
КАБ ВЕ РЫ ЛІ
«Ка лі я бы ла ма лень кая, ха дзі ла ў 

гэ ты са док, а ця пер ха чу ў шко лу!» — 

звон ка, на ўсю ву лі цу, рас па вя дае мая 

ма лод шая. І мінакі між во лі ўсмі ха юц ца, 

бо гэ тай «ужо амаль да рос лай» ча ты-

ры га ды ад на ра джэн ня, і да шко лы ёй 

амаль па ло ва жыц ця.

Дзя цей — ма лень кіх, не вель мі і на-

ват даў но ўжо не ма лень кіх — заўж ды 

ці ка ва рас пыт ваць пра мі ну лае і кож ны 

раз здзіў ляц ца, як па-роз на му ба чац ца 

ад ны і тыя ж рэ чы. «Ка лі я бы ла ма-

лень кая, ні хто нас так не за хут ваў з ног 

да га ла вы, каб толь кі не чхну лі — што 

бы ло, тое і на сі лі. Адзін хлоп чык, па мя-

таю, так ха цеў коў зац ца на гор цы, што 

ба са нож з до му вы бег, па ру ра зоў пра-

ка ціў ся і бег ма да до му, па куль мам ка не 

ўба чы ла і не на сва ры ла ся», — дзе ліц-

ца, ба дай, най ста рэй шая су пра цоў ні ца 

рэ дак цыі, дзя цін ства якой вы па ла на 

су ро выя пас ля ва ен ныя га ды. «Ка лі я 

быў зу сім ма лень кі, ка таў ся, як усе, на 

звы чай ных сан ках, а по тым та та мне 

спе цы яль ны дзі ця чы сне га ход ку піў, так 

бы ло кру та!» — гэ та ўжо су сед скія хлоп-

чы кі га доў 10—12 аб мяр коў ва юць.

«Адзін з са мых яр кіх ус па мі наў дзя-

цін ства — як ша лё на я ха цеў з дзе дам і 

да рос лы мі му жы ка мі па ехаць на се на-

кос. А баб ка па ста ві ла уль ты ма тум — 

на цяг нуць на мя не кал гот кі. Каб не за-

мерз раніцой. Я закаціў скандал, але не 

па га дзіў ся. Та ды, зра зу ме ла, да рос лыя 

мя не ні ку ды не пус ці лі, і я па крыў дзіў ся 

так моц на, што ўсё ле та свавольнічаў, 

як толь кі мог», — згад вае муж. А ў яго 

ад на год ка, толь кі вы ключ на га рад ско га, 

ус па мі ны зу сім ін шыя: «У сва я коў на 

вёс цы мы бы лі рэд ка, але за тое кож ныя 

«гос ці» ста на ві лі ся вя лі кім свя там, і ба-

бу ля пяк ла та кія смач ныя алад кі, што 

яе ўжо больш трыц ца ці га доў, як ня ма, 

а смак і ру кі, якія ня суць смя та ну, да гэ-

туль пом ню...»

«Ка лі я бы ла ма лень кая, мы не свят-

ка ва лі Но вы год, у мя не ў га ла ве зу сім 

не ад кла ла ся пад рых тоў ка да яго, хі ба 

школь ная ёл ка, — рас каз вае ка ле га. — 

Га лоў ным свя там у нас бы лі Ка ля ды, з па-

да рун ка мі ўсім род ным, са спе цы яль ны мі 

па час тун ка мі, з па хо дам у царк ву. Ця пер 

ста ра юся ўжо сва ім дзе цям па да рыць гэ-

та ка зач нае ад чу ван не, але не ве даю, ці 

атрым лі ва ец ца, бо ў нас быў дэ фі цыт, 

а ў іх — праз мер насць уся го, ла сун каў, 

ца цак, упры го жан няў...» «Я, ка лі быў ма-

лень кі, моц на па сва рыў ся з бра там, бо 

пра па ла пры ве зе ная та там з Гер ма ніі 

ме та ліч ная ма шын ка, і я вы ра шыў, што 

гэ та ён узяў і з зайз драс ці сха ваў. А праз 

доб рыя дзе сяць га доў пра па жа знай шла-

ся, ка лі раз бі ра лі «на вы кід» вя ліз ную, 

яшчэ дзе да ву, ду бо вую ша фу — там зза-

ду ней кая фа нер ка ады шла, і ма шын ка 

пра ва лі ла ся ў ад ту лі ну. Уяў ля еш, як іды ёт, 

я крыў да ваў на бра та, а сха ваў, хут чэй за 

ўсё, сам! Мы ра га та лі, як дур ні. Па да рыў 

ма шын ку яго на му сы ну», — па дзя ліў ся 

ўспа мі на мі зна ё мы фа то граф.

Та кіх па злаў-ус па мі наў на са мрэч 

вель мі шмат. І ве да е це, што, на мой по-

гляд, іх аб' яд ноў вае? Шчы расць і па ме ры 

пе ра жы тых па чуц цяў. Ка лі ра дасць, то 

ўсё па глы наль ная, ка лі крыў да, то на цэ-

лы бе лы свет, ка лі ве ра, то не па руш ная. 

Дзе ці, па куль яшчэ ма лень кія, на огул 

ве раць бліз кім, як ні ко му: што ка лі доў-

га не клас ці ся спаць, то прый дзе шэ-

рань кі ваў чок, што зуб ная фея мя няе 

ма лоч ныя зуб кі на ма нет кі, што па да-

рун кі пад ёл ку кла дуць не ма ма з та там, 

а са праўд ны Дзед Ма роз, які атры маў 

ліст, па кла дзе ны ў ля доў ню... А ўжо мы, 

да рос лыя, ве да ем, коль кі для цу да трэ-

ба пры клас ці на ма ган няў, сіл і ча су. Але 

хі ба гэ та на го да, каб, іду чы за па ве та мі 

Над зеі Круп скай, па збаў ляць дзя цей каз-

кі, якая «ўво дзіць ад рэ аль на га жыц ця»? 

Па вер це, кры ты каў, скеп ты каў і вы кры-

ва льні каў на іх жыц цё вым шля ху бу дзе 

знач на больш, чым ча раў ні коў. Та му не 

спя шай це ся ра ней ча су раз бі ваць ве-

ру, ча кан ні і над зеі на цу ды. Тым больш, 

яны са праў ды ча сам зда ра юц ца — і ка лі 

вель мі па ста рац ца, і на ват ка лі гэ та га не 

ча ка еш. У да лё кім 1942 го дзе Аляк сандр 

Грын уклаў у вус ны свай го ге роя прос-

тую муд расць: «Ёсць не мен шыя цу ды, 

чым зроб ле ныя сва і мі ру ка мі. Усмеш ка, 

ве ся лосць, да ра ван не, і — у час ска-

за нае, па трэб нае сло ва. Ва ло даць гэ-

тым — зна чыць, ва ло даць усім». Ну як, 

хо ча це па быць кры ху ча раў ні ка мі?

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Пе ра адо лен неПе ра адо лен не

Аляк санд ру 
КСЯ НЕ ВІ ЧУ 65. Жы ве 
ў го ра дзе Жо дзі на 
з жон кай Нэ лі. Мае 
ча ты рох да рос лых да чок, 
у тым лі ку трай нят. Ра ней 
пра ца ваў ды рэк та рам 
шко лы. Ця пер на пен сіі. 
13 га доў та му жыц цё 
муж чы ны кар ды наль на 
змя ні ла ся. Як гром ся род 
яс на га не ба пра гу чаў 
ды яг наз — хва ро ба 
Пар кін со на. Доў гі час 
Аляк сандр Ка зі мі ра віч 
не рас каз ваў пуб ліч на 
пра гэ та, са ро меў ся, не 
ха цеў, каб яго шка да ва лі. 
А ня даў на па га дзіў ся 
на шчы рую раз мо ву. 
У пер шую чар гу, каб 
пад няць дух лю дзям 
з па доб ны мі цяж кі мі 
за хвор ван ня мі: на 
ўлас ным пры кла дзе 
па ка заць, што ме ды цын скі 
ды яг наз мо жа ад крыць не 
толь кі шлях без да па мож нас ці, 
але і шлях твор час ці.

— Аляк сандр Ка зі мі ра віч, па мя та е це 

мо мант, ка лі да ве да лі ся пра сваю хва ро бу? 

Хто за па до зрыў ня лад нае?

Мне бы ло 52 га ды, ка лі жон ка па ча ла 

за ўва жаць, што я стаў не як па воль на ру-

хац ца. Хоць мне са мо му так не зда ва ла ся. 

Быў упэў не ны, што ру ха ю ся як звы чай на, 

а яна пры дум ляе тое, ча го ня ма... Так пра-

цяг ва ла ся па ру ме ся цаў, па куль, ад ной чы, 

вяр та ю чы ся да до му пас ля свят ка ван ня юбі-

лею сва ёй шко лы, не ад чуў вя ліз ную стом-

ле насць. Я ледзь пе ра стаў ляў но гі. Гэ та не 

бы ло звя за на з ал ка го лем. Гэ та бы ло неш та 

но вае, не зна ё мае. Мае но гі як быц цам на-

лі лі ся свін цом. Я не ад чуў тры во гі і спі саў 

усё на на ту раль ную стом ле насць, звя за ную 

з пад рых тоў кай да юбі лей ных ме ра пры ем-

стваў. Ад нак з гэ та га мо ман ту вы пад кі пра-

яў лен ня «не па слух мя ных» ног ста лі рэ гу-

ляр ныя. І та ды ў пад свя до мас ці не як са мо 

са бой ус плы ло дзесь ці вы пад ко ва па чу тае 

сло ва — Пар кін сон. Я ўспом ніў, што пра хва-

ро бу ру халь на га тар ма жэн ня чуў у су вя зі з 

лё сам зна ка мі та га бак сё ра Ма ха ме да Алі. 

Па гля дзеў у ін тэр нэ це ін фар ма цыю аб гэ тым 

за хвор ван ні і зра зу меў, што пры кме ты сы хо-

дзяц ца. Док тар па цвер дзіў ды яг наз.

(Заканчэнне на 4-й стар. «СГ».)

«Я ап ты міст па на ту ры»«Я ап ты міст па на ту ры»
Бы лы ды рэк тар шко лы рас ка заў, як спраў ля ец ца 

з вы пра ба ван ня мі і за хоў вае ап ты мізм

Ідэю вы раб ляць шах мат ныя сто лі кі пад ка за ла Аляк санд ру Ка зі мі ра ві чу жон ка 
пад час чар го вай су мес най пар тыі.

На пэў на, усе, хто хоць раз на вед ваў дзі ця чую 

спар тыў ную сек цыю, на зі ра лі кар ці ну, як дзі ця 

пе рад за ня тка мі са слязь мі не мо жа ада рвац ца 

ад свай го баць кі. Ці як трэ нер, не здоль ны 

да маг чы ся па трэб на га вы ні ку, гар ла па ніць на сва іх 

вы ха ван цаў. А мо жа быць, як ма ла ды спарт смен, 

атры маў шы не да рэ чную траў му, не ра ша ец ца 

зноў па ды сці да сна ра да і па спра ба ваць зра біць 

са рва ны эле мент... По тым, вы рас та ю чы, 

спарт сме ны ана лі зу юць свае ня ўда чы і ка жуць, 

што пра ва лы час та аб умоў ле ны не фі зіч най 

не га тоў нас цю, а псі ха ла гіч ны мі праб ле ма мі 

або хва ля ван нем. А пос пех у вя лі кім спор це 

на 50 пра цэн таў скла да ец ца ме на ві та з псі ха ло гіі. 

Та му сён ня ў кож най збор най ёсць не толь кі 

спар тыў ны док тар, але і псі хо лаг, які што дня 

пра цуе з ат ле та мі. А вось ці па трэб ны ён 

дзе цям, як пра віль на вы зна чыць від спор ту, 

які па ды хо дзіць для ва ша га дзі ця ці, ці вар та 

ўво гу ле пры му шаць яго ха дзіць на трэ ні роў кі 

і як да па маг чы вы рас ці чэм пі ё ну, рас ка за ла 

спар тыў ны псі хо лаг з пят нац ца ці га до вым ста жам 

Ка ця ры на БУ ЧА.

Да вай це аб мяр ку емДа вай це аб мяр ку ем

ХУТ ЧЭЙ, ВЫ ШЭЙ, МАЦ НЕЙ!..
Ці лёг ка вы рас ціць чэм пі ё на?

— Ка ця ры на, сён ня боль-

шасць баць коў, пры вод зя-

чы дзі ця ў спар тыў ную сек-

цыю, хо чуць аба вяз ко ва 

вы рас ціць чэм пі ё на, за бы-

ва ю чы аб жа дан ні са мо га 

дзі ця ці. Ці пра віль на гэ та?

— У гэ тым вы пад ку спа-

чат ку баць кам трэ ба ра за-

брац ца са сва і мі ам бі цы я мі, 

зра зу мець, што ста іць за 

іх жа дан нем. Часта баць кі 

ад праў ля юць дзі ця «стаць 

чэм пі ё нам», та му што са мі 

та кі мі не ста лі. Гэ та іх боль, 

спа чат ку трэ ба ра за брац ца з 

ім, каб не траў ма ваць ма лое. 

Трэ не ры і баць кі на ват пры-

мя ня юць фі зіч нае на сіл ле, 

каб «вы ціс нуць» з дзя цей гэ-

та чэм пі ён ства...

(Заканчэнне 

на 2-й стар. «СГ».)


