
Ювэнал, удакладнены
Неяк перадалі скаргу аднаго палітзэка, яківыйшаў на

волю: уключыў «Свабоду», а тамгаварылі не пра
палітвязьняў.

Беларускую «Свабоду» слухаюць за кратамі, кабпачуць
галасы маці, дзяцей, жонак і каханых.Уключаюць, каб
даведацца пра навіны з турмаў і калёніяў і пра акцыі
міжнароднай салідарнасьці. Каб атрымаць прывітаньні ад
прэзыдэнтаў, міністраў, паэтаў, філёзафаў, музыкаў з усяго
сьвету.

Слухаюць ня толькі зэкі, але і ахоўнікі.Ня толькі
палітычныя, але і «эканамічныя»,«бытавыя», людзі, якія з
розных прычынаў апынуліся ў бядзе і якія ня страцілі
надзеі. Перадача «Свабода ў турмах» нарадзілася пасьля
Плошчы 2010-га. Яе слухаюць таксама дзеля таго, каб
пачуць парады пра здароўе. Парады лекара, які абараніў
доктарскую дысэртацыю ў 31 год, стаў самым маладым
прафэсарам ірэктараммэдынстытуту ў Беларусі,
узначаліўдасьледаваньні чарнобыльскіх захворваньняўі быў
арыштаваны ў 1999 годзе па даносе абдзяржаўным
перавароце, які аформілі як хабар.

За першы месяц арышту Юры Бандажэўскістраціў 20
кіляў вагі. За шэсьць гадоў закратамі тры разыбыў на мяжы
жыцьцяі сьмерці і перанёс тры апэрацыі. Дадомувярнуўся
фізычна і духоўна большмоцным,чым раней. І з большым
разуменьнем, штотакое мэдыцына, здароўе і чалавек.Дзьве



тысячыгадоў таму рымскі паэт-этыкЮвэнал вучыў маліцца
за здаровы розум уздаровым целе:

Orandum est ut sit mens sana in corpore sano.
Бо ня цела, а дух на пачатку ўсяго:
Моцы духу прасі, якому ня страшная сьмерць,
Які не зважае на колькасьць гадоў,
Прыродай адмераных,
І стойкі ў выпрабаваньнях любых,
Ня гневіцца і ня прагне нічога,
І ставіць пакуты Геркулесавай працы вышэй
За Вэнэру, фэсты й пярыны Сарданапала.

Усё адносна, і параўнаньне з асірыйскім царом,які
зьбяёдаў сваю ўладу ў раскошы і пацехахплоці, нетакое ўжо
й недарэчнае для жыцьцянекаторых зэкаў да турмы. Але
пасьля...Гэтая кніга — інструкцыядля духу, які ня
ведаестраху сьмерці і прагне свабоды.Нічога не зьмянілася,
усё ўдакладнілася.

Аляксандар Лукашук. Радыё Свабода



Сыстэма Бандажэўскага
Гэтую кніжку можна назваць чаканай.
Яшчэ калі на сайце Свабоды адбылася яе папярэдняя

публікацыя, на чытацкім форуме зьявілася нямала допісаў з
пытаньнем , дзе яе набыць. Потым у праграме «Свабода ў
турмах» чыталіся яе разьдзелы, і ў рэдакцыю пайшлі лісты
ад слухачоў .

Адзін з апошніх быў ад жыхаркі невя - лікага
беларускага гарадка. Яна пісала, што зь перадачаў
«Свабода ў турмах», якія рэгулярна слухае, даведалася пра
сыстэму выжываньня прафэсара Бандажэўскага. Усям’і гэтай
жанчыны здарылася бяда: сынапынуўся за кратамі і моцна
захварэў там.Слухачка напрамілы бог прасіла даслаць
ёйгэтую кнігу. Мне падалося, што я ўжо чытала такі ліст
раней. Зазірнула ў свае архівы— знайшла падобны. Аднак
на канвэрцестаяла іншае імя і адрас. Проста сытуацыя,на
жаль, тыповая.

Пра здароўе беларускіх зьняволеных шырока загаварылі
пасьля падзеяў 19 сьнежня 2010 г . Сотні бяззбройных
людзей, у тым ліку кандыдаты на прэзыдэнта, у той дзень
былі жорстка зьбітыя, аднак замест таго , каб даць ім
належную дапамогу ў лякарнях , іх кінулі за краты .

Скупыя і нярадасныя зьвесткі, якія даходзілі адгэтуль на
волю , трывожылі родных . Неўзабаве ў рэдакцыю пачалі
званіць лекары, гатовыя патлумачыць, што значаць тыя ці
іншыя сымптомы , а пры жаданьні сваякоў — сустрэцца зь



імі . Так узьнікла мая сэрыя перадач «Турма і здароўе». Яе
пачалі слухаць і асуджаныя беларускіх калёніяў — на той
час у зонах было шмат мабільнікаў, празь якія можна было
заходзіць на сайт «Свабоды». Мае новыя карэспандэнты ў
тэлефонных размовах і лістах расказвалі пра тыя праблемы
са здароўем, што напаткалі іхніх таварышаў па няшчасьці,
пра мэдычную дапамогу на зоне, пра самагубствы ды
сьмерці знаёмых сядзельцаў.

Рубрыцы «Турма і здароўе» не хапала погляду лекара,
які б сам пабываў за кратамі і мог даць больш аб’ектыўную
ацэнку. Гар таючы неяк стары нататнік, раптам уба чыла
знаёмае прозьвішча: Бандажэўскі.

Пасьля шасьці гадоў няволі гэты вядомы мэдык-
дасьледчык быў вымушаны зьехаць зь Беларусі. Яго
інтэрвію ў беларускіх СМІ зьяўляліся рэдка і збольшага ў
сувязі з чарговымі гадавінамі чарнобыльскай трагедыі .
Турэмную тэму пасьля вызваленьня ён узгадваў надзвычай
рэдка .

Калі мы сустрэліся, Юры Іванавіч пагадзіўся расказаць
нашай праграме пра сытуацыю з аховай здароўя
зьняволеных .

«Ведаеце, — сказаў ён, — як лекар я адчуваю свой доўг
перад зьняволенымі людзьмі. Нямала тых, з кім я сядзеў за
кратамі, — гэта вельмі годныя, найчасьцей нявінна
асуджаныя людзі, у якіх турма адняла шмат здароўя. Яшчэ
ў зьняволеньні я распрацаваў адмысловую сыстэму
выжываньня ў няволі, якую выпусьцілі ў самвыдаце, вельмі
малым накладам мае родныя ды сябры . Сёньня ж на



падставе тых выкладак я хацеў бы напісаць новую кнігу, бо
ўпэўнены, што з часу маёй адседкі сытуацыя з турмамі ў
Беларусі толькі пагоршылася».

У гэтае выданьне было вырашана ўключыць
распрацаваную прафэсарам сыстэму выжываньня ў няволі, а
таксама адмыслова напісаныя разьдзелы пра тое, як
Бандажэўскі сам змагаўся зь цяжкімі хваробамі , якія
прынесла няволя, пра найбольш распаўсюджаныя
захворваньні вязьняў, самалячэньне, народную турэмную
мэдыцыну і фізычную загартоўку за кратамі, пра ролю ,
якую ў падтрымцы энэргетычнага мэтабалізму (менавіта па
ім б’е ў першую чаргу беларуская вязьніца) адыгрываюць
прыход да веры, штодзённая актыўная разумовая
дзейнасьць і маральная дапамога вязьню звонку.

Як навуковец-радыёляг аўтар таксама надаў увагу і
такому пытаньню, як уплыў чарнобыльскага фактару на
здароўе зьняволеных .

Неўзабаве асобныя разьдзелы кнігі пачалі зьяўляцца на
сайце «Свабоды», гучаць у праграме «Свабода ў турмах».
Водгукаў на публікацыю прыходзіла шмат. Таму мы
вырашылі ўключыць у кнігу невялікую частку з шматлікіх
пытаньняў, камэнтароў ды дыскусіяў чытачоў «Свабоды»,
якія кожны раз зьяўляліся на форуме пасьля публікацыі
(ліпень — жнівень 2012 году) чарговага разьдзелу будучай
кніжкі.

Гэтыя камэнтары — яшчэ адно сьведчаньне таго, як
жывая кніга ўтварае кантакт паміж яе аўтарам і чытачамі.
Любое слова,любы сказ у ёй могуць мець самае нечаканае



ўзьдзеяньне.
Інтэрнэт-форум дае магчымасьць сканаваць самую

першую, спантанную чытацкуюрэакцыю. Яна
таксамазьяўляецца часткай кнігі і ўзбагачае яе.Наша
размова не завершаная— вы можацепрысылаць свае водгукі,
парады, успамінына адрас перадачы «Свабода ўтурмах»:

220005 Менск п/с, 111
E-mail: pankstruve@gmail.com

Алена Струвэ, рэдактар праграмы «Свабода ў турмах»



У няволі трэба прымусіць
хваробы маўчаць

З калёніі-паселішча Гезгалы мяне вызвалілі ўмоўна-
датэрмінова 5 жніўня 2005.Я апынуўся дома ўначы. Адкрыў
лядоўню, адрэзаў кавалак сала і з задавальненьнем зьеў…

Я вярнуўся дадому ў стане духоўнай і фізычнай
раўнавагі, з прамой паставай, мускульнай сілай і
адчуваньнем, што я — моцны чалавек. Гэта ня значыць,
што ўтурме я стаўздаровым фізычна. Проста язагнаў свае
хваробы ўнутр. Гэта ўдалосядзякуючы ўласнымпошукам у
змаганьніза выжываньне. Брашуру, якую я напісаўза
кратамі і якую саматугамвыдалі маесябры, я так і назваў:
сыстэма выжываньнячалавека. Гэтая праца была
маімабавязкамперад іншымі зьняволенымі, зь якімі я
апынуўся разам за кратамі.

Гісторыя майго зьняволеньня (1999-2005) — гэта ўсяго
толькі адзін прыкладвыжываньня ў экстрэмальных умовах
беларускай вязьніцы. Падобна многім тысячам беларусаў, я
мусіўпрайсьці выпрабаваньне няволяй. Як і шмат каго, мяне
падчаспрацяглага знаходжаньня за«калючкай»напаткалі
розныя сур’ёзныя хваробы. Назіраючы за паводзінамі
ўласнага, дыйнятолькі, арганізму, я бачыў, які
калясальныстрэс перажываюць арыштанты. Гэты
стрэсадчуваеш ад самага пачатку, яшчэ падчассьледзтва,
калі твая віна нават ніяк не даказаная. Зусімі намі на гэтым
этапе «працуюць» спэцыялісты ў галіне так званага



«правапарадку», адакладней — разбурэньняздароўя… Ім
любым чынам трэба даказацьнашу віну. Мы
ж,падсьледныя, — у станенадзвычайнай напругі, якая
закранае ўсесыстэмы арганізму іпрымушае
траціцьвелізарную колькасьць энэргіі.

Энэргетычны голад і яго наступствы

Калі чалавека арыштоўваюць і зьмяшчаюць за краты,
то ў якасьці асноўнага наступства ўзьнікае дэфіцыт энэргіі
арганізму . Зьняволеныя адразу пачынаюць адчуваць
энэргетычны голад, нават калі і спажываюць ежу.

Найбольш адчувальныя да недахопу энэргіі клеткі
галаўнога мозгу, сэрца, пячонкі, нырак , эндакрыннай
сыстэмы. Энэргетычны дыскамфорт адбіваецца таксама і на
зьмене паказчыкаў сыстэмы кровазвароту. Пры гэтым
(паколькі праца сэрца і сасудаў патрабуе велізарнай
колькасьці энэргіі) можа павышацца або паніжацца
артэрыяльны ціск, мяняцца частата сардэчных
скарачэньняў. І тое, і другое кепска.

Вынікам гэтага працэсу могуць стаць спыненьне сэрца,
страта сьвядомасьці ад кардыягеннага шоку. Праявай стрэсу
таксама бываюць дэпрэсіі і страхі (фобіі).

Калі казаць зусім банальна, на тле хранічнага стрэсу
парушаецца энэргетычны мэтабалізм , а зь ім і функцыі
большасьці органаў . Прачынаюцца ўсе тыя захворваньні,
якія ў чалавеку сьпяць, і ў іншай сытуацыі маглі б спаць
яшчэ доўга. Як навуковец-радыёляг, які апошнія 25 гадоў



(уключна з шасьцю гадамі зьняволеньня) займаецца
вывучэньнем наступстваў аварыі Чарнобыльскай АЭС для
людзей і жывёлаў, з усёй адказнасьцю кажу: гэты
чарнобыльскі фактар ня можа не ўплываць на дынаміку і
разьвіцьцё захворваньняў сярод беларускіх зьняволеных.

Радыеактыўны элемэнт — цэзі ( Cs-137), які жыхары
Беларусі, паводле існуючых навуковых зьвестак, увесь час
на працягу паўстагодзьдзя (і да, і пасьля аварыі на
Чарнобыльска й АЭС)* атрымліваюць у асноўным з
харчовымі прадуктамі, што вырабляюцца на забруд жанай
радыёнуклідамі тэрыторыі, а таксама зь пітвом, з паветрам,
— вельмі агрэсіўны разбуральнік чалавечай энэргіі.

Гэты эл емэнт падрывае энэргетыку дыфэ рэнцыяв
аных клетак жыцьцёва важных органаў і сыстэм. Аднак
цяпер афіцыйна чар нобыльскі ўп лыў нідзе і ніяк ня
ўлічваецца. Нават наволі, ня кажучы ўжо пра турму.

Парушэньне паставы або чаму вязьні
горбяцца?

На гэтыя зьмены найчасьцей зьвяртаюцьувагу сваякі
зьняволеных. Ня бачыўшысвайго блізкага чалавека
працяглы час,яны раптам падчас турэмнага
спатканьнязьвяртаюць увагуна тое, як зьмянілася ў
ягопастава. Многія, хто на волі ўспрымаліся высокімі, ужо
такімі не падаюцца.

* Згодна з навуковай літаратурай, выдадзенай задоўга
да аварыі на ЧАЭС буйным савецкім выдавецтвам



«Атомиздат», радыяцыйная экспансія на тэрыторыі Беларусі
пачалася з 1960-х гадоў. Пра гэта, у прыватнасьці,
сьведчыць кніга «Глобальные выпадения цезия-137 и
человек» / А. Н. Марей, Р. М. Бархударов, Н. Я. Новикова.
— выдадзеная маскоўскім выдавецтам у 1974 г. Пасьля
красавіка 1986 г. манаграфія зьнікла як зь беларускіх, так і з
расейскіх бібліятэк. Знайсьці яе, аднак, удалося ў маленькай
гомельскай бібліятэцы. У адсканаваным выглядзе кніга
сёньня зьмешчаная на сайце Chernobyl-today.org

Сапраўды, шмат хто зь вязьняў, знаходзячыся за
кратамі, пачынае горбіцца, «расьці» ўніз. Чаму?

У турэмных сьценах чалавек, ня маючы ў дастатковай
ступені фізычных нагрузак, робіцца аслабленым. Да таго ж
за кратамі няма ўмоваў для адпачынку хрыбта. Зьняволены
ўвесь час у напружаным стане (паспрабуйце цэлы дзень
правесьці на нагах). Калі вязень і дазволіць сабе прысесьці,
дык толькі на кароткі час, прычым у паставе, далёка не
нармальнай зь фізіялягічнага гледзішча. За ўсялякія іншыя
спробы даць адпачыць сьпіне, напрыклад, на кароткі час
прылегчы, вязьня могуць чакаць самыя жорсткія санкцыі з
боку адміністрацыі. Адсюль і дысбалянс у працы мышцаў
шыі, хрыбетнага слупа, пояса верхніх канечнасьцяў.

Яшчэ абавязкова варта адзначыць парушэньне
мінэральнага абмену ў касьцёва-мышачна сустаўнай
сыстэме, якое абумоўленае, перш за ўсё, дысбалянсам у
харчаваньні — гэта адсутнасьць у рацыёне належнай
колькасьці мінэралаў, вітамінаў і іншых жыцьцёва важных
біялягічных агентаў. Недахоп толькі двух зь іх — кальцыю і



жалеза — паступова вядзе да жалезістай анэміі і
гіпакальцыяміі. У выніку ня толькі зьмяняецца пастава, але
пачынаюцца і больш сур’ёзныя парушэньні ўсёй касьцёва-
мышачнай сыстэмы.

У якасьці прыкладу прывяду свой выпадак. Правёўшы
шмат гадоў за кратамі, ужо на вольным пасяленьні ў
Гезгалах, я вырашыў перасунуць лядоўню, якая стаяла ў
пакоі. На зоне я падтрымліваў сябе з дапамогай розных
фізычных нагрузак, дагэтуль на волі таксама рэгулярна
займаўся практыкаваньнямі з вагой. Перасунуць лядоўню не
было для мяне праблемай. Аднак, калі я прыўзьняў левай
рукой ніжні край лядоўні, то адчуў разрыў мышцы. Доўгая
галоўка біцэпса (дзьвюхгаловая мышца) у яе сухажыльнай
частцы адарвалася. Ужо потым давялося рабіць апэрацыю
на руцэ. Такім чынам, пры наяўнасьці разьвітай мышачнай
тканкі ў мяне назіраліся парушэньні абмену рэчываў у
злучальнай тканцы, якая ўтварае сухажыльную частку
біцэпса. Сухажыльная тканка страціла элястычнасьць і
трываласьць, таму і адбыўся яе разрыў — нават пры
нязначным фізычным узьдзеяньні. Варта падкрэсьліць, што
ад стану злучальнай тканкі нашых органаў, у тым ліку і
касьцявога шкілета, залежыць жыцьцядзейнасьць арганізму.
Гэта сыстэма вельмі адчувальная да ўсіх вонкавых
узьдзеяньняў.

Іншымі словамі, парушэньне паставы — гэта толькі
бачная частка айсбэрга, то бок сур’ёзных парушэньняў
абмену рэчываў і структуры апорна-рухальнага апарату.
Карэкцыі падлягае лад жыцьця чалавека, у тым ліку рацыён


