
КУ РОРТ НЫ 
РА МАН

Сон ца, мо ра, пляж. Анек дот пра 

не на дзе ты за ру чаль ны пярс цё нак, бо 

«ў ім ле там го ра ча». Пе сень ка Тра фі ма 

пра го рад Со чы. На ват фільм «Ка хан не 

і га лу бы». Усё за тое, каб у ад па чын ку 

ад па чыць ад ся мей на га жыц ця, каб, 

як тыя Ва ся ці Ра і са За ха раў на, кі нуц-

ца з га ла вой у вір но вых па чуц цяў і 

ад чу ван няў. Пры клад на так у на шай 

свя до мас ці ма лю ец ца ку рорт ны ра-

ман. Су цэль нае мі-мі-мі, шаш лы чок 

пад кань я чок, інт рыж ка з ча ла ве кам, 

аб іс на ван ні яко га не каль кі дзён на зад 

і па няц ця не меў, пра яко га не ве да еш 

на са мрэч ні чо га — ня рэд ка на ват проз-

ві шча яго так і за ста ец ца не вя до мым. 

Ні я кіх аба вяз каў, ні я кай ад каз нас ці. Су-

стрэ лі ся, як у мо ры ка раб лі, і гэ так са ма 

ра зы шлі ся.

Хто ку рорт ны ра ман не пе ра жыў 

хоць раз, яго пры дум ляе або імк нец ца 

ўсё ж пе ра жыць. Бо як жа без гэ та га? 

Хто хоць ад ной чы пе ра жыў — ча мусь-

ці не час та гэ тым хва ліц ца. Асаб лі ва 

ка лі прой дзе ней кі час, ка лі сціх нуць 

уз ру ша ныя па чуц ці, ка лі хо чаш не хо-

чаш, а трэ ба вяр тац ца да пры выч на га 

жыц ця. І на ват ка лі не бу дзе бур ных 

скан да лаў, а пас ля гэт кіх са мых пал кіх 

пры мі рэн няў, як у тым вя до мым філь ме, 

ка лі дру гая па ло ва на ват і не да ве да ец-

ца пра пры го ды на ад па чын ку (ці зро-

біць вы гляд, што не ве дае), ад са мо га 

ся бе не па дзе неш ся ні ку ды. Та му што 

«до лжен чем-то отличаться че ло век от 

ко шек и со бак», та му што да дзе на нам 

здоль насць ана лі за ваць і ацэнь ваць, 

«ка пац ца ў са бе». І да ча го да ка па еш ся 

ў гэ тым вы пад ку — вось у чым пы тан не.

Най леп шы ва ры янт раз віц ця па-

дзей — гэ та ка лі пас ля ку рорт на га 

ра ма на па чы на еш ра зу мець, што 

па ста ян ны спа да рож нік ці спа да рож-

ні ца — са праўд ны па да ру нак лё су і ні-

ко га больш та бе не трэ ба. І апраў дан не 

ёсць вы дат нае, ка лі рап там па чуц цё 

ві ны пач не ту заць, — «Усё спаз на ец ца 

ў па раў на нні». Па спра ба ваў, па раў наў, 

зра біў вы сно ву: «сваё — най леп шае». 

Хэ пі-энд, но вы ві ток ра ман тыч ных ад-

но сін у сям'і, лад і гар мо нія. Пры ад ной 

умо ве. Ка лі «свая» ці «свой» ні аб чым 

не зда га да ец ца. Або, зда га даў шы ся, 

да руе. Ве ра год насць, што бу дзе на ад-

ва рот, пры клад на на па ло ву. Ад па вед на 

і ве ра год насць хэ пі-эн ду.

Мо жа зда рыц ца і так, што на тым 

ку рор це са праў ды су стрэ неш «свай-

го» ча ла ве ка. (А да гэ та га, вы свет ліц-

ца, жыў з «чу жым».) І ён ад чу вае тое 

са мае. Што ж, у жыц ці бы вае ўся кае. 

І ка лі дзе ля но ва га па чуц ця абое га-

то выя да цяж ка га рас ста ван ня з ты мі, 

хто ча кае до ма, да па дзе лу ма ё мас ці, 

да зме ны пры выч на га ла ду жыц ця, да 

пе ра ез ду ў ін шы го рад (на ват у ін шую 

кра і ну) — што ж, гэ та са праўд нае. І хто 

яго, са праўд нае, аспрэ чыць і асу дзіць? 

Але ці шмат та кіх вы пад каў вя до ма? 

Не ў кі но і кні гах, а ў жыц ці?

А вось ка лі для ад на го з ге ро яў 

ку рорт на га ра ма на гэ ты са мы ра-

ман — усур' ёз і на доў га, а для дру го-

га — чар го вая лет няя пры го да... Што ж, 

пер ша му мож на толь кі па спа чу ваць: 

без на дзей нае ча кан не тэ ле фон на га 

зван ка ці па ве дам лен ня, ус па мі ны, якія 

не да юць спа кою ні днём, ні ноч чу, тры-

вож ная на сця ро жа насць да маш ніх, якія 

пра неш та зда гад ва юц ца, а спы таць 

не асмель ва юц ца. І доб ра, ка лі хо піць 

ро зу му і сіл па ста віць у тых ку рорт ных 

пе ра жы ван нях кроп ку, і доб ра, ка лі ўжо 

не бу дзе над та поз на...

Зрэш ты, мо жа быць усё знач на 

пра сцей — ні ад но сін сур' ёз ных, ні ад-

каз нас ці, ні аба вяз каў. Як у мо ры ка-

раб лі — кож ны па кі ра ваў у свой порт, 

не ўзяў шы на борт ні ліш ня га гру зу, ні 

па са жы раў... «Без слез, без жизни, без 

любви...» Але ка му і на вош та гэ та па-

трэб на?

Які ва ры янт зда рыц ца з ва мі, ка лі 

па кур се ва ша га лет ня га па да рож жа 

ўсплы ве та кі за ман лі вы і доў га ча ка ны 

ку рорт ны ра ман? Ні хто, на ват вы са мі, 

не здо лее на ват пры бліз на ўга даць. 

Але га лоў ны вы бар — ці ста на віц ца 

дзе ю чай асо бай гэ та га ра ма на — усё 

роў на заўж ды за ста ец ца ў кож на га.

Ва ша «Ся мей ная га зе та».
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Пры чы ны сур' ёз най за га ны раз віц ця 

тва ру мо гуць быць са мыя роз ныя: ві рус-

ныя ін фек цыі, пры ём ле каў і ві та мі наў 

і на ват прос та стрэс бу ду чай ма мач кі 

ў пер шыя тыд ні ця жар нас ці. Су час ная 

ды яг нос ты ка да па ма гае вы явіць па-

та ло гію ўжо на дру гім эта пе скры нін гу 

(на 19—21 тыд ні), але бы вае, што пад час 

уль тра гу ка во га да сле да ван ня бу ду чыя 

«зай чы кі» пры кры ва юць тва рык руч ка мі 

і праб ле ма «ўсплы вае» толь кі ў ра дзіль-

ным до ме.

І тым не менш хі бы пад час уль тра гу-

ка вых да ле да ван няў — доб ры шанц на 

но вае жыц цё. Спра ва ў тым, што на-

па ло ха ныя па доб ным ды яг на зам жан-

чы ны час та пе ра ры ва юць ця жар насць, 

ды са мі ме ды кі да юць ім на кі ра ван ні 

на аборт, не ўліч ва ю чы, што су час ная 

ме ды цы на на ву чы ла ся пе ра адоль ваць 

та кія скла да нас ці. Ка лі рас ко лі на — 

адзі ная праб ле ма і ў бу ду ча га ма ло-

га ўра чы не вы яў ля юць ін шых за ган, 

не трэ ба хва ля вац ца. Та кі ды яг наз не 

пры суд. У вас бу дзе цу доў ны лю бі мы 

ма лы. Ні я кіх ад хі лен няў у ра зу мо вым і 

фі зіч ным раз віц ці ў та кіх дзе так ня ма. 

Адзі нае, што хва ля ван няў, пы тан няў, 

на ма ган няў прый дзец ца вы нес ці ў ра зы 

больш, чым звы чай ным баць кам, якім 

лёс не пад кі нуў та кую праб ле му.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

В
ЁС КА, дзе вы ра шы лі па бу да ваць ха ту Ры гор 

і Ма ры на ХВЯ СЮ КІ, амаль апус це ла, на ўрад ці 

там на бя рэц ца з пя ток жы лых да моў. Ад нак 

сям'я з Мі ка шэ віч пры яз джае сю ды кож ную воль ную 

ча сі ну. Да бу доў вае дру гі па верх і са дзіць дрэ вы, 

пла нуе аб жы ваць мяс ці ну ўсур' ёз. «Каб дзе ці ве да лі, 

што ба то ны не на дрэ вах рас туць», — жар ту юць 

у раз мо ве баць кі. Але і са мі пры зна юц ца: неш та 

цяг не сю ды, да рэч кі, бус лоў і жа бі ных «ар кест раў».

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

Іні цы я ты ваІні цы я ты ва  

УСМЕШ КІ 
НА ШЫХ ЗАЙ ЧЫ КАЎ

Як пе ра адо лець «не пры го жы» ды яг наз?

Быць разамБыць разам  

«ДА НАС ПРЫ ПЯЦЬ «ДА НАС ПРЫ ПЯЦЬ 
СТУ КАЕ Ў ПА РОГ»СТУ КАЕ Ў ПА РОГ»
Лаў рэ а ты кон кур су «Сям'я го да — 2017» — 

пра прод каў-ванд роў ні каў і бус лоў над да хам ха ты

Сха ваць ма ло га, ні ко му не па каз ваць 

да апе ра цыі, хлу сіць, ка лі рап там хто 

пач не за да ваць не да рэ чныя пы тан ні... 

Ме на ві та так час та рэ агу юць баць кі, 

у якіх на ра дзі лі ся дзет кі з рас ко лі на мі 

гу бы і пад ня бен ня (у на ро дзе «за ечая 

гу ба» і «воў чая зя па»). Ня гле дзя чы 

на тое, што сён ня ўра чы і са праў ды 

ро бяць цу ды — ча сам пас ля апе ра цыі 

шра мік цяж ка за ўва жыць, — лю дзі 

пра цяг ва юць са ро мец ца па доб на га 

ды яг на зу. І гэ та пры тым, што коль касць 

па доб ных па та ло гій па ста ян на 

па вя ліч ва ец ца, сён ня на кож ныя 

500—700 но ва на ро джа ных пры па дае 

ад но та кое не маў ля.


