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Ле а нар да да Він чы быў не 

толь кі ге ні яль ным мас та ком, 

але і на ву коў цам, вы на ход-

ні кам, пісь мен ні кам і му зы-

кам. Ула дзі мір На бо каў — 

лі та ра та рам, шах ма тыс там 

і эн та мо ла гам-са ма вуч кам. 

Гё тэ — паэ там, ка лек цы я не-

рам... Іс нуе та кая пры маў ка: 

«Та ле на ві ты ча ла век та ле на-

ві ты ва ўсім». Ці са праў ды 

гэ та так? Ад каз прый шоў, 

ка лі я па зна ё мі ла ся з адо-

ра най 10-га до вай дзяў-

чын кай.

Да р'я Вар хо ла не прос та 

пры го жая са бой, яна яшчэ ска-

рае ўпэў не нас цю ва ўлас ных 

сі лах. Жы ве дзяў чын ка ў Грод-

не і скон чы ла сё ле та чац вёр ты 

клас у гім на зіі № 4. З ад на клас-

ні ка мі Да ша мае доб рыя ста-

сун кі, бо баць кі заў сё ды ву чы лі 

імк нуц ца ні з кім не сва рыц ца 

і ні ко га не крыў дзіць. Вя до ма, 

як і ва ўся ка га та ле на ві та га 

ча ла ве ка, у дзяў чын кі так са-

ма бы лі кан флікт ныя сі ту а цыі. 

Ад нак яна ста ра ла ся заў сё ды 

вы ра шаць іх спа кой на. Да ша 

ста ла ўлю бён кай на стаў ні каў, 

та му што заў сё ды грун тоў на 

рых ту ец ца да ўро каў, а ў яе 

дзён ні ку мож на ўба чыць толь-

кі «9» і «10».

Ня гле дзя чы на вы дат ную ву чо-

бу ў гім на зіі, у Да шы ёсць шмат 

ін шых за хап лен няў. Дзяў чын ка 

ні ко лі не ся дзіць на мес цы, кож-

ны яе дзень рас пі са ны па хві лі-

нах. Упер шы ню на пуб лі ку яна 

вый шла яшчэ ў дзі ця чым са дзе. 

Паз ней па спра ба ва ла свае сі лы ў 

спе вах і за пі са ла ся на ва кал. Спа-

да ба ла ся. І Да ша пай шла да лей. 

Пас ля не каль кіх не вя лі кіх па спя-

хо ва прой дзе ных твор чых спа бор-

ніцтваў вы ра шы ла стаць удзель-

ні цай І між на род на га му зыч на га 

кон кур су ма ла дых вы ка наў цаў 

«АРС HОBА-2016», які пра хо дзіў 

у Мін ску. Уда ча бы ла на Да шы-

ным ба ку і да до му яна вяр ну ла ся 

з куб кам. На гэ тым не спы ні ла ся 

і пра цяг ва ла да лей удзель ні чаць 

у роз ных му зыч ных пра ек тах. 

Дзяў чын ка атры ма ла гран-

пры 1-га ад кры та га кон кур-

су вы ка наў цаў-па чат коў цаў 

«Мы — та лен ты твае, Бе ла-

русь!» Са мы мі за па мі наль ны-

мі бы лі «Зор ныя квет кі», якія 

пра хо дзі лі ў ста лі цы. Там са-

бра лі ся ўдзель ні кі не толь кі з 

Бе ла ру сі, але яшчэ з 14 кра ін, 

бы ло мо ра ўра жан няў і шмат 

ці ка вых зна ём стваў.

Ак тыў ныя вы ступ лен ні 

пры нес лі дзяў чын цы яшчэ і 

пры ем ныя су стрэ чы з та кі мі 

па пу ляр ны мі людзь мі, як Ва-

ле рый Дай не ка, Ва дзім Га лы-

гін, Дзядзь ка Ва ня, Ігар Ба га-

ма заў (экс-са ліст «Ад пе тых 

мах ля роў»). А ра сій скі спя вак 

Сяр гей Кры лоў на ват па кі нуў 

ёй на па мяць сваю шап ку.

Акра мя ва ка лу Да ша так са-

ма зай ма ец ца ў тэ ат раль най 

сту дыі «Зва ноч кі», дзе на ву-

ча ец ца ак цёр ска му май стэр-

ству і сцэ ніч най мо-

ве, іг рае ў роз ных 

спек так лях. До ма 

ў Да шы так са ма 

ха пае кло па таў, 

бо трэ ба па шыць 

адзен не для ца цак 

і ля лек, да па маг чы 

ма ме па гас па дар-

цы. Да ша ле піць 

мі ні я цю ры з па лі-

мер най глі ны. Мае 

сі ні по яс па ка ра тэ, 

праў да, адзі на бор-

ства мі яна пе ра ста-

ла зай мац ца, бо на 

ўсё не ха па ла ча су. 

За раз Да ша з не-

цяр пен нем ча кае 

пе ра хо ду ў пя ты 

клас, бо та ды яна 

бу дзе ву чыц ца ў 

пер шую зме ну і ў 

яе зноў з'я віц ца 

маг чы масць зай-

мац ца ка ра тэ.

— Мне па да ба ец ца тое, чым 

я зай ма ю ся, — па дзя лі ла ся са 

мной Да ша. — Ча сам бы вае цяж ка 

спра віц ца з усі мі за ня тка мі, за тое 

заў сё ды ве даю, што атры маю за 

сваю пра цу га лоў ную ўзна га ро-

ду — удзяч ных гле да чоў.

Ва ўсіх па чы нан нях Да шу заў-

сё ды пад трым лі ва юць баць кі: та та 

зай ма ец ца ар га ні за цый ны мі пы-

тан ня мі, пад во зіць на рэ пе ты цыі, 

а ма ма шые ўбо ры для вы ступ-

лен няў. Са ма дзяў чын ка па куль не 

вы зна чы ла ся, кім ся бе ба чыць у 

бу ду чы ні, за тое дак лад на ве дае: 

са сва і мі за хап лен ня мі яна ні ко лі 

не рас ста нец ца.

Іло на ПА ПО ВА, 

сту дэнт ка ІІІ кур са 

фі ла ла гіч на га фа куль тэ та 

БрДУ імя А. С. Пуш кі на.

Ма лень кая «зо рач ка» Да ша

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Ці заў сё ды вы ра зу ме е це бра тоў 

на шых мен шых, мо жа це вы зна чыць, што 

ў іх ба ліць?

— Пры чы на за хвор ван ня ста но віц ца 

зра зу ме лая пас ля агля ду або уль тра гу ка-

во га да сле да ван ня. На прык лад, ка ты час та 

лю бяць глы таць бонс ці каў. Пры вод зяць да 

мя не на пры ём пу шыс та га сяб ра, ка жуць, 

што дзе ці ў сям'і лю бяць збі раць дроб ныя 

цац кі. Ад ра зу ра зу мею, у чым спра ва. Ра ней 

у мя не на ват ка лек цыя та кіх рэ чаў бы ла, 

якая час та па паў ня лася. Але ча сам бы ва-

юць скла да ныя вы пад кі. Асаб лі ва ка лі гас-

па да ры неш та не да га вор ва юць. А мы ж не 

эк стра сэн сы, а ўра чы, і па він ны ве даць усё 

пра тых, ка го ле чым.

Ад ной чы сям'я пры вя ла са ба ку. Ска за лі, 

што ён рас ку сіў цю бік з кле ем, і ця пер у яго 

па ста ян на ця чэ слі на. Вя лі кі акі та-ін (япон-

ская па ро да) не да ваў ся бе агле дзець, быў 

не спа кой ны. Я ні чо га асаб лі ва га не знай-

шоў, але ка лі пад няў са ба ку язык, уба чыў 

ма лень кія ран кі. Ака за ла ся, жы вё ла пра-

глы ну ла клу бок ні так, якія пе ра ціс ну лі яму 

язык — га да ван цу бы ло ба лю ча ес ці. Пас ля 

зна ход кі гас па да ры ўсё ж пры зна лі ся, што 

ня вест ка до ма лю біць шыць, а да пыт лі вы 

са ба ка мог па да браць яе пры ла ды пра-

цы. Гэ та толь кі адзін прык лад, які да каз-

вае: лепш па ве да міць ура чу як ма га больш 

інфар ма цыі.

— Па ва шых на зі ран нях, якія за хвор-

ван ні най больш рас паў сю джа ныя ся род 

жы вёл?

— У кож най па ро ды ёсць свае асаб лі-

вас ці раз віц ця, фар мі ра ван ня ар га ніз ма, 

а, зна чыць, свае ге не тыч ныя схіль нас ці 

да хва роб. На прык лад, у ка тоў-бры тан-

цаў, сфінк саў, шат ланд цаў і мэйн-ку наў 

рас паў сю джа ныя сар дэч на-са су дзіс тыя 

за хвор ван ні, у са бак па ро ды ёрк шыр скі 

тэр' ер і шпі цаў сла быя ка лен ныя су ста-

вы, а ў так саў — апор на-ру халь ны апа рат. 

Гэ та я за ўва жаю зы хо дзя чы з прак ты кі. 

Ка лі раз гля даць ін фек цыі, то скла да на 

ска заць, якім па ро дам улас ці вая тая ці 

ін шая іх раз на від насць. Так са ма, па ма іх 

на зі ран нях, два ро выя са ба кі і кош кі больш 

устой лі выя да ўзбу джаль ні каў хва роб, чым 

па ро дзіс тыя.

— Якія па мыл кі ро бяць гас па да ры 

«з-за вя лі кай лю бо ві»?

— Ня рэд ка пе ра корм лі ва юць сва іх га-

да ван цаў, з-за ча го ў іх раз ві ва ец ца атлус-

цен не. Ці бы вае, што да юць ня якас ны корм. 

Важ на ве даць, што да го да ў жы вёл фар мі-

ру ец ца ар га нізм, і ад та го, чым вы ста не це іх 

кар міць, бу дзе за ле жаць да лей шае зда роўе. 

Нель га да ваць ма лень ка му ка ця ня ці толь кі 

мя са і ма ла ко — ёсць вя лі кая ве ра год насць, 

што ў на ступ ным кос ці ста нуць лом кія. Тое ж 

са мае да ты чыц ца і ві та мі наў, з які мі «гра-

шаць» гас па да ры — доб рая ежа пры ня се 

больш ка рыс ці, чым хі міч ныя да дат кі.

— Што трэ ба, каб за ста вац ца пра фе-

сі я на лам сва ёй спра вы?

— Без што дзён най прак ты кі на бы тыя на-

вы кі хут ка губ ля юц ца. Я пе ры я дыч на вы яз-

джаю ў су сед нія кра і ны на роз ныя се мі на ры. 

Ня даў на быў у Санкт-Пе цяр бур гу на хі рур-

гіч най кан фе рэн цыі, дзе вы сту па лі спі ке ры 

з Бель гіі, ЗША, ЮАР. Раз у ме сяц ра зам 

з ін шы мі ўра ча мі на шай клі ні кі на вед ва ем 

лек цыі ў Мін ску і ў Маск ве.

Па куль мы аб мяр коў ва лі гэ тыя тэ мы, да 

Паў ла на пры ём прый шоў но вы па цы ент. 

Я тым ча сам звяр ну ла ся да на пар ні ка на ша-

га су раз моў ні ка — ма ла до га ве ту ра ча-анес-

тэ зі ё ла га Ула дзі мі ра ФЕ ДА СЕ ЕН КІ. У гэ тай 

клі ні цы ён пра цуе з мі ну ла га го да — са дня 

яе ад крыц ця.

— Для та го каб стаць клас ным ве ту ра-

чом, трэ ба быць не толь кі на чы та ным і пра-

ца ві тым, але яшчэ і доб рым, схі ляць да ся бе 

і лю дзей, і жы вёл. Бо пер ша па чат ко ва мно-

гія гас па да ры хат ніх га да ван цаў на стро е ны 

да ле ка раў скеп тыч на, з не да ве рам, і трэ ба 

зра біць так, каб іх мер ка ван не змя ні ла ся. 

Жы вё лы не раз маў ля юць, але яны ад чу-

ва юць ста ноў чую ці ад моў ную энер ге ты ку 

та го, з кім уза е ма дзей ні ча юць.

— Іс нуе мер ка ван не, што ў кож на га 

ве ту ра ча па він на быць хоць ад на свая 

хат няя жы вё лі на...

— Са праў ды, у на шай клі ні цы ў кож на га 

су пра цоў ні ка ёсць та кая, ды не ад на (усмі ха-

ец ца). У мя не, на прык лад, два са ба кі, кош ка 

і ха мяк, у Паў ла — ча ра па ха, кош ка і мар-

ская свін ка. Мы не ста лі б пра фе сі я на ла мі 

ў гэ тай сфе ры без лю бо ві да бра тоў на шых 

мен шых! Бы вае, што не ка то рыя клі ен ты 

пры хо дзяць да нас са зда ро вы мі жы вё ла мі 

і про сяць усы піць апош ніх, бо яны ім на да-

ку чы лі. Не ра зу мею та ко га стаў лен ня. На шы 

ўра чы па маг чы мас ці за бі ра юць іх да ся бе 

або шу ка юць ін шы пры ту лак.

А яшчэ быў вы па дак, ка лі ка ля на шай клі-

ні кі па ся лі ла ся не каль кі ко шак. Іх па ста ян на 

пад корм лі ва лі, та му яны не сы хо дзі лі. Каб 

жы вё лы не пла дзі лі ся, мы іх стэ ры лі за ва лі. 

Ад нак праз не ка то ры час уба чы лі ма лень кіх 

ка ця нят. Ака за ла ся, што ка ля за праў кі, якая 

зна хо дзі ла ся по бач, па ся лі ла ся яшчэ ад на 

кош ка. Мы і ёй да па маг лі.

...Раз мо ва з ура ча мі Паў лам і Ула дзі мі-

рам ад бы ла ся ці ка вая і па зна валь ная. Але 

ў іх бы ло яшчэ шмат ра бо ты. Та му я больш 

не ста ла ім пе ра шка джаць, тым больш што 

іх ча каў но вы пу шыс ты па цы ент...

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

З ЛЮ БОЎЮ 
ДА ГА ДА ВАН ЦАЎ...


