
«Я ап ты міст «Я ап ты міст 
па на ту ры»па на ту ры»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Мно гія з та кім ды яг на зам упа-

да юць у дэ прэ сію, ад чай. Як уда ло ся 

застац ца ап ты міс там?

— Не ма гу ска заць, што ад вест кі пра 

хва ро бу ўпаў у рос пач. На гэ та ёсць не-

каль кі пры чын. Па-пер шае, я ап ты міст 

па на ту ры. З дзя цін ства на ву чыў ся пе ра-

во дзіць мі нус у плюс! Гэ та не па фі гізм, 

а асаб лі васць ма ёй свя до мас ці і псі ха ты пу. 

У лю бой, на ват су пер скла да най сі туа цыі, 

імк ну ся знай сці і за ча піц ца хай за ма-

лень кі, але плю сік, а за тым мак сі маль на 

скан цэнт ра вац ца свя до мас ці на ім. У пры-

ват нас ці, я па чаў раз ва жаць пры бліз на 

так: мне ПА ШАН ЦА ВА ЛА, што хва ро ба 

зда ры ла ся ў дру гой па ло ве жыц ця, а не ў 

пер шай; мне ПА ШАН ЦА ВА ЛА, што ў мя не 

Пар кін сон, а не ан ка ло гія; мне ПА ШАН ЦА-

ВА ЛА, што Пар кін сон хоць і цяж кае, але 

не смя рот нае за хвор ван не і ў прын цы пе, 

ка лі не псі ха ваць, да яго мож на пры ста са-

вац ца і гэ так да лей. Па-дру гое, я знай шоў 

спра ву па ду шы — за ха піў ся ста ляр кай... 

Без гэ та га хо бі сён ня не ўяў ляю свай го 

жыц ця. Яно да па ма гае мне пе ра адоль ваць 

на ступ ствы хва ро бы.

— Джон Вайн у сва ёй кні зе «Па га во-

рым пра хва ро бу Пар кін со на» пі ша, што 

па цы ен ту Хэў ма ну спра віц ца з цяж кай 

сі ту а цы яй да па маг лі не ле кі, не трэ ні-

роў кі, не апе ра цыя, а сям'я. Пры чым меў 

на ўва зе не толь кі жон ку, але і дзя цей — 

яны ака за лі яму вя лі зар ную пад трым ку. 

Як змя ні лі ся за апош нія га ды ва шы ста-

сун кі са сва я ка мі? Ці звяр та лі ся вы ці 

яны да псі хо ла га па да па мо гу?

— З сям' ёй і ўсі мі ма і мі род ны мі мне 

па шан ца ва ла! Яны пры ня лі маю хва ро бу 

гэ так жа, як пры няў яе і я. Не бы ло слёз, 

па каз ных пе ра жы ван няў — гэ та бы ло б 

най гор шае для мя не. Ад чу ваю так тоў ную 

да па мо гу і пад трым ку з іх бо ку. А яшчэ 

вы ру ча юць жар ты! Так-так, ме на ві та 

жар ты! Ну, на прык лад, я сам пры ду-

маў сло ган: «Ра зам друж на мы жы вём: 

Нэ лі, я і Пар кін сон!» (Нэ лі — жон ка 

Аляк санд ра Кся не ві ча. — Аўт.) Што ж 

да ты чыц ца да па мо гі, то яна скла да ец ца 

ў асноў ным з цярп лі ва га стаў лен ня да 

ма іх ру халь ных асаб лі вас цяў: я па воль-

на адзя ва ю ся, па воль на ха джу... Мае 

бліз кія, ве да ю чы гэ тую асаб лі васць, не 

раз драж ня юц ца, ка лі трэ ба па ча каць 

ліш нюю хві лі ну. Пры не аб ход нас ці не на-

вяз лі ва пра па ну юць да па мо гу. Так што 

звяр тац ца да псі хо ла га ні мне, ні ма ёй 

сям'і не спат рэ бі ла ся.

— Як знай шлі спра ву па ду шы? 

Чаму вы раб ля е це ме на ві та шах мат-

ныя сто лі кі, драў ля ныя ка лен да ры?

— Не як вы ра шыў зра біць пад стаў ку 

пад свой ай пэд. Атры ма ла ся ня дрэн на. 

Дру гім ма ім вы ра бам стаў шах мат ны сто-

лік. Ідэя зра біць яго так са ма ўзнік ла вы-

пад ко ва. Мы да во лі час та гу ля ем з жон кай 

у шах ма ты. І ка лі ро бім гэ та, се дзя чы на 

ка на пе, то дош ку ня зруч на тры маць, — 

яна ўвесь час на ма га ец ца са сліз нуць на 

пад ло гу. Вось Нэ лі і пра па на ва ла зра біць 

шах мат ны сто лік. Ні пер шы, ні дру гі блін 

ка мя ком не ста лі! Да лей пай шлі но выя 

ідэі. Пад іх рэа лі за цыю пе ра аб ста ля ваў 

па ло ву ло джыі, ку піў не аб ход ны мі ні мум 

ін стру мен таў і ў вы ні ку боль шую част ку ак-

тыў на га па ста не хва ро бы ча су пра вод жу 

ўдас ка наль ва ю чы ста ляр ныя на вы кі.

Мае вы ра бы не аб мя жоў ва юц ца шах-

мат ны мі сто лі ка мі і ка лен да ра мі. Я пе ра-

ра біў або ві даз мя ніў вя лі кую част ку хат-

няй мэб лі. У ма ім «ар се на ле» — ка мо ды, 

ша фы, тум бач кі, та бу рэт кі! Маш таб ма ёй 

ста ляр най дзей нас ці, на жаль, аб мя жоў-

ва ец ца па ме ра мі бал кон най мі ні-май стэр ні 

(1 м х 2,7 м). Як ска заў пер са наж ад ной 

ста рой доб рай каз кі: «Шка да, ка ра леў ства 

за ма лое! Раз гу ляц ца ня ма дзе!» Коль кас на 

пе ра ва жа юць сто лі кі і ка лен да ры, та му што 

яны цу доў на па ды хо дзяць у якас ці па да рун-

ка. Увес ну гэ та га го да я вы ра шыў па чаць 

бес тэр мі но вую пер ма нент ную ак цыю да рэ-

ння сва іх вы ра баў. Ужо пе ра даў па ад ным 

шах мат ным сто лі ку з на бо рам шах мат ных 

фі гур і ша шак кож най агуль на аду ка цый-

най шко ле го ра да Жо дзі на, іх у нас восем, 

дзвюм гім на зі ям, Цэнт ру дзі ця чай твор час-

ці, га рад ской біб лі я тэ цы, мас тац кай шко ле, 

дзі ця ча му сад ку. Ця пер за паў ня ец ца спіс 

па тэн цый ных атры маль ні каў па да рун ка на 

год на пе рад. Таксама на «ўра» раз ля та юц-

ца драў ля ныя ка лен да ры. Пры чым у спі се 

за каз чы каў на па да ру нак ужо ёсць уста но-

вы не толь кі май го го ра да, але і ра ё на. Гэ та 

так важ на — ад чу ваць сваю па трэб насць 

лю дзям! І так пры ем на ба чыць за хоп ле ныя 

тва ры і чы таць удзяч ныя ка мен та рыі ў «Ад-

на клас ні ках».

— Ча му раз до рва е це свае вы ра бы? 

Не бы ло дум кі пра да ваць?

— Рап там ра зам з хва ро бай я ад чуў 

вост рае жа дан не ра біць лю дзям да бро і 

атрым лі ваю ад гэ та га ка ла саль нае за да-

валь нен не ды ... энер ге тыч ную пад сіл коў ку! 

Кож ны па до ра ны сто лік до рыць мне ў ад каз 

кры шач ку но вых сіл. А яшчэ я ўзяў шэф ства 

над сва ім пад' ез дам. Мы з жон кай што ме сяц 

част ку пен сіі тра цім на ма тэ ры я лы для ра-

монт ных ра бот, і я сам іх вы кон ваю.

— Рас ка жы це пра хва ро бу Пар кін со-

на — як яе рас па знаць, не пра пус ціць? 

Бо, ка лі шчы ра, я ве да ла толь кі пра сін-

дром дры жа чых рук, а як вы свет лі ла ся, 

гэ та на ват не аба вяз ко вая пры кме та.

— Ка вар ства хва ро бы Пар кін со на ў тым 

што яна ўзні кае і раз ві ва ец ца спад ціш ка. 

Ка лі вы па чы на е це пры кмя чаць ня доб рае, 

да гэ та га мо ман ту, на жаль, ужо за гі ну ла 

ка ля 80 % ней ро наў, якія ад каз ва юць за 

ру халь ную ак тыў насць. Пер шыя прыкме-

ты хва ро бы мо жа за ўва жыць толь кі доб-

ры спе цы я ліст, але мы ж не пой дзем да 

не ўро ла га без бач най для нас пры чы ны. 

Вось у гэ тым і паст ка! Асаб лі васць жа гэ-

тай хва ро бы ў тым, што вы ле чыць ад яе, 

на жаль, па куль нель га, але, чым ра ней 

па чаць пры маць мед прэ па ра ты, тым па-

воль ней бу дзе пра цэс яе раз віц ця. Дры-

жан не рук са праў ды зу сім не аба вяз ко вая 

пры кме та! У ма ім вы пад ку трэ мар амаль 

ну ля вы, за тое яр ка вы яў ле на ру халь ная 

па сіў насць аж да «за сты ван ня» на адну-

дзве хві лі ны. У мя не ўжо са лід ны стаж 

хва ро бы — 13 га доў пас ля па ста ноў кі 

ды яг на зу, і ця пер пас ля пры ёму ле каў я 

атрым лі ваю пры бліз на га дзі ну-паў та ры 

нар маль най ак тыў нас ці, ру ха ю ся як звы-

чай ны ча ла век. За тым зноў сту пар. І так 

на пра ця гу су так з улі кам пе ры я дыч нас ці 

пры ёму мед прэ па ра таў су куп на ў мя не 

«на бя гае» ка ля чатырох-пяці га дзін нар-

маль на га жыц ця. Па вер це, для ча ла ве ка з 

хва ро бай Пар кін со на гэ та са мыя ра дас ныя 

га дзі ны, ка лі ад чу ва еш ся бе звы чай ным і 

пры хо дзіць дум ка: а ці не сон твая хва ро-

ба? Вось гэ ты «жы вы» час і за поў не ны 

ў мя не ста ляр ны мі ра бо та мі, зно сі на мі з 

род ны мі, пры бі ран нем до ма, шпа цы ра мі, 

ры бал кай. Ка лі ста ла скла да на ха дзіць, 

на быў элект ра са ма кат. Я, ві даць, пер шы і 

па куль адзі ны пен сі я нер у го ра дзе з хва ро-

бай Пар кін со на, які ка та ец ца на ску та ры!

— Якую па ра ду да лі б ня даў на ды яг-

нас та ва ным па цы ен там?

— Спа кой, толь кі спа кой! Не псі ха ваць, 

не па ні ка ваць. Вы зна чыць від ле каў (іх 

не каль кі), па да браць пра віль ную до зу і рэ-

гу ляр на пры маць. Атры маць маг чы мую 

ма раль ную да па мо гу сям'і. Бо свар кі, 

кан флік ты ўсклад ня юць і па гар ша юць 

пра ця кан не хва ро бы. І яшчэ вель мі важ-

на за поў ніць ак тыў ныя га дзі ны лю бі май 

ка рыс най спра вай. Хва ро ба Пар кін со на 

на шмат ляг чэй пра ця кае на фо не па зі-

тыў на га на строю. Па ста рай це ся, каб ва-

ша жыц цё «пас ля» бы ло па маг чы мас ці 

та кім жа, як і «да»... Стань це ге ро ем у 

ва чах бліз кіх лю дзей! Хай ва мі за хап-

ля юц ца. Гэ та лепш, чым сва ім па ну рым 

вы гля дам за сму чаць і раз драж няць на-

ва коль ных лю дзей або вы клі каць у іх 

жаль. Ка лі ўсё ж та кі зда рыў ся дрэн ны 

на строй, не пе ра нось це яго на род ных.

— Кат рын Ла борд (аў та рка па пу-

ляр най кні гі «Дры жыць» пра тое, як 

яна жы ве з ды яг на зам Пар кін со на) 

ска за ла: «Кні га да па ма гае ства рыць 

дыс тан цыю па між ма ёй хва ро бай і 

мной». Мо жа быць, вам так са ма зна-

ё мая кні га тэ ра пія?

— Мне да па ма гае са цы я тэ ра пія праз 

сац сет кі (Аляк сандр Ка зі мі ра віч вя дзе 

блог у «Ад на клас ні ках». — Аўт.). Кні га-

тэра пія ад ня ла б за над та шмат ча су і пе-

ра шко дзі ла б май му ста ляр на му хо бі.

— Што вы зра зу ме лі пра жыц цё за 

апош нія 13 га доў?

— Што жыц цё ка рот кае... Та му ста ра-

юся кож ную сваю ак тыў ную га дзі ну мак-

сі маль на на поў ніць ка рыс ны мі спра ва мі. 

У мя не ёсць пла нер, ку ды што дня пі шу, 

што па ві нен зра біць аба вяз ко ва сён ня, 

а што ў перс пек ты ве. Пла на ван не да зва-

ляе зра біць маё жыц цё мак сі маль на на сы-

ча ным і ар га ні за ва ным. Хва ро ба на ву чы ла 

мя не ца ніць час! Я вель мі ха чу ў па кі ну тыя 

мне, спа дзя ю ся, га ды жыц ця зра біць як 

ма га больш доб рых спраў для лю дзей!

— Якое апош няе пы тан не са мі са бе 

за да лі б?

— Ка лі б жыц цё па чаць спа чат ку, 

штось ці ў ім па мя ня ла ся б для вас?

— І ад ка жы це на яго.

— Па спра ба ваў бы не здзяйс няць 

глуп стваў, а яны, на жаль, у ма ім жыц ці 

былі...

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
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Гэ та ма мі ны ру кі 
ра ту юць мя не...

Так атры ма ла ся, што кры ху больш за два 

га ды та му са мной зда ры ла ся ня шчас це. 

Я пе ра жыў ін сульт. Кро ва зліц цё ў мозг бы-

ло не смя рот ным, але па дзя лі ла маё жыц цё 

кан крэт на на «да» ін суль ту і «пас ля». Па-

шан ца ва ла, што тра піў у баль ні цу хут кай 

да па мо гі, дзе мя не ча ты ры дні вы ходж ва лі 

ў рэ ані ма цыі. По тым два тыд ні пра кап ва-

лі (пры во дзі лі ў кан ды цыю га ла ву), ву чы лі 

ха дзіць, есці, тро хі га ва рыць, а за тым ад-

пра ві лі на ме сяц на рэ абі лі та цыю ў Ак са-

каў шчы ну (спе цы я лі за ва ны са на то рый пад 

Мінск ам).

З са на то рыя я вый шаў амаль што но вым ча-

ла ве кам. Спра ва ў тым, што пас ля пе ра жы та га 

«ўда ру» мой слоў ні ка вы за пас змен шыў ся ў ра-

зы, а ў га ла ве ўтва ры лі ся до сыць вя лі кія ка вал кі 

май го жыц ця «без па мя ці». Ка лі са слоў ні ка вым 

за па сам мы су мес на з са на тор ным ла га пе дам 

праб ле му вы ра шы лі — мя не вы дат на пад цяг ну лі, 

то з па мяц цю іш ло ўсё на шмат скла да ней. Апры-

ёры я ве даў, што жа на ты, што ў мя не трое дзя цей, 

што ста рэй шую дач ку клі чуць Па лі на. І... амаль 

усё на гэ тым. Аб тым, што дру гую дач ку за вуць 

На сця, а сы на Аляк сей, рас ка за ла мне жон ка. Яна 

ж на га да ла, што яе за вуць Свят ла на. «Гэ так жа, 

як маю ма му?» — спы таў я. Ма му я не за быў ся. 

Усё, што да ты чы ла ся баць коў, — я па мя таў.

По тым, пас ля са на то рыя, быў ад па чы нак. Гэ ты 

час я пра вёў на сва ёй ма лой ра дзі ме ў Ля ха ві чах, 

дзе зноў ву чыў ся ез дзіць на ро ва ры, збі раць гры-

бы, ла віць ры бу і... раз маў ляць з людзь мі. Гэ та 

на ўпрост да ты чы лася ма ёй ра бо ты. Я, як вы зра-

зу ме лі, жур на ліст.

А раз маў ляць бы ло ця жэй за ўсё. Не та му, 

што я та ды стаў тро хі за ікац ца, не. Га лоў нае, 

трэ ба бы ло спа чат ку склас ці пра віль ную фра-

зу (сказ) у ся бе ў га ла ве, і толь кі пас ля гэ та га 

вы ма віць яе ўслых. Па коль кі я ў на шай га зе це 

пі шу ў асноў ным пра эка но мі ку, мне трэ ба бы ло 

скла да ныя рэ чы «пе ра кла даць» на да ступ ную, 

ча ла ве чую мо ву.

І та ды я па чаў тлу ма чыць сва ёй 80-га до вай 

ма ме скла да нас ці ка ры стан ня бан каў скай карт-

кай. Мі лая ма ма, ты слу ха ла мя не ўваж лі ва — не 

пе ра бі ва ю чы, ні чо га не ўдак лад ня ю чы, толь кі ў 

кут ку тва іх ва чэй блі шчэ лі сля зін кі. І кож ны раз, 

пас ля на шых су мес ных за ня ткаў, ты па ды хо дзі ла 

да мя не, аб ды ма ла маю га ла ву сва і мі ма лень-

кі мі да ло ня мі і гла дзіла па ва ла сах шур па ты мі 

ру ка мі.

А га лоў нае, у нас усё атры ма ла ся! У кан цы 

ад па чын ку ма ма ўжо цал кам са ма стой на маг ла 

зды маць гро шы ў ін фа кі ёс ку, раз ліч вац ца карт-

кай ва ўсіх кра мах, а я стаў до сыць бег ла і ўцям на 

га ва рыць на ча сам за блы та ныя тэ мы.

...Прай шло два га ды. Ле ка ры ска за лі мне, што 

пра цэс ад наў лен ня па мя ці пра жы тых пе ры я даў 

жыц ця быў маг чы мы ў пер шы год не па срэд на пас-

ля ін суль ту. Што не ўспом ніў — зна чыць, не лёс. 

У мя не ў га ла ве ад сут ні чаў ве лі зар ны ка ва лак ча су, 

май го ча су — з 30 да амаль 50 га доў. У ма ёй па мя ці 

за ха ва лі ся толь кі ўспа мі ны пра апош ні ме сяц на пя-

рэ дад ні ін суль ту, а што пе рад гэ тым? Ад ры віс тыя 

ім гнен ні... Так бы ло да ця пе раш ня га ле та...

А ле там я зноў пра во дзіў свой ад па чы нак у Ля-

ха ві чах. Не як ра ні цай мы ра зам з ма май ра бі лі 

дра ні кі. Я цёр буль бу, а ма ту ля да да ва ла ў яе па-

трэб ныя ін грэ ды ен ты і чы та ла на па мяць вер шы 

Ясе ні на. Я яе па пра віў, і ў ад каз яна ве се ла па-

пра ві ла мне пры чос ку. І тут у ма ёй га ла ве што сьці 

пстрык ну ла — гэ та па мяць маю раз бу дзіў во дар 

ма ла дой буль бы ўпе ра меш ку з кіс ла-са лод кім 

па хам мам чы ных рук. Я ў ад но ім гнен не ўспом-

ніў цэ лы пласт та го, што бы ло згуб ле на амаль 

на заўж ды.

Ад наў лен не па мя ці ця пер ста ла ад бы вац ца 

вя лі кі мі част ка мі пад уз дзе ян нем но ва га, ці дак-

лад ней, за бы та га во да ру. Ус па мі наў та кія пад-

ра бяз нас ці, якія і ў зда ро вым ста не за бы ва юц ца 

ўжо праз ты дзень.

Мне 52 га ды з хвос ці кам. Ця пер я ве даю дак-

лад на, ка лі і дзе мы па зна ё мі лі ся са сва ёй жон кай. 

Я па мя таю ўсіх вы клад чы каў ва ўні вер сі тэ це, усе 

бяс сон ныя но чы, ка лі ў дзя цей ма іх рэ за лі ся зуб кі. 

Я ўспом ніў усё, і гэ тая ве лі зар ная ра дасць — ве-

даць і ўсве дам ляць, што ні за адзін дзень пра жы-

та га жыц ця та бе не со рам на.

Я ве даў, што да па мо га прый дзе. На су пе рак 

уся му, ня гле дзя чы ні на што. Тро хі міс ты кі, без-

за па вет ная ве ра ў ма му і са ма ад да ная яе лю боў 

да мя не.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ка лі Аляк санд ру Кся не ві чу ста ла цяж ка 
ха дзіць, ён асво іў элект ра са ма кат.

Ва ўсіх шко лах Жо дзі на ў на стаў ніц кіх ёсць 
шах мат ны сто лік Аляк санд ра Кся не ві ча.

Кож ны па да рун ка вы «веч ны» ка лян дар май-
стар аздаб ляе вы ява мі жы вёл, з які мі ча ла век 
ся бе аса цы юе. А апош нім ча сам і над пі сам: 
«Сён ня са мы шчас лі вы дзень у тва ім жыц ці». 
За ста ец ца па слу хац ца і пра жыць так кож ны 
но вы дзень! На фо та: ся мей ны ка лян дар Кся-
не ві чаў: Аляк сандр — кот Ле а польд, Нэ лі — 
бе лая ва ро на.


