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ВА СІЛЬ Са му се віч сяб роў па ва-
жаў. Асаб лі ва зем ля коў, з які-
мі су мес ні чаў у ву чо бе, пра цы, 

чар цы. З улас най во лі і ра шу час ці 
тэ ра пеў та, док та ра на род най ме ды-
цы ны Аляк сея Бяль ко за бул дыж ны ал-
ка го лік Вась ка Са му се віч па зба віў ся 
ўлас на га за пой ства. Ужо тры га ды 
цвя ро зіць. Дня мі цвёр да на ва жыў ся 
па маг чы ня ўда ку Анд рэю Ту пі ку. Уга-
ва рыў док та ра па ехаць да Ту пі каў у 
Пра ца ві чы.

Зем ля кі да ро гаю звыч на аб мяр коў-
ва лі спра вы ў Маск ве і Мін ску, аф ган-
скую вай ну, а ў асноў ным ня шчас ці ка-
лісь ці вы дат на га сле са ра і элект ры ка 
Анд рэя Ту пі ка.

Уба ча на му абод ва муж чы ны не 
маг лі па да браць ацэн кі. Смя яц ца — 
грэх, пла каць — яшчэ боль шы. Здур-
нен ні ал ка го лі каў са праў ды не ма юць 
мя жы.

...Сле сар, элект рык, сем' я нін, та-
та два іх дзя цей Анд рэй Ту пік ні ко лі 
не лі чыў ся бе мі чу рын цам, па про каў 
ро дзі чаў і вяс коў цаў, што ў яго га ла-
ва са до вая, не пры маў. З ця гам ча су 
крыў дзіў ся на мя нуш ку мац ней. Дру гі 
га ра джа нін пры е дзе ў вёс ку — паў-
сюд ная па ва га, з Анд рэя Ту пі ка ке пі кі. 
До сыць, не бу дзе па пус кац ца жар таў-
ні кам.

— Якая та бе я га ла ва са до вая! 
— уза рваў ся ўран ні праг ны апа хмел-
кі муж чы на на бяс крыўд ны по жарт 
жон кі. — Сціх ні! Паў та ра еш, што не 
след.

— Да фар буй дзве ры сен цаў. Плот 
у ма ці раз валь ва ец ца, прось ма про-
сіць на ла дзіць, а ў ця бе ўсё ру кі не 
да хо дзяць, — за па мяр коў ні ча ла ма-
ла дзі ца.

— Дай вы піць, усё пе ра фар бую. 
На ла джу плот, — Анд рэй у ад па чын-
ку, мож на вы піць. Зран ку «аста ка ніш-
ся» — увесь дзень шчас лі вы, воль ны 
і не за леж ны. — Дай тры руб лі шэсць-
дзе сят дзве ка пей кі. Дай, ка жу.

— Аціх ні, — Тац ця на па гля дзе ла на 
яго чыр во ны пра жыл ка вы нос, згі дзі-
ла ся. Чыр во ны пе рац толь кі пры ем ны. 
Вы хлеб ча му жык пляш ку «Мас коў-

скай», ні я кай пра цы не бу дзе.
— Па зыч на апа хмел ку, да лі бог 

ад дам.
Без вы ні ко ва.
— Дай ру бель со рак, — ныў муж.
Жон ка ад мо ві ла. Не лі чыш ка пей-

ку, не бу дзе руб ля. Па кі ра ва ла з ха ты 
ў сен цы. Ал ка шу дай во лю, усё пра-
стаг ра міць.

Ня вы пі лы Анд рэй Ту пік па чу ва ец ца 
тра гіч ным па кут ні кам, мо жа за ка ціць 

лю бы скан дал. Так зда ры ла ся ця пер. 
Тры мае га зе ту з пра чы та ным апо ве-
дам, зноў чы тае.

— Дай руб ля, бо па ве шу са, — муж-
чы на ве даў, што га ва рыў. Ве рыў жар-
ту га зе ты.

СЛА ВА і со рам ал ка го лі ка, як 
у мо ды — на апош нім кры ку. 
Са мо вы рва ла ся за чум ле нае 

ра шэн не ў Анд рэя, ад сту паць ад пра-
моў ле на га не ха цеў. Не ба чу ла дур-
ноц це, хмар на па смей ва ла ся.

— Дзі кун, вар' я це еш з га ра ні!
— Ха цеў вы піць за яе зда роўе, — 

мар мы таў п'я ны. Ця міў, што вы пі таю 
чар каю зда роўе жон кі не ўма цу еш, 
ад нак мог ся да стаць вы пі вон.

Як тэр мо метр заўж ды пад гра ду-
сам, так сле сар Ту пік пад ура жан нем 
пра чы та на га жар ту, апош няй дум кі з 
яго. Сён ня жон ку спа ло хае, пе ра мо-
жа яе... Па ка жа жмот ні цы яе ня люд-
скасць, па гля дзіць на слё зы.

Анд рэй Ту пік па спеш на ма та нуў ся 
з ха ты.

Сыр цо выя лей цы п'я ны лоў ка пры-
ла дзіў на бэль ку ў сен цах. Пад ста віў 
та бу рэт, ус ко чыў, адзін ка нец ляй чы-
ны пра пус ціў праз ле вы ру каў пін жа ка 

пад ру ку, аб кру ціў ва кол ту ла ва, пра-
цяг нуў це раз пра вы ру каў пін жа ка.

— Па жар та ваць мо жа кож ны. Па-
гля джу, як за шка ду еш мі ла га Анд-
рэй ку, — заў зя та вы шэпт ваў пад пі-
то нец. — Та ко га жар ці ка яшчэ ні хто 
не ад моч ваў. За па мя та еш шка до бу 
ня шчас на га руб ля.

П'я ныя — як лу на ці кі і за ка ха ныя: 
ба чаць свет не толь кі ва чы ма — усім 
це лам. Анд рэй Ту пік цвёр да ва жыў: 

пе ра ня тая з га зе ты за дум ка вы дат на 
атры ма ец ца. Жон ка і чэ шча зба яц ца 
яго, бу дуць са сту паць.

На рэш це ўсё скон ча на. Пад апа шкі 
пра пу шча ная на гру дзях ляй чы на на-
дзей на тры ма ла це ла Анд рэя Ту пі ка. 
Адзін ку сок ледзь на цяг ну ты, аб ві ваў 
шыю му жы ка. Двой чы пра ве рыў, усё 
па доб на, тры ва ла, бяс печ на.

Вя до масць, якую ста ран на шу каў, 
доў га іш ла да Анд рэя Ту пі ка, не да хо-
дзі ла, мя ша ла га рэ лі ца, ця пер, ка лі ён 
поў нас цю цвя ро зы, сла ва не аб мі не 
Анд рэя Ту пі ка: уда лую шту ку за па-
мя та юць на ра віс тая жо нач ка, чэ шча, 
пры яце лі. Ва сіль Са му се віч за ка ча ец-
ца ад клас най хох мач кі.

Анд рэй Ту пік па чуў бліз кі жа но чы 
вы га лас, вы пхнуў з-пад ног та бу рэт.

У сен цы ўпа ўзла Ган на Кі сель. Су-
сед ка ўба чы ла па ве ша на га, упу джа-
ная пры мхлі ва за ахка ла:

— Што ўтва рыў не зда лэ га?.. Усё 
гра ду сы вы чва ра юць...

Яшчэ раз азір ну ла за ба кі ра ную 
га ла ву на да еды і п'я ні, пе ра ко ша ны 
твар, вы ка ча ны з ро та язык — і го лаў 
до лу, па пра ві ла хус тач ку, ша мяль ну-
ла ў кла доў ку. Умо мант ха пя ну ла з 

ку бель ца брыль са ла, вы бі рае дру гі 
скрыль, мен шы.

— Цёт ка Ган на, па кла дзе ця са ла, 
— ацве ра зе ла му бяз глузд ні ку шка да 
стра ты на гас па дар стве хоць ча го.

Су ха шча вень кая вёрт кая Кі ся лі ха 
за мер ла на мес цы.

— Па кладзь ця са ла.
Са стра хам і на бож нас цю ка ся ну-

ла прой да на па ве ша на га. Яна так і 
не даў ме ла ся яму па маг чы — аслу-

пя не ла. Рот ві сель ні ка за кры ты, вы-
са лап ле на га язы ка не ста ла. А во ка... 
пра вае ня змі гут на, во кам гроз на га Пя-
ру на вы соч ва ла зла дзею.

— Авох ці... — бяз бож ні ца ўспом-
ні ла Бо га. За бы ла са ла; па джга ла з 
кла доў кі.

— Ці хай ця, ні вы каз вай ця. Жон ку 
ра зы гры ваю.

— Ці-іха-вы, пры ду рак! — шы піць 
Кі ся лі ха. На ган ку пры спех ная ўпо-
тыр чы ла ся.

Крык, ля мант. Ган наю Кі сель рас-
па ра джа юц ца боль і страх.

Упу джа ная ка бет ка на ву лі цы раз-
но сіць п'я ных бес та ла чаў. Ні хто нар-
маль ны са смер цю не шту куе. Да 
аб ня шчас най кры ку хі бя гуць су се дзі 
Ку дзель кі.

— Па ве сіў са, там, па ве сіў са. Язык 
вы ва ліў са. Во чы за кры тыя і па зі ра-
юць.

— Стой ця ту та ка, — участ ко вы мі-
лі цы я нер Ар сень Зго да не ве рыць зла-
дзей ка ва тай ба бе — ро зыг рыш, але 
на шчэнт спа лат не лы твар і аб дра па-
ная на га... — Па ма гай ця ёй, — за га даў 
пад' еха лым Ва сі лю Са му се ві чу і Аляк-
сею Бяль ко, а сам ма та нуў ся ў ха ту.

Згод на га лёс вя дзе, ня згод на га 
ва ла чэ. Анд рэю Ту пі ку дай шло, пе-
ра ста ра ўся з по жар там, лі ха ман ка ва 
ма ра куе, як вы лу зац ца са сме ха тур-
ства. За мест жон кі на пу жаў су се дзяў. 
Хто-ні хто з пра ца ві чан цаў жарт пры ме 
са праўд ні цаю, вар' я там па лі чаць, не 
ад но са до вай га ла вой. Сам вар' яц тва 
змас та чыў.

УС ХО ДЫ ган ка за вух ка лі ад 
хут кіх ша гоў. Жон ка, га ла сіць 
за раз пач не. Ту пік у звыч най 

па ста ве па ве ша на га.
По зір ку на ляй чы ны ад шыі па ве-

ша на га да бэль кі, скрыў ле ную га ла ву, 
вы вер ну ты язык Ту пі ка ўчаст ко ва му 
да стат ко ва, са мо ўсё зця мі ла ся. Га-
рань... Яна раз ві вае за га ны, вы свеч-
вае гніл лё ду шы і ася род дзя. У пры-
пад ку бе лай га рач кі за бул ды га на 
лю бое вы чва рэн ства здат ны. Вось, 
па ве сіў ся.

Ар сень Зго да па ста віў пе ра ку ле-
ны та бу рэт, ус ко чыў, вы хва ціў нож, 
пад піх вае ўверх па ве ша на га, спра буе 
пе ра рэ заць ляй чы ну. Усё вы ра ша юць 
ім гнен ні.

Сле сар шу кае вый сце. Трэ ба па-
ка заць, ён жы вы, і не ўпа ло хаць стар-
лея. З участ ко вым жар тач кі грош ныя. 
Крык нуць, за га ва рыць Ту пік ба яў ся. 
Ру кі са мі зва рух ну лі ся, туль ну лі да ся-
бе ра та ван ца.

«Мо ад ра тую», — ду мае Ар сень 
Зго да. Мярц вяк не ча ка на аб ха піў 
служ боў ца, пры ціс кае да ся бе.

Цуп кае ту ла ва ўпа го не на га рас ля-
ка ад зня ве ры цы і стра ху здранц ве-
ла. Зго да па спра ба ваў ад су нуц ца. Не 
здо леў. Прут кія ру кі дуж ца сле са ра 
тры ма лі ўчэ піс та.

Апош нім на ма ган нем мі лі цы я нер 
піх нуў ад ся бе ажы ла га мерц вя ка і 
цяж ка аб ру шыў ся ў по ніз зе.

Уімк лі ве лы Ва сіль Са му се віч кі-
нуў ся да па сяб руч ка. Агі да і злосць, 
зям ляц тва і ўза ем ныя вы пі вох ныя 
пры го ды да па маг лі яму су ні маць 
гнеў участ ко ва га, пад ні маць Анд рэя 
Ту пі ка:

— За раз вы ле чыш ся... Аб лёг ка на-
ста не... Іг ру шаў ска га на род на га пры-

вёз. Аляк сей Аляк се е віч вы ле чыць 
ця бе.

— Ні хто яму не па со біць. Эл тэ пэ не 
да па мог, ні хто не па мо жа, — Тац ця на 
Ту пік пры выч на па чы нае ла яць му жы-
ка, ад соў вае Ва сі ля Са му се ві ча.

— За раз па мо жам яму. Для гэ та га 
пры еха лі, — Аляк сей Бяль ко во міг на 
апы нуў ся по руч Анд рэя Ту пі ка, бяз-
рэ змах на ўпі саў усміх лі ва му па мор-
дзе, не ўчуў эх ні здур не ла га ал ка ша і 
яго най жон кі, паў та рыў удар. — Лу пі 
дур ня, Ва сіль. Бо не ўза ба ве пя со чак 
сы паць меш іды ё ту, на кла дах.

Ва сіль Са му се віч пра віль на зра зу-
меў за гад.

Праз паў га дзі ны чац вё ра муж чын 
ту па лі па ха це, ра і лі ся. Пад сі не ны Анд-
рэй Ту пік асяг нуў зда ра нае, пад аў ся 
ўшчу ван ням ма ці, ра да ваў ся аба ро не 
жон кі ад пры ез джых муж чын. Ба яў ся 
ўчаст ко ва га.

— Жар та ваць мо гуць усе. Дум ну-
ла са, ро дзі чаў па пу жаю, аж но... — 
Анд рэя Ту пі ка ра шу ча пе ра біў пры-
ез джы сяб ра:

— На пля ваць на твае дум кі. Участ-
ко вы з док та рам афарм ля юць пра та-
кол на тваё вар' яц тва.

Мі лі цы я нер пад соў вае ліст па пе-
ры, руч ку:

— Пі шы за яву. Не жуй ма чал ку з 
вы кру цель ствам. Ле тась га няў ся за 
жон каю з ма ла тком, біў на яе ха ла ці ку 
мы шэй. Трэ цяй бе лай га рач кі та бе не 
вы нес ці. Пі шы. Не што кай, прад зік ту-
ем, як пі саць.

ПРАЗ сем дзён Анд рэй Ту пік 
ха дзіў па Пра ца ві чах, жа ліў ся 
вяс коў цам на су ро васць слуц-

кіх за кон ні каў: ён па жар та ваў, а яму 
трыц цаць руб лёў штра пу і на кі ра ван не 
ў баль ні цу на аб сле да ван не.

Жар ты-апраў дан ні жон ка, бры га-
дзір Ма ка рэ ня і яшчэ не каль кі варт-
ных вяс коў цаў не пры ма лі, на гад ва лі 
вы пі во ху ра ней шыя ко ні кі.

— Жар та ваць мо гуць усе. Цы бу ля 
не ві на ва тая, а тры шку ры здзі ра юць, 
— па мар мыт ваў ча сам пад нос сле-
сар. Па звы чаю апа хмель шчы каў не 
пры зна ваў па ра жэн ня.

Апля ву хі док та ра Аляк сея Бяль ко, 
уда ры па сяб ру ка Са му се ві ча, пляў кі 
су се дзяў, кры кі сва я коў за па мя таў на 
ве кі веч ныя. Анд рэй Ту пік не ве даў пра 
зве ка веч ны грэх за бой ства і са ма за-
бой ства: ка лі ты па сяг нуў на во лю Бо га, 
пе ра пы ніў за пла на ва ны не ка му ру чай 
зям ных па ку таў ці пад га ва рыў не ка га 
пе ра пы ніць — там па зайз дрос ціш чар-
вя ку на рас па ле най ска ва род цы.

Не ве да ла ся аб ме жа ван цу пра 
мност ва са ма губ ных зду рэль цаў на 
Бе ла ру сі: дой дзе да 1945 вы пад каў 
за год, удвая боль шую коль касць на-
ме раў са ма губ ства, за тое поў нас цю 
ад чуў друж ны паў сіх ны со рам і гі до ту, 
вы па лую на яго і крэў ных.

Анд рэя Ту пі ка акру жа лі бла гія лю-
дзі, яны не ра за бра лі ся ў по жар це. 
Са мае пры крае, раз бі рац ца ў тон ка-
сцях псі ха ла гіч ных вы вер таў ал ка ша 
не жа да лі.

З Ва ле рам Сань ко я па зна ё мiў ся га доў дзе сяць 
таму, ка лi той пры нёс у ча со пiс «Ма ла досць», 
дзе я та ды пра ца ваў, сваю про зу. Ся род тво-
раў iн шых аў та раў яна ў пер шую чар гу вы лу-
ча ла ся тым, што пiсь мен нiк, як ён на пi саў у 
ня даў нiм лiс це ў «Звяз ду», «шы ро ка ўжы-
вае ў мо ве даў ней шыя лек сiч ныя плас ты». 
Ду ма ец ца, дзя ку ю чы гэ та му мно гiм яго 
апа вя дан не, якое мы сён ня дру ку ем, здас-
ца ня звык лым i мес ца мi не зу сiм прос тым для чы тан ня. Але па кi нем яго ў 
та кiм вы гля дзе, у якiм да слаў аў тар. I не толь кi та му, што гэ та во ля са мо га 
Ва ле рыя Аляк се е вi ча: прос та iнакш яно стра цiць сваю ня звык ласць, а з ёй i 
сваю ха рак тэр насць.

Алесь БА ДАК.Ва лер САНЬ КО

ЖАР ТА ВАЦЬ МО ГУЦЬ УСЕ?..

Ся дзі ба, якая да ла све ту на род на га паэ та Бе-
ла ру сі, абяз лю дзе ла і ста ла па доб най на сот ні 
ху та роў, якія на пат каў лёс да жы ваць век без гас-
па да роў. Ча му гэ так зда ры ла ся і як скла дзец ца 
да лей шы лёс бы ло га ляс но га ху та ра? Ці з'я віц ца 
тут ка лі-не будзь му зей? Шчым лі выя дум кі не да-
ва лі спа кою.

Пры га да ла ся ад на з апош ніх су стрэч з ко ліш нім 
гас па да ром — ма лод шым бра там паэ та Фё да рам 
Іва на ві чам Скур ко, дзя ку ю чы яко му збе раг ла ся ста-
рая ха та-ка лыс ка. Ён да зва ляў за зір нуць у гэ тую 
хат ку, быў адзі ным эк скур са во дам. Бы ло ў ра дасць 
за ві таць сю ды і рас пы таць пра ко ліш няе ху тар ское 
жыц цё. Сва і мі ўспа мі на мі-згад ка мі Фё дар Іва на віч 
да па ма гаў уз ба га ціць уяў лен не пра дзі ця чыя і юна-
чыя га ды бра та-паэ та. Два га ды ня ма ўжо на гэ тым 
све це Фё да ра Іва на ві ча, ён па ха ва ны по бач з бра там 
на мо гіл ках у су сед няй вёс цы.

У Сват каў скім сель са ве це мне рас па вя лі, што 
паэ таў ку ток з'яў ля ец ца ўлас нас цю на шчад каў Фё-
да ра Скур ко. Апош нім ча сам ся дзі бу да гля да ла 
Ма рыя Янаў на, яго жон ка. Але на пры кан цы ле та 
81-га до вую жан чы ну за браў да ся бе ў Ві цебск сын. 
Ад шу ка лі яго тэ ле фон. Уве ча ры я па чуў го лас Тан-
ка ва га пля мен ні ка Іва на: «Ся дзі бу пра да ваць не 
збі ра ем ся. Па куль яна бу дзе на шым ле ці шчам, а 
паз ней, з на ды хо дам пен сій на га ўзрос ту, пла ную 
пе ра брац ца ў Піль каў шчы ну на ста лае жыц цё. Лі-
чу, што бу ды нак ха ты, у якой на ра дзіў ся Мак сім 
Танк, па ві нен за ста вац ца тут, не вар та пе ра во зіць 
яго ў ін шае мес ца. Па куль у су сед ніх вёс ках доб ра 
і з удзяч нас цю па мя та юць май го дзядзь ку-паэ та і 
кож нае ле та сю ды на вед ва юц ца дзя сят кі не абы-
яка вых да бе ла ру шчы ны лю дзей, ся дзі ба па він на 
за хоў вац ца ў сва ім пер ша сным вы гля дзе, якой бы ла 
пры жыц ці паэ та. Адзі нае пы тан не, якое не дае спа-
кою — за ха ва насць ся дзі бы ў асен не-зі мо вы час. 
Але лю дзі з Піль каў шчы ны зга дзі лі ся пры гляд ваць 
за ха та мі».

Іван Скур ко на ра дзіў ся тут, ха дзіў у шко лу. Яму 
со рак га доў. Пры гад вае, што з ма лен ства па мя тае 
ня час тыя пры ез ды на ра дзі му свай го сла ву та га 
дзядзь кі, раз мо вы з ім, раз мо вы паэ та з жы ха ра-
мі вёс кі. З Тан кам тут не ад ной чы бы ва лі Мі хась 
Лынь коў, Пі мен Пан чан ка, Ар кадзь Ку ля шоў. А 
коль кі вя до мых лю дзей пе ра бы ва ла, ка лі ўжо не 
ста ла паэ та! Вось і ле тась, у ста га до вы юбі лей, 
ах вот ні каў уба чыць ра дзі му Тан ка  бы ло так са ма 
ня ма ла.

Уз гад кі і ўспа мі ны, афар ба ва ныя аса біс ты мі эмо-
цы я мі і ўра жан ня мі — леп шы сро дак ці ка ва рас па-
вес ці пра жыц цё паэ та, які пры сва ёй «зор ка вас ці» 
за ста ваў ся тым не менш ча ла ве кам ад кры тым, зям-
ным. Ці не та му Іван Скур ко не су мня ва ец ца, што да 
яго апо ве даў так са ма бу дуць пры слу хоў вац ца — усе, 
ка го сцеж ка яшчэ не раз пры вя дзе не толь кі да паэ-
та вай, але і яго ха ты так са ма.

Ана толь КЛЯ ШЧУК. Фо та аў та ра.
Мя дзель скі ра ён
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ЯК ВО СЕН НЮ 
ЎМА ЦА ВАЦЬ 
ІМУ НІ ТЭТ?

Той, хто час та хва рэе, ад ной чы ка жа 
са бе: «Трэ ба не як пад ні маць іму ні-
тэт!». І па чы нае ра біць гэ та, як умее: 
спа жы ва ю чы і ві та мі ны, і іму нас ты му-
ля та ры. Без раз бо ру, абы «пад няць 
вы шэй». Ро біц ца гэ та без ра зу мен ня 
ме ха ніз маў іму ні тэ ту і та го, на коль кі 
згуб ным мо жа быць бес кант роль ны 
пры ём прэ па ра таў, якія ўплы ва юць на 
наш іму ні тэт.

Ра бо та імун най сіс тэ мы па бу да ва на на 
ба лан се двух сур' ёз ных і важ ных пра цэ саў. 
Пер шы ак ты ві зуе за па лен не, каб вы ні шчыць 
у ар га ніз ме «шкод ні ка», дру гі — пры пы няе 
гэ та за па лен не, ка лі «пра ціў нік» вы да ле ны і 
га лоў ным ста но віц ца пры вя дзен не кле так у 
та кі вы гляд, у якім яны бы лі да ата кі мік ро ба. 
Па куль уся сіс тэ ма пра цуе доб ра, мы, ка лі і 
за хва рэ лі, то ра на ці поз на ідзём на па праў-
ку. Але ка лі ў гэ тую зла джа ную сіс тэ му, у 
гэ ты ідэа льны ба ланс ня ўме ла ўмя шац ца, 
на ступ ствы бу дуць раз бу раль ны мі. Мы мо-
жам атры маць:

— вост рыя алер гіч ныя рэ ак цыі на са мыя 
роз ныя фак та ры (імун ная сіс тэ ма бун туе 
су праць фак та раў, ра ней бяс печ ных і бяс-
шкод ных);

— аў та імун ныя за хвор ван ні (ар га нізм «па-
мы ля ец ца»: ус пры мае клет кі сва іх улас ных 
ор га наў як чу жыя і па чы нае іх ата ка ваць, з-за 
ча го мо гуць раз віц ца не вы леч ныя хва ро бы 
су ста ваў, сэр ца, ін шых ор га наў і тка нак);

— іму на дэ фі цыт (ка лі ар га нізм не ў ста не 
зма гац ца з клет ка мі-агрэ са ра мі і ча ла век 
мо жа за гі нуць на ват ад прос тай ві рус най 
ін фек цыі);

— зла я кас ныя но ва ўтва рэн ні.
«Час та хва рэць вы мо жа це зу сім не та му, 

што іму ні тэт у вас ней кі «не та кі», — тлу ма-
чыць участ ко вы тэ ра пеўт 11-й га рад ской 
па лі клі ні кі г. Мін ска Воль га ЯЧЭЙ КА. — 
Пры чы най рэ гу ляр ных сі ну сі таў — за па-
лен няў ка ля на са вых ці лоб ных па зух, якія 
су пра ва джа юц ца ўсклад нен нем ды хан ня і 
га лаў ным бо лем — мо жа быць зу сім не зні-
жа ны іму ні тэт, а ткан ка, якая раз рас ла ся ў 
па зу хах. Ад ан гі ны вы мо жа це па ку та ваць 
з-за па вя лі ча ных за па ле ных мін да лі наў, якія 
са мі па са бе з'яў ля юц ца кры ні цай ін фек цыі, 
як, да рэ чы, і ня ле ча ныя ка ры ёз ныя зу бы, 
ад якіх ак тыў на раз ві ва юц ца гай ма ры ты. 
Стом ле насць мо жа быць сіг на лам та го, 
што не аб ход на пра ве рыць шчы та па доб-
ную за ло зу або ра бо ту пе ча ні, а так са ма 
вар та здаць ана ліз на на яў насць 
гель мін таў. За по ры свед чаць аб не-
аб ход нас ці па ве лі чэн ня ў ра цы ё не 

коль кас ці са да ві ны і ага род ні ны. Вы сно ва? 
Да вер це раз бор ста ну ва ша га іму ні тэ ту спе-
цы я ліс ту! А вось пра зда ро вае хар ча ван не 
і фі зіч ную ак тыў насць мо жа це і са мі ні ко лі 
не за бы вац ца.

Пад ні мі це ся ра ні цай ра ней, чым звы чай-
на на 15 хві лін і па траць це іх на тое, каб 
па ля жаць у лож ку. Не трэ ба рэз ка ўскок-
ваць. Спа чат ку сядзь це і па цяг ні це ся ру ка мі 
ўго ру. Ка лі пад ня лі ся, ня рэз ка на хі лі це ся 
і вы пра стай це ся, зра бі це лёг кую за рад ку. 
Не аб ход на тра ціць на прак ты ка ван ні хоць 
бы 15-20 хві лін што дня.

Вы пі це чаю, а не ка вы. Та ні ны, якія ёсць у 
ім, за бяс пе чаць больш пра цяг лую ба дзё расць. 
Не зло ўжы вай це ха лод ны мі на по ямі. Ар га нізм 
не змо жа зма гац ца з ві ру са мі і бак тэ ры я мі, 
ка лі вы бу дзе це па ста ян на піць ха лод нае.

Да дай це ў ра цы ён збож жа выя. 2-3 ста ло-
выя лыж кі пша ні цы, аў са ці жыт ніх шмат-
коў ра ні цай за бяс пе чаць ар га ніз му су тач-
ную нор му фо лі е вай кіс ла ты і да па мо гуць 
ума ца ваць іму ні тэт. Вы бі рай це ка рыс ныя 
пра дук ты — ёгур ты, ке фір і ўсё, дзе ёсць 
бі фі да- і лак та бак тэ рыі. Яны па вя ліч ва юць 
коль касць лей ка цы таў у кры ві, змян ша ю чы 
та кім чы нам ры зы ку раз віц ця ра ку.

Па мі до ры, ві на град, цыт ру са выя ба га-
тыя на ві та мін С. Мас лі ны, ма ла ко, арэ хі, яй-
кі, шпі нат — на ві та мін Е. Бро ка лі, цы бу ля, 
са лат, пе рац, гар буз і ды ня — на ві та мін А. 
Морк ва з'яў ля ец ца моц ным су праць ін фек цый-
ным ан ты ак сі дан там. Час нок па вя ліч вае рост 
ка рыс ных бак тэ рый, змя шчае рэ чы вы, якія 
да па ма га юць зма гац ца з ін фек цы яй. Акра мя 
час на ку, у лік «пра бія тыч ных» пра дук таў ува-
хо дзяць цы бу ля-па рэй, цы бу ля рэп ча тая і 
ба на ны. Вы дат на па вы ша юць ахоў ныя сі лы 
ар га ніз ма ры ба і мо рап ра дук ты, каль ма ры і 
мар ская ка пус та. Лаў ро вы ліст, ка ры ца, пят-
руш ка, кроп, сель дэ рэй і роз ныя ві ды пер цу 
так са ма да па мо гуць ума ца ваць іму ні тэт.

ВІ ТА МІН С 
У «СА Ю ЗЕ» 
З ГЛЮ КО ЗАЙ

Глю ко за бя рэ ўдзел у мно гіх аб мен-
ных пра цэ сах у ар га ніз ме і да па ма гае 
ад на віць пра ца здоль насць, 
рэ гу люе ан ты так січ ную 
функ цыю пе ча ні. 

Пры не да хо пе ў ар га ніз ме ва ды глю ко за 
так са ма да па ма гае пе ра жыць праб ле му. 
Яна ва ло дае вар тас ця мі, якія нар ма лі зу юць 
пра цэ сы аб ме ну і дэз ін так сі ка цыі.

Глю ко за — гэ та лёг ка за сва яль ная кры ні ца 
энер гіі, здоль ная за бяс пе чыць нар маль ную 
ра бо ту ўсіх ор га наў і сіс тэм. Та му су мес ны 
пры ём глю ко зы з ві та мі нам С толь кі па вы шае 
ка рыс ныя вар тас ці гэ та га ві та мі ну.

КА ЛІ ПРЫ МАЦЬ 
АК ТЫ ВА ВА НЫ 
ВУ ГАЛЬ?

Ву галь ак ты ва ва ны ад но сіц ца да эн тэ-
ра сар бен таў. Што та кое эн тэ ра сар бен-
ты? Да слоў на з ла ты ні гэ та азна чае тыя, 
«якія ўсмокт ва юць у кі шэч ні ку» — за бі-
ра юць на ся бе ўсё, ка лі зна хо дзяц ца ў 
кі шэч ні ку. Та кім чы нам, га лоў нае дзе ян-
не ак ты ва ва на га вуг лю — са браць яды 
і так сі ны ме на ві та ў кі шэч ні ку. Пас ля 
вы ка нан ня гэ тай мі сіі эн тэ ра сар бен ты 
вы вод зяц ца з ар га ніз ма на ту раль ным 
чы нам. Вар тас ця мі эн тэ ра сар бен таў ва-
ло да юць не толь кі ле кі, але і не ка то рыя 
кам па не нты ежы — та кія, як вот руб'е, 
клят чат ка, пек цін.

Ву галь ак ты ва ва ны — гэ та вуг ля род, які 
ва ло дае вя лі кай па верх няй з-за на яў нас ці 
гі ганц кай коль кас ці пор. Агуль ны мі па ка-
зан ня мі да пры ёму ву га лю ак ты ва ва на га 
бу дуць: вост рыя і хра ніч ныя ін так сі ка цыі, 
атру чэн ні ле ка мі, ал ка ло і да мі, со ля мі цяж кіх 
ме та лаў, лю бы мі атрут ны мі рэ чы ва мі, хар-
чо вая і ле ка вая алер гія, дыс пеп сія, дыя рэя, 
кі шэч ная ін фек цыя (у комп лекс най тэ ра піі), 
ныр ка вая не да стат ко васць, хва ро бы пе ча-
ні, ан ка ла гіч ныя за хвор ван ні, аб сты нент ны 
ал ка голь ны сін дром.

Да дат ко вы мі па ка зан ня мі да пры ёму ву-
га лю бу дуць: гі пер сак рэ цыя слі зі, са ля най 
кіс ла ты, страў ні ка ва га со ку, па ру шэн не аб-
ме ну рэ чы ваў, пад рых тоў ка да рэнт ге на ла-
гіч ных і эн да ска піч ных да сле да ван няў (для 
змян шэн ня га заў у кі шэч ні ку), апё ка вая хва-
ро ба ў ста дыі так се міі і сеп ты ка так се міі.

Так са ма трэ ба па мя таць, што ўсе эн тэ ра-
сар бен ты не су мя шчаль ныя ні з які мі ле ка мі 
і ежай. Іх вар та ўжы ваць асоб на, праз 1-2 
га дзі ны пас ля. До зу звы чай на раз ліч ва юць 
па вод ле фор му лы: 1 таб лет ка на кож ныя 
поў ныя ці ня поў ныя 10 кг ва гі. Эн тэ ра сар-
бен ты вар та або раз мя шаць у да стат ко вай 
коль кас ці ва ды (для да рос лых гэ та шклян ка), 
або за піць та кой жа коль кас цю ва ды. У час 
ля чэн ня эн тэ ра сар бен та мі вар та ўжы ваць 
да стат ко вую коль касць вад ка сці. Курс ля чэн-
ня не па ві нен пе ра вы шаць 10-14 дзён.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА
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— Ула дзi мiр Якаў ле вiч на ра-
дзiў ся 25 каст рыч нi ка 1923 го да 
ў Га рад ку. Яго баць ка быў бу-
даў нi ком. У лi пе нi 1941-га сям'я 
эва ку я ва ла ся ў Ала па еў скi ра ён 
Свярд лоў скай воб лас цi. Ула дзi-
мiр па сту пiў ву чыц ца на фа куль-
тэт жур на лiс ты кi Ураль ска га 
дзяр жаў на га ўнi вер сi тэ та, але 
пас ля смер цi баць кi ў су вя зi з 
цяж кi мi ма тэ ры яль ны мi ўмо ва мi 
быў вы му ша ны па кi нуць ву чо-
бу. Пра ца ваў ман таж нi кам, груз-
чы кам на за вод зе... У ве рас нi 
1942-га зноў па чаў ву чыц ца i, 
атры маў шы дып лом, па на кi-
ра ван нi ЦК ВКП(б) вяр нуў ся ў 

род ную Бе ла русь, — рас каз вае 
Вiк тар ГРУЗ НЕ ВIЧ, iнi цы я тар i 
ар га нi за тар ве ча ры ны па мя цi, 
член праў лен ня рэс пуб лi кан-
ска га аб' яд нан ня «Бе ла рус кае 
та ва рыст ва «Ве ды», да след-
чык ар хiў ных ма тэ ры я лаў.

У штат «Чыр вон кi» жур на лiст 
Ха зан скi быў за лi ча ны ў 1949-м, 
ад пра ца ваў улас ным ка рэс пан-
дэн там па Вi цеб скай воб лас цi 
больш за со рак га доў! Сцiп лы, 
вы со ка iн тэ лi гент ны ча ла век 
меў без да кор ную рэ пу та цыю 
ў мо ла дзе вым i твор чым ася-
род ку Вi цеб шчы ны. Сот нi яго 
ар ты ку лаў i на ры саў зна хо дзi лi 

жы вы вод гук у чы та чоў... Роў на 
пяць дзя сят га доў та му ў мас-
коў скiм Па лi твы да це вый шла 
ад на з кнiг Ха зан ска га «Ася» — 
пра муж ную ба раць бу по лац кiх 
пад поль шчы каў з фа шысц кi мi 
за хоп нi ка мi. У 1972 го дзе Ула-
дзi мiр Якаў ле вiч стаў лаў рэ а там 
прэ мii Ле нiн ска га кам са мо ла Бе-
ла ру сi — за шмат га до вую пра цу 
ў кам са моль скiм дру ку.

— 20 лiс та па да 1989 го да 
Ула дзi мiр Ха зан скi пай шоў ад 
нас. Па мяць пра гэ та га вы дат-
на га жур на лiс та, сяб ра, ча ла ве-
ка да гэ туль жы ве ў сэр цах тых, 
хто яго ве даў, хто быў ге ро я мi 

яго тво раў, ка му ён да па ма гаў 
шу каць свой шлях у жыц цi, хто 
атрым лi ваў яго муд рыя па ра ды. 
Ула дзi мiр Якаў ле вiч ва ло даў 
асаб лi вым па чуц цём гу ма ру, i 
яго ўсмеш ка заў сё ды зблi жа ла 
су раз моў цаў, — дзе лiц ца ўспа-
мi на мi пра сяб ра Вiк тар Груз-
не вiч.

«Чыр во ная зме на» ця пер вы-
хо дзiць як да да так да «Звяз ды». 
Але і сён няш нiя  маладыя аў та ры 
могуць па ву чыц ца ва Уладзіміра 
Хазанскага майстэрству слова. 

...Жур на лiс ты ады хо дзяць, 
па мi ра юць, але ж — за ста юц ца 
на заў сё ды, дзя ку ю чы сва iм ар-
ты ку лам. Так i па мяць пра бы-
ло га на ша га ка ле гу бу дзе жыць 
доў га.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI
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ГА НА РЫЎ СЯ ПРА ЦАЙ У «ЧЫР ВОН ЦЫ»
Заўт ра ў Вi цеб ску, у аб лас ным iн сты ту це раз вiц ця аду ка цыi, прой дзе ве ча-
ры на па мя цi бы ло га ўлас на га ка рэс пан дэн та «Чыр во най зме ны» Ула дзi мi ра 
Якаў ле вi ча Ха зан ска га, яко му 25 каст рыч нi ка споў нi ла ся б 90 га доў. У «Чыр-
вон цы» ён ад пра ца ваў больш за со рак га доў.

На ся дзі бе Мак сі ма Тан ка па нуе не звы чай ная ці шы ня. Паэ таў ку ток 
ка ля Піль каў шчы ны апус цеў. Мо ўпер шы ню за сто га доў тут не па чу-
еш жы вых га ла соў. Не ры пяць у сен цах дзве ры, вя дзер ца аб студ ню 
не браз гае, не ад гу ка ец ца брэ хам са ба ка. Толь кі ру жо вы штры фель і 
пе ра спе лыя ан то наў кі глу ха па да юць у ня ско ша ную тра ву. Сё ле та ў 
Піль каў шчы не вы даў ся на дзі ва ўра джай ны на яб лы кі год. Упер шы ню я 
ад чуў во сень на піль каў скім ху та ры з асаб лі вай гар ко тай. Не ве ры ла ся, 
што ні хто не зір не ў акен ца і не вый дзе на га нак, не ад чы ніць брам кі. Не 
збя рэ ў ко шык шчод ры яб лыч ны ўра джай. Ака ні цы за бі тыя дош ка мі, 
на ўва ход ных дзвя рах — за мок. 

Сто пер шая во сень Сто пер шая во сень 
у Піль каў шчы неу Піль каў шчы не


