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І ЗНОЎ АБ АДЗІ НО ЦЕ...
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Але спа чат ку, раз ужо па ча лі, 

пра Кра і ну ўзы хо дзя ча га сон ца... 

Лю бое гра мад ства су ты ка ец ца са 

сва і мі праб ле ма мі. Ад нак Япо ніі, з 

яе са мым ста рым на сель ніц твам 

у све це (27,3 % гра ма дзян гэ тай 

кра і ны ста рэй шыя за 65 га доў), 

апош нім ча сам прый шло ся мець 

спра ву з не ча ка ным вы клі кам — 

ста рэ чай зла чын нас цю. Уз ро вень 

коль кас ці арыш таў у да чы нен ні да 

па жы лых лю дзей, асаб лі ва жан-

чын, там вы шэй шы, чым ся род мо-

ла дзі і лю дзей ся рэд ня га ўзрос ту. 

Пра гэ та га во рыц ца ў ар ты ку ле 

Shіhо Fukаdа Jараn's Рrіsоns Аrе 

а Hаvеn fоr Еldеrlу Wоmеn, на дру-

ка ва ным у ча со пі се Blооmbеrg 

Busіnеsswееk.

Ра ней пра япон скіх ста рых кла-

па ці лі ся сем'і і мяс цо выя су пол кі, 

ад нак сі ту а цыя мя ня ец ца, пі ша 

аў тар. З 1980 да 2015 го да коль-

касць пен сі я не раў, якія жы вуць у 

адзі но це, вы рас ла больш чым у 

шэсць ра зоў. У 2017 го дзе апы-

тан не вы яві ла, што 40 % злоў ле-

ных на кра дзя жы па жы лых лю дзей 

аль бо не ма юць сям'і, аль бо рэд ка 

ма юць зно сі ны з род ны мі. Час та 

гэ тыя лю дзі ка жуць, што ім, ка лі 

па трэб на да па мо га, звяр нуц ца ня-

ма да ка го.

Мно гія па жы лыя япон кі скар-

дзяц ца, што, ма ю чы свой дом і 

сям'ю, яны не ад чу ва юць ся бе як 

до ма, што іх не ра зу ме юць і ста-

вяц ца вы ключ на як да тых, хто 

ад каз вае за хат нія спра вы. На-

прык лад спа да ры ня Н., 80 га доў 

(ёсць муж, сын і ўну кі), якая ўкра ла 

ў кра ме кніж ку ў мяк кай вок лад-

цы, фры ка дэль кі і ве ер, га во рыць: 

«Я кож ны дзень бы ла ад на, і мне 

бы ло вель мі са мот на. Я зай шла ў 

кніж ны ў цэнт ры го ра да і ўкра ла 

ра ман у мяк кай вок лад цы. Мя не 

зла ві лі і ад вез лі ў па лі цыю, дзе 

мя не да пыт ваў вель мі пры ем ны 

афі цэр. Ён быў так мі лы. Слу хаў 

усё, што я га ва ры ла. Я ад чу ла, што 

мя не слу ха юць упер шы ню за ўсё 

маё жыц цё. Пад ка нец ён мяк ка 

па ля паў мя не па пля чы і ска заў: 

«Я ра зу мею, што вам са мот на, але 

больш так не ра бі це». Жыць у тур-

ме мне па да ба ец ца больш. Ва кол 

заў сё ды ёсць лю дзі, і я не ад чу ваю 

адзі но ты. Ка лі я вый шла з-за кра-

таў, я абя ца ла са бе, што ні ко лі на-

зад не вяр ну ся. Але я не маг ла не 

су ма ваць па жыц ці ў тур ме»...

А за раз вер нем ся да Бе ла ру сі. 

Вя до ма, у нас да та ко га яшчэ не 

дай шло, але я па мя таю, як год ці 

два та му пра чы та ла ў ад ной са 

зво дак МУС аб па жы лой мін чан цы, 

якая вы клі ка ла мі лі цыю і па скар дзі-

ла ся на тое, што на яе ні бы та на па лі. 

У хо дзе раз бі раль ніц тва хут ка вы-

свет лі ла ся, што ба бу ля ўсё пры-

ду ма ла, ды яна і са ма ў рэш це 

рэшт пры зна ла ся ў гэ тым. І ве-

да е це, што яна ска за ла? «Мне 

бы ло так са мот на, не бы ло з кім 

на ват па га ва рыць, і я вы ра шы ла 

па гу та рыць хоць бы з мі лі цы я-

не рам, але для гэ та га па трэб на 

бы ла пад ста ва...» Ад чу ва е це, 

на коль кі па доб на? Роз ныя кан-

цы зям но га ша ра, а праб ле мы ў 

лю дзей ад ноль ка выя...

Ад чай нае па чуц цё 
адзі но ты — 
хва ра ві тая пра ява?

Я не знай шла звес так па 

Бе ла ру сі, але ў су сед няй Ра сіі, 

на прык лад, у хо дзе апы тан ня 

вы свет лі ла ся, што кож ны дзя-

ся ты ча ла век ста рэй шы за 65 га-

доў ад чу вае ся бе адзі но кім, а яшчэ 

больш лю дзей не пры зна юц ца ў 

гэ тым і па ку ту юць моўч кі. На огул, 

з га да мі пра ца, за хап лен ні, за ка ха-

нас ці, служ бо выя ра ма ны і сяб ры 

па кры ху сы хо дзяць на дру гі план, 

і толь кі сям'я не губ ляе сва іх па зі-

цый, больш за тое, на бы вае ўсё 

боль шую каш тоў насць. Але не-

ад па вед насць па між на шы мі ча-

кан ня мі ад сва іх бліз кіх лю дзей і 

фак тыч ны мі спра ва мі пры во дзіць 

да раз віц ця па чуц ця адзі но ты, па-

кі ну тас ці і за бы тас ці.

Праў да, ня даў на да вя ло ся па гу-

та рыць з док та рам, якая вы ка за ла 

свой да во лі не ча ка ны, хут чэй, пра-

фе сій ны по гляд на гэ тую праб ле му. 

Але не Іва шэ віч 62 га ды, у яе 38 га-

доў ме ды цын ска га ста жу, з якіх 24 

яна пра ца ва ла га лоў ным ура чом 

ад ной са ста ліч ных па лі клі нік.

— І ў мя не бы ва юць пры сту пы 

і дэ прэ сіі, і рос па чы, — га во рыць 

Але на Яў ге наў на. — З ад на го 

бо ку, я ра да і га на ру ся, што мая 

дач ка жы ве і зра бі ла доб рую кар'-

е ру ў ЗША, а з дру го га — мне не 

ха пае ўсіх гэ тых жыц цё вых ра дас-

цяў, якія мо гуць даць толь кі бліз кія 

лю дзі. Вось у мя не ёсць сяб роў ка, 

у якой се ра да — гэ та свя ты дзень, 

та му што ў се ра ду да яе на вя чэ ру 

пры хо дзяць дач ка з зя цем, і аў-

то рак так са ма свя ты дзень, та му 

што ў аў то рак яна рых ту ец ца да 

гэ тай вя чэ ры. Так што на гэ тыя 

дні яна не да ступ ная для ўсіх сва іх 

сяб роў, і па він на зда рыц ца неш та 

са праў ды эк стра ар ды нар нае, каб 

яна ад да ла гэ ты час не ча му ін ша-

му. Вось мне так са ма ха це ла ся б 

та кіх ся мей ных вя чэ р... Так, я ча-

сам ад чу ваю адзі но ту, та му што 

дзе ці вель мі да лё ка. Вось на ле та 

да мя не ўнуч кі пры еха лі, дык, вы 

не па ве ры це, я шкла не мыю на 

кух ні, та му што іх ма лень кія руч-

кі на ім за ста лі ся... І мне, вя до ма, 

ха це ла ся б ба чыць іх раз у 2-3 дні, 

а не раз на паў го да. Але трэ ба 

гля дзець на рэ чы цвя ро за і ра зу-

мець, што ма ла дым трэ ба да ваць 

ды хаць воль на і не аб ця жар ваць 

іх са бой. І по тым, у мя не так са ма 

ёсць свае ін та рэ сы, сваё ці ка вае 

жыц цё, асоб нае ад іх...

На огул, ве лі зар нае, ад чай нае 

па чуц цё адзі но ты Але на Іва шэ віч 

лі чыць хва ра ві тай пра явай. «Усе 

гэ тыя дзіў ныя фор мы па во дзі н 

(Але на Яў ге наў на мае тут на ўва-

зе фак ты, зга да ныя ў ар ты ку ле аб 

па жы лых япон ках і не толь кі) — гэ-

та хва ра ві тыя пра явы, на прык лад, 

эн цэ фа ла па тыі. У нас усё ста рэе 

з ча сам. Нам зда ец ца на ту раль-

ным, што ў ста лым уз рос це ба ляць 

і не гнуц ца су ста вы, але ра зам з 

імі ста рэ юць і ску ра, і мыш цы і, на 

жаль, маз гі. Яны ўжо не вы пра цоў-

ва юць па трэб най коль кас ці ней ра-

ме ды я та раў, на прык лад»... Вы хад 

на ша су раз моў ні ца ба чыць у адэ-

кват най ме ды ка мен тоз най тэ ра піі. 

«Ёсць, да пус цім, прэ па ра ты, якія 

па ляп ша юць струк ту ру моз га, — 

ка жа яна. — Іх да юць не да но ша-

ным дзет кам, каб да спеў іх мозг. 

Тое ж са мае ля чэн не пра вод зяць і 

ў ста лым уз рос це. Але, каб пра вес-

ці курс та кой тэ ра піі, трэ ба, каб ча-

ла век звяр нуў ся па ме ды цын скую 

да па мо гу. А бе ла рус кая ба бу ля 

ні ко лі не прый дзе ў па лі клі ні ку з 

та кі мі скар га мі, у нас не той мен-

та лі тэт. Вось на су ста вы яна па-

скар дзіц ца, на га лаў ны боль, боль 

у сэр цы... А на дрэн ны на строй, на 

тое, што жыць не хо чац ца, — не... 

Ча му та кой скла да най з'яў ля ец ца 

пра фі лак ты ка са ма губ стваў ся род 

ста рых? Та му што яны ні ко му ні-

чо га не га во раць. Яны за шы юц ца 

ў ся бе до ма, ся дзяць там моўч кі, 

а по тым на ду ма юць — і зро бяць 

з са бой што-не будзь... На огул, уз-

ро вень са ма губ стваў ся род ста рых 

70—80 га доў вель мі вы со кі, хоць 

гэ та ў прын цы пе вы ра шаль ная 

праб ле ма. Але ў нас вель мі ба яц-

ца звяр нуц ца да псі хі ят ра»...

На прык лад, дэ прэ сія, па сло вах 

док та ра, мо жа мець са мыя роз-

ныя пра явы. «У ма ёй ме ды цын-

скай прак ты цы быў вы па дак, ка лі 

ў па цы ент кі быў пе рад ін суль тны 

стан (ка жу чы ме ды цын скай мо вай, 

на зі ра ла ся клі ні ка тран зіс тар ных 

ішэ міч ных атак), — рас каз вае Але-

на Іва шэ віч. — Я як док тар ля чы ла 

яе ад гэ та га на пра ця гу двух га доў. 

А по тым яна з'ез дзі ла да дач кі ў 

Маск ву, і тая ўга ва ры ла яе сха дзіць 

да псі хі ят ра. Псі хі ятр вы пі са ла па-

цы ент цы ан ты дэ прэ сан ты і ска за-

ла, што ўсё, што ў яе бы ло, — гэ та 

пра явы дэ прэ сіі. Так яно і ака за-

ла ся. У гэ тай жан чы ны пас ля трох 

ме ся цаў пры ёму ан ты дэ прэ-

сан таў усё ста бі лі за ва ла ся, 

пе ра ста лі ад ні мац ца мо ва, 

ру ка і на га, знік лі і ўсе ас тат-

нія сімп то мы пе рад ін суль тна-

га ста ну — і прэ па ра ты, які мі 

мы яе ля чы лі, ака за лі ся не па-

трэб ны мі. Ка лі мы ста лі з ёй 

раз маў ляць, то вы свет лі ла ся, 

што яна насамрэч пе ра жы ва-

ла тады ў псі ха ла гіч ным пла не 

ня прос тыя ча сы. У яе на той 

мо мант скла ла ся так, што яе 

ма ці па мі ра ла ад ра ку, а доч кі 

ўлад коў ва лі ся ў жыц ці вель мі 

скла да на, ве да е це, «па ля це лі 

сва і мі кры ла мі», але па куль 

улад ка ва лі ся, сэр ца ў ма мы 

за іх ба ле ла... Вось усё гэ та ў 

цэ лым і пры вя ло да та го, што 

маю па цы ент ку «на кры ла»... 

Я гэ та да та го, што не трэ ба 

ба яц ца звяр тац ца па да па мо гу да 

спе цы я ліс таў. Увесь цы ві лі за ва-

ны свет не ба іц ца ні псі хо ла гаў, ні 

псі хі ят раў, толь кі мы ча мусь ці ад-

чу ва ем пе рад імі не пе ра адоль ны 

страх»...

* * *
Уво гу ле, тут ёсць да ча го пры-

слу хац ца, і тое, што ўзрос та выя 

фі зі я ла гіч ныя зме ны ўплы ва юць на 

вель мі мно гае, у тым лі ку і на псі-

хіч ны стан, ні хто не ад маў ляе. Ка-

неш не, гэ та так. Але, каб не даць 

ча ла ве ку ска ціц ца ў «да жы ван не» 

(а дэ прэ сія па жы лых — вель мі рас-

паў сю джа ная праб ле ма), не бу дзе 

ліш нім, ка лі бліз кія так са ма пад тры-

ма юць у яго ці ка васць да жыц ця. 

Ліш ні раз па тэ ле фа на ваць і па га-

ва рыць са сва ёй ма ці ці ба бу ляй — 

гэ та не та кая вя лі кая ах вя ра. Яшчэ 

адзін шлях вы ра шэн ня праб ле-

мы — мож на на ву чыць яе ва ло даць 

кам п'ю та рам, ка рыс тац ца ін тэр нэ-

там, і яна ўжо са ма зной дзе чым 

ся бе за няць у су час ным ліч ба вым 

све це. І чым больш шчас лі вай бу-

дзе яе ста расць, тым менш бу дзем 

ба яц ца ста рас ці мы са мі...

Свят ла на БУСЬ КО.

Фота носіць ілюстрацыйны характар.

Мін скі аб лас ны фес ты валь-кір маш 

пра цаў ні коў ся ла «Да жын кі-2018» 

збя рэ жы ха роў го ра да і ра ё на, 

а так са ма шмат лі кіх гас цей 

у Мя дзе ле 29 ве рас ня.

Стар шы ня Мінск ага аб лас но га Са ве-

та дэ пу та таў На тал ля ЯКУ БІЦ КАЯ, якая 

ўзна чаль вае штаб па пад рых тоў цы да свя та, 

ад зна чае, што тут ад ра ман та ва ныя са цы-

яль ныя аб' ек ты, шко лы, уста но вы куль ту ры, 

жы лы фонд. У пры ват нас ці, пра ве дзе ны бя-

гу чы ра монт 32 да моў і ка пі таль ны васьмі, 

аб ноў ле на ін жы нер на-транс парт ная інф ра-

струк ту ра. Усё гэ та зроб ле на су мес на з жы-

ха ра мі го ра да і ра ё на. Пра ек ты вы но сі лі на 

гра мад скае аб мер ка ван не, пры слу хоў ва лі ся 

да вы каз ван няў лю дзей з тым, каб ім бы ло 

зруч на і кам форт на жыць.

У пра цэ се пад рых тоў кі да фес ты ва лю 

ста ра жыт ны Мя дзел па ма ла дзеў, кан ста-

та ва ла на мес нік стар шы ні Мя дзель ска-

га рай вы кан ка ма Іна БА РЫ Е ВА. Змя ні ла 

вы гляд, ста ла больш утуль най цэнт раль ная 

пло шча, рэ кан стру я ва ны ам фі тэ атр, па бу да-

ва ны гас ці ніч ны комп лекс, дзе так са ма раз-

мес ціц ца ад дзел для рэ гіст ра цыі шлю баў. 

Пад час «Да жы нак» у ку рорт ным па сёл ку 

На рач ад кры ец ца га ле рэя зна ка мі та га зем-

ля ка — на род на га мас та ка Бе ла ру сі Ва сі ля 

Ша ран го ві ча. На ма ла дзёж най пля цоў цы 

прой дзе фі нал аб лас но га кон кур су «Ула-

дар ся ла». А на «Ве тэ ран скім пад вор ку» 

пра дэ ман стру юць вы ра шча ную на пры ся-

дзіб ных участ ках пра дук цыю пен сі я не ры і 

ве тэ ра ны.

Бяс спрэч на, важ на пад рых та ваць ма-

тэ ры яль на-тэх ніч ную ба зу, пля цоў ку для 

фес ты ва лю, але не менш важ на ства рыць 

свя точ ную ат мас фе ру, лі чыць на чаль нік 

Га лоў на га ўпраў лен ня ідэа ла гіч най ра-

бо ты, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 

Мі набл вы кан ка ма Тац ця на ХМЕЛЬ. 

Бу дуць ар га ні за ва ны тры кан цэрт ныя 

пля цоў кі. На га лоў най сцэ не ў ам фі-

тэ ат ры ад бу дзец ца ўра чыс тая цы ры мо нія 

ўзна га ро джан ня пе ра мож цаў аб лас но га 

фес ты ва лю, а ў 20.00 — кан цэрт ная пра-

гра ма Ма ла дзёж на га тэ ат ра эст ра ды. Пас ля 

за кан чэн ня кан цэр та нач ное не ба па тра ды-

цыі рас кве ціць фе ер верк.

Асаб лі васць сё лет ніх «Да жы нак» — 

свя точ нае шэс це «Да жы нач ная та ла ка» з 

удзе лам пе ра мож цаў жні ва ў су пра ва джэн ні 

ама тар скіх ха рэа гра фіч ных ка лек ты ваў Мін-

шчы ны. На пе ра дзе кож ная дэ ле га цыя бу дзе 

нес ці да жы нач ны сноп і ка ра вай з да лей шай 

іх дэ ман стра цы яй на вы стаў цы.

Да во лі ці ка вай уяў ля ец ца і вы стаў ка 

«Зям лі ма ёй ку то чак да ра гі». Яе ідэя па ка-

заць, што Мін шчы на вя лі кі агуль ны дом, дзе 

для кож на га ёсць мес ца, дзе за хоў ва юц ца 

даў ніш нія тра ды цыі ра мёст ваў, фальк ло-

ру, на цы я наль най тра ды цый най кух ні. Тут 

кож ны ра ён прад ста віць свае эт на-брэн ды, 

каб па ка заць уні каль насць і не паў тор насць 

род на га кут ка.

А яшчэ Мя дзель шчы на як край азёр сла-

віц ца ры бай, у тым лі ку і вуг ром. У рэ ста ра не 

пад ад кры тым не бам «Ву га рок» усе ах вот ныя 

па каш ту юць рыб ныя стра вы, пры га та ва ныя 

прад пры ем ства мі гра мад ска га хар ча ван ня, 

а на пля цоў цы «Рыб ны край» удзель ні кі і 

гос ці свя та змо гуць на быць пра дук цыю рыб-

га саў воб лас ці. На огул, са мая пра цяг лая ў 

Мя дзе ле ву лі ца На бя рэж ная пе ра ўтво рыц ца 

ў адзі ны ганд лё вы рад, пад крэс лі ла на чаль-

нік Га лоў на га ўпраў лен ня ганд лю і па слуг 

Мі набл вы кан ка ма Тац ця на АБ ЛЯК.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ



На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні  

Рэ ста ран «Ву га рок» і «Ве тэ ран скі пад во рак»Рэ ста ран «Ву га рок» і «Ве тэ ран скі пад во рак»
Чым здзі вяць на вед валь ні каў аб лас ныя «Да жын кі»
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