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«Маз гоў у мя не 
ў юнац тве не бы ло...»

— Мя не вы хоў ва лі ма ці і ай-

чым, — ус па мі нае Яў ген. — Род-

ны баць ка вы пі ваў, я з ім ма ла 

кан так та ваў, па-са праўд на му і не 

ве даў... Ка лі я скон чыў шко лу, у 

га ла ве быў ве цер. Па мя таю, што 

ха це ла ся з'е хаць у вёс ку. Я ез дзіў 

ту ды кож ныя ка ні ку лы да ба бу лі, 

і мне там па да ба ла ся. У вёс цы я 

ад чу ваў ся бе жы вым, са праўд ным. 

Там бы лі рэч ка, лес, ма пед, сва-

бо да, сяб ры — са праўд нае жыц-

цё... У нас з сяб ра мі бы ло шмат 

сва іх пад лет ка вых ін та рэ саў. Мы 

май стра ва лі вы бу хо выя пры ла ды і 

пад ры ва лі іх, вя до ма. Май му сяб ру 

на ват во ка траў мі ра ва ла...

Пас ля шко лы Яў ген ад нёс да ку-

мен ты ў най блі жэй шае да до ма ву-

чы лі шча, але не ўза ба ве зра зу меў, 

што бу доў ля — гэ та не яго. «Там 

вы пі ва лі, маг лі сцяг нуць тое, што 

дрэн на ля жыць, — ка жа ён. — А я 

та ды яшчэ не быў зна ё мы з ал ка-

го лем. І мне ўсё гэ та бы ло не зра-

зу ме ла і не пры ем на».

По тым хло пец па сту піў у пе ду ні-

вер сі тэт і стаў вы ву чаць да школь-

ную пе да го гі ку, псі ха ло гію і фі зіч-

ную куль ту ру. І так атры ма ла ся, 

што ў гэ тыя ж га ды па зна ё міў ся з 

ал ка го лем, пры чым да во лі шчыль-

на. Не раз трап ляў у мі лі цыю ў 

п'я ным вы гля дзе, у асноў ным за 

ху лі ган ства.

«Мя не не цяг ну ла неш та раз бу-

раць, хут чэй, бы ла ця га да са ма-

раз бу рэн ня. Я за ла зіў п'я ным на 

ней кія вы со кія па вер хі, на прык лад, 

у ін тэр нат да дзяў чат па бал ко нах... 

Бы ло шмат і ін шых «подз ві гаў». 

Ма ці вель мі пе ра жы ва ла, вя до ма. 

І на ват спра ба ва ла не пус ціць мя-

не не як у ад ну па езд ку, але я яе не 

па слу хаў, ад штурх нуў — і тра піў 

у той дзень у жу дас ную ава рыю... 

Мы п'я ныя ўсе бы лі, я і мой та ва-

рыш, і той, што за ру лём, так са ма. 

У вы ні ку на Брэсц кай тра се вы еха лі 

на су стрэч ную па ла су — і тра пі лі 

ў ла ба вое су тык нен не. Мой та ва-

рыш за гі нуў ад ра зу ж. А я апры том-

неў у баль ні цы, увесь у бін тах, але 

на на ступ ны ж дзень збег ад туль, 

аба пёр шы ся на сяб ра, які прый шоў 

пра ве даць мя не. Уво гу ле, маз гоў у 

мя не ў юнац тве не бы ло... Да рэ чы, 

мой та ва рыш, які быў та ды за ру-

лём, праз два тыд ні па ве сіў ся. Сум-

лен не за му чы ла, бо ў гэ тай ава рыі 

за гі нуў наш ся бар, які ся дзеў по бач 

з ім. А я — я пра цяг нуў піць...»

За вя заў з ал ка го лем наш ге рой 

не дзе 12 га доў та му. «У мя не та ды 

шмат уся кіх гіс то рый бы ло, — ка-

жа ён. — У ал ка го лі каў заў сё ды 

шмат гіс то рый, і ў асноў ным са ма-

раз бу раль ных, звя за ных з ры зы-

кай для жыц ця. Я быц цам шу каў, 

дзе за біц ца... Па мя таю, ка лі я ўжо 

пе ра стаў піць і ў мя не вель мі ба-

ле ла спі на, я прый шоў у па лі клі ні-

ку зра біць рэнт ген, а мне ка жуць: 

вя до ма ж, бу дзе ба лець, у вас жа 

там пе ра лом быў. Кам прэ сій ны пе-

ра лом, вось, два па зван кі спляс ка-

ныя... А я ду маю: што? ка лі? Я ж і 

не за ўва жыў»...

Ця пер Яў ген не кан так туе з ра-

ней шы мі сва і мі сяб ра мі, якія пра-

цяг ва юць піць. Ка жа, што шмат 

ка го з іх ужо і ў жы вых ня ма.

«Мой най леп шы ся бар па мёр у 

тур ме — яго па са дзі лі з-за нар ко-

ты каў. З дру гім та ва ры шам ад быў-

ся ня шчас ны вы па дак, трэ ці тра піў 

у ава рыю... Уво гу ле, шмат хто не 

да жыў да май го сён няш ня га ўзрос-

ту. А хто да жыў — ча сам ба чу іх і 

ра зу мею, што га ва рыць мне з імі 

даў но ўжо ня ма пра што. І вель мі 

сум на ад та го, што ні чым не ма гу 

ім да па маг чы. У іх ужо прой дзе ны 

пункт не вяр тан ня, яны не хо чуць 

неш та мя няць у сва ім жыц ці».

«Ска жы мне хто, 
што апы ну ся 
ў бу дысц кім 
ма нас ты ры, — 
я б доў га смя яў ся»...

Яў ген спра буе ўспом ніць, ка лі 

ме на ві та пе ра стаў піць. І рас казвае, 

што не як па тэ ле фа на ваў яго та ва-

рыш і за пра сіў пра ца ваць ма са жыс-

там у Па лац вод на га спор ту. Ва ўні-

вер сі тэ це яны вы ву ча лі кла січ ны 

ма саж, і наш ге рой на ват за лік па 

ім зда ваў, але не ду маў, што яму 

гэ та ка лі-не будзь спат рэ біц ца. У той 

дзень ён пай шоў улад коў вац ца на 

пра цу без асаб лі вай ве ры ў тое, што 

яго возь муць — але яго ўзя лі.

«Я стаў пра ца ваць — і тут рап-

там у мя не пра чну лі ся мае школь-

ныя за хап лен ні, на прык лад, ці ка-

васць да ёгі. Я на ват стаў ез дзіць 

на се мі на ры ў Маск ву. По тым пай-

шоў ву чыц ца тай ска му ма са жу... 

Дзя ку ю чы ёзе я ця пер прак тыч на 

не за ўва жаю праб лем са спі най. 

І сыш ло ней кае ўнут ра нае на пру-

жан не, ну, ці ста ла на шмат менш. 

Я стаў спа кай ней шы, раў ней шы. 

А на кур сах тай ска га ма са жу па зна-

ё міў ся са сва ёй бу ду чай жон кай...»

«Праз ней кі час мы з ёй ра зам 

па еха лі ў Тай ланд — не ад па чы-

ваць, а да лей ву чыц ца ма са жу, — 

ус па мі нае Яў ген. — А по тым па-

еха лі яшчэ раз — па жыць два 

тыд ні ў бу дысц кім ма нас ты ры, і 

гэ та ака за ла ся са мым яр кім ма ім 

ус па мі нам пра Тай ланд. І ў ней-

кім сэн се — са мым пры ем ным. 

Там ува мне ад быў ся пе ра ва рот. 

Спа чат ку я су пра ціў ляў ся ма нас-

тыр ска му рэ жы му, на ват не вы хо-

дзіў не каль кі дзён са сва ёй кел лі. 

Вось быц цам бы сам ту ды па ехаў, 

і ў той жа час па ру шаў пра ві лы, 

быц цам ней кае ўнут ра нае су пра-

ціў лен не бы ло. Та ды на ста я цель 

ма нас ты ра вы клі каў мя не і ска заў 

неш та ў тым ду ху, што тут, маў-

ляў, не са на то рый: аль бо пад па-

рад коў вай ся ма нас тыр ска му ста-

ту ту, аль бо — да па ба чэн ня. Ма ім 

пер шым па ры вам бы ло з'е хаць. 

Але ён да даў: ты хоць па спра буй, 

перш чым сыс ці... І я рап там ад чуў 

ней кую сі лу ў яго сло вах і вы ра-

шыў-та кі па спра ба ваць: узяў за-

рок маў чан ня, па чаў ха дзіць на 
ўсе ме ды та цыі... По тым, ад' яз джа-
ю чы, мы так кра наль на раз віт ва-
лі ся з гэ тым на ста я це лем, ледзь 
не са сля за мі на ва чах! Ён ціс нуў 
мне ру кі і ўсё ка заў: гуд мэн, гуд 
мэн...

І, ве да е це, у мя не ўнут ры неш-
та моц на па мя ня ла ся за тыя два 
тыд ні. Па мя таю, як не мог за снуць 
у пер шыя два-тры дні, усё кру ціў ся 
на то нень кім мат ра сі ку на пад ло-
зе — бы ло вель мі цвёр да, усё це ла 
ба ле ла. А ў па чат ку дру го га тыд ня 
я рап там зла віў ся бе на ад чу ван ні: 
як тут вы дат на!.. І вель мі не ха-
це ла ся з'яз джаць ад туль. Пас ля  
за хо дзіў ва ўсе хра мы, што су стра-
ка лі ся на ма ім шля ху — а іх у Тай-
лан дзе ты ся чы! — і фа та гра фа ваў, 
фа та гра фа ваў... Так мя не ўсё гэ та 
ўра зі ла! А ка лісь ці, ска жы мне хто, 
што я апы ну ся ў бу дысц кім ма нас-
ты ры і мне там спа да ба ец ца — я б 
доў га смя яў ся, на пэў на».

«Без унут ра най 
пра цы над са бой 
ты прос та бу дзеш 
«су хім ал ка го лі кам»...

Але больш за ўсё, як лі чыць сам 

Яў ген, на яго паў плы ва лі ўсё ж та кі 

за ня ткі па джыу-джы цу. «Гэ та 

япон ская ба раць ба, я зай маў ся ёю 

яшчэ ў юнац тве і не кі даў за ня ткі, 

на ват ня гле дзя чы на п'ян кі, — ка-

жа ён. — Мне вель мі па да ба лі ся 

трэ ні роў кі, яны пра хо дзі лі быц-

цам на ад ным ды хан ні, і я не чуў 

ні сто мы, ні бо лю... Гэ та быў мой 

спо саб спра віц ца са сва і мі скла да-

ны мі эмо цы я мі, як ця пер ра зу мею. 

Са сва ёй агрэ сі яй... Па мя таю, як 

у мяне мя ня лі ся ча кан ні. Ка лі спа-

чат ку бы ло ці ка ва, як з да па мо гай 

джыу-джы цу мож на ўздзей ні чаць 

на ін шых лю дзей, то по тым ста ла 

ці ка ва, што джыу-джы цу ро біць са 

мной. Я ду маю, у пра цэ се трэ ні ро-

вак у мяне сфар мі ра ваў ся ней кі 

ва ля вы стры жань, які на ват ал ка-

голь не змог рас тва рыць».

Ця пер ён сам вя дзе гру пу па 

джыу-джы цу. А яшчэ ву чыц ца на 

псі хо ла га. «Мне гэ та вель мі ці ка-

ва, і да лей — усё ці ка вей і ці ка-

вей, — тлу ма чыць Яў ген. — І, на 

мой по гляд, у мя не змя ні ла ся ў 

леп шы бок якасць жыц ця і якасць 

ад но сін. За раз я ўжо ра зу мею, што 

для та го каб кі нуць піць, не да стат-

ко ва прос та кі нуць піць. Фі зіч ная 

ад мо ва ад га рэл кі — гэ та толь кі 

пер шы крок. Да лей па він на быць 

псі ха тэ ра пія. Гэ та зра зу меў зу сім 

ня даў на. Я ней кую коль касць га доў 

жыў прос та без га рэл кі, а ця пер 

пай шоў раз бі рац ца да лей у сва-

ім жыц ці. Та му што без унут ра най 

пра цы над са бой ты прос та бу дзеш 

«су хім ал ка го лі кам». Твая за леж-

насць за ста нец ца, прос та яна мо-

жа пе ра кі нуц ца на ін шыя аб' ек ты. 

А псі ха тэ ра пія дае маг чы масць за-

ўва жыць свае звык лыя шаб лон ныя 

рэ ак цыі. Але тут па трэб ны ін шы 

ча ла век, ад мыс ло ва на ву ча ны, 

на трэ ні ра ва ны, які да па мо жа та бе 

ўсё гэ та за ўва жыць. І да па мо жа на-

ву чыц ца спраў ляц ца, пе ра жы ваць 

свае скла да ныя эмо цыі, не звяр та-

ю чы ся да ней кай анес тэ зіі. Анес тэ-

зі яй мо жа быць што за ўгод на — ал-

ка голь, цы га рэ ты, ін тэр нэт... Гэ та 

ўсё спо са бы ўця каць ад жыц ця, 

ад сва іх цяж кас цяў і са праўд ных 

моц ных эмо цый. Але ўця чы ад іх 

не маг чы ма. А ка лі іх спра ба ваць 

іг на ра ваць, яны мо гуць пра рас ці ў 

ней кі сімп том: у дэ прэ сію, бяс сон-

ні цу аль бо ў ней кае псі ха са ма тыч-

нае за хвор ван не, аж но да са ма га 

цяж ка га...»

«Я ра зу мею, што бы лых ал ка-

го лі каў не бы вае. І што мне ця пер 

нель га піць на огул, інакш усё вер-

нец ца. На ма іх ва чах адзін ся бар 

вы ра шыў, што ён ужо зда ро вы і ця-

пер змо жа ся бе кант ра ля ваць (гэ-

та, да рэ чы, ма ра лю бо га ал ка го лі ка 

і нар ка ма на — ужы ваць толь кі па 

свя тах. Але так не бы вае — па трэб-

на поў ная ад мо ва). І ён вы піў кры ху 

ві на. По тым вы ра шыў, што мо жа 

вы ку рыць ад ну — уся го ад ну! — цы-

га рэт ку. Скон чы ла ся тым, што ён у 

той ве чар на піў ся і на ку рыў ся — а 

пе рад гэ тым больш за пяць га доў 

не піў і не ку рыў. Уво гу ле, зноў 

вяр нуў ся да «ся бе ра ней ша га». 

Гэ та ўсё ад бы ва ла ся на ма іх ва чах, 

і я пе ра ка наў ся, як хут ка і ма гут на 

вяр та ец ца за леж насць. Та му, ка лі 

ў ча ла ве ка ўжо па ла ма ны ме ха нізм 

са ма кант ро лю — па трэб на поў ная 

ад мо ва. Інакш усё роў на вер неш ся 

да за пою»...

P.S. Вось та кая гіс то рыя аб 

вы ха дзе з цяж кай ал ка голь най 

за леж нас ці. І пра пунк ты апо-

ры, якія да па ма га юць у гэ тым. 

У роз ных лю дзей яны мо гуць 

быць роз ныя. Наш ге рой па-

дзя ліў ся сва і мі. У яго ця пер усё 

доб ра: ёсць лю бі мая жон ка, ма-

лень кая дач ка, ён знай шоў сваё 

пры зван не і шлях, вер ны яму. 

...У ней кі мо мант я зла ві ла ся-

бе на дум цы, што ў яго бы лі ўсе 

шан цы пе ра тва рыц ца ў ча ла ве-

ка, з якім мне на огул не за ха це-

ла ся б раз маў ляць. І не толь кі 

мне. Але за мест гэ та га ён стаў 

тым, з кім шу ка юць су стрэ чы. 

З кім ці ка ва, хто мо жа ма ты ва-

ваць... Та му што яго гіс то рыя 

свед чыць пра тое, што з яко-

га за ўгод на ніз ка га стар та ва га 

пунк та мож на рва нуць уверх — і 

гэ та дае над зею.

Свят ла на БУСЬ КО



(Не)ты по выя бе ла ру сы(Не)ты по выя бе ла ру сы  

Не як я пра гля да ла ў ін тэр нэ це ка та лог фіт нес-клу баў, вы бі ра-

ю чы, ку ды б за пі сац ца, і вы пад ко ва на тра пі ла на два здым кі 

ад на го і та го ж ін струк та ра. І тут жа з'я ві ла ся ад чу ван не, што 

на мя не гля дзяць два роз ныя ча ла ве кі. На ад ным у ва чах муж-

чы ны бы ла энер гія і ней кая ней ма вер ная зу ха ва тасць, пра та-

кіх у на ро дзе ка жуць «шку ра га рыць». На дру гім — зу сім ін шы 

вы раз ва чэй, і не як бы ло зра зу ме ла, што гэ та не ім гнен нае 

змя нен не по зір ку. І што ча ла век, маг чы ма, пе ра жыў ней кую 

сур' ёз ную ўнут ра ную транс фар ма цыю...

Пе рад ва мі — гіс то рыя 42-га до ва га Яў ге на СЕ МЯ РЫ ХІ НА з Мін-

ска, які прай шоў шлях ад ал ка го лі ка да... Зрэш ты, да ка го — 

пі саць не бу дзем, та му што жыц цё — не ста тыч нае, шлях не 

за вер ша ны, а ця пе раш ні ста тус на ша га ге роя чы та чы мо гуць 

вы зна чыць і са мі.

«ПЕ РА ЛОМ ПАЗВАНОЧНІКА? 
КА ЛІ? Я І НЕ ЗА ЎВА ЖЫЎ...»

Наш ге рой — 
пра скла да ныя эмо цыі, 
за леж насць як спо саб 

уця чы ад жыц ця 
і свае пунк ты апо ры


