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Пра не ча ка ны ды яг наз, 
но выя ва ла сы 
і най леп ша га сяб ра — так сі

Во ля з Ар цё мам ся дзяць на кух ні. Усмі-

ха юц ца, але ў ва чах чы та ец ца стом ле насць. 

Яны і не ха ва юць: гэ ты год ім цяж ка даў ся.

— Та кое ад чу ван не, што за яго мы пра-

жы лі не каль кі, — ка жа Ар цём. — Ня ма дзён, 

ка лі ты рас слаб ля еш ся. Нам ка тэ га рыч на 

за ба ро не на пры но сіць ін фек цыі ў дом: ар-

га нізм Ма ла ннеч кі сла бы. Та му дач ка пе-

рай шла на да маш няе на ву чан не, па го ра дзе 

пе ра мя шча ец ца толь кі на так сі. Наш най-

леп шы ся бар на сён ня — гэ та Ubеr (усмі ха-

ец ца). Мы не ад праў ля ем ма лод шых дзя цей 

у са док, каб яны не пры но сі лі ад туль ні я кіх 

ві ру саў, не мо жам спа кой на сха дзіць у гос-

ці. Мы, на пэў на, ста лі па каз чы кам та го, як 

жы вуць ас тат нія баць кі, якія су тык ну лі ся з 

ра кам, але ўго лас пра гэ та не ка жуць.

— Ты заў сё ды ў рэ жы ме бо е га тоў нас ці, — 

да дае Во ля. — Вы хо дзіш з до му — мас ку

ад ра зу на дзя ва еш. На ват на кан цэр це для 

баць коў Ма ла ння вы сту па ла ў мас цы. Ка жу 

ёй: «Мо жа, зды меш?» Яна спа ло ха на: «Не!» 

Дач ка ўжо са ма ра зу мее, што гэ та важ на.

...Мі ну лым лю тым у Ма ла нні па вя лі чы-

лі ся лім фа вуз лы. Та кое зда ра ла ся і ра ней, 

але тым ра зам усё пра хо дзі ла інакш: тэм-

пе ра ту ры не бы ло, а звы чай нае ля чэн не не 

да па ма га ла. Док тар на кі ра ваў дзяў чын ку ў 

ін фек цый ную баль ні цу. Узя лі ана лі зы. 

Ды яг наз «лей коз» урач агуч ва ла, не гле дзя-

чы ма ме Ма ла нні ў во чы.

— Ка лі па чу лі, да кан ца не па ве ры лі. Ду-

ма лі: гэ та не з на мі, — дзе ліц ца Во ля. — Хо-

дзіш, як у ту ма не, спа дзя еш ся, што за раз 

пра чнеш ся і ўсё гэ та скон чыц ца.

— Ка лі ў тва ёй дач кі па чы на юць вы па-

даць ва ла сы, гля дзець на гэ та вель мі ба-

лю ча, — пры зна ец ца та та. — Рас чэс ва еш 

дзі ця, і ўсё вы ла зіць... І та бе трэ ба шу каць 

ней кія сло вы, каб рас тлу ма чыць, ча му гэ-

та ад бы ва ец ца. Ма ла ннеч ка ма лай чы на. 

Ка за ла: «Мо жа, мне Бог даў хва ро бу, каб 

вы рас лі но выя пры го жыя ва ла сы». А ў ця бе 

сціс ка ец ца сэр ца. Хо чац ца гэ ту хва ро бу ма-

тэ ры я лі за ваць і ра за рваць. Да ве дац ца пра 

рак — як у бок се атры маць не ча ка ны ўдар. 

Ка лі ты ве да еш, што ця бе ўда раць, ты ста іш, 

гру пу еш ся, а тут — бац, і аглу шае.

Дні тры Ар цём не зды маў тэ ле фон. А по-

тым, каб не бы ло до мыс лаў, зра біў пуб лі ка-

цыю пра хва ро бу ў «Фэй сбу ку».

— Шмат сяб роў ста лі пе ра жы ваць за 

нас. Пі са лі ўсе, і кож на му ад каз ваць бы ло 

скла да на. І мы па ча лі вы кла даць агуль ную 

ін фар ма цыю ў са цы яль ныя сет кі, — ус па мі-

нае та та, як уз нік ан лайн-дзён нік.

Ад ма лень кай Ма ла нні ды яг наз вы ра шы-

лі не ха ваць.

— Мы не рас каз ва лі да чцэ пра хва ро бу 

ад ра зу ў лоб, яно не як па сту по ва атры ма-

ла ся, — тлу ма чыць ма ма. — Яна ж ез дзіць 

у баль ні цу, ба чыць, што ча мусь ці ўсе дзе ці 

лы сыя, з кро пель ні ца мі. Але мы ка за лі ёй: 

гэ та ле чыц ца.

— Ві да воч на, Ма ла нні бы ло вель мі скла-

да на. Мы пла ка лі шмат, асаб лі ва пер шы 

час. А ста рэй шай Ан ге лі не я ад ра зу ска заў: 

у нас па чы на ец ца вель мі цяж кі час, гэ та 

вель мі цяж кая хва ро ба, і трэ ба быць ра зам. 

Ан ге лі на ад ра зу па ста ле ла.

— Яна ця пер больш да па ма гае вам па 

до ме?

— Ве да еш, не ха це ла ся б. Ан ге лі на па-

збаў ля ец ца дзя цін ства, якое ў яе па він на 

быць. Дач ка дзесь ці за кры ла ся, ёй ня лёг ка — 

на ват га ва рыць пра гэ та.

Пра ўсмеш ку дзе ля дзя цей, 
«хі мію» і ма літ вы 
аб доб рым на двор'і

Вя лі кую сям'ю ця пер за бяс печ вае толь кі 

та та. Во лі да вя ло ся па кі нуць ра бо ту і афор-

міць до гляд дзі ця ці-ін ва лі да. І Ар цём цал кам 

ра зу мее ча му:

— Вель мі скла да на су мя шчаць, бо ты 

дзі ка стам ля еш ся. Ка лі Ма ла ння апы ну ла ся 

ў рэ ані ма цыі, а мне трэ ба бы ло пра ца ваць, 

я ха дзіў сам не свой. Мно гае за бы ва еш, 

за ўва жа еш за са бой раз губ ле насць, якой 

ра ней не бы ло. Але ёсць ін шыя 

дзе ці, і ты па ві нен дзе ля іх усмі-

хац ца. Трэ ба ж і пра вя раць хат-

нія за дан ні, і ез дзіць з імі на да-

дат ко выя за ня ткі.

Асноў ны ар ты кул рас хо даў 

сям'і — гэ та ле кі. «Бе ла рус кія 

хі мі яп рэ па ра ты мож на атрым-

лі ваць бяс плат на. Але мно гія 

баць кі, у якіх ёсць фі нан са выя 

за па сы, куп ля юць ня мец кія. Як 

нам рас тлу ма чы ла зна ё мая ме-

дык, у за меж ных прэ па ра тах 

«хі мія» больш ачы шча ная, та му 

ад іх менш па боч ных эфек таў. 

Лю дзі ма шы ны пра да юць, каб 

вы ра та ваць сваё дзі ця».

Ля чэн не ра ку мож на па дзя-

ліць на тры эта пы: спа чат ку трэ ба да сяг-

нуць рэ мі сіі, по тым яе за ма ца ваць, а пас-

ля пад трым лі ваць. Дру гі пе ры яд — са мы 

скла да ны.

— Вель мі шмат ле каў, хі міі. Іму ні тэт 

аслаб ле ны да не маг чы ма га. Ар га нізм не 

здоль ны зма гац ца ні з чым, і ты прос та 

мо ліш аб доб рым на двор'і, — ус па мі нае 

Ар цём. — Я ка заў Ма ла нні: «Бог ця бе лю-

біць: ён бла сла віў ле там Бе ла русь». Гар-

мо ны, якія не аб ход на пры маць, мя ня юць 

дзі ця, вя до ма. Дач ка ста на ві ла ся рэз кай, 

не ха це ла, каб яе аб ды ма лі, не жа да ла раз-

маў ляць. Аб ме жа ва ны ра цы ён хар ча ван ня 

быў: сма жа на га, са лод ка га, сы ро га нель-

га — толь кі ва ра нае-па ра нае. А па спра буй 

гэ та рас тлу ма чыць. Дач ка псі ха ва ла, за чы-

ня ла ся ў па коі.

— Ця пер у Ма ла нні апош ні этап — пад-

тры маль ная тэ ра пія, — тлу ма чыць Во ля. — 

Але ён доў гі, паў та ра го да цяг нец ца. Тэ ра-

пія па він на іс ці без пе ра пын ку. Ка лі рап там 

дзі ця «зло віць» ві рус — усё спы ня ец ца, па-

куль ін фек цыя не вы ле чыц ца. А по тым зноў 

спа чат ку.

Пра ма ру аб ар фе, 
цу кер кі ад ад на клас ні каў
і муд рыя кні гі

На кух ню за бя гае Ма ла ння — у вя за най 

ша пач цы з квет кай і ру мян цам на шчо ках. 

З за хап лен нем рас каз вае пра свае «гаст ро-

лі»: у апош нія ме ся цы яе час та за пра ша юць 

вы сту паць на кан цэр ты.

— Ча му ты вы бра ла ар фу? — пы та ю ся пра 

яе лю боў да не звы чай на га ін стру мен та.

— Не ве даю, — за дум ва ец ца. — На пэў-

на, спа да баў ся яе гук і яна са ма — та кая 

вя лі кая, пры го жая...

— Свая ар фа — гэ та яе ма ра, — да дае 

та та (ця пер дзяў чын ка зай ма ец ца на той, 

якая ёсць у гім на зіі-ка ле джы пры Бе ла рус-

кай дзяр жаў най ака дэ міі му зы кі). — Але яна 

вель мі да ра гая — мо жа, шэсць ты сяч до ла-

раў каш туе. Бу дзем ста рац ца, — з усмеш кай 

аб на дзей вае Ар цём дач ку. (Та ды ён яшчэ не 

ве даў, што ма ра Ма ла нні мо жа хут ка спраў-

дзіц ца. Бел дзярж фі лар мо нія вы ра шы ла, што 

гро шы, са бра ныя за кан цэр ты лю таў ска га 

фес ты ва лю кла січ най му зы кі, пе рад адуць 

дзяў чын цы на куп лю ін стру мен та).

Жар ту ем, што сям'і трэ ба ства раць 

свой ан самбль. Ста рэй шая Ан ге лі на іг рае 

на скрып цы, Ці ма збі ра ец ца па сту паць на 

ві я лан чэль, а Іа ан ну ва біць флей та. Ну а на 

фар тэ пі я на, ба дай, лю бы з іх сыг рае — асаб-

лі ва ма лым па да ба ец ца ме ло дыя з філь ма 

«Пі ра ты Ка рыб ска га мо ра». У ка го яны 

та кія та ле на ві тыя? Ар цём кі вае на жон ку: 

ад яе пе рад ало ся. Во ля ту шу ец ца:

— Та лент ёсць у кож ным дзі ця ці, у боль-

шай ці мен шай сту пе ні, га лоў нае — як яго 

ра за ўеш.

Пы та ю ся, ці не крыў дзіц ца ма ле ча, што 

баць кі ця пер ра дзей куп ля юць ім па да рун кі —

гро шы ж па трэб ны на ля чэн не.

— Мы і да гэ туль іх не над та пес ці лі, та му 

та кой праб ле мы ня ма, — ка жа Во ля. — На-

ад ва рот, Ма ла ннеч цы столь кі ўся го па ча лі 

да рыць, і яна дзе ліц ца з ас тат ні мі. У нас 

з'я ві ла ся шмат но вых кні жак.

— Ад на з іх на зы ва ец ца «Дзівак» — там 

зра зу ме лай мо вай рас каз ва ец ца, што ад-

бы ва ец ца з дзі цем, якое хва рэе на рак. На-

прык лад, на пі са на, ча му трэ ба пра віль на 

ес ці. Там бы ла гіс то рыя, як ма ма на кар мі ла 

Дзівака пель ме ня мі і ён ледзь не па мёр. 

І мы дзя ку ю чы гэ тай кніж цы рас тлу ма чы лі 

да чцэ, што нель га ёй ця пер та кія пра дук-

ты. Вя до ма, га лоў ны ге рой вы зда ра веў у 

кан цы кніж кі.

— А мне вель мі спа да баў ся «Ма лень-

кі прынц», — да лу ча ец ца Ма ла ння. — Там 

та кія фра зы! «Ві ду шчае ад но толь кі сэр ца. 

Са ма га га лоў на га ва чы ма не ўба чыш».

У са цы яль ных сет ках дзяў чын цы пры хо-

дзіць шмат па ве дам лен няў. «Мне па да ба-

ец ца, — усмі ха ец ца яна. — Пі шуць, што я 

ма лай чы на, ге рой. Ка лі вы кла ла, як граю 

на ар фе, мно гія ка за лі, што ча ка юць ма іх 

кан цэр таў. Вой, а коль кі шмат цу ке рак мне 

ад на клас ні кі пе ра да юць! Увесь час пы та юць 

у на стаў ні цы, як я».

— Па шко ле су му еш?

— Так. Ра на не ха чу ўста-

ваць — ха чу пай сці да сяб-

роў, — жар туе.

— Мо жа, там ней кі асаб лі вы 

ка лек тыў, але ўсе на шу сям'ю 

пад трым лі ва юць. Пе ра да юць 

на ват гро шы: якія кла сы, хто з 

баць коў — не ве да ем, — ура-

жа ны та кой ува гай Ар цём.

Пра кан цэр ты 
для ма мы, ма ра фо ны 
і цуд

Ад па чы ваць ад па ста ян на га 

на пру жан ня баць кі ста ра юц ца 

ве ча ра мі.

— Ся дзім, п'ём гар ба ту, 

скла да ем пуб лі ка цыі, — дзе ліц ца та та. — 

Здо ра ва, што дзе ці зай ма юц ца му зы кай, — 

пе ры я дыч на сяб ры-му зы кі вы цяг ва юць нас 

на кан цэр ты. Ста ра юся ту ды Во лю ад пра-

віць, бо я яшчэ па ра бо це бе гаю, пе ра клю чаю 

ўва гу, а ў яе па ста ян на «дзе ці — баль ні ца — 

дом». Ня даў на Ма ла ння вы да ла: «Вам па-

трэб ны га да вы адпачынак» (смя ец ца).

Ар цё ма так са ма ра туе бег.

— Мне не аб ход на гэ та раз рад ка. Я бе-

гаю за Ма ла нню, за ін шых дзя цей, хво рых 

на ан ка ло гію. Пры но шу да чцэ свае ўзна-

га ро ды. Па мя таю, ка лі Ма ла ння ля жа ла ў 

рэ ані ма цыі, я пры нёс ёй ме даль з Мінск ага 

паў ма ра фо ну і ска заў: «Мне бы ло вель мі 

скла да на бег чы, але ця пер ты ве да еш, што 

ты не ад на зма га еш ся».

— Мы жы вём цёп лы мі ча кан ня мі — свят, 

ле та. Спа дзя ём ся, што з ча сам ста не ляг чэй 

і ўжо та ды ад пач нём, — не страч вае ап ты-

міз му Во ля. Хоць стра ціць яго вель мі лёг ка. 

Баль ніч ная ат мас фе ра пры гня тае: ты па ста ян-

 на ад чу ва еш, што смерць по бач.

— Я не як па быў за мест Во лі — ледзь вы-

тры маў, — дзі віц ца жон чы най мо цы Ар цём. —

Асаб лі ва ў рэ ані ма цыі мы ўба чы лі, што лю-

дзі губ ля юць над зею. Яны ла ма юц ца. У нас 

быў мо мант, бліз кі да гэ та га, але па мя таю, 

што мы са бра лі ся. Мы вель мі мо лім ся за 

дач ку. Ка лі ўра чы ка жуць: «Кроп ка», — да-

лей толь кі цуд. І па трэб на ве ра, каб яго да-

ча кац ца.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Тац ця ны ТКА ЧО ВАЙ.

Поўную версію 

чытайце на сай це zvіаzdа.bу.

«ТЫ ЗАЎ СЁ ДЫ Ў РЭ ЖЫ МЕ БО Е ГА ТОЎ НАС ЦІ»
Як шмат дзет ная сям'я зма га ец ца з цяж кай хва ро бай і на тхняе не зда вац ца ін шых

Ма ла нні дзе вяць га доў. Яна лю біць шаш лык, не ве рыць 

у Дзе да Ма ро за (бо ве дае, што гэ та іх зна ё мы дзядзь ка Ві ця) 

і ча роў на грае на ар фе. Хоць яшчэ ня даў на вель мі пе ра жы ва ла, што 

хва ро ба па зба віць яе му зы кі: паль цы пас ля шмат лі кіх уко лаў не ад чу ва лі 

струн. І гэ та не са мае страш нае, з чым да во дзіц ца су ты кац ца, ка лі 

ў ця бе рак кры ві. Але Ма ла ння скар дзіц ца не пры вык ла. «Ка лі мне 

ста ві лі ка тэ тар, бы ло не пры ем на, але я цяр пе ла. Бо я ж сал да цік», — 

жар таў лі ва пі са ла яна ў сва ім «Ін стаг ра ме».

Баць кі дзяў чын кі — Ар цём і Воль га ГА ЛА ВІЙ — вя дуць 

у са цы яль ных сет ках ан лайн-дзён нік, дзе шчы ра рас каз ва юць пра 

скла да нас ці ля чэн ня і дроб ныя што дзён ныя ра дас ці, якія так важ на 

за ўва жаць. Бо ка лі ў вас пя цё ра дзя цей, нель га даць хва ро бе пе ра маг чы.


