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Што праў да, тое праў да: 
смех (на ват ся кі-та кі) ле пей за 
доб ры плач! А та му...

Дыя лог — ад «па рад на га» 
пад' ез да:

— Хто там?
— Ад чы ні це, мне трэ ба ў вас 

неш та спы таць.
— Дык пы тай це ся...
— Не ма гу, гэ та не да ма фон-

ная раз мо ва.
— А я чу жым дзвя рэй не ад-

чы няю.
— Дык я не чу жы: я — ваш 

участ ко вы.
— А-а?.. Дык вы ж у нас бы-

лі... Ва ша га піс та ле та тут ня ма.
Усё, мож на па смя яц ца, а мож-

на і, так бы мо віць, рас цяг нуць 
за да валь нен не, бо чы та чы «Звяз-
ды» ў ка то ры раз ад гук ну лі ся на 
пра па но ву га зе ты пры ду маць под-
піс да здым ка і да сла лі іх столь кі... 
«Вось ча му пі ха юць гэ ты лег ка вік 
(на ват участ ко вы)? — сам у ся бе 
спы таў спа дар Ана толь Га ра чоў 
з в. Даў на ры Іў еў ска га ра ё на. І 
сам жа ад ка заў: — Ну па-пер шае, 
кі роў цу мог пад вес ці аку му ля тар, 
па-дру гое — свеч кі за паль ван ня, 
па-трэ цяе — гу ма, па-чац вёр тае 
— са ляр ка, па-пя тае — са ма да-
ро га...». А ў по шце яшчэ і па-шос-
тае, па-сё мае, па-вось мае і г.д. 
Дык пач нем спа чат ку — са ста ну 
ма шын. Пры нам сі, спа да ры ня 
Ва лян ці на Гу дач ко ва з Жыт ка-
віч, ус клі кае:

— Ну не мо гуць лю дзі
Без бя дот-пры год:
Бач, ла мач ча цяг нуць
І ў Но вы год! —
Дзе ля спра вяд лі вас ці за зна-

чым, што знеш не ма шын ка вы-
гля дае до сыць пры стой на... Але 
ж гэ та, мо жа, та му, што ёй на ра-
монт ні каў па шчас ці ла? «Не так 
даў но, — уз гад вае спа да ры ня 
Лю боў Чыг ры на ва з вёс кі За-
ба лац це Ві лей ска га ра ё на, — 
мне да вя ло ся на зі раць, як тут, па 
су сед стве, у ад ной ма шы не ку заў 
«ва ры лі». Да лі бог не хлу шу: но гі 
кі роў цы (пры чым абедз ве!) пра-
ла зі лі праз дні шча». 

Ад гэ туль, ві даць, і рад кі:
Хлоп цы зза ду пад пі ха лі:
— «Пры ду шы, — раў лі, —

 пе да лі!»
Ясь ста ра ўся... Хоць «сан да лі»
Да зям лі ўжо да ста лі.
Трэ ба ра зу мець, на ней кую 

леп шую ма шын ку та му Ясю гро-
шай бра ка ва ла. А мо жа ён, на 
дум ку спа да ра Мі ка лая Ста рых 
з Го ме ля, сэ ка но міць ха цеў?

Бал да на рын ку па бы ваў,
За тры ка пей кі тач ку ўзяў!..
Ця пер адзі ны кло пат мае — 
На эс-тэ-а свой «лом» га няе...
І лю дзям ад крывае во чы:
Хіт рун так са ма 

пла ціць двой чы.

А вось спа да ры ня Іры на Ер-
ма ко віч з вёс кі Азя раў цы Брас-
лаў ска га ра ё на ве дае, што зра-
біць, каб бо лей «не пла ціць»:

Кінь, бра ток, сваё «Рэ но» —
Не на дзей нае ж яно.
Лепш ку пі ве ла сі пед
Ці ха ця б ма та цык лет.
Іх, ну вя до ма ж, ляг чэй бу дзе 

«ўза гнаць» на га ру, вы цяг нуць з 
гур бы, за вес ці... Да рэ чы, як лі-
чыць спа дар Сця пан Не фі до віч 
з Лу ні неч чы ны:

Хут чэй за во дзіц ца жан чы на,
Чым са пса ва ная ма шы на.
На ёй (дак лад ней, вя до ма ж, 

на іх, не на дзей ных) ма юць ра-
цыю су жэн цы Аст роў скія з Мін-
ска, лепш на огул не вы яз джаць. 
Асаб лі ва ця пер:

На ла мач чы доб ры люд цы
Узім ку ез дзіць не бя руц ца,
Бо ад гэ та кай яз ды
Па ру кро каў да бя ды.
Яно, зга дзі це ся, і ле там па ру... 

Але ж...
Анек дот у тэ му: «У ця бе якая 

ма шы на?» — пы тае адзін му жык 
у дру го га. — «Ла да Пры ора» 
— «Фіг ня... Знай шоў што куп-
ляць...». — «Ну хто яго ве дае — 
та бе з трам вая, мо жа, і від ней?»

Ін шы мі сло ва мі, не мод на ця-
пер ез дзіць на трам ваі. А та му (на 
дум ку спа да ры ні Чыг ры на вай):

Да ка ра ла дзе да ба ба:
— Ма юць ко лы жук і жа ба...
Стра ся нуў кі шэ ні дзед —
Па да гнаў ёй дран ду лет.
Ды ця пер, што ні ка жы —
Ёсць ма шы на ў га ра жы!
Вось у ім — ня хай бы і ста я ла! 

Дык жа не — вы гна лі!
Не без та го, бы ва юць вы пад кі, 

ка лі гэ та не аб ход на:
У на ша га ўчаст ко ва га
Тач ка ёсць служ бо вая:
Зрэд ку ез дзіць, больш ста іць...
Як зла чын цаў па ла віць?
Праб ле ма гэ та хва люе мно-

гіх, а вось «агу чыў» яе спа дар 
Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву саў. 
Спа да ры ня Ма рыя Гры шчан ка 
з Дзяр жын ска пад ка за ла шлях 
да вы ра шэн ня:

След чых клі ка лі ў ся ло,
Каб зла віць зла дзе яў.
Ды на іх няе аў то
Мар ныя над зеі...
Каб зма гац ца з ба са той,
Раз га няць ма лі ну,
Трэ ба «опе рам» ку піць
Леп шую ма шы ну.
І зараз (як пі ша спа дар Сця-

пан Не фі до віч), яны мо гуць гэ-
та зра біць: па да браць — з тых, 
што... кан фіс ку юць:

Ушчу ва ла жон ка Ва ню:
— Зноў за руль 

са дзіш ся п'я ным?!
У бя ду якую тра піш
Ды, крый Бог, 

ма шы ну стра ціш...

Ясь не чуў, на шлях пад аў ся,
На да іш ні каў на рваў ся:
— Аў то — на кан фіс ка цыю...
Ме ла жон ка ра цыю.
Чы тай — да ез дзіў ся му жык... 

А ўсё ча му? Ад каз на гэ та пы тан-
не — у тым жа кан вер це:

От, гэ та хмель нае ві но!
Як час та шко дзіць нам яно:
Ту ма ніць ро зум і ня во ліць,
А за стыр ном — 

яно й тым бо лей...
Ка лі да хо дзіць да бя ды,
Та ды ўжо ро бім вы ва ды.
Якія? Ды роз ныя: не дзе — 

прын цы по выя, не дзе — па дра-
бя зе... Як за ўва жа на: усе лю дзі 
не ўжы ва юць ал ка голь і пры-
шпіль ва юц ца ра мя ня мі бяс пе кі 
з дум кай: «А рап там ава рыя?..». І 
толь кі на шы з дум кай: «А рап там 
«мян ты?»:

Па пя рэдж ва ла ДАІ,
Каб ён ко лы за мя ніў.
Не па слу хаў Ясь па рад —
Снег пай шоў... 

А ён не рад, —
пі ша спа дар Ва сіль Пя шэ віч 

з Жыт ка віч чы ны.
А ча му не рад?
З гор кі ко ціц ца ма шы на?..
Ві да воч ная пры чы на:
Каб не мець зі мою су му,
За мя ні на ко лах гу му!
За клі ка юць да гэ та га сяб ры 

аб' яд нан ня «Спро ба пя ра» ся-
рэд няй шко лы № 3 г. Ві лей кі 
і спа дар Аляк сандр Ма тош ка 
з Ра сон шчы ны. Яго пя ру на ле-
жаць рад кі:

Бра куе гро шай, 
каб пры дбаць

Ка ня са бе ста лё ва га?
Дык хоць ста ро га 

«пад ка ваць»
Ста рай ся гу май но ваю.
Ін ша га вый сця прос та ня ма, 

бо, як лі чыць спа да ры ня Лю боў 
Чыг ры на ва,

Па ас фаль це ін ша мар ка
Пра ля тае птуш кай шпар кай:
Ян спя ваў ад тых па лё таў —
Аж... да пер шых пе ра мё таў.
На іх (у снеж ныя зі мы), як і 

на ямы, ка лю жы ны, коў зан кі, 
ад кры тыя лю кі ды ін шыя паст кі 
на шы да ро гі ба га тыя: не ма цю ка-
ец ца, ка жуць, толь кі той, хто па іх 
не ез дзіць. А ўжо ка лі вы браў ся... 
Трэ ба ве даць:

Ёсць га ра ў Ка пы лі,
Што ўсе лю дзі пра кля лі,
Бо там ямы, бо там лёд...
Толь кі ўз'е хаў — і... 

у па лёт, —
пі ша спа дар Ула дзі мір Бу-

рак з та го са ма га Ка пы ля. Ён 
жа, да рэ чы, за ўва жае, што зды-
мак — ці не з блізкай ву лі цы Пра-
цоў най?

А зрэш ты, іх, вось гэ та кіх, 
шмат. І та му:

Каб не стаць на сне зе ко лам,
У свой час мя няй, брат, ко лы.
Ды ва зі трох му жы коў,

Каб пі ха лі, ка лі што...
Як да ро га — не дай Бо жа,
Толь кі друж ба і пад мо жа.
Трэ ба ра зу мець, яшчэ і з мі-

лі цы яй?
Не ліш няй бу дзе (як лі чыць 

спа дар Мі ка лай Кі сель з Мін-
ска) і ўсю ды іс ная «вад кая ва лю-
та»:

Ка лі ўго ру на сві тан ку
Гэ та «тач ка» «не ідзе»,
Дык той трой цы да сня дан ку
Яў на штось пе ра пад зе!
Цал кам маг чы ма. Хоць пра-

цу юць яны (на дум ку спа да ры ні 
Ма рыі Гры шчан кі) зу сім не ад-
ноль ка ва:

Што не дзі ва, бо ў нас
Быў кал гас, і ёсць кал гас:
Адзін пхне, аж жы лы рве,
А дру гі — ста іць, ра ве.
Але ж ён, мо жа, не прос та так? 

Ён — кі руе... Ці ка ман дуе? Ця пер 
без кры ку гэ та не як не ў мо дзе:

— Тры «цы лінд ры» ў ра бо це,
Ім тут не да сме ху...
Каб штур ха лі ўсе ча ты ры,
Мо жа б, Ясь па ехаў?

Бо
Гэ та кай дру жы наю,
Я вам га ва ру,
За пус ціць ма шы ну
Мож на й пад га ру! —
лі чыць спа дар Ана толь Га-

ра чоў. Яго ж пя ру на ле жаць і 
на ступ ныя рад кі:

Будзь про фі ты аль бо ама тар,
Адзін кі ру еш аль бо з дру гам,
А «сеў» — не кліч эва ку а тар
Ку ды на дзей ней са ма ту гам.
Тым больш што да спра вы і 

мі лі цыю мож на пры цяг нуць (не 
ўсё ж ёй... Не ка га...):

— Пад піх ні кры ху, на чаль нік,
Мець меш з гэ та га на вар:
Хоць мя не і клі чуць «чай нік»,
Я на са мрэч — «са ма вар».

Як імі, ты мі са ма ва ра мі (чы тай 
— ба га це я мі, алі гар ха мі...), лю дзі 
ста но вяц ца, зда га да ла ся, па гля-
дзеў шы на зды мак, спа да ры ня 
Ра і са Ва сіль е ва з Го ме ля:

Бач, пры ду маў што ва дзі ла
(Не, экс плу а та тар!):
Хо ча, каб яго ка ці лі
Аж да са май ха ты.
Ру ха вік, бач, не за во дзіць...
Не дур ны — пры кі не,
Коль кі мож на сэ ка но міць,
На ад ным бен зі не...
Цэ ны на яго — не вам ка заць — 

пад вы ша лі ся ле тась ра зоў з пяць, 
тро хі ра дзей, зда ец ца, кварт пла та, 
элект ра энер гія ды ін шае... Шчас-
це, як той ка заў, што за ро бак не 
рас це: хоць ней кая ста біль насць. 
А як вось ця пер, на свят кі — дык 
яшчэ і на дзея, бо (з ліс та спа да ра 
Мі ро на ва з Грод на):

На Ка ля ды лю ба жыць —
Шчад ра ваць ды ва ра жыць:
Ка му дзве ры за вя заць,
Ка му «тач ку» па да гнаць —
«Воль ву» ці «Фе лі цыю»
За ад но... з мі лі цы яй.

У гэ тым, зга дзі це ся, неш та 
ёсць? Як і ў рад ках спа да ры ні 
Лю бо ві Чыг ры на вай:

Вы хва ляў ся дзед Мак сім:
— Во ма тор — сто со рак сіл!
Ко лам ста лі, як ад на...
Па да гнаў бы хто... ка ня!
А ўжо ён... Пры го жая жы вё лі-

на, праў да? Да та го ж ра зум ная, 
ду жая... 

Бу дзем спа дзя вац ца, вы цяг-
не, вы ве зе не толь кі гэ ту ма шы-
ну, а ўсё, што бук суе, што не дзе 
за храс ла...

Пра наш звяз доў скі кон курс на 
леп шы под піс да здым ка та кое, 
зда ец ца, не ска жаш. Ён — жы ве, 
губ ляе, на жаль, ад ных аў та раў, 
пры ваб лі вае ін шых, а га лоў нае 
— пры му шае ду маць... «Доб рая 
гэ та спра ва, — пі ша спа да ры ня 
Ва сіль е ва з Го ме ля, — бо і сам 
ад ду шы на смя еш ся і лю дзям на-
строй па ды меш». А та му — (за-
клік ад спа да ры ні Гу дач ко вай) 
«Хай не спы ня юц ца га ды для 
род най мо вы, для «Звяз ды»!

І на са мрэч — хай!

Хто ка го?Хто ка го?  ��

Ка жуць, што іс нуе тры ты пы по чыр каў: 
пер шы — сам ра зу ме еш, лю дзі ра зу ме юць; 
дру гі — сам ра зу ме еш, лю дзі не ра зу ме юць; 
трэ ці — ні сам, ні лю дзі...

Ка лі зы хо дзіць з гэ тай кла сі фі ка цыі, то ў 
мя не — ме на ві та дру гі тып по чыр ка. Сам я 
заў сё ды яго раз бя ру (дак лад ней, амаль заў-
сё ды), для дру гіх жа гэ та мо жа стаць іс тот най 
праб ле май.

А вось што да ты чыц ца трэ ця га ты пу...
Бы лі ў мя не та кія вуч ні. Гля дзіш у сшы-

так — а там су цэль ная «кі тай ская гра ма та», 
ані слоў ца не пра чы таць. Вуч ня да ся бе вы-
клі ка еш, каб рас шыф ра ваў... і што б вы ду-
ма лі? Так са ма з цяж кас цю і толь кі асоб ныя 
сло вы...

Ды мне што! Бія ло гія і хі мія — там вус ных 
ад ка заў ні як не менш, чым пісь мо вых. А як 
жа з та кі мі вуч ня мі му чы лі ся (ме на ві та му чы-
лі ся!) на стаў ні кі, што вы кла да лі ў шко ле бе-
ла рус кую аль бо рус кую мо ву! Ну як, ска жы це, 
мож на вы пра віць па мыл кі ў са чы нен ні і на огул 
пра ана лі за ваць яго змест, ка лі на ват не ве да-
еш, пра што яно, гэ тае са чы нен не?

І што дзіў на? Мно гія з та кіх «май строў тай-
на пі су» ня дрэн на ву чы лі ся і вус на ад каз ва лі 
на ват на вась мёр кі-дзя вят кі. Толь кі пісь мо выя 
ра бо ты іх пад во дзі лі, не да зва ля ю чы стаць 
круг лы мі вы дат ні ка мі. А вось у не ка то рых іх 
ад на клас ні каў, якія ў вус ных ад ка зах і двух 
слоў звя заць не маг лі, быў пры го жы раз бор-
лі вы по чырк...

Дык ці так ужо важ на вуч ню мець доб ры 
по чырк? І ці вар та па пра каць школь ні ка, ка лі 
ён пі ша, ні бы та «ку ры ца ла пай»? І на огул, ці 
мож на гэ та хоць не як вы пра віць?

Пры зна ю ся, ка лі я ад нёс свой по чырк да 
дру го га ты пу, то кры ху па кры віў ду шой. Я 
ма гу пі саць і зра зу ме лым для ўсіх і на ват пры-
го жым по чыр кам. Гэ та ў мя не за ста ло ся яшчэ 
з тых да лё кіх ча соў, ка лі ў пер шым кла се 
ста ран на вы во дзіў лі та ры, ма ча ю чы руч ку са 
ста лё вым пя ром у чар ніль ні цу-не вы лі вай ку. 
Як там нас ву чы лі: на ціск-ва ла сок, на ціск-
ва ла сок...

Су час ныя школь ні кі на ват не зра зу ме юць, 
аб чым гэ та я. Бо ця пер пі шуць ша ры ка вы мі 
руч ка мі аж но з пер ша га кла са, і які там на ціск 
з ва лас ком! Мая пер шая на стаў ні ца, якая мне 
тра я кі вы во дзі ла за тое толь кі, што кляк сы ў 
сшыт ку лю біў па кі даць і лі та ры ча сам змаз-
ваў, ка лі пра ма кат кай ка рыс таў ся (вось і яшчэ 
не зра зу ме лыя для сён няш ніх вуч няў сло вы!), 

на пэў на б, кар ва лол глы та ла, уба чыў шы ка-
ра ку лі мно гіх сён няш ніх пер ша кла шак!

Так што я ма гу пі саць раз бор лі ва, але... 
вель мі па воль на. А пісь мен ні ку па воль на пі-
саць нель га, трэ ба па спя ваць на па пе ру ху-
цень ка вы клас ці ўсё тое, што ў га ла ве ў гэ тае 
ім гнен не пра міль гну ла. Вось так — на пі сан нем 
мас тац кіх тво раў — і са пса ваў са бе по чырк!

І ўсё ж, ча му так шмат не раз бор лі вых по-
чыр каў у сён няш ніх дзя цей? Ці ад на толь кі 
ша ры ка вая руч ка та му ві ной?

На пэў на ж, не, бо шмат вуч няў і сён ня ма-
юць пры го жы раз бор лі вы по чырк. Ды і ра ней 
по чыр кі роз ных лю дзей іс тот на ад роз ні ва лі ся, 
яшчэ ка лі яны пё ра мі гу сі ны мі пі са лі. На ву ка 
на ват та кая іс нуе, гра фа ло гія, якая сцвяр джае, 
што по чырк — гэ та штось ці пры ро джа нае і па 
по чыр ку вель мі шмат пра кан крэт на га ча ла ве-
ка да ве дац ца мож на. На прык лад, ка лі по чырк 
ней ка га ча ла ве ка, мяк ка ка жу чы, да лё кі ад 
стан дар таў школь ных про пі сяў, то гэ та, час цей 
за ўсё, да во лі не ар ды нар ная асо ба! І ў якас ці 
до ка зу гра фо ла гі пры вод зяць пры кла ды мно гіх 
су свет на вя до мых ву чо ных аль бо пісь мен ні каў, 
по чыр кі якіх бы лі вель мі не раз бор лі вы мі...

Больш за тое, гра фо ла гі на ват сцвяр джа-
юць, што, штуч на змя ня ю чы по чырк ча ла ве-
ка, мо жна змя ніць у леп шы бок і яго ха рак тар 
(так зва ная гра фа тэ ра пія).

Але хо піць пра гра фа ло гію, тым больш што 
аса біс та я не над та ў яе ве ру. Па га во рым 
лепш пра тое, ці вар та баць кам хва ля вац ца, 
ка лі ў іх дзя цей не вель мі раз бор лі вы по чырк? 
І ці трэ ба спра ба ваць гэ ты по чырк хоць не як 
вы пра віць?

Баць кі заў сё ды хва лю юц ца за дзя цей, та-
кая ўжо іх баць коў ская до ля. А вось на конт 
вы праў лен ня дрэн на га по чыр ку...

Кры ху па леп шыць яго, на пэў на ж, маг чы-
ма, а вось цал кам вы пра віць — на ўрад! І ці 
вар та гэ та ня знач нае па ляп шэн не слёз вуч ня 
і нер ваў баць коў, якія пры му ша юць гэ тае га-
рот нае дзі ця зноў і зноў пе ра піс ваць хат няе 
за дан не (а яно з кож ным пе ра піс ван нем толь-
кі гор шым ро біц ца)? Тым больш сён ня, у век 
кам п'ю тар ных тэх на ло гій? Я сам даў но ўжо 
не пі шу свае тво ры на па пе ры. Кла ві я ту ра і 
ма ні тор для гэ та га ку ды больш зруч ныя... ды 
і лі тар кі на эк ра не та кі мі пры го жань кі мі вы-
хо дзяць. Пры чым, ва ўсіх, на ват у тых, чый 
по чырк, як той ка заў, «ні са бе, ні лю дзям»...

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА

�

Шэ раг спе цы я ліс таў вы стаў ля-
юць са мыя роз ныя ды яг на зы: 
ве ге та-са су дзіс тая або ней-
ра цыр ку ля тор ная дыс та нія, 
па рак сіз маль ная та хі кар дыя, 
ды эн цэ фаль ны сін дром, ла-
бі рын тыт, пра лапс міт раль на-
га кла па на, гі пер вен ты ляр ны 
сін дром, гі паг лі ке мія, су пра-
вент ры ку ляр ная та хі кар дыя, 
сін дром раз драж нё на га кі-
шэч ні ка, пе рад мен стру аль ны 
сін дром. Аб сле да ван не за цяг-
ва ец ца, «ця лес нае» ля чэн не 
не пры но сіць ні я ка га вы ні ку. 
А ўсё та му, што хво ры па ку-
туе ад па ніч на га рас строй ства. 
Та кі ды яг наз псі ха тэ ра пеў ты 
па ча лі вы стаў ляць не так даў-
но.

Па ні ка — гэ та страх, моц ная 
тры во га, дыс кам форт. Мож на га-
ва рыць аб пе ра жы ван ні па ніч най 
ата кі, ка лі ад чу ва еш ха ця б ча ты ры 
з пе ра лі ча ных сімп то маў:

— моц нае сэр ца біц цё
— па тлі васць
— дры жан не
— ня ста ча па вет ра
— удуш ша
— боль у гру дзях
— млос насць або не пры ем ныя 

ад чу ван ні ў жы ва це
— га ла ва кру жэн не
— аня мен не ці па кол ван не
— дры жы кі або пры лі вы кры ві 

да тва ру
— ад чу ван не не рэ аль нас ці на ва-

коль ных аб' ек таў або ся бе са мо га 
(ру кі ні бы чу жыя)

— страх стра ціць кант роль або 
звар' я цець

— страх смер ці.
Сімп то мы хут ка ўзні ка юць, да ся-

га юць пі ку за 10 хві лін і на пра ця гу 
га дзі ны зга са юць.

Па вод ле слоў ура ча-псі ха тэ ра-
пеў та Мінск ага га рад ско га псі ха-
не ўра ла гіч на га дыс пан се ра На-
тал лі НІ КІ ЦІ НАЙ, хоць бы ад ной чы 
пры ступ па ні кі пе ра жы вае на пра-
ця гу жыц ця боль шасць лю дзей. 
Ад нак на па чат ку 1990-х ай чын ныя 
псі хі ят ры па ча лі ўліч ваць за меж ны 
до свед і ста віць ды яг наз «па ніч нае 

рас строй ства», ка лі раз мо ва за хо-
дзіць пра ча ты ры і бо лей пры сту паў 
на пра ця гу ме ся ца.

Пры паў та рэн ні пры сту паў раз-
ві ва ец ца тры во га прад чу ван ня. Са-
мо ча кан не но вай ата кі па чы нае 
вель мі пе ра шка джаць што дзён ным 
спра вам. Па сту по ва хво ры звяз вае 
ўзнік нен не па ні кі з пэў ны мі сі ту а-
цы я мі — зна хо джан нем у на тоў пе, 
на вед ван нем ма га зі на, па езд кай у 
мет ро, ліф це, ча кан нем у да рож ным 
за то ры — і ўся ляк імк нец ца гэ та га 
па збя гаць: рэд ка вы бі ра ец ца ў ма-
га зін, рас ка шэль ва ец ца на так сі, хо-
дзіць пеш шу. З ця гам ча су сі ту а цыя 
на блі жа ец ца да «хат ня га арыш ту» 
— не маг чы ма са ма стой на сха дзіць у 
кра му, да брац ца да пра цы, вы гу ляць 
са ба ку. Страх псуе ўвесь жыц цё вы 
рас клад і ро біць ча ла ве ка без да па-
мож ным і пры гне ча ным. І гэ та ўжо 
шос тая ста дыя дру гас най дэ прэ сіі.
�Най час цей за хвор ван не па чы-

на ец ца да 30 га доў, на ват у пад лет-
ка вым уз рос це.
�Жан чы ны па ку ту юць у 2-3 ра-

зы час цей.
�У сем' ях па цы ен таў з па ніч-

ным рас строй ствам за хвор ван не 
су стра ка ец ца ў 3-6 ра зоў час цей, 
чым у агуль най ма се сем' яў. Дзі ця 
той ма ту лі, якая па ку та ва ла на па-
ніч нае рас строй ства, у да лей шым 
мае больш шан саў за хва рэць. Ге-
не тыч ны фак тар не скід ва ец ца з 
ра хун ку.
�Іс нуе шэ раг ста наў і за хвор ван-

няў, якія мо гуць вы клі каць сімп то-
мы, па доб ныя да па ніч най ата кі, 
але гэ та не з'яў ля ец ца па ніч ным 
рас строй ствам.
�Па ніч ныя сімп то мы час та вы-

клі ка юць вя лі кая коль касць ка вы, 
нар ка тыч ныя рэ чы вы, ал ка голь.

Псі ха тэ ра пеўт здоль ны свое ча-
со ва па ста віць пра віль ны ды яг наз, 
пры зна чыць эфек тыў нае ля чэн не і 
зні зіць ця жар сімп то маў.

Фі ла соф скі по гляд
Па ніч ная ата ка — гэ та не па ча-

так за хвор ван ня, а хут чэй вы нік 
пэў на га ла ду жыц ця, так бы мо віць, 
сіг нал аб тым, што ча ла век жы ве 
ня пра віль на, ро біць неш та не тое.

— Жыц цё лю бо га з нас мож-
на ўмоў на па дзя ліць на не каль кі 
сфер, — тлу ма чыць На тал ля Ні-
кі ці на. — На ша це ла мае па трэ-
бу ў пра віль ным хар ча ван ні, да-
за ва ных фі зіч ных на груз ках, ад-
па чын ку і кло па це. Псі ха ла гіч ны 
склад нік — гэ та сям'я, ат мас фе ра 
ў ёй, асаб лі вас ці ўза е ма ад но сін з 
бліз кі мі. Са цы яль ны — ко ла зна ё-
мых, су пра цоў ні каў, ка лег па пра-
цы плюс дзяр жаў ны лад. Ду хоў ная 
фар мі руе сэнс на ша га жыц ця, мэ-
ты і за да чы, для якіх мы жы вём. 
Энер ге тыч ны за кра нае спо саб 
атры ман ня і рас хо да ван ня жыц-
цё вай энер гіі. Не ўлад ка ва насць у 
лю бой з гэ тых га лін уплы вае на 
наш агуль ны стан. Та кое ўяў лен-
не ад кры вае шы ро кія га ры зон ты 
для не фар ма ка ла гіч на га ля чэн ня 
лю бо га за хвор ван ня на огул, у тым 
лі ку і па ніч на га рас строй ства.

Пра ві лы па во дзін пад час пры-
сту пу:

1. За ста вай це ся на мес цы, не 
мі ту сі це ся. Пры ступ не па гра жае 
жыц цю і прой дзе сам па са бе праз 
10-20 хві лін.

2. Ды хай це як ма га па воль ней 
(да 10 уды хаў у хві лі ну). Па ча шча-
нае ды хан не ўзмац няе тры во гу.

3. Па жа да на, каб на ва коль ныя 
так са ма не мі ту сі лі ся і да зво лі лі 
ча ла ве ку на ла дзіць па воль нае ды-
хан не.

4. Хоць па ніч нае рас строй ства — 
гэ та за хвор ван не, ад нак па між пры-
сту па мі ча ла век не вы зва ля ец ца ад 
ад каз нас ці за сваю па спя хо васць у 
роз ных га лі нах і вы ка нан ня паў ся-
дзён ных аба вяз каў.

Р.S. У Мін ску псі ха тэ ра пеў тыч-
ную да па мо гу мож на атры маць у 
га рад скім Цэнт ры па меж ных ста наў 
(вул. Мен дзя ле е ва, 4). Тэ ле фон па-
пя рэд ня га за пі су: 245 61 74.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА

�

Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

Дзён нік на стаў ні каДзён нік на стаў ні ка  ��

ЯК КУ РЫ ЦА 
ЛА ПАЙ...

«ПАД ПІХ НІ КРЫ ХУ, НА ЧАЛЬ НІК,
МЕЦЬ МЕШ З ГЭ ТА ГА НА ВАР...»
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НА M@RT.КАН ТАКТ — ПРАЗ ІН ТЭР НЭТ
На па пу ляр ны тэ ат раль ны мо ла дзе вы фо рум у Ма-
гі лё ве ўпер шы ню з'я ві ла ся маг чы масць за бра ні ра-
ваць квіт кі на сай це тэ ат ра.

Ужо з ра ні цы ў се ра ду ка ля тэ ат раль ных кас на зі ра ла ся 
ажыў лен не. Ня гле дзя чы на тое, што спек так лі прой дуць 
у Ма гі лё ве з 21 па 27 са ка ві ка, на род спя ша ец ца на быць 
квіт кі на па ста ноў кі за га дзя. Як свед чыць во пыт мі ну лых 
га доў, ужо праз тры тыд ні мо жа ні чо га і не за стац ца.

Тэ ат раль ная афі ша фо ру му ўраж вае. У ёй за яў ле ны 18 
спек так ляў з 9 кра ін, якія на пра ця гу тыд ня ад бу дуц ца на 
5 пля цоў ках Ма гі лё ва. Гос ці пры едуць з Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Укра і ны, Поль шчы, Іта ліі, Бал га рыі, Літ вы, Гер ма ніі і Анг ліі. 
Пры суд іх твор час ці вы не се кам пе тэнт нае між на род нае 
жу ры. Гле да чоў ча ка юць роз ныя па жан рах па ста ноў кі 
— тра ге дыі, дра мы, ка ме дыі, плас ты ка, мо нас пек так лі, 
ву ліч нае шоу, пер фо манс, ка ба рэ, фан та зія і на ват «лек-
цыя» (тэ атр з Санкт-Пе цяр бур га па ста віў яе па тво ры Фё-
да ра Да ста еў ска га «Зла чын ства і па ка ран не»). У рам ках 
фо ру му ад бу дуц ца ці ка выя су стрэ чы, май стар-кла сы і 
шмат ча го ін ша га, па ве да мі лі пад час прэс-кан фе рэн цыі 
ар га ні за та ры фес ты ва лю. Уліч ва ю чы, што квіт кі на та ко е 
знач на е тэ ат раль на е ме ра пры ем ства скла да на на быць, 
пра па на ва на зра біць гэ та праз ін тэр нэт: на сай це драм-
тэ ат ра раз ме шча на спе цы яль ная спа сыл ка.

— Мы гэ та ро бім для та го, каб па збег нуць ажы я та жу 
і чэр гаў у ка сах па рэа лі за цыі бі ле таў, — ад зна чыў ды-
рэк тар тэ ат ра Анд рэй Но ві каў. — Ця пер лю бы гля дач 
мо жа за бра ні ра ваць і вы ку піць бі ле ты, не вы хо дзя чы з 
ха ты. Гэ та асаб лі ва зруч на для ін ша га род ніх і за меж ных 
гас цей».

За ста ец ца да даць, што кошт бі ле таў скла дае ў ся рэд-
нім ад 100 да 250 ты сяч руб лёў. Да ра жэй за ўсё абы дуц ца 
квіт кі на ад крыц цё і за крыц цё фо ру му.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

КА ПІ ТАЛЬ НАЯ РА БО ТА НАД ІМІ ДЖАМ
Пер шы ў на шай кра і не ўні вер сі тэц кі ме ды я цэнтр, 
ана ла гаў яко му ня ма, быў ство ра ны ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным уні вер сі тэ це. 

Га лоў ная за да ча но вай струк ту ры — усе ба ко вая ін-
фар ма цый ная пад трым ка і ўма ца ван не імі джу Бел дзярж-
уні вер сі тэ та як вя ду ча га на цы я наль на га ўні вер сі тэ та і 
су час на га іна ва цый на га цэнт ра су свет на га ўз роў ню. Ад-
ным з важ ных кі рун каў ра бо ты ме ды я цэнт ра ста не за бес-
пя чэн не пры сут нас ці БДУ ў на цы я наль ных і між на род ных 
рэй тын гах і за ха ван не ў іх вы со кіх па зі цый.

Шмат пла на вую ра бо ту па пра соў ван ні імі джу БДУ з да-
па мо гай муль ты ме дый ных тэх на ло гій бу дзе ажыц цяў ляць 
ад дзел вэб-пра ек таў і стра тэ гіч ных ка му ні ка цый. У но вую 
струк ту ру ўвай шлі так са ма прэс-служ ба і ад дзел унут-
ры ўні вер сі тэц кіх ка му ні ка цый. А ўзна ча ліў ме ды я цэнтр 
во пыт ны спе цы я ліст у сфе ры ка му ні ка цыі і гра мад скіх 
су вя зяў, кан ды дат фі ла ла гіч ных на вук Па вел Са лаў ёў. 
Ён з'яў ля ец ца вы клад чы кам Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ 
і Лон дан скай шко лы PR, аў та рам больш за 30 на ву ко вых 
ар ты ку лаў і пуб лі ка цый.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

У ЛЕС, ПА... ШЫШ КІ
Ляс га сы кра і ны вя дуць на рых тоў ку ле са на сен най 
сы ра ві ны для ства рэн ня бу ду чых ля соў. Ужо на-
рых та ва на больш за 386 тон шы шак звы чай най 
са сны.

— На рых тоў ка сы ра ві ны бу дзе доў жыц ца да са ка ві ка. 
За гэ ты час пла ну ец ца са браць больш за 540 тон са сно-
вых шы шак, з якіх пла ну ец ца атры маць больш за 5,2 
то ны на сен ня, — па ве да мі лі ў прэс-служ бе Мі ніс тэр ства 
ляс ной гас па дар кі.

Ле са на сен ная сы ра ві на збі ра ец ца з аб' ек таў па ста ян-
най ле са на сен най ба зы Мін ляс га са і ў звы чай ных на са-
джэн нях. Пас ля збо ру на кі роў ва ец ца на пе ра пра цоў ку ў 
се лек цый на-на сен не га доў чыя цэнт ры. Сё ле та іх пяць — 
Рэс пуб лі кан скі ляс ны се лек цый на-на сен не га доў чы цэнтр, 
а так са ма ле са на сен ныя цэ хі Іва цэ віц ка га, Го рац ка га, 
Шчу чын ска га і Глы боц ка га до след ных ляс га саў. Част ка 
атры ма на га на сен ня бу дзе вы ка ры ста на для па сад кі сё-
ле та ўвес ну но вых ля соў, ас тат няе змес цяць на за ха ван не 
ў ха ла дзіль ныя ка ме ры.

Цяпер у іх зна хо дзіц ца ка ля 8 тон на сен ня звы чай най 
са сны і 7 тон на сен ня еў ра пей скай ел кі. Гэ ты за пас за бяс-
печ вае па трэ бы ляс га саў у па сяў ным ма тэ ры я ле, а так са-
ма дае маг чы масць экс пар та ваць гэ тую пра дук цыю.

РА КІ АБЫ ШЛІ СЯ ВЕЛЬ МІ ДО РА ГА
Суд Ле пель ска га ра ё на вы нес пры суд у да чы нен ні 
двух жы ха роў Ві цеб ска, за тры ма ных два ме ся цы 
та му на во зе ры Ка кі сі на, якія па ля ва лі на ра каў 
пад час за ба ро ны на іх лоў лю.

Пры да па мо зе аква лан га і спе цы яль на га рыш тун ку 
ма ла дыя лю дзі не за кон на зда бы лі 350 асо бін вуз ка па ла га 
ра ка агуль най ва гой 19 кі ла гра маў. За гэ та бра кань е рам 
пры зна ча на па ка ран не ў вы гля дзе штра фу ў па ме ры 200 
ба за вых ве лі чынь (26 міль ё наў руб лёў) кож на му з кан фіс-
ка цы яй лод кі і двух кам плек таў рыш тун ку для пад вод на га 
па ля ван ня. Акра мя та го, яшчэ да су да па ру шаль ні кам 
да вя ло ся па крыць на не се ную на ва коль на му ася род дзю 
шко ду ў па ме ры 68 міль ё наў руб лёў.

ЗА «ЛІ ПА ВЫЯ» БАЛЬ НІЧ НЫЯ — 
СПРА ВЫ КРЫ МІ НАЛЬ НЫЯ

Су пра цоў ні кі ад дзе ла кры мі наль на га вы шу ку Пар-
ты зан ска га РУ УС ста лі цы пад час пра вер кі вы яві лі 
шэ раг ма хі на цый з баль ніч ны мі ліст ка мі ў ад ной 
з ВНУ. Каб за крыць пра гу лы, сту дэн ты на бы ва лі 
да вед кі аб ча со вай не пра ца здоль нас ці.

— Як вы свет лі ла ся, па трэб ную пра па но ву ма ла дыя 
лю дзі ад шу ка лі ў ін тэр нэ це, кошт яе ака заў ся для іх да-
во лі пры маль ным — ад 120 да 200 ты сяч руб лёў. Га-
лоў ным ма ты вам сту дэн таў бы ло жа дан не не стра ціць 
сты пен дыю, якой мож на бы ло па зба віц ца, ка лі не бы ло 
апраў дан ня пра пу шча ным за ня ткам, — па ве да мі ла прэс-
афі цэр Пар ты зан ска га РУ УС г. Мін ска Ган на Чыж-Лі таш. 
— Гро шы пра даў цу пе ра да ва лі ся вы ключ на праз элект-
рон ны ка ша лёк, а са мі бю ле тэ ні пры хо дзі лі за каз чы кам 
пош тай. У блан ках пры сут ні ча лі ну мар і пя чат ка, за ста-
ва ла ся за поў ніць толь кі рад кі з пер са наль ны мі да ны мі. 
У дэ ка на це не су мня ва лі ся ў ары гі наль нас ці да ку мен таў 
аж но да з'яў лен ня су пра цоў ні каў мі лі цыі. Цяпер у да чы-
нен ні да сту дэн таў за ве дзе на шэсць кры мі наль ных спраў, 
яшчэ па трох эпі зо дах за кан чва ец ца пра вер ка. Акра мя 
та го, на ад па вед ную экс пер ты зу пра ва ахоў ні кі на кі ра ва лі 
яшчэ ка ля сот ні па да зро ных баль ніч ных ліст коў. Пра даў цу 
бю ле тэ няў так са ма па гра жае кры мі наль ная ад каз насць. 
За раз пра во дзіц ца яго вы шук.

РА БОТ НІК ЖЭ СА 
ЎДА РЫЎ КА ЛЕ ГУ НА ЖОМ

У пад соб ным па мяш кан ні ад на го з ЖЭ Саў Ле нін-
ска га ра ё на ста лі цы ад бы ла ся бой ка, пад час якой 
быў па ра не ны адзін з ра бот ні каў.

Ка лі на мес ца зда рэн ня па ву лі цы Пля ха на ва пры быў 
на рад мі лі цыі асаб лі ва га пры зна чэн ня ГУ УС Мін гар вы-
кан ка ма, бай цы АМА Па знай шлі муж чы ну з на жа вым 
ра нен нем і вы пад ко ва га свед ку. Яны па тлу ма чы лі, што 
ўдар на нёс ка ле га па цяр пе ла га, ка лі па між муж чы на мі 
ўзнік ла бой ка. Па ра не ны ра бот нік ЖЭ Са і яго та ва-
рыш да лі апі сан не на пад аў ша га. Су пра цоў ні кі мі лі цыі 
да пры ез ду ме ды каў ака за лі па цяр пе ла му пер шую да-
па мо гу, пас ля пры сту пі лі да по шу ку ві ноў ні ка зда рэн ня. 
Яго знай шлі ў су сед нім квар та ле: 32-га до вы муж чы на 
ха ваў ся за ра гом ад на го з да моў, дзе і быў за тры ма ны 
бай ца мі атра да, якія звяр ну лі ўва гу на пля мы кры ві на 
адзен ні не зна ём ца.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

Ін фарм-уколІн фарм-укол  ��

ПА НІЧ НАЯ АТА КА: 
КА ЛІ РО БІШ НЕШ ТА НЕ ТОЕ

Што да вы ні каў... У мі ну лы раз («Звяз да», 29.11.13) чы та чы пры-
дум ля лі под пі сы да здым ка, на якім бы лі дзве пры го жыя коз кі на 
ган ку до ма. Най леп шыя рад кі пра іх, на дум ку вя лі ка га чы тац ка га 
жу ры, скла лі спа да ры Не фі до віч з Лу ні неч чы ны, спа да ры ні Бур ко 
з Бя рэ зін шчы ны, Мар ку шэў ская з Ба ра на віч чы ны, Чыг ры на ва з 
Ві лей шчы ны, Бар коў ская са Са мля віч чы ны... «Пра коз, — пі ша, 
на прык лад, спа дар Ста рых, — най больш на смя шы лі сло вы на ша га 
мэт ра Ана то ля Га ра чо ва: «Я пы таў ся, і не раз: «Дзе ж ка зёл на чуе?..» 
Ад нак трэ ба, каб вый гра ва лі і «сан ты мэт ры»...

З гэ тай дум кай па га дзі ла ся і жу ры ма лень кае рэ дак цый нае. Та му 
прыз у вы гля дзе пад піс кі на да ра гую сэр цам га зе ту «Звяз да» на дру гі 
квар тал 2014 го да на кі роў ва ец ца ў Ві лей ку, дзе жы ве спа да рыч на 
(ся мі клас ні ца СШ № 3) Ка ця ры на Яку то віч. Спа дзя ё м ся, яна да-
шле нам свой хат ні ад рас. Маг чы ма — ра зам з под пі са мі да но ва га 
здым ка. Ён, як заўж ды, да да ец ца. А зна чыць, вый граць пад піс ку 
мо жа кож ны. Пі шы це.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
Ад яе ж шчы рыя пра ба чэн ні ўсім, чыя под пі сы не прай шлі на гэ ты 

раз стро га га кон курс на га ад бо ру.


