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ВАКОЛ НАС

СЛО ВА МІ НЕ АПІ САЦЬ
Аляк сандр на ра дзіў ся і вы рас у 

не вя лі кім пра мыс ло вым га рад ку 

Го мель скай воб лас ці. Ма ма — ін-

жы нер, баць ка — трэ нер, а ён — 

адзі нае дзі ця ў сям'і.

— У мя не не бы ло за леж нас-

цяў ад ал ка го лю, нар ко ты каў, 

кам п'ю тар ных гуль няў. Усё як ва 

ўсіх. Я быў звы чай ным школь ні-

кам. Ву чыў ся ся рэд не, ту са ваў ся 

з сяб ра мі. Праў да, яны пе ра важ на 

бы лі ма лод шыя за мя не. З ад на-

клас ні ка мі ад но сі ны не кле і лі ся. 

Маг чы ма, та му, што я вель мі ха цеў 

ім спа да бац ца, і гэ та іх ад штур-

хоў ва ла. А га доў з 14—15 быц цам 

за цык ліў ся на ідэі стаць па пу ляр-

ным ся род ра вес ні каў. Не ве даю, 

ад куль узя ло ся гэ тае жа дан не, 

але ме на ві та яно мною ава ло да ла 

і пад штурх ну ла да да лей шых праб-

лем з псі хі кай, — ка жа Са ша.

Пас ля шко лы хло пец па сту піў 

у БДУ. Пер шым ча сам усё іш ло 

нар маль на: но вы ася ро дак, лю дзі з 

па доб ны мі ін та рэ са мі, маг чы мас ці 

вя лі ка га го ра да. Адзі нае, што кры-

ху вы бі ва ла Са шу з раў на ва гі, — 

здым ная ква тэ ра, дзе ён жыў.

— У ад ным па коі — я, у дру-

гім — ба бу ля га доў вась мі дзе ся ці, 

якая лю бі ла па ка заць свой ха рак-

тар. Яна дай ма ла мя не па ве ча рах, 

ка лі я вяр таў ся. Да раз драж нен ня 

з гэ тай на го ды па ча лі да да вац ца 

пе ра жы ван ні на конт ад но сін з ад-

на груп ні ка мі. Ну хто ў 17 га доў не 

ма рыць быць кру тым? У ней кі мо-

мант я пе ра стаў кант ра ля ваць свае 

жа дан ні і за над та ў іх па глы біў ся. 

Маг чы мас ці да сяг нуць за ду ма на га 

я не ба чыў. Гэ та пры гня та ла і вы-

клі ка ла стрэс. Пас ля зі мо вай се сіі 

па чаў ад да ля цца ад уні вер сі тэц-

кіх сяб роў. Мне зда ва ла ся, ка лі я 

іза лю ю ся ад усіх, гэ та вы ра шыць 

мае праб ле мы. Атры ма ла ся, вя-

до ма, на ад ва рот. Цуд, што мя не 

за гэ ты час не ад лі чы лі з уні вер сі-

тэ та. Я мог ха дзіць на за ня ткі, але 

амаль ні ко лі да іх не рых та ваў ся. 

Мог і не ха дзіць тыд ня мі. Ча му? 

Гэ та скла да на рас тлу ма чыць. Ты 

прос та не ба чыш сэн су. Ад сут ні-

чае бо язь, якая звы чай на пры му-

шае сту дэн таў за сес ці за кніж кі. 

Вы клад чы кі ча мусь ці мяне шка-

да ва лі, хоць я ні ко лі не жа ліў ся і не 

вы прош ваў ад зна кі, — рас каз вае 

хло пец. — Ва ўні вер сі тэ це ні хто не 

на зы ваў мя не псі хам-адзі ноч кай. 

Хоць ме на ві та ім я і быў. Ме ся ца-

мі не раз маў ляў з ад на груп ні ка мі, 

а ім, зда ец ца, бы ло ўсё роў на.

За ву чо бу і жыл лё Са шы пла-

ці лі баць кі. Гро шы на ежу і аса біс-

тыя па трэ бы ён так са ма браў у іх. 

Вя до ма, гэ та бы лі не вя лі кія су мы. 

Хло пец ра зу меў: трэ ба шу каць 

ра бо ту, і час ад ча су на ват спра-

ба ваў гэ та зра біць, але ні чо га не 

атрым лі ва ла ся. Не да хоп сі лы во лі 

і па ста ян ныя дум кі аб тым, як яго 

ўспры ма юць ін шыя, пе ра шка джа лі 

на ладж ваць кан так ты.

— Ка лі па чаць апіс ваць дэ прэ-

сію сло ва мі, то атры ма ец ца так: 

пры гне ча насць і ме лан хо лія, уед лі-

выя тры вож ныя дум кі пра мі ну лае і 

бу ду чы ню, не вы тлу ма чаль ная на-

пру жа насць і тры во га. Пік сін тэ зу 

гэ тых па чуц цяў — абы яка васць да 

ўся го і ўсіх. Гэ та не маг чы ма зра-

зу мець, па куль сам не ад чу еш. 

Хоць я ні ко му не жа даю праз гэ та 

прай сці.

Па да па мо гу да спе цы я ліс таў 

Са ша ўпер шы ню звяр нуў ся на 

трэ цім кур се, ка лі па чаў ад чу ваць, 

што маз га вая ак тыў насць рэз ка 

пай шла на спад. Не мог ця гам 15—

20 хві лін чы таць, слу хаць і на ват 

ду маць — ува га па ста ян на быц цам 

рас сей ва ла ся. Да та го ж з'я ві лі ся 

праб ле мы са сном.

— У сту дэнц кай па лі клі ні цы 

пас ля не каль кіх кла січ ных тэс таў 

на вы яў лен не праб лем з псі хі кай 

мне па ста ві лі ды яг наз — зме ша-

нае тры вож на-дэ прэ сіў нае рас-

строй ства. Пра па на ва лі ля чэн-

не — ста цы я нар у псіх дыс пан се ры 

і плат ныя ін ды ві ду аль ныя се ан сы 

з псі хо ла гам. Пер шы ва ры янт ад-

паў пас ля та го, як я ўба чыў кра ты 

на вок нах бу дын ка клі ні кі, ку ды 

мя не збі ра лі ся ад пра віць. З псі хо-

ла гам спра ва так са ма не за ла дзі-

ла ся. Пас ля ад на го на вед ван ня я 

ад чуў не ве ра год ны пры ліў энер гіі, 

быц цам га ра апа тыі і су му з плеч 

зва лі ла ся. Зда ва ла ся, што дэ прэ-

сія ад сту пі ла, і я вы ра шыў да псі-

хо ла га больш не ха дзіць.

Сваё рас строй ства Са ша па раў-

ноў вае з аме ры кан скі мі гор ка мі. 

Бы ва юць уз ды мы энер гіі, ка лі ты 

мо жаш ву чыц ца, зай мац ца спор-

там, ха дзіць ку ды-не будзь. Але 

пас ля зноў апус ка еш ся на са мае 

дно ад чаю і ці ка васць да жыц ця 

зні кае. Для хлоп ца най ця жэй шым 

пе ры я дам ста ла ле та 2016 го да. 

Ён па ві нен быў пра хо дзіць прак-

ты ку, але па фак це цэ лы мі дня мі 

зна хо дзіў ся ў сту дэнц кім ін тэр на-

це. У па коі, акра мя яго, ні ко га не 

бы ло.

— Я ад чу ваў аб са лют нае энер-

гіч нае спус та шэн не, быц цам згас 

агонь унут ры. Фі зіч ных сіл не ха па-

ла на ват на эле мен тар ныя по бы та-

выя рэ чы. Я вель мі рэд ка вы хо дзіў 

у кра му па пра дук ты і мог тыд ня мі 

не пры маць душ. Ме на ві та ў той 

мо мант з'я ві лі ся дум кі пра са ма-

за бой ства, — ус па мі нае Са ша. — 

Блі жэй да во се ні, ка лі ў ін тэр нат 

па ча лі вяр тац ца ін шыя сту дэн ты, 

я кры ху «ажыў». На ват па чаў зай-

мац ца спор там, з'ез дзіў у Віль нюс 

і на рэш це з'я віў ся на прак ты цы. 

Зда ва ла ся, што ўсё ў чар го вы раз 

на ла дзі ла ся. Ад нак стрэс пад час 

зі мо вай се сіі зноў ад кі нуў мя не на 

не каль кі кро каў на зад. Пас ля эк за-

ме наў су се дзі ў ін тэр на це аб мяр-

коў ва лі дып лом ныя ра бо ты, прак-

ты ку і бу ду чую ра бо ту. А я ля жаў 

на лож ку і ці ха збі раў пе ра жы ван ні 

ўнут ры. Зла ваў ся на ся бе, лю дзей 

і ўвесь бе лы свет. Ка лі шчы ра, я 

ўжо і не па мя таю, як у адзін з дзён 

даб ра ўся да псіх дыс пан се ра і па-

пра сіў да па мо гі.

ПАГЛЯДЗЕЦЬ 
НА СЯБЕ ЗБОКУ

— Ад бы ло ся тое, ча го я ба-

яў ся больш за ўсё. Мя не па кла-

лі ў па ла ту з кра та мі на вок нах. 

На самрэч яна пры зна ча ная для 

«ва ен ка мат чы каў» (тых, хто «ко-

сіць» ад ар міі). Та му пер шыя хві-

лі ны знаходжання там на га да лі 

твор Яра сла ва Га ша ка: ва кол 

бы ло шмат сі му лян таў. Ад ны 

ра бі лі вы гляд, што ў іх эну рэз, 

ін шыя быц цам ха дзі лі ў сне. На-

зі раць за гэ тым бы ло і смеш на, 

і сум на.

Па сло вах Са шы, ля чэн не ў ста-

цы я на ры чымсь ці па доб нае на ад-

па чы нак у са на то рыі. Адзі ная роз-

ні ца — ты пры ма еш ле кі і з та бой 

пра цу юць ура чы-псі ха тэ ра пеў ты.

— У ас тат нім ад чу ва еш ся бе 

пен сі я не рам у «Жу ра він цы». Кор-

мяць па рас кла дзе, ёсць ці хая га-

дзі на. А пас ля сня дан ку — элект-

ра фа рэз і ма саж, — з усмеш кай 

ка жа су раз моў нік. — Ка лі сур' ёз на, 

то са праў ды ка рыс най ака за ла ся 

гру па вая тэ ра пія. Ра зам з ін шы мі 

па цы ен та мі пад кі раў ніц твам ура ча 

мы аб мяр коў ва лі свае праб ле мы 

ў гуль ня вой фор ме. Час та да во-

дзі ла ся пры мя раць на ся бе роз-

ныя ро лі. Я змог стаць на мес ца 

ма іх бліз кіх і па гля дзець на ся бе 

збо ку.

Аба вяз ко вая част ка ля чэн ня — 

ме ды ка мен тоз ная. Таб лет кі пад-

трым лі ва юць сон, сты му лю юць вы-

пра цоў ку се ра та ні ну, абу джа юць 

ней ра ме ды я та ры. Пад на гля дам 

спе цы я ліс таў і дзя ку ю чы ўздзе-

ян ням прэ па ра таў хлоп цу ўда ло-

ся нар ма лі за ваць свой унут ра ны 

стан.

— Як бы дзіў на ні пра гу ча ла, на 

ля чэн ні я па зна ё міў ся з клас ны мі 

людзь мі. На тэ ра піі по бач са мной 

ся дзе лі ін жы не ры, ра бо чыя, пен-

сі я не ры. Ча ла век пяць сту дэн таў. 

Бы ла на ват жан чы на, у якой дзе ці 

ву чы лі ся ў Окс фар дзе.

Ма ме пра сваю хва ро бу і яе 

пе ра а до лен не Са ша рас ка заў 

праз два ме ся цы пас ля дыс пан-

се ра. Баць ка і ця пер пра гэ та не 

ве дае.

— У ма ім вы пад ку ля чэн ня ў 

ста цы я на ры мож на бы ло б па збег-

нуць. Я не да вя раў сва ім бліз кім 

і ба яў ся ад крыц ца. Ду маў, што 

ма ма з та там не зра зу ме юць мае 

праб ле мы. Не па ве раць, што яны 

са праў ды ёсць. Дар ма.

ТРЫ МАЙ ГА ЛА ВУ 
Ў РУ КАХ

Ад ра зу пас ля ля чэн ня ў Са шы 

з'я ві ла ся праз мер ная ак тыў насць 

і ўпэў не насць. Ён з лёг кас цю мог 

за га ва рыць з не зна ём ца мі на ву лі-

цах, шмат чы таў, яму не ся дзе ла ся 

на мес цы. Але праз не ка то ры час 

сме ласць па ча ла зні каць.

— Дэ прэ сіў нае рас строй ства не-

маг чы ма вы ле чыць ад ным ма хам. 

У ста цы я на ры мя не па зба ві лі ад 

бач ных сімп то маў хва ро бы: дрэн-

на га сну, тры во гі і бо я зі. Па пра ца-

ва лі з ка му ні ка тыў ны мі на вы ка мі і 

пад ня лі са ма ацэн ку. Ра зам з ура-

чом мы вы яві лі аса біс тыя пры чы-

ны ўзнік нен ня рас строй ства. Але 

пе ра маг чы іх я па ві нен сам.

Пра цэс вы ля чэн ня ма руд ны і 

мо жа за няць не каль кі га доў. Са-

ша і сён ня пра цяг вае пры маць ле кі 

што дня. Га лоў нае ця пер — па ста-

ян на «тры маць га ла ву ў ру ках» і не 

да ваць ёй аху тац ца ме лан хо лі яй 

ні на дзень.

— Я не ад чу ваю ся бе поў най 

нік чэм нас цю. Ве даю, што ма гу 

быць ары гі наль ным, маю не бла-

гое па чуц цё гу ма ру і здоль нас ці 

ў вы ву чэн ні за меж ных моў. У той 

жа мо мант ра зу мею: хва ро ба паў-

плы ва ла на маё маў лен не. Тыд ні 

маў чан ня не прай шлі бяс след на. 

Пад час раз моў мне бы вае скла-

да на вы ка заць свае дум кі. Спа-

дзя ю ся, з ча сам усё прый дзе ў 

нор му.

Пас ля вы пус ку з уні вер сі тэ та 

хло пец да во лі доў га шу каў ра бо ту. 

Рас строй ства ні пры чым. Ні дзе не 

па зна ча на, што ён ля чыў ся ад дэ-

прэ сіі ў псі хі ят рыч ным дыс пан се ры. 

Та му па тэн цый ныя ра бо та даў цы 

пра «дэ прэ сіў ны ба гаж» кандыда-

та ні чо га не ве да лі. Амаль паў го да 

Са ша «дар ма е дзіў». Не мог знай-

сці мес ца, дзе яму бы ло б ці ка ва. 

У вы ні ку баць кам на да ку чы ла 

аплач ваць жыл лё і ежу да рос ла га 

сы на, і яны па ста ві лі ўльты ма тум: 

ху цень ка ўлад коў ва еш ся ку ды-не-

будзь ці мы вер нем ця бе ў род ны 

го рад.

— Я ўдзяч ны ім за гэ ты крок. 

Інакш пра цяг ваў бы ле на вац ца і 

вы цяг ваць у іх гро шы. Со рам! — 

шчы ра пры зна ец ца хло пец. — За-

раз пра цую ў сфе ры ІT-мар ке тын-

гу. Да во дзіц ца шмат раз маў ляць 

і пі саць па-анг лій ску. Да рэ чы, ву-

чыць мо ву ўсур' ёз я па чаў у адзін 

з пе ры я даў, ка лі дэ прэ сія кры ху 

ад сту пі ла. А ў воль ны час па каз-

ваю за меж ным ту рыс там Мінск: 

прыкты кую анг лій скую і раз ві ваю 

ка му ні ка тыў ныя на вы кі. Два ме ся-

цы та му і сам вы браў ся ў не вя лі-

кую ванд роў ку — на ве даў зна ё мых 

у Бер лі не. Не дар ма ка жуць, што 

па да рож жа — най леп шая тэ ра пія 

ад ханд ры і апа тыі.

Ган на КУ РАК.

Вяр нуц ца да жыц цяВяр нуц ца да жыц ця

«Пік сін тэ зу гэ тых 
па чуц цяў — абы яка васць 
да ўся го і ўсіх. Гэ та 
не маг чы ма зра зу мець, па куль 
сам не ад чу еш. Хоць я ні ко му 
не жа даю праз гэ та прай сці».

«Хва ро ба паў плы ва ла 
на маё маў лен не. 
Тыд ні маў чан ня не прай шлі 
бяс след на».

Ма ме пра сваю хва ро бу і яе 
па ра а до лен не Са ша рас ка заў 
праз два ме ся цы пас ля 
дыс пан се ра. Баць ка і ця пер 
пра гэ та не ве дае.

Кам пе тэнт на
На тал ля БЕ РА ЗОЎ СКАЯ, на мес нік га лоў на га 

ўра ча па па меж най псі хі ят рыі псі хі ят рыч на га 

дыс пан се ра Мін ска:

— Дэ прэ сія — шы ро кае па няц це, якое аб' яд ноў-

вае роз ныя фор мы псі хіч ных за хвор ван няў. З хра-

ніч ны мі да нас час цей звяр та юц ца лю дзі ў ста лым 

уз рос це. Мо ладзь больш схіль ная да так зва ных 

адап та цый ных рас строй стваў. Па сут нас ці, яны з'яў-

ля юц ца рэ ак цы яй на пэў ныя зме ны ў жыц ці і но сяць 

ча со вы ха рак тар. Ад нак гэ та не азна чае, што та кая 

дэ прэ сія прой дзе са ма па са бе.

Ка лі вы за ўва жы лі сімп то мы дэ прэ сіў на га рас-

строй ства ў бліз ка га ча ла ве ка, ні ў якім ра зе нель га 

па пра каць яго, ві на ва ціць у не чым ці пад ба дзёр ваць 

фра за мі на кшталт: «Збя ры ся!» Дай це маг чы масць 

вы ка зац ца, ства ры це мак сі маль на да вя раль ныя 

ўмо вы, якія да па мо гуць рас крыц ца. Ва ша за да ча — 

ака заць пад трым ку і рэ ка мен да ваць звяр нуц ца па 

ква лі фі ка ва ную да па мо гу. Ка лі ча ла век на ад рэз ад-

маў ля ец ца іс ці да ўра ча, трэ ба вы свет ліць, ча му.

Іс нуе шмат мі фаў на конт прэ па ра таў і ме та даў 

ля чэн ня псі хіч ных рас строй стваў. Лю дзі мяр ку юць, 

што пры пер шым зва ро це да псі хі ят ра іх тут жа па-

ста вяць на ўлік, вы пі шуць «воў чы бі лет» і пач нуць 

да ваць праз ме ру ле кі, якія пе ра тва ра юць ча ла ве ка 

ў ага род ні ну. Вя до ма, гэ та не так. У наш час ля чэн не 

адап та цый ных рас строй стваў да ступ нае і эфек тыў-

нае, скі ра ва нае на ін ды ві ду аль ны па ды ход. Ад на му 

бу дзе да стат ко ва псі ха ла гіч на га су пра ва джэн ня, 

дру го му да па мо гуць ме ды ка мен ты, трэ ця му лепш 

звяр нуц ца да ам бу ла тор на га ці ста цы я нар на га ля-

чэн ня. Жорст кіх ра мак ці рэ ка мен да цый тут ня ма.

«НІ ЧО ГА МНЕ НЕ ТРЭ БА»«НІ ЧО ГА МНЕ НЕ ТРЭ БА»
Як гэ та — 
ля чыц ца ад дэ прэ сіі 
ў двац цаць
«Доб ры дзень. Я Са ша, і мне тэр мі но ва па трэб на 
да па мо га», — з та кі мі сло ва мі два га ды та му 
звяр нуў ся ў га рад скі клі ніч ны псі хі ят рыч ны 
дыс пан сер Мін ска наш ге рой.


