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«СIБIРСКI
ЖЭНЬШЭНЬ»
Радыёла ружавая (залаты корань) — шматгадовая травянiстая раслiна, якая належыць да сямейства
таўсцянкавых, з тоўстымi i мясiстымi каранямi. Навуковая назва — радыёла ружавая — звязана з тым,
што свежы зрэз або злом карэнiшча пахнуць ружай.
Каранi бураватыя або колеру «старой пазалоты».
Памеры каранёў часам дасягаюць 15 см, а вага да
900 г. Ад каранёў адыходзяць прамыя сцёблы, на якiх
размешчана мясiстае лiсце. Кветкi жоўтыя, сабраныя
ў суквеццi. Расце залаты корань на альпiйскiх i субальпiйскiх лугах, займае арктычныя i горныя вобласцi
ў Еўропе i Азii, у Сiбiры, у гарах Алтая, Цянь-Шаня,
Далёкага Усходу, у Карпатах. Цвiце ў чэрвенi—лiпенi.
Плады спеюць у лiпенi—жнiўнi.
Раслiна малапатрабавальная да цяпла i святла,
але адчувальная да вiльгацi i мае патрэбу ў багатым
праточным увiльгатненнi. Размножваюць радыёлу
ружавую насеннем i вегетатыўна. Саджаюць адрэзкi
карэнiшчаў даўжынёй 5-6 см з 2-3 пупышкамi аднаўлення, пры гэтым (вельмi важна!) не заглыбляюць iх
больш чым на 1—1,5 см. Трэба памятаць, што радыёла — раслiна двухдомная. Таму калi вы набылi адну
раслiну i размножылi вегетатыўна, у вас акажуцца
або толькi мужчынскiя, або толькi жаночыя раслiны,
а насення, зразумела, не будзе. Часцей за ўсё радыёлу размножваюць насеннем. Лепш за ўсё сеяць
насенне пад зiму, у кастрычнiку. Усходы радыёлы
маленечкiя i ў першы год развiваюцца павольна.
Маладыя сеянцы неабходна прыцяняць i палiваць. Да
канца першага года жыцця раслiны ўтвараюць сцябло 8-12 см у вышыню. У жнiўнi цi вясной наступнага
года радыёлу можна пасадзiць на адлегласцi 60-70
см памiж радамi i 30-40 см памiж раслiнамi ў радах.
Раслiны, што выраслi з насення, зацвiтаюць на другi-трэцi год. Нарыхтоўку карэнiшчаў пачынаюць не
раней чым праз 3-4 гады пасля пасеву, i робяць гэта
звычайна ў жнiўнi-вераснi. Не падлягаюць нарыхтоўцы маладыя раслiны з 1-2 сцёбламi. Выкапаныя

карэнiшчы спачатку чысцяць ад зямлi, мыюць у праточнай вадзе i падсушваюць у ценi. Затым рэжуць на
кавалкi даўжынёй 2-5 см i сушаць. Сушыць на сонцы
не рэкамендуецца. Правiльна высушанае карэнiшча
радыёлы на зломе белае альбо мякка-ружовае, але
не бурае. Пах сыравiны спецыфiчны, трохi нагадвае
пах ружы, смак гаркавата-вяжучы. Тэрмiн прыдатнасцi высушанай сыравiны 3 гады.
Лiчыцца, што асноўным дзейным рэчывам радыёлы ружавай з'яўляюцца глiказiды — салiдразiд,
ра дыё ла зiд. Ка ля 400 га доў ужы ва ец ца ко рань
радыёлы ру жавай у народнай медыцыне. Раслiна
вядомая як «залаты корань», «сiбiрскi жэньшэнь».
Ужываюць яго як сродак, якi павышае фiзiчную i
разумовую працаздольнасць, асаблiва пры заняпадзе сiл у пажылым узросце. Акрамя таго, настойку
залатога кораня ўжывалi пры цукровым дыябеце,
анемii, хваробах печанi i страўнiка, зубнога болю,
для паляпшэння слыху, пры ператамленнi, неўрозах. Для пры га та ван ня на стой кi за ла ты ко рань
трэба залiць рас творам спiрту 40%. Настаяць на
працягу двух тыдняў у цёмным прахалодным месцы. Прымаць па 5-10 кропель 2-3 разы на дзень
за 30 хвiлiн да яды. Курс лячэння — 10-20 дзён.
Супрацьпаказаннi: моцнае выяўленае ўзбуджэнне,
гiпертанiчны крыз, лiхаманкавы стан, бяссоннiца. З
асцярожнасцю трэба прымаць пацыентам з гiпертанiяй — у вялiкiх дозах прэпараты радыёлы могуць
моцна павысiць цiск.
Раней выкарыстоўвалi маладыя зялёныя лiсточкi
раслiны для салатаў, а з каранёў гатавалi напоi, кiсялi i ўзвары, якiя валодаюць дыетычнымi i лячэбнымi
ўласцiвасцямi. Прыгатаваныя з каранёў пасцiла, цукеркi i варэнне карысныя ў зiмовы час i ў працяглых
паходах. Зборная гарбата з розных зёлак, узбагачаная залатым коранем, акажа сваё дабратворнае
дзеянне пасля цяжкай працы, здыме стомленасць i
надасць бадзёрасць.

ШТО З МАЛІНАЙ?

Кожная хвароба маліны выяўляецца па-свойму і мае выразныя
адметныя прыкметы.
Мазаіка: гэта віруснае захворванне выклікае з'яўленне жоўтых
плям на маладых лісточках. Асабліва гэта добра заўважна ў першай
палове лета. Пры гарачым і сухім
надвор'і ў другой палове лета гэтыя прыкметы могуць быць не такімі заўважнымі.
Кучаравасць: наяўнасць гэтай
віруснай хваробы характарызуецца тым, што жылкі на ліс точках
становяцца шклопадобнымі, лісты
закручваюцца па краях. На кустах,

па шко джа ных ку ча ра вас цю,
ягады кіслыя, сухія і «аднабокія». Звычайна крона на такіх
кустах становіцца ўсё радзей і
радзей. Праз 3-4 гады куст адмірае цалкам.
Хлароз інфекцый ны: выяўляец ца па жоўклас цю лісця
ў са мым пачат ку ве ге та цыйна га пе ры я ду. Яга ды да гатун ка вай нор мы не раз ві ва юцца, стано вяцца ня смачны мі
і «адна бо кі мі»
«Ведзьмін венік», ці буянне: выяўляецца гэтая вірус ная хва ро ба тым, што
рас лі на пачы нае ўтва раць
вялікую колькасць слабых,
тонкіх атожылкаў. Лісце становіцца драбнейшым, чым на
здаровай расліне, і набывае
больш светлую афарбоўку.
Кусты, моцна пашкоджаныя
буяннем, перастаюць пладаносіць.

Як вядома, асноўнымі пераносчыкамі большасці вірусаў з'яўляюцца тлі і іншыя сысучыя насякомыя. Таму трэба ўвесь час весці
з імі барацьбу ў садзе. Матэрыял
для пасадкі неабходна набываць
толь кі зда ро вы, у пра ве ра ных
месцах.
Неабходна выдаляць усе расліны з відавочнымі прыкметамі віруснай інфекцыі.

 Будзем людзьмі

НЕ БЫЦЬ ДЗІКУНАМІ Ў ЛЕСЕ
«Плошча лясных пажараў у
краіне штогод скарачаецца»,
— лічыць кансультант Упраўлення лясной гаспадаркі Міністэрства лясной гаспадаркі
Андрэй БУРЫ.
Па апош ніх апе ра тыў ных
звест ках, у ля сах Мін ляс гаса 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 адбылося 280 лясных пажараў на
плошчы 75,7 га.
Для праду хілення лясных пажараў у сістэме Мінлясгаса функцыянуе дзяржаўная лясная ахова,
у якой працуе 14 тысяч чалавек,
у тым ліку 9,5 тысячы леснікоў.
Для тушэння пажараў у дзяржаўных лесагаспадарчых установах
створана 242 пажарна-хімічныя

станцыі, 650 пунк таў супрацьпажар на га ін вен та ру. Апроч та го,
пра цуе сіс тэ ма на зем на га выяўлен ня ляс ных па жа раў, якая
налічвае 469 вышак і 59 мачтаў.
Пры гэтым больш за 160 вышак
абсталяваны сіс тэмай відэаназірання.
Штогод яшчэ да пачатку пажаранебяспечнага сезона лясгасы
пра вод зяць шэ раг пад рых тоўчых ме ра пры ем стваў. Ся род іх
— пад рых тоў ка срод каў па жара ту шэн ня, фар мі ра ван не пажарных камандаў, распрацоўка
і зацвярджэнне аператыўных супрацьпажарных мерапрыемстваў,
распрацоўка картаў і маршру таў
наземнага патрулявання, а таксама тлумачальная работа з насельніцтвам. Гэта немалаважны
аспект, бо, як адзначыў Андрэй

Буры, сёлета за парушэнне правілаў пажарнай бяспекі да адміністрацыйнай адказнасці прыцягнулі
183 асобы.
Кансультант упраўлення лясгасу засяродзіў увагу і на правілах нарыхтоўкі другасных лясных
рэсурсаў — грыбоў, ягад, раслін,
сокаў.
«Пры зборы ягад трэба выкарыстоўваць спосабы, якія не нанясуць шкоды ягаднікам. Забараняецца прымяняць механічныя
прыстасаванні для збору ягад (грабянцы і падобнае)», — паведаміў
Андрэй Буры. За парушэнне правілаў нарыхтоўкі лясной прадукцыі
да адміністрацыйнай адказнасці
сёлета ўжо прыцягнута 109 чалавек.
Дзіяна СЕРАДЗЮК
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Вось ужо хутка два гады, як няма
з намi Вiталя Уладзiмiравiча Скалабана, а кнiгi, падрыхтаваныя iм, усё
выходзяць. Пасля «Iнстыту та беларускай культуры», здзейсненага
разам з М. Токаравым, завяршыўся
выпуск трохтомнага зборнiка «Купала i Колас, вы нас гадавалi», а
цяпер новая кнiга — апiсанне архiва
i каталог бiблiятэкi Панцеляймона
Кандратавiча Панамарэнкi. I цяжка
глядзець на гэтую чорную рамку вакол прозвiшча «Скалабан», i адначасова цешышся, што праца яго не
прапала дарэмна, што ўсе задумы
Скалабана спраўджваюцца, а гэта
для яго заўсёды было найлепшым
падарункам i вялiкай радасцю.
Калi ўжо выходзiць на такую тэму
ў «скалабаназнаўстве», як бiяграфiя Панамарэнкi, то трэба адзначыць, што падыходзiў да яе Вiталь
Уладзiмiравiч спакваля, i асаблiва
зацiкавiўся ў апошнiя гады жыцця.
Разам з тым, як i ў iншых шматлiкiх выпадках, Скалабан тут паспеў
выхапiць асноўнае, задаць вектар
для пошуку, зацiкавiць навукоўцаў,
апублiкаваць матэрыял для будучай комплекснай бiяграфii пэўнага
дзеяча, у дадзеным кантэксце —
Панцеляймона Панамарэнкi, 1-га
сакратара Кампартыi Беларусi ў
1938-1948 гг.
«Дзесяцiгоддзе Панамарэнкi» ў
гiсторыi Беларусi дастаткова гучнае.
Тут i ўгар тэрору 1930-х (4650 расстрэльных прысудаў было вынесена членам «тройкi» Панцеляймонам
Панамарэнкам толькi з 15 верасня
па 15 лiстапада 1938 г.), далучэнне
Заходняй Беларусi да БССР, Другая сусветная вайна, час партыйных
iнтрыг у апошнiя гады сталiнскага
панавання (а Панамарэнка называўся адным з магчымых пераемнiкаў
Сталiна). Для Скалабана «выхад» на
Панамарэнку, вiдавочна, адбыўся ў
часе разгадвання загадкi пра «ордары i ордэны». Вядомая гiсторыя,
ак тыў на транс ля ва ная Ба ры сам
Сачанкам, пра тое, што прыгавораных Купалу i Коласа ўратаваў Панамарэнка, настойлiва правяралася
даследчыкамi, i ўжо Георгiй Колас
прывёў дастатковыя доказы таго,
што якраз Панамарэнка прапанаваў
Сталiну знiшчыць Песняроў, але той
вырашыў не чапаць асноўныя фiгуры лiтаратуры, а неўзабаве, пры
масавым узнагароджаннi пiсьменнiкаў СП СССР, выдаў iм па ордэну.
Вiталь Скалабан, удзельнiчаючы ў
публiкацыi дзённiкаў Панамарэнкi,
дадаў у яго партрэт новыя рысы.
У каталозе бiблiятэкi Панамарэнкi, што выйшаў у выдавецкiм доме
«Звязда», тая даўняя гiсторыя пра
ордэны набывае новы працяг i развiццё. Справа ў тым, што каталог
прадугледжвае апiсанне такой цiкавай крынiцы iнфармацыi, як дароўныя надпiсы. Вывучэнне гэтага, я б
сказаў, лiтаратурнага жанру ў нас
пакуль iдзе не вельмi добра, хоць у
самыя поўныя зборы твораў Купалы
i Коласа гэтыя тэксты нарэшце пачалi ўключацца. Калi гаварыць пра
бiблiятэку Панамарэнкi, кiраўнiка
рэспублiкi i, у далейшым, савецкага мiнiстра i вядомага дыпламата,
то зразумела, што ледзь не ўвесь
ягоны кнiгазбор — з дароўнымi надпiсамi аўтараў. Збольшага гэта кнiгi па гiсторыi партызанскага руху,
якiм у час вайны кiраваў, i якi пасля
вайны даследаваў Панцеляймон
Панамарэнка. Аднак для гiс торыi
лiтаратуры, вядома, найцiкавейшымi падаюцца кнiгi з надпiсамi
вядомых паэтаў i празаiкаў. Трэба
агаварыцца, што сам факт падобнага пiсьменнiцкага падарунка мо-

жа разглядацца не толькi як жэст
любовi да кiраўнiка. Гэтым, хутчэй,
пiсьменнiк засведчваў сваю лаяльнасць да партыi i ўрада (магчыма,
трымаючы пры гэтым дулю ў кiшэнi).
Бясспрэчнымi лiдарамi тут з'яўляюцца асноўныя пiсьменнiкi-функцыянеры таго часу: Якуб Колас — 13
надпiсаў, Аркадзь Куляшоў — 18,
Пятрусь Броўка — 15, Максiм Танк
— 6. Паказальна, што Мiхась Лынькоў, старшыня Саюза пiсьменнiкаў
БССР у 1938-1948 гг., якраз пры Па-

намарэнку, падпiсаў яму толькi адну
кнiжку, i тое ў 1952 годзе. Безумоўна, гэтую парадаксальную сiтуацыю
(кiраўнiк праўладнага саюза не дорыць кнiжак кiраўнiку кампартыi)
нельга не звязаць з той кампанiяй
шальмавання Лынькова, якую адкрыў Панамарэнка якраз па сваiм
прыездзе ў Беларусь. Адкрыў i, як
нi дзiва, прайграў. Яшчэ адзiн парадокс — толькi адна кнiга Пятра Глебкi, падпiсаная Панамарэнку таксама
ў 1952 г. Вядома, што Нiну Глебку,
якая працавала на мiнскiм радыё
падчас акупацыi, дапамог вярнуць у
Беларусь i ўратаваць ад лагераў менавiта Панамарэнка. Тым не менш
— даволi роўныя адносiны.
Не ма лая гiс то ры ка-лi та ра турная праб ле ма ўзнi ма ец ца ў да роўных надпiсах некаторых пiсьменнiкаў. Так, Мiхась Клiмковiч пiша
пра шчырую ўдзячнасць «за пададзеную Вамi думку i аб «Георгiю
Скарыне» i аб «Уся ўла да Саветам». Аркадзь Куляшоў гаворыць,
што «многим обязан Вам, Вашим
ра бо там и со ве там», пра ўдзячнасць «за стрэ чы i гу тар кi, якiя
пры нес лi ка рысць i аў та ру гэ тай
паэмы». Тут гаворыцца пра паэму
«Прыгоды цымбал», але раней пра
«Сцяг брыгады» Куляшоў у надпiсе
сцвярджае, што Панама рэн ка —
«першы чытач гэтае паэмы ў арыгiнале». Ведаючы ўжо з архiўных
публiкацый пра рэдагаванне Панамарэнкам п'есы Кандрата Крапiвы
«Хто смяецца апошнiм», падобныя
аў тографы не ўспрымаеш як адкрыццё. Аднак гэта i прастора для
будучага каментарыя да азначаных лiтаратурных твораў. Усе яны
былi калi не iнспiраваныя, то дбайна ад цэн зу ра ва ныя 1-м сак ра таром кам пар тыi, i пас ля вы дан ня
каталогу такiя фак ты ўжо нельга
будзе не ўлiчваць.
Шэрае кардынальства Панамарэнкi яшчэ доўга i многа трэба даследаваць i аналiзаваць. Каталог
яго архiва i бiблiятэкi — важны крок
у гэтым кiрунку. Прачытаўшы яго,
застаецца шмат пытанняў. Скажам,
як да Панамарэнкi трапiў кнiгазбор
генерала Езавiтава? I калi кнiгi Езавiтава засталiся ў 1-га сакратара, то
куды падзеўся яго архiў, дзе былi i
рукапiсы вершаў Максiма Багдановiча? Адказу на гэтае пытанне пакуль няма.
Цiхан ЧАРНЯКЕВIЧ



