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І ЗНОЎ 
ПРА НА СТАЎ НІ КАЎ 

І ВУЧ НЯЎ

Да драб ніц зна ё май сця жы най кі ру ю ся ў лес. 

Не ка лі даў но — а пом ніц ца так свет ла і вы раз-

на, быц цам учо ра — я, ма лы, ха дзіў ту ды з ба-

бу ляй.

Пер шае, што мы ў ле се ра бі лі, гэ та пра маў ля лі за мо-

ву «ад га да паў зу ча га і зве ра ляс но га». По тым мне рас-

каз ва лі, ку ды вя дзе тая ці ін шая сцеж ка аль бо да ро га, 

ву чы лі ары ен та вац ца ў ле се. У ба бу лі бы лі «ўлас ныя» 

грыб ныя і ягад ныя мяс цін кі. Яна бе раж лі ва ста ві ла ся 

да кож на га дрэў ца і гэ та му ж ву чы ла мя не.

Як кож ны хлап чук, я больш лю біў збі раць гры бы, а 

яга ды — не вель мі. Але ж не як, па мя таю, мы пай шлі 

па чар ні цы. У ба бу лі бы ла ка шол ка літ раў на во сем, а 

я — ся мі га до вы — збі раў яга ды ў не вя лі кі ку бак, які 

по тым ха цеў вы сы паць ба бу лі...

Яна па хва лі ла мя не: маў ляў, ха ро шы хлоп чык — 

ягад кі без ліс ці каў, без іг лі нак, ня сі іх сам.

І я па нёс — тры ма ю чы пе рад са бой, з фор сам, аж 

па куль... не за ча піў ся за са сно вы ко рань, не стра ціў раў-

на ва гу: яга ды чор ным га ро хам па сы па лі ся па сцеж цы. 

...Вось ён, той са мы ко рань: та ды — ледзь не во раг, 

а ця пер ча мусь ці як сяб ра. Коль кі год пра мі ну ла, а ён 

па-ра ней ша му тры мае сваю до ню-са сну... Шка да, што 

ста рой бя ро зы ня ма, якую ба бу ля ві та ла ні бы сва яч ку... 

І яга ды збі ра ла па пра ві лах: най пер шае бы ло — гля дзі, 

на чым ста іш, на хі лі ся, пад бя ры ўсё, што звер ху, по тым 

рас хі ні га лін кі...

Жу ра ві ны хут ка на паў ня юць маё вя дзер ца. Яны за-

раз са мыя спе лыя. Да ча ка лі ся мя не... Як не ка лі нас 

з ба бу ляй.

Аляк сандр МА ТОШ КА, в. Ян ка ві чы, Ра сон скі ра ён.

Дзя куй!

ХТО СА «ЗВЯЗ ДОЙ» СЯБ РУЕ, 
ТА МУ І ШАН ЦУЕ

Больш за 30 га доў я з'яў ля ю ся па ста ян ным 

пад піс чы кам «род най га зе ты на род най мо ве» 

і гэт кім жа заў сёд ным удзель ні кам усіх звяз доў скіх 

ла та рэй, гуль няў і роз ных кон кур саў. Пры чым на 

мэ це не столь кі ў іх неш та вый граць... Мне ці ка вы 

сам «пра цэс»: ро зыг рыш, ча кан не вы ні каў, спі сы 

шчас ліў чы каў... Хоць, што ка заць, уба чыць ся род 

проз ві шчаў і сваё — так са ма пры ем на.

Пер шым пры зам, на які мне ка лісь ці па шчас ці ла, быў 

унут ра ны за мок да дзвя рэй. Па трэб ная рэч, але ж ехаць 

па яе мне зу сім не вы па да ла. Та му я па пра сіў пля мен ні ка 

(на той час сту дэн та БДУ), каб ён за ві таў у рэ дак цыю... 

Хло пец па слу хаў ся — атры маў мой вый грыш, але як раз 

у той са мы дзень яго сяб ры па ін тэр на це згу бі лі апош ні 

ключ ад па коя. А па коль кі гэ та з імі бы ло не ўпер шы ню, 

ка мен дант ска заў сваё ра шу чае «до сыць»: маў ляў, но вы 

за мок куп ляй це са мі.

Гро шай на гэ та ў хлоп цаў не бы ло, а вось за мок быў, 

хоць і мой...

Та кім чы нам звяз доў скі прыз «пра пі саў ся» ў ін тэр на це, 

дзе, мо жа, і ця пер яшчэ вы кон вае сваю па чэс ную функ-

цыю — за хоў вае ма ё масць сту дэн таў.

Дру гі раз у звяз доў скай ла та рэі мне па шчас ці ла вый-

граць ку хон ную ма шы ну, у трэ ці — ма біль ны тэ ле фон.

Бы ла яшчэ і ду бо вая боч ка, з якой мя не за тры ма лі на 

ўва хо дзе ў мет ро...

А ў апош нім ро зыг ры шы я вый граў ру ка мый нік з элект-

рыч ным па да грэ вам ва ды. Вель мі доб рая, зруч ная рэч, 

ад нак на ле ці шчы ў нас та кая ўжо ёсць (пе рай шла ў спад-

чы ну ад жон чы ных баць коў), та му гэ ты, звяз доў скі ру ка-

мый нік, мы вы ра шы лі пе ра даць на шай Свя та-Уз ня сен скай 

царк ве. Бу да ва ла ся яна два нац цаць га доў і, так бы мо віць, 

у склад чы ну: на срод кі пры ха джан, спон са раў, ад лі чэн няў 

ад прад пры ем стваў і ар га ні за цый го ра да і ра ё на. А ця пер 

да гэ тай спра вы пры чы ні ла ся і «Звяз да».

Ва ле рый Гаў рыш, г. Ча ву сы.

Ча сам ду маю: якое ж не прад ка-

заль нае на ша жыц цё! Ра ні цай 

пра чы на еш ся, ра ду еш ся сон цу, 

но ва му дню, пла ну еш, што трэ ба 

зра біць... Неш та не так са зда роў-

ем? «Ды прой дзе, — ду ма еш, — 

та кой бя ды». А по тым трап ля еш 

да ўра чоў, ідзеш на сур' ёз нае аб-

сле да ван не і чу еш, што гэ тым ра-

зам, не, на жаль, не прой дзе. Як 

гром ся род яс на га не ба: «У вас 

ан ка ло гія».

Ад гэ тай на ві ны ад ра зу цьмя нее ў 

ва чах: ні чо га больш не хо чац ца і ні што 

не ра дуе. У га ла ве за ста ец ца толь кі 

ад но: гэ та ка нец.

На ву ко ва да ка за на, што ня ма ні-

чо га страш ней ша га, чым... сам гэ ты 

страх.

Але ж на зме ну яму прос та па він-

на прый сці ра шу часць: нель га, со рам-

на пад да вац ца на строю, па ні ка ваць 

(а тым больш ча ла ве ку да рос ла му), 

трэ ба збі рац ца з сі ла мі і дзей ні чаць. 

На два рэ двац цаць пер шы век, ёсць 

спе цы я ліс ты, якія мо гуць да па маг чы, 

ёсць Уся выш ні, які чуе люд скія ма літ-

вы, ёсць, урэш це, ан ках во рыя, якія 

пас ля апе ра цый (ча сам не ад ной і не 

дзвюх), пас ля шмат лі кіх се ан саў хі мі-

я тэ ра піі і апра мень ван ня га да мі, на ват 

дзе ся ці год дзя мі жы вуць, га ду юць дзя-

цей і ўну каў, пра цу юць, за бы ва юц ца 

на хва ро бу...

Як мне аса біс та, дык на ват пры кла-

ды пры во дзіць не трэ ба. Я са ма, так 

бы мо віць, пра хо дзі ла ўжо за шлаг ба-

ум: на тэ ры то рыю Рэс пуб лі кан ска га 

на ву ко ва-прак тыч на га цэнт ра ан ка-

ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі — хва-

рэ ла, ля чы ла ся і пас ля гэ та га, дзя ка-

ваць бо гу і лю дзям, трыц цаць (!) га доў 

пра жы ла.

...Ця пер у тым са мым цэнт ры да 

не па зна валь нас ці ўсё змя ні ла ся: не 

ве даю, доб ра гэ та ці дрэн на, але ж 

вы рас цэ лы го рад у го ра дзе. У «аб-

дым ках» са сно ва га бо ру і ста рыя, ужо 

зна ё мыя мне кар пу сы, і зу сім но выя, 

па-су час на му аб ста ля ва ныя... Там 

жа — па лі клі ні ка, «сад муд рас ці», які 

на ват сён ня ра дуе мност вам кве так, 

пры го жыя ла вач кі, якія «пад каз ва-

юць» тым, хто пры ся дзе: «я — шчас лі-

вы», «я — лю бі мая», «я — зда ро вая». 

І гэ та не як між во лі пад трым лі вае 

над зею...

Ад нак га лоў нае — гэ та, вя до ма ж, 

лю дзі, вы ра та валь ні кі ча ла ве чых жыц-

цяў: дак та ры, на ву коў цы, мед сёст ры, 

ня не чкі, для якіх іх ня лёг кая пра ца — 

як суд пе рад бо гам. Маг чы ма, та му 

на ста лах амаль у кож ным ка бі не це 

ста яць іко ны, а на са мой тэ ры то рыі — 

не вя лі кі храм, ку ды заў сё ды мож на 

зай сці...

Ад зна ча ю чы шмат лі кія пе ра ме ны 

на тэ ры то рыі і ў ра бо це цэнт ра, не ма-

гу не ўспом ніць, што імен на тут мне 

па шчас ці ла па зна ё міц ца са свя ці лам 

су свет на га маш та бу ў га лі не ан ка ло-

гіі, док та рам ме ды цын скіх на вук Ка-

ця ры най Яфі маў най Віш неў скай. Усіх 

зван няў і ўзна га род гэ тай цу доў най 

жан чы ны, му сіць, не злі чыць, а вось 

ін шае — і мож на, і, вя до ма ж, трэ ба. 

Ка ця ры на Яфі маў на (свет лай па мя ці!) 

па да ры ла ме ся цы, га ды, а то і дзе-

ся ці год дзі шчас лі ва га жыц ця мност ву 

жан чын (у тым лі ку і мне), на пі са ла 

дзя сят кі кніг па ан ка гі не ка ло гіі, па кі ну-

ла цу доў ных вуч няў, ся род якіх 23 кан-

ды да ты на вук.

Да рэ чы, ад на з ву ча ніц, урач-хі рург 

Тац ця на Ві та леў на Осі па ва пра цуе ў 

па лі клі ні цы ін сты ту та ан ка ло гіі. Як 

спе цы я ліст, па вод гу ках хво рых, мае 

вель мі вы со кі рэй тынг.

Ус пом ні ла я не за быў ную Ка ця ры ну 

Яфі маў ну і пас ля ка рот кай раз мо вы з 

за гад чы цай ла ба ра то рыі рэ кан струк-

тыў на-ад наў лен чай хі рур гіі, док та рам 

ме ды цын скіх на вук Ні най Мі ка ла еў-

най Ахмед, бо ўба чы ла той жа, най-

вы шэй шай про бы, пра фе сі я на лізм, 

тую ж ува гу да па цы ен та і жа дан не 

да па маг чы.

Ін шы мі сло ва мі, праз 30 га доў зноў 

апы нуў шы ся «за шлаг ба у мам» цэнт ра 

ан ка ло гіі і ме ды цын скай ра ды я ло гіі, 

су стрэ ла ся з са праўд ны мі пра фе сі я-

на ла мі, да якіх з усіх кут коў Бе ла ру сі і 

на ват з-за ме жаў спя ша юц ца хво рыя 

(шмат хво рых) — з на дзе яй на да па-

мо гу.

Дай бог ім ве ры ў тое, што гэ та 

спраў дзіц ца!

Н. Л. Бя рэ зін скі ра ён.

...Ан то на віч, аў да веў шы, не па-

ехаў да дзя цей, га доў з дзе сяць 

жыў адзін — у сва ёй ха це, у сва ёй 

вёс цы. У га рэл ку ні ко лі не ўля гаў, 

та му гас па дар ку сваю вёў спраў на. 

Апроч ін ша га, яшчэ і па доб рым па-

рсю ку што год вы га доў ваў.

Ін шы мі сло ва мі, год на жыў — з 

людзь мі, ся род лю дзей. Яго шчы ра 

па ва жа лі су се дзі, яго ха ту ні ко лі не 

мі на лі не толь кі ра вес ні кі, але і ма-

ла дзей шыя вяс коў цы. Ды і сам ён 

лю біў, што на зы ва ец ца, вый сці «на 

ся ло» — па ся дзець, па га ма ніць...

А тут рап там моц на за хва рэў (як-

ні як дзя вя ты дзя ся так пай шоў...), 

тра піў у баль ні цу. І дак та ры, дзя-

ка ваць бо гу, да па маг лі — не да лі 

па мер ці доб ра му ча ла ве ку. Праў да, 

жыць ад на му больш не ра і лі. Ды і 

дач ка прос та не ад пус ці ла яго ў вёс-

ку — па кі ну ла ў ся бе.

— Тут жа доб ра, як у раі, — ка-

заў Ан то на віч пра га рад ское жыц-

цё. — Еш, што хо чаш, спі — хоць 

да паў дня. У ква тэ ры цёп лень ка, 

чыс цень ка. Дач ка, як птуш ка, ва кол 

ві ец ца... Ад но не ма гу пе ра нес ці — 

гэ та адзі ноц тва. Дзе ці на ра бо ту, а 

я ў мар ко ту: то ў ха це па ся джу, то, 

бы вае, на два рэ... І хоць бы хто ка лі 

па ды шоў ды за га ва рыў, — не. Усе 

чыс та мі ма пра но сяц ца... Або ў ква-

тэ рах сва іх па за пі ра юц ца і ся дзяць. 

Пэў на, ба гац це сваё піль ну юць? Але 

ж ці ве да юць, у чым яно?..

Цяж ка ска заць, ці чы таў гэ ты дзя-

ду ля Эк зю пе ры. Але ж, ха ва ю чы слё-

зы, ма рыў: «Мне б хоць на ты дзень 

які да до му, да сва іх лю дзей».

Зна чыць, ве даў ён, што са мая га-

лоў ная рас ко ша ў на шым жыц ці — 

гэ та рас ко ша ча ла ве чых зно сін.

Фа і на Ка сат кі на, г. Па ста вы.

Ча сы і но ра вы У чым яно, тое ба гац це?

Рэ ха Ад прадзедаў...

Ча ла век — ча ла ве ку

На пры кан цы ве рас ня 

ледзь не ўся кра і на аб-

мяр коў ва ла абу раль ную 

гіс то рыю кан флік ту, які 

ад быў ся ў ад ной са школ 

Го ме ля. Га ва ры лі пра яго і 

ў нас. Мне, школь ні ку, бы-

ло ці ка ва: што кан крэт на? 

Я на ват пра вёў не вя лі кае 

апы тан не, на пад ста ве ча-

го змог прый сці да вы сно-

вы, што дум кі з на го ды 

іс тот на ра зы хо дзяц ца і ў 

мно гім за ле жаць ад уз-

рос ту тых, ка го я апыт ваў.

Та кім чы нам, лю дзі ста рэй-

шыя ка жуць, што выхоўваць 

дзяцей сён ня вель мі скла да на, 

што іс нуе так зва ны ча ла ве чы 

фак тар, і на стаў ні цу, якая «са-

рва ла ся», мож на зра зу мець. Але 

з ін ша га бо ку га лоў ныя ры сы 

пе да го гаў — гэ та вы ха ва насць, 

стры ма насць, аду ка ва насць, і 

на дзе ле ны імі спе цы я ліст, якія 

б знеш нія ці ўнут ра ныя фак та-

ры на яго не ўплы ва лі, не бу дзе 

зры ваць свой гнеў на вуч нях, 

ужы ваць не цэн зур ную лек сі ку. 

Пе да гог на тое і пе да гог, каб 

заў сё ды быць на га ла ву вы шэй-

шым, каб слу жыць пры кла дам і 

перш за ўсё для дзя цей.

Так лі чаць ста рэй шыя на-

стаў ні кі.

Ма ла дзей шыя сы хо дзяц ца ў 

асноў ным на тым, што ў зга да-

ным кан флік це праў да на ба ку 

пе да го га, бо яна так са ма ча ла-

век і зра зу мець яе па во дзі ны 

цал кам маг чы ма: дзе ці аба вя-

за ны год на па во дзіць ся бе і ў 

шко ле, і па-за ёй, па ва жаць на-

стаў ні каў...

Боль шаць вуч няў пе ра ка на-

на ў тым, што ў гіс то рыі з Го-

ме ля нель га шу каць ві на ва тых, 

бо і ву чань, і на стаў нік у гэ тай 

сі ту а цыі па во дзі лі ся бе ня пра-

віль на, што і пры вя ло да та кіх 

маш таб ных уз ру шэн няў.

Ін шы мі сло ва мі, у хо дзе зно-

сін не абы сці ся без уза ем най 

па ва гі. Ка лі яна бу дзе, коль-

касць кан флікт ных сі ту а цый 

аба вяз ко ва змен шыц ца.

Іван Ма зу рук, 

ву чань 10 кла са 

Аме ля нец кай СШ,

Ка мя нец кі ра ён.

ВЫ ТО КІ НА ДЗЕЙ,

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

Аб чым га мо ніш, род ны лес

або Са мае страш нае — гэ та... страхабо Са мае страш нае — гэ та... страх


