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Вось ужо хут ка два га ды, як ня ма 
з на мi Вi та ля Ула дзi мi ра вi ча Ска ла-
ба на, а кнi гi, пад рых та ва ныя iм, усё 
вы хо дзяць. Пас ля «Iн сты ту та бе-
ла рус кай куль ту ры», здзейс не на га 
ра зам з М. То ка ра вым, за вяр шыў ся 
вы пуск трох том на га збор нi ка «Ку-
па ла i Ко лас, вы нас га да ва лi», а 
ця пер но вая кнi га — апi сан не ар хi ва 
i ка та лог бiб лi я тэ кi Пан це ляй мо на 
Кан дра та вi ча Па на ма рэн кi. I цяж ка 
гля дзець на гэ тую чор ную рам ку ва-
кол проз вi шча «Ска ла бан», i ад на-
ча со ва це шыш ся, што пра ца яго не 
пра па ла да рэм на, што ўсе за ду мы 
Ска ла ба на спраў джва юц ца, а гэ та 
для яго заў сё ды бы ло най леп шым 
па да рун кам i вя лi кай ра дас цю.

Ка лi ўжо вы хо дзiць на та кую тэ му 
ў «ска ла ба наз наў стве», як бiя гра-
фiя Па на ма рэн кi, то трэ ба ад зна-
чыць, што па ды хо дзiў да яе Вi таль 
Ула дзi мi ра вiч спак ва ля, i асаб лi ва 
за цi ка вiў ся ў апош нiя га ды жыц ця. 
Ра зам з тым, як i ў iн шых шмат лi-
кiх вы пад ках, Ска ла бан тут па спеў 
вы ха пiць асноў нае, за даць век тар 
для по шу ку, за цi ка вiць на ву коў цаў, 
апуб лi ка ваць ма тэ ры ял для бу ду-
чай комп лекс най бiя гра фii пэў на га 
дзея ча, у да дзе ным кан тэкс це — 
Пан це ляй мо на Па на ма рэн кi, 1-га 
сак ра та ра Кам пар тыi Бе ла ру сi ў 
1938-1948 гг.

«Дзе ся цi год дзе Па на ма рэн кi» ў 
гiс то рыi Бе ла ру сi да стат ко ва гуч нае. 
Тут i ўгар тэ ро ру 1930-х (4650 рас-
стрэль ных пры су даў бы ло вы не се-
на чле нам «трой кi» Пан це ляй мо нам 
Па на ма рэн кам толь кi з 15 ве рас ня 
па 15 лiс та па да 1938 г.), да лу чэн не 
За ход няй Бе ла ру сi да БССР, Дру-
гая су свет ная вай на, час пар тый ных 
iнт рыг у апош нiя га ды ста лiн ска га 
па на ван ня (а Па на ма рэн ка на зы ваў-
ся ад ным з маг чы мых пе ра ем нi каў 
Ста лi на). Для Ска ла ба на «вы хад» на 
Па на ма рэн ку, вi да воч на, ад быў ся ў 
ча се раз гад ван ня за гад кi пра «ор-
да ры i ор дэ ны». Вя до мая гiс то рыя, 
ак тыў на транс ля ва ная Ба ры сам 
Са чан кам, пра тое, што пры га во ра-
ных Ку па лу i Ко ла са ўра та ваў Па-
на ма рэн ка, на стой лi ва пра вя ра ла ся 
да след чы ка мi, i ўжо Ге ор гiй Ко лас 
пры вёў да стат ко выя до ка зы та го, 
што як раз Па на ма рэн ка пра па на ваў 
Ста лi ну знi шчыць Пес ня роў, але той 
вы ра шыў не ча паць асноў ныя фi-
гу ры лi та ра ту ры, а не ўза ба ве, пры 
ма са вым уз на га ро джан нi пiсь мен нi-
каў СП СССР, вы даў iм па ор дэ ну. 
Вi таль Ска ла бан, удзель нi ча ю чы ў 
пуб лi ка цыi дзён нi каў Па на ма рэн кi, 
да даў у яго парт рэт но выя ры сы.

У ка та ло зе бiб лi я тэ кi Па на ма рэн-
кi, што вый шаў у вы да вец кiм до ме 
«Звяз да», тая даў няя гiс то рыя пра 
ор дэ ны на бы вае но вы пра цяг i раз-
вiц цё. Спра ва ў тым, што ка та лог 
пра ду гледж вае апi сан не та кой цi ка-
вай кры нi цы iн фар ма цыi, як да роў-
ныя над пi сы. Вы ву чэн не гэ та га, я б 
ска заў, лi та ра тур на га жан ру ў нас 
па куль iдзе не вель мi доб ра, хоць у 
са мыя поў ныя збо ры тво раў Ку па лы 
i Ко ла са гэ тыя тэкс ты на рэш це па-
ча лi ўклю чац ца. Ка лi га ва рыць пра 
бiб лi я тэ ку Па на ма рэн кi, кi раў нi ка 
рэс пуб лi кi i, у да лей шым, са вец ка-
га мi нiст ра i вя до ма га дып ла ма та, 
то зра зу ме ла, што ледзь не ўвесь 
яго ны кнi га збор — з да роў ны мi над-
пi са мi аў та раў. Зболь ша га гэ та кнi-
гi па гiс то рыi пар ты зан ска га ру ху, 
якiм у час вай ны кi ра ваў, i якi пас ля 
вай ны да сле да ваў Пан це ляй мон 
Па на ма рэн ка. Ад нак для гiс то рыi 
лi та ра ту ры, вя до ма, най цi ка вей-
шы мi па да юц ца кнi гi з над пi са мi 
вя до мых паэ таў i пра за iкаў. Трэ ба 
ага ва рыц ца, што сам факт па доб-
на га пiсь мен нiц ка га па да рун ка мо-

жа раз гля дац ца не толь кi як жэст 
лю бо вi да кi раў нi ка. Гэ тым, хут чэй, 
пiсь мен нiк за сведч ваў сваю ла яль-
насць да пар тыi i ўра да (маг чы ма, 
тры ма ю чы пры гэ тым ду лю ў кi шэ нi). 
Бяс спрэч ны мi лi да ра мi тут з'яў ля юц-
ца асноў ныя пiсь мен нi кi-функ цы я-
не ры та го ча су: Якуб Ко лас — 13 
над пi саў, Ар кадзь Ку ля шоў — 18, 
Пят русь Броў ка — 15, Мак сiм Танк 
— 6. Па ка заль на, што Мi хась Лынь-
коў, стар шы ня Са ю за пiсь мен нi каў 
БССР у 1938-1948 гг., як раз пры Па-

на ма рэн ку, пад пi саў яму толь кi ад ну 
кнiж ку, i тое ў 1952 го дзе. Без умоў-
на, гэ тую па ра дак саль ную сi ту а цыю 
(кi раў нiк праў лад на га са ю за не до-
рыць кнi жак кi раў нi ку кам пар тыi) 
нель га не звя заць з той кам па нi яй 
шаль ма ван ня Лынь ко ва, якую ад-
крыў Па на ма рэн ка як раз па сва iм 
пры ез дзе ў Бе ла русь. Ад крыў i, як 
нi дзi ва, прай граў. Яшчэ адзiн па ра-
докс — толь кi ад на кнi га Пят ра Глеб-
кi, пад пi са ная Па на ма рэн ку так са ма 
ў 1952 г. Вя до ма, што Нi ну Глеб ку, 
якая пра ца ва ла на мiн скiм ра дыё 
пад час аку па цыi, да па мог вяр нуць у 
Бе ла русь i ўра та ваць ад ла ге раў ме-
на вi та Па на ма рэн ка. Тым не менш 
— да во лi роў ныя ад но сi ны.

Не ма лая гiс то ры ка-лi та ра тур-
ная праб ле ма ўзнi ма ец ца ў да р-
оў ных над пi сах не ка то рых пiсь мен-
нi каў. Так, Мi хась Клiм ко вiч пi ша 
пра шчы рую ўдзяч насць «за па да-
дзе ную Ва мi дум ку i аб «Ге ор гiю 
Ска ры не» i аб «Уся ўла да Са ве-
там». Ар кадзь Ку ля шоў га во рыць, 
што «многим обя зан Вам, Вашим 
ра бо там и со ве там», пра ўдзяч-
насць «за стрэ чы i гу тар кi, якiя 
пры нес лi ка рысць i аў та ру гэ тай 
паэ мы». Тут га во рыц ца пра паэ му 
«Пры го ды цым бал», але ра ней пра 
«Сцяг бры га ды» Ку ля шоў у над пi се 
сцвяр джае, што Па на ма рэн ка — 
«пер шы чы тач гэ тае паэ мы ў ары-
гi на ле». Ве да ю чы ўжо з ар хiў ных 
пуб лi ка цый пра рэ да га ван не Па на-
ма рэн кам п'е сы Кан дра та Кра пi вы 
«Хто смя ец ца апош нiм», па доб ныя 
аў то гра фы не ўспры ма еш як ад-
крыц цё. Ад нак гэ та i пра сто ра для 
бу ду ча га ка мен та рыя да азна ча-
ных лi та ра тур ных тво раў. Усе яны 
бы лi ка лi не iн спi ра ва ныя, то дбай-
на ад цэн зу ра ва ныя 1-м сак ра та-
ром кам пар тыi, i пас ля вы дан ня 
ка та ло гу та кiя фак ты ўжо нель га 
бу дзе не ўлiч ваць.

Шэ рае кар ды наль ства Па на ма-
рэн кi яшчэ доў га i мно га трэ ба да-
сле да ваць i ана лi за ваць. Ка та лог 
яго ар хi ва i бiб лi я тэ кi — важ ны крок 
у гэ тым кi рун ку. Пра чы таў шы яго, 
за ста ец ца шмат пы тан няў. Ска жам, 
як да Па на ма рэн кi тра пiў кнi га збор 
ге не ра ла Еза вi та ва? I ка лi кнi гi Еза-
вi та ва за ста лi ся ў 1-га сак ра та ра, то 
ку ды пад зеў ся яго ар хiў, дзе бы лi i 
ру ка пi сы вер шаў Мак сi ма Баг да но-
вi ча? Ад ка зу на гэ тае пы тан не па-
куль ня ма.
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Ра дыё ла ру жа вая (за ла ты ко рань) — шмат га до-
вая тра вя нiс тая рас лi на, якая на ле жыць да ся мей ства 
таў сцян ка вых, з тоў сты мi i мя сiс ты мi ка ра ня мi. На ву-
ко вая наз ва — ра дыё ла ру жа вая — звя за на з тым, 
што све жы зрэз або злом ка рэ нi шча пах нуць ру жай. 
Ка ра нi бу ра ва тыя або ко ле ру «ста рой па за ло ты». 
Па ме ры ка ра нёў ча сам да ся га юць 15 см, а ва га да 
900 г. Ад ка ра нёў ады хо дзяць пра мыя сцёб лы, на якiх 
раз ме шча на мя сiс тае лiс це. Квет кi жоў тыя, са бра ныя 
ў су квец цi. Рас це за ла ты ко рань на аль пiй скiх i суб-
аль пiй скiх лу гах, зай мае арк тыч ныя i гор ныя воб лас цi 
ў Еў ро пе i Азii, у Сi бi ры, у га рах Ал тая, Цянь-Ша ня, 
Да лё ка га Ус хо ду, у Кар па тах. Цвi це ў чэр ве нi—лi пе нi. 
Пла ды спе юць у лi пе нi—жнiў нi.

Рас лi на ма ла па тра ба валь ная да цяп ла i свят ла, 
але ад чу валь ная да вiль га цi i мае па трэ бу ў ба га тым 
пра точ ным увiль гат нен нi. Раз множ ва юць ра дыё лу 
ру жа вую на сен нем i ве ге та тыў на. Са джа юць ад рэз кi 
ка рэ нi шчаў даў жы нёй 5-6 см з 2-3 пу пыш ка мi ад наў-
лен ня, пры гэ тым (вель мi важ на!) не за глыб ля юць iх 
больш чым на 1—1,5 см. Трэ ба па мя таць, што ра дыё-
ла — рас лi на двух до мная. Та му ка лi вы на бы лi ад ну 
рас лi ну i раз мно жы лi ве ге та тыў на, у вас ака жуц ца 
або толь кi муж чын скiя, або толь кi жа но чыя рас лi ны, 
а на сен ня, зра зу ме ла, не бу дзе. Час цей за ўсё ра-
дыё лу раз множ ва юць на сен нем. Лепш за ўсё се яць 
на сен не пад зi му, у каст рыч нi ку. Ус хо ды ра дыё лы 
ма ле неч кiя i ў пер шы год раз вi ва юц ца па воль на. 
Ма ла дыя се ян цы не аб ход на пры ця няць i па лi ваць. Да 
кан ца пер ша га го да жыц ця рас лi ны ўтва ра юць сцяб-
ло 8-12 см у вы шы ню. У жнiў нi цi вяс ной на ступ на га 
го да ра дыё лу мож на па са дзiць на ад лег лас цi 60-70 
см па мiж ра да мi i 30-40 см па мiж рас лi на мi ў ра дах. 
Рас лi ны, што вы рас лi з на сен ня, за цвi та юць на дру-
гi-трэ цi год. На рых тоў ку ка рэ нi шчаў па чы на юць не 
ра ней чым праз 3-4 га ды пас ля па се ву, i ро бяць гэ та 
звы чай на ў жнiў нi-ве рас нi. Не пад ля га юць на рых-
тоў цы ма ла дыя рас лi ны з 1-2 сцёб ла мi. Вы ка па ныя 

ка рэ нi шчы спа чат ку чыс цяць ад зям лi, мы юць у пра-
точ най ва дзе i пад суш ва юць у це нi. За тым рэ жуць на 
ка вал кi даў жы нёй 2-5 см i су шаць. Су шыць на сон цы 
не рэ ка мен ду ец ца. Пра вiль на вы су ша нае ка рэ нi шча 
ра дыё лы на зло ме бе лае аль бо мяк ка-ру жо вае, але 
не бу рае. Пах сы ра вi ны спе цы фiч ны, тро хi на гад вае 
пах ру жы, смак гар ка ва та-вя жу чы. Тэр мiн пры дат-
нас цi вы су ша най сы ра вi ны 3 га ды.

Лi чыц ца, што асноў ным дзей ным рэ чы вам ра-
дыё лы ру жа вай з'яў ля юц ца глi ка зi ды — са лiд ра зiд, 
ра дыё ла зiд. Ка ля 400 га доў ужы ва ец ца ко рань 
ра дыё лы ру жа вай у на род най ме ды цы не. Рас лi на 
вя до мая як «за ла ты ко рань», «сi бiр скi жэнь шэнь». 
Ужы ва юць яго як сро дак, якi па вы шае фi зiч ную i 
ра зу мо вую пра ца здоль насць, асаб лi ва пры за ня па-
д зе сiл у па жы лым уз рос це. Акра мя та го, на стой ку 
за ла то га ко ра ня ўжы ва лi пры цук ро вым дыя бе це, 
ане мii, хва ро бах пе ча нi i страў нi ка, зуб но га бо лю, 
для па ляп шэн ня слы ху, пры пе ра там лен нi, не ўро-
зах. Для пры га та ван ня на стой кi за ла ты ко рань 
трэ ба за лiць рас тво рам спiр ту 40%. На ста яць на 
пра ця гу двух тыд няў у цём ным пра ха лод ным мес-
цы. Пры маць па 5-10 кро пель 2-3 ра зы на дзень 
за 30 хвi лiн да яды. Курс ля чэн ня — 10-20 дзён. 
Су праць па ка зан нi: моц нае вы яў ле нае ўзбу джэн не, 
гi пер та нiч ны крыз, лi ха ман ка вы стан, бяс сон нi ца. З 
асця рож нас цю трэ ба пры маць па цы ен там з гi пер та-
нi яй — у вя лi кiх до зах прэ па ра ты ра дыё лы мо гуць 
моц на па вы сiць цiск.

Ра ней вы ка рыс тоў ва лi ма ла дыя зя лё ныя лiс точ кi 
рас лi ны для са ла таў, а з ка ра нёў га та ва лi на поi, кi ся-
лi i ўзва ры, якiя ва ло да юць ды е тыч ны мi i ля чэб ны мi 
ўлас цi вас ця мi. Пры га та ва ныя з ка ра нёў па сцi ла, цу-
кер кi i ва рэн не ка рыс ныя ў зi мо вы час i ў пра цяг лых 
па хо дах. Збор ная гар ба та з роз ных зё лак, уз ба га-
ча ная за ла тым ко ра нем, ака жа сваё даб ра твор нае 
дзе ян не пас ля цяж кай пра цы, зды ме стом ле насць i 
на дасць ба дзё расць.

Кож ная хва ро ба ма лі ны вы яў-
ля ец ца па-свой му і мае вы раз ныя 
ад мет ныя пры кме ты.

Ма за і ка: гэ та ві рус нае за хвор-
ван не вы клі кае з'яў лен не жоў тых 
плям на ма ла дых ліс точ ках. Асаб-
лі ва гэ та доб ра за ўваж на ў пер шай 
па ло ве ле та. Пры га ра чым і су хім 
на двор'і ў дру гой па ло ве ле та гэ-
тыя пры кме ты мо гуць быць не та-
кі мі за ўваж ны мі.

Ку ча ра васць: на яў насць гэ тай 
ві рус най хва ро бы ха рак та ры зу ец-
ца тым, што жыл кі на ліс точ ках 
ста но вяц ца шкло па доб ны мі, ліс ты 
за круч ва юц ца па кра ях. На кус тах, 

па шко джа ных ку ча ра вас цю, 
яга ды кіс лыя, су хія і «ад на бо-
кія». Звы чай на кро на на та кіх 
кус тах ста но віц ца ўсё ра дзей і 
ра дзей. Праз 3-4 га ды куст ад-
мі рае цал кам.

Хла роз ін фек цый ны: вы-
яў ля ец ца па жоў клас цю ліс ця 
ў са мым па чат ку ве ге та цый-
на га пе ры я ду. Яга ды да га-

тун ка вай нор мы не раз ві ва юц-
ца, ста но вяц ца ня смач ны мі 
і «ад на бо кі мі»

«Ведзь мін ве нік», ці бу-
ян не: вы яў ля ец ца гэ тая ві-
рус ная хва ро ба тым, што 
рас лі на па чы нае ўтва раць 
вя лі кую коль касць сла бых, 
тон кіх ато жыл каў. Ліс це ста-
но віц ца драб ней шым, чым на 
зда ро вай рас лі не, і на бы вае 
больш свет лую афар боў ку. 
Кус ты, моц на па шко джа ныя 
бу ян нем, пе ра ста юць пла да-
но сіць.

Як вя до ма, асноў ны мі пе ра нос-
чы ка мі боль шас ці ві ру саў з'яў ля-
юц ца тлі і ін шыя сы су чыя на ся ко-
мыя. Та му трэ ба ўвесь час вес ці 
з імі ба раць бу ў са дзе. Ма тэ ры ял 
для па сад кі не аб ход на на бы ваць 
толь кі зда ро вы, у пра ве ра ных 
мес цах.

Не аб ход на вы да ляць усе рас-
лі ны з ві да воч ны мі пры кме та мі ві-
рус най ін фек цыі.

«СI БIР СКI 
ЖЭНЬ ШЭНЬ»

ШТО З МА ЛІ НАЙ?

«Пло шча ляс ных па жа раў у 
краіне  што год ска ра ча ец ца», 
— лічыць кан суль тант Упраў-
лен ня ляс ной гас па дар кі Мі-
ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі 
Анд рэй БУ РЫ.

Па апош ніх апе ра тыў ных 
звест ках, у ля сах Мін ляс га-
са зда ры ла ся 111 па жа раў на 
агуль най пло шчы 16,2 га. За 
ана ла гіч ны пе ры яд ле тась ад-
бы ло ся 280 ляс ных па жа раў на 
пло шчы 75,7 га.

Для пра ду хі лен ня ляс ных па-
жа раў у сіс тэ ме Мін ляс га са функ-
цы я нуе дзяр жаў ная ляс ная ахо ва, 
у якой пра цуе 14 ты сяч ча ла век, 
у тым лі ку 9,5 ты ся чы лес ні коў. 
Для ту шэн ня па жа раў у дзяр жаў-
ных ле са гас па дар чых уста но вах 
ство ра на 242 па жар на-хі міч ныя 

стан цыі, 650 пунк таў су праць па-
жар на га ін вен та ру. Апроч та го, 
пра цуе сіс тэ ма на зем на га вы-
яў лен ня ляс ных па жа раў, якая 
на ліч вае 469 вы шак і 59 мач таў. 
Пры гэ тым больш за 160 вы шак 
аб ста ля ва ны сіс тэ май ві дэа на зі-
ран ня.

Што год яшчэ да па чат ку па жа-
ра не бяс печ на га се зо на ляс га сы 
пра вод зяць шэ раг пад рых тоў-
чых ме ра пры ем стваў. Ся род іх 
— пад рых тоў ка срод каў па жа-
ра ту шэн ня, фар мі ра ван не па-
жар ных ка ман даў, рас пра цоў ка 
і за цвяр джэн не апе ра тыў ных су-
праць па жар ных ме ра пры ем стваў, 
рас пра цоў ка кар таў і марш ру таў 
на зем на га па тру ля ван ня, а так-
са ма тлу ма чаль ная ра бо та з на-
сель ніц твам. Гэ та не ма ла важ ны 
ас пект, бо, як ад зна чыў Анд рэй 

Бу ры, сё ле та за па ру шэн не пра ві-
лаў па жар най бяс пе кі да ад мі ніст-
рацый най ад каз нас ці пры цяг ну лі 
183 асо бы.

Кан суль тант упраў лен ня ляс-
га су за ся ро дзіў ува гу і на пра ві-
лах на рых тоў кі дру гас ных ляс ных 
рэ сур саў — гры боў, ягад, рас лін, 
со каў.

«Пры збо ры ягад трэ ба вы ка-
рыс тоў ваць спо са бы, якія не на-
ня суць шко ды ягад ні кам. За ба-
ра ня ец ца пры мя няць ме ха ніч ныя 
пры ста са ван ні для збо ру ягад (гра-
бян цы і па доб нае)», — па ве да міў 
Анд рэй Бу ры. За па ру шэн не пра-
ві лаў на рых тоў кі ляс ной пра дук цыі 
да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці 
сё ле та ўжо пры цяг ну та 109 ча ла-
век.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК

�

НЕ БЫЦЬ ДЗІ КУ НА МІ Ў ЛЕ СЕ

Будзем людзьміБудзем людзьмі  ��
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