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Жа да нае дзi ця
Сён ня парт рэт Ва ры мож-

на ўба чыць у гра мад скiм 

транс пар це, на тэ ле ба чан-

нi, у га зе тах. Ёсць рэ аль-

ная маг чы масць да па маг-

чы дзяў чын цы — са браць 

усiм мi рам амаль 800 ты сяч 

до ла раў. Гэ та за па во лiць 

раз бу раль ны для зда роўя 

пра цэс, а маг чы ма, на ват i 

зу сiм яго пры пы нiць. Су ма 

фан тас тыч ная, але яе трэ ба 

вель мi хут ка са браць. I гэ-

та пры тым, што хва ро ба з 

ней ма вер най сквап нас цю 

з'я дае ся мей ныя гро шы, якiя 

iдуць на не аб ход ны до гляд 

та ко га дзi ця цi. Звы чай на 

го ра ро бiць сэр ца ча ла ве ка 

жорст кiм, але тут зу сiм iн шы 

вы па дак. Ка лi еха ла на су-

стрэ чу з Дзя нi сам i Але най, 

не ча ка ла, што па зна ём лю-

ся не толь кi з iмi. На вак за ле 

ў Бы ха ве мя не су стрэў дзед 

Ва ры — Ста нi слаў Ры го ра-

вiч, i па куль мы еха лi, з за-

хап лен нем рас каз ваў, якая 

ў яго ра зум ная i пры го жая 

ўнуч ка. А яшчэ пра тое, як 

бя да пры му сi ла яго з жон-

кай i баць коў Але ны ад клас-

цi ўсе свае пры ем ныя звыч кi 

на по тым i з па двое най энер-

гi яй пра ца ваць. Вар ва ра для 

ўсiх iх шчас це, i яны нi чо га 

звыш ге ра iч на га не ро бяць. 

Прос та да каз ва юць сваю 

лю боў не сло ва мi, а спра-

вай.

Гэ та ад чу ва ец ца i ў ква-

тэ ры, дзе жы вуць Дзя нiс з 

Але най i iх ма лень кая Вар-

ва ра. Свет лыя ўтуль ныя 

па коi, шмат ца цак, раз вi ва-

ю чых гуль няў, трэ на жо раў. 

Дзяў чын ка вель мi лю бiць 

збi раць кан струк та ры i ма-

за i кi. А яшчэ — раз маў ляць 

i пры дум ваць роз ныя сло вы. 

Умее на ват лi чыць да 10. 

«Нi хто спе цы яль на яе гэ та-

му не ву чыў, — усмi ха ец ца 

яе ма цi. — Прос та ад ной чы 

мы еха лi ў ма шы не, i я пра-

па на ва ла па гу ляць у лi чыл-

кi. А праз ней кi час са здзiў-

лен нем па чу ла, што дач ка 

лi чыць са ма стой на».

Але на
На Але не цал кам до гляд 

ма лыш кi, Дзя нiс з ра нi цы да 

ве ча ра на ра бо це — кру цiц-

ца, каб за ра бiць гро шы на 

ле кi. На ся бе ў iх за ста ец ца 

ня шмат ча су. Вель мi рэд ка 

атрым лi ва ец ца ра зам збе-

гаць у кi но або прос та прай-

сцi ся па го ра дзе. Баць кi 

заў сё ды на пад хва це, але 

Вар ва ра доў га не мо жа абы-

хо дзiц ца без ма цi.

— Цяж ка да во дзiц ца, але 

на шы ад но сi ны з Дзя нi сам 

не са пса ва лi ся. Мы на ват 

не сва рым ся. Ёсць агуль ная 

мэ та, дзе ля якой мы зма га-

ем ся, — ка жа Алё на.

Дзя нiс з са ма га па чат ку 

пад аў ся ёй не па доб ным 

на iн шых. Абое з Бы ха ва, 

а вось па зна ё мi лi ся дзя ку-

ю чы iн тэр нэ ту. Ён за вi таў 

на яе ста рон ку «УКан так-

це», але яна спа чат ку нi як 

не ад рэ ага ва ла. По тым Дзя-

нiс па клi каў у кi но, i Але на 

па га дзi ла ся. Вель мi ха це ла 

па гля дзець раз рэ кла ма ва-

ны фiльм. А пас ля се ан са 

ён пра цяг нуў ёй свой ну-

мар тэ ле фо на i ска заў: за-

хо чаш — зва нi. I дзяў чы на 

праз не каль кi дзён па тэ ле-

фа на ва ла.

— У iм ад чу ва ла ся ней-

кая ўнут ра ная сi ла, на-

дзей насць. На шы ад но сi ны 

склад ва лi ся вель мi лёг ка i 

прос та. Ка лi па клi каў за муж, 

доў га не ду ма ла. А хут ка i 

Вар ва ра на ра дзi ла ся.

Дзя нiс вель мi ха цеў дзяў-

чын ку. Ка лi на УГД ска за лi, 

што, маг чы ма, бу дзе дач ка, 

ма ла ды ча ла век быў на сё-

мым не бе ад шчас ця. Ця-

жар насць i ро ды прай шлi 

без праб лем. Зда ва ла ся, 

на пе ра дзе бяс кон цыя ра-

дасць i шчас це.

Страш ны 
ды яг наз

Усе ча ка лi, ка лi Вар ва ра 

пач не ха дзiць, вель мi ра да-

ва лi ся, ка лi яна се ла, ка лi 

па ча ла ня ўпэў не на ра бiць 

пер шыя кро кi ка ля ка на пы. 

Але на сця рож ва ла, што 

ўсё гэ та ра бi ла па воль на i 

толь кi з да па мо гай апо ры. 

Ура чы ка за лi, што ў яе знi-

жа ны гi па то нус, рэ ка мен-

да ва лi ма саж i прэ па ра ты. 

У Ма гi лё ве ўзя лi ана лiз на 

ге не ты ку, па куль ча ка лi рэ-

зуль тат, за пi са лi ся на кан-

суль та цыю да не ўро ла га ў 

РНПЦ «Ма цi i дзi ця». Там 

па ра i лi дас ка на ла аб сле да-

вац ца. Усе да ад на го ана-

лi зы бы лi доб рыя, акра мя 

ад на го — элект ра ней ра мi-

яг ра фii. Каб дак лад на па-

ста вiць ды яг наз, Але не пра-

па на ва лi звяр нуц ца ў ме ды-

ка-ге не тыч ны цэнтр. Вы нi кi 

абя ца лi прад ста вiць толь кi 

праз паў го да, але не бы ло 

ча су ча каць. Тым больш 

што Ва ры лепш не ста на-

вi ла ся. Пад час зна хо джан-

ня ў баль нi цы яна моц на 

пе ра хва рэ ла — пе ра ста ла 

са ма стой на са дзiц ца, поў-

заць, ха дзiць. Ля чэн не не 

да па ма га ла, Дзя нiс з Але-

най не ве да лi, што ра бiць. 

I та ды Дзя нiс знай шоў у 

iн тэр нэ це iз ра iль скую клi-

нi ку, дзе па га дзi лi ся iх пры-

няць. Не ўро лаг па гля дзеў 

яе МРТ, по тым узяў на ру кi 

i ска заў: у Ва ры, хут чэй за 

ўсё, спi наль ная мы шач ная 

атра фiя.

— У Мiн ску нам ста вi лi 

мi я па тыю, я ўжо на чы та-

ла ся пра роз ныя яе раз на-

вiд нас цi, ве да ла, што гэ та 

ге не тыч нае за хвор ван не i 

яно бу дзе пра грэ сi ра ваць. 

I на ват абу ры ла ся, як iз ра-

iль скi док тар мог ка заць без 

уся кiх там ана лi заў. Але ён 

за явiў, што на 90 % у гэ тым 

упэў не ны. I ды яг наз па цвер-

дзiў ся.

Iз ра iль скiя ўра чы па ра i лi 

не рас строй вац ца. Маў ляў, 

усё гэ та ле чыц ца. Але для 

род ных ма лень кай Вар ва ры 

гэ та быў шок. Асаб лi ва ка лi 

яны да ве да лi ся, коль кi каш-

туе ля чэн не. У ды яг на зе iз-

ра iль скiх ура чоў ма гi лёў скiя 

на ват не су мня ва лi ся. За-

клю чэн не па iн ва лiд нас цi 

да лi за тры днi.

Дзя нiс
Па гу та рыць з iм атры-

ма ла ся толь кi ў да ро зе. 

Яму як раз трэ ба бы ло па 

спра вах ехаць у Ма гi лёў. 

Дзя нiс, як ён сам сум на 

жар туе, пра цуе з ра нi цы 

да но чы сем дзён на тыд-

нi. «Але Вар ва ра мя не заў-

сё ды ча кае, — цяп лее ён 

тва рам. — Я пры хо джу, i 

мы iдзём га та ваць гар ба ту. 

Яна мне да па ма гае сыр рэ-

заць — звер ху паль чы кам 

на цiс кае. Пас ля па чы на ем 

гу ляць у хо ван кi. Я яе на ру-

ках на шу, а Але на ха ва ец-

ца, а по тым на ад ва рот. Яна 

ў нас са ва, кла дзец ца спаць 

са мае ран няе ў 12 га дзiн 

но чы. Ра нi цай дач ка яшчэ 

спiць, а я ўжо на ра бо це».

Ра шэн не ад крыць раз лi-

ко вы ра ху нак на збор срод-

каў для Вар ва ры да ло ся 

сям'i ня прос та.

— Мы ра ней нi ў ко га 

гро шай не пра сi лi, — ка жа 

ма ла ды ча ла век. — На ад-

ва рот, ка лi пра хо дзi лi ней кiя 

свя точ ныя ме ра пры ем ствы ў 

Бы ха ве, я заў сё ды сам да па-

ма гаў. Для мя не бы ло важ на 

ве даць, што я неш та зна чу 

для свай го ра ё на. А за раз 

кож ную ка пей ку лi чыш.

Бiз не сам па чаў зай мац-

ца тры га ды та му. Пад улас-

ную спра ву ўзяў крэ ды ты, 

якiя па куль яшчэ i не ад даў. 

Ад крыў не каль кi ма га зi наў 

у Бы ха ве i на ва коль ных вёс-

ках. Ганд люе пра дук та мi i 

бы та вой хi мi яй. «Збi ра ю ся 

па шы раць бiз нес, каб бы ла 

маг чы масць збi раць гро шы 

на ле кi для дач кi. Бо гэ тыя 

754 790 еў ра пой дуць толь-

кi на пер шыя ўко лы. По тым 

спат рэ бяц ца яшчэ гро шы 

для пра ця гу ля чэн ня. I так-

са ма не ма лыя», — га во рыць 

Дзя нiс, упэў не ны, што гэ тыя 

гро шы ён у лю бым вы пад ку 

зной дзе. I скар дзiц ца на лёс 

не збi ра ец ца.

— Маг чы ма, Бог за ха цеў, 

каб я да яго прый шоў ме на-

вi та та кiм вось шля хам. Бог 

не па вi нен нам да па ма гаць, 

ён па вi нен даць маг чы-

масць нам да па маг чы. Гэ та 

вя лi кая роз нi ца. Ка лi дач ку 

па ча лi ля чыць гар мо на мi i 

яе стан стаў па гар шац ца, я 

стаў на ка ле нi пе рад iко най 

i пра сiў Бо га да па маг чы. 

I ад чуў, што неш та быц цам 

пры му сi ла мя не на браць ў 

iн тэр нэ це сло вы «клi нi ка ў 

Iз ра i лi». Звяр нуў ся ў пер-

шую, якая тра пi ла мне на 

во чы, а праз дзве га дзi ны 

мне ад туль па тэ ле фа на ва-

лi. Праз не каль кi дзён мы 

ўжо бы лi ў Iз ра i лi. Ды яг наз 

да чцэ па ста вi лi за 10 дзён.

Жыц цё 
па рас па рад ку

Ма лень кая Вар ва ра жы-

ве стро га па рас па рад ку — 

гiм нас ты ка, ма саж, трой чы 

на ты дзень ра зам з ма цi на-

вед вае ба сейн. Без гэ та га 

пры та кой хва ро бе нi як.

— Адзiн мiн скi ўрач ска-

заў, што ка лi бы ла б та кая 

маг чы масць, я та кiх дзя цей 

з ва ды не да ста ваў бы. Гэ-

та як кос мас — нi та бе на-

груз кi на па зва ноч нiк, нi дэ-

фар ма цыi. Ва да i ма са жуе, 

i сты му люе, — тлу ма чыць 

Але на.

У ква тэ ры шмат спе цы-

яль ных пры ста са ван няў — 

трэ на жор Гро са, шмат 

ма саж ных мя чы каў, уця-

жар валь нi каў. Усё каш туе 

вя лi кiх гро шай, але гэ та не 

для за ба вы. Трэ ба рас пра-

цоў ваць но гi, ума цоў ваць 

па зва ноч нiк. Ёсць ар та пе-

дыч ны кас цюм — свое асаб-

лi вы гар сэт. Спе цы яль на за-

каз ва лi ў ад ной з мас коў скiх 

фiр маў. Абы шоў ся ў 150 ты-

сяч ра сiй скiх руб лёў. «На 

год, маг чы ма, хо пiць, — уз-

ды хае Але на. — Ра сiй скiя 

ар та пе ды (у Маск ве ёсць 

цэнтр, дзе зай ма юц ца вы-

ключ на дзець мi з та кiм за-

хвор ван нем) ска за лi, што ў 

яе ўжо па чы нае фар мi ра-

вац ца ска лi ёз. I гэ та ў два 

га ды! Трэ ба ад соч ваць i не 

за пус каць».

За час на шай раз мо вы 

Але на нi ра зу не па скар дзi-

ла ся, што Вар ва ра — абу за 

для сям'i. Хоць у жыц цi ха-

пае пры кла даў, ка лi кi да юць 

на ват зда ро вых дзя цей.

— Гэ та спра ва кож на га, 

але нам па шчас цi ла з та кi мi 

людзь мi не су стра кац ца, — 

ка жа Але на. — Аса бiс та я 

не ве даю, як так на огул 

мож на. Гэ та ж та бе не цац-

ка з кра мы. Мы на ват яшчэ 

пра дзя цей ду ма ем. Ве да-

ю чы ды яг наз, гэ та мож на 

па пя рэ дзiць. Ёсць ана лiз, з 

да па мо гай яко га ўста наў лi-

ва ец ца гэ та хва ро ба. Але 

па куль трэ ба ля чыць Ва ру. 

Нам па трэб ны гэ тыя ле кi. 

А там, маг чы ма, з'я вяц ца 

ле кi, якiя на огул гэ ты ген 

за ме няць. У аме ры кан скiх 

ву чо ных, чу ла, ужо ёсць та-

кая рас пра цоў ка.

Дзя куй 
за да бры ню

Але на з Дзя нi сам, iх баць-

кi, род ныя вель мi ўдзяч ныя 

ўсiм, хто ад гук нуў ся на iх бя-

ду i пе ра лi чыў гро шы на ле кi 

для Вар ва ры.

— Ка лi мы ста лi збi раць 

срод кi, ад ны ка за лi: у вас 

ёсць кра ма, спра вi це ся, — 

рас каз вае Але на. — Але та-

кую су му не кож ны мiль я нер 

мо жа са браць. I ах вот ных 

пад тры маць нас шмат. Ма-

гi лёў скае ад дзя лен не Дзi ця-

ча га фон ду да па маг ло з ад-

крыц цём ка рот ка га ну ма ра 

*222*5#, на якi мож на пе ра-

лiч ваць гро шы. Як толь кi ён 

па чаў пра ца ваць, ма бiль ны 

тэ ле фон не за маўк аў. Свяк-

роў на огул ся дзе ла i пла ка ла. 

Вель мi ар га нi за цыi да па ма га-

юць, шко лы, не зна ё мыя нам 

лю дзi. Ма цi Дзя нi са ез дзi ла 

да на мес нi ка гу бер на та ра 

Але га Чы кi ды на пры ём, i ён 

па спры яў та му, каб iн фар ма-

цыя бы ла рас паў сю джа на па 

ўсiх рай цэнт рах. Пас ля зва-

ро ту да гу бер на та ра Мiн скай 

воб лас цi Ана то ля Iса чан кi 

гро шы па ча лi па сту паць i з гэ-

та га рэ гi ё на. Вель мi да па ма-

га юць бе ла рус кiя транс парт-

нi кi. На шы аб' явы раз ме шча-

ны ў гра мад скiм транс пар це, 

уклю ча ю чы мiн скi мет ра па-

лi тэн. Зра зу ме ла, што та кая 

су ма хут ка не збя рэц ца, мы 

на гэ та не раз лiч ва лi. За тры 

ме ся цы на збi ра лi 34 ты ся чы 

еў ра. Плюс 10 ты сяч еў ра 

нам абя цаў ня мец кi фонд. 

Я знай шла яго ка ар ды на ты 

ў iн тэр нэ це. Мя не па пра сi лi 

за поў нiць ан ке ту i пе ра даць 

iм па трэб ныя да ку мен ты. Ка-

лi пры е дзем у клi нi ку, трэ ба 

бу дзе на кi ра ваць iм лiст, i яны 

па бяз на ле пе ра лi чаць. Ля-

кар ства, на якое мы збi ра ем 

гро шы, дасць Вар ва ры сi лы 

зма гац ца з хва ро бай. I зна-

чыць, яна бу дзе жыць...

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ



Мi ла сэр насцьМi ла сэр насць  

На дзея для Ва ры
Ка лi хва рэ юць блiз кiя, гэ та заў сё ды го ра, 
але ня ма го ра боль ша га, чым ка лi хва рэ юць 
дзе цi. Цяж кi ды яг наз здоль ны раз бу рыць, 
зда ва ла ся б, моц ныя сем'i. Баць кi Ва ры — 
Дзя нiс i Але на На за рэ вi чы, — на ад ва рот, 
згур та ва лi ся. Дзяў чын цы два га ды, i яна яшчэ 
не ве дае, што асаб лi вая. У яе спад чын нае 
за хвор ван не, вы клi ка нае му та цы яй ге на, — 
спi наль ная мы шач ная атра фiя. Iнакш ка жу чы, 
яна не ў ста не са ма стой на пе ра мя шчац ца. 
У лiс це, якi на пi са ла ў рэ дак цыю ма цi, ад чай 
i на дзея. А яшчэ кра наль нае пры знан не: 
«Ве да е це, на ша сi ту а цыя мно га му нас 
на ву чы ла. Раз бу рыў ся пры выч ны свет, у якiм 
мы ку дысь цi ўвесь час спя ша лi ся. Пры пы нi лi ся 
толь кi та ды, ка лi ад бы ло ся тое, што ад бы ло ся. 
Лю дзi, па гля дзi це на во кал — якое сi няе не ба, 
якiя яр кiя зор кi. За па воль це рытм свай го 
жыц ця, ска жы це доб рае сло ва су се ду, 
па ца луй це баць коў, па дзя лi це ся цяп лом 
з ты мi, ка му гэ та трэ ба ўдвая. Каб па ве рыць 
у цуд, трэ ба аба вяз ко ва ра бiць яго...»

Агуль ная бя да зра бi ла iх мац ней шы мi.

Лю бi мая спра ва Вар ва ры — збi раць ма за i ку.


