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Па няц це «па лi ятыў ная да па мо га» 
ўзнiк ла не ка лi ў су вя зi з ля чэн нем 
ан ка ла гiч ных хво рых — бы ло ары-
ен та ва на на па трэ бы тых, хто па мi-
рае ад ан ка ла гiч на га за хвор ван ня, а 
так са ма iх блiз кiх. Ад нак сён ня гэ та 
па няц це мае на ўва зе до гляд i пад-
трым ку хво рых з са мы мi роз ны мi не-
вы леч ны мi за хвор ван ня мi, iн ва лi даў, 
ста рых. Кож ны трэ цi па цы ент, яко му 
не аб ход на па лi ятыў ная да па мо га, — 
па жы лы i адзi но кi. До ля та кiх лю дзей 
у струк ту ры на сель нiц тва ста бiль на 
рас це i па вiн на пад во iц ца лi та раль на 
да 2050 го да. Асноў ны мi хра нiч ны мi 
за хвор ван ня мi, якiя ста но вяц ца пры-
чы най смер цi, за ста юц ца сар дэч на-
са су дзiс тыя i ан ка ла гiч ныя.

— Хра нiч ныя за хвор ван нi, якiя не пад да-
юц ца поў на му вы леч ван ню, — гэ та не толь кi 
ме ды цын ская, але i са цы яль ная праб ле ма, 
— ка жа га лоў ны ўрач баль нi цы па лi ятыў-
на га до гля ду «Хос пiс» Воль га МЫЧ КО. 
— Мно гiя хво рыя жы вуць i па мi ра юць у па-
ку тах, без адэ кват на га ля чэн ня бо лю i iн шых 
па та ла гiч ных сiмп то маў, без вы ра шэн ня псi-
ха са цы яль ных праб лем, за да валь нен ня сва-
iх ду хоў ных па трэб. Па лi ятыў ная да па мо га, 
якая раз вi ва ец ца i ў на шай кра i не, за клi ка на 
па вы сiць якасць жыц ця не вы леч на хво ра га, 
не за леж на ад ха рак та ру за хвор ван ня, а так-
са ма пад тры маць чле наў яго сям'i, якiя трап-
ля юць пры гэ тым у стрэ са вую сi ту а цыю.

Па лi ятыў ная ме ды цын ская да па мо га 
аказ ва ец ца пе ра важ на ў та кой уста но ве, 
як хос пiс. I пер шы та кi хос пiс для да рос лых 
быў ство ра ны ў Мiн ску ў 2005 го дзе. Сён ня 
да па мо га та ко га кштал ту аказ ва ец ца ў 24 
ар га нi за цы ях ахо вы зда роўя, функ цы я ну юць 
296 лож каў. У мi ну лым го дзе ў хос пi сах i ад-
дзя лен нях па лi ятыў най мед да па мо гi кра i ны 
да па мо гу атры ма лi ка ля 11 ты сяч хво рых, з 
iх 4600 — ва ўмо вах ста цы я на ра.

Па лi ятыў ная 
да па мо га — гэ та:
� ля чэн не вост ра га i хра нiч на га бо лю;
� ля чэн не iн шых сiмп то маў цяж ка га 

за хвор ван ня;
� змяк чэн не па боч ных эфек таў ле ка-

вай тэ ра пii;
� ква лi фi ка ва ны сяст рын скi до гляд;
� псi ха ла гiч ная пад трым ка па цы ен та 

i яго сям'i;
� за да валь нен не ду хоў ных па трэб.

Су час ны хос пiс — гэ та:
� ка ман да спе цы я лiс таў па па лi ятыў-

най да па мо зе;
� мес ца, ку ды мо гуць прый сцi сва я кi 

i сяб ры;
� мес ца, дзе пра вод зяц ца рэ лi гiй ныя 

аб ра ды;
� мес ца, дзе па цы ент ад чу вае кло пат 

i пад трым ку.

Па мят ка 
для чле наў сям'i

1. Ва ша му хво ра му сва я ку па трэб на 
ва ша да па мо га, а вам — яго. Усё па вiн на 
быць уза ем ным.

2. Ва шы па чуц цi не мо гуць быць «пры-
стой ны мi» цi «не пры стой ны мi», гэ та прос та 
па чуц цi. Ву чы це ся не вi на ва цiць ся бе за iх.

3. Пра яў ляй це да хво ра га ра зу мен не, 
цярп лi васць i спа чу ван не.

4. На ву чы це ся прос та слу хаць хво ра га, 
не ацэнь ва ю чы.

5. Прос та пы тай це ся: «Цi ма гу я не як 
да па маг чы?».

6. Не па збаў ляй це хво ра га маг чы мас цi 
са мо му кла па цiц ца пра ся бе.

7. Пад трым лi вай це, а не ра туй це.
8. Ад кры та аб мяр коў вай це ве ра год-

насць аб васт рэн ня цi смер цi.
9. Да вя рай це мед ра бот нi кам, ву чы це ся 

эле мен тар ным ме ды цын скiм на вы кам.
10. Су да кра нан не са смер цю зро бiць яе 

не та кой страш най.
Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

У ча сы па ган ства мна га жон ства 
лі чы ла ся нор май. Ста но ві шча 
жан чы ны ў шлю бе ў тыя ча сы 
бы ло не зайз дрос нае: на ёй тры-
ма ла ся гас па дар ка і дзе ці, і пры 
гэ тым яна не ме ла ні я кіх пра воў. 
Тым не менш у пан тэ он бе ла-
рус кіх ба гоў ува хо дзі лі свае аба-
рон цы шлю бу і ка хан ня — ба гі ня 
Ла да і яе дач ка Лё ля. У на шых 
да лё кіх прод каў іс на ва ла свя та 
— лёль нік (ляль нік), якое ўяў ля ла 
са бой вяс но выя гуль ні і плёс кан-
ні ў ва дзе. Пад час та кіх ры ту аль-
ных гуль няў муж чы ны і вы бі ра лі 
са бе жо нак ся род дзяў чат.

...І прый шла 
да нас ба гі ня

Вось і мы, як ста ра жыт ныя ра дзі мі-
чы, якія жы лі на тэ ры то рыі ця пе раш ня га 
Мін ска, ра зам з эк скур са во дам Люд мі-
лай Скра даль на ўзбя рэж жы Свіс ла чы, 
там, дзе ка лісь ці бы ло за мчы шча, па-
спра ба ва лі рэ кан стру я ваць гэ тае свя та 
ўша на ван ня жан чы ны і па чат ку жыц ця. 
Ста лі ў ко ла і, згод на са ста ра жыт ным 
аб ра дам, вы бра лі Ля лю (ці Лё лю) — са-
мую пры го жую дзяў чы ну з эк скур сан-
так. «У Лё лі аба вяз ко ва па ві нен быць 
бу кет па ля вых кве так, — па ве да мі ла 
Люд мі ла, пра цяг ва ю чы дзяў чы не за-
га дзя пад рых та ва ныя аст ры. — Са му 
яе апра на лі ў доў гі бе лы са ра фан, на 
га ла ву на дзя ва лі вя нок. А ва кол ста ві лі 
ежу (ма ла ко, мас ла, хлеб і ін шыя пра-
дук ты) і па чы на лі ва дзіць ка ра год». Мы 
па ча лі ка ра го дзіць ва кол Лё лі, а эк скур-
са вод тым ча сам за чыт ва ла сло вы пес-
ні, якая вы кон ва ла ся пад час ры ту а лу. 
Пас ля гэ та га абра ная ба гі ня час та ва ла 
ўсіх дзяў чат ежай і аба вяз ко ва да ры ла 
кож най з іх па квет цы са свай го вян-
ка. Па коль кі ежы ў нас не бы ло, на ша 

рэ кан струк цыя аб ме жа ва ла ся раз да-
чай аст раў эк скур сант кам. Па сло вах 
Люд мі лы, ад вы шэй на зва на га свя та і 
пай шла тра ды цыя да рыць жан чы нам 
квет кі. Па чы наў ся ляль нік 8 — 9 са ка-
ві ка (ці ка вае су па дзен не са свят ка ван-
нем су час на га Між на род на га жа но ча га 
дня) і пра цяг ваў ся да Ку пал ля.

Ады шоў шы ад ра кі і апы нуў шы ся 
на бы лой Са бор най пло шчы (ка ля 
Свя та-Ду ха ва са бо ра), мы ўзга да лі 
ча сы, ка лі на на шы зем лі прый шло 
хрыс ці ян ства. Да рэ чы, гэ тая па дзея 
ад бы ла ся так са ма дзя ку ю чы шлю бу: 
ві зан тый ская прын цэ са Ган на, да якой 
па сва таў ся князь Ула дзі мір (у яго, між 
ін шым, бы ло во сем «афі цый ных» жо-
нак і яшчэ га рэм, у які ўва хо дзі ла ка ля 
двух сот жан чын), па га дзі ла ся на шлюб 
пры ўмо ве, што той пры ме яе ве ру. 
Та кім чы нам на вы со кім уз роў ні быў 
па кла дзе ны ка нец мна га жон ству, а ра-
зам з тым змя ні лі ся і шлюб ныя звы чаі. 
Ця пер па брац ца шлю бам мож на бы ло 
толь кі ў хра ме.

Царк ва, 
мя чэць і сі на го га

Уплы ва ю чы на жыц цё лю дзей, 
царк ва імк ну ла ся пры ста са ваць па-
ган скія свя ты пад свае ка но ны. Ад но 
з та кіх свят сён ня вя до мае як Па кро-
вы Ма ці Бо жай і звя за на з вя сель ны-
мі тра ды цы я мі. Да гэ та га ча су ўжо 
быў са бра ны ўра джай, у сві ра нах і 
куб лах уся го бы ло ба га та, а зна чыць, 
на ды хо дзіў спры яль ны час для ад-

па чын ку і свят ка ван ня вя сел ляў. У 
на ро дзе ка за лі: «Прый шлі Па кро вы 
— ра ве дзеў ка, ні бы ка ро ва». А та му 
«ра ве», што за муж не бя руць. Бо ка лі 
да Па кро ваў дзяў чы ну не са сва та лі, 
то яшчэ год ха дзіць ёй у дзеў ках.

Але ж у Мін ску, як вя до ма, жы лі не 
толь кі хрыс ці я не. Апроч іх, бы лі та та-
ры, а габ рэі дык уво гу ле скла да лі вя-
лі кую част ку га рад ско га на сель ніц тва. 
І ў прад стаў ні коў гэ тых на ро даў так са-
ма бы лі свае вя сель ныя тра ды цыі.

Так, апы нуў шы ся, на прык лад, у 
Ра каў скім прад мес ці Мен ска га доў 
дзвес це та му, мож на бы ло па ба-
чыць габ рэй скае вя сел ле, якое маг-
ло ад бы вац ца як у сі на го зе, так і на 
све жым па вет ры. Дзея аба вяз ко ва 
пра во дзі ла ся пад бал да хі нам — ху-
пай, які і даў наз ву ўся му аб ра ду. 
Ху па на кры ва ла ма ла дых, свед каў 
і ча ла ве ка, які пра во дзіў аб рад (ім 
не аба вяз ко ва па ві нен быць ра він). 
Гэ ты бал да хін сім ва лі за ваў аба ро-
не ны дом, у які ўва хо дзіць ма ла дая 
сям'я. Жа ніх і ня вес та да ва лі ад но 
ад на му клят ву ў вер нас ці на ўсё жыц-

цё, а пас ля гэ тай дзеі ця гам трох 
дзён (не заўж ды ад ра зу) ла дзі ла ся 
вя сель нае за стол ле.

Та тар скі ка нец, які зна хо дзіў ся 
ў ра ё не су час най гас ці ні цы «Юбі-
лей ная», так са ма быў ці ка вы сва ёй 
вя сель най аб рад нас цю. Там ста я ла 
драў ля ная мя чэць, пас ля пе ра бу да-
ва ная ў ка мен ную, і му суль ман скія 
шлю бы маг лі за клю чац ца толь кі ў 
ёй (гэ та зна чыць, вы ключ на ў хра-
ме). Пад час вя сел ля доў га чы таў ся 
Ка ран, у чы тан ні браў удзел жа ніх. 
А са мо ўзяц це шлю бу на гад ва ла 
за клю чэн не са цы яль най да мо вы і 
па дзе лу аба вяз каў па між ма ла ды мі. 
«Та га час ныя га зе ты свед чаць пра 
тое, што Та тар скі ка нец быў са мым 

спа кой ным ра ё нам у го ра дзе, — ад-
зна чы ла Люд мі ла Скра даль. — Гэ та 
зна чыць, што там жы лі доб рыя сем'і 
з сур' ёз ны мі каш тоў нас ця мі і пра віль-
ным вы ха ван нем дзя цей».

Муж здра дзіў Ра дзі ме? 
Прэч!

На ступ ны пры пы нак у на шай 
ванд роў цы ад быў ся ка ля ра ту шы. 
Тут мы ўзга да лі ча сы Вя лі ка га 
Княст ва Лі тоў ска га і, вя до ма, маг дэ-
бург скае пра ва, якое Мінск атры маў 
у 1499 го дзе. Ме на ві та ў ра ту шы 
зна хо дзіў ся ма гіст рат, які вы ра шаў 
у тым лі ку і шлюб ныя пы тан ні. У 
Ста ту тах ВКЛ, у ад роз нен не ад кра-
ін Еў ро пы, ужо ў ХVІ ста год дзі бы лі 
ўрэ гу ля ва ны пы тан ні ся мей ных ад-
но сін: пра пі са ны та кія мо ман ты, як 
атры ман не па са гу пры ўзяц ці шлю-
бу, спад чы ны пас ля шлю бу дзя цей і 
на ват шлю ба раз вод ны пра цэс. Так, 
аказ ва ец ца, ён — не з'я ва су час нас-
ці. Для та го, каб ска са ваць шлюб у 
ВКЛ, спа чат ку трэ ба бы ло ўзяць да-
звол на гэ та ў свя та ра і толь кі пас-
ля іс ці ў ма гіст рат. Тут вы ра ша лі ся 
пы тан ні па дзе лу ма ё мас ці пас ля 
раз во ду. Су жэн цы па він ны за клю-
чыць да га вор аб ма ё мас ці (ве на) 
— да ку мент, у якім бы ло пра пі са на, 
хто і што атры мае пас ля ра зы хо ду. 
Афі цый ны мі ж пры чы на мі для гэ та-
га маг лі быць смерць або знік нен не 
без вес так му жа ці жон кі, сы ход у 
ма нас тыр, здра да сям'і і дзяр жа ве, 
а так са ма ня здоль насць да ін тым-
на га жыц ця.

Та кія за ко ны дзей ні ча лі ў на шым 
го ра дзе яшчэ не каль кі га доў пас ля 
апош ня га па дзе лу Рэ чы Па спа лі тай, 
пас ля ча го іх за мя ні лі за ко ны Ра сій-
скай ім пе рыі. Але па-ра ней ша му га-
лоў ная ро ля ў ства рэн ні сям'і на ле-
жа ла вян чан ню.

Ча сы мя ня юц ца — 
каш тоў нас ці за ста юц ца

Ка рэн ны пе ра лом у ін сты тут шлю-
бу і сям'і пры нёс 1917 год. Вян чан не 
бы ло афі цый на за ба ро не на, за тое 
з'я ві ла ся вя до мая і сён ня ўста но ва 

— ЗАГС. Ця пер, каб стаць му жам 
і жон кай, трэ ба бы ло «за пі сац ца ў 
чар гу на шлюб» і праз не каль кі дзён 
прый сці і па ста віць свае под пі сы.

«Тое, як змя ні лі ся по гля ды лю-
дзей на вя сел лі, ад люст роў ва юць 
шлюб ныя ўбо ры ма ла дых», — рас-
па вя да ла Люд мі ла, па каз ва ю чы фо-
та здым кі ма ла да жо наў роз ных ча соў. 
Роз ні ца са праў ды вель мі знач ная: на 
да рэ ва лю цый ных фо та строі ня вест 
ура чыс тыя, упры го жа ныя квет ка мі і 
ка рун ка мі, а на здым ках пас ля 1917 
го да вя сель нае адзен не стры ма нае, 
ча сам на ват бу дзён нае. Пра цэ ду ра 
ска са ван ня шлю бу так са ма спрас ці-
ла ся, ужо на ват не трэ ба бы ло тлу-
ма чыць яго пры чы ну. На ту раль на, 
што сем'і ста лі не та кі мі моц ны мі, як 
ра ней. Але, тым не менш, на род ныя 
вя сель ныя тра ды цыі, за ма ца ва ныя 
ста год дзя мі, не за бы ва лі ся. Пра цяг-
ва лі іс на ваць агле дзі ны і сва тан не, 
ла дзі лі ся вя сель ныя цяг ні кі.

...Вя лі кая Ай чын ная вай на раз бу-
ры ла шмат сем' яў. Ра зам з тым, яна 
пры нес ла та кую з'я ву, як «ба я вая сяб-
роў ка». «Га вор ка пра жан чын, якія ў 
тыя страш ныя га ды жы лі ра зам з вай-
скоў ца мі фак тыч на як жон ка і муж, 
— ка за ла эк скур са вод. — Зра зу ме ла, 
што та кія шлю бы ні хто не фік са ваў. 
Але пас ля вай ны, ка лі гэ тыя лю дзі ха-
це лі за рэ гіст ра ваць ад но сі ны, ім бы ло 
да стат ко ва на яў нас ці агуль ных дзя-
цей, аль бо пе ра піс кі, аль бо свед кі, які 
мог па цвер дзіць іх су мес нае пра жы-
ван не». У пас ля ва ен ны час ла дзі лі ся 
спа кой ныя, не над та ба га тыя вя сел лі. 
«Мае баць кі ажа ні лі ся ў 1956 го дзе. 
У ма мы бы ла бе лая су кен ка, та та 
ўзяў у сяб ра кас цюм. У іх бы ла бля-
шан ка зя лё на га га рош ку і бу тэль ка 
шам пан ска га — усё», — па дзя лі ла ся 
Люд мі ла.

Ця пер у Мін ску дзе сяць ЗА ГСаў, 
і, ня гле дзя чы на ад на тып насць шлюб-
ных цы ры мо ній, што ла дзяц ца ў іх, у 
кож най уста но вы — свая ці ка він ка. 
А вось маш таб насць вя сель ных гу лян-
няў у на шы дні мо гуць утай ма ваць хі ба 
што фі нан са выя маг чы мас ці ма ла дых. 
Як бы ні бы ло, але ста тыс ты ка свед-
чыць, што сё лет няя коль касць шлю баў 
па кра і не па вя лі чы ла ся ў па раў на нні з 
ле таш няй амаль на 10 ты сяч, а гэ та 
зна чыць, што каш тоў насць сям'і ў бе-
ла ру саў мац нее.

Дзі я на СЕ РА ДЗЮК.
Фо та аў та ра

�

Га рад скія пад ан ніГа рад скія пад ан ні  ��

ШЛЮБ, ЯКІ ЛЮБ, 
АБО ЯК У МІН СКУ ВЯ СЕЛ ЛІ ГУ ЛЯ ЛІ

У Ста ту тах ВКЛ, у ад роз нен не 
ад кра ін Еў ро пы, ужо ў ХVІ 
ста год дзі бы лі ўрэ гу ля ва ны 
пы тан ні ся мей ных ад но сін.

Мае баць кі ажа ні лі ся ў 1956 
го дзе. У ма мы бы ла бе лая 
су кен ка, та та ўзяў у сяб ра 
кас цюм. У іх бы ла бля шан ка 
зя лё на га га рош ку і бу тэль ка 
шам пан ска га.

Сёння — Су свет ны дзень хос пiс най Сёння — Су свет ны дзень хос пiс най   ��
i па лi ятыў най да па мо гii па лi ятыў най да па мо гi

ШТО МОЖ НА ЗРА БIЦЬ 
ДЛЯ НЕ ВЫ ЛЕЧ НА 

ХВО РА ГА?

Зме ны ў за ка на даў стве
Дэ пу тат Па ла ты прад стаў нi коў На-

цы я наль на га схо ду Рэс пуб лi кi Бе ла-
русь, член Па ста ян най ка мi сii па ахо ве 
зда роўя, фi зiч най куль ту ры, ся мей най 
i мо ла дзе вай па лi ты цы, стар шы ня Бе-
ла рус кай аса цы я цыi ўра чоў Дзмiт рый 
ШАЎ ЦОЎ:

— На асен няй се сii пла ну ец ца вы нес цi 
на раз гляд увя дзен не па няц ця «па лi ятыў-
ная ме ды цын ская да па мо га» ў дзей ны 
За кон Рэс пуб лi кi Бе ла русь «Аб ахо ве зда-
роўя» (у ар ты кул 16 «Вi ды i фор мы ака-
зан ня ме ды цын скай да па мо гi»). У на шай 
кра i не да па мо га па доб на га кштал ту ўжо 
аказ ва ец ца на до сыць вы со кiм уз роў нi, 
ад нак на спе ла не аб ход насць пра пi саць 
ад па вед нае па няц це ў за ка на даў стве. 
Гэ та вель мi важ ны крок. На прак ты цы 
гэ та па спры яе больш ак тыў на му раз вiц-
цю па лi ятыў на га кi рун ку — да ступ нас цi i 
эфек тыў нас цi ка рот ка тэр мi но вай i доў га-
тэр мi но вай па лi ятыў най мед да па мо гi.

ДА РЭ ЧЫ...
25 каст рыч нi ка на ба зе Бе ла рус кай 

ме ды цын скай ака дэ мii пас ля дып лом най 
аду ка цыi ад бу дзец ца рэс пуб лi кан ская 
на ву ко ва-прак тыч ная кан фе рэн цыя «Па-
лi ятыў ная ме ды цы на ў Рэс пуб лi цы Бе ла-
русь: стан, перс пек ты вы раз вiц ця». На 
кан фе рэн цыi пла ну ец ца аца нiць ра бо ту 
служ бы па лi ятыў най мед да па мо гi ў рэс-
пуб лi цы, аб мер ка ваць шля хi яе ўдас ка-
на лен ня, праб ле мы ля чэн ня хра нiч на га 
бо лю, за бес пя чэн ня нар ка тыч ны мi ле ка-
вы мi срод ка мi i псi ха троп ны мi рэ чы ва мi 
ў па лi ятыў най прак ты цы, пы тан нi ўдзе лу 
служ баў са цы яль най аба ро ны. Для аб-
ме ну во пы таў на кан фе рэн цыю пры е дзе 
прад стаў нiк Ра сiй ска га цэнт ра па лi ятыў-
най да па мо гi ан ка ла гiч ным хво рым.

Зрэш ты, ні я кай про зы! На вош-
та? Ка лі ў тэ му, што на зы ва ец ца 
(кі ну лі во кам на зды мак?), вер-
шык ёсць. На прык лад — ад спа-
да ра Ана то ля Га ра чо ва з вёс кі 
Даў на ры Іў еў ска га ра ё на:

Кры чаць ды спра чац ца 
вось з гэ тай на го ды

На ўрад ці ты зной дзеш 
ах во ча га,

Бо ўсё ж «ад па чы нак» 
муж чын ска га ро ду,

А «пра ца» — 
спрад ве ку жа но ча га.

Ці ка ва бы ло б да ве дац ца, ча-
му? І, маг чы ма, на ват вар та, ка лі 
б гэ та неш та змя ні ла, а ка лі не... 
То за ста ец ца хі ба што раз ва жаць 
(як заў сё ды, ра зам з чы та ча мі) на 
тэ му ад па чын ку — у муж чын.

Вось і скон чыў ся рэйс
Ка ля са мае грэб лі.
Мож на тэй блам аб фэйс
Або фэй сам па тэй блу —
сцвяр джае той жа спа дар Га-

ра чоў. І гу чыць гэ та вель мі зна ё-
ма. Хоць, маг чы ма, і спрэч на, бо 
тва рам у стол яшчэ ку ды ні іш ло 
(у сэн се — з на шым ча ла ве кам 
зда ра ец ца), а вось ста лом у твар... 
Бо жа, ба ра ні, бо па сі ле ўздзе ян ня 
гэ ты ўдар мож на па раў наць ну хі ба 
з тым, што ўба чы ла на кон курс-
ным здым ку спа да ры ня Ма рыя 
Гры шчан ка з Дзяр жын ска:

На ку рорт ім чаў Ля вон!
Рап там згле дзеў... не се зон.
Дом да лё ка... Як тут быць?
Хоць на лаў цы ад па чыць!
Ага... На ёй ад пач неш... Хоць 

спа дар Ві таль Пі ва ва рэ віч з Ві-
лей кі і сцвяр джае, што мож на:

Не па трэ бен ло жак
І на вош та дом:
Мне па душ кі хо піць
Прос та за ста лом!
Але ж гэ та, ві даць, пе ра ва га 

ўзрос ту, бо Ві та лю га доў 15-16. 
Ён ў дзя вя тым кла се ву чыц ца. 
І, спа дзя ём ся, доб ра, бо на ўро-
ках не спіць? А з ін ша га бо ку — 
скуль та ды ве дае, што «па душ кі 
хо піць»? Зда гад ва ец ца? Як, маг-

чы ма, і яго зям ляч ка, ву ча-
ні ца пя та га кла са СШ №3 
Ган на Та ма шэ віч:

Хто з іх спіць, 
не ра зу мею:

Дзядзь ка ці са бач ка?
Хто ка го са бою грэе —
Вось у чым за дач ка!
Бы ло, па спра ба ва лі раз га даць 

яе: до сыць піль на па гля дзе лі на 
зды мак. Са бач кі, як быц цам, ня-
ма? Ці ўсё ж ёсць? (Анек дот — у 
тэ му. На вы ста ве адзін з гле да чоў 
ка жа мас та ку: «Дзіў ная ў вас кар-
ці на. На зы ва ец ца «Кот у бо тах». 
Бо ты ба чу, а дзе ж кот?» — «Дык 
жа ў бо тах...»).

Та ды і са бач ка, маг чы ма, не-
дзе...

Зрэш ты, пад каз кі ў шко ле не 
ві та юц ца. Ды і на вош та яны, ка лі 
кож ны мо жа яшчэ раз гля нуць на 
зды мак і «як бы» зда га дац ца, дзе, у 
якім мес цы, мо жа быць са бач ка...

Ну вя до ма ж, не за ка па ны, як 
той ка заў, раз ва жа ю чы пра сут-
насць спра вы, пра пры чы ны... У 
тым лі ку — і вось гэ та га до сыць 
не звы чай на га ад па чын ку ля да ро гі. 
Бо маг чы ма ж (як лі чыць спа да-
ры ня Лю боў Чыг ры на ва з вёс кі 
За ба лац це Ві лей ска га ра ё на):

Ма рыў хло пец за ра біць
У Маск ве ня ма ла.
А ча кае во, ся дзіць...
Мам ку... Каб за бра ла.
(З та го ж кан вер та і ак ту аль нае:
Так у пя ты пры пяк ло —
Кі нуў біз нес і жыт ло...
Пры ля цеў не з вы раю,
А з да лё кай Сі рыі).
Мог, вя до ма ж! Як мог і (на 

дум ку спа да ра Ва ле рыя Гаў ры-
ша з Ча ву саў):

Імя ка хан кі
жон цы на вуш ка

Ляп нуў
вось гэ ты муж чы на...

Вы гна ла,
   услед

за пус ціў шы па душ кай.
Доб ра яшчэ не цаг лі най.
...Вар та тры мац ца

та кой за вя дзён кі:
Імя ад но —

што ў ка хан кі, што ў жон кі.
У му жы ка, та кім чы нам, па він-

на быць, і пер шая, і дру гая?
Ёсць пя рэ чан ні. Пры нам сі, у спа-

да ра Мі ко лы Кі ся ля з Мін ска:
Не бя дуе Лёў ка,
Бо заўж ды з пя ры най.
З ёй ка ман дзі роў ка
Ле пей, чым з дзяў чы най!
А га лоў нае (як пі ша спа дар Га-

ра чоў) — ку ды бяс печ ней:
Каб за стаў ся род ным га нак,
Каб не тра піць пад «ка туш ку»,
Не тры май ся за ба ра нак,
Лепш — за жон чы ну нач нуш ку.
А іна чай — пра па дзеш! Як ка-

мень у ва дзе! Па трэ бен прык лад? 
Ка лі лас ка! І з та го ж кан вер та:

Пах та ба кі чут ны дзесь ці
І на хаб на ле зе ў во чы...
Гэ так хо чац ца па ес ці,
Што ня ма дзе і за но чыць.
Праб ле ма!.. Не вам ка заць: 

ча сам — не вы ра шаль ная! «Па-
гля дзеў шы на зды мак, — пі ша, 
пры нам сі, спа да ры ня Чыг ры на-
ва, — я най перш ус пом ні ла, як ажа-
ніў ся адзін хло пец-пры га жун... Ды 
з та кой жа рох ляй! Сак рэт у тым 
быў, што яе бліз кая рад ня жы ла ў 
Аме ры цы. І ад туль па ста ян на пры-
сы ла ла то до ла ры, то па сыл кі. А по-
тым на ват «Вол гу» пад ка ці ла! Вось 
і ду маў хло пец, што, ажа ніў шы ся, 
за жы ве — ста не ба га тым, шчас-
лі вым... А тра піў у та кія кля ма ры*! 
Му сіць, гэ тая згад ка і «пра дык та-
ва ла» Лю бо ві Мі хай лаў не рад кі:

Лёс пры мац кі гор кі,
Сто ра зоў пра кля ты:
Ключ ад «Кіа» — ў жон кі,
У це шчы — ключ ад ха ты.
Вось і спіць бед ны зяць на ву лі-

цы... Маг чы ма — да па ры. А по тым 
пра чнец ца і (па вод ле анек до та) 
лас ка вень ка так ска жа: «Ма ма, 
вы ж усё роў на ў кра му ідзя це, 

то зра бі це доб рую 
спра ву — ку пі це мне 
цы га рэт. Вось вам 50 
ты сяч. Рэш ты не трэ-
ба». Це шча сы хо дзіць і 
вяр та ец ца... Зяць праз 
коль кі там ча су і да ючы 
ўжо 100 ты сяч: «Ма ма, 
ку пі це мне пі ва. Рэш-
ты не трэ ба». Тая — ад 
сло ва, лёць ма... А ў 
зя ця між тым ма біль-
нік зві ніць: «Лю бы, ты 
пен сію ма ме ад даў?» 
— пы та ец ца жон ка. 
«Ды ад даю па кры се» 

— ад каз вае муж.
Зрэш ты, гэ та ад ступ лен не бы-

ло. А трэ ба — па тэ ме. «Но вы кон-
курс ны зды мак, як заўж ды, не ча-
ка ны і под пі саў да яго мо жа быць 
шмат, — пі ша спа дар Гаў рыш. 
— Але ж я ад ра зу згле дзеў, што 
ма шы на — не з на шы мі, а з ра сій-
скі мі ну ма ра мі. Та му пер шае, што 
прый шло ў га ла ву, гэ та сло вы:

Ты пра бач, ра сій скі дру жа,
Што ў нас з сэр ві сам... не ду жа.
Гэ та мяк ка ка жу чы, бо мес ца мі 

куль гае той сэр віс (а тым больш 
пры да рож ны) на абедз ве на гі: не 
ха пае ў нас не вя ліч кіх ка вяр няў і 
гас ці ніц, а ўжо пры бі раль няў... Як 
пі шуць су жэн цы Аст роў скія з 
Мін ска: «...Шчас це, што ў нас лес 
гус ты і бяс кон цыя кус ты»...

На гэ ту ж тэ му і з та го ж кан-
вер та:

Но вы знак ця пер з'я віў ся:
«Ад пач ні, ка лі ста міў ся».
Ды пы тан не: «Дзе ж пры стаць?
Дзе па ес ці? Дзе па спаць?»
...Па ча ка ем (так вы хо дзіць?):
Хтось пры е дзе... Неш та зро біць.
А між тым —
Час ідзе — ці спіш, ці едзеш.
Так жыц цё збя жыць —
не згле дзіш.
Мае, мае ра цыю Ва лян ці на 

Гу дач ко ва! І ха це ла ся б, каб ме-
ла яе спа да ры ня Ядз ві га Янец з 
Грод на, якая пі ша:

Спі спа кой на, ра сі я нін.
Не тур буй ся пра аў то.
Ў сі ня во кай Бе ла ру сі
Не кра не яго ні хто!
З умо вай, праў да (як лі чыць спа-

дар Гаў рыш), што ўла даль нік сам 
не бу дзе шу каць пры год на сваю га-
ла ву ці на ін шае мес ца. Кштал ту:

Па да рож ны ў Бе ла ру сі
Па да браў ад ну Ма ру сю.
За кру ці ла ся лю боў,
Што... ні гро шай, ні шта ноў!

Спа ха піў ся... А не то
Мог за стац ца й без аў то.
...Каб не скуб лі вас як гусь,
Сце ра жы це ся Ма русь!
Бо яны ж і на са мрэч бы ва юць, як 

гры бы: са мыя сім па тыч ныя — ся род 
са мых яда ві тых. Але ж гэ та по тым, 
ка лі рас сма ку еш. А спа чат ку...

Як раз ён, той па ча так — на 
здым ку. Зір ні це яшчэ раз — услед 
за спа да ры няй Гу дач ко вай і 
ўбач це кра наль нае:

Ска за ла, што прый дзе,
Ста міў ся ча каць...
Гэ та, вя до ма ж, не япон скі па-

эт Ба сё з яго ка рот кім: «Во сень 
прый шла!» — шэп ча ха лод ны ве-
цер за вок на мі спаль ні»... Але ж 
вель мі бліз ка...

А што да спаль ні, да сну, то 
маг чы ма:

Пры сні ла ся Ясю ма шы на,
І ён за ру лём — гас па дар!..
Пра чнуў ся. Ну што за ўдар!
Ма шы ны чу жыя. І... мі ма!
Мі ма яго, трэ ба ра зу мець? А 

мо жа, ён сам — мі ма... Хоць...
Раз ва жан ні ад спа да ры ні 

Соф'і Ку сян ко вай з вёс кі Лу чын 
Ра га чоў ска га ра ё на:

Мяр ку ю чы па зна ках,
Кі роў ца не пры балт,
Але ж у Мінск — не ўе дзе:
Ўсё но сіц ца па МКАД...**
Бя дак — паў дня кру ціў ся,
Зма рыў ся — спаць зва ліў ся.
...Вось та кая шту ка МКАД:
Па ка таў ся — едзь на зад.
Ка лі, вя до ма ж, ні хто не спы-

ніць... Хто мо жа? Ну, вы зда га да-
лі ся... Пры чым, на дум ку спа да ра 
Га ра чо ва — ад ным сва ім вы гля-
дам. Не ве ры це? Чы тай це:

Хоць жы вём мы не ў раі,
Але ўсё ж без су му.
Фор му но вую ў ДАІ
Увес ці хтось пры ду маў.
Той уба чыў шы фэн-шуй
І та ко га ма ча,
На ват на таў скі бур жуй
З зайз драс ці за пла ча.
А яшчэ (на дум ку спа да ры ні 

Іры ны Ер ма ко віч з вёс кі Азя-
раў цы Брас лаў ска га ра ё на), мо-
жа спы ніць мі лі цыя. Праў да, ка лі... 
пра чнец ца:

Скраў Ясь лаў ку.
Скраў і стол.
На або чы ну пры пёр.
Як мі лі цыя «не чуе»,
Ён дзе хо ча за на чуе!
Свой по гляд на зды мак у спа да-

ра Мі ка лая Ста рых з Го ме ля. На 
за да дзе ную тэ му ён анек дот най-

перш пры га даў: «Ад на му хво ра му 
на бе лую га рач ку ня бож чы кі ста лі 
мро іц ца: быц цам су стра кае ён іх 
на ву лі цы, з кож ным раз маў ляе: 
— Ты ў якім го дзе па мёр? — пы тае 
ў ад на го. — У 2005-м. — А ты ў 
якім? — У 1980-м. — А ты, ма быць, 
з паў ве ка та му, бо ду жа ж страш-
ны? — А я не па мёр, — ад каз вае 
му жык, — я з нач ной зме ны іду». 
«Я сам, — уз гад вае Ва лян цін Мі-
ка ла е віч, — 11 га доў пра ца ваў па 
нач ных зме нах. Цяж ка. А нех та ж 
усё жыц цё так...»

Ме на ві та гэ тым лю дзям пры-
свя ча юц ца рад кі: 

Ўсю ноч ку даў гую 
хла пец пра ца ваў.

 На «хут кай» дзя жу рыў 
ці сталь вы плаў ляў... 

Ня ма ла ёсць спраў, 
што ра біць му сім ноч чу. 

Але ж пас ля пра цы 
злі па юц ца во чы. 

Дык ці шай, спа дар ства — 
не бу дзем бу дзіць: 

Ня хай пра цаў нік 
яшчэ трош кі па спіць. 

Ня хай...
Тым больш што зям ляч ка Ва-

лян ці на Мі ка ла е ві ча, спа да ры ня 
Ра і са Ва сіль е ва лі чыць, што гэ та 
і не хло пец зу сім, а...

У дзеў кі моц ная фі гу ра —
Каб пад вез ці, трэ ба фу ра.
Лег ка ву шак цьма ім чыць...
Ня ма фу ры — дзеў ка спіць.
А та му на каз — кож на му з 

удзель ні каў ру ху ад спа да ры ні 
Іры ны Ер ма ко віч:

Не бі бі кай, 
не гу дзі,

Мар на со ню 
не бу дзі:

Куш з яе ты 
не здзя рэш,

У Маск ву 
не пад вя зеш.

Бо даў но 
па ўсіх Еў ро пах

Хтось ванд руе 
аў та сто пам!

Та кія вось зда гад-
кі. І аб агуль няе іх бяс-
спрэч нае (ад спа да-
ры ні Гу дач ко вай):

Мо жа, хво ры, 
мо жа, п'я ны,

А мо чый бы лы 
ка ха ны?

Мо зда ро жа ны 
ту рыст?

Ці наш 
ся бар-гу ма рыст...

З паў га дзін кі дра ма не —
Усе праб ле мы ад піх не.
Дык хай вось так і бу дзе! Гэ та 

— па жа дан не. А ў да да так — па-
ра да: ідзя це ў ка зі но — на дзя вай-
це са мую пры го жую ніж нюю бя-
ліз ну, бо, маг чы ма, ме на ві та ў ёй 
(ад ной) вам да вя дзец ца вяр тац ца 
да до му. Ці... за снуць ля да ро гі і 
тра піць у зор кі аб' ек тыў фо та ка-
рэс пан дэн таў «Звяз ды». А ўжо 
тыя не пра мі нуць... Як і чы та чы.

Та му ця пер са мае скла да нае: 
пад вес ці вы ні кі па пя рэд ня га эта-
пу. На га да ем: на здым ку та ды 
бы ла до сыць маж ная ма ла дзі ца, 
якая па лі ва ла ха лод най ва дой (з 
ка лон кі) шчуп лень ка га му жыч-
ка. На дум ку вя лі ка га чы тац ка га 
жу ры, най леп шыя рад кі пра гэ-
тую па ру скла лі: спа да ры Сця-
пан Не фі до віч з Лу ні неч чы ны, 
Ана толь Га ра чоў з Іў е шчы ны, 
Аляк сандр Ма тош ка з Ра со наў, 
Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву саў, Мі-
ко ла Кі сель з Мін ска, спа да ры ні 
Лю боў Чыг ры на ва з Ві лей шчы-
ны, Іры на Ер ма ко віч з Брас лаў-
шчы ны і Соф'я Ку сян ко ва. Вось 
з гэ тай, апош няй кан ды да ту рай, 
па га дзі ла ся і жу ры ма лень кае, рэ-
дак цый нае. А та му прыз у вы гля-
дзе пад піс кі на да ра гую сэр цам 
га зе ту на пер шы квар тал 2014 го-
да на кі роў ва ец ца ў вёс ку Лу чын 
Ра га чоў ска га ра ё на.

Вы зна чы ла пе ра мож цу і рэ-
дак цыя «Во жы ка». Ім стаў Вік-
тар Трай коў скі з Мін ска, які 

атры мае ліс та па даў скі ну мар 
ча со пі са.

Вы так са ма ха це лі б чы таць гэ-
тыя бе ла рус ка моў ныя вы дан ні? 
Та ды вы піс вай це. Аль бо ўваж лі ва 
гля дзі це на но вы кон курс ны зды-
мак, скла дай це под пі сы (дас ціп-
ныя, ка рот кія — не больш чым 
па во сем рад коў) і да сы лай це ў 
рэ дак цыю. Шан цы на вый грыш 
ёсць! Як ёсць і ві да воч ны пра грэс. 
Між ін шым, не на мі за ўва жа ны — 
спа да ры няй Чыг ры на вай:

Спеў на, лёг ка льец ца сло ва
У Ана то ля Га ра чо ва!
І ў Гаў ры ша Ва ле ры
Ва ры ян таў да ха ле ры.
Адзін ро зум тон кі, —
Два — на мно га лепш:
У Аст роў скіх звон кі
Зноў скла дзец ца верш...
Ра зам па ку ме ка ем —
Штось «пра ку ка рэ ка ем»
Пра ста рое... Но вае...
Бе ла рус кай мо ваю!
На пэў на, та му і жы вая руб ры ка 

«Хто ка го?», маг чы ма, та му і да-
лу ча юц ца да кон кур су но выя лю-
дзі. Вяр нуць бы яшчэ ста рых...

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

*Па вод ле слоў ні ка — драў ля ныя 
плас ці ны, якія ста вяц ца з абод вух 
ба коў сця ны і сцяг ва юц ца жа лез-
ны мі пру та мі для яе вы раў ноў ван-
ня і ма ца ван ня.

** Мін ская каль ца вая дарога

�

Хто ка го?Хто ка го?  ��

«ПА ДА РОЖ НЫ Ў БЕ ЛА РУ СІ ПА ДА БРАЎ АД НУ МА РУ СЮ...»
Што бы ло — бы ло. Дзе? Ды, мож на ска заць, у су сед няй 
ква тэ ры. І як раз жа ў су бо ту! Ма ла дзіч ка ад на сын ка 
свай го за баў ля ла, уго лас зайз дрос ці ла яму. Ка за ла:
— Ну як жа доб ра нька та бе: вы спаў ся, смач нень ка па еў, 
па гу ляў, за раз зноў па спіш...
З пры бі раль ні яе муж ада зваў ся:
— Бо маю пра ва, — ска заў, — у мя не вы хад ны. За кон-
ны!
Ну хто б у тым су мня ваў ся: бы ва юць яны, вы хад ныя!.. І 
ў жан чын, між ін шым, так са ма. Але ж пры гэ тым...

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Эк скур сан ты па спра ба ва лі зла дзіць Эк скур сан ты па спра ба ва лі зла дзіць 
са праўд ны ляль нік ка ля Свіс ла чы...са праўд ны ляль нік ка ля Свіс ла чы...

А вось так вы гля да лі 
вя сел лі ў 50 — 60-я 
га ды ХХ ста год дзя.


