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Пры ві тан не, да ра гая рэ дак цыя га зе ты 
«Звяз да»! Бу дзем вель мі спа дзя вац ца, 
што на ша пісь мо ўсё ж та кі па тра піць у 
га зе ту. На ша му абу рэн ню ня ма ме жаў. 
За што мы па він ны так па ку та ваць? 
Уся праб ле ма за клю ча ец ца ў тым, што 
нам, вяс ко вым жы ха рам, не да зва ля-
юць тры маць сві ней. Спа сы ла юц ца ўсё 
на аф ры кан скую чу му, якой у нас ня ма, 
не бы ло і, дасць Бог, не бу дзе... Дык 
ча му па він ны па ку та ваць усе лю дзі 
там, дзе ёсць сві на фер мы? Ча му мы 
не па він ны тры маць сві ней з-за гэ тых 
зон?.. Па ва жа ная рэ дак цыя! Ка лі лас-
ка, да па ма жы це нам у той сі ту а цыі, што 
скла ла ся ў нас.

Жы ха ры вёс кі Су рын ка 
Сло нім ска га ра ё на

Ліст вяс коў цаў на са мрэч ку ды боль шы 
па аб' ёме. Ды і эмо цыі ў ім мес ца мі вель мі 
«за шкаль ва юць»... У прын цы пе, рэ дак цыя 
ме ла поў нае пра ва не рэ ага ваць на гэ ты 
зва рот, па коль кі ён — ана нім ны. Тым не 
менш мы па спра ба ва лі ра за брац ца ў сі ту-
а цыі, вы кла дзе най у ім, і вы свет лі лі, што 
ад каз (і не адзін) вяс коў цы ра ней ужо атры-
ма лі. Яны звяр та лі ся ў шмат лі кія ін стан цыі, 
у тым лі ку да стар шы ні рай вы кан ка ма і 

ў пра ку ра ту ру. Пра гэ та нам рас па вя лі ў 
Сло нім скай рай вет стан цыі.

Тут нам па цвер дзі лі сло вы за яў ні каў, што, 
са праў ды, ні я кіх ача гоў аф ры кан скай чу мы 
ў ра ё не, на шчас це, ня ма, сі ту а цыя цал кам 
спа кой ная. Ад нак і ра шэн не Мін сель гас хар-
ча (з да лей шы мі ад па вед ны мі ра шэн ня мі 
абл вы кан ка ма і рай вы кан ка ма) аб ства рэн ні 
5-кі ла мет ро вай са ні тар най зо ны ва кол сві-
на га доў чых комп лек саў ні хто не ад мя няў. 
Да ку мент прад піс вае ад на знач на: на гэ тай 
тэ ры то рыі сві ней на пры ват ных пад вор ках 
быць не па він на.

— Ад вёс кі Су рын ка да блі жэй ша га сві на-
га доў ча га комп лек су — менш за кі ла метр, 
— па ве да мі лі нам ра бот ні кі Сло нім скай рай-
вет стан цыі. — Та му ў свой час і быў ар га ні-
за ва ны аб ход ка мі сі яй усіх пад вор каў, каб 
да вес ці да лю дзей ін фар ма цыю, што сві ней 
тры маць нель га. І по тым за яў ні кі не ад ной чы 
атрым лі ва лі тлу ма чэн ні. Сві ней трэ ба бы ло 
па ка лоць. Пра дук цыю за бою вяс коў цы па-
кі ну лі са бе. Да ня даў ня га ча су ў Су рын ках 
на ўсю вёс ку за ста ва ла ся толь кі 13 па ра сят. 
Яны бы лі на столь кі ма лыя, што за бі ваць іх 
не бы ло ні я ка га сэн су. Па прось бе жы ха роў 
іх па кі ну лі на не вя лі кі час — вось як раз да 
зі мо вых свят — для да рошч ван ня
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У рэй тын гу ўні вер сі тэ-
таў кра ін СНД, Гру зіі, 
Лат віі, Літ вы і Эс то ніі, 
які прад ста віў у Маск ве 
«Ін тэр факс» (ІNTЕRFАХ. 
RU), Бе ла рус кі дзяр жаў-
ны ўні вер сі тэт за няў 
дру гую пры ступ ку.

Уся го бы ла пра ана лі за ва-
на дзей насць 405 ВНУ з 15 
кра ін пост са вец кай пра сто-
ры. На пер шай па зі цыі раз-
мяс ціў ся (што, на пэў на, не 
ста ла не ча ка нас цю) Мас коў-
скі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт імя 
М.В.Ла ма но са ва, а на трэ-
цяй — Санкт-Пе цяр бург скі 
ўні вер сі тэт. У пя цёр ку леп-
шых увай шлі так са ма Кі еў скі 
на цы я наль ны ўні вер сі тэт імя 
Та ра са Шаў чэн кі і Віль нюс кі 
ўні вер сі тэт.

Пры фар мі ра ван ні рэй-
тын гу ВНУ ўліч ва лі ся кры-
тэ рыі, якія ад люст роў ва юць 
тры сфе ры дзей нас ці вы шэй-
шых на ву чаль ных уста ноў: 
аду ка цый ную, на ву ко ва-да-
след чую і між на род ную. Ме-
то ды ка скла дан ня рэй тын гу 
рас пра цоў ва ла ся з пры мя-
нен нем асноў ных ме та да ла-
гіч ных па ды хо даў агенц тва 

QS, якое фар мі руе між на-
род ны рэй тынг уні вер сі тэ таў 
QS WUR на пра ця гу апош ніх 
дзе ся ці га доў. Вы ка рыс тоў-
ва лі ся на ву ко ва-мет рыч ныя 
да ныя На ву ко вай элект рон-
най біб лі я тэ кі (www.еlіbrаrу.
ru) і між на род най на ву ко ва-
мет рыч най сіс тэ мы Sсорus. 
Пра во дзі ла так са ма апы-
тан не экс пер таў-на ву коў цаў 
і экс пер таў-пра ца даў цаў.

Ся род 405 ВНУ, ахоп ле-
ных да сле да ван нем, — 21 
бе ла рус кая. У Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га тэх на ла гіч на га 
ўні вер сі тэ та — 24 па зі цыя 
ў рэй тын гу, а ў Бе ла рус ка-
га на цы я наль на га тэх ніч на-
га ўні вер сі тэ та — 32 мес ца. 
Та кім чы нам, тры бе ла рус кія 
ВНУ ўвай шлі ў ТОП-50 уні-
вер сі тэ таў кра ін пост са вец-
кай пра сто ры.

На га да ем, што на апош-
нім па ся джэн ні Са ве та па 
аду ка цыі пры Ін тэ гра цый ным 
ка мі тэ це Еў рА зЭС у Мін ску ў 
цэнт ры ўва гі ака за ла ся ства-
рэн не не за леж на га рэй тын гу 
ВНУ кра ін Еў рА зЭС. На дум-
ку мі ніст ра аду ка цыі на шай 
кра і ны Сяр гея Мас ке ві ча, 
гэ та па ві нен быць рэй тынг з 

кры тэ ры я мі, вы ка наль ны мі 
для ўні вер сі тэ таў еў ра зій-
скай пра сто ры.

— Трэ ба сфар му ля ваць 
тыя мэ ты і за да чы, якія мо-
гуць вы ра шаць на шы ВНУ. 
На прык лад, ка лі вы шэй-
шыя на ву чаль ныя ўста но вы 
ЗША мо гуць да зво ліць са бе 
за пра шаць но бе леў скіх лаў-
рэ а таў, то для ВНУ на пра-
сто рах Еў рА зЭС гэ ты прын-
цып не мо жа быць асноў ным 
кры тэ ры ем пры па бу до ве 
рэй тын гу, — пад крэс лі вае 
Сяр гей Мас ке віч. — Ёсць пы-
тан ні і па та кой гра да цыі, як 
про філь насць ВНУ, па коль кі 
абі ту ры ен ту або най маль ні ку 
не бу дзе зра зу ме ла, як ары-
ен та вац ца на рэй тынг, якія 
не ўліч вае спе цы фі ку па між 
гу ма ні тар ны мі, кла січ ны мі і 
тэх ніч ны мі ВНУ. Трэ ба знай-
сці ме ха нізм ацэн кі, які бу дзе 
ка рыс ны як для ВНУ-лі да раў, 
якія ўдзель ні ча юць у за меж-
ных рэй тын гах, так і для 
ВНУ, якія рых ту юць асноў-
ную коль касць спе цы я ліс таў 
для вы твор час ці.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Дзя ку ю чы ўзмац нен ню мер ад каз нас ці 
за кі ра ван не транс пар там у ста не ал ка-
голь на га ап'я нен ня на Ві цеб шчы не ў ра-
зы па мен шы ла ся коль касць ва дзі це ляў, 
якія асмель ва юц ца ру ліць не цвя ро зы мі. 
Тым больш паў тор на.

— Пас ля ўступ лен ня ў за кон ную сі лу но-
ва га Ко дэк са рэз ка ска ра ці ла ся коль касць 
не цвя ро зых кі роў цаў. Ця пер кож ны дзень у 
воб лас ці за трым лі ва юц ца мак сі мум 9 ча ла-
век, ра ней, за су ткі, ад 30 і больш, — рас ка заў 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» Сяр гей МА ТА РО-
НАК, на чаль нік упраў лен ня ДАІ УУС Ві цеб-
ска га абл вы кан ка ма.

Ле тась па ві не не цвя ро зых ва дзі це ляў 
здзейс не на 70 да рож на-транс парт ных зда рэн-
няў, па ві не та кіх кі роў цаў за гі ну лі 20 ча ла век, 
80 — атры ма лі траў мы.

Больш як 5 ты сяч не цвя ро зых кі роў цаў за 
мі ну лы год бы лі за тры ма ны су пра цоў ні ка мі 
ДАІ. Ка ля 440 паў тор на на пра ця гу го да се лі 
за руль у не цвя ро зым ста не (з іх пры клад на 
кож ны чац вёр ты — у аб лас ным цэнт ры).

Най боль шая коль касць не цвя ро зых за ру-
лём бы ла за тры ма на ў Ві цеб ску — пры клад на 
1150, у по лац кім рэ гі ё не (По лацк, По лац кі ра-
ён, На ва по лацк) — 765, у Ор шы і Ар шан скім 
ра ё не — 635. Ся род ін шых ра ё наў сум ныя 
лі да ры: Глы боц кі ра ён — ка ля 240, Па стаў скі 
— больш як 200, Ле пель скі — пры клад на 200 і 
Чаш ніц кі ра ён — больш як 175 за тры ма ных.

У аб лас ной ДАІ на га да лі, што транс парт ны 
сро дак бу дзе аба вяз ко ва кан фіс ка ва ны, ка лі ім 
паў тор на кі ра ваў адзін і той жа ча ла век у не цвя-
ро зым ста не, не за леж на ад та го, аса біс ты гэ ты 
транс парт або на ле жыць ар га ні за цыі, прад пры-
ем ству. Зра зу ме ла, ула даль ні кі транс парт ных 
срод каў ма юць ра цыю, ка лі бу дуць па тра ба ваць 
кам пен са ваць кошт кан фіс ка ва ных у да ход дзяр-
жа вы «ко лаў». Та кім чы нам, на прык лад, ка лі 
дру гі раз па паў ся су пра цоў ні кам ДАІ не цвя ро зы 
трак та рыст, гас па дар ка, дзе ён пра цуе, мае маг-
чы масць праз суд па тра ба ваць вяр нуць гро шы 
за кан фіс ка ва на га «жа лез на га ка ня».

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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Пы таль нікПы таль нік  ��

СА НІ ТАР НЫЯ ЗО НЫ ВА КОЛ 
КОМП ЛЕК САЎ НІ ХТО НЕ АД МЯ НЯЎ

Са мыя-са мыяСа мыя-са мыя  ��

БДУ — У ТРОЙ ЦЫ ЛІ ДА РАЎ 
НА ПОСТ СА ВЕЦ КАЙ ПРА СТО РЫ

УЗ МАЦ НЕН НЕ ПА КА РАН НЯ 
АПРАЎ ДА ЛА СЯ БЕ

Амаль на ўскрай ку ле су ў 
ста ліч ным мік ра ра ё не Драж-
ня пры ту ліў ся не вя лі кі двух-
па вяр хо вы до мік. Знеш не ён 
ні чым не ад роз ні ва ец ца ад 
сот няў са бе па доб ных. І толь-
кі шыль да на дзвя рах вы дае 
са праўд нае пры зна чэн не па-
бу до вы: тут раз мя шча ец ца 
дом нач но га зна хо джан ня для 
асоб без пэў на га мес ца жы-
хар ства. Вось ужо больш за 
два нац цаць га доў га рад скія 
ба дзя гі не толь кі шу ка юць тут 
ча со вае пры ста ні шча, але і 
атрым лі ва юць шанц вяр нуц-
ца ў ра ней шае жыц цё.

У ча сы СССР ба дзяж ніц тва бы-
ло су праць за кон ным. Ча ла век, які 
вёў та кі лад жыц ця, мог быць асу-
джа ны да двух га доў. Але ў 1991-м 
гэ тую прак ты ку ад мя ні лі. І толь кі 
на пры кан цы па за мі ну ла га дзе ся-
ці год дзя мін скія га рад скія ўла ды 
пры ня лі ра шэн не ад крыць пункт 
рэ гіст ра цыі асоб без пэў на га мес-
ца жы хар ства. Раз мя шчаў ся ён у 
до ме 19/2 па Ла гой скім трак це. Лік 
бяз до мных ішоў на сот ні. Так паў-
ста ла пы тан не аб ад крыц ці спе цы-
я лі за ва на га пры тул ку.

92 мес цаў 
на Мінск не ха пае

— Два нац цаць га доў та му Мін-
гар вы кан кам вы дзе ліў нам ста-
ры за кі ну ты бу ды нак №42 па 1-м 
Драж нен скім за вул ку (ця пер — 
пра цяг ву лі цы Ваў пша са ва). За 
бюд жэт ныя срод кі яго ад ра ман-
та ва лі, пры вя лі ў на леж ны стан. 
І ў каст рыч ні ку 2001 го да да нас 
прый шлі пер шыя ба дзя гі. Та ды 
наш пры ту лак быў адзі ны ў кра і-
не, — ус па мі нае ды рэк тар до ма 
нач но га зна хо джан ня Мі ка лай 
Вяр ке еў.

Пры ту лак раз лі ча ны на 92 ча-
ла ве кі. Улет ку ён за паў ня ец ца 
пры клад на на 70%. Яно і зра зу-
ме ла: цёп лыя но чы ба дзя гі пра во-
д зяць у ле се ці пад мас том. Пра-
ца здоль ныя звы чай на шу ка юць 
маг чы масць кры ху пад за ра біць. 
Яны ідуць на бу доў лю пад соб ні ка-
мі, ус коп ва юць ага ро ды — ад ным 
сло вам, ста но вяц ца па дзён шчы ка-
мі. Ча со вы най маль нік пра да стаў-
ляе ім жыл лё. Ад нак гэ тая воль ні ца 
доў жыц ца ня доў га: усё-та кі клі мат 
у нас не аф ры кан скі. Пры хо дзіць 
во сень, і бес пры туль ных ві зі цё раў, 
якія жа да юць атры маць дах над га-
ла вой ха ця б на 8 га дзін, ста но віц-
ца знач на больш. Ужо ў ліс та па дзе 
амаль не знай сці но чы, каб не бы лі 
за ня ты ўсе лож кі.

За ся ляць ба дзяг па чы на юць 
што дня а шос тай га дзі не ве ча ра. 
Тых, хто вы ра шыў не за доў га да 
гэ та га са грэц ца спірт ным, не пус-
ка юць: п'я ны ча ла век ся бе па во-
дзіць адэ кват на не мо жа. Фель чар 
вы дае на кі ра ван не на флю а раг ра-
фію, агляд у тэ ра пеў та, дэр ма то-
ла га і пры шчэп кі. Кож на га з клі ен-
таў ча кае аба вяз ко вы душ. А зу сім 
хут ка ў пры тул ку з'я віц ца ўлас ная 
дэз ын фек цый ная ка ме ра.

У па коі бес пры туль на му вы зна-
ча на лож ка-мес ца. З апоў на чы да 
вось май ра ні цы — сон. Вя до ма, сіл-
ком бяз до мных з пры тул ку ні хто не 
вы га няе. Яны сы хо дзяць на дзён ны 
час су так са мі. Усё-та кі ёсць шанц 
дзесь ці пад за ра біць — на бу доў лі, 
на рын ку ці прос та збо рам ма ку ла-
ту ры ды шкла та ры.

З кож ным клі ен там за клю ча ец-
ца аса біс ты да га вор на пад ста ве 
яго за явы. Тэр мін дзе ян ня да га во-
ра звы чай на скла дае адзін ме сяц. 
Ад нак у вы ключ ных вы пад ках мо жа 
пад аў жац ца і да ад на го го да — ка-
лі трэ ба ўста на віць асо бу ча ла ве ка, 
ад на віць да ку мен ты. Ка лі ж пас ля 
гэ та га вы свят ля ец ца, што чар го вы 
клі ент — пен сі я нер, яму трэ ба афор-
міць да ку мен ты на атры ман не пен сіі 
ці на кі ра ван не ў дом-ін тэр нат. Зда-
ра ец ца і так, што мож на не па спець 
зра біць усё гэ та на ват за год.

Дыягназы — 
на «выбар»

Ты по вы парт рэт га рад ско га ва-
ла цу гі склас ці не скла да на. Гэ та 
муж чы на ся рэд ня га ўзрос ту, які 
не вя до ма ка лі ў апош ні раз га ліў-
ся і мыў ся. Ад яго зы хо дзіць не-
пры ем ны пах. Каб ад шу каць неш та 
ядо мае, ён ры ец ца ў кан тэй не рах 
для смец ця.

— Скла да на ад шу каць ды яг-
наз, які б дак та ры не па ста ві лі 
на шым «клі ен там», — га во рыць 
фель чар Ла ры са Шы ло віч. — Час-
цей за ўсё пры хо дзяць гі пер то ні кі, 
у зі мо вы пе ры яд — шмат лю дзей 
з аб ма ра жэн ня мі, пе ра ло ма мі ка-
неч нас цяў. Ра дзей — з праб ле ма-
мі лёг кіх. Гаст ры ты, амаль ва ўсіх 
праб ле мы з пе чан ню, яз ва... Яно 
і вя до ма: доў гі час ба дзя гі ўво гу-
ле не зай ма лі ся сва ім ля чэн нем і 
хар ча ва лі ся чым Бог па шле. Але 
су праць ме ды цын ска га агля ду 
паў ста юць да во лі ва яў ні ча. Вось 
та му і пры хо дзіц ца быць ад на ча-
со ва і фель ча рам, і псі хо ла гам, і 
дып ла ма там.

Ба дзяж ніц тва — гэ та сва бо да 
ад уся го, але ў вель мі ска жо ным 
сэн се. І шэ ра гі бяз до мных па паў-
ня юц ца вель мі прос та. Хтось ці 
пра даў сваё ра ней шае жыл лё, а 
гро шы пра гу ляў або згу біў. Ін шы 
вяр нуў ся з ка ло ніі і не знай шоў ся-
бе ў гэ тым жыц ці. А ка гось ці вы-
гна лі з до му род ныя дзе ці, каб не 
пры гляд ваць за ста рым і ня мог лым 
ро дзі чам. І ра ба ця гі з за во даў, і лю-
дзі з дзвю ма вы шэй шы мі аду ка цы-
я мі ста но вяц ца на гэ ты шлях, які 
ім зда ец ца най леп шым вый сцем з 
жыц цё вай сі ту а цыі.

— Быў на ват вы па дак, ка лі мы 
вяр ну лі баць ку ў сям'ю, — пра-
цяг вае Мі ка лай Вяр ке еў. — Сын 
па абя цаў яго ўзяць. Але ўжо праз 
паў го да пен сі я нер зноў па гру каў 
у на шы дзве ры. Ака за ла ся, што 
сын — заў зя ты лай дак. Пра ца ваць 
ён лі чыць вы шэй за свой го нар, а 
ес ці і піць, вя до ма ж, хо чац ца. Дзе 
знай сці гро шы? Са мы лёг кі ва ры-
янт — вы біць у ста ро га пен сію. А 
ка лі баць ка не зга дзіў ся яе ад даць, 
то апы нуў ся на ву лі цы. Мы да па-
маг лі яму з'е хаць на вёс ку...

Ва ла цу гі рэд ка хо дзяць па ад-
ным. За кон джунг ляў га во рыць: 
кож ны сам за ся бе ці агу лам. Ін шых 
ва ры ян таў тут не іс нуе. Ба дзя гі су-
стра ка юц ца ўпер шы ню ка ля та го ж 
ма га зі на ці на лаў цы ў пар ку. Раз га-
ва ры лі ся аб жыц ці, пас ля за пра сі лі 

на віч ка на ку ба чак га ра чыль на га. 
Пус ці лі пе ра на ча ваць у ша ла шык. 
На заўт ра яны ўжо сяб ры. Усё, ча-
ла век знай шоў пад трым ку, ня хай 
са бе і та кую. І яго па чы нае за смокт-
ваць у гэ тую баг ну, вы брац ца з якой 
вель мі скла да на.

— Ве да е це, у ба дзяг, ка лі яны 
толь кі пры хо дзяць да нас, свое-
асаб лі вая псі ха ло гія. Час та яны 
схіль ныя аб ві на вач ваць у тым, што 
да ка ці лі ся да та ко га жыц ця, усіх, 
акра мя ся бе. І доб ра, ка лі кож ны 
дзя ся ты пры зна ец ца: маў ляў, ві на-
ва ты я. Та кі вось ме тад аба ро ны. Я 
даў но пры кме ціў: шанц вы рвац ца 
ёсць на пра ця гу ме ся ца. Ка лі ж гэ-
та га не ад бы ло ся — пі шы пра па ла. 
Доб ра, ка лі адзін ча ла век з не каль-
кіх дзя сят каў за ду ма ец ца: «А ча-
му я так жы ву?» Ка лі нам уда ло ся 
вы цяг нуць ха ця б ад на го ча ла ве ка 
— гэ та ўжо подз віг.

«До ма 
гэ та ра бі ла жон ка...»
У гра мад стве дом нач но га зна-

хо джан ня ата я сам лі ва ец ца вы-
ключ на з нач леж кай. Але гэ та 
толь кі ад на з яго функ цый. Тут да-
па ма га юць улад ка вац ца на пра цу, 
ад на віць згуб ле ныя да ку мен ты. Ды 
вось толь кі ба дзя гі не заў сё ды жа-
да юць раз ві тац ца з воль ні цай.

Ты по вая сі ту а цыя: пры хо дзіць 
ча ла век і про сіць улад ка ваць яго 
на пра цу. Ка лі пра цоў най кніж кі ня-
ма, вя до ма ж, яго возь муць толь кі 
на не ква лі фі ка ва ную спе цы яль-
насць кштал ту двор ні ка ці груз чы-
ка. Вось тут і па чы на юц ца вы бры кі. 
Па-пер шае, на пра цу трэ ба заўж ды 
ха дзіць цвя ро зым, што па да ба ец ца 
да лё ка не ўсім клі ен там. Па-дру-
гое, вя до ма, што двор ні ку за пла-
цяць менш, чым та му ж то ка ру.

Пра цу юць ба дзя гі і не па срэд-
на ка ля са мо га пры тул ку. І гэ та 
ві даць ня ўзбро е ным во кам: снег 
па чы шча ны да ас фаль ту, га ла лё ду 

ня ма. «Да па ма га юць пры бі раць у 
па ко ях. Па сту по ва іх пры ву ча юць 
за праў ляць лож кі — я прос та шка-
дую пра цу са ні тар кі, — га во рыць 
ды рэк тар до ма нач но га зна хо джан-
ня. — Толь кі ўя ві це са бе: кож ны 
дзень па жы лой жан чы не ла зіць па 
двух' ярус ных лож ках і па праў ляць 
коў дры, ка лі гэ та мо гуць зра біць за 
са бой муж чы ны! Ад га вор ка ў іх, як 
пра ві ла, ад на і тая ж: за мной до ма 
гэ та ра бі ла жон ка. Ры та рыч нае пы-
тан не: а дзе яна ў пры тул ку?

Пра ца тэ ра пія — гэ та як зер не, 
якое кі да юць у ду шу ба дзя гі. А ці 
пра рас це яно або так і не пра клю-
нец ца, за ле жыць толь кі ад са мо га 
ча ла ве ка.

— Тра піў да нас 50- га до вы 
Н. Піў ён і ку рыў па-чор на му, — ус-
па мі нае Мі ка лай Вяр ке еў. — Пас ля 
неш та ў яго «пе ра клі ні ла», і ён без 
уся ля кай ка дзі роў кі рэз ка «за вя-
заў» з ал ка го лем. Пра ца ваў на 
рын ку, двор ні кам у ЖЭ Се, кры ху 
на за па сіў гро шай. Па ра іў я яму на-
кі ра вац ца ў вёс ку пад Мінск ам, каб 
атры маць хоць ней кае жыл лё. Н. 
улад ка ваў ся на фер му, у су сед нім 
аг ра га рад ку яму адразу вы дзе-
лі лі ква тэ ру. Не каль кі дзён та му 
тэ ле фа на ваў. Усё яму па да ба ец-
ца, ку піў мэб лю, тэ ле ві зар і на ват 
ста рэнь кі аў та ма біль, каб ез дзіць 
на пра цу. І гэ та быў ка лісь ці звы-
чай ны га рад скі бомж! Ка лі ў ча-
ла ве ка ёсць жа дан не, ён заўж ды 
зной дзе са бе пра цу. Усім на шым 
лай да кам, якія шу ка юць пра цу, я 
так і ка жу: «Едзь це на вёс ку, там 
пра цы хо піць заўж ды. Вя до ма, зар-
пла та бу дзе не та кая, як у го ра дзе, 
але на жыц цё ты за ро біш».

Без умоў на, шмат хто ўжо амаль 
не вы леч на хво ры на ві рус не ўтай-
ма на вай воль ні цы. Ад нак зма гац ца 
трэ ба за кож на га ча ла ве ка. Праў-
да, вы нік атры ма ец ца, ка лі ён сам 
гэ та га за хо ча. Інакш — ні як.

З жон кай ня даў на іду па пра-
спек це і рап там чую крык зза ду: 

«Мі ха лыч!» Жон ка ка жа, усмі ха ю-
чы ся: «Гэ та твае». Ба чу: наш бы лы 
вы ха ва нец ідзе по бач з ця жар най 
ма ла дой дзяў чы най. Спы ні лі ся, па-
раз маў ля лі з ім. Ёсць у іх ха та, ёсць 
даб ра быт, ёсць па ста ян ная пра ца 
і лад у сям'і. А што яшчэ прос та му 
ча ла ве ку трэ ба?

Тым ча сам мы кі ру ем ся ў спаль-
ны па кой. У во чы кі да юц ца шчыль-
на са стаў ле ныя двух' ярус ныя лож-
кі. У пра меж ках па між імі ста яць 
не вя лі кія тум бач кі з па жыт ка мі па-
ста яль цаў. Вось толь кі са міх лю-
дзей тут ня шмат. Удзень за ста юц-
ца толь кі хво рыя. Ві даць, як по бач 
з лож ка мі ста яць мы лі цы...

Ж. жы ве ў пры тул ку ра зам з 
ма ці. Хут ка яны абедз ве па едуць 
у дом-ін тэр нат. Ужо рых ту юц-
ца да ку мен ты. А па куль што ўжо 
чац вёр ты ме сяц Ж. ба віць воль ны 
час тым, што вы раб ляе пры го жыя 
дроб ныя рэ чы — га бе ле ны, ку бач-
кі, фі гу ры жы вёл...

— Мы са мі ро дам з Ка зах ста-
на. Праў да, лёс склаў ся так, што 
ака за лі ся ў Бе ла ру сі. Не пла ці лі 
свое ча со ва за ка му нал ку, вось 
нас і па пра сі лі ад ной чы на ву лі цу. 
Сва я коў тут у нас ня ма. Ёсць толь кі 
адзін ся бар, які на вед вае нас рэ-
гу ляр на...

«Жы вы ня бож чык»
Пад час вай ны рэд ка, але зда ра-

лі ся «шчас лі выя па мыл кі». Пас ля 
чар го ва га бою ка ман да ван не не 
да ліч ва ла ся на пра вер цы не каль кі 
ча ла век з аса біс та га са ста ву і вы-
сы ла ла іх род ным са мыя страш ныя 
ліс ты, якія ў на ро дзе на зы ва лі «па-
ха ван ка мі». Так у сям'ю пры хо дзі-
ла вя лі кае го ра. Але пас ля вай ны 
ба ец шчас лі ва вяр таў ся да до му. 
Чым, вя до ма, пры во дзіў у сту пар 
сва іх род ных: фак тыч на ж ча ла ве-
ка ўжо па ха ва лі, а ён жы вы... Так, 
на прык лад, бы ло з пісь мен ні кам 
Ва сі лём Бы ка вым.

Зда ра юц ца па доб ныя рэ чы і ў 
наш час. Не каль кі га доў та му муж і 
жон ка раз вя лі ся. Аса біс ты ра ху нак 
ква тэ ры яны па дзя лі лі і пра цяг ва лі 
жыць фак тыч на пад ад ным да хам. 
Жан чы на праз не ка то ры час па ча-
ла піць. Ад ной чы яна вы ра шы ла 
сыс ці з до му і пад ацца на «воль-
ныя хля бы». Па ча ла бам жа ваць, яе 
пры тул кам стаў пад вал звы чай най 
хру шчоў кі, у якім па ся лі ла ся кам-
па нія ба дзяг. Глы бо кай ноч чу там 
ад быў ся моц ны па жар. Ра таў ні кі 
пры еха лі на вы клік, па ту шы лі по-
лы мя і знай шлі аб га рэ лае жа но-
чае це ла. Муж апа знаў па астан ках 
сваю жон ку. Яе па ха ва лі на Паў-
ноч ных мо гіл ках як на ле жыць, па-
ста ві лі пом нік. Праз не ка то ры час 
уда вец су стрэў ін шую жан чы ну і 
ажа ніў ся з ёй.

Зда ва ла ся б, жыц цё на ла дзі-
ла ся. Ды дзе там! Ад ной чы мі-
лі цы я не ры пры вез лі ў пры ту лак 
не каль кіх асоб без пэў на га мес ца 
жы хар ства. Ся род іх бы ла і жан-
чы на. Ёй па ча лі вы праў ляць стра-
ча ныя да ку мен ты. І пры вы свят-
лен ні асо бы ака за ла ся, што гэ та і 
ёсць... тая са мая ні бы та па мер лая 
жон ка! Яна зноў па ся лі ла ся ў ра-
ней шай ква тэ ры. Ад нак за гэ ты 
час яе бы лы муж па мёр. І атры ма-
ла ся прос та не ве ра год ная ў звы-
чай ным жыц ці сі ту а цыя: у ква тэ ры 
жы вуць ад ра зу дзве жон кі ад на го 
ча ла ве ка!

���
Бюд жэт ныя вы дат кі на ад на го 

па ста яль ца пры тул ку да ся га юць 
су мы ў 160 ты сяч руб лёў на дзень. 
Але дом нач но га зна хо джан ня — 
гэ та не даб ра чын ная гас ці ні ца, як 
мож на па ду маць. Мэ та яго ў ін шым 
— роз ны мі срод ка мі да ка заць ва-
ла цу гу, што яго лад жыц ця шкод ны 
ў пер шую чар гу для яго са мо га, 
да па маг чы вы рвац ца з гэ та га ба-
ло та. А які вы бар зро біць ба дзя-
га — за ле жыць ужо толь кі ад яго 
са мо га...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК
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ВАМ І НЕ СНІ ЛА СЯ...
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Атры ма ла ся прос та 
не ве ра год ная ў звы чай ным 
жыц ці сі ту а цыя: у ква тэ ры 
жы вуць ад ра зу дзве жон кі 
ад на го ча ла ве ка.

ДА РЭ ЧЫ

«Са цы яль ны па труль» 
ідзе на да па мо гу

У Мін ску з 16 снеж ня мінулага го да па 10 са ка ві ка 2014 го да 
пра хо дзіць ак цыя ў да па мо гу асо бам без пэў на га мес ца жы-
хар ства «Са цы яль ны па труль». Яе ар га ні за та ра мі вы сту пі лі 
Мін гар вы кан кам су мес на з Мін скай га рад ской ар га ні за цы яй 
Бе ла рус ка га та ва рыст ва Чыр во на га Кры жа і Бе ла рус кай пра-
ва слаў най царк вой.

У кож ным ра ё не ста лі цы ар га ні за ва ны пунк ты ака зан ня юры дыч-
ных, псі ха ла гіч ных і са цы яль на-гі гі е ніч ных па слуг асо бам без пэў на га 
мес ца жы хар ства. Так са ма ў кож ным ра ё не го ра да ў тэ ры та ры яль ных 
ад дзе лах Мін скай га рад ской ар га ні за цыі Бе ла рус ка га та ва рыст ва 
Чыр во на га Кры жа функ цы я ну юць пунк ты вы да чы цёп лай воп рат кі і 
га ра ча га хар ча ван ня для та кіх лю дзей.

Пад час ак цыі бу дуць пра во дзіц ца і між ве да мас ныя рэй ды для та-
го, каб вы явіць і свое ча со ва ака заць да па мо гу асо бам без пэў на га 
мес ца жы хар ства.

Свят ла на БУСЬ КО.

Гэ та тры вож ная з'я ва мае тэн-
дэн цыю да рос ту ў не ка то рых 
кра і нах. Дзе шу каць ка ра ні та-
кой з'я вы, як са ма губ ства, чым 
аб умоў ле ны та кія па во дзі ны лю-
дзей, рас каз вае псі хо лаг Мінс-
к ага га рад ско га псі ха не ўра ла-
гіч на га дыс пан се ра На стас ся 
ХНЫ КА ВА. Па вод ле яе слоў, не-
аб ход на асоб на раз гля даць тры 
ўзроў ні аў та агрэ сіі: бія ла гіч ны, 
псі ха ла гіч ны і са цы яль ны.

Не вы нос ны боль 
і хво рыя ге ны

— На бія ла гіч ным уз роў ні су іцыд 
цес на звя за ны з псі хіч ны мі і са ма тыч-
ны мі за хвор ван ня мі. Праз моц ны бо ль 
ча ла век па ку туе і ду шэў на, і фі зіч на, 
так што не мо жа адэ кват на ацэнь ваць 
тое, што ад бы ва ец ца. У вы пад ку не 
вель мі моц на га псі хіч на га ад хі лен ня 
(або ця лес на га за хвор ван ня) са ма за-
бой ца спа чат ку спра буе змя ніць ус-
пры няц це сі ту а цыі з да па мо гай псі ха-
троп на га рэ чы ва (та го ж ал ка го лю), а 
пас ля ўжо пе рай сці да асноў най част кі 
пла на.

У ХХ ста год дзі па ча лі раз ві вац ца 
мод ныя ця пер і праб лем ныя з этыч-
на га пунк ту гле джан ня тэ о рыі вы ра-

джэн ня. У іх дэк ла ру ец ца спад-
чын ны ха рак тар мно гіх, у тым 
лі ку і псі хіч ных, за хвор ван няў 
і іх су вязь са зла чын ны мі і су і-
цы даль ны мі па во дзі на мі. На за-
па шван не ў хво рым па том стве 
хво рых лю дзей па шко джа ных 
ге наў аба вяз ко ва пра явіц ца фі-
зіч най, псі хіч най або са цы яль-
най па та ло гі яй.

Рэ ка мен да цыі вя ду ча га 
швей цар ска га псі хі ят ра Блэй-
ле ра ляг лі ў асно ву пры ня та га ў 
Гер ма ніі ў 1933 го дзе за ко на аб 
пры му со вай стэ ры лі за цыі хво-
рых з пры ро джа най пры дур ка-
ва тас цю, шы за фрэ ні яй і не ка-
то ры мі спад чын ны мі за хвор ван-
ня мі. Ба раць ба за ге не тыч ную 
чыс ці ню зна хо дзі ла ад люст ра-
ван не і ў іміг ра цый най па лі ты цы 
не ка то рых ін шых кра ін.

На мой по гляд, най больш 
поў на і ў да ступ най фор ме праб-
ле ма вы ра джэн ня апі са на ў кні-
гах Ры го ра Клі ма ва. Яго «Пра та ко лы 
са вец кіх муд ра цоў» вы клі ка лі ня ма ла 
кры ты кі, у асноў ным этыч на га ха рак-
та ру. Не ма гу пры няць не ка то рыя эк-
стрэ місц кія па зі цыі гэ та га аў та ра. Але 
мой шмат га до вы во пыт на зі ран ня за 
псі хіч на хво ры мі людзь мі свед чыць 
аб пра ва це яго асноў ных тэ зі саў. Іх 
сут насць прос тая. У ча ла ве ка з не-

рэа лі за ва ны мі па трэ ба мі і жа дан ня мі, 
звя за ны мі з аб' ек там, яко му яны пры-
зна ча лі ся, фар мі ру ец ца кан флікт, па-
сту по ва на рас тае і ўзмац ня ец ца агрэ-
сія. Сі ту а цыя па тра буе вы ра шэн ня, а 
та му фар мі ру юц ца аба рон чыя рэ ак цыі 
(не адэ кват ныя па во дзі ны), раз ві ва юц-
ца комп лек сы і г.д. Дак лад ней ка жу-
чы, «аба рон чыя рэ ак цыі» з'я вяц ца ў 
дзяў чын кі, ма ці якой не здоль на на ла-

дзіць уза е ма ра зу мен не, за бяс пе чыць 
эма цы я наль ную ад да чу, па дзя ліц ца 
цеп лы нёй.

Жорст кая во ля баць коў
— Аў та агрэ сія ўзні кае ў вы пад ку 

глы бо ка га кан флік ту ма ты ваў унут-
ры асо бы. Ка лі аб' ект агрэ сіі вель мі 
да ра гі ча ла ве ку або ад яго за ле жыць 
даб ра быт, то ўклю ча ец ца ахоў ны 
ме ха нізм пе ра на кі ра ван ня агрэ сіі на 
ін шы аб' ект або на ся бе. Гэ та пры-
маль ны за мен нік раз бу раль на га пер-
ша сна га ім пуль су.

Да пус цім, ма ці моц на аб мя жоў вае 
сва бо ду дзі ця ці або пра яў ляе праз-
мер ную жорст касць у яго вы ха ван ні. 
Ад нак яна ўсё роў на не пе ра стае быць 
бліз кім ча ла ве кам. «Не сва бод ная» ж 
асо ба па тра буе сва бо ды, і га лоў ным 
ін стру мен там у да сяг нен ні гэ тай мэ ты 
з'яў ля ец ца агрэ сія, пры зна ча ная змя-
ніць жыц цё вую сі ту а цыю. Вось вам 
кан флікт, які па тра буе вы ра шэн ня. 

І та кое вы ра шэн не зна хо дзіц ца. Ка лі 
мы да сле ду ем жыц цё мно гіх «зма га-
роў за ідэю», эк стрэ міс таў, рэ ва лю-
цы я не раў, не на віс ні каў якіх-не будзь 
на цый, па лі тыч ных ру хаў або рэ лі гій-
ных ву чэн няў, то да ка па ем ся да траў-
му ю чай ма ці або жорст ка га баць кі. 
Ка лі па трэб ны знеш ні аб' ект не трап-
ля ец ца, то агрэ сія мо жа пе ра но сіц ца і 

на ся бе. Ад сюль — са ма раз бу раль ныя 
па во дзі ны або су іцыд.

Ёсць і ін шы ас пект у псі ха ла гіч ных 
пры чын аў та агрэ сіі. Ён да ты чыц ца іс-
тэ рыч ных або дэ ман стра тыў ных пра-
яў. На яў насць эма цы я наль най су вя зі 
з ін шым ча ла ве кам мо жа штур хаць 
па тэн цый на га са ма за бой цу да ма-
ні пу ля цый — каб на даць ста сун кам 
па жа да ны ха рак тар. На коль кі да лё-
ка ма ні пу ля тар га то вы зай сці ў гэ тай 
гуль ні, не ве дае на ват ён сам. Дзяў-
чы на мо жа пры няць вы со кую до зу 
моц на дзей ных таб ле так, ве да ю чы, 
што яе вы ра ту юць у баль ні цы, але 
гэ та зме ніць стаў лен не да яе ма ла-
до га ча ла ве ка. Ёй так зда ец ца. Ма-
ла ды ча ла век мо жа ўдзель ні чаць 
у ма та цык лет ных гон ках на мя жы 
ава рыі пад вок на мі ка ха най, якая не 
ад каз вае ўза ем нас цю. Чым больш 
усвя дом ле ны гэ ты ма тыў, тым менш 
тра гіч ныя на ступ ствы.

Менш усвя дом ле ныя ма ты вы мо-
гуць быць больш дэ струк тыў ны мі. 
Не ўсвя дом ле нае жа дан не па ка раць 
лю дзей за іх ня ўва гу па сту по ва вы лі-
ва ец ца ў су іцы даль ныя дум кі, а паз-
ней і ў су іцы даль ныя спро бы. Той, 
ка го абы шлі ўва гай, уяў ляе, як гор ка 
бу дуць шка да ваць аб яго смер ці тыя, 
у кім ён меў па трэ бу. І не важ на, што 
па доб ныя раз ва гі не ма юць пад са бой 
рэ аль най гле бы (тыя, ка го «ка ра юць», 

хут чэй за ўсё, ні як не ад рэ агу юць на 
сы ход з жыц ця та ко га ча ла ве ка).

Су праць улас най пры ро ды
— Са цы яль ныя пры чы ны су іцы ду 

не са сту па юць па важ нас ці псі ха-
ла гіч ным ці на ват пе ра ўзы хо дзяць 
апош нія. Пры чы на зла чын ных па во-
дзін, як ні дзіў на, ха ва ец ца там, дзе 
яе мож на бы ло б ча каць менш за ўсё, 
— у рэ лі гіі. Акра мя ін ша га, рэ лі гія 
— гэ та су куп насць та бу, рэ ка мен да-
цый, якія ідуць ураз рэз з пер ша сны-
мі ім пуль са мі. На прык лад, за ба ро на 
пра лю ба дзей ства пе ра шка джае ін-
стынк там ча ла ве чай пры ро ды. Па-
тра ба ван не не прос та ад мо віц ца ад 
зні шчэн ня во ра га, але і па лю біць яго 
так са ма не спры яе раз рад цы ўнут-
ра на га на пру жан ня. Глы бо ка гу ман-
ны па сут нас ці, та кі стыль па во дзін 
на прак ты цы пры во дзіць да агрэ сіі і 
на рас тан ня ўнут ра на га кан флік ту. 
Толь кі ня мно гім шчас ліў цам уда ец-
ца так транс фар ма ваць асо бу, каб 
ука ра ніць у свой унут ра ны свет рэ-
лі гій ныя па тра ба ван ні. У аб са лют най 
боль шас ці рэ лі гій на га на сель ніц тва 
пе ры я дыч на на зі ра ец ца спан тан ны 
вы кід не ма ты ва ва най агрэ сіі, што 
і ства рае ва кол пры хіль ні каў рэ лі-
гій ных ву чэн няў не пры ваб ны арэ ол 
ва яў ні ча га фа на тыз му.

У не ка то рых вы пад ках агрэ сія аба-
роч ва ец ца су праць са мо га ча ла ве ка, 
пе ра тва ра ец ца ў аў та агрэ сію. Гэ та 
пад сіл коў ва юць кан цэп цыі ві ны і вы ра-
та ван ня. Лю бая «пра він насць» ні бы та 
па він на быць па ка ра на. Ча кан не гэ тай 
ка ры не вы нос нае, а та му сам «ві на ва-
ты» імк нец ца на блі зіць час рас пла ты. 
Так ён па чы нае ра біць па мыл кі, якія 
пры вод зяць да раз на стай ных траў маў 
і не пры ем нас цяў. Атры маў шы «па за-
слу гах», ча ла век пе ра жы вае па лёг ку 
— ні бы та рас пла ціў ся.

Раз дзьму тае па чуц цё ўлас най 
знач нас ці ўну шае ча ла ве ку дум ку, 
што яго жыц цё на столь кі каш тоў нае, 
што мо жа па слу жыць «ва лю тай» для 
рас пла ты, пры чым ва лю тай каш тоў-
най. Ка лі па ду маць цвя ро за, то ні я кай 
каш тоў нас ці для па цяр пе лых смерць 
ві ноў ні ка, як і яго па ку ты, не ма юць. 
Стра та бліз кіх і зда роўя ні як не ад наў-
ля ец ца з да па мо гай па кут і па ка ян ня 
зла чын цы. Ад нак эга цэнт рызм дык туе 
свае пра ві лы, і та му той, хто пра ві ніў-
ся, аба вяз ко ва хо ча за гла дзіць сваю 
ві ну. Пад свя до мы по шук смер ці ўва-
саб ля ец ца ў са ма раз бу раль ных па во-
дзі нах, і ад ной чы пры во дзіць да гі бе лі, 
якая ёсць не што ін шае, як за ву а ля-
ва ны су іцыд.
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