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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 4.38 21.40 17.02
Вi цебск — 4.20 21.38 17.18
Ма гi лёў — 4.28 21.31 17.03
Го мель — 4.34 21.18 16.44
Гродна — 4.55 21.54 16.59
Брэст    — 5.05 21.45 16.40
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Месяц
Поўня 5 чэрвеня.

Месяц у сузор’і Вадалію.

Iмянiны
Пр. Васіля, Ігната, Іраклія, Мікіты.

К. Дзіяны, Малгажаты, Маргарыты, 

Ануфрыя, Багуміла, Генрыха, 

Эдгара.

10 ЧЭР ВЕ НЯ

1895 год — на ра дзiў ся (Вi-

цебск) Iма ну iл Шы мо-

на вiч Ве лi коў скi, урач, ву чо ны, пiсь-

мен нiк. З 1922-га жыў за мя жой. 

Атры маў шы ме ды цын скую аду ка-

цыю, ва ло даў ве да мi i ў мно гiх iн шых га лi нах на ву-

кi. Зай маў ся сур' ёз ным вы ву чэн нем псi хi ят рыi. Меў 

фе на ме наль ную па мяць — цы та ваў фраг мен ты ста-

ра жыт ных ма нуск рып таў, 

на ву ко вых прац, мас тац-

кiх тво раў, мог гэ та ра бiць 

на шас цi мо вах. Здзейс-

нiў са праўд ны пе ра ва рот 

у на ву ко вым све це, пра-

па на ваў шы но вую пе ры-

я ды за цыю гiс то рыi цы вi-

лi за цыi. У мно гiх кра i нах 

све ту вый шлi яго кнi гi «Зям ля ў пе ра ва ро тах», «Ста-

год дзi ў ха о се», «Све ты ў су тык нен нi» i iн шыя.

1925 год — на ра дзiў ся Па вел Ан то на вiч 

Га ро шак, Ге рой Са вец ка га Са ю за. Па 

па хо джан нi бе ла рус.

1940 год — на ра дзiў ся Iгар Пi лi па вiч Ха-

да но вiч, бе ла рус кi пiсь мен нiк. Пра-

ца ваў у га зе тах «Чыр во ная зме на», «Лi та ра ту ра i 

мас тац тва». Аў тар збор нi каў апа вя дан няў, на ры саў 

i ар ты ку лаў.

1950 год — на ра дзi ла ся Ан фi са Ся мё наў на 

Лед не ва, бе ла рус кi гiс то рык, кан ды-

дат гiс та рыч ных на вук.

1955 год — на ра дзiў ся Ля вон цiй Уль я на вiч 

Зда не вiч, бе ла рус кi ар хi тэк тар. Ся-

род асноў ных ра бот — Па лац Рэс пуб лi кi, бу ды нак 

па соль ства Укра i ны, што па ву лi цы Ста ра вi лен скай, 

яго iн тэр' еры i доб ра ўпа рад ка ван не пры лег лай тэ-

ры то рыi, iн ды вi ду аль ная жы лая за бу до ва квар та-

ла Вя лi кая Сля пян ка i iн шыя. Лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ мii Бе ла ру сi.

У гэ ты ж дзень на ра дзiў ся Сяр гей Фё да ра вiч 

Ер ма коў, бе ла рус кi ву чо ны ў га лi не фi зi кi кан дэ н-

са ва на га ста ну трэн ня i зно су цвёр дых цел, док тар 

тэх нiч ных на вук.

1975 год — за сна ва на га на ро вае зван не 

«За слу жа ны на стаў нiк ра бо чай мо-

ла дзi Бе ла рус кай ССР».

1885 год — на ра дзiў ся 

Мi ка лай Мi ка ла е-

вiч Пры ёраў, рус кi ўрач, ар та пед-

траў ма то лаг, за слу жа ны дзе яч на-

ву кi РСФСР (1942), ака дэ мiк АМН 

СССР (1957).

1915 год — на ра дзiў ся Сол Бе лау, аме-

ры кан скi пiсь мен нiк, пе да гог. За 

сваю лi та ра тур ную пра цу быў ад зна ча ны Пу лiт-

цэ раў скай прэ мi яй, Но бе леў скай прэ мi яй па лi та-

ра ту ры i На цы я наль ным ме да лём ЗША ў га лi не 

мас тац тваў.

1925 год — упер шы ню ўзняў ся ў па вет ра 

са ма лёт ПМ-1 кан струк цыi Мi ка лая 

Па лi кар па ва — пер шы ў кра i не па са жыр скi авiя лай-

нер, якi вый шаў на мiж на род ныя лi нii.

1930 
— на ра дзiў ся Iлья 

Сяр ге е вiч Гла зу ноў, 

ра сiй скi жы ва пi сец i гра фiк, на род-

ны мас так СССР (1980), са праўд-

ны член РАМ (2001), за сна валь нiк 

i рэк тар Ра сiй скай ака дэ мii жы ва пi-

су, скульп ту ры i дой лiд ства.

1935 год — у ЗША за сна-

ва ны рух «Ана нiм-

ныя ал ка го лi кi».

1940 год — Iта лiя ўсту пi ла ў вай ну су праць 

Вя лi ка бры та нii i Фран цыi, iмк ну чы ся да 

ўста ля ван ня па на ван ня ў ба сей не Мiж зем на га мо ра.

СТЭН ДАЛЬ:

«До ля глы бо кай ста рас цi абод вух 

по лаў за ле жыць ад та го, на што 

па тра ча на ма ла досць».

ТА ЯМ НІ ЦЫ І АД КРЫЦ ЦІ

Вось бы вае, па гля дзiш на ча ла ве ка i 

не ве да еш, ку ды яго па слаць... Мяр ку ю-

чы па вы гля дзе — ён ужо ўсю ды быў!

— Ка ха ны, у мя не дзве на вi ны!!!

— Якiя?

— Кеп ская: я рас хо да ва ла ўсе твае 

гро шы. Доб рая: я люб лю ця бе на ват 

бед на га!!!

Пер шае са праўд нае рас ча ра ван не ў 

жыц цi лю бой дзяў чы ны: та кi пры го жы 

i та кi дэ бiл.

Ка лi жан чы на ў по шу ках вас аб тэ-

ле фа на ва ла ўсе мор гi, гэ та яшчэ нi-

чо га не зна чыць. Мо жа, яна з на дзе яй 

тэ ле фа на ва ла.

На род ныя срод кi
Бя ро за вы дзё гаць мае моц ны спе цы фiч ны пах i 

з'яў ля ец ца вы дат ным срод кам су праць са мых роз ных 

шкод нi каў са доў i ага ро даў: тлi, ка пус най му хi, яб лы не-

вай пла да жэр кi, му ра шак. Дзё гаць не здоль ны за бiць 

шкод нi каў i пра цуе па прын цы пе рэ пе лен таў: кан цэнт ра-

ва ны пах ад пуж вае на ся ко мых i збi вае iх са сле ду ежы. 

У вы нi ку яны iмк нуц ца хут чэй па кi нуць учас так.

Не да хо пам ме та ду мож на на зваць ка рот ка ча со вы 

эфект, якi мо жа па доў жыць да дан нем мыль на га рас-

тво ру або по пе лу.

Спат рэ бiц ца: 10–15 г бя ро за ва га дзёг цю, 50 г гас па-

дар ча га мы ла (або дзёг це ва га мы ла), 10 л ва ды.

Мы ла на дзер цi на буй ной тар цы. Раз вес цi дзё гаць 

i мы ла ў 10 лiт рах ва ды. Ста ран на змя шаць рас твор i 

вы ка рыс тоў ваць для апырс кван ня за ра жа ных тлёй рас-

лiн пры да па мо зе пуль ве ры за та ра. Ра бiць гэ та лепш у 

вя чэр нiя га дзi ны.

Доб рыя вод гу кi i яшчэ пра адзiн спо саб пры мя нен ня 

бя ро за ва га дзёг цю — па ясы, якiя ад пуж ва юць. Ства лы 

пла до вых дрэў аб мот ва юць шы ро кiм бiн там, аб ма за ным 

дзёг цем. Гэ та не дае му раш кам пе ра но сiць тлю на дрэ-

вы.

По пель на-мыль ныя апырс кван нi — са мы не скла да-

ны ме тад ба раць бы з тлёй. Ён не па тра буе вы дат каў, 

бо гас па дар чае мы ла зной дзец ца ў кож на га.

Ва ры янт 1. Раз вес цi 300 гра маў гас па дар ча га мы ла 

ў 10 лiт рах ва ды. Мож на за мя нiць цвёр дае мы ла вад кiм, 

та ды не аб ход на ўся го 125 мi лi лiт раў на 10 лiт раў ва ды.

Ва ры янт 2. Раз вес цi 100 гра маў дзёг це ва га мы ла i 

250 гра маў по пе лу ў 10 лiт рах ва ды. Га та ваць рас твор 

30 хвi лiн, пе рад апырс кван нем да даць 40 гра маў гас-

па дар ча га мы ла.

Рас лiн ныя на стоi
Каб не вы клi каць у рас лiн апё каў, пе рад пер шым вы-

ка ры стан нем лепш пра ве рыць пры га та ва ны на стой на 

аб ме жа ва най пло шчы i толь кi по тым, пе ра ка наў шы ся ў 

эфек тыў нас цi срод ку, апра ца ваць увесь учас так.

Цы буль ны. Дроб на на рэ заць 30 гра маў рэп ча тай 

цы бу лi. На стой ваць у лiт ры ва ды 5 га дзiн. Мож на да-

даць ша лу пiн не.

Час ноч ны. На стой ваць 200 гра маў здроб не на га час-

на ку ў лiт ры ва ды. Пе рад ужы ван нем раз вес цi 25 мi лi-

лiт раў на стою ў 10 лiт рах ва ды.

Ра мон ка вы. На стой ваць 100 гра маў су квец цяў 

ап тэч на га ра мон ку ў лiт ры ва ды. Апырс кваць рас лi-

ны та кiм рас тво рам: 1 част ка на стою, 3 част кi ва ды i 

4 гра мы мы ла на кож ны лiтр.

З дзьму хаў цоў. 400 гра маў лiс ця i 200 гра маў ка ра-

нёў квiт не ю чых дзьму хаў цоў на стой ваць 3-4 га дзi ны ў 

10 лiт рах ва ды.

З ак са мi так. Паў вяд ра здроб не ных рас лiн з квет ка мi 

за лiць да вер ху ва дой i на стой ваць двое су так. Пра ца-

дзiць, да даць 40 гра маў мы ла.

Пер ца вы. На стой ваць 500 гра маў све жых або 

100 гра маў су хiх стру коў вост ра га пер цу ў 5 лiт рах 

ва ды. Пе рад ужы ван нем раз вес цi 1 част ку на стою ў 

10 част ках ва ды.

Рас лi ны-са юз нi кi
Iс ну юць рас лi ны, якiя ад пуж ва юць тлю сва i мi фi тан-

цы да мi. Вы са дзiў шы iх на ўчаст ку, мож на па мен шыць 

коль касць шкод нi ка. Рэз кi пах ба зi лi ку ўздзей нi чае на 

ню халь ныя рэ цэп та ры тлi, та му слу жыць пры род ным 

рэ пе лен там. Не вы но сiць тля так са ма па ху час на ку, 

цы бу лi, ла ван ды, мя ты, гар чы цы, ак са мi так.

Шэ раг рас лiн, на ад ва рот, пры цяг вае тлю да ся бе, ад-

цяг ва ю чы ад пла до вых куль тур. Гэ та на стур ка, пе тун ія, 

кас мея, кле о ма, мак i ба бы.

На ся ко мыя
Лю ты пры род ны во раг тлi — бо жая ка роў ка. Ах вот на 

сiл ку юц ца тлёй так са ма жу жа лi, на ез нi кi, дра пеж ныя 

кла пы.

Во ра га мi тлi з'яў ля юц ца ву ха вёрт кi, зла та воч кi i жур-

чал кi, якiх мож на пры ва бiць на ага род, вы рошч ва ю чы 

гар чы цу, кроп, кмен, стак рот кi, фi ял кi.

Птуш кi
Тля слу жыць ежай для мно гiх дроб ных пту шак. Ах-

вот на ядуць шкод нi ка ве раб'i, пе нач кi, сi нi цы, ка раль кi, 

ма лi наў кi, ка нап лян кi.

ЯК ПА ЗБА ВIЦ ЦА 
АД ТЛI

Плас ты гiс то рыiПлас ты гiс то рыi

ЛЕПШ ЗА ГО РЫ 
МО ГУЦЬ БЫЦЬ ТОЛЬ КI...

Ар хе о ла гi рас тлу ма чы лi па хо джан не пi ра мiд 

у Цэнт раль най Аме ры цы.

На ву коў цы з На цы я наль на га iн сты ту та ант ра па-

ло гii i гiс то рыi Мек сi кi (INАH) вы лу чы лi гi по тэ зу аб 

iх з'яў лен нi на тэ ры то рыi Ме за а ме ры кi. Ка рот кая 

спра ва зда ча аб да сле да ван нi бы ла апуб лi ка ва на 

на сай це ар га нi за цыi.

Спе цы я лiс ты вы ка за лi зда гад ку, што жы ха ры да-

iс пан скай Цэнт раль най Аме ры кi iмi та ва лi го ры. Пры 

гэ тым яны не толь кi iмк ну лi ся ка пi ра ваць пры ро ду, 

як, на прык лад, фор му вул ка наў, але i ўклад ва лi ў 

пi ра мi ды сак раль ны сэнс. Ар хе о ла гi ад зна ча юць, 

што з гэ тай пры чы ны па доб ныя аб' ек ты бы лi цэнт-

ра мi ста ра жыт ных га ра доў.

Акра мя та го, да след чы кi да да лi, што пi ра мi даль-

ная фор ма па ляг ча ла за да чу па ўзвя дзен нi вы со ка-

га ма ну мен таль на га збу да ван ня, што бы ло асаб лi ва 

важ на для ста ра жыт ных лю дзей.

Ме за а ме ры ка — гiс то ры ка-куль тур ны рэ гi ён, якi 

рас па сцi ра ец ца пры клад на ад цэнт ра Мек сi кi да 

Ган ду ра са i Нi ка ра гуа. Ар хi тэк ту ра куль тур Ме за-

 а ме ры кi вы лу ча ец ца сва ёй скла да нас цю i ба гац цем 

сты ляў. Ад ной з са мых вя до мых пi ра мiд рэ гi ё на з'яў-

ля ец ца Эль-Кас цiльа (Ку куль кан), якая зна хо дзiц ца 

ў ста ра жыт ным го ра дзе майя Чы чэн-Iца (Мек сi ка) i 

пры зна ная ад ным з но вых ся мi цу даў све ту.

Стрэс у раб роСтрэс у раб ро

СI ВIЗ НА МО ЖА 
ЗНIК НУЦЬ 

СА МА СТОЙ НА
На ву коў цы з Ка лум бiй ска га ўнi вер сi тэ та вы-

свет лi лi, што сi вiз на мо жа быць на ўпрост звя-

за на са стрэ са мi i пры гэ тым ва ла сы мо гуць 

вяр нуць са бе ко лер, па ве да мi ла га зе та Thе 

Dаilу Mаil.

Пад час да сле да ван ня ака за ла ся, што па мян-

шэн не коль кас цi стрэ су ў жыц цi не толь кi пры пы няе 

пра цэс па сi вен ня, але i мо жа пус цiць яго ў зва рот-

ным кi рун ку. Ва ла сы мо гуць зноў на быць пер ша-

па чат ко вы ко лер. Пры гэ тым вы пра вiць праб ле му 

мож на толь кi ў тым вы пад ку, ка лi яна паў ста ла 

ня даў на.

На дум ку аў та раў ра бо ты, ка ра нi сi вiз ны ля жаць 

у змя нен нях ме та ба лiч ных сiг наль ных шля хоў бял-

коў у ар га нiз ме. На гэ тыя шля хi аказ ва юць моц ны 

ўплыў гар мо ны, якiя вы пра цоў ва юц ца пад уз дзе ян-

нем моц на га стрэ су.

Ка лi зы хо дзiць з гэ та га, атрым лi ва ец ца, што 

чым менш стрэ су ў жыц цi ча ла ве ка, тым нi жэй шы 

цiск. У хо дзе экс пе ры мен ту на ву коў цы бра лi ва-

ла сы з га лоў доб ра ах вот нi каў i праз ад мыс ло выя 

вi зу аль ныя тэх на ло гii вы зна ча лi пiг мен ты. Но вы 

ме тад ана лi зу ва ла соў па доб ны на вы ву чэн не 

коль цаў у зрэ зе дрэ ва, па якiх ацэнь ва юць яго 

ўзрост.

Да след чы кi ча ка лi ўба чыць, што ва ла сы сi ве юць 

ка ля ка ра нёў, бо рас туць ад га ла вы, а не ад кон-

чы ка, але ка лi яны раз гле дзе лi амаль 400 ва ла соў 

у 14 ча ла век, то вы явi лi ад ва рот нае. Не ка то рыя 

ва ла сы бы лi сi выя на кон чы ку, а ка ля ску ры ме лi 

пер ша па чат ко вы ко лер. На дум ку на ву коў цаў, гэ та 

азна чае, што яны па сi ве лi, а за тым не вы тлу ма чаль-

на пе ра ста лi сi вець i вяр ну лi ся да сва ёй нар маль най 

афар боў кi.

Вы ка рыс тоў ва ю чы вя до мыя звест кi пра тэмп 

рос ту ва ла соў, ву чо ныя змаг лi пра са чыць, ка лi 

тыя па сi ве лi. Бы ло вы яў ле на, што пе ры я ды з'яў-

лен ня сi вiз ны ад па вя да лi па вы ша на му ўзроў ню 

стрэ су, а пе ра ход ад бе ла га ко ле ру ва ла соў да 

на ту раль на га ад бы ваў ся, ка лi стрэс быў аслаб-

ле ны. На прык лад, адзiн удзель нiк да сле да ван ня 

ад пра вiў ся ў ад па чы нак, i ко лер ва ла соў вяр нуў-

ся. Iн шы мi фак та ра мi, якiя ўплы ва юць на стра ту 

ко ле ру ва ла са мi, з'яў ля юц ца ге не ты ка i ку рэн не, 

ў гэ тым вы пад ку зняц це стрэ су не вяр тае на зад 

пра цэс па сi вен ня.

Бяс печ на ес цiБяс печ на ес цi

ПЯ КУ ЧЫ ПЕ РАЦ ЧЫ ЛI 
АД... БО ЛЮ

Урач-не ўро лаг клi нi кi ля чэн ня бо лю ГКБ iмя 

В. Вi на гра да ва Пётр Со каў пе ра лi чыў пра дук-

ты, якiя мо гуць па лег чыць боль.

«Лi дар ся род ядо мых абяз боль ва ю чых — пе-

рац чы лi. А дак лад ней, рэ чы ва кап са i цын, якое 

ў iм утрым лi ва ец ца. Вы цяж ка з та ко га пер цу з 

тым са мым рэ чы вам ува хо дзiць у склад абяз-

боль ва ю чых пяр цо вых плас ты раў. Да рэ чы, ка лi 

з'ес цi стра ву з вя лi кай коль кас цю вост ра га пер цу 

чы лi, гэ та так са ма мо жа ад цяг нуць ад бо лю: ад 

рэ цэп та раў, якiя па сы ла юць сiг на лы бо лю, мозг 

пе ра клю чыц ца на моц нае па чуц цё пя ко ты ў ро-

це», — рас ка заў Со каў у iн тэр в'ю га зе це «Ар гу-

мен ты i фак ты».

Акра мя та го, ён зга даў ка ву ў якас цi ад на го з 

са мых па пу ляр ных срод каў ля чэн ня га лаў но га бо-

лю. Гэ ты на пой мо жа па леп шыць сi ту а цыю на фо не 

па нi жа на га цiс ку.

Со каў ад зна чыў, што яшчэ ад ным з вя до мых на-

род ных абяз боль ва ю чых срод каў з'яў ля ец ца кань як. 

Ад нак гэ ты ал ка голь ны на пой ва ло дае ка рот ка ча-

со вым дзе ян нем за кошт рас слаб лен ня са су даў, а 

не ўза ба ве мо жа пры вес цi да ад ва рот най рэ ак цыi i 

па гор шыць боль.

«Трэ ба па мя таць, што боль — гэ та адзiн з пер-

шых, а ча сам на ват адзi ны сiмп том сур' ёз ных за-

хвор ван няў. У та кiх вы пад ках аба вяз ко вая кан суль-

та цыя ўра ча», — рэ зю ма ваў Сокаў.

Ад па чат ку све туАд па чат ку све ту

ДЫ НА ЗАЎР ВА ГОЙ... 
ДВА ГРА МЫ

Кi тай скiя па ле ан то ла гi знай шлi ў бурш ты не 

з М'ян мы най мен ша га ды на заў ра з вя до мых. 

Па ме рам ён як су час ная ка лiб ры-пча ла: пяць-

шэсць сан ты мет раў.

У бурш ты не знай шлi ма лю сень кi мозг жы вё-

лы — даў жы нёй 7,1 мi лi мет ра. На ву коў цам уда ло-

ся вы зна чыць, што сам ды на заўр ва жыў пры клад-

на два гра мы. Яго ад нес лi да вi ду Осuludеntаvis 

Khаungrаае.

Ды на заўр быў па доб ны на су час ных пту шак — 

ён умеў лё таць. У жы вё лы бы лi ма лень кiя вост рыя 

зу бы, а так са ма вя лi кiя во чы. Ве ра год на, ён быў 

дра пеж нi кам i хар ча ваў ся ку зур ка мi. Жыў мi нi я-

цюр ны ды на заўр 99 мiль ё наў га доў та му. Вы хо-

дзiць, што не толь кi рас лi ны i на ся ко мыя ча сам 

трап ля лi ў вад кi бурш тын i за сты ва лi ў iм, але i 

са мыя са праўд ныя ды на заў ры.

Сяр гей СТА РЫ НАЎ.

Фо та з ад кры тых кры нiц.

«У дзя цiн стве ба чы ла, як толь кi 

па чы на ла ся на валь нi ца або доў га, 

дзён пяць-шэсць, iшоў, як ка за лi 

ста рыя лю дзi, «гнi лы» дождж, то 

ба бу ля ад чы ня ла акно i вы кiд ва ла 

праз яго хлеб ную ла па ту. Та ды 

я не звяр та ла ўва гi, але мне па-

да ец ца, што дождж за цi хаў...» — 

пi ша-раз ва жае на ша чы тач ка 

з Бра гiн ска га ра ё на На тал ля П. 

Якая сiм во лi ка бы ла пры ха ва на 

на шы мi прод ка мi за гэ тым уты-

лi тар на-по бы та вым прад ме там 

хат ня га гас па да ран ня?

Хлеб ная ла па та — адзiн з аба вяз ко-

вых ат ры бу таў ся лян ска га жыц ця, пры 

не па срэд ным вы ка ры стан нi яко га вы-

пя ка лi хлеб. У тра ды цый най куль ту ры 

ўсход нiх сла вян да во лi час та ўжы ва-

ла ся ў роз ных аб ра да вых кан тэкс тах i 

ме ла ад па вед ныя аб ра да выя функ цыi. 

Так, са мым ак тыў ным чы нам хлеб ную 

ла па ту ўклю ча лi ў аб рад вы пя кан ня 

вя сель на га ка ра вая. На Пiн шчы не пе-

рад тым, як па са дзiць ка ра вай у печ, 

хрос ная ма цi злёг ку ўда ра ла хлеб най 

ла па тай усiх, хто пры сут нi чаў у ха це, 

«каб шчас це бу ло». Пас ля та го, як ка-

ра вай да ста нуць з пе чы, яна ж трой чы 

сту ка ла хлеб най ла па тай па пер шай 

бэль цы, якая зна хо дзi ла ся на сто лi ў 

не па срэд най блiз ка сцi ад пе чы. Тая 

дзяў чы на, якая нi як не маг ла вый сцi 

за муж, вы хоп лi ва ла ла па ту з рук хрос-

най i вы бя га ла на ву лi цу. Лi чы ла ся, 

ка лi яна пер шым су стрэ не муж чы ну, 

то хут ка вый дзе за муж, ка лi жан чы-

ну — яе ма ры ў гэ тым го дзе не здзейс-

няц ца. А яшчэ вя до мы звы чай, ка лi 

хрос ная ма цi, «па са дзiў шы» вя сель ны 

ка ра вай у печ, хлеб най ла па тай крыж-

на крыж сту ка ла ў сце ны, столь ха ты, 

г. зн. «хрыс цi ла» ха ту i пры га вор ва ла: 

«Бо жа, ладзь i гладзь!»

Лi чы ла ся, што пра ду ка валь ныя 

якас цi — так зва ны спор цi ўда чу — 

хлеб ная ла па та маг ла пе ра да ваць 

не толь кi лю дзям, але i жы вё ле. Так, 

каб ка ро ва «прый шла з ця лят кам», то 

перш чым ад пра вiць да бы ка, яе трой-

чы «пе ра кры жоў ва лi» (злёг ку бi лi па 

спi не) хлеб най ла па тай.

У паў ся дзён ным жыц цi ў да чы нен-

нi да хлеб най ла па ты iс на ваў шэ раг 

пра вi лаў i за ба ро наў. Так, пас ля та-

го, як хлеб па ста вi лi ў печ, хлеб ную 

ла па ту трэ ба бы ло пад няць як мага 

вы шэй, да кра нуц ца да бэль кi або пяч-

ной тру бы, каб хлеб доб ра пад ня ўся. 

А по тым ла па ту вы ста вiць у сен цы або 

па ста вiць у клець, «каб у ха це нi хто ня 

быў нi ко му па вi нен». Пры чым ла па ту 

на ле жы ла па ста вiць руч кай да га ры, а 

ло пас цю — унiз. Хлеб ную ла па ту за ба-

ра ня ла ся вы ка рыс тоў ваць не па пры-

зна чэн нi. Лi чы ла ся, той, хто па ру шыць 

гэ тае пра вi ла, бу дзе хва рэць, дзе цi пе-

ра ста нуць рас цi, хлеб пе ра ста не па ды-

мац ца, i та кой ла па тай у да лей шым 

ка рыс тац ца за ба ра ня ла ся.

У на род ным ася род дзi за тое, што 

хлеб ная ла па та бы ла як бы па срэд нi-

кам па мiж свят лом по лы мя, што га рэ-

ла ў пе чы, i све там жы вых, яе лi чы лi 

свое асаб лi вым срод кам за ха ван ня 

«зям но га» агню. Па ве ра ван нях жы-

ха роў Па лес ся, ка лi кроп лi даж джу — 

ва ды Ня бё саў, упа дуць на хлеб ную 

ла па ту, то аба вяз ко ва «апя куц ца» i 

па про сяць Бо га спы нiць дождж. Та-

му як толь кi па чы на ла ся на валь нi ца, 

гас па ды ня вы кiд ва ла хлеб ную ла па ту 

на двор, i тым са мым пе ра сце ра га ла 

ха ту i ўсе два ро выя па бу до вы ад ма-

лан кi i па жа ру.

Хлеб най ла па тай «за кры жоў ва лi» 

на валь нiч ную хма ру. Для гэ та га бра лi 

ве лi код ны аб рус (той, якi быў на ста ле 

у дзень свят ка ван ня Вя лi ка дня), пры-

ма цоў ва лi да ла па ты i раз мах ва лi, як 

ха руг ва мi, як бы раз га ня ю чы хма ры.

Хлеб ная ла па та i дзя жа заў сё ды 

ўяў ля лi ся як не раз луч ная па ра, якiя 

толь кi ра зам бу дуць спры яць даб ра-

бы ту i шчас цю ў сям'i. Та му, ка лi трэ ба 

бы ло знi шчыць ста рую ла па ту, яе па лi-

лi ра зам з дзя жой — на Мас ле нiч ным 

або Ку паль скiм вог нi шчы, ка лi ж не-

аб ход на бы ло ку пiць або зра бiць но-

выя — на бы ва лi ра зам, толь кi па рай.

Ак са на КА ТО ВIЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан нi пра ка ра нi 

i пры ста са ва насць да су час на га жыц-

ця ка лян дар ных i ся мей на-по бы та вых 

на род ных тра ды цый ды аб ра даў на 

паш то вы або элект рон ны ад рас рэ дак-

цыi з па зна кай «Пра ра дзiн нае».

Спы тай це пра ра дзiн наеСпы тай це пра ра дзiн нае

На вош та з акна ла па ту вы кi да лi?

Тля лi чыц ца ад ным з са мых злос ных шкод нi каў са доў 

i ага ро даў. Зма гац ца з ёй вель мi ня прос та, бо раз мна жа-

юц ца гэ тыя iс то ты з дзiў най хут ка сцю. Ад на толь кi са мка 

за ме сяц дае тры па ка лен нi агуль най коль кас цю не каль кi 

со цень ты сяч асо бiн. Усю ды iс ная тля хут ка аслаб ляе 

ма ла дыя рас лi ны, вы смокт ва ю чы iх кле тач ны сок. Ад-

на ча со ва яна вы дзя ляе яд, ад яко га лiс це скруч ва ец ца, 

дэ фар му ец ца i ад мi рае. Тля так са ма здоль ная за ра жаць 

рас лi ны шкод ны мi вi ру са мi, што мо жа пры вес цi да знач-

ных па шко джан няў i гi бе лi на са джэн няў.
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