
ВЕ РЫ НЫ КАЗ КІ
Скі нуць ва гу. Вы ву чыць анг лій скую. 

На пі саць кні гу. Бе гаць кож ную ра ні цу. На-

ву чыц ца іг раць на гі та ры. Асво іць сля пы 

ме тад на бо ру тэкс ту. Ад крыць біз нес...

Кож ны раз, ка лі Іван Пі рог, які вя дзе 

блог пра псі ха ло гію, ста віў пе рад са бой 

но вую мэ ту, то дзя ліў ся гэ тай на ві ной з 

сяб ра мі, баць ка мі і ка ле га мі па пра цы. 

Ка заў ім, што збі ра ец ца зра біць тое ці 

ін шае. Або па ве дам ляў, што ўжо па чаў 

гэ та ра біць.

«Да рэ чы, я збі ра ю ся на пі саць ра ман», 

«Мы з сяб ра мі ства ра ем кам п'ю тар ную 

гуль ню», «У най блі жэй шы час збі ра ю ся 

за няц ца сва ім біз не сам». Ка лі я аб' яў ляў 

пра свае на ме ры, то ў 95 % вы пад каў не 

да во дзіў па ча тае да кан ца. Мэ та пе ра ста-

ва ла быць жа да най або шлях да яе аказ-

ваў ся доў гім і не пры но сіў ра дас ці. Пры 

гэ тым я за ўва жыў, што час цей за ўсё да-

ся гаў мэт, пра якія ні ко му не рас каз ваў». 

У па цвяр джэн не свай го на зі ран ня Іван 

пры вёў экс пе ры мен ты ня мец ка га пра-

фе са ра псі ха ло гіі Пі тэ ра Голь віт цэ ра, які 

вы ву чае да дзе ны фе но мен ужо больш за 

15 га доў. Ён да ка заў, што мэ ты, пра якія 

ты ка жаш ін шым, не здзяйс ня юц ца.

Я згод на з бло ге рам і з ня мец кім пра-

фе са рам. Але толь кі част ко ва. Ча сам 

ма ры спраў джва юц ца толь кі та му, што 

ін шыя лю дзі да вед ва юц ца пра іх.

Ве ры Сі бі ра вай 88 га доў. Яна жы ве на 

ра дзі ме Му ля ві на, у Ека ця рын бур гу. Пі ша 

доб рыя каз кі. І ма рыць вы даць вя лі кую 

кні гу з ка ля ро вы мі ілюст ра цы я мі сва ёй 

дач кі, якая па мер ла ад ра ку. На ват наз ву 

пры ду ма ла — «Бяз дон нае во зе ра».

Пен сія ў Ве ры Ва сі леў ны не вя лі кая. Та-

му, каб ажыц ця віць сваю ма ру, яна амаль 

кож ны дзень (і на ват у моц ныя ма ра зы!) 

ста іць па не каль кі га дзін ка ля крам, спра-

бу ю чы пра даць свой пер шы збор нік ка-

зак. За гэ тым за ня ткам яе і пры кме ці лі 

жур на ліс ты. Зра бі лі не вя ліч кі сю жэт на 

тэ ле ба чан ні.

Так я да ве да ла ся, што ў ся рэ дзі не 90-х 

Ве ра Сі бі ра ва вы пус ці ла свой пер шы 

збор нік на кла дам у дзве ты ся чы асоб ні-

каў. З чор на-бе лы мі ма люн ка мі сва ёй дач-

кі. Свят ла на пра ца ва ла ін жы не рам, але 

за хап ля ла ся ма ля ван нем і з за да валь-

нен нем ра бі ла ілюст ра цыі да мат чы ных 

ка зак. Пер шая Ве ры на кніж ка вы да дзе-

ная на звы чай най га зет най па пе ры, бо 

дру ка ва ла яе ба бу ля за кошт сва ёй пен сіі. 

Ха це ла пра даць, але не атры ма ла ся: пай-

шоў з жыц ця муж, і жан чы на на доў га за кі-

ну ла за ду му. Год та му ў Ве ры Ва сі леў ны 

па мер ла яшчэ і дач ка. Ця пер ба бу ля ад на 

кла по ціц ца пра ўнуч ку.

Пас ля сю жэ таў і пуб лі ка цый у сац сет-

ках і СМІ пра Ве ру да ве даў ся ўвесь свет, 

на жур на ліс таў аб ры нуў ся шквал зван коў 

ад тых, хто хо ча да па маг чы. Ка лі Ве ра 

Ва сі леў на чар го вы раз прый шла пра да-

ваць свае кні гі, на мес цы яе ўжо ча ка-

ла ве лі зар ная чар га ах вот ных іх ку піць. 

А ня даў на ад на з па куп ніц па да ры ла ба-

бу лі пі шу чую ма шын ку, каб яна больш 

не пі са ла свае каз кі ад ру кі. І што са мае 

га лоў нае: мно гія вы да вец твы пра па на ва-

лі ка зач ні цы су пра цоў ніц тва. Яна вы бра-

ла друкарню, якая зна хо дзіц ца ў род ным 

го ра дзе. За раз вя лі кая кні га ба бу лі ных 

ка зак з ка ля ро вы мі ілюст ра цы я мі яе дач-

кі ўжо ў ра бо це! Да рэ чы, пер шую кніж ку 

Ве ры Сі бі ра вай, з якой усё па ча ло ся, ця-

пер мож на на быць ан лайн як у дру ка ва-

ным, так і ў элект рон ным вы гля дзе з лю-

бо га мес ца све ту (https://rіdero.ru/books/

skazkі_і_skazy/).

Ці ка вае су па дзен не. У той мо мант, ка лі 

я ўжо збі ра ла ся зда ваць гэ тую ка лон ку, 

мне на пі са ла ад на курс ні ца. Маў ляў, ёй 

у ру кі тра пі лі  вель мі ці ка выя апа вя дан-

ні, якія пі ша ба бу ля на бе ла рус кай мо ве. 

«Мне іх да сла ла яе ўнуч ка. Мо жа быць, 

яны за ці ка вяць «Ся мей ную га зе ту»?» Па-

чы таць тыя апа вя дан ні я яшчэ не па спе ла. 

Жыву ў прад чу ван ні...

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
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Жы выя тра ды цыіЖы выя тра ды цыі  

Ка ця ры на РУ СА НА ВА: 

«МА РУ, КАБ БЫ ЛО «МА РУ, КАБ БЫ ЛО 
ЯК МА ГА МЕНШ ЯК МА ГА МЕНШ 
«ПА РА НЕ НЫХ МАМ»«ПА РА НЕ НЫХ МАМ»
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У ро лю жа ні ха цу доў на ўжыў ся сын мяс цо вых жы ха роў, 

ма лод шы на ву ко вы су пра цоў нік На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі Аляк сандр Гал коў скі. 

Ня вес та так са ма пры еха ла з Мін ска. Ма ры на Бон да ра ва 
пра цуе ар хі тэк та рам.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

ЗА КІ НУ ЛІ ЗАЙ ЦА
У ВЁС ЦЫ СУ ДЗІ ЛЫ ЗЛА ДЗІ ЛІ РЭ КАН СТРУК ЦЫЮ ВЯ СЕЛЬ НА ГА АБ РА ДУ

Раз маў ля лі мы з Ка ця ры най Дзміт ры еў най у па мяш кан ні, дзе яна што-

дзень вось ужо 15 га доў кан суль туе ця жар ных. Ад ра зу ж у во чы кі ну лі ся 

мяк кія цац кі на крэс лах ды па пя ро вая аплі ка цыя на сця не — жан чы на, 

якая бе раж лі ва вы пус кае са сва ёй да ло ні роз на ка ля ро вых ма тыль коў. 

Сю жэт псі хо лаг пры ду ма ла са ма. «Жан чы на па сва ёй пры ро дзе мо жа 

на ра дзіць да дзе ся ці дзя цей. Та му тут дзе сяць пра мень чы каў. Каб на ша 

кра і на квіт не ла, кож ная бе ла рус ка па він на на ра дзіць пя ця рых дзе так. 

Каб не вы мер ла — ха ця б па трое». І Ка ця ры на Дзміт ры еў на рас ка за ла 

прыт чу пра ма тыль ка. «У ад ным го ра дзе жыў муд рэц. Але знай шоў ся 

зайз дрос нік, які па чаў ду маць, як да ка заць ін шым лю дзям, што на са-

май спра ве больш муд ры ён. Вы ра шыў: «Я вазь му ма тыль ка, сха ваю 

яго па між да ло няў, па ды ду на ва чах ва ўсіх да муд ра ца і спы та ю ся ў яго: 

«Ска жы, што ў мя не ў ру ках?» Ён, вя до ма ж, зда га да ец ца, што ма ты лёк. 

Та ды я яго спы таю: «А які гэ та ма ты лёк, жы вы ці мёрт вы?» Ка лі ска жа, 

што ма ты лёк жы вы, та ды я зу сім не пры кмет на сціс ну свае да ло ні і раз-

ду шу яго. А ка лі ска жа, што мёрт вы, та ды я ад пу шчу яго. І ўсе ўба чаць, 

што муд рэц па мы ліў ся». Так ён і зра біў. Узяў ма тыль ка, па ды шоў да 

муд ра ца і спы таў ся ў яго: «Ска жы, які ма ты лёк у ма іх да ло нях: жы вы ці 

мёрт вы?» — «Усё ў тва іх ру ках», — ад ка заў муд рэц. Тое ж са мае мож на 

ска заць і ад нос на жан чын, якія пры хо дзяць да мя не на пе рад аборт ную 

кан суль та цыю. Усё ў іх ру ках».

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Су стрэ ча без аб ца саўСу стрэ ча без аб ца саў  

«Абор ты — мой боль». 
Гэ та пер шая фра за, 

якую я па чу ла 
ад псі хо ла га 

ба ры саў ска га рад до ма, 
ка лі да маў ля ла ся з ёй 

на ін тэр в'ю
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