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Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

З дзя цiн ства мы пры звы ча i лi ся, 

што чыст ка зу боў — част ка што-

ра нiш ня га ры ту а лу па до гля дзе за 

са бой. Ад нак да яго ар га нi за цыi мы 

па ды хо дзiм ча сам не вель мi ад каз-

на, не звяр та ю чы ўва гi, ска жам, на 

вы бар зуб ной па сты. А яе, мiж iн-

шым, вар та аба вяз ко ва пад бi раць 

iн ды вi ду аль на.

— Ся род са мых час тых праб лем, з 

якi мi су ты ка юц ца па цы ен ты, мож на вы-

лу чыць ад чу валь насць зу боў, па цям нен-

не эма лi i ка ля ро вы на лёт, ка ры ес, схiль-

насць да за па лен ня дзяс наў, — пе ра лiч-

вае ўрач-ста ма то лаг, за гад чык ста ма-

та ла гiч на га ад дзя лен ня 3-й га рад ской 

дзi ця чай клi нiч най па лi клi нi кi Але на 

ВЫ СОЦ КАЯ. — Кож ная з гэ тых праб-

лем па тра буе аба вяз ко ва га ўмя шан ня 

ста ма то ла га. Пра фе сiй ная гi гi е на по лас-

цi ро та, апра цоў ка ан ты бак тэ ры яль ны мi 

са ста ва мi, па крыц цё зу боў спе цы яль ны-

мi срод ка мi для ўма ца ван ня эма лi i, ка-

неш не, су час нае ля чэн не ка ры е су зу боў 

да па ма га юць па збег нуць раз вiц ця 

ўсклад нен няў.

Але ў кож ным з пе ра лi ча ных вы пад-

каў вя лi кую ро лю ады гры вае i вы бар 

срод каў для да маш ня га до гля ду.

ЧЫС ЦIМ I ЛЕ ЧЫМ
— Ка лi зу бы хва ра вi та рэ агу юць на 

га ра чую цi ха лод ную ежу, iх «ло мiць», 

то iх тып — ад чу валь ныя. Ка лi верх нi 

шчыль ны слой эма лi знош ва ец ца, то 

ага ля ец ца ўраз лi вы ўнут ра ны слой ткан-

кi — дэн цiн. Ад сюль i не пры ем ныя ад чу-

ван нi, — тлу ма чыць урач-ста ма то лаг.

На ве дай це спе цы я лiс та: ён пра вя дзе 

спе цы яль ныя ма нi пу ля цыi, якiя за кры-

юць «пра рэ хi» ў эма лi: на прык лад, апра-

цуе ўчас так зу ба фто рам цi на ват па ста-

вiць плом бу. Вам па ды дзе спе цы яль ная 

па ста для ад чу валь ных зу боў, яна ўма-

цуе сла бую эмаль дзя ку ю чы ўтры ман ню 

со ляў ка лiю i строн цыю.

Зда ра ец ца, што ў ча ла ве ка моц ная 

эмаль, але цём ная. У гэ тым вы пад ку па-

ды дзе ад бель валь ная па ста. Ка рыс тац ца 

ёй мож на 1—2 ра зы на ты дзень, час цей 

нель га, бо па цер пiць эмаль. Най больш 

моц ныя ад бель валь ныя са ста вы ўтрым-

лi ва юць пе ра кiс ва да ро ду цi пе ра ксiд кар-

ба мi ду, але пры мя няць гэ тыя срод кi мож-

на толь кi тым, у ка го зда ро выя зу бы.

Ка лi ў ва шай ро та вай по лас цi раз вi-

ло ся за па лен не, на дзяс нах ёсць ран кi, 

ста ма тый ныя аф ты, вам па ды дзе ан ты-

бак тэ ры яль ная па ста. Лепш за ўсё ся бе 

па ка за лi ашча джаль ныя ан ты сеп тыч-

ныя срод кi: яны не толь кi вы дат на спраў-

ля юц ца з па та ген ны мi мiк ро ба мi, але i 

да па ма га юць зняць раз драж нен не i за-

па лен не дзяс наў. У iх склад час та ўва-

хо дзяць эк страк ты ле ка вых рас лiн: шал-

фею, ка лен ду лы, кры ва ўнi ку, ра мон ку.

Па сты, якiя ад но сяц ца да ты пу су-

праць ка ры ёз ных, утрым лi ва юць у са ста-

ве ў асноў ным вы твор ныя фто ру i каль-

цыю. Фтор вы ка рыс тоў ва юць, каб «за-

жыў ляць» зуб ную эмаль (ён здоль ны 

за кры ваць мiк ра трэ шчын кi, пе ра шка-

джа ю чы раз вiц цю ка ры ёз на га пра цэ су). 

Коль касць гэ та га рэ чы ва не па вiн на 

быць за над та вы со кая: не больш за 150 мг 

на 100 г па сты для да рос лых i 50 мг на 

100 г дзi ця чай. Не ка то рым лю дзям фтор 

су праць па ка за ны, та му лепш пра кан-

суль та вац ца з ура чом.

ДЛЯ АСАБ ЛI ВЫХ 
ВЫ ПАД КАЎ

— До гляд по лас цi ро та ста но вiц ца 

больш скла да ным, ка лi пры сут нi ча юць да-

дат ко выя фак та ры: ка лi ў вас уста ноў ле на 

брэ кет-сiс тэ ма цi вы но сi це здым ныя пра-

тэ зы. Асаб лi выя па тра ба ван нi i ў дзi ця чым 

уз рос це, бо зуб ная эмаль ма лых ад роз нi-

ва ец ца ад тка нак да рос лых, — звяр тае 

ўва гу Але на Вы соц кая.

Зуб ная па ста для дзя цей па вiн на 

мець ашча джаль ны са стаў, на прык лад, 

на асно ве ды каль цый фас фа ту цi ды ак-

сi ду крэм нiя. Утры ман не фто ру не па вiн-

на пе ра вы шаць 0,025 %. Мно гiя ста ма-

то ла гi не рэ ка мен ду юць ка рыс тац ца 

срод ка мi з фто рам дзе цям, якiм менш 

за тры га ды. Рэ ка мен да ва ны iн дэкс RDA 

(iм вы мя ра ец ца аб ра зiў насць зуб ных па-

стаў) — не вы шэй за 50.

Ка лi вы но сi це брэ ке ты, чыст цы зу боў 

вар та ад да ваць асаб лi вую ўва гу. Акра-

мя стан дарт най шчот кi i нi цi, вар та на-

быць i спе цы яль ны ёр шык — з яго да-

па мо гай ляг чэй па зба вiц ца ад фраг мен-

таў ежы ў цяж ка да ступ ных мес цах. 

Срод кi для гi гi е ны лепш вы бi раць з вы-

со кiм утры ман нем фто ру, па коль кi ар-

та дан тыч нае ля чэн не ро бiць зу бы больш 

ураз лi вы мi для ка ры е су.

Ка лi вы но сi це зуб ныя пра тэ зы, не 

за бы вай це ся iх рэ гу ляр на чыс цiць. Зуб-

ную па сту лепш вы бi раць з мяк кiм дзе ян -

нем. Са ста ваў з аб ра зiў ным эфек там 

лепш па збя гаць: яны мо гуць па дра паць 

па верх ню пра тэ за.

Акра мя па сты, для до гля ду по лас цi 

ро та вы ка рыс тоў ва юц ца спе цы яль ныя 

ге лi i апа лоск валь нi кi. Тут вар та пра кан-

суль та вац ца са ста ма то ла гам — ён па-

рэ ка мен дуе срод кi, якiя бу дуць ап ты-

маль ныя ў ва шым вы пад ку.
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Эн да крын ная па та ло гiя 

за рэ гiст ра ва на ў 928 861 

бе ла ру са, а гэ та амаль 

10 % на сель нiц тва. Пры 

гэ тым ак тыў на га на зi ран ня 

i кант ро лю за ця чэн нем 

хва ро бы па тра буе 656 950 

па цы ен таў, гэ та зна чыць 

2/3 з тых, хто звяр та ец ца 

да эн да кры но ла га, ста вяць 

на дыс пан сер ны ўлiк.

Хва ро бы 
шчы та па доб най 
за ло зы — 
на пер шым мес цы

Трэ цяя част ка ад усёй эн да-

крын най па та ло гii ў Бе ла ру сi — за-

хвор ван нi шчы та па доб най за ло зы, 

па ве да мi ла га лоў ны ўрач Рэс-

пуб лi кан ска га цэнт ра ме ды цын-

скай рэ абi лi та цыi i баль не а ля-

чэн ня, га лоў ны па за штат ны эн-

да кры но лаг Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя На тал ля КАР ЛО ВIЧ.

— Ся род най больш час тых за-

хвор ван няў — вуз ла вы вал ляк, 

та кiх па цы ен таў у нас ка ля 80 ты-

сяч. Вя лi кую част ку зай мае гi па-

ты рэ ёз — гэ та знi жэн не функ цыi 

шчы та па доб най за ло зы, i та кiх па-

цы ен таў у нас ка ля 150 ты сяч. Да-

во лi рас паў сю джа нае за хвор ван-

не — хра нiч ны iмун ны ты рэ а i дыт. 

Яшчэ ад но за хвор ван не — ты рэ-

а так сi коз, яно не са мае рас паў сю-

джа нае (та кiх па цы ен таў за год 

за рэ гiст ра ва на 10 ты сяч), але 

важ нае па сва iх на ступ ствах. I, ка-

неш не, рак шчы та па доб най за ло-

зы, якi хоць i не з'яў ля ец ца эн да-

крын ным за хвор ван нем, так са ма 

важ ны для эн да кры но ла гаў. За 

мi ну лы год за рэ гiст ра ва на больш 

за 1200 вы пад каў ра ку шчы та па-

доб най за ло зы.

У дзя цей хва ро бы шчы та па доб-

най за ло зы зай ма юць 70 % ад усiх 

эн да крын ных па та ло гiй. Пра гэ та 

рас ка за ла пра фе сар 1-й ка фед-

ры дзi ця чых хва роб БДМУ, га-

лоў ны па за штат ны дзi ця чы эн-

да кры но лаг Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя Ан жа лi ка СОН ЦА ВА.

— На па ча так гэ та га го да най-

боль шая коль касць дзя цей за рэ-

гiст ра ва на з ды яг на зам прос ты 

не так сiч ны вал ляк. Iх ка ля 12,5 

ты ся чы. На сён ня дзя ку ю чы На-

цы я наль най пра гра ме па лiк вi да-

цыi ёда дэ фi цыт ных ста наў у на-

шай кра i не ёд на га дэ фi цы ту ня-

ма. I ў вы нi ку мы ба чым змян-

шэн не з го ду ў год коль кас цi 

дзя цей з гэ тым ды яг на зам. За 

пяць га доў за хва раль насць знi-

зi ла ся са 195 вы пад каў на 100 

ты сяч дзя цей да 158 вы пад каў. 

На па ча так го да ў нас на зi ра ла ся 

338 дзя цей з пры ро джа ным гi па-

ты рэ ё зам.

Да рэ чы, як ад зна чы лi спе цы я-

лiс ты, у све це пе ра ва жа юць ёда-

дэ фi цыт ныя за хвор ван нi, на iх па-

ку туе ка ля 1,5 мiль яр да ча ла век на 

пла не це. У на шай кра i не, дзя ку ю-

чы па лi ты цы на ўзроў нi ўра да, ёда-

дэ фi цыт быў лiк вi да ва ны, i рас паў-

сю джа насць вал ля ка, якi раз вi ва-

ец ца з гэ тай пры чы ны, знi зi ла ся не 

менш, чым у два ра зы. Сён ня аба-

вяз ко вай ёд най пра фi лак ты кi не 

па тра бу ец ца.

— Яна з'яў ля ец ца аба вяз ко вай 

толь кi ў гру пах ры зы кi. Гэ та дзе цi i 

пад лет кi ў пе ры яд па ла во га вы спя-

ван ня. А так са ма жан чы ны пад час 

ця жар нас цi i груд но га карм лен-

ня, — пра iн фар ма ва ла На тал ля 

Кар ло вiч.

— Iс ну юць да ныя аб уплы ве 

ёда дэ фi цы ту на iн тэ ле кту аль ны 

па тэн цы ял дзi ця цi, — да да ла Ан-

жа лi ка Сон ца ва. — Да ка за на, што 

ка лi ў ма мы ёсць дэ фi цыт ёду ў 

пе ры яд ця жар нас цi, асаб лi ва ў 

пер шым тры мест ры, ка лi ў плода 

ад бы ва ец ца за клад ка асноў ных 

струк тур га лаў но га моз га, гэ та мо-

жа пры во дзiць да та го, што дзi ця 

на ро дзiц ца з пры ро джа ным гi па-

ты рэ ё зам — гi па функ цы яй шчы та-

па доб най за ло зы. Та му кож ная 

ця жар ная жан чы на па вiн на атрым-

лi ваць не менш за 250 мкг ёду ў 

су ткi. Для дзя цей так са ма важ ная 

на яў насць гэ та га мiк ра эле мен ту, 

асаб лi ва ў пер шыя тры га ды жыц-

ця, ка лi iдзе раз вiц цё га лаў но га 

моз га. Ка лi ма ец ца ёда дэ фi цыт, 

дзi ця не да ся гае та го iн тэ ле кту аль-

на га ўзроў ню, якi за кла дзе ны 

баць ка мi.

Паў плы ва ла 
ка та стро фа на ЧА ЭС

На тал ля Кар ло вiч за ўва жы ла, 

што ава рыя на Чар но быль скай 

АЭС паў плы ва ла на рост ра ку 

шчы та па доб най за ло зы. Та кiя вы-

пад кi па цвер джа ны ў тых, хто на 

мо мант ава рыi зна хо дзiў ся ў дзi ця-

чым уз рос це.

— Дру гая праб ле ма, з якой мы 

су тык ну лi ся — рост аў та iмун най 

па та ло гii. Iа нi зу ю чае вы пра мень-

ван не мо жа вы клi каць як рак 

шчы та па доб най за ло зы, так i аў-

та iмун ную па та ло гiю. Ся род па-

цвер джа ных па та ло гiй гэ та, ба-

дай, i ўсё. Але не трэ ба за бы ваць, 

што ка та стро фа на ЧА ЭС змя нi ла 

на шу псi ха ло гiю i на ша стаў лен не 

да шчы та па доб най за ло зы. I на-

сель нiц тва жа дае аб сле да ваць 

шчы та па доб ную за ло зу, i ўра чы 

пра яў ля юць на сця ро жа насць, та-

му ўлiч ва ю чы да ступ насць ме та-

даў аб сле да ван ня, вы яў ляль насць 

па та ло гiй шчы та па доб най за ло зы 

знач на вы рас ла. Ва ўсiм све це за-

хвор ван нi шчы та па доб най за ло зы 

ў струк ту ры эн да крын ных па та ло-

гiй ста яць на дру гiм мес цы пас ля 

дыя бе ту, а ў на шай кра i не па час-

та це рэ гiст ра цыi на пер шым мес-

цы па та ло гiя шчы тапа доб най за-

ло зы. I на пэў на, у гэ тым ёсць ро ля 

чар но быль скай ка та стро фы, — 

рас тлу ма чы ла спе цы я лiст.

Па чы на ем з вi зi ту 
да ўра ча

Аб сле да ван не шчы та па доб най 

за ло зы На тал ля Кар ло вiч па ра i ла 

па чы наць з вi зi ту да ўра ча, якi зро-

бiць агляд, вы явiць скар гi i ўдак-

лад нiць ся мей ны анам нез. На сён-

ня гэ та мо гуць ра бiць не толь кi 

эн да кры но ла гi, але i ўра чы агуль-

най прак ты кi. Да лей для вы яў лен-

ня струк тур най па та ло гii вы ка рыс-

тоў ва ец ца ме тад уль тра гу ка вой 

ды яг нос ты кi.

— Гэ та га лоў ны ме тад, якi па-

цвер дзiць, што са шчы та па доб най 

за ло зай неш та не так, i ад ка жа 

нам на боль шасць пы тан няў. Ка лi 

ва ўра ча па да зрэн не на па ру шэн не 

функ цыi шчы та па доб най за ло зы, 

то ацэнь ва ец ца ўзро вень ты рэ ат-

роп на га гар мо ну, — рас тлу ма чы ла 

На тал ля Кар ло вiч. — Ка лi УГД не 

вы явi ла струк тур ных па та ло гiй, уз-

ро вень гар мо наў у нор ме, то аб-

сле да ван не на гэ тым мо жа быць 

за вер ша на. Да лей шыя па да зрэн нi, 

што са шчы та па доб най за ло зай не 

ўсё ў па рад ку, не ма юць пад стаў. 

Ка лi вы яў ля юц ца ней кiя змя нен нi, 

то пры зна ча юц ца да дат ко выя аб-

сле да ван нi.

Спе цы я лiст пад крэс лi ла, што i 

УГД, якое час та ро бiц ца прос та па 

жа дан нi па цы ен та, i ана лiз на ўзро-

вень ты рэ ат роп на га гар мо ну ня-

рэд ка вы кон ва юц ца на ват та ды, 

ка лi яны не па трэб ны. I за клi ка ла 

па цы ен таў пры слу хоў вац ца да ўра-

чоў i ра бiць да сле да ван нi па ме ды-

цын скiх па ка зан нях.

Не ўплы вае 
на ця чэн не хва ро бы

Ка ра на вi рус ная iн фек цыя не 

ака за ла ўплы ву на ход па та ло гiй 

шчы та па доб най за ло зы, упэў не на 

На тал ля Кар ло вiч.

— Мож на аб мяр коў ваць, што ў 

па цы ен таў з ты рэ а так сi ко зам 

ка ра на вi рус ная iн фек цыя бу дзе 

пра ця каць больш цяж ка i ры зы ка 

не спры яль на га зы хо ду вы шэй-

шая. Але та кiх вы пад каў ня-

шмат, — ад зна чы ла спе цы я-

лiст. — Пры гэ тым коль касць зва-

ро таў да ўра чоў з пры чы ны эн да-

крын ных па та ло гiй пад час рас паў-

сюдж ван ня ка ра на вi рус най iн фек-

цыi ска ра цi ла ся.

Ска жы це, док тар...Ска жы це, док тар...

Як вы браць зуб ную па сту?

Най больш моц ныя ад бель валь ныя 
са ста вы ўтрым лi ва юць пе ра кiс 
ва да ро ду цi пе ра ксiд кар ба мi ду, 
але пры мя няць гэ тыя срод кi 
мож на толь кi тым, у ка го 
зда ро выя зу бы.

А вы ве да лi?А вы ве да лi?

ЁДА ВАЯ ПРА ФI ЛАК ТЫ КА — 
ТОЛЬ КI Ў ГРУ ПАХ РЫ ЗЫ КI

Ка ля 10 % бе ла ру саў ма юць эн да крын ную па та ло гiю

На тэ ры то рыi Мi лей каў ска га 

сель са ве та юбi лей ную, 

75-ю га да вi ну Пе ра мо гi, 

свят ка ваў, на жаль, толь кi 

адзiн ве тэ ран — Яў ге нiя Ан-

то наў на Сiт ке вiч.

...Ха та ба бы Жэ нi (у чэр ве нi 

ёй 93!) вы гля дае да гле джа най. 

У вя лi кiм па коi шмат ся мей ных 

здым каў, на ста ле — узна га ро ды: 

ме да лi ў не каль кi ра доў, ор дэн 

Вя лi кай Ай чын най вай ны... Гас-

па ды ня ча ка ла на ша га пры ез ду, 

хоць ёй, як пры зна ла ся, i цяж ка 

ўспа мi наць даў но пе ра жы тае. 

«Ма цi мая ра на па мер ла, я га да-

 ва ла ся ў ма ча хi, — рас каз вае 

жан чы на. — Бы ва ла, ра нi цай 

толь кi ка роў у по ле вы га няць, а 

яна ўжо бу дзiць: «Уста вай... 

Свiн ням зел ля на рэж». Я, ба са-

нож, iду па ра се i пла чу. У на шай 

сям'i бы ло чац вё ра дзя цей i 

яшчэ чац вё ра ад ма ча хi. Най ця-

жэй да во дзi ла ся ста рэй шым».

...Ка лi па ча ла ся вай на, брат 

яе пай шоў у пар ты за ны. Нем цы 

рас стра ля лi баць ку... Ха ту спа-

лi лi. Жэ ня так са ма апы ну ла ся ў 

атра дзе: да гля да ла там ра не ных 

i хво рых, ра зам з iн шы мi ха дзi ла 

на за дан нi i ба я выя апе ра цыi. 

Пад час ад ной бы ла кан ту жа ная, 

атры ма ла iн ва лiд насць.

Пас ля та го як ра ён вы зва лi лi 

ад нем цаў, дзяў чы на вяр ну ла ся 

ў вёс ку. «I го лай бы ла, i бо-

сай, — ус па мi нае тыя ча сы Яў-

ге нiя Ан то наў на. — Нi та бе што 

з'ес цi, нi га ла ву пры хi лiць... Ма-

ча ха не пры ня ла, ска за ла, што 

ў яе свая сям'я, а вы жы вi це, як 

хо ча це... Ста рэй шы брат у Брэс-

це ў мi лi цыю ўлад ка ваў ся, а я па 

ха тах ха дзi ла, на ча ва ла, дзе 

прый дзец ца, па куль не ўпра сi ла 

су сед ку цёт ку Ка цю ўзяць мя не 

на ква тэ ру. За пра жы ван не, 

праў да, не пла цi ла. Та ды лю дзi 

па няц ця та ко га не ме лi — гро шы 

браць. Я ад пра цоў ва ла, а яны 

кар мi лi мя не... По тым мой бу ду-

чы муж вяр нуў ся на мы лi цах 

(яны i сён ня ў кла доў цы ста яць). 

I нi хто нас з iм не бла слаў ляў, 

нi хто не вiн ша ваў з вя сел лем, 

на ват 50 гра маў не вы пiў...

З буд ма тэ ры я ла мi на сваю 

ха ту ма ла дой па ры да па мог 

сель са вет. «Якую змаг лi, та кую 

i па ста вi лi, са ло май на кры лi. 

Ка роў кай раз жы лi ся. Дзе цi ў нас 

пай шлi. Уся го шас цё ра бы ло. 

Тра iх ужо ня ма, — слё зы зноў 

за сцi ла юць свет лыя во чы жан-

чы ны. — Сы ны Ко ля i Са ша тут 

па ха ва ны. До чач ка ў Во ра на ве 

ў рай вы кан ка ме пра ца ва ла, 

але ж так са ма пры ча пi ла ся хва-

ро ба...»

Дзе цi Сiт ке вi чаў рас лi ха ро-

шыя, доб рыя. У вёс цы пра iх нi-

хто нi чо га бла го га не ка заў: ра-

да ва лi баць коў, да па ма га лi ва 

ўсiм. Мi ха iл ця пер жы ве i пра цуе 

ў Iва цэ вi чах, Ган на — у Лi дзе, 

Ра i са — у Ма ла ры це. Уну каў у 

ба бу лi Жэ нi 13, праў ну каў — 

19.

Са ма ж Яў ге нiя Ан то наў на 

ўсё жыц цё пра ца ва ла ў мяс цо-

вай гас па дар цы. «Спа чат ку, — 

рас каз вае, — у кал га се на па ля-

вод стве. Буль бу ка па лi ка пач ка-

мi, збож жа жа лi сяр па мi — зай-

ма лi дзял кi... По тым я ў свi нар кi 

пай шла. У пе ра да вых ха дзi ла. 

I ў дэ пу та тах... На схо ды мя не 

ва зi лi, з на чаль ствам у прэ зi ды-

у мах ся дзе ла, па да рун кi ўру ча лi 

на Дзень Пе ра мо гi, дзень вы-

зва лен ня...»

Сён ня Яў ге нiя Сiт ке вiч жы ве 

ад на. Дзе цi, уну кi ды праў ну кi, вя-

до ма ж, пры яз джа юць, на вед ва-

юць, тры ра зы на ты дзень пры хо-

дзiць са цы яль ны ра бот нiк. «Яна 

мне, бы вае, на ват блi ноў на пя чэ, 

а ка шу цi суп я i са ма зва ру, — ка-

жа Яў ге нiя Ан то наў на. — Дзя куй 

бо гу, што на на гах яшчэ, што га-

ла ва не пад во дзiць».

...Па сло вах стар шы нi Мi лей-

каў ска га сель са ве та На тал лi 

Хо мiч, вёс ка Ха ро шча, дзе жы ве 

Яў ге нiя Ан то наў на, вы лу ча ец ца 

доб ра зыч лi вас цю i пры вет лi вас-

цю лю дзей. Пас ля вай ны тут 

пра жы ва ла больш за 600 ча ла-

век, сён ня — ра зоў у 10 менш. 

Ад нак кож на му, хто тут на ра-

дзiў ся цi хоць тро хi па жыў, вёс ка 

па да ры ла цёп лыя ўспа мi ны пра 

гас цiн насць i кла пат лi выя ад но-

сi ны вяс коў цаў адзiн да ад на го 

(не важ на, чый ты...), пра да бры-

ню i муж насць лю дзей. Мно гiя з 

мес цi чаў бе ра гуць фо та здым кi 

дзя доў i пра дзе даў, якiя ва я ва лi 

за на шу зям лю.

Ва лян цi на БОБ РЫК.

Фо та Ва ле рыя МIС КЕ ВI ЧА.

Івацэвіцкі раён.

Ёсць пы тан неЁсць пы тан не

ПЯЦЬ ДЗЯ СЯТ САН ТЫ МЕТ РАЎ... 
ВЕР ШАЎ

Што ў воль ны час мо жа быць ле пей, чым па гар таць пе ры ё-

ды ку?!

Для та го каб гэ та зра бiць, зай шоў я не як у дзi ця чую бiб лi я тэ ку 

(прос та яна по бач з до мам), на браў са бе све жай прэ сы — ся-

джу, гар таю, ба чу, як у чы таль ню за хо дзяць два хлоп чы кi 

га доў па два нац цаць, як i я, кi ру юць у даль нi кут.

Мне цi ка ва бы ло да ве дац ца, што ж яны бу дуць чы таць? Ад нак нi 

кнiг, нi га зет, нi ча со пi саў хлоп чы кi не ўзя лi. Яны да ста лi свае га джэ-

ты i сiн хрон на ста лi гу ляць у ад ну i тую ж гуль ню. Шэп там пра маў ля-

лi ней кiя та ям нi чыя сло вы, смя я лi ся, адзiн раз на ват неш та за спя ва-

лi — та кiм чы нам, як я зра зу меў, па вiн ша ва лi адзiн ад на го з пе ра хо-

дам на на ступ ны ўзро вень гуль нi...

Пе ра пы нiў яе тэ ле фон ны зва нок. У ад на го з хлоп чы каў дзед пы-

таў ся, чым зай ма ец ца яго лю бi мы ўну чак. Той ад ка заў, што ся дзiць 

у бiб лi я тэ цы.

Дзя ду ля, па доб на, не вель мi па ве рыў, стаў (пры чым до сыць гуч на) 

за да ваць iн шыя пы тан нi... Хлоп чык спы нiў яго ка рот кiм: «Не кры чы, 

тут нель га. На вось, сам па гля дзi» і пад няў тэ ле фон, каб у по ле ба-

чан ня па тра пi лi па лi цы з кнi га мi.

Яго сяб рук у гэ ты час прос та ду шыў ся ад сме ху...

Гэ та — адзiн эпi зод. У якас цi дру го га бы ло вы пад ко ва па чу тае: 

«Ма ма, ды я ад мi ну ла га вер ша ады сцi не па спе ла! — скар дзi ла ся 

да чуш ка. — А тут ужо но вы за да юць. Вя лi кi... Амаль пяць дзя сят сан-

ты мет раў!»

...І зноў жа ў тэ му. Ня даў на ў га рад скiм аў то бу се на су праць мя не 

сеў хлоп чык (да рэ чы, ра вес нiк тых «пе ра смеш нi каў») i ад ра зу ж раз-

гар нуў кнi гу. «Зна чыць, дзе цi та кi чы та юць, — уз ра да ваў ся я. — Зна-

чыць, кнi га па трэб ная!»

Звяр нуў ува гу на вок лад ку, на проз вi шча пiсь мен нi цы. Яно мне, 

праў да, нi чо га не ска за ла. Прый шло ся до ма звяр нуц ца да iн тэр нэ та, 

па гля дзець, што за яна. I да ве дац ца, што тая аў та рка — до сыць вя-

до мая ся род пад лет каў, што, мiж iн шым, пра па ве дуе ад на по лае 

ка хан не i на ват маг чы масць... са ма губ ства. Пас ля ча го па ду маў: 

«А мо жа, i доб ра, што ця пер дзе цi ме ней чы та юць?»

Яў ген ШАС ТА КОЎ, 

г. Го мель.

...Рай цэнтр. Пло шча. Пры пы нак. 

На лаў цы нас двое. Сю ды ж — 

ба чым зда лёк — накi роўва ец ца 

трэ цi — та кi ж не ма ла ды, не чым 

за кла по ча ны.

I са праў ды — пад сеў, ад ра зу да стаў ма-

бiль нiк. «Зда роў... Гэ та я, дзед, — ска заў, 

трэ ба ра зу мець, уну ку. А да лей: — Твая 

праў да — i на ця гаў ся, i за ма рыў ся, але ж 

у тым ка зён ным до ме (не па ве рыш!) усе 

свае спра вы зра бiў!.. Ця пер? Ды вось на 

пры пын ку ся джу, аў то бус ча каю... Слу хай, 

а ты ж не дзе блiз ка тут? Мо жа, пад кi нуў бы 

мя не? А то ж ба бу ля там ад на. Ня бось, 

хва лю ец ца, ня бось, ча ка ю чы, усе во чы 

пра гле дзе ла... Што — не мо жаш? За ня ты? 

Ну, та ды бог з та бой...»

Тэ ле фон чык мi гам знi кае ў кi шэ нi, а вось 

го лас — па-ра ней ша му гу чыць. «Не, што 

нi ка жы це, — гэ та ўжо нам, тым, хто ся дзiць 

ды ста iць па блi зу, га во рыць муж чы на, — 

а рад ней за жон ку ча ла ве ка ня ма! У мя не 

вось — тры сы ны, ча ты ры ўну кi. У кож на га 

па ма шы не. Кож на му я куп ляць па ма гаў... 

I са бе ха цеў. Але ж не як не вы па да ла: спа-

чат ку (мы з жон кай так ду ма лi) трэ ба дзе-

цям. Азiр нуц ца не па спе лi — ужо ўну кам 

трэ ба...»

Дзед чыс тую праў ду ка жа, яму нi хто не 

пя рэ чыць. Хут чэй на ад ва рот... Та му ён, 

пад ах во ча ны ўва гай, па чы нае ўспа мi наць, 

як не ка лi даў но слу жыў у Тбi лi сi («Та ды ж 

ад на кра i на бы ла, без нi я кiх меж...»), як 

тра пiў там на тан цы. «Ба чу, уся мо ладзь у 

кру зе, а ад на дзеў чы нё ха ля сця ны ста iць. 

Не ска заць, што пры го жая: дзве кос кi, су-

ке нач ка ў кве тач кi, знi зу над ка лен ка мi — 

па раз рэ зi ку, — дзед не толь кi рас каз вае, 

а яшчэ i па каз вае, — над iмi — па бан цi ку... 

Не па ве ры це: як за пра сiў яе на та нец, дык 

з той па ры i тан цую... Больш за паў ве ка 

ўжо!»

...Мiж тым на пры пын ку з'яў ля ец ца аў-

то бус. Лю дзi спя ша юц ца да ад чы не ных 

дзвя рэй. Знi кае ў са ло не i той шчас лi вы 

тан цор...

Уда чы та бе, не зна ё мец! Зда роўя жон-

цы... А дзе цям i ўну кам — ка рот кi на па мiн, 

што ма ла зрэд ку зва нiць ды на вед ваць 

род ных. Доб ра бы ло б па маг чы мас цi да-

па ма гаць iм: пла цiць за лю боў i кло пат. 

Та кi мi ж лю боўю i кло па там.

Зоя НА ВА ЕН КА,

г. п. Пад свiл ле, Глы боц кi ра ён.

Лёсы людскіяЛёсы людскія

Родныя? Розныя...
У час вай ны жы хар вёс кi Га рад ная Iо сiф (Ёсiп) 

Якаў ле вiч Мiк ша ра зам з iн шы мi хлоп ца мi быў 

ад праў ле ны ў Гер ма нiю. Пра ца ваў у фер ме ра, жыў 

у хля ве, га ла даў. За тое, што ноч чу ў са дзе на браў 

яб лы каў, яму пе ра бi лi скi вi цу i ад пра вi лi 

ў канц ла гер.

Ес цi там не бы ло ча го, ды хло пец i не мог, — пiў хi ба 

вад касць... А та му на час вы зва лен ня ва жыў два пу ды i на о-

гул быў без пры том нас цi. Хто ён i ку ды яго ад праў ляць, нi хто 

не ве даў.

Та кiм чы нам Ёсiп апы нуў ся ў Шве цыi. З баль нi цы, кры ху 

пад ля чыў шы ся, пi саў да до му лiс ты, ча каў ад ка зу, але лістоў 

не бы ло. Вы ра шыў, што пас ля та кой кры ва вай вай ны ў яго 

нi ко га не за ста ло ся, i па чаў но вае жыц цё: вы ву чыў чу жую 

мо ву, скон чыў ка ледж, па чаў пра ца ваць.

Яго сяст ра пра гэ та нi чо га не ве да ла i ўсё ж яшчэ раз 

на пi са ла ў Мiж на род ны Чыр во ны Крыж.

У ад каз паш таль ён пры нёс ёй аж два пiсь мы: ад но з 

Чыр во на га Кры жа, а дру гое... ад бра та. Ён рас каз ваў, што 

пi саў да до му, але нi хто яму не ад ка заў.

Каб ра за брац ца, сяст ра з му жам па еха лi да бра та Ра ма-

на, якi жыў у баць ка вай ха це, спы та лi:

— Ты атрым лi ваў пiсь мы ад Ёсi па?

— Атрым лi ваў.

— Дык ча му ж не ад ка заў?

— А на вош та? Ён возь ме ды вер нец ца, прый дзец ца ма ё-

 масць дзя лiць.

Та кi быў ад каз.

...Паз ней Iо сiф Якаў ле вiч i са праў ды двой чы пры яз джаў 

на ра дзi му. Рас каз ваў рад нi, што нябед ны: мае дом, сям'ю, 

ма шы ну. Дзя ка ваў жы ха ру Ка лод на га, якi так са ма быў у 

канц ла ге ры i да па ма гаў яму. Цi ве даў ён пра ўчы нак бра та? 

А ка лi ве даў, цi да ра ваў яму? Пра гэ та, як той ка заў, гiс то-

рыя маў чыць...

Мi ха iл КАР СЕ КА,

Сто лiн скi ра ён.

Га доў 20 на зад мне да вя ло ся су стрэц-

ца з бы лым аса бiс там атра да пар ты-

зан скай бры га ды iмя Кi ра ва Ры го рам 

Са вi чам Юр цэ вi чам, якi, зга даў шы пе ра-

жы тае, ска заў, што пар ты зан скае жыц-

цё — яно што пек ла: зi мой трэ ба бы ло 

ад па ку та ваць ад за вей ды трас ку чых 

ма ра зоў, вяс ной — ад раз лi ваў ва ды, 

ле там — ад гню су, амаль круг лы год — 

ад па гро зы го ла ду. I хi ба ад ной чы...

Во сен ню 42-га кар нi кi знi шчы лi жы ха роў 

вёс кi Сiт нiц кi Двор, у вы нi ку па лi, што яны 

за се я лi, за ста лi ся нi чый ны мi i, мiж iн шым, 

абя ца лi доб ры ўра джай.

Са браць яго, згод на з да ня сен ня мi пар-

ты зан скiх су вяз ных, збi ра лi ся аку пан ты. 

На 27 лi пе ня з усiх на ва коль ных вё сак бы-

ло га Ле нiн ска га (ця пер Лу нi нец ка га) ра ё на 

яны фар мi ра ва лi абоз: пад па гро зай зброi 

па лi цыя збi ра ла ся лян з ва за мi, муж чын з 

ко са мi ды жа нок з сяр па мi...

Ка ман да ван не пар ты зан ска га атра да iмя 

Ста лi на па ста вi ла ба я вую за да чу: не даць 

во ра гу нi вод на га зяр ня цi, а ка лi гэ та не 

ўдас ца, — спа лiць жы та на ко ра нi.

Та кiм чы нам у «дзень жнi ва» на да ро зе 

Сiн ке вi чы — Сiт нiц кi Двор пар ты за ны (на 

да па мо гу iм бы лi кi ну ты ба я выя рэ зер вы 

яшчэ двух атра даў бры га ды iмя Кi ра ва) 

зран ку вы ста вi лi да зо ры, за мi нi ра ва лi мост, 

ар га нi за ва лi за са ды. Ка ман дзiр уз во да Анд-

рэй Мак сi ма вiч Ка чы на i ка ман дзiр ад дзя-

лен ня Ры гор Са вiч Юр цэ вiч улi чы лi кож ны 

штрых бу ду ча га бою.

I ён ад быў ся. Пар ты за ны ад кры лi агонь 

па верх ка ло ны, бо ў пя рэд нiх шэ ра гах iш лi 

мяс цо выя жы ха ры, па се я лi па нi ку, у вы нi ку 

якой нем цы спеш на раз вяр ну лi фур ман кi...

А на двор'е та ды ста я ла доб рае, та му штаб 

бры га ды пры няў ра шэн не без ад кла ду пры-

сту пiць да ўбор кi ўра джаю. Усе пар ты за ны, 

на ват дзе цi з ся мей ных ла ге раў ды жы ха ры 

на ва коль ных ху та роў Хо ба та, Ма на се е ва, 

Рэ дзi ге ра ва вый шлi на жнi во. Па блi зу, на 

Кра шчу ко вай гор цы, не каль кi дзён гу лi кон-

ныя ма ла тар нi. У вы нi ку ўсё жы та бы ло да-

ве дзе на да ла ду i зве зе на на за ха ван не пад 

па ве цi i ў спе цы яль ныя бу да ны.

...Паз ней за гад чык гас па дар кi Iван Яў се е-

 вiч Скрып ка раз да быў у вёс цы Брод нi цы 

па ра вы млын, по бач з iм па бу да ва лi пя кар-

ню. У пар ты зан з'я вiў ся свой хлеб, яко га 

ха пi ла аж да вы зва лен ня.

Сця пан НЕ ФI ДО ВIЧ, 

пен сi я нер, края зна вец,

аг. Лю бань Лу нi нец ка га ра ё на.

Ве дай на шых!Ве дай на шых!

«Я Ў ПЕ РА ДА ВЫХ ХА ДЗI ЛА. I Ў ДЭ ПУ ТА ТАХ...»

Пе ра жы тае — не за бы таеПе ра жы тае — не за бы тае НА СВОЙ ХЛЕБ
Што ба чу...Што ба чу...

Лю боўю за лю боў
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