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З на шай пош тыЗ на шай пош ты

ДРУ ГАЯ 
МА МА

У кні гах па вы ха ван ні час та пі-

шуць: дзе цям не трэ ба ка заць, 

як ся бе па во дзіць, ім трэ ба 

па каз ваць. Адзін з та кіх пры-

кла даў — учы нак вель мі сціп-

ла га і ін тэ лі гент на га ча ла ве ка: 

жан чы на ўзя ла на вы ха ван не 

сяб роў ку сва ёй дач кі, якая за-

ста ла ся без ма мы.

Воль га Аляк санд раў на Куд рэ віч 
пра цуе ў Мін скім дзяр жаў ным ту рыс-
тыч на-эка ла гіч ным цэнтры дзя цей і 
мо ла дзі за гад чы кам ме та дыч на га 
ка бі не та. Дзяў чын ку за вуць Алі на. 
Да ку мен ты на афарм лен не ста ту су 
пры ём най дач кі Воль га Аляк санд-
раў на не па да ва ла — прос та не ба-
чы ла ў гэ тым сэн су. За дзяў чын кай 
яна пры гляд ва ла яшчэ та ды, ка лі яе 
ма ма цяж ка хва рэ ла. Ка лі ў яе па ча-
лі ся моц ныя бо лі (ан ка ло гія), Алі не 
ў та кой аб ста ноў цы рых та вац ца да 
вы пуск ных эк за ме наў бы ло скла-
да на, та му Воль га Аляк санд раў на 
за бі ра ла дзяў чын ку да ся бе да до-
му — яе дач ка Ма рыя і Алі на сяб-
ра ва лі. Хво рую жан чы ну да гля даў 
та ды баць ка Алі ны. У кра са ві ку 2016 
го да Алі ні най ма мы не ста ла, баць ка 
пры ах во ціў ся да спірт но га. Па ха ван-
не ар га ні зоў ва лі Воль га Аляк санд-
раў на, яе дач ка Ма рыя і са ма Алі на, 
бо на мо мант смер ці не ме ла ся ні 
ка пей кі ў до ме.

— Гэ та бы ла жу дас ная гіс то рыя, 
спа кой на не ма гу ўспа мі наць, — ка-
жа Воль га Куд рэ віч. — Яшчэ больш 
згур та ва лі ся мае дзяў чын кі і за раз 
увесь час пра вод зяць ра зам, на ват 
ву чац ца ў ад ным ка ле джы (Мін скі 
ганд лё вы ка ледж — фі лі ял БДЭУ. — 
Аўт.). Праў да, дач ка ву чыц ца на 
бюд жэ це, а Алі на на плат ным ад-
дзя лен ні — уся го ад на го ба ла не 
ха пі ла. Вель мі скла да на бы ло з 
апла тай, але свет не без доб рых 
лю дзей: сё ле та да па маг лі баць кі на-
ву чэн цаў гру пы, са бра лі па трэб ную 
су му. Яшчэ бы ло вель мі шмат праб-
лем з ЖКГ, вя ліз ныя за па зы ча нас ці 
за свят ло, ва ду ды і са му ква тэ ру. 
І гэ тыя пы тан ні мы вы ра шы лі.

Дзяў ча ты лі чаць ся бе сёст ра мі, 
а пры ём ная дач ка на зы вае Воль гу 
Аляк санд раў ну ма май. Усе ня го ды 
і ра дас ці дзе ляць яны адзін з ад-
ным без утой ван ня. За раз дзяў чы не 
18 га доў. Па сло вах «дру гой ма мы», 
Алі на доб рая, вы ха ва ная, гас па дар-
лі вая, вель мі ак тыў ная і ці каў ная.

Ця пер мно гія лю дзі, перш чым 
неш та зра біць, пра ліч ва юць, што 
яны атры ма юць ад сва іх дзе ян няў, і 
ка лі гэ та не вы гад на, на ват брац ца 
не бу дуць. Воль га Аляк санд раў на не 
лі чы ла сва іх маг чы мых вы дат каў, а 
зра бі ла так, як пад ка за ла ёй сэр ца. 
Ці не гэ та жы вы прык лад для кож-
на га з нас? Па ду май це, ка му вы мо-
жа це быць ка рыс ны мі і па трэб ны мі, 
і стань це та кім ча ла ве кам!

Ка ця ры на МА ТУ СЕ ВІЧ.

МА ЛЕНЬ КІ МІ НОЖ КА МІ 
НА ВЯ ЛІ КІЯ ПОД ЫУ МЫ

«Ся род дзя цей з уся го 
све ту Мі ша ака заў ся 
адзі ным бе ла ру сам»

Мы су стра ка ем ся на ад ным 
з мін скіх ста ды ё наў, у шчыль-
ным гра фі ку хлоп чы каў скла да на 
знай сці воль ную га дзін ку. У Яфі-
ма вось-вось пач нец ца трэ ні роў-
ка, Мі ша прый шоў на ста ды ён за 
кам па нію з бра там. Ма ма двай нят 
Ма рыя ві да воч на хва лю ец ца, ка-
жа, што для хлоп цаў гэ та пер шае 
ін тэр в'ю, та му ёй са мой ці ка ва, як 
яны бу дуць ся бе па во дзіць пад час 
яго. А вось са мі бра ты ў вы дат ным 
на строі і ўжо рвуц ца ў раз мо ву.

Ця пер Яфі му і Мі ха і лу дзевяць 
га доў, зды мац ца ў кі но хлоп цы па-
ча лі пяць га доў та му. Та ды Ма рыя 
ўба чы ла ін фар ма цыю, што ў адзін 
з філь маў па тра бу юц ца дзяў чын-
кі-бліз нят кі, але ўсё роў на вы ра-
шы ла па спра ба ваць. «Мне са мой 
заў сё ды вель мі па да ба ла ся кі но. 
Спра ба ва ла зды мац ца ў эпі зо дах і 
ма соў ках, по тым усё гэ та пе ра клю-
чы ла ся на дзя цей, — рас каз вае 
яна. — У ліс це на кас тынг на пі са-
ла, што ка лі не атры ма ец ца знай-
сці дзяў чы нак, то ёсць хлоп чы кі. 
Праз ней кі час нас па пра сі лі прый-
сці на тыя про бы, і мае дзе ці па ды-
шлі». Так, дэ бю там бра тоў Цу баў у 
кі но стаў фільм «Фар ца».

Не ўза ба ве ў сфе ры іх ін та рэ саў 
з'я віў ся і ма дэль ны біз нес. «У Мі шы 
бы лі праб ле мы з на га мі: ён ка са ла-
піў, та му я вы ра шы ла ад даць дзя цей 
у ма дэль нае агенц тва, доў га шу ка ла 
шко лу, вы бі ра ла, — дзе ліц ца ма-
ма хлоп чы каў. — Ад на са школ не 
спа да ба ла ся дзе цям, а я пры хіль нік 
та го, што ка лі ім не па да ба ец ца, то 
ха дзіць ту ды не вар та».

Так атры ма ла ся, што ма дэль-
ная шко ла не толь кі да па маг ла 
па пра віць па ход ку, але і «пе ра-
рас ла» ў неш та боль шае. Ле тась 
Мі шу Цу бу за пра сі лі па пра ца ваць у 
Іта ліі, там ён рэ кла ма ваў вя до мую 
мар ку адзен ня Dsquаrеd. Ся род 15 
дзя цей з уся го све ту Мі ша ака заў-
ся адзі ным бе ла ру сам. А ня даў на 
сям'я вяр ну ла ся з Кі тая: хлоп цы з 
ма май зна хо дзі лі ся там два ме ся-
цы, увесь гэ ты час у іх бы лі здым кі 
ў роз ных пра ек тах.

«Я вель мі доў га ду ма ла, ці вар-
та ту ды ехаць, — рас каз вае Ма-
рыя. — Сур' ёз на раз маў ля ла з 
дзець мі, не ха ва ла ад іх та го, што 
яны едуць у Кі тай пра ца ваць, што 
гэ та не ад па чы нак, што, маг чы ма, 
бу дзе скла да на. Толь кі пас ля та го 
як яны аб ду ма лі і я дзе сяць ра зоў 
усё ўзва жы ла, мы ры зык ну лі».

— А мы доў га не раз ва жа лі, — 
уклю ча ец ца ў раз мо ву Мі ша. — Бо 
ў Іта лію лё таў толь кі я, а ма ма і 
Яфім ні ра зу не лё та лі на са ма лё-
це. Ім трэ ба бы ло гэ та па спра ба-

ваць, пры тым у ма мы як раз быў 
дзень на ра джэн ня, атрым лі ва ец ца, 
мы па да ры лі ёй гэ тую па езд ку.

«Аб ня ўда лых 
кас тын гах ста ра юся 
не на гад ваць»

Яфім ад зна чае, што пра ца-
ваць у Кі таі бы ло скла да на, бо ча-
сам зды мац ца да во дзі ла ся це лы 
дзень, час та без вы хад ных. «Але 
мне ўсё роў на спа да ба ла ся, — ка-
жа хлоп чык. — У не ка то рыя дні ўсё 
ж та кі атрым лі ва ла ся ад па чы ваць, 
мы па бы ва лі ў пар ках і заа пар ку». 

У Мі шы ра бо ты бы ло менш. «У Кі-
таі за па тра ба ва ны пэў ны рост, — 
тлу ма чыць Ма рыя. — Мі ша яго ўжо 
тро хі пе ра рос».

Са мыя вя лі кія скла да нас ці, з 
які мі да во дзіц ца су ты кац ца хлоп-
чы кам на здым ках, — гэ та доў гія 
ра бо чыя зме ны і ча кан не, у гэ тым 
вы пад ку ра ту юць цац кі і тэ ле фо ны. 
Яшчэ адзін скла да ны мо мант для 
дзя цей — кас тын гі, дак лад ней іх 
вы ні кі. «Ка лі хлоп цы не пра хо дзяць 
ад бор на якую-не будзь ро лю ці 
пра ект, моц на не хва лю юц ца, слёз 
з-за гэ та га дак лад на не бы ло ні ко-
лі, — пры зна ец ца Ма рыя. — Але 
ўсё роў на аб ня ўда лых кас тын гах 
я ста ра юся ім не на гад ваць».

Ар га ні за цый ны мі пы тан ня мі 
хлоп цаў зай ма ец ца ма ма, яна ж 
да па ма гае ім ву чыць тэкс ты сцэ-
на ры яў, ад нак у той жа час Ма-
рыя сур' ёз на со чыць за гра фі кам 
дзя цей, каб рас клад сы ноў быў 
не пе ра гру жа ны. «Я лі чу, што ў 
пер шую чар гу ў дзя цей па він ны 
быць адэ кват ныя баць кі, — ка жа 
яна. — Лю дзі па він ны ра зу мець, ці 
трэ ба той ці ін шы за ня так дзі ця ці, 
ці мо жа дзі ця гэ тым зай мац ца, ці 
хо ча яно. Я ба чу сі ту а цыі, ка лі на-
шмат больш гэ та га хо чуць баць кі 
і ду ма юць, што іх дзе ці ўжо зор кі, 
але тол ку ад та кіх за ня ткаў ма ла. 
Не ска жу, што я не га на ру ся сва і мі 
хлоп чы ка мі, без умоў на, мне пры-
ем на, ка лі ка жуць аб іх пос пе хах. 
Але ж яны са мі хо чуць гэ тым зай-
мац ца! На прык лад, у нас абод ва 
сы ны спра ба ва лі ся бе ў фут бо ле, 

але Мі шу не па да ба ец ца гу ляць, а 
Яфі ма з на ра джэн ня цяг не да мя-
ча. Я не ста ла ні ко га пры му шаць, 
адзін за стаў ся ў фут бо ле, дру гі ў 
якас ці спор ту аб раў для ся бе фех-
та ван не».

Са мі хлоп цы сцвяр джа юць, што 
для іх скла да нас цяў са здым ка мі не 
іс нуе на огул, яны не са ро ме юц ца 
гры мё раў і фа то гра фаў, да рос лых 
парт нё раў па кі на пля цоў цы і рэ жы-
сё раў. «Ка лі на шы да рос лыя ка ле гі 
доб рыя, то мы доб ра ла дзім, а ка-
лі сва рац ца з на мі, то да во дзіц ца 
скла да на», — усмі ха ец ца Яфім.

Хлоп цы, ня гле дзя чы на свой 
уз рост, пра цу юць, як і да рос лыя, 
па кант рак тах, за якія атрым лі-
ва юць гро шы. Ма рыя пры зна ец-
ца, што ў Бе ла ру сі яны, вя до ма, 
не вя лі кія, хоць пра цу юць дзе ці 
на раў не з да рос лы мі. «Вя до ма, у 
пер шую чар гу я пры маю ра шэн не, 
ці пой дзе ў той ці ін шы пра ект дзі-
ця, але за гра шы ма мы не го нім ся. 
Ка лі пра ект ці ка вы, па га джа ем ся 
без пы тан няў». На прык лад, за раз 
Яфім зды ма ец ца ў філь ме пра Ян-
ку Ку па лу, дзе іг рае ма лень ка га 
паэ та.

— Мне вель мі па да ба ец ца гэ тая 
ро ля, — рас каз вае хлоп чык. — Па 
сю жэ це баць ка за ба ра няе мне ву-

чыц ца, та му што сам усё жыц цё 
быў пра цаў ні ком, а я вель мі гэ та га 
ха чу. Але паз ней ён усё ж ад праў-
ляе мя не ў шко лу і на ват до рыць 
кні гу. Мой ге рой па-вар' яц ку шчас-
лі вы, — пры гад вае са мую за па мі-
наль ную сцэ ну Яфім.

Пла ну ец ца, што бе ла рус кі 
фільм пра вя до ма га паэ та вый дзе 
на вя лі кія эк ра ны ўжо ў дру гой па-
ло ве 2019 го да.

«У шко ле мы вя до мыя»
Сён ня на ра хун ку хлоп чы каў 

ужо ёсць ня дрэн ны во пыт, здым кі 
ў та кіх се ры я лах, як «Ко лер са спе-
лай віш ні», «Мы ўсё роў на бу дзем 
ра зам», «Чор ная кроў», «Смеш нае 
ка хан не». Ма рыя ўся ляк спы няе 
на ват най мен шыя на мё кі сы ноў 
на зор насць, хоць Мі ша рас каз вае, 
што ў шко ле іх з бра там прак тыч на 
ўсе па зна юць. «Не ка то рыя па ды хо-

дзяць ад ра зу пас ля вы ха ду філь маў, 
ка жуць пра тое, што ба чы лі нас у 
тэ ле ві за ры». «Так, у шко ле мы вя-
до мыя», — да дае Яфім. А Ма рыя 
ка жа, што про сіць сы ноў не афі ша-
ваць свае да сяг нен ні. «Яны яшчэ не 
зор кі, так, штось ці ў іх атрым лі ва ец-
ца, але яны яшчэ ма лень кія, хлоп-
чы кам ву чыц ца і ву чыц ца. Кож ны 
раз пра гэ та ім ка жу».

У кі но Мі ша і Яфім за па тра ба ва-
ныя больш па ад ным, а не ў якас ці 
бра тоў, хлоп цы на ват ад зна ча юць, 
што па між імі ёсць зда ро вая кан-
ку рэн цыя, але пры гэ тым яны ўсё 
роў на сяб ру юць. «Ад ной чы ад бы-
ла ся та кая гіс то рыя: Яфім збі раў ся 
на кас тынг спра ба вац ца на ро лю, а 
мне не бы ло з кім за стац ца до ма, 
та му ма ма ўзя ла і мя не, — рас каз-
вае Мі ша. — Яфім пра чы таў тэкст, 
але ў яго ад быў ся та кі «ка сяк» — ён 
пе рай граў. Пра гэ та яму ска заў рэ-
жы сёр. Та ды па спра ба вац ца на ро-
лю вы ра шыў я — і атры ма ла ся».

Мі ша ўжо ўпэў не ны ў сва ёй бу-
ду чы ні. «Я ве даю: я пра фе сій ны 
ак цёр, і бу ду ім, ка лі ста ну да рос-
лым, ні ко лі не здра джу кі но». Ма ма 
хлоп цаў здзіў ле на ка жа, што на ват 
для яе гэ та ад крыц цё. Яфім так са-
ма не ха вае здзіў лен ня, бо па куль 
ме на ві та ў яго больш ак цёр скіх ра-
бот. «Я ду маю, як вы рас ту, ка лі не 
атры ма ец ца з ма дэль най і ак цёр-
скай спра вай, пай сці ў фут ба ліс ты, 
ка лі не атры ма ец ца з фут бо лам, 
бу ду фех та валь шчы кам, ка ра цей, 
па ду маю, кім быць», — губ ля ец ца 
Яфім. І да дае, што на огул ма рыць 
сыг раць ро лю кас ма на ўта. Ма рыя 
ў сваю чар гу ад зна чае, што га лоў-
нае, ча го б ёй ха це ла ся, — вы рас-
ціць з хлоп цаў доб рых лю дзей, а 
ка лі праз год яны ска жуць, што 
не жа да юць больш ха дзіць па по-
дыу ме і зды мац ца ў кі но, яна тро хі 
за су муе (усё ж та кі вы дат ка ва на 
вель мі шмат сіл, у тым лі ку дзе ля 
хлоп чы каў жан чы на кі ну ла сваю 
ра бо ту), але пры ме вы бар сы ноў.

Ма ма ма лень кіх ак цё раў ка жа, 
што час цей за ўсё су стра ка ец ца з 
па зі тыў най ацэн кай та го, што сы ны 
вы бра лі пуб ліч ныя за ня ткі ў юным 
уз рос це. «На ват наш та та ў са мым 
па чат ку быў вель мі су праць, а по-
тым уба чыў, што ў дзя цей атрым-
лі ва ец ца, што ім гэ та па да ба ец-
ца, і пры звы ча іў ся, — рас каз вае 
Ма рыя. — Ба бу лі, дзя ду лі так са ма 
пад трым лі ва юць уну каў, га на рац-
ца імі і за мі лоў ва юц ца, ка лі ба чаць 
іх на эк ра нах». «Вя до ма, яны ж лю-
бяць се ры я лы», — да дае Мі ша.

На пры кан цы Ма рыя ад зна чае, 
што ў ак цёр скай і ма дэль най мі тус-
ні хлоп цы не за бы ва юць пра ву чо-
бу, ра зу ме юць, што яна ім вель мі 
па трэб на. На ват зна хо дзя чы ся ў 
Кі таі, браты што дня вы хо дзі лі на 
су вязь з на стаў ні цай, каб не ад ста-
ваць ад школь най пра гра мы.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.

Фо та з аса біс та га ар хі ва сям'і.


