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НА ВОШ ТА ГУБ ЛЯЦЬ 
ПА ДО РА НЫ НАМ ЧАС?

— Я пры гад ваю гор кі ліст ад-
ной жан чы ны, — ка жа на ша су-
раз моў ні ца. — Сут насць яго та кая: 
мая ма ма ўсё жыц цё пра ца ва ла, а 
за раз у яе дрэн нае зда роўе. Яна 
куп ляе да ра гія ле кі і больш не мо-
жа са бе ні чо га да зво ліць. Ка лі ёй 
жыць?

Але мне зда ец ца, гэ та ня пра-

віль ная па зі цыя. Жыць трэ ба заў сё-

ды — і на поў ную. На ват ка лі неш та 

ба ліць. Мо жа, заўт ра вы не ад кры-

е це во чы, а сён ня вы іх ад кры лі. 

І трэ ба ра да вац ца гэ та му! Дзе ля 

ча го жыць доў га, ка лі гэ тае жыц цё 

не за да валь няе, ка лі яно бяз ра дас-

нае? Трэ ба браць ад кож на га дня 

па мак сі му ме. Мі ну лае вы пра віць 

нель га. Але мож на вы пра віць дзень 

сён няш ні, і трэ ба гэ та ра біць, трэ ба 

жыць яр чэй, ці ка вей.

Трэ ба неш та атрым лі ваць ад 

кож на га дня свай го жыц ця і ад-

да ваць штось ці кож на му дню, — 

упэў не ная Ра і са Сі нель ні ка ва. — 

Мак сі маль на пра жы ваць кож ны 

дзень. На вош та губ ляць па до-

ра ны нам час? Трэ ба спы ніц ца і 

па ду маць: што мы хо чам атры-

маць ад гэ тых дзён? Мы мо жам 

вы дат ка ваць іх на пус тыя жаль-

бы — а мо жам пе ра тва рыць іх у 

брыль янт. І гэ та за ле жыць толь кі 

ад нас са міх. Трэ ба па-ра зум на му 

рас па ра дзіц ца на шы мі дня мі, пра-

ана лі за ваць: хто мы, дзе мы, што 

ў нас ёсць? У лю бым вы пад ку ў 

нас ёсць час — гэ та та кі рэ сурс, 

та кі скарб! На вош та яго вы сы паць 

скрозь паль цы? Ёсць мност ва ці-

ка вых рэ чаў, на якія нам ра ней 

яго не ха па ла! Да вай це гля дзець 

на на шы дні як на са мае каш тоў-

нае, што ёсць у на шым жыц ці, і не 

губ ляць іх дар ма.

ШМАТ ВОЛЬ НА ГА ЧА СУ
І ШМАТ ВЕ ДАЎ 
ЗА СПІ НАЙ

Ка лі ж ка заць пра са цы яль ную 
ак тыў насць, то за мя жой у па жы-
лых лю дзей за раз па пу ляр ная та-
кая фор ма пра вя дзен ня воль на га 
ча су: яны збі ра юц ца ра зам — ад 
трох да пя ці ча ла век — дзе-не-
будзь у ка фэ. За каз ва юць са бе 
хто што хо ча: чай, ка ву, пі ва, са-
ла ту... Лю дзі су стра ка юц ца, каб 
вы га ва рыц ца. Ча ла век ста віць пе-
рад са бой сім ва ліч ны мік ра фон, 
да пус цім цу кар ні цу, і па куль яна 
пе рад ча ла ве кам, яго ні хто не мае 
пра ва пе ра бі ваць. А ён мо жа рас-
ка заць пра ўсё, чым яму хо чац-
ца па дзя ліц ца: пра свой на строй, 
аб пра чы та най кні зе, ней кую па-
дзею... По тым гэ та мож на аб мер-
ка ваць аль бо пе ра даць «мік ра-
фон» на ступ на му.

Праў да, для гэ та га ча сам па-
трэб ны той, хто збя рэ ін шых ва кол 
ся бе. І нам яшчэ не ха пае ўмен ня і 
жа дан ня не ста віц ца ад но да ад на-
го кры тыч на...

У Поль шчы ёсць Цэнт ры мяс цо-
вай ак тыў нас ці. Іх сут насць у тым, 
што хтось ці — на стаў нік ці сац ра-
бот нік — збі рае за ці каў ле ных лю-
дзей, якія хо чуць пе ра да ваць свае 
ве ды ін шым. На прык лад, хтось ці 
ў шко ле па чы нае бяс плат на пра-
во дзіць гур ток ёгі. Нех та ін шы — 
ар га ні зоў вае ку лі нар ныя кур сы...

І ўсе ра зам яны ар га ні зу юць 
ме ра пры ем ствы, якія аб' яд ноў ва-
юць, на прык лад ба буль і ўну каў. 
Гэ та мо жа быць фес ты валь ежы 
на тэ му «Як га та ва лі ра ней і як га-
ту юць ця пер». Ба бу лі па він ны са 
сва і мі ўну ка мі пры га та ваць гэ тыя 
стра вы і прад ста віць іх, рас ка заць, 
як яны га та ва лі ся, хто і як у гэ тым 
паў дзель ні чаў.

На ступ ны фес ты валь мо жа быць 
пры све ча ны ста ра даў нім гуль ням: 
як гу ля лі ра ней? Да рэ чы, у нас у 
Ві цеб скай воб лас ці па жы лыя лю дзі 
са бра лі ся і вы ра шы лі ўспом ніць ру-
ха выя гуль ні сва ёй ма ла до сці. Гэ та 
ака за лася ней ма вер на ці ка ва! У гэ-
тыя гуль ні ста лі з за да валь нен нем 
гу ляць і да рос лыя, і дзе ці!

У нас шмат воль на га ча су і шмат 
ве даў за спі най. І бы ло б вы дат на, 
каб гэ тым мож на бы ло дзя ліц ца. 
На прык лад, вес ці бяс плат ныя гурт кі 
ў шко ле — гэ та дасць па жы ло му ча-
ла ве ку ста сун кі, са ма па ва гу і вя лі кі 
за рад цяп ла ад дзя цей. Гэ та важ-
на — ад да ваць, па куль мо жам.

ПА ЖЫ ЛЫЯ БОЛЬШ 
ПЛА ЦЕ ЖАЗ ДОЛЬ НЫЯ, 
ЧЫМ МО ЛАДЗЬ

Ра ней са май ры зы коў най гру пай у 
пла не бед нас ці бы лі па жы лыя лю дзі 
і шмат дзет ныя сем'і. Ця пер сі ту а цыя 
змя ні ла ся, у тым лі ку і ў Бе ла ру сі. 
Мы тра ды цый на гля дзім на пен сі я не-
раў як на гру пу ры зы кі, але па жы лыя 
лю дзі ця пер не ад но сяц ца да гру пы 
асоб з са мы мі ніз кі мі да хо да мі. Пра 
гэ та га ва ры ла ся, у пры ват нас ці, 
у мі ну лым го дзе на кан фе рэн цыі, 
якую пра во дзіў Уні вер сі тэт за ла то га 
ўзрос ту ў Грод не, — на прэ зен та цыі 
да сле да ван няў эка на міч най сі ту а цыі 
ў кра і не і ка тэ го рый лю дзей пад па-
гро зай бед нас ці.

Да та го ж па трэ бы ў ма ла дым 
уз рос це знач на вы шэй шыя, чым у 
па жы лым, бо ма ла дыя лю дзі пра-
цяг ва юць раз ві вац ца. У пажылым 
уз рос це асноў ны ар ты кул вы дат каў 
для мно гіх — ле кі, але ўжо ня ма та-
кой па трэ бы час та мя няць воп рат ку 
і абу так. У гэ тым уз рос це ў лю дзей 
ужо ёсць сваё жыл лё, мэб ля... А ма-
ла дым лю дзям гэ та ўсё яшчэ трэ ба 
бу дзе на быць, ім трэ ба ўклад вац ца 
ў да дат ко вую аду ка цыю і г. д.

На рэш це, у ста рас ці ў мно гіх ужо 
ёсць ней кія на за па шван ні. Да рэ чы, 
ме на ві та та му ця пер змя ні лі ся трэн-
ды ў рэ кла ме. Вы свет лі ла ся, што 
па жы лыя лю дзі аказ ва юц ца час-
ця ком больш пла це жаз доль ны мі, 
чым мо ладзь. Та му і рэ кла ма, і вы-
твор часць прад ме таў спа жы ван ня 
ста лі больш ары ен та вац ца на іх. 
На ша ўяў лен не аб убо гай ста рас ці 

ўжо не ад па вя дае праў дзе.

Та му на шы па жы лыя лю дзі па-

він ны рас пра стаць пле чы і ўспом-

ніць пра сваю год насць. Мы ня дрэн-

на вы гля да ем, асаб лі ва на фо не 

сва іх бы лых су се дзяў па сац ла ге-

ры. Ка лі па раў наць на шу ста расць 

з іх — то ў на шых па жы лых лю дзей 
прос та вы дат ная эка на міч ная сі-
ту а цыя. Іх пен сіі скла да юць 40% 
ад іх ся рэд няй за ра бот най пла ты 
(гэ та зна чыць на ша кра і на вы кон-
вае рэ ка мен да цыі Між на род най 
ар га ні за цыі пра цы, згод на з які мі 
ка э фі цы ент за мя шчэн ня пен сі яй 
стра ча на га за роб ку па ві нны быць 
не ні жэй за 40%). Яны не пла цяць 
за пры ём у док та ра, у нас па куль 
яшчэ вель мі ма лень кія ка му наль-
ныя пла ця жы...

Мы прос та не ве да ем, як жы вуць 
па жы лыя ў Ар ме ніі, Гру зіі, Бал га рыі... 
У Бос ніі, ка лі па жы лы ча ла век ра ней 
пра ца ваў у сель скай гас па дар цы, у 
яго ня ма пен сіі на огул. У Бал га рыі 
ўся пен сія зі мой ідзе на ацяп лен-
не ква тэ ры... І ка лі я рас каз ваю ў 
су сед ніх кра і нах, як мы тут жы вём, 
не ка то рыя ка жуць: дык у вас усё 
доб ра! А мы ўсё скар дзім ся.

ШТО ПЕ РА ШКА ДЖАЕ 
ЗЛА ДЗІЦЬ ВЯ ЧОР КІ 
З ТАН ЦА МІ?

Вя до ма, заў сё ды хо чац ца леп-
ша га. Але да вай це неш та ра біць 
для гэ та га са мі. Бо дзе ўзяць 
срод кі? Па жы лых лю дзей ста но-
віц ца ўсё больш, а ма ла дых — усё 

менш. Хто нам за ро біць на ўсе 

льго ты, якія мы хо чам? Ад куль 

узяць гро шы?

Ча му б не зра біць неш та са мім? 

У Кі е ве ў мет ро на Крэ шча ці ку, я 

са ма ба чы ла, як пры хо дзіць па 

вы хад ных гар ма ніст, грае, а ба бу-

лі-дзя ду лі тан цу юць тан цы сва ёй 

ма ла до сці. Я з за хап лен нем гля дзе-

ла на іх! Што пе ра шка джае ў нас у 

вёс цы зла дзіць вя чор кі з тан ца мі? 

Гэ та ж та кая ра дасць! За хо чац ца 

і пры ча сац ца, і губ кі пад фар ба ваць... 

І гэ та мож на зра біць са мім, і не трэ-

ба ні я кіх да дат ко вых гро шай.

У Ра сіі быў доб ры прык лад. Звы-

чай ная жан чы на па ве сі ла ў пад' ез-

дзе аб' яву: за пра шаю на ча я ван не. 

Хто з су се дзяў прый шоў, той прый-

шоў: па ся дзе лі, па пі лі гар ба ты, па-

га ва ры лі, у тым лі ку і пра свой пад'-

езд. І вы ра шы лі: «А да вай це квет кі 

па са дзім!» По тым да мо ві лі ся зноў 

са брац ца за ку бач кам гар ба ты, на 

гэ ты раз ужо на пля цоў цы па між 
па вер ха мі. Прый шло яшчэ больш 
лю дзей... І вось праз гэ тыя вя чор-
кі лю дзі па сяб ра ва лі, а са свай го 
пад' ез да зра бі лі прос та цу кер ку! 
Ці мно га трэ ба, каб мы пе ра тва ры-
лі свой пад' езд у та кі ж аазіс? Але 
мы пры вык лі жыць інакш: ся дзець, 
бур чэць, пі саць скар гі... Мо жа, па-
ра пра чнуц ца і зра біць хоць неш та 
ма лень кае па-ін ша му, не так, як мы 

пры вык лі? А заўт ра яшчэ што-не-
будзь... І так кож ны дзень — гля-
дзіш, хут ка бу дзе ўжо зу сім ін шае 
жыц цё.

Да вай це са мі ства раць са бе 

леп шае жыц цё! Ча му гэ тым па він-

ны зай мац ца са цы яль ныя служ бы 

і гра мад скія ар га ні за цыі? А ка-

лі са мі па жы лыя лю дзі на рэш це 

ста нуць ак тыў ны мі? Гэ та вель мі 

дрэн на, што сфар мі ра ваў ся воб-

раз ста ро га ча ла ве ка — як ча-

ла ве ка з пра цяг ну тай ру кой. Мы 

яшчэ шмат ча го мо жам. Ча му 

хтось ці па ві нен неш та ар га ні зоў-

ваць для нас?

Мы ча сам бур чым, што ча гось ці 

ня ма. Але вель мі шмат ча го — у на-

шых ру ках! Вель мі мно гае ў гэ тым 

жыц ці мы здоль ныя зра біць са мі. 

І чым больш мы бу дзем чымсь ці 

за ня тыя, тым менш бу дзем за ўва-

жаць свае хво рас ці.

І ТРЫ КВЕ ТАЧ КІ 
МО ГУЦЬ 
ПЕ РА ВЯР НУЦЬ ДУ ШУ

У рэш це рэшт, мож на прос та 

зрэ заць у сва ім ага ро дзе бу кет і 

па да рыць яго ка му-не будзь. І вы 

па до ры це ра дасць ча ла ве ку!

Рас ка жу вам гіс то рыю са свай го 

жыц ця. Мой муж час та да рыў мне 

квет кі, без уся ля кіх на год, прос та 

так. Ён па мёр вель мі не ча ка на, 

ад сар дэч на га пры сту пу. Ра ні цай 

ра зам вый шлі з до му на пра цу, а 

вяр ну ла ся ўве ча ры я ад на... І не-

як я бы ла па ра бо це ў Кі шы нё ве. 

Мы іш лі з ка ле гай па ву лі цы, бы ла 

вяс на, ва кол пра да ва лі на рцы сы, 

цюль па ны... І я ка жу ёй: быў бы жы-

вы мой муж, ён па да рыў бы мне іх, 

а за раз ня ма ка му... І тут на су страч 

нам ідзе жан чы на з дзі цем і з тры-

ма на рцы са мі ў ру цэ. І яна па ды хо-

дзіць да мя не і дае мне гэ тыя квет кі! 

Я бы ла аша лом ле ная: як, ча му? 

А яна ка жа: «Я ўсе квет кі пра да ла, 

а гэ тыя тры за ста лі ся, і мне за ха-

це ла ся іх вам па да рыць...» Гэ тая 

жан чы на пе ра вяр ну ла маю ду шу!

Не трэ ба ге рой скіх учын каў. Да-

вай це ра біць тое, што мы мо жам, 

што не па тра буе ад нас шмат ча-

го, — і гэ та мо жа змя ніць на ша 
жыц цё, і не толь кі на ша. Нас за-
ядае мі тус ня і ру ці на, па куль мы 
ву чым ся, па куль пра цу ем. Але час 
на пен сіі нам па до ра ны для нас са-
міх, а мы ў яго ўно сім усё тыя ж 
звыч кі і стэ рэа ты пы. Мо жа, па ра 
па мя няць іх?

КАБ ЗА ХА ЦЕ ЛА СЯ І ПРЫ ЧА САЦ ЦА, 
І ГУБ КІ ПАД ФАР БА ВАЦЬ...
Гэ та вель мі дрэн на, што сфар мі ра ваў ся воб раз па жы ло га — 

як ча ла ве ка з пра цяг ну тай ру кой

У Кі е ве ў мет ро 
на Крэ шча ці ку пры хо дзіць 
па вы хад ных гар ма ніст, грае, 
а ба бу лі-дзя ду лі тан цу юць 
тан цы сва ёй ма ла до сці. 
Я з за хап лен нем гля дзе ла 
на іх! Што пе ра шка джае 
ў нас у вёс цы зла дзіць 
вя чор кі з тан ца мі? 
Гэ та ж та кая ра дасць!

 У тэ му
ПРА СА МУЮ ВЯ ЛІ КУЮ КАШ ТОЎ НАСЦЬ ПРА СА МУЮ ВЯ ЛІ КУЮ КАШ ТОЎ НАСЦЬ 

У НА ШЫМ ЖЫЦ ЦІУ НА ШЫМ ЖЫЦ ЦІ
У Гар вард скім уні вер сі тэ це, які ла дзіць шмат га до выя да сле да ван ні 

сэн су жыц ця і шчас ця, яшчэ ў 30-х га дах мі ну ла га ста год дзя вы бра лі 
100 ма ла дых лю дзей і з іх зго ды ста лі што год іх апыт ваць, а так са ма 
ра біць за ме ры іх зда роўя. Пы тан ні на ву коў цаў да ты чы лі ся та го, у чым 
гэ тыя лю дзі ба чаць сэнс і шчас це жыц ця.

Ака за ла ся, што пе ра важ ная боль шасць ма ла дых лю дзей ба чы лі 
сэнс і шчас це ў кар' е ры і гра шах. Але з га да мі вы яві ла ся ці ка вая за ка-
на мер насць: уяў лен ні аб жыц ці ўсіх гэ тых лю дзей па ме ры іх ста лен ня 
і ста рэн ня эва лю цы я на ва лі, пры чым ад ноль ка ва.

Чым ста рэй шыя яны ста на ві лі ся, тым больш ка за лі пра тое, што 
са мая вя лі кая каш тоў насць — гэ та ча ла ве чыя су вя зі, тое цяп ло, якое 
мы до рым ад но ад на му. Вось толь кі, на жаль, ра зу мен не гэ та га пры-
хо дзі ла да лю дзей не так хут ка, як ха це ла ся б.

Ад на ча со ва вы свет лі ла ся, што зда роўе гэ тых лю дзей не за ле жа ла 
ад коль кас ці гро шай і кар' е ры і на ват ад та го, на коль кі ўда лым бы ло 
іх ся мей нае жыц цё. Ме лі леп шае зда роўе і даў жэй жы лі тыя, у ка го 
бы ло больш са цы яль ных кан так таў і су вя зяў.

Чым цу доў ная ма ла досць? У ма ла дых ёсць ча кан ні 
і ёсць вя лі кія шан цы на тое, што яны мо гуць спраў дзіц ца. 
А па жы лыя лю дзі час та ад маў ля юць са бе ў бу ду чы ні 
(«Коль кі та го жыц ця за ста ло ся?») Мно гія пе ра ста юць чы таць 
(«Я дрэн на ба чу»). Але ж за раз ёсць мност ва маг чы мас цяў, 
ужо ёсць элект рон ныя кні гі, якія пра га вор ва юць тэкст 
(аў ды як ні гі), так што не аба вяз ко ва аб мя жоў вац ца тэ ле ві за рам 
і се ры я ла мі...
Ра на ці поз на кож ны з нас пры хо дзіць да ней кай мя жы: 
дзе ці вы рас лі, а ўну кам мы не вель мі ці ка выя... 
І паў стае пы тан не: чым на поў ніць сваё жыц цё? 
Раз ва жан ня мі на гэ тую тэ му мы па пра сі лі па дзя ліц ца ча ла ве ка 
з вы дат най аду ка цы яй, ба га тым во пы там і ак тыў най жыц цё вай 
па зі цы яй, які ў свае 70 да гэ та га ча су пра цуе, — 
сябра швей цар ска га Чыр во на га Кры жа, 
што кан суль туе гэ тую між на род ную ар га ні за цыю па пра ек тах 
у не каль кіх кра і нах, Ра і су СІ НЕЛЬ НІ КА ВУ.

Гу та ры ла Свят ла на БУСЬ КО. busko@zviazda.by


