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А ці вя до ма вам, што ў Мін ску 
сён ня больш за 60 фан та наў? 
На пры кан цы се зо на іх ра бо ты 
мы з эк скур са во дам Іры най Шо-
рац на ве да лі не ка то рыя. Пе рад 
тым, як яны спы няць бру ен не 
сва іх во даў да вяс ны, мы яшчэ 
па спе лі па лю ба вац ца вір лі вы мі 
(а дзесь ці — спа кой ны мі) вод-
ны мі стру ме ня мі, па глы біц ца ў 
гіс то рыю ста ліч ных кры ніц і да-
ве дац ца пра іх асаб лі вас ці.

ДЭ САНТ НІК ЛЕ БЕ ДЗЮ 
НЕ ТА ВА РЫШ

Су стрэ ча бы ла пры зна ча на, вя до-
ма, ля фан та на. І не яко га-не будзь, а 
са ма га пер ша га, а зна чыць, са ма га 
ста ро га ў го ра дзе — сла ву та га «Хлоп-
чы ка з ле бе дзем», што ў Аляк санд раў-
скім скве ры. Праў да, ня гле дзя чы на 
за пэў ні ван ні прад стаў ні коў уні тар на га 
прад пры ем ства «Мінск зе лян буд», якія 
ад каз ва юць за ра бо ту гэ та га і яшчэ 
трох дзя сят каў ста ліч ных кас ка даў, 
ва да ў ім ужо не стру ме ні ла. За тое 
ня бес ная кан цы ля рыя, зда ец ца, вы ра-
шы ла кам пен са ваць ад сут насць ва ды 
ў зям ных фан та нах даж джом з не ба. 
Але ці вар та бы ло ба яц ца пра мок нуць 
тым, хто і без та го вы пра віў ся на «мок-
рую спра ву»?

Узяў шы на ўзбра ен не па ра со ны, 
мы па зна ё мі лі ся з гіс то ры яй «Хлоп-
чы ка з ле бе дзем». Па дзея, якая па-
слу жы ла яго з'яў лен ню, ста ла ў свой 
час са праў ды гран ды ёз най: у Мін ску 
быў пра кла дзе ны во да пра вод. Ад бы-
ло ся гэ та ў 1874 го дзе, і гэ тую да ту 
ця пер мож на ўба чыць на скульп тур-
най кам па зі цыі фан та на, ство ра най 
італь ян скім май страм Фла рэн ца Бер-
ні ні. «Ра ней ва кол скульп ту ры ся дзе-
лі яшчэ шэсць жа бак, ця пер іх ня ма. 
Але гэ тай во сен ню «Мінск зе лян буд» 
збі ра ец ца ад рэ стаў ра ваць фан тан і 
вяр нуць гэ тых жа бак», — па ве да мі ла 
Іры на Шо рац. Пер шую сур' ёз ную рэ-
стаў ра цыю (зай маў ся якой, да рэ чы, 
За ір Азгур) «Хлоп чык з ле бе дзем» 
пе ра жыў толь кі ў 1980 го-
дзе. У май стэр ні скульп та ра 
фі гу ра апы ну ла ся пас ля Дня 
па вет ра на-дэ сант ных вой-
скаў: дэ сант ні кі так ак тыў на 
ад зна ча лі свя та, што пад час 
ку пан ня ў фан та не зла ма лі 
ле бе дзю шыю.

СІ ВЫЯ ЛЕ ГЕН ДЫ 
БРУ ІС ТАЙ ВА ДЫ

Ад Аляк санд раў ска га скве-
ра мы на кі роў ва ем ся на ву-
лі цу Ле ні на, дзе мес цяц ца 
аж но два фан та ны. Дзіў на, 
але звы чай на, хо дзя чы па го-
ра дзе ў паў ся дзён ных спра-
вах, іх прос та не за ўва жа еш. 
Аказ ва ец ца, да рэм на, бо яны 
са праў ды вар тыя ўва гі. Пер-
шая з кры ніц — ста тыч на-ды-
на міч ны фан тан, які вы пус кае 
стру ме ні з роз най ін тэн сіў нас-
цю, пас ля су ціш ва ец ца на не-
ка то ры час і зноў стру ме ніць. 
Та кое ад чу ван не, што ва да 
вось-вось па ды мец ца вы шэй 
і за мо чыць та го, хто бліз ка 
па ды шоў да яе. Але фан тан 
па раў наль на «бяс печ ны» ў гэ-
тым пла не, у ад роз нен не ад 
так зва ных фан та наў-шу ціх, 
якія ўпер шы ню з'я ві лі ся ў Пе цяр го фе 
на за гад Пят ра І. Та кім чы нам цар лю-
біў па ло хаць і здзіў ляць сва іх гас цей.

Дру гі фан тан, сха ва ны за пом ні-
кам С.І. Гры цаў цу, ува саб ляе ста ра-
жыт ны све та по гляд на шых прод каў. 
«Пра шчу ры ўяў ля лі су свет у вы гля дзе 
дрэ ва, — тлу ма чы ла эк скур са вод. — 
Кро на — гэ та не ба, на якім жы вуць 
ба гі і птуш кі, ствол — гэ та мес ца для 
лю дзей і жы вёл, якія да па ма га юць ім 
у гас па дар цы. Ка ля ка ра нёў зна хо-
дзяц ца дзі кія звя ры, а пад ка рэн нем 
— змеі і па доб ныя ім іс то ты». І са праў-
ды, фан тан гэ ты зроб ле ны ў вы гля дзе 
ста ра жыт на га дрэ ва су све ту. Вось так 
не ча ка на ў цэнт ры су час на га ме га по-
лі са мож на знай сці на па мін аб на род-
най мі фа ло гіі.

Кры ху ады хо дзя чы ад тэ мы, вар та 
зга даць яшчэ ад ну ле ген ду, звя за ную 
з фан та на мі. Рас па вя дае яна пра па-
пу ляр ны сён ня звы чай кі даць ма нет кі 
ў ва ду. Ка жуць, адзін ба га ты ча ла век 
ха цеў па бу да ваць но вы го рад з пры-
го жым па ла цам. Доў га шу каў мес ца, 
дзе мож на бы ло б яго ўзвес ці, але, так 
і не знай шоў шы, раз зла ваў ся і кі нуў 
мя шэ чак з за ла ты мі ма не та мі ў ра-
ку. Праз не ка то ры час гэ ты ча ла век 
збяд неў, але зга даў, што ка лісь ці кі нуў 
гро шы ў ва ду. Прый шоў шы да ра кі, ён 
знай шоў сваё зо ла та і вы ра шыў, што 
па бу дуе го рад з па ла цам ме на ві та на 
гэ тым мес цы.

МІК РА ЧЫ ПЫ 
І ФАН ТАН-ТЭ АТР

У Ста ра жыт ным Ры ме фан та ны 
бы лі ў кож ным дво ры ку. І гэ та бы ла 
не рас ко ша, а не аб ход насць: ва ду з 
іх вы ка рыс тоў ва лі для гас па дар чых 
па трэб. Да рэ чы, сіс тэ ма ўста ля ван-
ня та кіх штуч ных кры ніц з тых ча соў 
амаль не змя ні ла ся, хі ба што ста лі 
вы ка рыс тоў ваць но выя ма тэ ры я лы і 
тэх на ло гіі. Як у ста ра жыт на сці, так і 
ця пер пры бу даў ніц тве фан та на перш-
на перш пра кла да юць во да пра вод — 
тру бы, па якіх пад ціс кам бу дзе іс ці 
ва да. Ціск гэ ты звы чай на ства ра ец ца 
пры да па мо зе пом пы, але ёсць кас ка-
ды (як, на прык лад, у Пе цяр го фе), дзе 
вод ная плынь пе ра ця кае дзя ку ю чы 
пе ра па дам рэ лье фу мяс цо вас ці.

У сіс тэ ме су час ных мін скіх фан та наў 
вы ка рыс тоў ва юць эка на міч ныя тэх на ло-
гіі: ва да ў іх кур сі руе ад на і тая ж, сця ка ю-
чы ў во да пра вод і зноў па ды ма ю чы ся па 
тру бах уго ру. А яшчэ но вы мі ста ліч ны мі 
«ва да мё та мі» кі руе кам п'ю тар ная тэх ні-
ка. Яны аб ста ля ва ны мік ра чы па мі, якія 
па да юць сіг нал у Мінск зе лян буд пра ня-
спраў насць та го ці ін ша га кас ка да. Да рэ-
чы, час цей за ўсё не па лад кі зда ра юц ца 
з той пры чы ны, што лю дзі «блы та юць» 
фан та ны з ба сей на мі, ку па юц ца ў іх і 
кі да юць смец це.

Са мы вя лі кі па коль кас ці стру ме няў 
фан тан у Мін ску зна хо дзіц ца на Каст-
рыч ніц кай пло шчы ка ля Дзяр жаў на га 
му зея гіс то рыі Вя лі кай Ай чын най вай-
ны. Ён скла да ец ца з 1300 стру ме няў, 
якія па ды ма юц ца на роз ную вы шы-

ню да ся мі мет раў, і мае пад свет ку. 
На жаль, ця пер ён не пра цуе на ват 
улет ку. Так са ма адзін з са мых вя лі кіх 
і пры го жых фан та наў го ра да мес ціц ца 
ка ля Тэ ат ра опе ры і ба ле та. Ён зай мае 
пля цоў ку даў жы нёй 70 мет раў, па ды-
ма ю чы ў па вет ра там 300 літ раў ва ды 
ад на ча со ва. Ці ка ва, што сам кас кад 
за дум ваў ся ства раль ні ка мі так са ма 
як свое асаб лі вы тэ атр: цэнт раль ныя 
стру ме ні ва ды, якія ўзды ма юц ца вы-
шэй за ас тат нія, сім ва лі зу юць сцэ ну, 
на якой ад бы ва ец ца дзея. А па ро гі, па 
якіх ва да сця кае ад цэнт ра кам па зі цыі, 
— гэ та гле да чы.

У АТ МАС ФЕ РЫ ТАН ЦАЎ, 
СПЕ ВАЎ І КА ХАН НЯ

Ад на з са мых ад мет ных га рад скіх 
кры ніц — фан тан на пло шчы Не за-
леж нас ці з бус ла мі і гер ба мі аб лас ных 
га ра доў кра і ны. Скла да ец ца ён з 700 
стру ме няў і мае больш за 10 кан фі гу-
ра цый. Пры пра ек та ван ні мер ка ва ла-
ся, што гэ ты кас кад бу дзе «спя ваць» 
і «тан чыць». Але «спе вы» і «тан цы» 
фан та на аб ме жа ва лі ся ру па ра мі на 

слу пах, з якіх гу чаць ме ло дыі 
(хоць на са мрэч ва да па він на 
бы ла стру ме ніць у рыт ме му-
зы кі). Але тым не менш у Мін ску 
ёсць «ва да мёт», які на са мрэч 
«тан цуе». Ён мес ціц ца на пра-
спек це Пе ра мож цаў ка ля Па-
ла ца спор ту, і стру ме ні ў ім са-
праў ды ру ха юц ца пад му зы ку.

Ча му «тан цы ва ды» на пло-
шчы Не за леж нас ці атры ма лі ся, 
воб раз на ка жу чы, «не фан тан» 
— ска заць цяж ка. За тое вя до-
ма, ад куль пай шоў гэ ты са мы 
вы раз. Гіс то рыя гэ та звя за на з 
Адэ сай. Ка лі ў го ра дзе яшчэ не 
бы ло во да пра во да, ва ду пры во-
зі лі сю ды з ін шых мес цаў. І на-
ват быў спе цы яль ны ча ла век, 
які яе каш та ваў. І ка лі, па спы-
таў шы, ён ка заў, што ва да — 
«фан тан», зна чыць, яна са праў-
ды чыс тая, пры дат ная для ўжы-
ван ня, з фан та на. Ад па вед на, 
пра ня якас ную ва ду дэ гус та тар 
ка заў «не фан тан». Ця пер гэ-
тае вы слоўе па шы ры ла сфе ру 
ўжыт ку, за ха ваў шы пры гэ тым 
сваё пер ша снае зна чэн не.

А не па да лёк ад кам па зі цыі 
на пло шчы Не за леж нас ці ў ра-
ман тыч най за се ні вер баў ні бы 
са рам лі ва сха ва ла ся ад га рад-
ско га тлу му фан тан ная кам па зі-

цыя «Юнац тва». Вы ява хлоп ца і дзяў-
чы ны, якія тры ма юць куб кі — пэў на, 
з ча роў ным на по ем ка хан ня. Уз нік ла 
яна тут у 1980-х га дах, і з тых ча соў 
з'яў ля ец ца ад ным з улю бё ных мес цаў 
ад па чын ку за ка ха ных па ра чак.

Па-за на шай ува гай за ста ло ся 
яшчэ шмат ці ка вых і пры го жых га рад-
скіх фан та наў. У кож на га з іх — свая 
гіс то рыя, ле ген да ці наз ва. Ха ця ві да-
воч на, што мін ча не лю бяць вод ныя 
кры ні цы не столь кі за гэ та, коль кі за 
маг чы масць па лю ба вац ца на за спа-
ка яль нае ця чэн не ва ды, па рэ лак са-
ваць і кры ху на блі зіц ца да пры ро ды 
ў тлум ным мі тус лі вым го ра дзе. А які 
ваш лю бі мы фан тан у Мін ску?

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК. Фо та аў та ра
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Га рад скія пад ан ніГа рад скія пад ан ні  ��

ААЗІ СЫ, 
ЗА КУ ТЫЯ Ў КА МЕН НЕ

У Ста ра жыт ным Ры ме 
фан та ны бы лі ў кож ным 
дво ры ку. І гэ та бы ла 
не рас ко ша, а не аб ход насць: 
ва ду з іх вы ка рыс тоў ва лі 
для гас па дар чых па трэб. 

Пра ня якас ную ва ду дэ гус та тар 
ка заў «не фан тан». Ця пер гэ тае 
вы слоўе па шы ры ла сфе ру 
ўжыт ку, за ха ваў шы пры гэ тым 
сваё пер ша снае зна чэн не.

«Хлоп чык з ле бе дзем» — «Хлоп чык з ле бе дзем» — 
са мы вя до мы ста ліч ны фан тан.са мы вя до мы ста ліч ны фан тан.

Кас кад ля Ка ма роў ска га рын ку.

«Дрэ ва су све ту» «Дрэ ва су све ту» 
на ву лі цы Ле ні на.на ву лі цы Ле ні на.

Се зон пры шчэ пак ад гры пу па-
чы на ец ца ў на пру жа най ат мас-
фе ры, пi ша поль скае вы дан не 
Polityka. Нi ко лi ра ней у Поль шчы 
не бы лi на столь кi моц ны мi ан ты-
пры шчэ пач ныя на строi!

У мi ну лым асен не-зi мо вым се зо не 
пры шчэп ку ад гры пу зра бi лi... менш 
за 4 пра цэн ты па ля каў (ча ты ры га-
ды та му бы ло 7 пра цэн таў, по тым 
— 5, за тым — 4,5). Маг чы ма, Поль-
шча пе ра тво рыц ца ў еў ра пей ска га 
аў тсай да ра? Цал кам ве ра год на. Ня-
даў на Вы шэй шы ад мi нiст ра цый ны 
суд вы нес ра шэн не: сан служ бы не 
ма юць пра ва хоць ней кiм чы нам ка-
раць баць коў, якiя не ро бяць сва iм 
дзе цям пла на вых пры шчэ пак. Суд дзi, 
праў да, за явi лi, што вы но сiць па ка-
ран не ў гэ тым вы пад ку ўпаў на ва жа-
ны ва я во ды, ад нак для пра вя дзен ня 
кант роль ных ме ра пры ем стваў у тых 
ня ма нi ад па вед ных iн стру мен таў, нi 
кад раў. Ан ты пры шчэ пач ны рух свят-
куе пе ра мо гу i за клi кае баць коў, якiм 
ра ней да вя ло ся за пла цiць штра фы, 
па даць за пы ты на спы нен не спраў i 
вяр тан не гро шай (су ма штра фу — ад 
100 да 1000 зло тых).

У па пу ляр най поль скай тэ ле пра-
гра ме «Рэ пар цёр скае рас сле да ван-
не», якая за кра на ла сё ле та тэ му 
пры шчэ пак, за про ша ная ў сту дыю 
ад ва кат спа кой на за явi ла, што «аба-
вяз ко вая вак цы на цыя на гад вае пры-
му со вую са ве ты за цыю 50-х га доў». 
Ан ты пры шчэ пач ны бунт аб' яд ноў вае 
з ад на го бо ку — кан сер ва тыў ных тра-
ды цы я на лiс таў, а з дру го га — ары ен-
та ва ных на эка ло гiю лi бе ра лаў. «Маё 
це ла ства рыў Бог, яно са мо ле чыць 
ся бе i рэ гу люе свае пра цэ сы, нi во-
дзiн ча ла век не зро бiць гэ та лепш за 
Бо га» — гэ тае крэ да рэ лi гiй ных фун-

да мен та лiс таў ма ла ад роз нi ва ец ца 
ад «эка ла гiч на га» све та по гля ду ама-
та раў на ту раль най ме ды цы ны, якiя 
ве раць у са ма вы леч ван не ар га нiз ма 
без пад трым кi ней кiх хi мiч ных i бiя ла-
гiч ных срод каў.

Ка лi га ва рыць пра ме ды цын скiя ар-
гу мен ты пра цiў нi каў вак цы на цыi, то ў 
iх больш псеў да на ву ко ва га. Адзiн поль-
скi ванд роў нiк мяр куе, што пас ля пры-
шчэп кi «ар га нiзм за ня ты вы пра цоў кай 
ан ты це лаў су праць не па трэб ных хва-
роб, а ка лi з'яў ля юц ца iн шыя iн фек цыi, 
у iмун най сiс тэ мы за ста ец ца толь кi 15 
пра цэн таў сва бод най ма гут нас цi для 
ба раць бы з iмi, та му пры шчэп ле ныя 
лю дзi хва рэ юць знач на ця жэй, чым 
тыя, хто нi ко лi не пры шчэп лi ваў ся».

Дыс ку сiя ва кол сэн су вак цы на цыi 
— не толь кi эка ла гiч ная цi рэ лi гiй-
ная спрэч ка. Гэ та яшчэ рэ ак цыя на 
па мыл кi фар ма цэў тыч на га бiз не су 
i ня ўда чы ў мар ке тын гу ле каў, якiя 
апош нiм ча сам па да рва лi да вер да 
экс пер таў. Рэз кае па дзен не коль кас цi 
пры шчэп ле ных ад гры пу ад бы ло ся 
пас ля жорст кiх спрэ чак ва кол на быц-
ця вак цы ны су праць так зва на га свi-
но га гры пу ў се зо не 2009-2010. I хоць 
на той мо мант мi нiстр ахо вы зда роўя 
Эва Ко пач вый шла пе ра мож цай з-пад 
аб стрэ лу апа зi цыi, ад мо вiў шы ся на-
бы ваць буй ную пар тыю вак цы ны, уся 
гэ тая шу мi ха не спры я ла пра па ган дзе 
та кой фор мы пра фi лак ты кi.

«Ан ты пры шчэ пач нi кi» пры вод зяць 
звы чай на ад ны i тыя ж ар гу мен ты. Па-
пер шае, на вош та пры шчэп лi вац ца 
ад вi ру са, якi быў ле тась? Кожны год 
су свет ная ар га нi за цыя ахо вы зда роўя 
на асно ве да ных па пя рэд ня га се зо на 
гры пу вы зна чае най больш ве ра год ны 
тып вi ру са, якi раз мна жа юць, за бi-
ва юць i раз мя шча юць у но вых вак-
цы нах. Па-дру гое, ка лi б та кая фор-
ма пра фi лак ты кi бы ла эфек тыў най, 
пры шчэп ле ныя лю дзi не за ра жа лi ся 
б та кi мi iн фек цы я мi. Па-трэ цяе, цi не 
та iц ца за ўсiм гэ тым змо ва фар ма-
цэў тыч ных кам па нiй i пра ца даў цаў, 
якiя хо чуць прос та на нас на жыц ца 
i пры му сiць пра ца ваць? Хоць у тым, 
каб пе ра хва рэць на грып, ня ма нi чо га 
страш на га — да стат ко ва ўзяць баль-
нiч ны i па ля жаць у лож ку...

«З па доб ны мi ар гу мен та мi скла-
да на на огул спра чац ца, — ад каз вае 
су пра цоў нiк фон ду «Iн сты тут пра фi-
лак ты кi iн фек цый ных за хвор ван няў» 
Па вел Гжэ сеў скi. — Вак цы на не мо жа 
вы клi каць грып, па коль кi не змя шчае 
жы вых вi ру саў. Ад нак яна не аба ра-
няе ад iн шых iн фек цый, якiя так са ма 
мо гуць вы клi каць ка шаль, на смарк, 
сi ну сiт».

Са праў ды, пры шчэп ка ад гры-
пу не аба ра няе на 100 пра цэн таў, i 
кож ны з нас мо жа ака зац ца ў гру пе 
не каль кiх пра цэн таў лю дзей, якiя 
ўсё роў на за ра зяц ца. Але на ват ка лi 

нам не па шчас цiць, хва ро ба, хут чэй 
за ўсё, прой дзе ляг чэй, а так са ма 
нам не бу дуць па гра жаць не бяс печ-
ныя ўсклад нен нi: за па лен не лёг-
кiх, па шко джан нi сэр ца, ныр ка вая 
не да стат ко васць. Грып — гэ та не 
звы чай ная пра сту да, а не бяс печ нае 
за хвор ван не, здоль нае пры вес цi да 
ле таль на га зы хо ду (у мi ну лым, не 
са мым на пру жа ным се зо не ад ус клад-
нен няў пас ля гры пу ў Поль шчы па мер-
лi ка ля 150 ча ла век).

Экс пер ты па пя рэдж ва юць, што ад-
мо ва ад пра фi лак ты кi ў хут кiм ча се 
мо жа пры вес цi да рэз ка га па гар шэн-
ня iн фек цый най аб ста ноў кi. Нi чо га, 
ка лi б гэ та да ты чы ла ся толь кi гры пу, 
ад нак ка лi пра цэнт не пры шчэп ле ных 
лю дзей на кан крэт най тэ ры то рыi пе-
ра вы шае 10 пра цэн таў, iн фек цыi зноў 
па чы на юць па гра жаць. По лi емi е лiт 
або дыф тэ рыт уда ло ся пе ра маг чы 
дзя ку ю чы та му, што ма са вая вак цы-
на цыя аха пi ла прак тыч на 100 пра-
цэн таў па пу ля цыi. На жаль, та го ж не 
ска жаш пра ад зёр, кок люш, свiн ку, 
крас ну ху, пры шчэп лi вац ца ад якiх 
жа да юць не ўсе. Пры хiль нi кi «сва-
бо ды вы ба ру» iг на ру юць той факт, 
што пры шчэп кi аба ра ня юць не толь-
кi асоб на га ча ла ве ка, але ў пер шую 
чар гу — гра мад ства, i ме на вi та та му 
ста но вяц ца аба вяз ко вы мi.

У той час як у Поль шчы за ка на даў-
ства змяк ча юць, у Аў стра лii яго ро бяць 
больш жорст кiм. Ня даў на там аб' явi-
лi, што баць кi, якiя ад маў ля юц ца пры-
шчэп лi ваць дзя цей, бу дуць па збаў ляц-
ца да па мо гi, якая з'яў ля ец ца фор май 
пад атко вай iль го ты. За не па ко е ныя 
эпi дэ мi ё ла гi ў Поль шчы пра па ну юць 
сваё ра шэн не сi ту а цыi. Ка лi нi ко га 
нель га пры му шаць ра бiць пры шчэп-
кi, мож на ўвес цi па ла жэн не, па якiм 
баць кi бу дуць са ма стой на аплач ваць 
ля чэн не не пры шчэп ле на га дзi ця цi.

Поль скi ка лян дар пры шчэ пак са-
ста рэў. Па коль кi асноў нае зна чэн-
не для ўлад мае кошт вак цын, якiя 
фi нан су юц ца з бюд жэ ту, а мiн фiн 
ска ра чае рас хо ды ў тым лi ку ў ахо ве 
зда роўя, Поль шча па чы нае моц на ад-
ста ваць ад iн шых кра iн ЕС.
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З мэ тай пра фi лак ты кiЗ мэ тай пра фi лак ты кi  ��

ПРЫ ШЧЭП КI — БЯС ПЕ КА 
ГРА МАД СТВА, А НЕ ЗМО ВА

У па пу ляр най поль скай 
тэ ле пра гра ме «Рэ пар цёр скае 
рас сле да ван не», за про ша ная 
ў сту дыю ад ва кат спа кой на 
за явi ла, што «аба вяз ко вая 
вак цы на цыя на гад вае 
пры му со вую са ве ты за цыю 
50-х га доў». 

Па гар шэн не на строю дэ прэ сiў на га ха рак та ру 
не прос та не бяс печ нае, як пра гэ та пры ня та 
ду маць, а на шмат не бяс печ ней. Пры гне ча-
ным, сум ным, мар кот ным ад чу вае ся бе час 
ад ча су кож ны, ад нак кож ны пя ты з тых, хто 
сён ня мар ко цiц ца, мае па трэ бу ў ля чэн нi пад 
на гля дам ура ча.

— Ка лi не звяр таць ува гi на зме ну свай го ста ну, 
мар ко та, або дэ прэ сiў ны стан, мо жа па глыб ляц ца 
да лей: з'я вiц ца ту га, дум кi аб улас най вi не i не-
пры дат нас цi, да рэм нас цi iс на ван ня, — рас каз вае 
ўрач-псi ха тэ ра пеўт Мiнск ага га рад ско га псi ха-
не ўра ла гiч на га дыс пан сэ ра Iгар СА РО КIН. — 
Страч ва ец ца цi ка васць да ўся го, што ра ней скла да-
ла знач ную част ку жыц ця: сям'я, пра ца, сяб ры, хо бi. 
Жыц цё па чы нае зда вац ца на огул бяз ра дас ным, у 
шэ ра-чор ным ко ле ры. Ста но вiц ца цяж ка ду маць, 
вы кон ваць на ват не скла да ную, звык лую пра цу. 
З'яў ля юц ца i фi зiч ныя пра явы: па ча шча нае сэр ца-
бiц цё, па вы ша ец ца або па нi жа ец ца ар тэ рыя льны 
цiск, мя ня ец ца апе тыт, ва га, з'яў ля ец ца су хасць у 
ро це, слё зы або цал кам знi ка юць, або час цей на-
ва роч ва юц ца, знi жа ец ца лi бi да. Ня рэд ка ме на вi та 
фi зiч ныя сiмп то мы вы хо дзяць на пя рэд нi план i 
па чы на юць тур ба ваць ча ла ве ка.

Та кi ча ла век па чы нае ха дзiць па ка бi не тах па лi-
клi нi кi, пра хо дзiць шмат лi кiя аб сле да ван нi. Ад нак 
да па маг чы та ко му хво ра му здоль ны не тэ ра пеўт цi 
не ўро лаг, а толь кi псi ха тэ ра пеўт або псi хi ятр.

Звяр тац ца да гэ тых спе цы я лiс таў не аб ход на, 
ка лi на пра ця гу двух тыд няў (не менш) на зi ра юц ца 
на ступ ныя пра явы:

— знi жа ны на строй;

— ад сут насць за да валь нен ня ад жыц ця;
— ад асаб лен не ад сяб роў, сям'i;
— знi жэн не здоль нас цi да вы ка нан ня звык лай 

пра цы, не жа дан не чым-не будзь зай мац ца, на ват 
са чыць за знеш нiм вы гля дам;

— сла басць, цяж кас цi ў кан цэнт ра цыi ўва гi, 
здоль нас цi да раз ваг, бес сань або сан лi васць, 
дум кi пра ўлас ную вi ну цi нiк чэм насць;

— пе ры я дыч нае ўзнiк нен не ду мак аб смер цi, 
са ма губ стве.

Мар ко та, або дэ прэ сiя, мае i бiя ла гiч ныя пры чы ны. 
Вя до ма, што мар ко та аб умоў ле на нiз кай коль кас цю 
се ра та нi ну — рэ чы ва, з да па мо гай яко га зла джа на 
пра цуе наш га лаў ны мозг. Сён ня дак лад на не вя до ма, 
з якой пры чы ны знi жа ец ца ўзро вень гэ та га рэ чы ва. 
За ўва жа на, што гэ та мо жа на зi рац ца ў вы нi ку не ка-
то рых за хвор ван няў, пра цяг ла га стрэ су.

Дэ прэ сiя мо жа быць больш цi менш цяж кай. У 
за леж нас цi ад ця жа ру псi хiч на га па ру шэн ня псi хi-
ятр пад бi рае ме ды ка мен тоз ны сро дак (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 гу, а 
зна чыць, па леп шыць на строй, вяр нуць фi зiч ную i 
псi хiч ную ак тыў насць, пра ца здоль насць, ап ты мiзм, 
нар маль ны апе тыт, нач ны сон, па леп шыць агуль-
нае са ма ад чу ван не.

Су час ныя ан ты дэ прэ сан ты не вы клi ка юць пры вы-
кан ня i за леж нас цi. Хоць лю бы ме ды ка мент, акра мя 
ля чэб на га, мае i не па жа да ныя эфек ты. Пра гэ тыя 
эфек ты мож на да ве дац ца ў свай го ўра ча. 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 пас ля па чат ку пры ёму знi ка юць.

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 з хва ра вi та га ста ну ад бы ва ец ца ў не каль кi 
эта паў: ку пi ра ван не хва ра вi тых пра яў, ста бi лi за цыя 
ста ну, пра фi лак ты ка рэ цы ды ву.
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ГЭ ТА ЎЖО НЕ ПРОС ТА 
СА ПСА ВА НЫ НА СТРОЙ

У ім, у пры ват нас ці, па ве дам ля ец-
ца, што дзе ці трэ ця га кла са дзяр жаў-
най ся рэд няй шко лы ад ной іс пан скай 
пра він цыі рэ гу ляр на слу ха юць спе вы 
пту шак, шум мар ско га пры бою, ву-
хан не со ваў і гук даж джу. Яны цу-
доў на ра зу ме юць, што шум — гэ та 
«не пры ем ны гук», «тое, што моц на 
раз драж няе», «стрэс для га ла вы», 
«ро біць ба лю ча ву шам». Школь ні-
кі аку рат на ста вяць свае крэс лы на 
ста лы, на дзя ва юць за плеч ні кі і вет-
лі ва раз віт ва юц ца са сва і мі на стаў-
ні ка мі.

Да рэ чы, Іс па нія з'яў ля ец ца дру гой 
кра і най у Еў ро пе па ўзроў ні шу му. 

Та му ад на з пе да го гаў і пра па на ва-
ла не каль кі кро каў для ба раць бы з 
праб ле май. На стаў ні ца прый шла да 
вы сно вы, што па вы шэн не гуч нас ці 
го ла су ўжо ро біць дзя цей больш нер-
во вы мі.

СА АЗ лі чыць 70 дэ цы бел (шум 
пы ла со су) мак сі маль на да пу-
шчаль ным уз роў нем. Слы ха вая 
стом ле насць па чы нае пра яў ляц ца 
пры ўзроў ні шу му ў 80 дэ цы бел, а 
90 мо гуць вы клі каць не зва рот ныя 
па шко джан ні слы ху, якія бу дуць 
тым ця жэй, чым больш ча су ча ла-
век пад вяр га ец ца ўздзе ян ню і чым 
вы шэй яго ін ды ві ду аль ная ад чу-

валь насць. Шэ раг да сле да ван няў 
указ ва юць на тое, што ўздзе ян не 
шу му ў дзя цін стве вы клі кае па-
ру шэн ні, якія ў да рос лым уз рос це 
аб васт ра юц ца. Глу ха та за клад ва-
ец ца ў дзя цін стве.

Па куль у ад ных кра і нах аду ка цыя 
раз ві ва ец ца ў ат мас фе ры шу му, у 
ін шых гэ та праб ле ма зна хо дзіц ца 
пад піль ным кант ро лем. Так, у Фін-
лян дыі, дзе аду ка цый ную сіс тэ му 
мож на лі чыць узо рам для пе рай-
ман ня, на ват у школь ных ста ло вых 
уста ноў ле ны свят ла фо ры, якія ад-
люст роў ва юць уз ро вень шу му ў дэ-
цы бе лах.

СА АЗ на гад вае, што ўзро вень 
шу му ў 35 дэ цы бел «за бяс печ вае 
доб рыя ўмо вы аду ка цыі і за сва ен-
ня ма тэ ры я лу». У хат ніх жа ўмо вах 
не аб ход на тры мац ца прос тых пра ві-
лаў: тэ ле ві зар не па ві нен пра ца ваць 
па ста ян на, уз ро вень шу му ца цак не 
па ві нен пе ра вы шаць 85 дэ цы бел 
(на цац ках па він на быць мар кі роў-
ка СЕ, што ад па вя дае стан дар там 
Еў ра са ю за), на вуш ні кі па він ны мець 
аб ме жа валь ні кі гу ку на ўзроў ні 85 
дэ цы бел.
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ПА РА ДЫ ДЛЯ ЎСIХ

ПА БО ЛЕЙ РУ ХУ, 
СВЯТ ЛА I ВО ДА РУ ВА НI ЛI!
1. Iмк нi це ся вы трым лi ваць рэ жым дня. Кож ная 

хвi лi на жыц ця па вiн на быць змяс тоў най. Вы па вiн-
ны ве даць, што ча кае вас у на ступ ную га дзi ну, ка лi 
вы скон чы це зай мац ца тым, што ро бi це ця пер.

2. Май це на ўва зе, што леп шы сро дак ад дэ-
прэ сii — пра ца.

3. Кла дзi це ся спаць i пра чы най це ся ў адзiн i той 
жа час. Не да зва ляй це са бе ка чац ца ў лож ку на ват 
у вы хад ныя. Спi це на менш за 7-8 га дзiн у су ткi.

4. Да зва ляй це са бе ма лень кiя ра дас цi (ку пi-
це што-не будзь пры ем нае, на ве дай це вы ста ву, 
спек такль).

5. Не за ся родж вай це ся на не га тыў ным.
6. Доб ра му на строю спры яе во дар эфiр ных 

але яў ру жы, чай на га дрэ ва, ва нi лi, ге ра нi, ра мон-
ку, мя ты. 2-3 кроп лi эфiр на га алею на сур вэт цы 
мож на пры ма ца ваць над элект рыч най лям пач кай. 
Гэ та га бу дзе да стат ко ва для ара ма ты за цыi па кою 
ў вя чэр нi час.

7. Яр кае свят ло так са ма па ляп шае на строй.
8. Не за бы вай це ся на што дзён ную фi зiч ную i 

псi хiч ную ак тыў насць.

ГА ВА РЫ ЦЕ ЦІ ШЭЙ — 
НЕ НЕР ВУЙ ЦЕ 
ДЗЯ ЦЕЙ

Су свет ная ар га ні за цыя ахо вы зда роўя (СА АЗ) сцвяр джае, што дзе ці ў най боль шай сту-
пе ні схіль ныя да шкод на га ўздзе ян ня шу му. Шум ад моў на ад бі ва ец ца на іх па зна валь ных 
здоль нас цях і са ма ад чу ван ні. Экс пер ты ка жуць, што пры рэ гу ляр ным уз дзе ян ні шу му 
ад зна ча ец ца дыс функ цыя ўва гі, па мя ці, скла да нас ці пры вы ра шэн ні за дач і на ву чан ні 
чы тан ню. Школь ныя на стаў ні кі па ча лі ба раць бу з гру ка там, пры ві ва ю чы бу ду чым па ка-
лен ням на вы кі за ха ван ня ці шы ні, пі ша іс пан скае вы дан не La Vanguardіa.


