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З
ДА ВА ЛА СЯ б, ну што та ко-

га но ва га мож на па ба чыць 

у сва ёй пра цы, якой ад даў 

58 га доў жыц ця? Хво рыя лю дзі, 

апе ра цыі, вуч ні, ця куч ка... Ды і ў 

са мім жыц ці ўжо мно га ча го ўба-

ча на, пе ра жы та... Тым не менш 

ці ка васць да яго ў Сме я но ві ча — 

све жая, не пад роб ная. Мо жа, та му, 

мер ка ва лі мы спа чат ку, што мае 

Ар нольд Фё да ра віч спра ву з та кім 

не спаз на ным цу дам, як мозг ча ла-

ве ка? За да лі пы тан не су раз моў ні-

ку, ці знай шоў ён ключ да та ям ні цы 

моз га, а ён і не здзі віў ся на ват: 

маў ляў, ва шыя ка ле гі не раз пра 

тое пы та лі ся.

— І са праў ды, гэ та цуд! — ад ка-

заў. — Клю чом, каб ад крыць яго 

та ям ні цу, я не ва ло даю, хоць і ба чу 

амаль што дзень. Мозг — най вя лік-

шая та ям ні ца за ся мю пя чат ка мі. 

Пры чым не шэ рае гэ та рэ чы ва, як 

ча сам ка жуць: ён — да лі кат на-крэ-

ма ва га ко ле ру, вель мі пры го жы. 

Ма гу толь кі за хап ляц ца пры ро дай, 

твор цам, які яго ства рыў.

І да лей раз ва жаў:

— Мозг — ве лі зар ны банк ве-

даў. Су свет ная эн цык ла пе дыя. Як 

усё ў ім пра цуе? Та ям ні ца... На 

лю бы сіг нал ад нер ва, ва чэй, ву-

шэй у ім ства ра ец ца «кар цін ка». 

Але як мы ад роз ні ва ем, што вунь, 

за акном (кі вае ў бок акна) кош-

ка ся дзіць пад ру жа мі, а гэ та вось 

мой ра бо чы стол, а пад шклом — 

фо та зды мак баць кі, па гля дзі це! 

Афі цэр Фё дар Сме я но віч. За гі нуў 

у 1943-м, быў на чаль ні кам шта ба 

дэ сант най бры га ды... Там, по бач 

са здым кам, вы слоўі вя лі кіх ро-

зу маў: я афа рыз мы ча сам вы ра-

заю для ся бе... А вось на сця не 

парт рэт май го на стаў ні ка Эф ра і-

ма Злот ні ка, з яко га па ча ло ся маё 

ўва хо джан не ў ней ра хі рур гію... Ну 

а гэ та вы, мае гос ці... Не ве ра год-

на! Ад но ве даю: мозг — вель мі ма-

гут ная ма шы на, ён мац ней шы за 

лю бы су пер кам п'ю тар! І як ён так 

хут ка «кру ціц ца» — не ра зу мею! 

Ад куль у ім дум кі бя руц ца? Тэ о-

рыі, гі по тэ зы, ад крыц ці... Я час та 

пры вод жу пры кла ды для тых, ка го 

ці ка вяць та ям ні цы моз га. Лаў рэ ат 

дзвюх Дзяр жаў ных прэ мій СССР 

хі рург Вой на-Яся нец кі, ён жа ар-

хі епіс кап Лу ка, га ва рыў: «Ро ля 

моз га зво дзіц ца да вы да чы па ве-

дам лен ня» — і па раў ноў ваў яго з 

тэ ле фон най стан цы яй. (Да рэ чы, 

ро да выя ка ра ні ў та го зна ка мі та-

га хі рур га і свя та ра бы лі з Бе ла-

ру сі. — Аўт.) І ака дэ мік На тал ля 

Бех це ра ва лі чы ла, што мозг ча-

ла ве ка здоль ны ства раць толь кі 

най прас цей шыя дум кі, ён ні чо га 

не да дае да та го, што атрым лі вае. 

А Джон Эклс, но бе леў скі лаў рэ ат 

па фі зі я ло гіі ды ме ды цы не, на огул 

лі чыў: мозг дум кі не «вы раб ляе», 

а толь кі ўспры мае іх звон ку...

Ці ка ва? Нам вель мі ці ка ва бы ло 

тую мі ні-лек цыю слу хаць. І на ват 

не фак ты здзіў ля лі, а ім пэт на ша га 

ві за ві. Ураж ва ла яго да пыт лі васць, 

не абы яка васць, бо та кое ж ня час-

та су стрэ неш у та кім па важ ным 

уз рос те.

Уду мац ца толь кі: за 58 га-

доў прак ты кі Ар нольд Фё да ра віч 

ажыц ця віў апе ра цыі на моз гу ка ля 

10 000 па цы ен таў. І на пэў на, ка лі 

яны пры хо дзі лі ў ся бе з на дзе яй, 

што ўсё дрэн нае за ста ло ся ў мі ну-

лым, док тар Сме я но віч чы таў ра-

дасць у іх ва чах. І ка заў: ра дуй це ся 

кож най хві лі не — ця пер вы мо жа це 

не хва ля вац ца... Ён і сам кож ны 

раз ра ду ец ца, ка лі ёсць ста ноў чы 

вы нік у най скла да ней шых апе ра-

цый, якіх за год пра во дзіць, як пра-

ві ла, ка ля 250. Да рэ чы, ні ко му, хто 

звяр та ец ца да яго па да па мо гу, 

пры знаў ся, не ад маў ляе.

Ар нольд Сме я но віч — гэ та цэ-

лая эпо ха ў ней ра хі рур гіі, як ка-

жуць у па доб ных вы пад ках. Ды 

сам ак са кал, праў да, ад та ко га 

па раў на ння ад мах ва ец ца. Усё 

пра сцей, ка жа. Ну, пра цуе ў ме-

ды цы не з 1963 го да. Пры чым яшчэ 

ў Дры бін скай сель скай баль ні цы, 

ку ды ра зам з жон кай Та ма рай Іва-

наў най пас ля Мінск ага мед ін сты-

ту та раз мер ка ваў ся, усвя до міў, як 

трэ ба тры маць клят ву Гі пак ра та. 

І што гэ та за стан ду шы та кі, ка-

лі ты вель мі не аб ход ны лю дзям, 

якія за бы лі ся пра ра дасць жыц ця 

з-за праб лем са зда роў ем. І пад-

тры маць іх трэ ба, і ўпэў не насць 

уся ліць ва ўда лым зы хо дзе апе-

ра цыі, і мець муж насць пры няць 

жорст кую рэ аль насць, боль і слё-

зы, ка лі ты не змог, як ні ста ра ўся, 

апраў даць чу жыя над зеі...

До свед пра цы ў сель скай баль-

ні цы на Ма гі лёў шчы не, лі чыць Ар-

нольд Сме я но віч, не за мен ны, і лю-

дзей, якім там за тры га ды спат рэ-

біў ся, бы ло вель мі шмат. А да ро гу 

жыц ця ён прай шоў вя лі кую, і не 

заў сё ды, вя до ма, усё на ёй бы ло 

лёг ка і прос та. І ду ша, зда ра ла ся, 

ба ле ла, і зда ва ла ся ча сам: жыц цё 

ру шыц ца... Але і тое пра хо дзі ла, 

як бы вае ў жыц ці, ка лі за па ла сой 

крыў даў і рас ча ра ван няў на ды хо-

дзіць мо мант, ка лі ўсё ла дзіц ца. 

Важ нае ад крыц цё та кое ён зра біў 

яшчэ ў ма ла до сці. А по тым, на зі-

ра ю чы рыт мы жыц ця ў фар ма це 

«плюс-мі нус», на ву чыў ся пе ра но-

сіць яго цяж кас ці. Ві даць, та му ў 

спа кой ным, даб ра душ ным аб ліч-

чы Ар ноль да Фё да ра ві ча глы бін ны 

ма ця рык яго най ра дас ці пра гля-

да ец ца.

Да гэ та га дня вы со кае май стэр-

ства гэ та га ней ра хі рур га ў Рэс пуб-

лі кан скім на ву ко ва-прак тыч ным 

цэнт ры не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі, 

аб ста ля ва ным са май су час най 

апа ра ту рай еў ра пей ска га ўзроў-

ню, — за па тра ба ва нае. Прак тыч на 

ні вод ная скла да ная апе ра цыя на 

моз гу без пра фе са ра Сме я но ві ча 

не абы хо дзіц ца. І пра ца яго па за-

слу гах ацэ не на.

І дзе ці ў іх з Та ма рай Іва наў-

най — ме ды кі. Сын, Ві таль Ар-

ноль да віч, ужо так са ма вя до мы 

ней ра хі рург, за гад вае ад дзя лен-

нем ней ра хі рур гіі і не ўра ло гіі № 1 

ў РНПЦ. А дач ка Воль га — ста-

ма то лаг, на кі раў ні чай па са дзе. 

І каш тоў ныя склад ні кі ся мей на га 

шчас ця — трое ўну каў і ўнуч ка — 

ра ду юць дзя ду лю і ба бу лю. Больш 

за тое: ста рэй шы, Стас, ву чыц ца 

ў Бе ла рус кім дзяр жаў ным ме ду ні-

вер сі тэ це. І на ват праў нуч ка ўжо 

ся мей ны клан упры го жы ла.

Ча мусь ці мы (по тым раз ва жа-

лі) за бы лі ся рас пы таць у Ар ноль-

да Фё да ра ві ча: мо жа, чы таў і ён 

кні гу пра дзяў чын ку Па лі яну, ге-

ра і ню ад най мен на га аме ры кан-

ска га бест се ле ра Элі нор Пор тэр? 

Лю бі май гуль нёй Па лі яны, што б у 

жыц ці ні зда ра ла ся, бы ла «гуль ня 

ў ра дасць». Вось та кім уні вер саль-

ным «га джэ там» яна ка рыс та ла ся, 

каб ад чу ваць ся бе шчас лі вай.

Зрэш ты, ад на спра ва — чы таць, 

ін шая — зра біць фі ла со фію ра дас ці 

ме ло ды яй свай го жыц ця... Вы каз-

ва лі вер сіі: ад куль у гэ тым ча ла ве ку 

столь кі ці ка вас ці да жыц ця, столь-

кі па зі ты ву? Зноў ге ны? І прый шлі 

да вы сно вы: пэў на ж, та кім ён на-

ра дзіў ся на сва ёй Пу ха віч чы не... 

Бо і сам па цвяр джае: па зі тыў нае 

стаў лен не да жыц ця ў яго — ад 

сям'і, ад ма мы, Га лі ны Лу кі ніч ны, 

доб рай і муд рай. Усё бу дзе доб ра, 

га во рыць ён, толь кі пры ўмо ве, ка-

лі ты бу дзеш ду маць пра доб рае. 

Чым больш ча ла век не за да во ле-

ны жыц цём, чым больш ду мае пра 

дрэн нае — тым бо лей шан цаў, што 

та кім яго нае жыц цё і бу дзе. Та му 

лепш ста рац ца ра да вац ца, а не 

му чыц ца. А яшчэ — да бро лю дзям 

ра біць. І не су мня вац ца, што жыц-

цё — гэ та па да ру нак Твор цы.

Мо жа, у гэ тым і ёсць: та ям ні ца 

ра дас ці? Моз га? Быц ця?..

Да рэ чы, са мо му Ар ноль ду Сме-

я но ві чу па шчас ці ла за стац ца ў жы-

вых та ды, ка лі, зда ва ла ся, гэ та бы-

ло не маг чы ма. Іш ла Вя лі кая Ай-

чын ная вай на. У аку па ва най нем-

ца мі вёс цы Пу ха ві чы ста я ла шмат 

ва ен най тэх ні кі. Ары ку бы ло та ды 

шэсць га доў, ка лі з сяб ру ком з су-

сед няе ха ты яны вы ра шы лі пра-

ка ціц ца на пры чэ пе ва ен най ма-

шы ны. Ды, пад бя га ю чы, за ча піў ся 

хлап чук за неш та, не раз лі чыў шы 

сі лы, і ўпаў — прос та пад ко лы. Яго 

ко лам ад ра зу і пе ра еха ла. Вы ра та-

ваў Ары ка ня мец кі ле кар-хі рург. 

Вось та ды — Ар нольд Фё да ра віч 

доб ра па мя тае — ба бу ля і на пра-

ро чы ла: быць та бе хі рур гам, ка лі 

ця бе хі рург вы ра та ваў. А ён жа — 

лёт чы кам стаць ма рыў. Ад нак 

до лю сваю, як ка жуць бе ла ру сы, 

на ка ні не аб' е дзеш: на мед ка мі сіі 

зрок пад вёў — і лі нія лё су пры вя ла 

яго ў хі рур гі.

І яшчэ, згад вае Ар нольд Фё да-

ра віч, быў з ім у дзя цін стве дру-

гі, так са ма смя рот на не бяс печ ны 

вы па дак. У Пу ха ві чах да вай ны 

жы ло шмат яў рэй скіх сем' яў. Ка лі 

ж прый шлі гіт ле раў цы, то яў рэ яў 

паў сюль вы ні шча лі. Ад ной чы і пу-

ха віц кіх са гна лі ды па вя лі па ву-

лі цы, а ба бу ля з уну кам Ары кам 

вы ска чы лі з ха ты — па гля дзець, 

што там ро біц ца. Дык іх так са ма 

нем цы за гна лі ў на тоўп: ба бу ля ж 

і ўнук бы лі смуг лыя. Пэў на, не аб-

мі нуць бы ім рас стрэ лу, ка лі б не 

жан чы ны, якія ста я лі по бач. Яны 

і вы цяг ну лі Ар ноль да з ба бу ляй з 

на тоў пу. А бя дот ні каў тых усіх, як 

по тым чут ка пай шла, рас стра ля лі. 

Вось так і рас па ра дзіў ся лёс Ар-

ноль да Сме я но ві ча: жы вым яму 

быць — і ра та ваць ін шых ад смер-

ці. Што ён і ро біць. Па коль кі ве дае: 

жыц цё нам да дзе на — для ра дас ці. 

І тое ўва саб ляе. А ра дасць вы свеч-

ва ец ца ў яго мі міч ных змор шчы нах 

ва кол ва чэй. І ў хут кай, за ці каў-

ле най рэ ак цыі на лю бое пы тан не. 

І ў шчы рых ад ка зах, якія мо гуць 

гу чаць зу сім па-дзі ця чы, ад кры та: 

«Ды я не ве даю» ці «А хто ж яго 

ве дае»...

Ён быў з на мі ўвесь з ся бе — 

вель мі на ту раль ны, са праўд ны. Не 

спра ба ваў вы гля даць, зда вац ца 

ней кім ін шым, чым ёсць. Та му, як 

нам па да ец ца, і не мо жа ён не па да-

бац ца. Ужо ад ной пры сут нас цю сва-

ёй гэ ты Док тар — ле чыць. Як моц ны 

ге не ра тар зда ро вай энер ге ты кі.

Ва лян ці на ЖДА НО ВІ Ч, 

Іван ЖДА НО ВІ Ч.

Шмат сяб роў — 

не бы вае. Лю бі мых 

кніг — так са ма. 

Трэ ба «...Цёр кі на» 

пе ра чы таць. Гэ та ж як там?

Смерть есть смерть. Ее прихода

Все мы ждем по старине.

А в ка кое вре мя го да

Лег че гибнуть на вой не?

Ак ту аль нае пы тан не. Як і ад каз:

...Если горь ко гибнуть ле том,

Если осенью — не мед,

Если в зиму дрожь бе рет,

То вес ной, друзья, от этой

Под лой штуки — ду шу рвет.

А ка лі да даць яшчэ, што тая вяс на бы ла 

пе ра мож най (!), што нем цаў — па гна лі і гэ-

та ўжо без зва рот на, што за раз жыць бы ды 

жыць, неш та се яць, па ды маць дзя цей...

Іх у та го пар ты за на бы ло пя цё ра — чац-

вё ра сын коў і трох ме сяч ная дач ка. «Бе ра жы 

іх», — жон цы ска заў, і гэ та бы лі яго апош нія 

сло вы.

Цяж ка да лі ся. А ўжо ёй на каз... Го лад, 

вай на, пад мо гі ні я кай — ні ад дзяр жа вы, ні 

ад рад ні. Да ўся го тое най мен шае дзі ця — 

хво рае і ні ко лі, ка жуць, не бу дзе ха дзіць...

Ха пі ла ма ту лі на поў ні цу. Ела — не ела, 

спа ла — не спа ла, але ж цяг ну ла свой 

воз — на ват не мо гу чы: вель мі ба ле ла 

сэр ца. І яно б трэ ба, зда ва ла ся, на неш та 

ад ва жыц ца, не ку ды іс ці — шу каць па ра-

тун ку. А дзе? Ну, здас ца яна, ну, па е дзе 

да дак та роў. А да лей што? У баль ні цу ж не 

ля жаш — дзе ці. Ле каў ку піць так са ма ня ма 

за што...

Вось ні ку ды і не ез дзі ла.

На ву лі цы не як су стрэ ла док та ра, прос та 

так, «для па рад ку», спы та ла, мо жа, па ра іць 

ёй што — ад сэр ца?

Той бя ду яе ве даў, тро хі па ду маў і па чаў 

зда лёк:

— Вось у ця бе, — ска заў, — ёсць су се-

дзі — і спра ва, і зле ва. Пер шы — той до сыць 

доб ра жы ве, яго дзе ці шмат ча го ма юць. 

А вось дру гі, той, што зле ва, — га рот нік. 

У па раў на нні з ім на ват вы ба га цеі! Я праў-

ду ка жу?

— Праў ду...

— Дык вось што на раю: ты ста рай ся 

менш гля дзець на пра ва, на тое, як жы ве 

ба га цей шы су сед. Гля дзі — як бед ны... Та ды 

і сэр цу бу дзе ляг чэй.

Не ска заць, што ўда ва ад ра зу тым 

сло вам па ве ры ла, але ж не як па ве ся ле-

ла, а по тым — па спра ба ва ла, і ёй, як ні 

дзіў на, да па маг ло! Хоць на шос тым го дзе 

жыц ця ды ста ла ха дзіць да чуш ка, вы жы лі 

і сын кі! Усе пя цё ра яе дзя цей змал ку пра-

ца ва лі і доб ра ву чы лі ся ў шко ле, атры ма лі 

вы шэй шую аду ка цыю — вый шлі ў лю дзі. 

І — га лоў нае — ся род іх за ста лі ся, ні ко лі 

не зайз дрос ці лі чу жо му ба гац цю, дзя лі лі-

ся, хай апош нім, сва ім: пом ні лі тое, што 

«док тар пра пі саў».

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ар нольд СМЕ Я НО ВІЧ:

«ДУ МАЙ ПРА ДОБ РАЕ»

З бія гра фіі.
Ар нольд Сме я но віч — пра-

фе сар, за гад чык ней ра хі рур гіч-

на га ад дзела ў Рэс пуб лі кан скім 

на ву ко ва-прак тыч ным цэнт ры 

не ўра ло гіі і ней ра хі рур гіі.

Ака дэ мік На цы я наль най ака-

дэ міі на вук Бе ла ру сі, док тар 

ме ды цын скіх на вук, за слу жа-

ны дзе яч на ву кі, лаў рэ ат Дзяр-

жаў най прэ міі Бе ла ру сі.

Га на ро вы член Аса цы я цыі 

ней ра хі рур гаў Ра сіі. У 1997—

2005 га дах быў ды рэк та рам 

НДІ не ўра ло гіі, ней ра хі рур гіі і 

фі зі я тэ ра піі. Аў тар 25 вы на хо-

дак і па тэн таў, мае больш за 

400 на ву ко вых прац, у тым лі ку 

7 ма на гра фій. Ся род шмат лі кіх 

уз на га род ёсць і ор дэн Ай чы ны 

ІІІ сту пе ні.
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ТЭ О РЫЯ АД НОС НАС ЦІ, або Аб тым, што док тар пра пі саў

Ёсць шчас лі выя лю дзі ся род нас... Яны і ў 80 жы вуць, 

за хап ля ю чы ся ўсім, што па шы рае свя до масць, пры мна жае 

ра дасць. І людзь мі ў тым лі ку за хап ля юц ца. Та кі Ар нольд 

Сме я но віч, та ле на ві ты нейра хі рург-ап ты міст. Па зі тыў нае 

стаў лен не да жыц ця ў яго пруг кае, за раз лі вае на столь кі, што 

пас ля зно сін з ім яшчэ раз са бе ска жаш: і са праў ды, мы ў гэ ты 

свет пры хо дзім — для ра дас ці.


