-
яў ле ных са мім аў та рам у ад ным з 
ін тэр в'ю «ста ноў чых ге ро яў» ге роі 
Гло бу са ўсё ж не да цяг ва лі, ад нак 
смерць боль шас ці на сель ні каў гэ-
тай кні гі, без умоў на, да да ла іх по-
ста цям сур' ё зу і ўра чыс тас ці. Больш 
за тое, я не па ба ю ся сцвяр джаць, 
што, ня гле дзя чы на на яў насць у кні-

зе не каль кіх эсэ пра яшчэ жы вых 
лю дзей («АЛЕГ. Сло вы пра вы клад-
чы ка Але га Ха ды ку», «ГЕН. Сло вы 
пра мас та ка Ге ну Хац ке ві ча-Мінс-
к ага»), га лоў най ге ра і няй у кні зе 
ўсё ж з'яў ля ец ца Смерць.

Ме на ві та яна вы бі рае ра курс, з 
яко га пісь мен нік рас па вя дае пра 
тых, ка го ве даў.

На ту раль на, пры жыц ці Ка рат ке-
ві ча ні хто б не стаў пі саць пра яго 
за пой нае п'ян ства, пра спро бу са-
ма губ ства і роз ныя ін шыя рэ чы, якія 
не цяг нуць на «ўра чыс ты парт рэт» і 
на огул не ў на цы я наль най тра ды цыі 
ўспа мі наў пра кла сі каў. Але трэ ба 
пры знаць, што кла сік бе ла рус ка га 
не ара ман тыз му, які ка рас ка ец ца па 
лес ві цы на ўсіх ча ты рох ка неч нас-
цях, хоць і да лё кі ад «па ра ду», але 
і агі ды не вы клі кае. На ад ва рот, ён 
сім па тыч ны як раз сва ёй пры зем ле-
най ча ла веч нас цю.

Усё, на пі са нае пра Ка рат ке ві ча 
Гло бу сам, чы та ец ца прос та на ад-
ным ды хан ні — бо тут і аса біс ты 
кан такт, і спа чу ван не, і ве дан не 
пісь мен ніц ка га ася род ку: сяб роў, 
су се дзяў, сям'і. І, без умоў на, гэ та 
ці ка ва як ад люст ра ван не прос та 
ўні каль на га збе гу аб ста він. Бо ка-
му з нас да вя ло ся жыць з кла сі-
кам у ад ным пад' ез дзе, ды яшчэ і 
ў роз ныя ча сы, ды яшчэ і ў роз ных 
да мах? Ураж вае, што Ула дзі мір Ка-
рат ке віч, яшчэ не ве да ю чы пра тое, 

што су сед скі хлоп чык Ва ло дзя Ада-
мчык вы рас це ў пісь мен ні ка Ада-
ма Гло бу са, па пра сіў на пі саць пра 
ся бе праў ду... Зда ец ца, яго ма ла-
ды су сед вы ка наў прось бу прос та 
вы дат на, хоць, вя до ма, чы та чы не 
бы лі б су праць, каб гэ тыя ўспа мі-
ны бы лі больш раз гор ну ты мі. Усё 
ж аса біс тае жыц цё пісь мен ні каў — 
ма тэ ры ял ма ла вя до мы, та му для 
ра зу мен ня не ка то рых мо ман таў не 
за шко дзіў бы ка мен тар.

Па пра сі ла аў та ра на пі саць пра 
ся бе і мас тач ка Лю да Ру са ва. У эсэ 
пра яе — зу сім ін шая та наль насць, 
чым у апо ве дзе пра Ка рат ке ві ча. 
Гэ та ўжо не столь кі ўспа мін, коль кі 
поў ны тра гіч на га па фа су роз дум 
над лё сам мар гі наль ных мас та-
коў. Гло бус па каз вае Ру са ву як 
ча ла ве ка, яко га не ці ка ві ла жыц цё 
без мас тац тва і па-за мас тац твам. 
На ват смерць ёй ба чы ла ся твор-
чым здзяйс нен нем... Ад нак жыц цё 
і твор часць не заў сё ды су па да юць 
з на шы мі ўяў лен ня мі пра іх. «Та му 
жыц цё Лю ды Ру са вай час ця ком вы-
гля да ла бяз глуз дым, не да рэ чным, 
вы гля да ла плас ты лі на вай цац кай. 
Ні бы та яна па спра ба ва ла па ду жац-
ца з ба га мі, па спра ба ва ла з тле ну 
вы ле піць фор му і ўдых нуць у штуч-
на вы леп ле нае це ла жы вую пуль-
са цыю. Не атры ма ла ся! Плас ты лін 
за стаў ся са ба чым тлу шчам».

Ня гле дзя чы на тое, што ўсе тво-

ры ў кні зе так ці інакш аб' яд на ныя 
тэ май смер ці, у эсэ «Ана толь. Сло-
вы пра паэ та Ана то ля Сы са» яна 
ста но віц ца да ўся го сю жэ та бу даў-
ні чым стрыж нем. Гэ тыя «Сло вы...» 
уяў ля юць з ся бе ка лаж, зні та ва ны 
з не каль кіх роз на ўзроў не вых тво-
раў: ка рот кіх по ка зак, нек ра ло га, 
вер ша... Пер шы тэкст у ім на пі са-
ны хут чэй па за ко нах апа вя дан ня, 
чым па за ко нах ус па мі наў. Па дзеі ў 
ім па чы на юць раз горт вац ца за не-
каль кі дзён да смер ці паэ та. Твор 
мае дзве па ра лель ныя лі ніі, якія 
ўвесь час пе ра ся ка юц ца — у ад-
ной па мі рае па эт Сыс, у дру гой — у 
ін тэр нэ це з'яў ля ец ца л жы вая аб-
вест ка пра смерць жон кі Гло бу са. 
Па сыл гэ та га тво ра, на мой по гляд, 
па ля гае ў кан ста та цыі міс тыч на га 
ўяў лен ня пра тое, што смерць лю-
дзей ге ні яль ных, апан та ных твор-
час цю, мае ад мыс ло вую якасць 
— цяг нуць за са бой ін шыя смер ці, 
пры нам сі, у ад ным асоб на ўзя тым 
ася род ку. Ві да воч на, што ма тэ ры-
я лам для гэ та га тво ра ста лі рэ аль-
ныя дзён ні кі пісь мен ні ка, бо па дзеі 
ў ім згад ва юц ца лі та раль на не па 
днях, а па га дзі нах і хві лі нах, што 
да дае тво ру эфек т праў дзі вас ці, не-
па срэд на га су да чы нен ня.

Больш па зі тыў ны мі ўяў ля юц ца 
эсэ пра лю дзей, якіх з поў ным пра-
вам мож на на зваць На стаў ні ка мі, 
але ўкла да ю чы ў сэнс гэ та га сло ва 

роз ны змест. «САШ. Сло вы пра та-
ва ры ша май го, школь на га на стаў ні-
ка бія ло гіі — Аляк санд ра Кар пей чы-
ка», «АЛЬ ГЕРД. Сло вы пра мас та ка 
і на стаў ні ка Аль гер да Ма лі шэў ска-
га», «АЛЕГ. Сло вы пра вы клад чы ка 
Але га Ха ды ку». Тво ры паказ ва юць 
аб са лют на роз ныя ча ла ве чыя ха-
рак та ры, аб са лют на роз ныя пе да-
га гіч ныя здоль нас ці і па ды хо ды... 
Зда ец ца, гэ тыя по ста ці аб' яд ноў вае 
толь кі асо ба аў та ра і яго жа дан не 
за фік са ваць ады хо дзя чую па ро ду 
бе ла рус кіх ін тэ ле кту а лаў.

Каб у кні гі быў ін шы змест, то 
вар та бы ло б асоб на спы ніц ца на 
вок лад цы — ла ка ніч най, чор на-шэ-
рай з жоў тым. «Як па ха валь ны аў-
то бус», — ка за лі мы ў дзя цін стве 
пра та кое ко ле рас па лу чэн не... Але 
сур' ёз насць і ме ма ры яль ны ха рак-
тар кні гі ў ней кім пла не гэ та апраўд-
ва юць, та му аб мя жу ю ся пра ва ка-
цый най пра па но вай на клей ваць 
на вок лад ку што-не будзь. Усё ж 
не кож ны з нас здат ны на столь кі 
па гру жац ца ў эс тэ ты ку смер ці.

Тым больш што ў кні зе ха пае і 
са праў ды за баў ных ста ро нак бе ла-
рус кай лі та ра тур най гіс то рыі.

Ган на КІС ЛІ ЦЫ НА
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«Цяк ла тут з ле су не вя лiч ка
Тра вой за рос шая кры нiч ка».
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Гэ тыя ад на га до выя квет-
ка выя рас лi ны час цей за iн-
шыя су стра ка юц ца як у га-
рад скiх скве рах, так i ў са дах 
ама та раў. Мно гiя вы рошч ва-
юць iх на бал ко нах i пад акон-
нi ках у звы чай ных ва зо нах. 
Усе ве да юць гэ тыя дух мя ныя 
пры го жыя квет кi раз на стай-
най афар боў кi — ад лi мон-
на-жоў та га да ка рыч не ва га 
ко ле ру.

Ак са мiт кi вы рошч ва юць як 
дэ ка ра тыў ную, ле ка вую, вост-
рую, iн сек ты цыд ную i су праць-
рэў ма то iд ную рас лi ну. У Мек сi цы 
i Аф ры цы з да па мо гай ак са мi так 
лю дзi аба ра ня юць сваё жыл лё 
ад на зой лi вых мух.

Яр кiя квет кi ак са мi так, як i 
лiс це, са праў ды ва ло да юць спе-
цы фiч ным, кры ху рэз кiм па хам 
дзя ку ю чы вя лi кай коль кас цi фi-
тан цы даў. З тра вы гэ тых рас лiн 
рых ту юць на стоi i ад ва ры для 
ба раць бы са шкод нi ка мi. Дзя-
ку ю чы свай му моц на му во да ру 
ак са мiт кi рас пуж ва юць шмат лi-
кiх шкод нi каў. Iх трэ ба са джаць 
на план та цы ях су нiц, по бач з 
iн шы мi квет ка мi i ага род нi най, 
асаб лi ва ка ля аст раў. Ак са мiт-

кi, па са джа ныя па мiж су нi ца мi, 
ра ту юць iх ад не ма то ды, а ка-
пус ту за сце ра га юць ад па шко-
джан ня ка пус най му хай.

Улет ку мож на аба рваць не-
каль кi зя лё ных па раст каў i лiс ты 
з кус та ад ной ак са мiт кi, здраб-
нiць i не глы бо ка за ка паць ва кол 
кус тоў су нiц i аст раў. А лепш 
iн сек ты цыд ныя рас лi ны на рых-
тоў ваць у за пас. Для гэ та га iх 
су шаць у це нi на скраз ня ку i 
пры з'яў лен нi шкод нi каў га ту-
юць з iх рас тво ры па рэ цэп тах. 
Так, i ад цвi лыя кус ты ак са мi так 
мож на здраб нiць i вы су шыць. I 
ўжо ўвес ну, на на ступ ны год, не-
глы бо ка за ка паць у гле бу ва кол 
рас лiн. Гэ та ўзба га цiць гле бу i 
ад го нiць шкод нi каў.

Ак са мiт кi вы ка рыс тоў ва-
юц ца для ба раць бы з тлёй: 0,5 
вяд ра здроб не ных рас лiн за лi-
ва юць 10 л цёп лай ва ды i на-
стой ва юць 2 днi.

Для аба ро ны су нiц ад ма-
лi на ва-су нiч на га даў га но сi ка i 
ма лi на ва га жу ка рэ ка мен ду ец-
ца на стой з па лы ну, ак са мi так 
i час на ку, а ад су нiч на га кля-
шча ў пе ры яд бу та нi за цыi — з 
пiж мы, ак са мi так i час на ку. 
Для апырс кван ня ма лi ны вы-
ка рыс тоў ва юць на стой пiж мы, 
ак са мi так i час на ку на па чат ку 
рас пус кан ня пу пы шак 2 ра зы з 
iн тэр ва лам 10-12 дзён. У чэр ве-
нi-лi пе нi апырс ква юць ад ма лi-
на ва га жу ка на сто ем па лы ну, 
ак са мi так i час на ку.

БРУЖ МЕЛЬ — 
РАН НЯЯ ЯГА ДА

Са мая пры ваб ная ўлас цi васць бруж ме лю за клю ча ец ца ў 
тым, што спець пер шыя яга ды па чы на юць, аб га ня ю чы су нi цы 
са до выя на 2-3 тыд нi i з'яў ля ю чы ся, та кiм чы нам, пер шы мi 
яга да мi на ша га са ду.

Рас лi на гэ тая не па тра ба валь ная, не мае па трэ бы ў рэ гу ляр ным 
аб ра за ннi i ўзба га ча най гле бе. Праў да, для вя лi ка га аб' ёму хат нiх 
на рых то вак па ды хо дзiць ма ла, бо па спя ван не пла доў ад бы ва ец ца 
не раў на мер на i рас цяг ну та да кан ца лi пе ня, а спе лыя яга ды ма юць 
улас цi васць апа даць з кус та. Коль кас цю вi та мi ну С з гэ ты мi яга да мi 
мо гуць па спра чац ца хi ба толь кi чор ныя па рэч кi. Акра мя та го, у яга-
дах бруж ме лю змя шча ец ца вя лi кая 
коль касць та кiх мiк ра эле мен таў, як 
ёд, мар га нец i медзь.

Бруж мель уяў ляе са бой пра ма-
рос лы моц на раз га лi на ва ны куст 
вы шы нёй да 2 м з бу рай ка рой, якая 
лу пiц ца, i апу ша ны мi даў га ва ты мi 
лiс точ ка мi. Ужо ў па чат ку мая на 
кус тах з'яў ля юц ца пры го жыя жоў-
тыя квет кi, якiя пры ваб лi ва юць сва-
iм во да рам на ся ко мых. Цвi цен не 
рас цяг ну та па ча се на цэ лы ме сяц, 
што да зва ляе асноў най ма се кве так па збег нуць па шко джан ня 
за ма раз ка мi i за бяс печ вае што га до вы ста бiль ны ўра джай. Яга-
ды — цём на-фi я ле та выя з шы зым на лё там — ма юць гус ты сок, 
якi фар буе, чым на гад ва юць чар нi цы, ад нак па ме ры i фор ма iх 
на кус це роз ныя (як пра вi ла, фор ма пра даў га ва тая). Смак ягад 
кiс ла-са лод кi, за ле жыць ад сту пе нi спе лас цi.

Для вы рошч ван ня бруж ме лю больш за ўсё па ды хо дзяць лёг кiя 
гле бы без за стою ва ды, асвет ле ныя або тро хi за це не ныя мес цы, 
аба ро не ныя ад вет ру. Кус ты бруж ме лю вы са джва юць во сен ню на 
ад лег лас цi не менш за 2 мет ры адзiн ад ад на го ў ямы дыя мет рам 
i глы бi нёй 50 см. Пас ля па сад кi рас лi ны не аб ход на доб ра па лiць i 
за муль чы ра ваць пе ра гно ем.

До гляд кус тоў за клю ча ец ца ў муль чы ра ван нi гле бы во сен ню 
(для пра ду хi лен ня пра мяр зан ня па верх не вых ка ра нёў) i аб ра за ннi 
су хiх i па ла ма ных га лiн. Для за бес пя чэн ня вы со ка га ўра джаю што-
год ран няй вяс ной пад куст вар та ўно сiць кам пост.

ЗЯ ЛЁ НЫЯ АБА РОН ЦЫ
Рас лі ны-аба рон цы не толь кі ад пуж ва юць шкод ні каў (піж ма, 

па лын, ча ром ха, ак са міт кі), але і част ко ва за мя ня юць хі міч ныя 
прэ па ра ты, цал кам за хоў ва ю чы ка рыс ную фаў ну ў са дзе.

Рас лі ны ці рэ чы вы, якія ад пуж ва юць шкод ні каў (рэ пе лен ты), 
час та аказ ва юць не ацэн ную да па мо гу:

— ак са міт кі чыс цяць гле бу ад не ма тод, і та му лі чац ца леп шым 
па пя рэд ні кам пе рад па сад кай су ніц;

— за вя лае ліс це і сцёб лы хры зан тэ мы, за ка па ныя ў гле бу, 
ад пуж ва юць мядз ве дак;

— фа соль, ба бы, га рох ад пуж ва юць дра ця ні каў (лі чы нак жу-
коў-шчаў ку ноў);

— на ўчаст ках, дзе па се я ны ба бы, не се ляц ца кра ты;
— фі тан цы ды (ля ту чыя ара ма тыч ныя рэ чы вы), якія вы лу чае 

кроп, ад пуж ва юць не ка то рых шкод ні каў. Акра мя та го, кроп, які 
цві це, і ін шыя па ра со на выя пры ваб лі ва юць мух-жур ча лак і на ез ні-
каў, лі чын кі якіх па ра зі ту юць на шкод ні ках. Лі чын кі мух-жур ча лак 
асаб лі ва пра жэр лі выя і ні шчаць га ліц, цы ка дак (пе ра нос чы каў 
ві рус ных хва роб), шчы то вак, тлей, кля шчоў і ма ла дых ву се няў;

— цы бу ля-ба тун і цы бу ля-па рэй, па са джа ныя ў рад ках па між 
кус тоў су ніц, па рэ чак, руж, ад пуж ва юць даў га но сі каў, кля шчоў, 
дра ця ні каў, змян ша юць па шко джа насць рас лін муч ніс тай ра сой, 
шэ рай гніл лю;

— па се я ная на ўчаст ку, асаб лі ва ў пры стволь ных кру гах 
пла до вых дрэў, ка лянд ра (кін за) ад пуж вае шкод ні каў і аба ра-
няе ру жы ад тлі. Вы су ша ныя сцёб лы і на сен не гэ тай рас лі ны, 
рас кла дзе ныя ў скля пах, гум нах, ад ры нах, ха тах, ад пуж ва юць 
мы шэй і мак рыц.

Ня мец кія са доў ні кі лі чаць, што леп шай рас лі най для ка ля-
ст воль ных кру гоў пла до вых дрэў і ягад ных кус тоў з'яў ля ец ца 
на стур ка (2-3 рас лі ны на кв.м). Яе па кі да юць на квет кі і на сен-
не, якія вы ка рыс тоў ва юць у ежу для пры га та ван ня са лат. Узім ку 
рас лі ны ад мі ра юць, але іх ка ра ні пры ваб лі ва юць даж джа вых 
чар вя коў. Акра мя та го, на стур кі асаб лі ва рэ ка мен ду юць са джаць 
пад яб лы ня мі для ад пуж ван ня зя лё най тлі.

АК СА МIТ КI

Кры ты ка на шпіль цыКры ты ка на шпіль цы  ��

Коль кi ду боў — столь кi га доў?!
Вiн шую свай го ка ле гу Ва сi ля 

Еў да кi ма вi ча КО ВА ЛЯ (КУП 
«Мiж лес кае») з 50-год дзем. Ду маю, 
што i гэ тыя не каль кi сцiп лых рад коў 
най леп шых па жа дан няў бу дуць да-
рэ чы ў дзень юбi лею. Жа даю пра жыць 
столь кi га доў, коль кi, па ва жа ны Ва сiль Еў да кi ма вiч, 
з гэ тай на го ды кi не це ў гле бу жа лу доў. Мой сён ня 
тост — за Ва шы ма ла дыя дуб кi на ўра джай най зям лi 
Па лес ся, за даб ра быт вяс коў цаў, за iх зда роўе!

З па ва гай, Алег Аляк санд ра вiч БА ГУК,
стар шы ня СВК «Дзят ла вiц кi» Лу нi нец ка га ра ё на.

УНП 200173082.

Ша ноў ны Ва сіль Еў да кі ма віч 
КО ВАЛЬ!

Вось і на пат каў Вас за ла-
ты юбі лей на шы ро кай да ро зе 
жыц ця. Він шу ю чы з 50-год дзем 
з дня на ра джэн ня, жа да ем Вам, ва-
шай сям'і і ро дзі чам свет ла га зям но га 
шчас ця, здзяйс нен ня за па вет ных мар, мір на га не ба 
над га ла вой! Пра цу ю чы з 1999 го да ў КУП «Між-
лес кае», Вы шмат зра бі лі для ўма ца ван ня эка но мі кі 
і са цы яль на га раз віц ця род на га сель гас прад пры ем-
ства, даб ра бы ту ту тэй шых вяс коў цаў, упа рад ка ван-
ня жыц ця па ле шу коў на тэ ры то ры ях, за бру джа ных 
ава ры яй на Чар но быль скай АЭС. Моц на га вам зда-
роўя да на ступ ных юбі ле яў, ра ней ша га ап ты міз му і 
не вы чэрп най энер гіі ў пра цы на ка рысць Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, шчод ра га даў га лец ця!

Упраў лен не с/г Лу ні нец ка га рай вы кан ка ма;
рай кам праф са ю за ра бот ні каў АПК;

Лу ні нец кі рай аг рап рам са юз.
УНП 201016409.

Ад Вя лу ты да Між лес ся — па-
даць ру кой, а та му не ма гу не па він-
ша ваць кі раў ні ка су сед ня га КУ Па 
Ва сі ля Еў да кі ма ві ча КО ВА ЛЯ з 
50-год дзем. За ла ты юбі лей — гэ та 
вы шы ня, з усіх ба коў яр ка асвет ле-
ная сон цам. Дык ня хай яна, ша ноў-

ны Ва сіль Еў да кі ма віч, бу дзе та кой яшчэ доў га для 
вас і для лю дзей, з які мі пра цу е це по бач у ня лёг кіх 
умо вах. Ра зам з на шы мі вяс коў ца мі, якія так са ма 
па цяр пе лі ад ава рыі на Чар но быль скай АЭС, жа даю 
ра ней ша га пра ца люб ства, муж нас ці і важ кіх вы ні-
каў ад пра цы на род най ні ве, тры ва ла га зда роўя і 
ўпэў не ных кро каў да на ступ ных юбі ле яў!

З па ва гай, Сяр гей Мі хай ла віч НА ВА РЫЧ, 
стар шы ня праў лен ня СВК «Вя лу та».

УНП 200172895.


