
КРОПКА НА СЭРЦЫ31 мая 2018 г. 3

7

І я іх цал кам ра зу мею. Па ста ноў-

ка, ана ла гаў якой яшчэ не бы ло ў 

Бе ла ру сі, са праў ды ўра зі ла. Па-пер-

шае, сва і мі ней ма вер ны мі, ка зач ны-

мі 3D-дэ ка ра цы я мі. Па-дру гое, вя лі-

кай коль кас цю ак цё раў — на сцэ ну 

вый шла больш за 100 ча ла век, у 

тым лі ку і з аў тыз мам. «Фіш кай» 

спек так ля ста ла і тое, што не ка то-

рыя дзе ці вы сту па лі ра зам са сва і мі 

баць ка мі. У пры ват нас ці, амаль у 

поў ным скла дзе бы ла прад стаў ле на 

твор чая сям'я Жы бу ляў. «Аса біс та 

для на шай сям'і спек такль не звы-

чай ны яшчэ і тым, што на сцэ не ра-

зам з ма май Ве рай і бра там Кас-

ту сём упер шы ню з'яў ля ец ца і наш 

ма лод шы сын Эрык, ён дэ бю та ваў у 

ро лі ма лень ка га Ісу са!» — ад зна чыў 

па эт і лі та ра ту раз наў ца Вік тар 

ЖЫ БУЛЬ.

П'е са па стаў ле на па ма ты вах 

фан тас тыч на га апа вя дан ня Фё да-

ра Да ста еў ска га «Хлоп чык у Хрыс-

та на ёл цы». Да рэ чы, яна не толь кі 

пра ёл ку, у ёй шы рэй шая праб ле-

ма ты ка — та му вель мі доб ра гля-

дзіц ца і ця пер, у кан цы вяс ны.

У асно ве сю жэ та — гіс то рыя ма-

лень ка га хлоп чы ка, які пе рад Ка-

ля да мі стра ціў баць коў і за стаў ся 

адзін у вя лі кім го ра дзе без шан цаў 

на да па мо гу. Не ча ка на ад бы ва ец-

ца цуд — сі ра та трап ляе на свя та 

да Хрыс та і анё лаў, дзе атрым лі вае 

над зею на леп шую бу ду чы ню для 

сва ёй ду шы. Спек такль вель мі глы-

бо кі, фі ла соф скі. Пра да бро і зло, 

абы яка васць і да бры ню, пра адзі-

но ту ў вя ліз ным го ра дзе ды тое, як 

гэ та — быць не та кім, як усе...

Да рэ чы, па эт ка, пе ра клад чы ца 

і му зы кант Ве ра Жы буль не толь кі 

сыг ра ла ў спек так лі ро лю Ма ці Ісу-

са. Ме на ві та яна і адап та ва ла твор 

Да ста еў ска га на бе ла рус кую мо ву. 

У пры ват нас ці, у п'е се гу ча лі верш 

На тал лі Ар сен не вай і пес ня на сло-

вы Ка зі мі ра Сва я ка. На мой по гляд, 

свое асаб лі вым упры га жэн нем па-

ста ноў кі ста лі ду шэў ныя кар ці ны 

мас тач кі Ган ны Сі лі вон чык. Акра-

мя та го, па ра да ва ла вя лі кая коль-

касць аў тэн тыч ных кас цю маў і ін-

шых эле мен таў.

— Гэ та ўжо пя ты спек такль на ша-

га тэ ат ра і, на пэў на, са мы скла да ны і ў 

мас тац кім, і ў тэх на ла гіч ным пла не, — 

ад зна чы ла мас тац кі кі раў нік ін клю-

зіў-тэ ат ра Іры на ПУШ КА РО ВА. — 

Мы не прос та на пі са лі п'е су па ма-

ты вах вя до ма га апа вя дан ня Да ста-

еў ска га, а па ста ра лі ся пры ўнес ці ў 

яе час цін ку бе ла рус кай куль ту ры: і 

бе ла рус кую мо ву, і бе ла рус кія аб ра-

ды ды тра ды цыі. Я вель мі ўдзяч ная 

кам па ніі velcom, якая вось ужо больш 

за два га ды пад трым лі вае па ста ноў кі 

на ша га тэ ат ра. Без іх ні чо га не атры-

ма ла ся б.

— Мы пла ну ем і да лей пра соў-

ваць у Бе ла ру сі ідэю фар мі ра ван ня 

ін клю зіў на га гра мад ства, якое пры-

мае лю дзей не за леж на ад ды яг на-

заў, — да даў на чаль нік ад дзе ла 

кар па ра цый ных ка му ні ка цый 

velcom Мі ка лай БРЭ ДЗЕ ЛЕЎ.

Спе цы яль на на прэм' ер ны па каз 

пры ехаў рэ жы сёр га ланд ска га 

тэ ат ра Kazou для да рос лых ак-

цё раў з рас строй ства мі аў тыч-

на га спект ра (да лей — РАС) Ханс 

СА ЛЕ МІНК.

— Я ўжо больш за 28 га доў 

зай ма юся з да рос лы мі ак цё ра мі з 

РАС, але ана ла гаў та го, што ро біць 

ся мей ны ін клю зіў-тэ атр «і», ні дзе 

больш не су стра каў. Два га ды та-

му, ка лі ўпер шы ню пры ехаў у Мінск 

і тра піў на іх спек такль, на ват не 

змог рас па знаць на сцэ не ўсіх ак-

цё раў з асаб лі вас ця мі, — ад зна чыў 

Ханс Са ле мінк. — Тое, як пра цу-

юць над са цы я лі за цы яй асаб лі вых 

дзя цей у ва шай кра і не, са праў ды 

ўні каль на. Спа дзя ю ся, што ў бу ду-

чы ні мы змо жам ства рыць су мес-

ны пра ект з удзе лам двух тэ ат раў. 

За раз вя дзём пе ра га во ры.

Ка лі вы ха це лі, але па ней кай 

пры чы не не тра пі лі на 3D-спек такль, 

не за сму чай це ся. Ар га ні за та ры абя-

ца юць, што сё ле та «Ад ной чы ў вя-

ліз ным го ра дзе» яшчэ па ка жуць як у 

ста лі цы, так і ў аб лас ных га ра дах.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК



На свае во чыНа свае во чы  

АД НОЙ ЧЫ Ў ВЯ ЛІЗ НЫМ ГО РА ДЗЕ

Я заў сё ды ве ру ў леп шае. І яно ў ма ім жыц ці ўжо 

ад бы ло ся: на ра дзі ла ся і вы жы ла дзі ця. Сё ле та 

во сен ню я ад свят кую два га ды зме ны свай го ста-

ту су: ста ла ма май цу доў най дзяў чын кі. Тэ ма, якую 

я ха чу ўзняць, вель мі да лі кат ная, пра яе, на жаль, 

ма ла хто га во рыць. Тым не менш лі чу сва ім доў гам 

па дзя ліц ца вы пра ба ван ня мі, якія пе ра жы ла, каб 

ін шыя ве да лі, што ча сам зда ра ец ца з жан чы на мі 

пас ля ро даў.

ЦІ ЧУ ЛІ ВЫ ПРА ПРЫ ЭК ЛАМП СІЮ?
Ад ра зу рас ка жу вам пра та кую з'я ву ў гі не ка ло гіі, як 

пры эк ламп сія. Гэ та цяж кае ўсклад нен не пад час ця жар-

нас ці, якое ў не ка то рых вы пад ках па гра жае жыц цю ма ці 

і не маў ля ці. Пры ро да яго да кан ца не вы свет ле на. Ёсць 

роз ныя тэ о рыі. Але, лі чу, кож най бу ду чай ма ме важ на ве-

даць пра пры кме ты пры эк ламп сіі: вы со кі ціск, моц ныя ацё кі 

па ўсім це ле, на яў насць бял ку ў ма чы. Ка лі ў вас знай шлі 

гэ тыя пры кме ты ра зам ці па асоб ку, аба вяз ко ва звяр ні це-

ся да свай го док та ра. І гэ та не ба наль ная пе ра стра хоў ка! 

Пры эк ламп сія не прад ка заль ная! У цяж кіх вы пад ках уз-

ні ка юць су тар гі, па вы ша ец ца і тры ма ец ца вы со кі ціск і, 

ка лі свое ча со ва не пры няць ме ры, мо гуць за гі нуць ма ці і 

не на ро джа нае дзі ця.

Ня гле дзя чы на мае ды яг на зы па шчы та па доб най за ло-

зе і гар ма наль ны дыс ба ланс, я за ця жа ры ла да во лі хут ка. 

Сваё дзі цят ка ха це ла і ўжо лю бі ла. Усю ця жар насць ха дзі ла 

з нар маль ным ціс кам, пра які ча сам жар та ва ла ў па лі клі-

ні цы: «Як там мой кас міч ны ціск?» (120/80 рт. сл. — Аўт.). 

Праз ты дзень пас ля па чат ку афі цый на га дэ крэ та зда ры-

ла ся не ча ка нае, мая клі ніч ная сі ту а цыя рэз ка змя ні ла ся. 

Тэ ра пеўт, гле дзя чы на вя ліз ны ўзро вень бял ку ў ма чы і на 

ціск 160/90, за зна чы ла, што ў мя не па ча ла ся пры эк ламп сія 

і па трэб на тэр мі но вая шпі та лі за цыя. Так я тра пі ла ў рэ ані-

ма цыю 1-й га рад ской клі ніч най баль ні цы (да лей — ГКБ). 

Пе ра на ча ва ла пад кро пель ні ца мі з моц ны мі ле ка мі, а ра ні-

цай, ка лі больш-менш ста бі лі за ваў ся ціск, мя не пе ра вя лі ў 

ад дзя лен не па та ло гіі ця жар нас ці. Што я ра бі ла ў баль ні цы? 

Зда ва ла ана лі зы, ха дзі ла на роз ныя ўко лы, ме ра ла ціск па 

тры ра зы на дзень і г. д. Але знач ных па ляп шэн няў не бы ло. 

На сё мы дзень ля чэн ня са бра лі кан сі лі ум, на якім ска за лі, 

што мя не трэ ба эк стран на апе ры ра ваць. Як ака за ла ся, ад 

пры эк ламп сіі цяж ка вы ра та вац ца, маў ляў, хі ба што пры 

ўмо вах поў на га кант ро лю за ва гой і вя дзен ня зда ро ва га 

ла ду жыц ця. Уво гу ле я за гэ ты мі па каз чы ка мі са чы ла, але 

што зда ры ла ся, тое зда ры ла ся. Га лоў нае, ве дай це: ка лі ўсё 

пай шло на су пе рак нар маль на му хо ду ця жар нас ці і ёсць па-

гро за вам і ва ша му дзі ця ці, та ды за мест звы чай ных ро даў 

зга джай це ся на ке са ра ва ся чэн не і аба вяз ко ва слу хай це 

па ра ды дак та роў!

У час шпі та лі за цыі ў мя не толь кі па чы наў ся 33 ты дзень. 

У ня дзе лю ста ла горш, і та ды пра вя лі апе ра цыю, у вы ні ку 

якой на ра дзі ла ся дач ка. Вель мі ма ло га рос ту і ва гі — яе 

ад ра зу па кла лі ў ад дзя лен не эк стран най дзі ця чай рэ ані ма-

цыі. Я да ла зго ду на пра вя дзен не ўсёй не аб ход най тэ ра піі. 

Дзі ця вы ха дзі лі ў 1-й ГКБ і так са ма, праз па ру тыд няў, у 

РНПЦ «Ма ці і дзі ця». Ужо паз ней, ка лі ў паў го да да чцэ 

зра бі лі кам п'ю тар ную та маг ра фію лёг кіх пад час аб струк-

тыў на га бран хі ту, я да ве да ла ся, што з-за ня спе лас ці лёг кіх 

за ста лі ся воб лас ці змярц ве лай ткан кі. У шэсць ме ся цаў 

яе па кла лі ў Га рад скую дзі ця чую ін фек цый ную клі ніч ную 

баль ні цу, ёй бы ло цяж ка ды хаць. Але бран хіт, які та ды 

раз ві ваў ся на фо не па та ло гіі лёг кіх, бы ло не маг чы ма вы-

ле чыць у хат ніх умо вах. Толь кі гэ та не са мае страш нае. 

Ад пра сту ды не маў ля мож на збе раг чы, і лёг кія з уз рос там 

па вя ліч ва юц ца ў аб' ёме. А вось ка лі ў та кіх не да но ша ных 

дзе так уз ні ка юць праб ле мы з апор на-ру халь ным апа ра-

там ці моз гам (ацё кі, ціск), усё ста но віц ца знач на больш 

скла да ным. Дзя куй бо гу, у нас усё доб ра і та кіх страш ных 

ды яг на заў ня ма.

ГЭ ТА НЕ ПРЫ СУД
Ме ды кі аца ні лі стан дзі ця ці пры на ра джэн ні да во лі доб ра: 

8 з 10 ба лаў па вод ле шка лы Апгар. Гэ та цу доў на! Я на ват 

да мо ві ла ся па хрыс ціць да чуш ку на трэ ці дзень жыц ця ў 

рэ ані ма цыі, чым бы ла вель мі ўсце ша на. Сва я кі за каз ва лі 

са ра ка вус ты аб зда роўі ма ці і дзі ця ці ў цэрк вах. Усё б доб ра, 

але ў мя не па чаў ся нер во вы зрыў, я пе ра ста ла спаць, ста ла 

тры вож най. Ня гле дзя чы на тое, што ў цэ лым сі ту а цыя бы ла 

нар маль най, у мя не пра цяг ваў тры мац ца ціск. У вы пад ку з 

пры эк ламп сі яй гэ та зда ра ец ца: ад ра зу пас ля ро даў ста но-

віц ца ляг чэй, але для поў най нар ма лі за цыі ста ну па трэб ны 

час. Ча му па ча лі ся праб ле мы? Я ля жа ла ў агуль най па ла-

це з ма ма мі і іх дзець мі, якія днём спа лі, а ноч чу не да ва лі 

спа кою. Пры ма ім ды яг на зе трэ ба бы ло за хоў ваць спа кой, 

нар маль на ес ці і вы сы пац ца. Я ха дзі ла на пра цэ ду ры, як 

усе, але не пры зна ва ла, што на стаў час звяр нуц ца да псі-

хо ла га ці псі хі ят ра. Вель мі стам ля ла ся, у га ла ве з'я ві лі ся 

не га тыў ныя дум кі. І на стаў дзень і час, ка лі гэ та за ўва жы лі 

дак та ры. Та му я бы ла на кі ра ва на на да лей шае ста цы я нар-

нае ля чэн не ў РНПЦ псі хіч на га зда роўя. Ве дай це, што гэ та 

не пры суд, прос та так ча сам зда ра ец ца.

У псі хі ят рыч най клі ні цы бы ло не страш на. Мя не ля чы лі ад 

пас ля ро да вай дэ прэ сіі. Я бы ла гі пер ак тыў най, вы яў ля ла ся 

хут чэй не дэ прэ сія, а не ўроз. Я ўдзяч ная свай му док та ру, 

якая ўваж лі ва ста ві ла ся да сі ту а цыі, да па ма га ла мне ра-

за брац ца ва ўсім.

Акра мя мя не, у ад дзя лен ні за кры та га ты пу бы лі яшчэ тры 

та кія ма мы. Ад на трап ля ла сю ды пас ля кож ных ро даў. Адзі-

нае, ча му я там бы ла зу сім не ра да, гэ та спы нен ню лак та цыі 

дзе ля нар ма лі за цыі ўзроў ню гар мо наў. Ра зу ме е це, я ўвесь час 

сцэдж ва ла ма ла ко, спа дзя ва ла ся, што зма гу хоць бы з бу тэль кі 

кар міць дач ку. Гэ та бы ло для мя не жу дас ным мо ман там, і мой 

док тар не каль кі ра зоў раз маў ля ла са мной на гэ тую тэ му.

За раз час та ўзгад ваю той пе ры яд, але га лоў нае ве-

ру, што лю бое вы пра ба ван не да ец ца ча ла ве ку па сі лах. 

У сваю чар гу ўсім чы та чам га зе ты, асаб лі ва ця жар ным 

жан чы нам, жа даю быць зда ро вы мі і берагчы сябе дзеля 

будучых дзетак.

Ка ця ры на ВЯР ГЕЙ ЧЫК, г. Мінск.

Да лі кат ная тэ маДа лі кат ная тэ ма  

КАС МІЧ НЫ ЦІСК ЗНІК,КАС МІЧ НЫ ЦІСК ЗНІК,
або Што бы вае з ма май пас ля ро даўабо Што бы вае з ма май пас ля ро даў

— Ёсць ус клад нен ні ця жар нас ці, 

якія мо гуць пры вес ці да цяж кіх, не-

па праў ных на ступ стваў. Да та кіх мож-

на ад нес ці і гі пер тэн зіў ныя рас строй-

ствы, ад но з якіх — пры эк ламп сія. 

Ра ней гэ та ўсклад нен не на зы ва ла-

ся «гес тоз», «поз ні так сі коз». І хоць 

па мя ня ла ся кла сі фі ка цыя, пры чы на 

пры эк ламп сіі да гэ туль да кан ца не 

вя до ма. Тым не менш дзя ку ю чы да-

сяг нен ням ме ды цын скай на ву кі ўда-

ло ся да біц ца ста ноў чых зру хаў у ды-

яг нос ты цы і ля чэн ні гі пер тэн зіў ных 

рас строй стваў.

Пра чы таў шы апо вед на шай бы лой 

па цы ент кі, ха це ла ся б ска заць вось 

пра што. Мы па мя та ем усе на шы пе-

ра мо гі, асаб лі ва ка лі гэ та пе ра мо га 

бы ла вы па ку та ва на і да зво лі ла даць 

доў га ча ка нае дзі ця баць кам, за ха ваць 

зда роўе ма ме. Яшчэ ўспа мі на ец ца тое, 

што Ка ця ры на без умоў на да вя ра ла 

нам, вы кон ва ла ўсе пры зна чэн ні, бы-

ла на цэ ле на на ста ноў чы вы нік. Ду маю, 

што та кое су пра цоў ніц тва ўся го ме ды-

цын ска га пер са на лу ра дзіль ні, ця жар-

най і яе сва я коў да зво лі ла атры маць 

пос пех.

Вель мі пры ем на, ка лі на ват праз не-

ка то ры час бы лыя па цы ент кі, іх род ныя 

і бліз кія дзя ку юць нам. Мы, у сваю чар-

гу, ка жам: пры ходзь це да нас яшчэ, 

дзя цей шмат не бы вае.

 Ка мен та рый за гад чы ка ад дзя лен ня па та ло гіі ця жар нас ці 1-й ГКБ г. Мін ска Сяр гея ПА ЦЭ Е ВА:

Мне па шчас ці ла тра піць на чар го вую прэм' е ру ся мей на га 

ін клю зіў-тэ ат ра «і» — спек такль «Ад ной чы ў вя ліз ным го ра дзе». 

У гля дзель най за ле быў са праўд ны анш лаг — ні вод на га воль-

на га мес ца. Па гля дзець п'е су прый шло больш за 600 ча ла век. 

На свае ву шы чу ла, што за пяць хві лін да та го, як ак цё ры вый шлі 

на сцэ ну, не каль кі сем' яў упрош ва лі жан чын, якія пра вя ра лі бі ле-

ты, пус ціць іх у за лу. Га то выя бы лі гля дзець спек такль сто я чы.

Пер шы ся мей ны 
3D-спек такль са браў 

поў ную за лу

Пад час спек так ля 
ма лень кі Эрык так са лод ка спаў, 

што не ка то рыя гле да чы бы лі ўпэў не ныя, 
што на ру ках Ве ра Жы буль 

тры мае ляль ку.


