
10 24 красавіка 2019 г.

Вя ду чая руб ры кі Але на КРА ВЕЦ.
Тэл. (017) 287-18-36.

ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ

ДОБ РА ЦІ ДРЭН НА?
— Яшчэ ў ма лен стве дзі ця па чы-

нае ўсве дам ляць, што за ім на зі ра-

юць, яго аб мяр коў ва юць і ацэнь ва-

юць. Па ме ры свай го ста лен ня яно 

ву чыц ца кан так та ван ню. Праў да, не 

заў сё ды пра цэс ідзе па спя хо ва. І не-

ка то рыя лю дзі да кан ца сва іх дзён 

за ста юц ца хва ра ві та са рам лі вы мі, — 

тлу ма чыць Тац ця на Іва наў на. — Гэ та, 

ка неш не, ус клад няе жыц цё, ства ра -

ючы пе ра шко ды на пра цы, ва ўза-

е ма ад но сі нах з людзь мі, у ства рэн-

ні сям'і і, на рэш це, у тым, каб быць 

шчас лі вы мі. Зра зу ме ла, са рам лі-

васць не лі чыц ца хва ро бай. Больш за 

тое, у ме ру са рам лі выя лю дзі ўспры-

ма юц ца на ва коль ны мі з сім па ты яй. 

Але ўсё ж па та ла гіч ная са рам лі васць 

вель мі пе ра шка джае ў жыц ці.

За ні жа ная са ма ацэн ка і бо язь 

па ка зац ца смеш ным у ва чах на ва-

коль ных — вось чым тлу ма чыц ца 

са рам лі васць. Та кія лю дзі звы чай-

на мо гуць кан так та ваць з доб ры мі 

знаё мы мі, а пе рад не зна ём ца мі губ-

ля юц ца і не мо гуць вы ціс нуць ні сло-

ва. І па чы на ец ца ўсё ў дзя цін стве, 

ка лі ад бы ва ец ца эма цы я наль нае 

ста наў лен не, і тут мно гае за ле жыць 

ад ся мей на га акру жэн ня і пры кла ду 

баць коў.

— Не трэ ба быць за ліш не па-

тра ба валь ным да дзя цей, — ра іць 

спе цы я ліст. — Да та го ж вар та за-

сце ра гаць іх ад праз мер на га зна-

хо джан ня ў кі берп рас то ры, якая 

сты му люе з'яў лен не са рам лі вас ці 

і ба яз лі вас ці, па збаў ля ю чы дзя цей 

на вы каў са праўд ных зно сін.

У ЧЫМ НЕ БЯС ПЕ КА?
Па-пер шае, у тым, што са рам лі-

васць ад бі рае ў ча ла ве ка знач ную 

част ку яго ін тэ ле кту аль ных рэ сур-

саў. У га ла ве ў са рам лі ва га ча ла ве-

ка ся дзіць «цэн зар», «на гляд чык», 

які ка жа, «пра віль на» ён ся бе па во-

дзіць ці не. Гэ ты суд дзя, па са джа ны 

ту ды, як пра ві ла, баць ка мі, пе ра сле-

дуе ча ла ве ка ўсё жыц цё. Ка лі вы 

па зба ві це ся ад яго, вы па зба ві це ся 

ад са рам лі вас ці. Ву чы це ся май стэр-

ству спа кой на і аб' ек тыў на ба чыць 

ся бе збо ку — без ацэ нак і асу джэн-

ня. Унось це ў стаў лен не да ся бе 

лёг кую ад цяг не насць і мяк кі гу мар. 

Пад смей вай це ся са сва ёй ня ўпэў не-

нас ці і са рам лі вас ці.

Па-дру гое, са рам лі вы ча ла век 

па ста ян на ма ні то рыць сі ту а цыю, 

ста ра ючы ся вы зна чыць, якое ўра-

жан не ён па кі дае ў на ва коль ных. 

Унут ры па ста ян на ад бы ва ец ца 

дыя лог са сва ім «на гляд чы кам»: 

што мож на ра біць, а ча го нель га? 

А што яны пра мя не па ду ма юць? 

Уваж лі ва па на зі рай це за ўпэў не ны-

мі і раз ня во ле ны мі людзь мі. Па ста-

рай це ся зра зу мець, у чым сак рэт 

іх пос пе ху і як ім уда ец ца тры маць 

ся бе сва бод на і ўпэў не на ва ўсіх сі-

ту а цы ях. Па ду май це, ці ня ма ў вас 

ха ця б якіх-не будзь за род каў та кой 

упэў не нас ці? Ка лі так, то зноў і зноў 

на строй вай це ся на та кі стан, за ма-

цоў ва ю чы яго. Па ду май це так са ма, 

здоль ныя вы на ўчын кі, якія ро бяць 

гэ тыя лю дзі, ці не. Па спра буй це па-

во дзіць ся бе гэ так жа, як яны, — без 

агляд кі на на ва коль ных.

Ад дай це ўва гу вы зва лен ню ад 

цяг ліч ных за ціс каў. Са рам лі васць 

прос та пе ра стае іс на ваць як якасць, 

ка лі ча ла век на ву чыў ся рас слаб ляць 

сваё це ла. Кож ная грань са рам лі вас ці 

мае сваю цяг ліч ную пра яву. Вы ву чы-

це цяг ліч ны ма лю нак сва ёй са рам лі-

вас ці. Па ста рай це ся зра зу мець, якія 

гру пы цяг ліц з'яў ля юц ца га лоў ны мі 

сі ла мі, што пад трым лі ва юць гэ ты ад-

моў ны эма цы я наль ны стан.

НА СТУП СТВЫ 
СА РАМ ЛІ ВАС ЦІ

Са рам лі выя лю дзі за кры ты ад 

на ва коль ных. А для та го, каб уста-

ля ваць бліз кія ад но сі ны, важ ная ад-

кры тасць. Ра зам з тым усе ма юць 

па трэ бу ў бліз кіх ад но сі нах. Але са-

рам лі вы ча ла век ідзе на зблі жэн не 

вель мі ма руд на, ста ран на на мац ва-

ю чы гле бу. І ка лі та кое зблі жэн не 

ад бы ло ся, ён ім вель мі да ра жыць. 

На ват не та му, што каш тоў ны сам 

парт нёр, а, хут чэй, та му, што яго 

стра та пры вя дзе да не аб ход нас ці 

шу каць но ва га. Гэ тым і тлу ма чыц ца 

той факт, што ў са рам лі вых лю дзей 

час та ад но сі ны з сяб ра мі, дак лад-

ней сяб рам, «цяг нуц ца» ледзь не са 

шко лы, а так са ма іс нуе схіль насць 

«за цык лі вац ца» на сек су аль ным 

парт нё ры: ён ба іц ца, што больш ні-

ко га не зной дзе.

Са рам лі выя лю дзі схіль ныя да 

зло ўжы ван ня ал ка го лем. Та кім чы-

нам яны імк нуц ца зняць на пру жан-

не, пры браць бар' е ры, каб ад чу ваць 

ся бе больш сва бод на. Ча сам та кія 

лю дзі схіль ныя і да гвал ту. Та кі ча ла-

век звы чай на не пра яў ляе сва іх па-

чуц цяў. Яны па сту по ва на за па шва-

юц ца і праз ней кі час вы лі ва юц ца ў 

вы гля дзе не адэ кват най агрэ сіі. На-

ва коль ным та кія па во дзі ны зда юц ца 

не зра зу ме лы мі, хоць яны заў сё ды 

ма юць глы бо кую пры чы ну.

У лю бым вы пад ку ад са рам лі вас-

ці лепш па збаў ляц ца, тым больш 

што ёсць тэх ні кі, якія да зва ля юць 

гэ та зра біць, і спе цы я ліс ты-псі хо ла гі, 

якія мо гуць да па маг чы.

Са рам лі васць, 
якая пе ра шка джае жыць

Як яе пе ра маг чы?Пы тан не-ад казПы тан не-ад каз

ЦІ ВАР ТА 
ПРЫ МАЦЬ 
СТА ЦІ НЫ?

Мне 55 га доў. Ра ней быў вы со кі ха лес тэ рын. 

Урач пры зна чаў ста ці ны. Я іх пры ма ла на 

пра ця гу трох ме ся цаў. Ха лес тэ рын зні зіў ся, і я 

пе ра ста ла іх пры маць. За раз зноў ха лес тэ рын 

пад ня ўся да 6,4 ммоль/л. Ці трэ ба пры маць 

ста ці ны? Сён ня шмат ін фар ма цыі ў ін тэр нэ це 

пра гэ тыя прэ па ра ты, су стра ка ец ца на ват 

мер ка ван не, што лепш па ку та ваць ад сар дэч на га 

пры сту пу, чым ад раз бу рэн ня пе ча ні.

Тац ця на Анд рэ е ва, г. Мінск.

Ад каз вае за гад чык ад дзя лен ня Фрун зен ска га 

ра ён на га кар дыя ла гіч на га цэнт ра (на ба зе 31-й га рад-

ской па лі клі ні кі г. Мін ска) Ары на БА СА ВА.

— Пы тан не вель мі шмат гран нае, бо пры пры зна чэн ні 

ста ці наў уліч ва ец ца мност ва ака ліч нас цяў. Уз рост, пол 

па цы ен та, а так са ма спа да рож ныя фак та ры, якія аб ця-

жар ва юць пра хо джан не сар дэч на-са су дзіс тай хва ро бы. 

У пры ват нас ці, гэ та спад чын насць (ці па ку та ва лі баць кі 

на сар дэч на-са су дзіс тыя хва ро бы), на яў насць цук ро ва га 

дыя бе ту ў са мо га па цы ен та і ў бліз кіх сва я коў, шкод-

ныя звыч кі, асаб лі ва ку рэн не, па вы ша ная ма са це ла, 

наяў  насць гі пер та ніі. Гэ тыя да дат ко выя фак та ры ры зы кі 

ўрач заў сё ды да сле дуе і ацэнь вае. Сён ня да да дат ко вых 

фак та раў ры зы кі сар дэч на-са су дзіс тых хва роб ад нес лі 

і ран нюю ме на паў зу ў жан чын. І ка лі мы вы свят ля ем з 

да па мо гай апы тан ня па цы ен та, яго ана лі заў і да ных 

аб' ек тыў ных ме та даў аб сле да ван ня, што ча ла век ад-

но сіц ца да вы со кай ці вель мі вы со кай гру пы ры зы кі 

сар дэч на-са су дзіс тых за хвор ван няў, то ста ці ны яму трэ-

ба пры маць па ста ян на, без пе ра пын каў, і імк нуц ца да 

ўзроў ню агуль на га ха лес тэ ры ну 4,5—5 ммоль/л. Акра мя 

гэ та га, кар ды ё ла гі звяр та юць ува гу на та кі па каз чык, 

як лі пап ра тэ і ны ніз кай шчыль нас ці (па прос ту «дрэн ны» 

ха лес тэ рын). Ён па ві нен быць у ме жах 2 ммоль/л (а пры 

вель мі вы со кай гру пе ры зы кі сар дэч на-са су дзіс тых хва-

роб і ўво гу ле менш за 1,8).

Та му ка лі жан чы на ад но сіц ца да вы со кай ці вель мі 

вы со кай гру пы ры зы кі, яна мае па трэ бу ў па жыц цё вым 

пры ёме ін гі бі та раў HMG-CoA-рэ дук та зы, або ста ці наў. 

Ка лі ры зы ка ўме ра ная і гар ма наль ны фон у нор ме, то тут 

маг чы мая ка рэк цыя ла ду жыц ця, у пры ват нас ці гі па ды-

на міі (ма ла ру ха васці) ці хар ча ван ня. Але па ды ход вель мі 

ін ды ві ду аль ны, і ў та кой сі ту а цыі не аб ход на на ве даць 

ура ча. Толь кі пры аса біс тым кан так це, аб сле да ваў шы 

па цы ен та, мы мо жам рэ ка мен да ваць схе му ля чэн ня.

Пра ект рэа лі зу ец ца ў два эта пы. Да кан-

ца мая ма біль ныя бры га ды аф таль мо ла гаў 

бу дуць пра ца ваць у вяс ко вых шко лах Ар-

шан ска га, Дуб ро вен ска га, Бе шан ко віц ка-

га, Глы боц ка га, Док шыц ка га і Ра сон ска га 

ра ё наў. А пас ля лет ніх ка ні кул — у пе ры яд 

з ве рас ня да снеж ня — пры едуць у Та ла чын-

скі, Чаш ніц кі, Лёз нен скі, Га ра доц кі, Ві цеб скі, 

Мёр скі, Ушац кі, Шар каў шчын скі, Шу мі лін скі, 

По лац кі і Ле пель скі ра ё ны. З са ка ві ка ўра чы 

ўжо агле дзе лі 1413 дзя цей у Сен нен скім і 

Верх ня дзвін скім ра ё нах.

Та кая пра вер ка вуч няў 1—11-х кла саў 

па ка за ла, што ў 37,6 % з іх ёсць па ру шэн ні 

зро ку. У аку ляр най ка рэк цыі ме лі па трэ бу 

204 школь ні кі. Агля ды па мес цы ву чо бы да-

зва ля юць свое ча со ва за ўва жыць праб ле мы 

са зро кам і апе ра тыў на пры зна чыць не аб-

ход нае ля чэн не.

Ві цеб ская воб ласць ста ла чац вёр тай, 

дзе рэа лі зу ец ца су мес ны пра ект Бе ла рус-

ка га дзі ця ча га фон ду і кам па ніі velcom / 

А1 пры пад трым цы Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя. Для эфек тыў най ра бо ты вы яз-

ных бры гад ар га ні за та ры за бяс пе чы лі не-

аб ход ным пар та тыў ным аб ста ля ван нем 

два аў та ма бі лі. У за леж нас ці ад вы ні каў 

агля ду і ўста ноў ле на га ды яг на зу школь ні кі 

атрым лі ва юць рэ цэп ты на аку ля ры ці не-

аб ход ныя ме ды ка мен ты, а так са ма рэ ка-

мен да цыі і ка рыс ныя па ра ды па за ха ван ні 

зро ку і пра віль ным зро ка вым рэ жы ме. Пры 

не аб ход нас ці дзя цей на кі роў ва юць у Ві цеб-

скі аб лас ны дзі ця чы клі ніч ны цэнтр для па-

глыб ле най ды яг нос ты кі, кан сер ва тыў на га 

ці апе ра цый на га ля чэн ня.

З 2016-га да 2019 го да агля ды ў ме жах 

пра ек та «Я ба чу!» прай шлі сель скія школь-

ні кі ў Ма гі лёў скай, Го мель скай і Брэсц кай 

аб лас цях. За гэ ты час аф таль мо ла гі пра-

ве ры лі зрок у 36 800 дзя цей. Больш чым 

33 % з іх ме лі роз ныя па та ло гіі. Пры чым 

у больш чым у па ло вы яны вы яў ле ны ўпер-

шы ню — ме на ві та пад час агля ду ма біль ны мі 

бры га да мі.

— Пра ект «Я ба чу!» за клі ка ны зра біць 

аф таль ма ла гіч ную да па мо гу больш да ступ-

най для дзя цей, якія жы вуць у сель скай мяс-

цо вас ці, — ка жа ды рэк тар Бе ла рус ка га 

дзі ця ча га фон ду Аляк сандр ТРУ ХАН. — 

Эфект ад та кой да па мо гі вя лі кі: чым ра ней 

па ру шэн ні зро ку бу дуць вы яў ле ны ўра чом, 

тым больш шан цаў не да пус ціць раз віц ця 

сур' ёз ных па та ло гій у бу ду чы ні.

Усе вы дат кі, звя за ныя з ра бо тай ма біль-

ных аф таль ма ла гіч ных бры гад, уклю ча ю чы 

за куп ку не аб ход на га аб ста ля ван ня, апла ту 

пра цы ме ды каў і кі роў цаў, фі нан суе Бе ла-

рус кі дзі ця чы фонд са срод каў, са бра ных 

кам па ні яй velcom / А1 пад час тра ды цый-

най даб ра чын най ак цыі «Ра біць да бро так 

прос та!». Да рэ чы, сё ле та су ма даб ра чын най 

да па мо гі скла ла 176 920 руб лёў.

— Кам па нія velcom / А1 пад трым лі вае 

пра ект ужо чац вёр ты год. І за гэ ты час мы 

да ся га ем вы ні каў не толь кі ў пэў ным рэ гі ё не, 

але і ва ўсёй кра і не. У гэ тым нам да па ма гае 

ак тыў ная са цы яль ная ін фар ма цый ная кам-

па нія па пра фі лак ты цы хва роб ор га на зро ку 

і за ха ван ні зда роўя ва чэй. У яе ме жах мы 

ўжо звяр та лі ўва гу на не аб ход насць рэ гу-

ляр най за рад кі для ва чэй, пра віль на га і мак-

сі маль на ка рыс на га хар ча ван ня, важ насць 

свое ча со ва га зва ро ту да аф таль мо ла гаў 

і вы ка нан ня іх рэ ка мен да цый, — пад крэс-

лі вае на чаль нік ад дзе ла кар па ра тыў ных 

ка му ні ка цый кам па ніі velcom / А1 Мі ка лай 

БРЭ ДЗЕ ЛЕЎ.

Па вод ле да ных Мі ніс тэр ства ахо вы зда-

роўя, за апош нія пяць га доў за хва раль насць 

ор га на зро ку ў дзя цей вы рас ла на 18 %. 

Та му ро ля су час най ды яг нос ты кі і кант ро-

лю за па ру шэн ня мі, якія ўжо ма юць мес ца, 

на бы вае асаб лі вае зна чэн не.

ША НУЙ ЗРОК ЗА МА ЛА ДА!

Да па мо гаДа па мо га

Даб ра чын ны пра ект 
па ды яг нос ты цы 

зро ку 
«Я ба чу!» 

па чаў сваю 
сё лет нюю ра бо ту 

ў Ві цеб скай 
воб лас ці. 

За год 
ура чы-аф таль мо ла гі 

агле дзяць 
14 ты сяч 

сель скіх школь ні каў 
з 19 ра ё наў.

На ўрад ці зной дзец ца шмат лю дзей, якія 

бу дуць сцвяр джаць, што ім не зна ё мыя 

ба яз лі васць ці са рам лі васць. Час цей за 

ўсё гэ тыя па чуц ці ўзні ка юць у нас яшчэ 

ў дзя цін стве, пры чы ня ю чы без ліч праб лем. 

На ват вы дат ні кі ня рэд ка чыр ва не юць пе рад 

кла сам, ба яц ца і па збя га юць ад ка заў ка ля 

дош кі. І гэ та па чуц цё ня рэд ка пе ра хо дзіць 

з на мі ў да рос лае жыц цё, не да ючы 

рас крыц ца ў поў най ме ры — ці гэ та бу дзе 

не аб ход насць вы сту піць пе рад аў ды то ры яй 

або па трэ ба рас тлу ма чыць сваю па зі цыю 

пе рад ка ле га мі ці ў кам па ніі не зна ё мых 

лю дзей. Як са рам лі васць псуе на ша жыц цё 

(і ў якіх вы пад ках яна нам на ру ку) і ў чым яе 

не бяс пе ка, рас ка за ла псі хо лаг Га рад ско га 

клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс пан се ра 

г. Мін ска Тац ця на ДАЎ ЖЭН КА.

Свой по глядСвой по гляд

«Ма ла 
на вес ці 
ма ра фет 

у ста лі цы...»
Бе ла русь рых ту ец ца да 

пра вя дзен ня ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў, мно гае ро біц ца, каб 

па ка заць, што мы здоль ны 

пры маць та кія ме ра пры ем-

ствы, але...

Вя до ма, на прык лад, што 

боль шасць гас цей бу дзе 

ехаць на цяг ні ках, на ма шы-

нах праз Грод на, Брэст, Ма-

ла дзеч на, ра сі я не — праз Ор-

шу, нех та з Укра і ны — праз 

Го мель.

Я жы ву ў Ба ра на ві чах. І ка-

лі еду элект рыч кай з Мін ска 

аль бо ў Мінск, то ня ўзбро е-

ным во кам ба чу шмат лі кія 

хі бы. Возь мем стан цыю Па-

мыс лі шча: кеп скі пе рон, трэ-

ба пад на віць ас фальт. Да лей 

стан цыя Кой да на ва. Там, не-

па да лёк ад чы гун кі, раз ме-

шча на ней кае прад пры ем-

ства, на тэ ры то рыі — тру бы, 

жа ле за і г. д. На доб ры толк 

усё гэ та трэ ба бы ло б аль бо 

пры браць, або аб нес ці якой 

ага ро джай. Ка ля асоб ных 

пры ват ных да моў па рад ку 

ня ма, дзе-ні дзе на ўзлес ках, 

доб ра бач ных з да ро гі, так са-

ма ля жаць дрэ вы...

Вось і ду маю, што, мо жа, 

вар та бы ло б не ка му пра-

ехац ца шля ха мі, што вя дуць 

у Мінск, за фік са ваць не да хо-

пы, а по тым і вы пра віць?

Мож на яшчэ на мес цах 

ства рыць ма ла дзёж ныя ва-

лан цёр скія атра ды, якія да-

па мо гуць ста рым і ня мог лым 

гас па да рам на вес ці па ра дак 

ля сва іх пры ват ных да моў. 

Час на гэ та па куль што ёсць. 

І як на мой по гляд, дык ма-

ла на вес ці ма ра фет у са мой 

ста лі цы. Трэ ба, каб удзель ні-

кі Гуль няў, ту рыс ты, ама та ры 

спор ту, якія пры едуць да нас, 

уба чы лі ўсю Бе ла русь утуль-

най і чыс тай.

Аляк сандр Пят рун ні каў,

г. Ба ра на ві чы.

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

І са праў ды — з Паэ та м не 

па спра ча еш ся: «...мы — дзе ці род нае 

сям'і, / І — дзе ці ма ці-Бе ла ру сі, / І — 

дзе ці Ма тух ны-Зям лі», на якой ці не 

ў кож на га ёсць най леп шы ку то чак. 

Нех та за ве яго пры го жа і до сыць 

гуч на — «мая Баць каў шчы на», 

нех та — ку ды ці шэй — ма лая (аль бо 

гіс та рыч ная) ра дзі ма ці прос та — вёс ка, 

якая ва біць, якая ра туе і за якую так 

час та ба ліць ду ша... Свед чан нем та му 

рэ дак цый ная пош та: у ёй, як заўж ды, 

ёсць ліс ты ад лю дзей, якія «сто га доў» 

не пі са лі (а ў рэ дак цыю — і па га тоў!), 

ёсць, на ад ва рот, ад тых, чые пісь мы 

па зна юц ца зда лёк — па по чыр ку.

«Мне 91 год, — пры зна ец ца ад на з най-

ста рэй шых, ві даць, пад піс чыц «Звяз ды» спа-

да ры ня Ні на Га по нен ка з вёс кі Брон нае 

Рэ чыц ка га ра ё на, — і за гэ ты час я ра бі ла 

мно гае: ву чы ла ся, пра ца ва ла, га да ва ла дзя цей 

і ўну каў, шмат зай ма ла ся гра мад скай дзей нас-

цю. Але ж ёсць і тое, ча го не па спе ла. За раз 

мне вель мі хо чац ца на пі саць ус па мі ны пра вё-

сач ку, дзе на ра дзі ла ся, дзе пай шла ў пер шы 

клас, дзе па чы на ю чы з 1840 го да жы лі ўсе мае 

пра дзе ды. Вёс ку гэ ту нем цы спа лі лі, дзе да за-

бі лі за су вязь з пар ты за на мі, а вось яго брат 

да 1957 го да жыў там у зям лян цы — не ха цеў 

ні ку ды з'яз джаць, бо там на ра дзіў ся...»

Пра гэ та, зга дзі це ся, вар та і трэ ба рас каз-

ваць не толь кі род ным дзе цям-уну кам. Пра 

гэ та вар та і трэ ба на пі саць, бо сло вы пра-

моў ле ныя (на ват са мы мі бліз кі мі, са мы мі род-

ны мі людзь мі) ма юць улас ці васць за бы вац ца, 

сці рац ца з па мя ці. На пі са нае — за ста ец ца. 

Ча сам — свай го ро ду пом ні кам.

«Мне па шчас ці ла гас ця ваць, пры чым не раз, 

на Паў днё вым Па лес сі, і хоць бы ло гэ та даў-

ным-даў но, я да сён ня чую спеў ную га вор ку, 

памятаю са ма быт ныя слоў цы, на кшталт: та то, 

ма мо, вад ро, ва роў ка, гіч (гэ та буль боў нік), 

зер не та (гар бу зо выя сем кі)... Што ўжо ка заць 

пра лю дзей!» — пі ша спа да ры ня На тал ля Сі-

вак з вёс кі За пол ле Чэр вень ска га ра ё на. 

І апа вя дае, што жы лі па ле шу кі ў пра стор ных 

да мах на ча ты ры ці пяць па ко яў, што га лоў ныя 

вок ны вы хо дзі лі не на ву лі цу, а ў двор. («Пра-

чнеш ся ра ні цай, — з усмеш кай ка за лі гас па-

да ры, — і ад ра зу ба чыш: се на цэ лае, жы вё лу 

ваў кі не скра лі».)

За ча роў ва ла пры га жос цю і ўнут ра нае 

ўбран ства хат: са ма тка ныя по сціл кі-па ла ві кі, 

ды ва ны і ды ван чы кі, вы шы ван кі... Крам ных, 

фаб рыч ных руч ні коў амаль не бы ло... «На 

адзін, са ма тка ны, з пе чы па ра ні цах «ля це лі» 

блі ны, якія ад ра зу на кры ва лі ся дру гой па ло вай 

руч ні ка. Маг чы ма, та му і праз га дзі ну яны бы лі 

цёп лыя, а да ве ча ра — мяк кія. І на огул час та-

ва лі там лепш, чым у доб рым ста ліч ным рэ ста-

ра не», — пры гад вае спа да ры ня На тал ля.

«Пом ню, су се дзі, ад праў ля ю чы ў вой ска 

сы на, ла дзі лі бя се ду. У ха це, як той ка заў, — 

кар ці на але ем: ста лы ў два ра ды і сва бод на га 

мес ца на іх ня ма ша ка. Пры чым з куп лё на га 

там хі ба хлеб, а вось хат ня га дык прос та не 

злі чыць: кал ду ны, га луб цы, кат ле ты, сцю-

дзень, ру ле ты, па лянд ві цы, стра вы з ры бы, 

гры боў, вель мі шмат блі ноў, блін цоў ды блін-

чы каў, ка ра ва яў і ка ра вай чы каў — і з на чын-

кай і без... Урэш це — лад ныя ка вал кі жоў цень-

ка га мас ла. Ім там «за яда лі» моц ны ал ка голь. 

Так, маў ляў, і для страў ні ка ка рыс ней, і не 

сп'я не еш... А зна чыць, по тым — па спя ва еш (ці 

хоць па слу ха еш) не паў тор ныя па лес кія пес ні 

аль бо стан цу еш пад му зы ку вяс ко ва га ду ха-

во га ар кест ра...»

Што ў па мя ці, — вель мі мно гія стра вы па-

да ва лі ся ў глі ня ным по су дзе: у гар ла чах і гар-

ла чы ках, міс ках, ма кат рах...

Шы коў на вы гля да ла і са ма роб ная мэб ля: 

ша фы, ка нап кі, ка сін чы кі (вуг ла выя па лі цы). 

Усё гэ та ра бі ла ся з вя лі кім гус там, без ні я кіх 

цві коў, з пры го жа га цэль на га дрэ ва. І зноў жа 

не па кры ва ла ся ні фар бай, ні ла кам, бо гэ та, 

ка за лі, дрэ ва, яно па він на ды хаць...

«А вось ад сут нас ці штор на вок нах я не 

ра зу ме ла», — пры зна ец ца спа да ры ня Сі вак і 

рас каз вае, як ад ной чы па да бра ла пры го жую 

тка ні ну, па шы ла што ры, пры вез ла і са зго-

ды гас па да роў за на ве сі ла вок ны. Аб ноў ка, як 

вы гля да ла, прый шла ся да спа до бы: ёй шчы ра 

па дзя ка ва лі. Ад нак ме ся цы праз тры, ка лі зноў 

да вя ло ся на ве даць той дом, гос ця ўба чы ла, 

што яе па да рун ка на вок нах ня ма: ёсць ра ней-

шыя ма лень кія бе лень кія фі ран кі. Да лі кат на 

па пы та ла ся ча му. І па чу ла: «Так бо лей свят ла... 

Са праўд на га...»

«Там і са праў ды са праўд ным бы ло ўсё, — 

пра цяг вае спа да ры ня На тал ля. — Ме на ві та 

бы ло, бо по тым, ка лі ў на ша За пол ле пе ра ся-

лі лі амаль два кал га сы з чар но быль скай зо-

ны, мно гае з на жы та га (мэб лю, рэ чы...) лю дзі 

па пры во зі лі з са бой. Да зі мет ры, што на зы-

ва ец ца, за шкаль ва лі, та му ў хут кім ча се гэ ту 

не паў тор ную пры га жосць ста лі вы но сіць на 

ву лі цу, а ўрэш це — па ліць... І зноў да зі мет ры 

«кры ча лі», а лю дзі пла ка лі, як пла чуць да сён-

ня, бо ўсю тую са праўд насць па гу бі ла чар но-

быль ская ра ды я цыя».

А не дзе і без яе...

«Той, хто ез дзіў з Брэс та ва Укра і ну, — пі-

ша спа дар Іван Га раль чук з Мін ска, — ве дае 

вёс ку Мак ра ны. Яна — амаль на мя жы з усі мі 

яе ат ры бу та мі: з тэр мі на ла мі, па гран пе ра хо-

дам... У са вец кі час іх, вя до ма ж, не бы ло: быў 

вя лі кі парк, дзе ў свя ты яд на лі ся і на ро ды, і 

асоб ныя лю дзі: жа ні лі ся, ку ма ва лі ся, сяб ра-

ва лі. Бы лі яшчэ і кір ма шы...

Усё па ру шы ла ся ця гам цяж кіх 90-х. На мес-

цы пар ку з'я ві лі ся мыт ні кі і так зва ныя па гран-

цы. Па абод ва ба кі ад іх жыц цё змя ні ла ся, і 

Бе ла русь, трэ ба ска заць, апы ну ла ся ў леп шым 

ста но ві шчы. Ве да ю чы, як скла да на за ра біць 

тую ж ка пей ку ў ся бе на ра дзі ме, да нас па-

цяг ну лі ся су се дзі.

А вось дзе ці ка рэн ных мак ра нцаў, па вод ле 

спа да ра Га раль чу ка, на ад ва рот, — прадоўжылі 

з'яз джа ць. І пры чын та му шмат: лю дзей, па-

пер шае, не за да валь ня юць ту тэй шыя за роб кі, 

па-дру гое, вы ра шэн не праб ле мы з жыл лём: то-

бок пры ез джым, якія ў вёс цы ні я ка га жыл ля не 

ма юць, вы дзя ля юц ца доб ра ўпа рад ка ва ныя да-

мы з на двор ны мі па бу до ва мі. А вось у мяс цо-

вых ёсць баць коў скія ха ты. І ні хто не гля дзіць, 

коль кі ім га доў, не лі чыць, коль кі гро шай трэ ба 

ўклас ці, каб да вес ці та кое жыт ло да ла ду...

Па-трэ цяе, ёсць праб ле мы з транс пар там, 

з кад ра мі на ФА Пе... Пус туе і вя лі кі Дом куль-

ту ры, у якім не ка лі вы сту па лі ар тыс ты з Мін-

ска, Маск вы, Кі е ва ды мен шых га ра доў. Ця пер 

уста но ве па трэ бен ра монт.

«А вось се на не па трэб на амаль ні ко му, — 

пі ша спа дар Га раль чук, — бо вяс коў цы, мож на 

ска заць, не тры ма юць ка роў. Праў да, тра ва аб 

гэ тым не ве дае і та му рас це вель мі хут ка. На 

пы тан не на чаль ства, ча му не ско ша на, вяс коў-

цы (пад стра хам штра фу) абя ца юць, што зро-

бяць гэ та, як толь кі пры е дзе сын, зяць, сват... 

Тыя, хто не мае рад ні, хо дзяць па вёс цы ў по-

шу ках кас цоў (вя до ма ж, за гро шы).

У ін шых мес цах ня ма па доб ных праб лем: 

лю дзям аказ ва юць усе не аб ход ныя па слу гі, на-

ват з кась бой: уз бо чы ны да рог аб кош ва юц ца 

за кошт гас па да рак, пад вор кі — за кошт на-

сель ніц тва, не па трэб нае се на ці тра ва зво зяц-

ца на фер мы... Але ж у нас па куль не так. І мне, 

на прык лад, ці ка ва: дзе для Бе ла ру сі жыц цё 

больш ты по вае — у аг ра га рад ку Мак ра ны, ці, 

на прык лад, у аг ра га рад ку Сноў?

Як пі саў нех та з кла сі каў, усю ды лю дзі, усю-

ды жыц цё — сваё, ад мет нае.

На ба ле лым (без пе ра боль шан ня) па дзя ліў-

ся ў сва ім ліс це і спа дар В. С. з Іў еў шчы ны. 

На пі саў, як цяж ка пе ра жы ваў стра ту жон кі, як 

ад чуў ся бе ліш нім... у сва ёй жа ква тэ ры. «Па-

ча ло ся з та го, — пі ша ён, — што сям'я сы на 

па ста ві ла мне асоб ны тэ ле ві зар: ся дзі, маў ляў, 

у сва ім па коі, гля дзі, што хо чаш і ка лі хо чаш, а 

да нас не лезь... По тым ня вест цы не спа да баў-

ся жарт ад на го з ма іх сяб роў, і яна за ба ра ні ла 

мне (!) ка го-не будзь за пра шаць без яе да зво лу. 

Уну кам я так са ма быў не па трэб ны...»

Ка ра цей, сяк-так ча ла век пе ра жыў зі му і 

пад аў ся ў вёс ку, на ма лую ра дзі му жон кі. Ро дзі-

чаў, як пры зна ец ца, там амаль не за ста ло ся, 

але ж ён апы нуў ся ся род бліз кіх лю дзей, якія, 

па чуў шы, што пры ез джы ха цеў бы за тры мац-

ца, да па маг лі пад клю чыць ба лон, па кле іць 

шпа ле ры, за вес ці гас па дар ку з ка та і са ба кі, 

па са дзіць буль бы.

«Так што ця пер я, мож на ска заць, вяс ко-

вец, — пры зна ец ца спа дар С. — І ка лі зда-

ра ец ца пры ехаць у Мінск, ста ра юся як ма га 

хут чэй з'е хаць, хоць го рад мне і па да ба ец ца... 

За апош нія тры га ды пе ра ста лі па да бац ца га-

ра джа не — спах мур не лыя, веч на за ня тыя по-

шу кам не то гро шай, не то шчас ця... І толь кі 

тва ры кі дзя цей да зва ля юць мне спа дзя вац ца, 

што з ця гам ча су яны су ме юць да сяг нуць ду-

шэў на га спа кою і во лі для най леп шых сва іх 

па мкнен няў, бу дуць шчас лі вы мі. У пры го жым 

го ра дзе аль бо ў вёс цы — не так ужо і важ на. 

Важ на, каб ся род доб рых лю дзей».

Пі ша пра іх і спа да ры ня Іры на Ма ту се віч з 

Дзяр жын шчы ны. «Я су мую па вёс цы, — пры-

зна ец ца яна, — той, ра ней шай, звон ка га ло сай, 

га ман лі вай. Хоць, па праў дзе ка жу чы, на ша 

па се лі шча не та кое маўк лі вае і ця пер: вяс ной, 

асаб лі ва ў вы хад ныя, паў сюль прык мет нае 

ажыў лен не, дзе ла ві тая мі тус ня. Не сён ня — 

заўт ра па цяп лее і за гры міць му зы ка, за пах не 

шаш лы ка мі, на ву лі цах ста не больш ма шын 

і лю дзей... Але кож ны раз я лаў лю ся бе на 

дум цы, што ва ўсім гэ тым вель мі ма ла ад са-

праўд най вёс кі, якой яна бы ла, ка лі поў ні ла ся 

гу ка мі ства раль най пра цы.

Не, боль шасць ма іх ад на вяс коў цаў, — як 

ста лых мяс цо вых жы ха роў, так і пры ез джых, — 

руп лі выя, пра ца ві тыя: да гля да юць свае да мы і 

на двор кі, за ві ха юц ца на га ро дах.

Ды ўжо коль кі га доў не вяр та юц ца з па шы 

ка ро вы: на ўсю на шу вёс ку за ста лі ся толь кі тры 

ці ча ты ры ра гу лі. «Не плы вуць» па ву лі цы і ва-

зы з се нам; не спя ша юц ца ў по ле, на пад мо гу 

баць кам, пад лет кі. Ды і ка му спя шац ца, ка лі ў 

шко ле, мо жа, вуч няў з двац цаць.

Ад нак га лоў нае, як мне зда ец ца, не толь кі ў 

знеш ніх пра явах, а ў тым, што спак ва ля, не пры-

кмет на мы страч ва ем ду шу вёс кі. Дзе, як не тут, 

спрад ве ку жы ло на ша сло ва. Ця пер жа сель-

скія дзе ці раз маў ля юць у асноў ным па-рус ку, 

а па ка лен не, якое маг ло б пе ра даць ім жы вую 

на род ную га вор ку, па сту по ва ады хо дзіць....

Дзе, як не ў вёс цы, вы хоў ва лі ся най леп шыя 

ча ла ве чыя якас ці. Адзін з га лоў ных за ко наў 

вяс ко вай ма ра лі: «зна ё мы ці не зна ё мы та бе 

ча ла век — заўж ды па ві тай ся». І шка да, што 

пра яго ці на ўмыс на, ці не зна рок за бы ва юц ца 

ча сам на ват свае, «сель скія га ра джа не», што 

ўжо ка заць пра ўла даль ні каў дач ных ся дзіб?

Маг чы ма, ка мусь ці мае раз ва жан ні па да-

дуц ца за над та мі нор ны мі, — пад су моў вае спа-

да ры ня Іры на. — Маў ляў, не вар та су ма ваць па 

«ле таш нім сне зе»: мя ня ец ца час — мя ня ец ца 

жыц цё, у тым лі ку вяс ко вае. І ўсё ж я шчы ра ве-

ру: бе ла рус кая вёс ка, ба га тая сва ім мі ну лым, 

не за ста нец ца без бу ду чы ні. Бо по кліч род най 

зям лі — не прос та пры го жыя сло вы, а ге не-

тыч на аб умоў ле ная не аб ход насць. Ды і ўя віць 

на шу на цыю, ся лян скую па сва ёй сут нас ці, без 

вёс кі... Мне зда ец ца, гэ та не маг чы ма».

Вось та кія ліс ты, та кія раз ва гі. Ма е це неш та 

да даць? Ка лі лас ка.

МЫ — ТРОЙ ЧЫ ДЗЕ ЦІ Ў ВЕЧ НЫМ КРУ ЗЕ...
З людзь мі і сам-на самЗ людзь мі і сам-на сам


