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— Iгар Ге ор гi е вiч, што не-

бяс печ на га ў дэ прэ сiў ным на-

строi, якi ўсе мы час ад ча су 

ад чу ва ем?

— Са праў ды, пры гне ча ным, 

мар кот ным раз-по раз ад чу вае 

ся бе кож ны. Але кож ны пя ты з 

тых, хто сён ня мар ко цiц ца, па ку-

туе пры гэ тым да та кой сту пе нi, 

што мае па трэ бу ў ля чэн нi пад 

на гля дам док та ра, i над гэ тым 

вар та за ду мац ца. Ка лi на рас-

строй ства не звяр таць ува гу, як 

ро бiць шмат хто з тых, хто чы тае 

гэ тыя рад кi, мар ко та мо жа па-

глыб ляц ца: па сту по ва з'яў ля юц-

ца ту га, дум кi аб улас най нiк чэм-

нас цi, мар на сцi iс на ван ня. 

Страч ва ец ца цi ка васць да ўся го, 

што ра ней скла да ла знач ную 

част ку ва ша га жыц ця: сям'i, ра-

бо ты, сяб роў, хо бi. Жыц цё зда-

ец ца бяз ра дас ным i ба чыц ца 

толь кi ў шэ ра-чор ным ко ле ры. 

Цяж ка вы кон ваць на ват не скла-

да ную, звык лую пра цу. З ча сам 

з'яў ля юц ца больш цi менш знач-

ныя фi зiч ныя сiмп то мы: ка ла чэн-

не сэр ца, па вы шэн не цi знi жэн не 

ар тэ рыя льна га цiс ку, ад сут насць 

цi па ве лi чэн не апе ты ту, стра та 

цi па ве лi чэн не ма сы це ла, су-

хасць у ро це, ад сут насць слёз цi 

сляз лi васць. Ча сам фi зiч ныя 

сiмп то мы вы хо дзяць на пя рэд нi 

план i не па ко яць ча ла ве ка ў пер-

шую чар гу. I ён мо жа тыд ня мi 

ха дзiць па ка бi не тах па лi клi нi кi, 

але ўсё бес сэн соў на, па куль 

хво ры не тра пiць да псi ха тэ ра-

пеў та цi псi хi ят ра.

— У якiх вы пад ках не трэ ба 

ча каць, што на строй сам па 

са бе па леп шыц ца, i вар та 

звяр тац ца па ме ды цын скую 

да па мо гу?

— Ка лi ў вас цi ва ша га блiз-

ка га ця гам двух тыд няў i бо лей 

на зi ра юц ца знi жа ны на строй, 

стра та за да валь нен ня ад жыц-

ця, ад асаб лен не ад сяб роў i 

сям'i, знi жэн не здоль нас цi да вы-

ка нан ня звык лай ра бо ты i не жа-

дан не чымсь цi зай мац ца, у тым 

лi ку са чыць за сва iм знеш нiм 

вы гля дам, а так са ма сла басць, 

цяж кас цi ў кан цэнт ра цыi ўва гi, 

знi жэн не здоль нас цi да мыс лен-

ня, бясcоннiца аль бо сан лi васць, 

ад чу ван не ўлас най вi ны цi нiк-

чэм нас цi, пе ры я дыч нае ўзнiк-

нен не ду мак аб смер цi цi са ма-

губ стве — вар та не ад клад на 

звяр нуц ца да псi ха тэ ра пэў та цi 

псi хi ят ра.

Мар ко та мае бiя ла гiч ную 

пры чы ну — як i шмат якiя iн шыя 

за хвор ван нi. У гэ тым сэн се псi-

хiч ныя па ру шэн нi нi чым не ад-

роз нi ва юц ца ад сар дэч на-са су-

дзiс тых, гаст ра эн тэ ра ла гiч ных цi 

ан ка ла гiч ных.

— А ў чым пры чы на дэ прэ-

сiў на га на строю?

— Вя до ма, што мар ко та абу-

моў ле на нiз кiм утры ман нем се-

ра та нi ну — рэ чы ва, з да па мо гай 

яко га ней ро ны га лаў но га моз га 

ўза е ма дзей нi ча юць па мiж са-

бой. Па куль ня яс на, па якой 

пры чы не знi жа ец ца ўзро вень гэ-

та га рэ чы ва. Ча сам гэ та зда ра-

ец ца пры не ка то рых хва ро бах, 

а так са ма ў вы нi ку пра цяг ла га 

стрэ су, праз мер най тры во гi, 

стра ху, якiя су пра ва джа юць нас 

доў гi час. Як i лю бая iн шая хва-

ро ба, мар кот ны стан, дэ прэ сiя 

мо гуць быць цяж кiя. У за леж-

нас цi ад цяж кас цi псi хiч ных па-

ру шэн няў псi хi ятр вы бi рае ме-

ды ка мент (ан ты дэ прэ сант), з да-

па мо гай яко га мож на па вы сiць 

уз ро вень се ра та нi ну ў пэў ных 

струк ту рах га лаў но га моз га, 

а зна чыць, па леп шыць на строй, 

вяр нуць стра ча ныя ра дасць 

жыц ця, фi зiч ную i псi хiч ную ак-

тыў насць, пра ца здоль насць, ап-

ты мiзм, нар маль ны апе тыт, сон, 

па леп шыць фi зiч нае са ма ад чу-

ван не.

— А ка лi пры маць ан ты-

дэпрэ сант страш на ва та? На-

прык лад, ёсць мер ка ван не, 

што яны вы клi ка юць пры вы-

кан не...

— Трэ ба па мя таць, што ад на-

ча со ва з ва мi ў гэ ты са мы мо-

мант пра хо дзяць та кое ж ля чэн-

не мiль ё ны лю дзей ва ўсiм све це 

i ад чу ва юць ад яго па лёг ку. Ан-

ты дэ прэ сан ты не вы клi ка юць 

пры вы кан ня i за леж нас цi. Лю бы 

ме ды ка мент, апроч ля чэб на га 

эфек ту, мае i па боч ныя. Пра iх 

вам мо жа па ве да мiць ваш док-

тар цi вы са мi пра чы та е це ў iн-

струк цыi. Звы чай на не па жа да-

ныя эфек ты пра яў ля юц ца ў лёг-

кай фор ме i не ўза ба ве знi ка юць. 

Ка лi ж па боч ныя эфек ты знач-

ныя, вар та звяр нуц ца да ўра ча, 

ён мо жа змя нiць прэ па рат.

Вар та па мя таць, што вы хад з 

хва ра вi та га ста ну ад бы ва ец ца 

не ад ра зу. Звы чай на па тра бу ец-

ца ад 7 да 14 дзён, каб па цы ент 

за ўва жыў пер шыя зме ны да 

леп ша га. Поў ны вы хад ад бы ва-

ец ца ў не каль кi эта паў, i пра цяг-

ласць кож на га з iх аб умоў ле на 

фак та ра мi, якiя ўплы ва лi на 

ўзнiк нен не дэ прэ сiў ных па ру-

шэн няў.

— Што мо жа це па ра iць тым, 

хто па куль не знай шоў у са бе 

пры кмет дэ прэ сii, але ха цеў 

бы, каб мар кот ны стан да яго 

бо лей не вяр таў ся?

— Па ста рай це ся струк ту ра-

ваць свой час, пры трым лi вац ца 

рэ жы му дня, iн шы мi сло ва мi, 

важ на, каб кож ная хвi лi на ва ша-

га жыц ця бы ла змяс тоў ная. Не-

аб ход на, каб вы ве да лi, што ча-

кае вас кож ную на ступ ную га дзi-

ну, ка лi вы скон чы це зай мац ца 

тым, што ро бi це ця пер. На огул, 

най леп шым срод кам ад дэ прэ сii 

з'яў ля ец ца пра ца. Ка лi ў вяс ко-

вых ба буль спы таць, цi бы ла ў iх 

дэ прэ сiя, яны ад ка жуць, што iм 

не бы ло ча су мар ко цiц ца. Важ на 

клас цi ся спаць i ўста ваць з лож-

ка ў адзiн i той жа час што дзень. 

Не да зва ляй це са бе ва ляц ца ў 

лож ку на ват у вы хад ныя. Ста-

рай це ся спаць 7-8 га дзiн у 

суткi.

Час ад ча су да зва ляй це са бе 

ма лень кiя ра дас цi ў вы гля дзе 

на быц ця маг чы ма тан най, але ж 

суб' ек тыў на жа да най рэ чы — 

ша лi ка, хуст кi, крэ му, на вед вай-

це вы стаў кi цi спек так лi.

— Ка лi ж не пры ем нас цi не 

вы хо дзяць з га ла вы?

— Не вар та за ся родж ваць 

ува гу на не га тыў ных рэ чах. 

Ву чы це ся ба чыць па зi тыў нае 

на ват там, дзе на па чат ку нi чо-

га доб ра га не вi даць. У кож на-

га з нас у жыц цi бы лi мо ман ты, 

ка лi мы ад чу ва лi са праўд нае 

за да валь нен не. Час цей уз гад-

вай це пра iх, што ра нi цы гэ та 

ра бiць асаб лi ва ка рыс на, бо ў 

та кi мо мант мы за да ём са бе 

на строй на ўвесь дзень.

Цу доў на да па ма га юць за-

ма ца ван ню доб ра га на строю 

эфiр ныя алеi ру жы, чай на га 

дрэ ва, ва нi лi, ге ра нi, ра мон ка, 

мя ты. Мож на кап нуць дзве-тры 

кроп лi на па пер ку i пры ма ца-

ваць яе над свя цiль нi кам. Гэ-

та га бу дзе да стат ко ва для ара-

ма ты за цыi па коя ў ве чэр нi час, 

ка лi за па ле на свят ло.

Вар та па мя таць i аб вы ка-

ры стан нi яр ка га свят ла дзе ля 

па ляп шэн ня ўлас на га на-

строю — гэ та, да рэ чы, яшчэ 

ад на пад ста ва не да зва ляць 

са бе ва ляц ца ў лож ку пас ля 

та го, як пра чну лi ся ра нi цай. 

Ра ней дэ прэ сiю на ват ля чы лi 

з да па мо гай яр ка га свят ла. 

Яно ў спа лу чэн нi са што дзён-

най фi зiч най i псi хiч най ак тыў-

нас цю да па мо жа за ха ваць 

доб ры на строй.

Больш 
за 7,5 міль ё на 

га дзін у ты дзень — 
ка ля эк ра на

VОKА рас ка заў 
пра ўплыў ка ра на ві ру са 

на гус ты гле да чоў
Менш спор ту, больш муль ці каў, кі но і се ры я лаў — та кі 

вы нік ра бо ты бе ла ру саў на «ад да лен цы».

Ві дэа сэр віс VОKА, які на мі ну лым тыд ні прад ста віў бе ла-

ру сам до ступ да са ма га па пу ляр на га кан тэн ту на плат фор-

ме, пад лі чыў, як змя ні ла ся ак тыў насць ка рыс таль ні каў за 

апош нія тыд ні, ка лі эпі дэ мія СОVІD-19 унес ла свае ка рэк ці-

роў кі ў пла ны і звыч кі бе ла ру саў. Вы ні кі атры ма лі ся кра са-

моў ныя.

Што дзён на рас це як коль касць но вых ка рыс таль ні каў, так 

і коль касць пра гля даў, а так са ма час, які лю дзі пра вод зяць 

пе рад эк ра нам.

За апош ні ты дзень коль касць пра гля даў кан тэн ту па вя-

лі чы ла ся больш чым на 60 % у па раў на нні з лю тым. Пры 

гэ тым філь мы гля дзяць на па ло ву час цей, чым се ры я лы. Лі-

да ра мі гля дац кіх пе ра ваг за ста юц ца філь мы «Ха лоп», 

«Стрып ты зёр шы» і «Гуч ная су вязь». Што да ты чыц ца се рыя-

лаў, у топ-3 за апош ні ты дзень увай шлі «Утры ман кі», «Кух-

ня» і «Фіт нес». У ся рэд нім за раз гля дзяць па тры-чатыры 

се рыі абра на га се ры я ла.

З тэ ле ка на лаў, да ступ ных на VОKА, гле да чы най час цей 

вы бі ра юць ТНТ Іntеrnаtіоnаl, ОНТ HD і TV 1000 Асtіоn. У па-

раў на нні з лю тым, у топ-3 ува рваў ся філь ма вы ка нал, а на-

ві на выя тро хі зда лі свае па зі цыі. Пры рас лі і дзі ця чыя ка на лы 

«Мульт», Nісk Jr., Nісkеlоdеоn. А вось па пу ляр насць спар-

тыў ных ча ка на зні зі ла ся — гэ та звя за на з ад ме най усіх ак-

ту аль ных для гле да чоў спа бор ніц тваў.

У агуль ным ча се пра гля ду ў ты дзень тэ ле ка на лы зай ма-

юць лі дзі ру ю чую па зі цыю: за іх пра гля дам ка рыс таль ні кі 

пра вод зяць больш за 7,5 міль ё на га дзін! Ка лі мер ка ваць па 

ча се мак сі маль най гля дац кай ак тыў нас ці, то на ват тыя, хто 

зна хо дзіц ца на «ад да лен цы», у ра бо чы час кан тэн там не 

зло ўжы ва юць: пік пра гля даў пры па дае на пе ры яд з 19 

да 22 га дзін, а ў вы хад ныя на груз ка ўзрас тае на 10 % у па-

раў на нні з буд ня мі.

Свае ка рэк ці роў кі ў ста тыс ты ку ўнес лі і школь ныя ка ні-

ку лы: у топ-20 са мых па пу ляр ных се ры я лаў увай шлі ад ра зу 

дзе вяць муль ты плі ка цый ных філь маў. Больш за ўсё дзе цям 

па да ба юц ца «Бар бос кі ны», «Смя ша ры кі» і «Мі-мі-міш кі». 

Але «Па ке мон: чор нае і бе лае», «Фік сі каў», «Ма шу і Мядз-

ве дзя» яны так са ма гля дзяць з за да валь нен нем.

Вя лі кую коль касць пра гля даў са браў на ву ко ва-па пу ляр ны 

фільм «Та ва рыш ві рус: ву чо ныя пра ка ра на ві рус». У цэ лым 

ка рыс таль ні кі ад да юць пе ра ва гу лёг кім ка ме ды ям, час цей 

за ўсё ра сій скім і са вец кім, а так са ма ра сій скім се ры я лам.

Ан лайн-
шко ла 
для 

ця жар ных
Мi нiс тэр ства ахо вы 
зда роўя i МА МА 
PRO за пус ка юць 
но вы пра ект

Усе бу ду чыя баць кi ў Бе-

ла ру сi атры ма юць маг чы-

масць прай сцi на ву чан не 

i пад рых та вац ца да ро даў 

у ан лайн-рэ жы ме. Та кую 

су час ную аль тэр на ты ву 

звы чай ным аду ка цый ным 

ме ра пры ем ствам пра па-

на ва ла Мi нiс тэр ства ахо вы 

зда роўя су мес на з пра ек там 

МА МА PRO. Ан лайн-шко ла 

аб са лют на бяс плат ная i да-

па мо жа бу ду чым баць кам 

бяс печ на атры маць якас-

ныя ве ды.

Сён ня эпi дэ мi я ла гiч ная сi ту а-

цыя ў кра i не i праб ле ма рас паў-

сю джан ня ка ра на вi ру са не па ко-

яць мно гiх. Для зда роўя i бяс пе кi 

бу ду чых мам i тат вы ра ша на ад-

мя нiць аду ка цый ныя аф лайн-ме-

ра пры ем ствы для ця жар ных. I на 

зме ну iм прый шла аль тэр на ты-

ва — ан лайн-шко ла ад пра ек та 

МА МА PRO. Бу ду чыя баць кi змо-

гуць атры маць якас ныя ве ды пра 

ро ды, зда роўе баць коў i не маў-

ля цi, пра фi лак ты ку не iн фек цый-

ных хва роб.

— Ан лайн-шко ла да зво лiць 

усiм бу ду чым баць кам у лю бым 

пунк це на шай кра i ны, не вы хо-

дзя чы з до му, бяс плат на атры-

маць якас ную i пра ве ра ную ме-

ды цын скую iн фар ма цыю аб су-

час ных па ды хо дах вя дзен ня ця-

жар нас цi i ро даў ды дасць маг-

чы масць за даць лю быя пы тан нi 

вя ду чым спе цы я лiс там у га лi не 

аку шэр ства i гi не ка ло гii, а так са-

ма раз ве яць стра хi i мi фы.

Ан лайн-на ву чан не ўжо да-

ступ нае для мам i тат на сай це 

www.mamapro.by. Акра мя кур-

саў i ка рыс ных ма тэ ры я лаў, ар-

га нi за та ры рас пра ца ва лi тэс та вы 

кант роль ве даў. Пас ля пра гля ду 

вi дэа кур саў бу ду чыя ма мы змо-

гуць прай сцi тэст, па ка заць вы нiк 

свай му док та ру ў жа но чай кан-

суль та цыi i атры маць афi цый ную 

ад зна ку аб пра хо джан нi шко лы 

зда роўя ў аб мен ную карт ку.

Смех сме хам...Смех сме хам...

Пал ка — 
рэч 

па трэб ная
Га ды ча ты ры та му ў 

нас цi ка вую крам ку ад-

кры лi. Як ка за лi вяс коў-

цы, та ва раў там — хоць 

за ва лi ся, i ўсе па ад ной 

ца не.

На шы су се дзi Во ва з Ак-

са най не вы тры ма лi, з'ез дзi-

лi ту ды па гля дзець. I на ват 

за тры ма лi ся. Ад асар ты мен-

ту, по тым рас каз ва лi, аж 

дух за ня ло: шмат што з та-

ва раў пер шы раз ба чы лi — 

не ра зу ме лi, для ча го.

— Ва ло дзя з пал кай ад-

ной рас стац ца не мог, — ус-

па мi на ла по тым Ак са на. — 

I так яе ў ру ках па кру цiць, 

i гэ так — даў мец ца не мо жа: 

для ча го там кноп ка? Вы ра-

шыў, што ка лi на цiс нуць, 

яна «аў та ма там» даў жы ню 

па вя лi чыць. Глянь, ка жа 

мне, гэ та ж са ма тое, каб 

гру шы з дрэ ва збi раць — да 

са мых вы со кiх га лiн да ста-

не! Я па ды шла, па чы та ла, 

што там на пi са на, i ў ро гат. 

Гэ та ж для сэл фi, — ка жу, — 

а не для груш.

...Шка да, што не ку пi лi, 

на ра га таў шы ся, ду ма лi по-

тым: бо рап там, яна i са-

праў ды «шы ро ка га про фi-

лю» — для груш так са ма.

Тац ця на Мар цэ вiч,

аг. Ёд кi, Лiд скi ра ён.

Гэ ты зды мак зроб ле ны ў хут-

кiм ча се пас ля Пе ра могi. 

На iм — сям'я Краў чан каў, 

дак лад ней — част ка яе: ма-

цi Аляк санд ра i доч кi Ган на, 

Ма рыя i Ва лян цi на. Баць-

кi — За ха ра — ня ма, i трох-

га до вай Зi нач кi ня ма, i сы на 

Мi ка лая...

Пер шыя двое зга рэ лi ў га за вай 

пе чы крэ ма то рыя, трэ цi — за гi нуў, 

ва ю ю чы ў пар ты зан скiм атра дзе.

— З на шчад каў ба бу лi Аляк-

санд ры i дзя ду лi За ха ра за ста лi ся 

я ды стры еч ныя сёст ры, — гле дзя-

чы на зды мак, ка жа Iры на Бу дзю-

хi на (дач ка Ва лян цi ны За ха раў ны 

Бу дзю хi най, у дзя воц тве Краў чан-

кi) i кла дзе на стол сто сiк па пер. 

Ся род iх — пе ра пiс ка з му зе ем 

Асвен цiм-Бiр ке нау, ко пii ар хiў ных 

да ку мен таў, ус па мi ны са мой ма-

ту лi.

...Да вай ны сям'я Краў чан каў 

жы ла, як iн шыя. Свая ха та ў вёс-

цы Бар дзя лi, што пад Вi цеб скам, 

свой га род, пра ца ў кал га се, 

у якую змал ку ўпра га лi ся яшчэ i 

дзе цi.

Звык лы ход жыц ця па ру шы лi 

но выя «гас па да ры», якiя на гэ тай 

зям лi ста лi за во дзiць свае па рад-

кi, нi шчыць лю дзей. Не дзi ва, што 

мно гiя вяс коў цы пай шлi ў пар ты-

за ны, i што нем цы не да ра ва лi гэ-

та га iх сем' ям. Мно гiя, у тым лi ку 

Краў чан кi, апы ну лi ся ў вi цеб скiм 

канц ла ге ры «Пя ты полк», ад куль 

iх, зга ня ю чы ў ва го ны та вар ня коў, 

вi даць, горш, чым ска цi ну, вы во-

зi лi...

Ку ды — ста ла вя до ма паз ней: 

Поль шча, канц ла гер Асвен цiм... 

Драў ля ныя ба ра кi за ка лю чым 

дро там, на вы шках — да зу боў уз-

бро е ная ахо ва.

На мес цы iх раз дзя лi лi i раз-

лу чы лi: у ад ной гру пе бы лi муж-

чы ны, у дру гой — жан чы ны з 

дзець мi. Усiх на га ла па стрыг лi, 

усiм на ка ло лi на ру ках ну ма ры i 

стро га па пя рэ дзi лi, каб ка рыс та-

лi ся толь кi iмi: нi я кiх iм ён i проз-

вi шчаў (iнакш — ка ра). У Аляк-

санд ры Фё да раў ны быў ну мар 

69 146, у Ган ны — 69 147, у Ма-

рыi — 69 148, Ва лян цi ны — 

69 149 i трох га до вай Зi ны — 

69 150.

У ня воль нi каў ада бра лi да-

маш нiя рэ чы, па ся лi лi ў ба ра кi, 

доў га не да ва лi нi пiць, нi ес цi. 

А ка лi на рэш це неш та пры вез лi, 

i вяз нi кi ну лi ся да бо чак, на гляд-

чы кi пус цi лi ў ход бi зу ны.

Так бы ло не ад ной чы.

Лю дзей дай ма лi хо лад i го лад. 

Мно гiя ад яго ста лi апу хаць, за-

ня дуж ваць. Да рос лых, якiя не 

маг лi больш пра ца ваць, спаль-

ва лi ў пе чах крэ ма то рыя.

У дзя цей да ўся го бра лi кроў, 

iм ра бi лi ўко лы. У вы нi ку ў ма лых 

па чы на лi ся хва ро бы, якiя нем цы 

«ля чы лi» там жа — у пе чах крэ-

ма то рыя. Тра пi ла ту ды i трох га-

до вая Зi нач ка Краў чан ка.

Не зайз дрос ны лёс ча каў i ду-

жэй шых дзя цей, якiх за бра лi ад 

ма туль, змяс цi лi ў асоб ны ба рак, 

а пас ля пад кры кi i плач га рот нiц-

жан чын па гру зi лi ў ма шы ны i па-

вез лi ў канц ла гер Лодзь. Там, за 

ка лю чым дро там i пад ахо вай з 

аў чар ка мi, хлоп чы кi i дзяў чын кi 

пра ца ва лi на швей най фаб ры цы, 

пля лi ко шы кi. Тых, хто не вы кон-

ваў нор му, бi лi, па збаў ля лi абе ду 

цi ста вi лi ка ле ня мi на цаг ля ны 

друз.

— Ма ма рас каз ва ла, — уз ды-

хае Iры на Кан стан цi наў на, — што 

ка го-нi ка го з дзя цей iн шым ра-

зам за бi ра лi мяс цо выя сем'i для 

ней кiх гас па дар чых ра бот, i ўжо 

там ста вi лi ся хто як мог: ад ны — 

па-люд ску, дру гiя — не... Але ж 

на ват у гэ тым вы пад ку па раб кi 

маг лi па ла са вац ца морк вi най, 

бруч кай цi бу ра ком.

...У гэ тым ла ге ры Ва ля бы ла 

ра зам з сяст рой Ма ры яй, якая, 

вя до ма ж, апя ка ла яе.

I тым не менш, ка лi Чыр во ная 

Ар мiя вы зва ля ла канц ла гер, сал-

да там да вя ло ся на ру ках вы но-

сiць зня сi ле ных вяз няў i ра зам з 

iмi пла каць з той ра дас цi, што 

да ча ка лi ся — вы жы лi.

...Сяст рыч кi Краў чан кi апы ну-

лi ся ў Пад мас коўi, у дзi ця чым 

до ме. Там iх ад шу ка лi ма цi i сяст-

ра Ган на, пры вез лi да моў у род-

ную вёс ку, дзе па ча ло ся цяж кае 

сi роц кае жыц цё: баць ка дзяў чы-

нак зга рэў у пе чы крэ ма то рыя.

Пас ля шко лы ўсе яго доч кi 

ўлад ка ва лi ся на ра бо ту ў Вi цеб-

ску, па вы хо дзi лi за муж, на ра дзi-

лi дзя цей.

...Ва лян цi не За ха раў не пас ля 

вай ны да вя ло ся на вед ваць мяс-

цi ны, дзе прай шоў са мы жу дас-

ны час яе дзя цiн ства, рас каз ваць 

аб пе ра жы тым. Ад ной чы пас ля 

та ко га вы ступ лен ня нех та з пад-

лет каў спы таў: як яна ста вiц ца 

да нем цаў? «Ста ра юся ўсё за-

быць, — ад ка за ла Ва лян цi на За-

ха раў на. — I ўсё роў на пом ню!.. 

Мы, дзе цi, нi ў чым не бы лi вi на-

ва тыя. Нi ў чым не вi на ва тыя i 

вы... Трэ ба сяб ра ваць, трэ ба ра-

зам зма гац ца за мiр».

Адзiн з ня мец кiх школь нi каў 

та ды ўстаў i па пра сiў пра ба чэн ня 

за сва iх прод каў.

Ула дзi мiр Пер нi каў,

г. Гомель. 

Фо та з ся мей на га ар хi ва.

«Ан ты дэ прэ сан ты не вы клi ка юць 
пры вы кан ня i за леж нас цi»

Як пе ра маг чы тры во гу i дэ прэ сiў ны на строй?

Урач-псi хi ятр:

«Ста ра юся 
ўсё 
за быць... 
I ўсё роў на 
пом ню!»

ria
.ru

Пошту чытала 

Валянціна ДОЎНАР.

Спра вiц ца з вя лi кай коль кас цю iн фар ма цыi пра не вя до мую 

ра ней для нас хва ро бу — ка ра на вi рус — псi ха ла гiч на скла да-

на. Ды i вяс на ра дуе цяп лом i сон цам па куль до сыць ску па. 

Зму ча ны за зi му не да хо пам вi та мi наў i со неч на га свят ла 

ар га нiзм га то вы даць збой. Як не ўпа сцi ад уся го гэ та га ў 

дэ прэ сiю i што ўяў ляе са бой гэ тае не бяс печ нае за хвор ван не, 

рас ка заў урач-псi хi ятр-нар ко лаг мiнск ага га рад ско га клi нiч-

на га псi хi ят рыч на га дыс пан се ра Iгар СА РО КIН.

Вель мi шка дую, што з 

ся мей на га аль бо ма знік 

адзiн з пас ля ва ен ных 

здым каў. На iм бы лi мой 

та та, Iван Iг на та вiч Ба гу-

шэ вiч, i мой ста рэй шы 

брат Ва ле рый.

На шы баць кi па бра лi ся 

шлю бам у 1944-м. Та ту пас ля 

вы зва лен ня воб лас цi пры зва-

лi ў вой ска, i слу жыць яму да-

вя ло ся доў гiя во сем га доў. 

Бра та ма ма га да ва ла ад на. 

Тры ма ла гас па дар ку, ха дзi ла 

на ра бо ту ў кал гас, ар га нi за-

ва ны пас ля вы зва лен ня...

Ва ле ра, па ўспа мi нах ма-

мы, рос па слух мя ны i пра ца вi-

ты, да па ма гаў да гля даць гу-

сей, ку рэй, аве чак, вы га няў у 

по ле ка роў ку, збi раў зел ле для 

па ра сят. Адзен не для яго ма-

ма спраў ля ла са ма, зболь ша га 

пе ра шы ва ю чы з не ча га ста ро-

га. А для но вых рэ чаў та ды 

трэ ба бы ло се яць ды вы раб-

ляць лён, тры маць аве чак, 

пра сцi нiт кi. Ва ле рык да па ма-

гаў ма ту лi i ў гэ тай ра бо це.

Пер шы ўспа мiн пра баць ку 

звя за ны ў бра та з ма та цык лам 

«Iн ды ян». На iм та та пры ехаў 

у вод пуск. Ра дасць для трох-

ча ты рох га до ва га дзi ця цi прос-

та не ме ла межаў! Та та... Сал-

дат... Ма та цыкл... Ма ло му, ну 

вя до ма ж, ха це ла ся ўска ра-

скац ца на гэ ты цуд! А ма та-

цыкл узяў ды па ва лiў ся...

Спа чат ку та та слу жыў у Шчу-

чы не на аэ ра дро ме i меў маг чы-

масць на вед ваць сям'ю. За тым 

яго на кi ра ва лi ў Баб руйск у ба-

таль ён аэ ра дром на га аб слу гоў-

ван ня. А да до му ён вяр нуў ся, 

ка лi сын ужо ха дзiў у шко лу.

Ву чыў ся Ва ле ра лёг ка i ах-

вот на. Меў здоль насць да тэх-

нiч ных на вук. Па мя тае, як па-

чуў на вi ну пра па лёт Юрыя 

Га га ры на...

По тым бы лi вя чэр няя шко-

ла i ра бо та пры чэп шчы кам на 

трак та ры i кам бай не, за якую 

пла цi лi кры ху больш чым 

20 руб лёў. Най вя лiк шы для 

нас да лi ка тэс — бля шан ка 

трас кi ў та ма це — каш та ваў 

та ды 40 ка пе ек.

Паз ней брат улад ка ваў ся ў 

бры га ду ве тэ ры на раў: iх бы ло 

трое — док тар, фель чар i ён, са-

нi тар. Там ён атрым лi ваў ужо 47 

руб лёў 50 ка пе ек. Пас ля ра бо ты 

ад мы ваў ся ад па ху фер маў ды 

хля воў i бег у шко лу на ўро кi. 

Здаў iс пы ты на пра ва кi ра ван ня 

ма та цык лам i аў та ма бi лем.

З дзя цiн ства ўспа мi нае, як, 

iду чы це раз рэч ку, пра ва лiў ся 

пад лёд, як мок ры пры ля цеў 

да ха ты. Ра та ва ла яго ба бу ля, 

а ма ма ду жа сва ры ла ся.

Згад вае, як на ма iх хрэсь-

бi нах хтось цi з «доб ра зыч лiў-

цаў» вы нес дзе цям кру жок 

каў ба сы i бу тэль ку га рэл кi. 

Асоб ных хлоп чы каў вы ходж-

ва лi по тым су тка мi, i па шчас-

цi ла яшчэ, што ўсе вы жы лi.

...Мя не брат (на здымку я ў 

таты на каленях) нянь чыў з пя-

лё нак, ву чыў лi чыць, чы таць i 

пi саць, так што ў пер шым кла-

се мне бы ло зу сiм не цi ка ва: я 

ўсё ўме ла i ве да ла.

Шко лу Ва ле рый скон чыў з 

ся рэб ра ным ме да лём. Па сту-

пiў ву чыц ца ў наш Бе ла рус кi 

по лi тэх нiч ны iн сты тут, стаў iн-

жы не рам-кан струк та рам.

Пры яз джа ю чы на ка нi ку лы, 

заў сё ды пры во зiў мне кнiж кi, 

а зi мой мы ля пi лi з iм снеж ныя 

крэ пас цi, за па са лi ся сна ра да-

мi i ўсчы на лi са праўд ныя бiт-

вы. Брат ву чыў мя не ха дзiць 

на лы жах, што ўжо ка заць пра 

сан кi! А вось пра ма та цыкл 

«Каў ро вец» — вар та. Ка лi я 

бы ла ў трэ цiм кла се, Ва ле ра 

па са дзiў мя не за руль, тро хi 

па да пхнуў, каб пра еха ла, по-

тым па ка заў, як ка рыс тац ца 

роз ны мi ры чаж ка мi, за вёў ру-

ха вi к i ска ман да ваў: «Едзь!» 

Ад стра ху я ледзь не па мер ла, 

але ў мя не ўсё атры ма ла ся!

...Пас ля пер ша га i дру го га 

кур са брат ез дзiў на асва ен не 

ца лiн ных зя мель. За ра бiў там 

са бе на мод ную воп рат ку, ма-

ме ў па да ру нак пры вёз крыш-

таль ныя кi лiш кi (яна iх за хоў-

ва ла як най вя лiк шы скарб), 

а мне, як заў сё ды, кнiж ку.

Мой брат Ва ле рый Iва на вiч 

Ба гу шэ вiч пра ца ваў iн жы не-

рам-тэх но ла гам на гро дзен-

скiм за вод зе «Аў та зап част ка», 

за тым у «Са юз пра мман та жы», 

кi ра ваў ра бо тай звар шчы каў 

на бу даў нiц тве пра мыс ло вых 

прад пры ем стваў у роз ных кут-

ках бы ло га Са ю за. Ён у мя не 

ве тэ ран i ўдар нiк ка му нiс тыч-

най пра цы, ра цы я на лi за тар, 

вы на ход нiк. Са ма стой на скан-

стру я ваў i са браў трак тар для 

сва ёй гас па дар кi.

З-за ра бо ты ў шкод ных 

умо вах на пен сiю Ва ле ра вый-

шаў у 50 га доў, але пра ца ваў 

да лей — да агуль на га пен сiй-

на га ўзрос ту. Ра зам з жон кай 

яны вы га да ва лi ча ты рох дзя-

цей, ма юць ся мё ра ўну каў.

Я бяс кон ца ўдзяч ная бра ту 

за тое, што ён у мя не заў сё ды 

быў i ёсць, за тое, што я, ма-

лод шая, усё жыц цё сваё ад чу-

ва ла яго кло пат i пад трым ку.

...А «мод ныя» сён ня сем'i з 

ад ным дзi цят кам я прос та 

шка дую.

Ла ры са Са лей,

г. Скi дзель.

МОЙ БРАТ — МОЙ СЯ БАР, 
НА СТАЎ НIК I АБА РОН ЦА...

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве куБы ла вай наБы ла вай на На зло бу 
дня

На два мет ры, 

на два мет ры

Ады дзi це ад мя не!

I не чхай це ў па вет ра —

Мо жа, вi рус i мi не!

Лю боў Чыг ры на ва,

г. Мiнск.


