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— Ары на Аляк санд раў на, з 

яко га ўзрос ту вар та па чы наць 

кант ра ля ваць свой ар тэ ры-

яльны ціск?

— Адзін ка выя вы мя рэн ні па-

він ны быць з дзя цін ства. А вось 

ужо з 16 га доў вар та ўдзя ліць 

гэ та му больш сур' ёз ную ўва гу, 

бо лі чыц ца што сар дэч на-са су-

дзіс тая сіс тэ ма ў гэ тым уз рос це 

прак тыч на не ад роз ні ва ец ца па 

функ цы я на ван ні ад да рос лай. 

Ка лі ліч бы ар тэ рыя льна га ціс ку 

ў нор ме, то да стат ко ва раз на 

тры-пяць га доў іх кант ра ля ваць. 

Ка лі ліч бы па вы ша ныя, то згод-

на з апош ні мі еў ра пей скі мі рэ ка-

мен да цы я мі, аба вяз ко ва вар та 

са чыць за імі, у тым лі ку ў хат ніх 

умо вах. Зра зу ме ла, пры што-

га до вым пра хо джан ні дыс пан-

се ры за цыі ў па лі клі ні цы кож ны 

док тар — і ўчаст ко вы тэ ра пеўт, і 

док тар вуз кай спе цы я лі за цыі — 

па ві нен зме рыць па цы ен ту ціск. 

І ка лі ра ней ліч бы бы лі ў нор ме, 

а спе цы я ліст рап там вы явіў іх 

па вы шэн не, та кі па цы ент ад ра зу 

на кі роў ва ец ца на кан суль та цыю 

да ўчаст ко ва га тэ ра пеў та для 

ве ры фі ка цыі (па цвяр джэн ня ці 

аб вяр жэн ня. — Аўт.) ды яг на зу і 

да лей шай ды яг нос ты кі.

— З 40 га доў уз ро вень ціс-

ку трэ ба вы мя раць кож ны 

дзень?

— Усё за ле жыць ад та го, якія 

ліч бы мы ма ем, і тут не важ на, 

17 вам га доў ці 60. Ліч бы нор мы 

ар тэ рыя льна га ціс ку для ўсіх ад-

ноль ка выя. У кан цы 2018 го да 

бы лі рас паў сю джа ны но выя еў-

ра пей скія рэ ка мен да цыі, згод на 

з які мі сіс та ліч ны ціск па ві нен 

быць менш за 140, дыя ста ліч-

ны — менш за 90, і на блі жац ца 

да 120/80, ка лі па цы ент гэ та доб-

ра пе ра но сіць.

Што да ты чыц ца ўзрос ту, то 

не зу сім пра віль на ка заць, што 

пас ля 40 га доў вар та кант ра ля-

ваць ціск што дзень. Сён ня ар тэ-

рыя льная гі пер тэн зія ма ла дзее, 

та му на сця ро жа насць трэ ба пра-

яў ляць у лю бым уз рос це. Больш 

ла яль ныя ад но сі ны да ліч баў у 

ста лых лю дзей, якім за 80 га доў. 

Ка лі та кія па цы ен ты зда валь-

ня ю ча ад чу ва юць ся бе з ціс кам 

150—155/90, мы ста ра ем ся іс тот-

на яго не па ні жаць. Бо ка рэк цыя 

ў та кім уз рос це па вы шае ры зы ку 

за хвор ван няў га лаў но га моз га, 

да та го ж зні жа ец ца функ цыя ны-

рак. Па цы ен ты, як пра ві ла, па-

чы на юць дрэн на ся бе ад чу ваць, 

бо ў іх хут чэй за ўсё ўжо ма ец ца 

атэ раск ле роз са су даў га лаў но га 

моз га, а гі па тэн зіў ныя ле ка выя 

прэ па ра ты пры вя дуць да па гар-

шэн ня кро ва за бес пя чэн ня га-

лаў но га моз га і ны рак. Але ціск 

не па ві нен за шкаль ваць — быць 

вы шэй за 150—155/90.

— Ча му па вы ша ец ца ар тэ-

рыя льны ціск?

— Пры чын гэ та му шмат. Час-

цей за ўсё — спад чын ны фак тар. 

Ёсць і дру гас ныя ар тэ рыя льныя 

гі пер тэн зіі, якія раз ві ва юц ца ў 

вы ні ку за хвор ван няў ін шых ор-

га наў — эн да крын най па та ло гіі, 

хва роб га лаў но га моз га, ны рак. 

Ар тэ рыя льная гі пер тэн зія мо жа 

раз ві вац ца на фо не пры ёму гар-

ма наль ных прэ па ра таў, вя лі кіх 

доз не стэ ро ід ных су праць за па-

лен чых срод каў. Уплы вае і наш 

лад жыц ця. І тое, што мы ўпус-

ка ем мо мант па чат ку ля чэн ня. 

Да сле да ван не Steps вы яві ла, 

што лад жыц ця ў вя лі кай част кі 

бе ла ру саў да лё кі ад ідэа льна га. 

Шы ро ка рас паў сю джа на ку рэн не, 

ужы ван не ал ка го лю. Мы вель мі 

ма ла ядзім га род ні ны і фрук таў. 

Шмат лю дзей — ка ля 25 % — па-

ку туе на атлус цен не, у 60 % на-

ша га на сель ніц тва ліш няя ма са 

це ла. Па вы ша ны ар тэ рыя льны 

ціск мае 44—45 % бе ла ру саў. Лю-

дзі жы вуць з гэ ты мі фак та ра мі 

ры зы кі шмат га доў. І пры хо дзяць 

да ўра ча з ба га жом шкод ных 

звы чак і шмат га до вым ста жам 

па вы ша на га ар тэ рыя льна га ціс-

ку — на ват 10-га до вым. У та кім 

вы пад ку вяр нуць ра ней шы стан 

сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы 

ўжо не маг чы ма. І за да ча кар-

ды ё ла га ці тэ ра пеў та — не даць 

пра грэ сі ра ваць хва ро бе, за ма-

ру дзіць раз віц цё ўсклад нен няў 

і дзесь ці на ват па вяр нуць час 

на зад — пра вес ці пра фі лак ты ку 

па ра жэн няў ор га наў-мі шэ няў. За-

да ча ня прос тая, па коль кі па цы ент 

мае шмат га до вы стаж па вы ша-

на га ціс ку.

— У чым не бяс пе ка вы со ка-

га ціс ку?

— Не бяс пе ка не ў са мім вы-

со кім ціс ку, а ва ўсклад нен нях. 

Най перш гэ та па ве лі чэн не ры зы-

кі вост рых сар дэч на-са су дзіс тых 

ка та строф — ін фарк таў, ін суль-

таў. Як ні сум на, але за хва раль-

насць і смя рот насць ад хва роб 

сар дэч на-са су дзіс тай сіс тэ мы ў 

на шай кра і не зна хо дзіц ца на пер-

шым мес цы. Трэ ба апа сац ца і па-

ра жэн ня ор га наў-мі шэ няў. Гэ та 

тыя ор га ны і сіс тэ мы, якія ма юць 

шы ро кую ка пі ляр ную сет ку — га-

лаў ны мозг, сят чат ка во ка, сэр ца, 

ка ра нар ныя са су ды, пе ры фе рыч-

нае кро ва за бес пя чэн не ка неч-

нас цяў і ныр кі. Яны пер шы мі тры-

ма юць удар, што пра яў ля ец ца ў 

вы гля дзе ін суль таў, ін фарк таў, 

кро ва злі ц ця ў сят чат ку во ка, пра-

грэ сі ра ван ня хра ніч най ныр ка вай 

не да стат ко вас ці, аб лі тэ ры ру ю ча-

га атэ раск ле ро зу са су даў ніж ніх 

ка неч нас цяў. Гэ та са мыя гроз ныя 

ўсклад нен ні.

— Прэ па ра ты ад ар тэ ры-

яльнай гі пер тэн зіі трэ ба пры-

маць усё жыц цё?

— Іс нуе ўся го пяць груп прэ-

па ра таў ад ар тэ рыя льнай гі пер-

тэн зіі, ін шая спра ва, што на зваў, 

ва ры я цый у іх пры ёме, схем ля-

чэн ня вель мі шмат. Але ёсць 

адзін вель мі важ ны прын цып у 

тэ ра піі ар тэ рыя льнай гі пер тэн-

зіі — па ста ян ны пры ём. Ка неш не, 

па цы ент, асаб лі ва ка лі яму ўся го 

40 га доў, гэ та ад ра зу ўспры мае 

з на сця ро жа нас цю. Але па-ін ша-

му ні як — прэ па рат, до за, ка лі 

трэ ба — кам бі на цыя заў сё ды 

пад бі ра юц ца ін ды ві ду аль на, пры-

ма юц ца доў га, пад па ста ян ным 

кант ро лем ура ча.

— А ка лі ціск нар ма лі за ваў ся, 

мож на пе ра стаць піць ле кі?

— Не. Мы ўсё роў на пры ма ем 

свой прэ па рат у той жа да зі роў-

цы. Трэ ба ра зу мець, што ме на-

ві та на фо не пры ёму ле каў мы 

да сяг ну лі мэ та вых ліч баў ціс ку. 

І толь кі пры ўмо ве рэ гу ляр на га 

пры ёму мы за ма рудж ва ем ры-

зы ку ўсклад нен няў і па ра жэн не 

ор га наў-мі шэ няў. Ня пра віль на 

пры маць гі па тэн зіў ныя прэ па-

ра ты сі ту а цый на, ад вы пад ку 

да вы пад ку, час та мя няць іх без 

пры зна чэн ня па па ра дзе зна ё-

мых. Кож ны ле ка вы сро дак мае 

свае су праць па ка зан ні, ля чэб ныя 

да зі роў кі і пад бі ра ец ца ін ды ві-

ду аль на. Ка лі па цы ент пры мае 

прэ па рат сі ту а цый на, у яго не-

ста біль ныя ліч бы ар тэ рыя льна га 

ціс ку на пра ця гу дня, мо гуць зда-

рац ца эпі зо ды гі пер та ніч ных кры-

заў. У та кіх хво рых па ча шча ец ца 

коль касць шпі та лі за цый, вы клі-

каў хут кай да па мо гі. І зра зу ме ла, 

мэ та, да якой мы ідзём, не бу дзе 

да сяг ну та: не ад бы ва ец ца ля чэн-

ня тых ор га наў, на якія ўплы вае 

ар тэ рыя льная гі пер тэн зія. Сі ту а-

цый ны пры ём не па ды хо дзіць ні 

ў якім ра зе.

— Час та да во дзіц ца чуць, 

што прэ па рат пе ра стаў дзей ні-

чаць. Та кое са праў ды бы вае?

— Так зва нае «вы слізг ван не 

доз» бы вае не час та. У та кога 

па цы ен та вар та са браць пад ра-

бяз ны анам нез: як ён пры мае 

прэ па рат, на коль кі рэ гу ляр на, 

ці ў той до зе, якой пры зна ча на. 

Ка лі прэ па рат са праў ды не дае 

па трэб на га эфек ту, спра бу ем 

па вя лі чыць до зу да мак сі маль на 

да зво ле най, ка лі і гэ та не да па-

ма гае, та ды за мя ня ем на ін шы. 

За раз час та пры зна ча юц ца кам-

бі на ва ныя ле кі — 2-3 прэ па ра ты ў 

ад ной таб лет цы. Гэ та па вя ліч вае 

эфек тыў насць ля чэн ня, па цы ен ту 

больш зруч на за мест 2-3 таб ле-

так пры маць ад ну адзін раз на 

дзень.

— Як хут ка пас ля па чат ку 

ля чэн ня ціск па ві нен нар ма лі-

за вац ца?

— Не трэба імк нуц ца да сяг-

нуць мэ та вых ліч баў з пер шай 

таб лет кі. Ціск зні жа ец ца па сту-

по ва — на пра ця гу дзесь ці трох 

ме ся цаў. Не ка то рым па тра бу-

ец ца кры ху менш ча су, не ка то-

рым — кры ху больш, у цэ лым 

за гэ ты перыяд звы чай на ўда-

ец ца па да браць эфек тыў ную 

ін ды ві ду аль ную тэ ра пію. Вар та 

па мя таць, што пры ля чэн ні ар тэ-

рыя льнай гі пер тэн зіі пер шыя су-

стрэ чы з док та рам бу дуць час-

ты мі, сам урач вы зна чае, ка лі 

па цы ент на ступ ны раз па ві нен 

прый сці для кант ро лю.

— Ана маль ная спя ко та для 

лю дзей з гі пер та ні яй не бяс печ-

ная ці, на ад ва рот, гэ та для іх 

спры яль нае на двор'е?

— Спя ко ту гі пер то ні кі пе ра но-

сяць цяж ка. У част кі па цы ен таў 

на фо не та ко га на двор'я па ні жа-

ец ца ціск. Ім на ват да во дзіц ца 

па мян шаць до зу гі па тэн зіў ных 

прэ па ра таў, бо яны дрэн на ся бе 

ад чу ва юць з па ні жа ны мі ліч ба мі. 

У спя ко ту гі пер то ні кам аба вяз-

ко ва трэ ба на сіць га лаў ны ўбор, 

заў сё ды мець з са бой бу тэ леч ку 

ва ды, бо ўзмац ня ец ца по та ад дзя-

лен не, а так са ма прэ па ра ты для 

ку пі ра ван ня гі пер та ніч ных кры-

заў. І ста рац ца не вы хо дзіць на 

ву лі цу ў са мую спё ку.

Асця рож на, ле та!Асця рож на, ле та!

Як аба ра ніць дзя цей 
ад траў маў пры 

ка тан ні на ве ла сі пе дах 
і са ма ка тах

Ле там вы ві хі, рас ця жэн ні і пе ра ло мы зда ра юц ца 

ў дзя цей ледзь не час цей, чым у зі мо вы га ла лёд. 

Ад бы ва ец ца гэ та та му, што ле там дзе ці больш 

ак тыў ныя і сва бод ныя. А яшчэ та му, што 

цёп лая па ра — час ро ва раў, элект ра са ма ка таў, 

гі рас ку та раў і ін шых срод каў пе ра мя шчэн ня.

— У час лет ніх ка ні кул прак тыч на што дзень у на шу 

па лі клі ні ку звяр та юц ца з траў ма мі, атры ма ны мі пад час 

ка тан ня на та кіх срод ках, — ка жа за гад чык хі рур гіч на га 

ад дзя лен ня дзі ця чай па лі клі ні кі № 2 Грод на Ва ле рый 

ПЫЖ. — Тым больш што ця пер гэ та ўсё мож на ўзяць 

на пра кат. Дзе ці не вы кон ва юць тэх ні ку бяс пе кі, ка та-

юц ца без ад па вед най экі пі роў кі: шле маў, на ка лен ні каў 

і на ла кот ні каў.

Па вод ле слоў спе цы я ліс та, у вы ні ку па дзен няў дзе ці 

час цей за ўсё атрым лі ва юць за кры тыя чэ рап на-маз га выя 

траў мы (стра сен ні маз гоў), уда ра ныя ра ны, ран кі тва ру. 

Ня рэд кія і траў мы ка неч нас цяў — пе ра ло мы рук, вя лі кія 

скаль па ва ныя ра ны ка лен ных і лок це вых су ста ваў, якія 

дрэн на за гой ва юц ца і мо гуць пры во дзіць да ўтва рэн ня 

руб цоў.

— Пер шая да па мо га баць коў ці да рос лых у та кіх вы-

пад ках — вы зва ліць ра ну ад па боч ных прад ме таў, пра-

мыць пра точ най ва дой, мож на з мы лам, на клас ці чыс тую 

па вяз ку і звяр нуц ца да док та ра, — на гад вае Ва ле рый 

Пыж.

Ёсць і спе цы фіч ныя траў мы, якія дзе ці атрым лі ва юць 

з-за бес кла пот нас ці са міх да рос лых. Ня рэд ка 3—6-га-

до вых ма лых са дзяць на ба гаж нік ве ла сі пе да. Падчас 

руху на га трап ляе ў ко ла — і дзі ця атрым лі вае пе ра лом 

шчы ка лат кі, глы бо кія скаль па ва ныя ра ны, якія ма руд на 

пад да юц ца ля чэн ню і па кі да юць руб цы.

— Да рос лым трэ ба па мя таць аб ме рах бяс пе кі: ма-

лень кіх дзя цей лепш не пе ра во зіць на ба гаж ні ку. У ад ва-

рот ным вы пад ку ро вар па ві нен быць аб ста ля ва ны ахоў-

ным ка жу хом, па він на быць ве ла крэс ла для пе ра воз кі 

дзя цей, — па пя рэдж вае спе цы я ліст.

Да рэ чы, на ба зе дзі ця чай па лі клі ні кі № 2 Грод на пра-

цуе пад рых тоў чы цэнтр для баць коў па на ву чан ні пра ві-

лам бяс пе кі. На лек цы ях, якія су пра ва джа юц ца ві дэа ма-

тэ ры я ла мі, спе цы я ліс ты рас каз ва юць і па каз ва юць, як 

ар га ні за ваць пра сто ру ў ква тэ ры, каб яна бы ла цал кам 

бяс печ най для са мых ма лень кіх, як збе раг чы ад траў-

маў больш да рос лых дзя цей і інш. Тра піць на за ня ткі 

мож на, па пя рэд не за пі саў шы ся па га рад скім тэ ле фо не 

52-14-10.

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

ЧЫМ НЕ БЯС ПЕЧ НАЯ 
ГІ ПЕР ТА НІЯ?

Мы пры звы ча і лі ся лі чыць, 

што гі пер та нія — праб ле ма 

лю дзей па жы ло га ўзрос ту. 

Але гэ та не так: хва ро ба 

імк лі ва ма ла дзее. Мы ма ла 

ру ха ем ся, ужы ва ем тлус тую 

ежу, на ша жыц цё на поў не на 

стрэ са мі і хва ля ван ня мі. 

Па боч ны эфект су час на га ла ду 

жыц ця — праб ле мы з сэр цам 

і са су да мі. Яны прос та не 

спраў ля юц ца з тым гру зам, які 

мы што дзень на іх ус кла да ем. 

Чым не бяс печ ны вы со кі ціск і 

ча му ён па вы ша ец ца, ка лі вар та 

па чы наць яго кант ра ля ваць і як з 

ім «ужыц ца», рас ка за ла 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 Мін ска) Ары на БА СА ВА.

Фо
та

 А
нд
рэ
я С

АЗ
ОН

АВ
А.

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

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Ча му нель га 
рас кі даць ва ла сы?
«Ня даў на пры еха лі да ба бу лі ў вёс ку, дач ка ста ла 

рас чэс вац ца, а ва ла сы з рас чос кі вы кі ну ла ў смец-

ца. Ба бу ля, ба ча чы гэ та, па ча ла на яе сва рыц ца: 

нель га так ра біць, а то га ла ва ба лець бу дзе. Мы 

толь кі па смя я лі ся: маў ляў, пры мхі ўсё гэ та. А по-

тым я па ду ма ла: але ж ад не куль гэ та за ба ро на 

ўзя ла ся. Мо жа, вы пад ка жа це, з чым яна звя за на?» 

— пі ша Та ма ра Пят роў на П. з Мін ска.

Ва ла сы ста лі аб' ек там піль най ува гі ў аб ра да вай прак-

ты цы бе ла ру саў і ін шых сла вян скіх на ро даў, а так са ма 

апы ну лі ся тым ры ту аль ным ат ры бу там, ва кол яко га сфар-

мі ра ва ла ся мност ва раз на стай ных за ба ро наў і прад пі сан-

няў. Ві да воч на, што на ват у сі ту а цы ях, да лё кіх ад аб ра-

да ва ак цэн та ва ных, у стаў лен ні да ва ла соў за хоў ва ла ся 

пэў ная сак раль насць. На прык лад, тра ды цыя за ба ра ня-

ла рас чэс ваць ва ла сы на Даб ра ве шчан не (пры га дай це: 

«На Даб ра ве шчан не птуш ка гняз да не ўе, дзеў ка ка сы 

не пля це»), але по ле яе ўздзе ян ня рас па сці ра ец ца і на 

што дзён насць: ка лі ў рас чос цы за ста лі ся ва ла сы, вы-

кід ваць іх ку ды па па ла стро га за ба ра ня ла ся. Яны маг лі 

па тра піць у ру кі ня доб ра сум лен ных лю дзей, і тыя маг лі 

лёг ка ака заць уз дзе ян не на іх гас па да ра. Каб па сва рыць 

ма ла дых, до сыць узяць не каль кі ва ла сі нак і вы ка наць з 

імі не ка то рыя ма гіч ныя дзе ян ні. Та му не аб ход на са чыць 

за тым, каб ва ла сы не тра пі лі ў чу жыя ру кі.

Да та го ж, дрэн ную служ бу маг лі са слу жыць бы ло му 

гас па да ру ва ла соў птуш кі. Увес ну яны збі ра юць пры-

род ны ма тэ ры ял для ўма ца ван ня гнёз даў. Ад ным з най-

леп шых кан струк цый ных ма тэ ры я лаў маг лі быць доў гія 

ва ла сы. Уся бя да ў тым, што птуш кі ўюць свае гнёз ды, 

як пра ві ла, на дрэ вах, якія раз ме шча ны ў геа па та ген ных 

зо нах са зна кам мі нус. Праз уз дзе ян не сіл пры ро ды на 

асоб ны во лас здзяйс ня ец ца ад па вед ны ўплыў і на яго 

гас па да ра. Та му ў ася род дзі бе ла ру саў асаб лі ва асце ра-

га лі ся рас кі даць ва ла сы дзе па па ла, каб не спра ва ка ваць 

з'яў лен не каў ту на — да во лі цяж ка га за хвор ван ня, якое 

ха рак та ры зу ец ца скруч ван нем і збі ван нем ва ла соў «на 

ва лё нак» (вель мі па доб ны на ля мец), рас ча саць якія не-

маг чы ма, акра мя та го зме на струк ту ры ва ла соў су пра-

ва джа ец ца га лаў ны мі бо ля мі. У ра ней шыя ча сы, ка лі ў 

кож най ха це бы лі печ кі, ва ла сы спаль ва лі, а там, дзе бы лі 

рэ кі, пус ка лі на ва ду, «каб ва ла сы рас лі хут ка і гус та». 

Ка лісь ці ся род бе ла ру саў іс на ва ла тра ды цыя са стры жа-

ныя ва ла сы збі раць і за хоў ваць на пра ця гу жыц ця, каб 

«узяць» іх на «той» свет і «ад чы тац ца за кож ную ва ла-

сін ку»: пас ля смер ці іх уклад ва лі ў па душ ку і кла лі пад 

га ла ву ня бож чы ка.

У тра ды цый най куль ту ры ўсход ніх сла вян ва ла сы заў-

сё ды сім ва лі за ва лі мност ва, а та му ба гац це і шчас це. 

Так, на Ка ля ды гас па да ру жа да лі гэ туль кі ця лят, аве чак 

у стат ку, ва зоў жы та і да т. п. коль кі ва ла соў на га ла ве. 

У сла вян скіх на ро даў у ад но сі нах да ва ла соў сфар мі ра-

ваў ся шэ раг ін шых рэг ла мен та цый, на прык лад, каб ва ла-

сы хут ка ад рас та лі, ра і лі стрыг чы ся, ка лі Ме сяц пры бы-

вае, так і ва ла сы бу дуць «рас ці-пры бы ваць». Ка лі ва ла сы 

па ста ян на стрыг чы на ўбы ва ю чым Ме ся цы або ка лі яго 

ня ма ўво гу ле (Ме жы), яны пе ра ста нуць рас ці зу сім.

Дзі ця ці да го да за ба ра ня ла ся стрыг чы ва ла сы (каб не 

«ад рэ заць мо ву», г. зн. не спы ніць яго ра зу мо вае раз віц-

цё і здоль насць раз маў ляць). Пер шае ры ту аль нае ад-

стры ган не — за стрыж кі — вы кон ва лі роў на ў год. Гэ тым 

аб ра да вым дзе ян нем імк ну лі ся пад крэс ліць за вяр шэн не 

пер ша га пе ра ход на га пе ры я ду ў жыц ці ча ла ве ка.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і пры ста са ва насць 

да су час на га жыц ця ка лян дар ных і ся мей на-по бы та вых 

на род ных тра ды цый і аб ра даў на паш то вы або элект рон-

ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра дзін нае».

З ніз кім па кло намЗ ніз кім па кло нам

Ён не па мёр! Ён не дзе тут...
Вя лі кі Бе ла рус, Гра ма дзя нін, Ва сіль Вя лі кі...

Гэ тыя сло вы ў ад но сі нах да Ва сі ля Бы ка ва на ват 

пры жыц ці яго не зда ва лі ся гуч ны мі, а смерць 

толь кі пад крэс лі ла маш таб асо бы. 22 чэр ве ня 

2003 го да пісь мен ні ка не ста ла, і гэ та бы ло рас-

стан не з цэ лай эпо хай, бо яго тво ры ву чы лі нас 

праў дзі вас ці і спа га дзе, бо яго до свед — жыц цё-

вы і твор чы — быў ду хоў ным ары ен ці рам.

Вар та ад зна чыць, што шлях у зор ную веч насць па-
чаў ся для Бы ка ва ў на шым най пры га жэй шым, най бе ла-
рус кім Грод не. Пры ехаў ён сю ды ў 1947-м пас ля дэ ма-
бі лі за цыі, пра ца ваў у рэ дак цыі «Гро дзен скай праў ды». 
Ме на ві та тут ад быў ся яго лі та ра тур ны дэ бют: вый шлі 
пер шыя апа вя дан ні «У той дзень» і «У пер шым баі». Тут 
ён ажа ніў ся, стаў баць кам. Ма ла хто, му сіць, ве дае, што 
ў Грод не сям'я пісь мен ні ка змя ні ла тры ква тэ ры, ме ла 
тры ад ра сы: ву лі ца Вя лі кая Тра ец кая, ву лі ца Свярд ло ва 
і ву лі ца Па рыж скай Ка му ны, дзе ства ра лі ся вя до мыя 
на ўвесь свет апо вес ці «Жу раў лі ны крык», «Аль пій ская ба ла да», «Трэ цяя ра ке-
та», «Мёрт вым не ба ліць»... А та му ўсе гро дзен цы лі чаць Ва сі ля Бы ка ва сва ім, 
ка жуць, што гэ та наш го рад з яго ўні каль най гіс то ры яй, ар хі тэк ту рай, куль ту рай і 
не паў тор ным шар мам ства рыў Май стра та ко га маш та бу.

Я лі чу, са мая іс тот ная за слу га Бы ка ва ў тым, што ў сва іх тво рах ён здо леў 
праў дзі ва на пі саць пра асоб на ўзя та га ча ла ве ка, пра яго ны боль, су мнен ні і 
пе ра жы ван ні, пра вост рую не аб ход насць вы ба ру, які гэ та му ча ла ве ку трэба 
зра біць — са мо му. А та му ўздзе ян не яго тво раў на свя до масць чы та ча мож на 
па раў наць з элект ра шо ка вай тэ ра пі яй — чымсь ці вель мі ба лю чым, але ка рыс-
ным і па трэб ным.

...Вель мі пры ем на, што ў на шым го ра дзе і сён ня жы вуць тыя, хто бліз ка ве даў 

вя лі ка га пісь мен ні ка, хто сяб ра ваў з ім, тыя, хто ды хаў з ім ад ным па вет рам, еў 

адзін хлеб, чы таў, чы тае і бу дзе чы таць «на ша га Ва сі ля». І та му ён не па мёр! Ён 

не дзе тут — у па вет ры, у ду шах.

Ва лян ці на ЯТ КОЎ СКАЯ, на стаў ні ца СШ № 22, г. Грод на.

След на зСлед на зям ліям лі

СПЫ НІЦ ЦА, КАБ АЗІР НУЦ ЦА...
Над зеі Пі лі паў не Ша баць цы з вёс кі Вы га на шчы 95!

Ба я вая ды пра ца ві тая ў ма ла до сці, да па да рун каў і кве так жан чы на так і 

не пры вык ла. Але ж ві даць бы ло — ра да, што не за бы лі ся пра яе свя та ні 

род ныя, ні ўла да, ні пра цоў ны ка лек тыў, ад куль пай шла на пен сію. А тут 

яшчэ і гос ці з гар ма ніс там пры еха лі, за спя ва лі «Як бы ла я ма ла дой» — і на 

ву лі цу па вы сы па лі ўсе.

Він ша ва лі юбі ляр ку яе род ныя: сын Мі ка лай і дач ка Ва лян ці на, ад якіх сям'я пры-

рас ла сямю ўну ка мі і шас нац цац цю праў ну ка мі, стар шы ня і кі раў нік спраў Це ля хан-

ска га сель вы кан ка ма Тра фім Дзя мян чык 

і Але на Кайль, на мес нік стар шы ні па ідэа-
ла гіч най ра бо це ААТ «Це ля ха ны-аг ра» 
Тац ця на Іва но ва, стар шы ня Са ве та ве тэ-

ра наў сель вы кан ка ма Свят ла на Крэк.

Пра цоў ная дзей насць юбі ляр кі звя-

за на з кал га сам «Ра дзі ма», які быў 

да лу ча ны да «Ра сіі» (ця пер ААТ «Це-

ля ха ны-аг ра»). Пра ца ва ла На дзея Пі лі-

паў на кла даў шчы цай, для дзя цей бы ла 
і та там, і ма май: са ма га да ва ла, са ма 
бу да ва ла дом, які і сён ня вы гля дае до-
сыць дых тоў на.

Жы ве юбі ляр ка ра зам з сям' ёй сы-
на. І ён, Мі ка лай, і ня вест ка На тал ля, іх 

дзе ці-ўну кі ста вяц ца да ма ту лі-ба бу лі з 

лю боўю і кло па там, што, ві даць, і ста ла 

пад мур кам даў га лец ця... Як і ап ты мізм, 

як пра га да жыц ця.

Ва лян ці на БОБ РЫК.

У на шай сям'і заўж ды 

лю бі лі слу хаць ус па мі ны: 

пра баб кі Воль гі — пра 

жыц цё ў па на Вай ні ло ві-

ча, ба бу лі Тац ця ны — пра 

вай ну з нем ца мі...

Неш та з па чу та га мая 

ма ма за піс ва ла, так што 

мне за ста ло ся толь кі 

на дру ка ваць і да слаць у 

«Звяз ду», якую ў нас чы-

та юць мно гія.

...Пер шыя дні вай ны жы-

ха рам вёс кі Брат ка ва за пом-

ні лі ся па вет ра ным бо ем: фа-

шысц кія сцяр вят ні кі з чор ны-

мі кры жа мі на кры лах да гна лі 

та ды не вя лі кі са вец кі са ма лёт 

з эмб ле май чыр во на га кры жа 

і збі лі. Па ла ю чы, ён «увай-

шоў» у зям лю на ўскрай ку 

вёс кі. Лю дзі кі ну лі ся ту ды, 

але зра біць ні чо га не маг лі... 

Хі ба по тым — са браць астан-

кі тых, хто за гі нуў, і па ха ваць. 

Ка го — так і не вя до ма.

Фронт між тым ады хо дзіў 

на ўсход, і ледзь не кож ны 

дзень пры но сіў кеп скія на ві-

ны. Кал гас ных жы вёл ра за-

бра лі жы ха ры, а 28 чэр ве ня 

ў вёс цы ўжо бы лі нем цы. Яны 

са гна лі лю дзей на ся рэ дзі ну 

ву лі цы і аб' яві лі, што ся ля не 

вы зва ле ны ад ула ды ка му ніс-

таў і ця пер па він ны да па ма-

гаць вя лі кай Гер ма ніі, што ў 

вёс цы на зна ча ец ца ста рас та, 

што яго нае сло ва — за кон, 

за не вы ка нан не яко га — рас-

стрэл і не іна чай.

Але ж брат каў цы не ска-

ры лі ся нем цам — у служ кі 

да іх ні хто не пай шоў. У ле се 

за вёс кай За ра каў цы ста лі 

збі рац ца ка му ніс ты, кі раў ні кі 

мяс цо вых ар га ні за цый, якія 

ха ва лі ся ад фа шысц кай рас-

пра вы, тыя, хто не ха цеў мі-

рыц ца з «но вым па рад кам». 

Там жа апы нуў ся Іван — ста-

рэй шы сын май го пра дзе да 

Іва на Мі кі та ві ча Мі се ві ча, які 

ў сва ёй ха це стаў пя чы пар-

ты за нам хлеб.

...Жні вень 41-га. У вёс ку 

на пад во дах пры еха лі па лі-

цаі. Лю дзі, па за мы каў шы ха-

ты, кі ну лі ся ха вац ца. У сваю 

хо ван ку — лаз у зям лі, звер ху 

за кры ты дош ка мі і дзёр нам, з 

яко га на ват рос куст — кі ну-

ла ся і сям'я пра дзе да.

Нем цы з па лі ца я мі пай шлі 

па ха тах. Яны збі ва лі за мкі, 

усё, што ха це лі, склад ва лі 

ў мя хі, гру зі лі на пад во ды, і 

ўрэш це з'е ха лі. Вяс коў цы, 

вяр нуў шы ся да моў, га ра ва лі 

аб стра тах. Не бы ло іх хі ба 

ў сям'і Мі се ві чаў (на ват хлеб 

пар ты зан скі ў пе чы за стаў-

ся). А ўсё та му, што ўця ка-

ю чы, да ма чад цы не па спе лі 

за чы ніць вок ны. «А ка лі рас-

чы не ныя, то ў ха це браць ня-

ма ча го», — па ду ма лі, ві даць, 

па лі цаі і, на шчас це, ту ды не 

зай шлі.

А вось ня мец кая мо та пя-

хот ная часць у кан цы ве рас ня 

ў вёс цы спы ня ла ся. Афі цэ ры 

раз мер ка ва лі сал дат на нач-

лег, вы ста ві лі ахо ву. Пры гэ-

тым мяс цо выя пад лет кі згле-

дзе лі, што зброю ва я кі зла жы-

лі ў ад ной з ка мор. Там бы ло 

не вя ліч кае акен ца. Праз яго 

са мы шчуп лы з кам па ніі хлап-

чу коў за лез у па мяш кан не і 

стаў вы кід ваць аў та ма ты.

Узя лі іх столь кі, коль кі маг-

лі па нес ці, сха ва лі ў бы лым 

кал гас ным гум не, каб паз ней 

пе ра даць пар ты за нам.

Ра ні цай афі цэ ры па стро і лі 

сал дат, каб ру хац ца да лей, у 

бок фрон ту і, вя до ма ж, за ўва-

жы лі, што ад но з пад раз дзя-

лен няў... абяз збро е на. Шу каць 

ві на ва тых, на шчас це, не бы ло 

ка лі: нем цы вель мі спя ша лі ся. 

А ма лод шы сын пра дзе да — 

Се ня Мі се віч у той ве чар прый-

шоў да до му ціш ком і поз на. На 

ўсе па про кі ма ці ад каз ваў, што 

бра ту ды ін шым пар ты за нам 

не ха пае зброі.

І гэ та бы ла не ад на яго вы-

лаз ка.

Жы ха ры вё сак збі ра лі для 

пар ты зан хто што мог. Пры-

па сы ха ва лі ў ляс ным тай ні ку. 

А вось хлеб...

Каб мець му ку, Іван Мі се-

віч зра біў жор ны (з па чат кам 

вай ны кал гас ны млын не пра-

ца ваў). Яго жон ка са ста рэй-

шай дач кой мя сі лі цес та. Гэ та 

мож на бы ло ра біць ціш ком, 

не ўпры кмет для вёс кі, а вось 

пя чы...

Пах хле ба, які ішоў праз 

ко мін і вок ны, ута іць бы ло 

не маг чы ма. Су се дзі ўсё чу лі, 

усё ра зу ме лі, але, дзя куй бо-

гу, маў ча лі.

...Яшчэ адзін дзень. Ра ні-

цай дру го га каст рыч ні ка па 

по лі, дзе вяс коў цы да коп ва лі 

буль бу, пра нёс ся кон нік — 

па пя рэ дзіў, што ідуць кар ні-

кі. Мі се ві чы па бег лі ў сваю 

схо ван ку. Ту ды ж за бра лі 

су сед скую дзяў чын ку Ма ню, 

якая на пад вор ку гу ля ла з іх 

ма лод шай Та няй. Усе ра зам 

ней кі час пра ся дзе лі, по тым 

Іван Мі кі та віч ад су нуў на-

крыў ку, каб па гля дзець, што 

дзе робіцца. Ён толь кі пад-

няў га ла ву і ўба чыў, што на 

іх пад вор ку ста іць не мец і... 

ма хае яму ру кой: маў ляў, ідзі 

сю ды.

Дзя ду ля асеў у яму і дры-

жа чым го ла сам па ве да міў 

сва ім, што фа шыст яго за-

ўва жыў і што яму трэ ба іс ці 

зда вац ца... Ад на му. Ён стаў з 

усі мі ад віт вац ца, бо ра зу меў, 

што яго, як баць ку пар ты за-

на, ні хто не па шка дуе.

Дзе ці, вя до ма ж, па ча лі 

пла каць. Ба бу ля ка за ла, што 

ле пей пой дзе яна, бо муж чы-

на ця пер па трэ бен бо лей... 

Дзя ду ля яе не пус ціў. На-

пру жан не бы ло не вы нос нае, 

бо абое ду ма лі, як ра та ваць 

дзя цей...

Яны ўжо раз ві та лі ся і з 

жыц цём, і ад но з ад ным, ка-

лі гас па дар зноў вы гля нуў на 

ву лі цу, дзе... нем цаў ужо не 

бы ло: не знай шоў шы ні ко га 

і ні чо га, яны па кі ну лі вёс ку. 

А пе рад гэ тым прос та ма ха-

лі адзін ад на му, клі чу чы на 

збор...

У тую ж ноч да моў пра-

браў ся Іван. Ён ні чо га не 

рас каз ваў аб жыц ці ў пар ты-

за нах, але ўсе і так усё ра зу-

ме лі: хло пец быў ху ды, ня мы-

ты-ня стры жа ны, у па прэ лым, 

вы шы вым адзен ні...

Праз два дні ён вяр нуў ся ў 

атрад ра зам з мен шым бра-

там Ся мё нам, які ў свае 16 

быў вель мі ду жы і сме лы.

Ад ной чы, рас каз ва лі, ён 

да ве даў ся, што нем цы ў Дзяг-

ця ныя па вя зуць пош ту, што 

бу дуць пра яз джаць па да ро зе 

па між вёс ка мі Са ві чы і За ра-

каў цы, мес ца мі — це раз лес 

ды кус ты, дзе ён і за та іў ся. А 

по тым па чуў, што за ляс ка лі 

ко лы пад во ды, уба чыў, што 

на ваз ку — два нем цы. Адзін 

з іх кі ра ваў ка нём (аў та мат 

ля жаў на ка ле нях), дру гі — 

дра маў зза ду. Се ня вы ска-

чыў з кус тоў, сха піў аў та мат 

і кі нуў ся ў лес. Дру гі не мец 

па чаў стра ляць, але ні вод ная 

ку ля хлоп ца не да гна ла, бо 

ён... не ўця каў: кры ху ад бег-

ся і сеў на зям лю за тоў стае 

дрэ ва.

Нем цы сле дам за ім іс ці 

па ба я лі ся — па еха лі да лей. А 

Ся мё на з ра дас цю су стрэ лі ў 

атра дзе: два бра ты Мі се ві чы 

ста лі ва я ваць по плеч.

...Паз ней іх ма ці, а мая 

пра баб ка Воль га Пят роў на, 

ус па мі на ла, што ста рэй шы 

з сы ноў ча сам з не да ве рам 

ка заў: «Ня ўжо вы, ма ма, бу-

дзе це та кая шчас лі вая, што 

ў гэт кай страш най вай не ні-

ко га з сям'і не стра ці це? Ка лі 

што — будзь це муж най... Уся-

ля кае мо жа стац ца...»

Ён, на жаль, не па мы ліў ся. 

У ад ной з су ты чак з нем ца мі 

па блі зу ад Ся мё на ўза рва-

ла ся аско лач ная гра на та. Ён 

упаў, аскол кі тра пі лі ў спі ну, 

тро хі ні жэй ла пат кі. Хі рур га 

ў атра дзе не бы ло, ра ны на 

ма ла дым це ле хут ка за цяг-

ну лі ся... А вось у ста лым уз-

рос це Ся мё ну Іва на ві чу яны 

шмат кры ві па пса ва лі.

...Зі ма 1943-га бы ла су ро-
вая, у вёс цы за ста ва лі ся лі-
ча ныя ка ро вы і ко ні.

З на ды хо дам вяс ны тыя, 
у ка го бы лі хоць ней кія сі лы і 
маг чы мас ці, са дзі лі буль бу.

Пар ты за ны ле там 1944-га 
лік ві да ва лі не каль кі гар ні-
зо наў (у Цім ка ві чах быў ад-
ноў ле ны), гру пы амаль што-
дзён на вы хо дзі лі на за дан ні, 
пра ца ва ла раз вед ка...

Не да жы лі да вы зва лен-
ня ка мі сар атра да І. К. Жы-
жык (за гі нуў у ня роў ным баі) 
і Іван Мі се віч. Пе рад вы ха дам 
на чар го вае за дан не ён узяў 
са скрын кі гра на ту, у якой, за 
неш та за ча піў шы ся, са ско чы-
ла каль цо.

Кі нуць яе не бы ло ку ды — 
на во кал лю дзі... Та ды ён пры-
ту ліў гра на ту да ся бе і па бег 
за блі жэй шыя дрэ вы.

Пра гу чаў вы бух, сяб ры кі-
ну лі ся да Іва на. Ён яшчэ па-
спеў па пра сіць, каб яго пе-
ра вя за лі...

Па ха ва лі хлоп ца (Іва ну та-
ды ішоў 20-ы) там жа, на ба зе 
ў Вя ле шын скім ле се, 2 мая 
1944 го да. Да вы зва лен ня Бе-
ла ру сі не за ста ва ла ся, мож на 
ска заць, ні чо га.

Праз тры ме ся цы баць-

ка зра біў да ма ві ну і пе ра вёз 

астан кі сы на на брац кія мо гіл-

кі ў вёс ку Са ві чы — па ха ваў 

як на ле жыць, па хрыс ці ян скіх 

за ко нах. Та му проз ві шча Іва-

на Мі се ві ча на чор ным абел-

іс ку зу сім не вы пад ко вае. Ся-

мён жа працягваў зма гац ца ў 

атра дзе імя Шчор са.

...Прый шло вы зва лен не, 

ад бы ла ся Пе ра мо га, ад ра дзі-

ла ся і жы ве зня ве ча ная нем ца-

мі Ка пыль шчы на! Вось толь кі 

стра ты вяр нуць не маг чы ма.

Воль га РАД КЕ ВІЧ,

за гад чы ца фі лі яла 

Цім ка віц кай 

сель скай біб лі я тэ кі.

Каб пом ні ліКаб пом ні лі

«ІВА НУ ТА ДЫ ІШОЎ ДВАЦ ЦА ТЫ...»

ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ ШТО ЛЮДЗІ ПІШУЦЬ

Юбі ляр ка з гар ма ніс там Паў лам МЯ ЛІ КАМ.
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