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Звя ла іх ра зам сяб роў ка Ган ны Фі ла таў ны 
па ін сты ту це. Лёс па рас кі даў вы пуск ні коў 
па роз ных ку точ ках бы ло га вя лі ка га Са-
вец ка га Са ю за. З дып ло мам на стаў ні ка 
гіс то рыі Ган на ака за ла ся ў Бе ла ру сі, яе 
ад на курс ні ца — на ра дзі ме Ган ны, у Са-
ра таў скай воб лас ці. Яна і па ве да мі ла, што 
ў Аляк санд ра Гур' е ві ча ня даў на па мер ла 
жон ка…

Ган на Фі ла таў на да зво лі ла Ні не даць яму свой 
ад рас. Ня хай на пі ша. Яна ка лісь ці са ма бы ла ў 
та кім жа ста не адзі но ты пас ля сыхо ду з сям'і му-
жа, бы ла ўдзяч ная лю бой пад трым цы.

І ён на пі саў. Не, не жа ліў ся на ня го ды, на 
адзі но ту. Ён да драб ней шых пад ра бяз нас цяў 
ус пом ніў іх да лё кае юнац тва, пер шую су стрэ чу, 
пер шы па ца лу нак. Іх, як та ды зда ва ла ся, веч нае 
ка хан не…

Пісь мо дры жа ла ў ру ках, слё зы хлы ну лі ліў-
нем. Яна не стрым лі ва ла ся і да ла ім во лю. І не 
бы ло ка му яе су це шыць: адзі ны род ны ча ла век, 
сын, жыў за ты ся чы кі ла мет раў. Ган на пра пла ка-
ла тры дні. Се ла за пісь мо з дум кай усё ра шу ча 
ад ся чы. Але… на пі са ла пра тое, што ўсё па мя тае. 
І ад пра ві лі ся ў па лёт па між Ві цеб скам і да лё кім 
Паўд нё ва с аха лін скам цёп лыя, сар дэч ныя пісь-
мы-ўспа мі ны.

По тым Ган на Фі ла таў на са бра ла ся ў гос ці. 
Еха ла і ля це ла ў стра шэн ным хва ля ван ні, як на 
пер шае спат кан не. Аляк сандр Гур' е віч су стрэў 
яе ў аэ ра пор це з ве лі зар ным бу ке там во сень скіх 
кве так. Ба я лі ся раз мі нуц ца, не па знаць ад но ад-

на го. Бо пас ля іх апош няй су стрэ чы прай шло 
38 га доў, і бы лі яны зу сім не ма ла дыя. Але 
ней кі ўнут ра ны па рыў, неш та не вы тлу ма чаль-
нае па цяг ну ла не вы со кую жан чы ну і вы со-
ка га ху дар ля ва га муж чы ну на су страч. Яны 
са ро ме лі ся свай го за вя дан ня, сва іх мар шчын, 
ста ра лі ся не пры нес ці ад но ад на му бо лю ўваж-
лі вым агля дам. Ён па вёз яе да ся бе да до му. 
Трое дзя цей Аляк санд ра Гур' е ві ча жы лі на 
ма це ры ку. У сва ёй пра стор най ква тэ ры ён 
за стаў ся адзін.

Гэ та бы лі цу доў ныя дні. Як га лант ны муж чы-
на, Аляк сандр Гур' е віч Ган не Фі ла таў не су ма-
ваць не да ваў: эк скур сіі па вост ра ве, на соп кі, 
рэ ста ран, тэ атр, мо ра… Але са мае га лоў нае — 
вя чэр нія пра гул кі, у час якіх да вя ло ся тлу ма-
чыць, ча му ж іх жыц цё выя шля хі ра зы шлі ся. Ва 
ўсім ака за ла ся ві на ва тай вай на. Яна рас сек ла 
іх лё сы. Ган на бы ла ў аку па цыі, ка лі Аляк сандр 
ва я ваў на фрон це. Тра пі ла ў фа шысц кі канц-
ла гер, не каль кі га доў пас ля вы зва лен ня ля чы-
ла ся. Аляк сандр Гур' е віч пі саў на да ва ен нае 
мес ца ра бо ты Ган ны, але са шко лы ад ка за лі, 
што яна за гі ну ла. Ган на так са ма спра ба ва ла 
да ве дац ца пра лёс ка ха на га па да ва ен ным 
ад ра се, але пас ля вай ны Аляк сандр ту ды ўжо 
не вяр нуў ся. Толь кі праз 12 га доў, ка лі ў кож-
на га з іх бы ла сям'я, дзе ці, ім ста ла вя до ма, 
што абое за ста лі ся жы вы мі. Але раз бу рыць 
свя тое — сям'ю — ні ў ко га з іх не ўзнік ла на ват 
дум кі. Так і жы лі, вы хоў ва лі дзя цей.

І вось гэ та су стрэ ча, якая ўска лых ну ла 
ўспа мі ны юнац тва. Яны па зна ва лі ад но ад-

на го на но ва. Ней кі час жы лі толь кі бы лым. Але 
за сла ніц ца ад сён няш ня га не маг лі. Яно ўры ва ла-
ся ня про ша на: то рап тоў ны мі гас ця мі — дзець мі 
Аляк санд ра, то фо та здым ка мі яго жон кі…

Але вя чэр нія пра гул кі зра бі лі сваю спра ву. 
Іх сэр цы зноў ір ва ну лі ся на су страч, а ру кі спля-
лі ся. Яны ўжо не са ро ме лі ся гля дзець у во чы, 
угля дац ца ў тва ры, раз гладж ваць ад но ад на му 
мар шчын кі, ца ла ваць вус ны. Ка хан не ўспых ну-
ла з но вай сі лай. Ма ла дыя, гле дзя чы на гэ тых 
шчас ліў чы каў, здзіў ля лі ся. На пэў на, гэ так жа, як 
здзіў ляў ся па эт Ва сіль Фё да раў, які на пі саў та кія 
рад кі: «А я ког да-то ду мал, что се дые/не лю бят, 
не тос ку ют, не грус тят./Я ду мал, что се дые, как 
свя тые/на женщин и на де ву шек гля дят…» 

А яны ні на ко га не звяр та лі ўва гі. 
Там жа, на Са ха лі не, пай шлі ў ЗАГС і 
за ма ца ва лі свой са юз на ўсё ас тат няе 
жыц цё. Праў да, вы ра шы лі па ехаць да 
Ган ны Фі ла таў ны. Жы вуць у Ві цеб ску 
ўжо 20 га доў.

Я ча сам су стра каю іх у пар ку Ма зу ры-
на: ма лень кую ба буль ку і па доб на га на 
Дон-Кі хо та ху дар ля ва га муж чы ну. Іх ру кі 
па-ра ней ша му счэп ле ны ў моц ны за мок, 
які не ра за мкнуць ні я кім ня го дам.

Тац ця на КУЗЬ МІЧ.

Я во сем га доў зай ма ю ся да па-
мо гай ан ках во рым дзе цям. Да-
лу чы ла да гэ тай спра вы шмат 
лю дзей, ства ры ла цэ лы рух, 
да па маг ла спраў дзіц ца мност-
ву за па вет ных мар, пра вя ла ў 
апош ні шлях больш за дзя ся-
так ма лых і ма ла дых. У мя не 
час та пы та юц ца, ча му я гэ тым 
зай ма ю ся. Шчы ра ка жу чы, для 
ся бе.

Ка лі ўпер шы ню ў сту дэнц кім ін-
тэр на це я ўба чы ла аб' яву пра на бор 
ва лан цё раў, то ад ра зу вы ра шы ла 
ехаць. Ба дай, гэ та быў пер шы і апош-
ні раз без ка рыс ці. Прос та ехаць. Так 
ву чы ла ма ці.

Я атры ма ла та кі ўсплёск эмо-
цый — пе ра важ на ста ноў чых, што 
дру гая па езд ка не пры му сі ла ся бе 
ча каць. Мне бы ло ве се ла, ці ка ва, я 
за во дзі ла сяб роў і ха це ла з імі ба-
чыц ца. Так я атры ма ла пер шую ка-
рысць і пер шую за леж насць.

Чым больш ез дзі ла, тым больш 
ха це ла ся. Я пра гуль ва ла за ня ткі, 
ад мя ня ла спат кан ні. Мя не цяг ну ла 
ту ды. Усё жыц цё па ча ло кру ціц ца ва-
кол цэнт ра (з тых ча соў я пе ра ста ла 
ўжы ваць пер шую част ку сло ва ан-
ка-). Ка лі сва я кі па пра кну лі мя не ў 
ад сут нас ці аса біс та га жыц ця, я за-
ду ма ла ся. І вы свет лі ла, што не ад чу-
ваю ся бе пры ваб най ся род звы чай-
ных хлоп цаў, мне не хо чац ца іх ува гі, 
не хо чац ца пра яў ляць жа ноц касць. 
Толь кі ў цэнт ры я ла ві ла по зір кі хлоп-
цаў, па смі ха ла ся, пад мірг ва ла і пры-
мя ня ла жа но чыя хіт ры кі. Гэ та бы ло 
адзі нае мес ца, дзе я ха це ла і маг ла 
флір та ваць. Та кой ста ла мая дру гая 
за леж насць.

Ка лі мы губ ля ем ка гось ці, то па-
чы на ем ца ніць яго больш. Уз гад ва-
ем, ана лі зу ем, за ўва жа ем тое, ча го 
не ба чы лі ра ней. Так бы ло і з ма і мі 
стра та мі ў Цэнт ры дзі ця чай ан ка ло гіі, 
ге ма та ло гіі і іму на ло гіі. Ка лі па мі ра лі 
сяб ры, мне ад кры ва ла ся іх глы бі ня. 
Я ра зу ме ла іх учын кі, па во дзі ны. Я 
за хап ля ла ся цярп лі вас цю ад ных, ву-
чы ла ся муд рас ці ў дру гіх, пе рай ма ла 
сі лу ду ху трэ ціх. І «пад се ла» на чар-
го вую за леж насць.

Быў час, ка лі я ўпі ва ла ся тра гіч нас-
цю жыц ця ва кол мя не. Мая ду ша бы ла 
пра сяк ну та ёй, і я з вы шы ні гля дзе-
ла на звы чай нае жыц цё. Па ду ма еш, 
спаз ні ла ся на ра бо ту; па ду ма еш, не 
зда ла за лік; па ду ма еш, па сва ры ла-
ся з хлоп цам; па ду ма еш, па да ра жэў 
пра езд; па ду ма еш, пус та ў ха ла дзіль-
ні ку… Мне б ва шы праб ле мы! У мя не 
тут сяб ры па мі ра юць, мне не да вас, 
зям ных. Я зве да ла больш. Я ін шая. 
Пер ма нент ная жа ло ба ста ла ма ім 
апраў дан нем і но вай за леж нас цю.

Ад ной чы я зра зу ме ла, што ім па-
трэб на не толь кі ма раль ная да па мо-
га, але і ма тэ ры яль ная. Баць кі га да мі 
ся дзяць на баль ніч ных ліс тах, мно-
гія за ста юц ца без ра бо ты, жы вуць 
на пен сію па дзі ця чай ін ва лід нас ці. 
Вы дат кі на хво рых дзя цей па вя ліч-
ва юц ца: срод кі гі гі е ны, ле кі, пра дук-
ты — пры хо дзіц ца вы дум ляць ку лі-
нар ныя вы кру та сы, каб за ах во ціць 
па ес ці. Ад ны баць кі не мо гуць на-
бы ваць да ра гія ле кі, ін шым не ха пае 
на эле мен тар ныя по бы та выя рэ чы. 
І я ста ла шу каць, збі раць, пра сіць 
срод кі. Я ра бі ла для іх тое, што яны 
не маг лі зра біць са ма стой на. Я ад-
чу ва ла ся бе па трэб най — гэ та бы ла 
пя тая за леж насць.

Ка лі «Клуб 5000» рос, ім за ці ка-
ві лі ся жур на ліс ты. Пра нас па ча лі 
пі саць. Я, сту дэнт ка жур фа ка, пра-
цу ю чы жур на ліст, са ма да ва ла ін-
тэр в'ю. Мя не на хваль ва лі ў га зет ных 
ар ты ку лах, ра дыё- і тэ ле сю жэ тах. 
Мне да сы ла лі хва леб ныя ліс ты ў ін-
тэр нэ це. Зна ё мыя і не зна ё мыя лю дзі 
пі са лі, якая я ма лай чы на. Пры зна ю-
ся, быў час, ка лі і са ма лі чы ла, што 
я ма лай чы на. І гэ та ста ла шос тай 
за леж нас цю.

…Ка лі мне бы ло сям нац цаць га-
доў і я толь кі пры еха ла ў ста лі цу, 
ма ла ды хло пец па зна ё міў мя не са 
сва ёй ма ці. Дзяў чы не з вёс кі вель мі 
ха це ла ся ўра зіць яе, мін скую ін тэ лі-
гент ку. Я шмат усмі ха ла ся, пра па-
ноў ва ла да па мо гу па ха це, але пра-
ва лі ла ся на прос тым пы тан ні.

— Чым вы за хап ля е це ся, Та ня? — 
спы та ла яна, хут чэй, для пад тры ман-
ня раз мо вы.

— Ні чым, — ці ха ад ка за ла я.
І нер во ва пе ра бі ра ла ў га ла ве: 

ці лі чыц ца за хап лен нем су стрэ чы 
з сяб ра мі, да па мо га ма ці ў ага ро-
дзе, пад рых тоў ка да па ступ лен ня, 
ліс та ван не… Мне бы ло так со рам-
на, што я вы ра шы ла аба вяз ко ва 
чым-не будзь за ха піц ца.

Ця пер у мя не быў ад каз для лю-
бой кам па ніі і лю бо га зна ём ства.

— Хо бі? Што вы! Мне не да хо бі: 
я зай ма ю ся даб ра чын нас цю!

І гэ та ста ла на ступ най за леж нас-
цю.

Ва лан цёр ства, даб ра чын насць, 
«Клуб 5000» да ва лі мне сяб роў і па-
чуц цё ўлас най знач нас ці, ад кры ва лі 
фі ла со фію жыц ця і смер ці, па вы ша лі 
са ма ацэн ку, ля чы лі ад ста рых крыў-
даў, да ры лі ка хан не і «зор ную» хва-

ро бу, да па ма га лі неш та не ка му да ка-
заць. І кож ны раз клін клі нам вы бі вае: 
ва лан цёр ства, даб ра чын насць, «Клуб 
5000» ле чаць ад ад ной за леж нас ці і 
пад са джва юць на ін шую. І ўвесь час 
я маю сваю ка рысць.

На ад ной даб ра чын най ак цыі да 
на шай груп кі ва лан цё раў па ды шоў 
са лід ны муж чы на.

— Ра зу мею: каб гэ тым зай мац ца, 
трэ ба мець ней кую вы га ду. Мне заў-
сё ды бы ло ці ка ва, як раз мяр коў ва-
юц ца са бра ныя гро шы. Які пра цэнт 
вы атрым лі ва е це?

Мы не ма ем з гэ та га ні ка пей кі. 
Але вы га да, без умоў на, ёсць. І яна 
знач на боль шая за гро шы.

«Клуб 5000» звёў мя не з мност-
вам цу доў ных лю дзей, якія ста лі не 
толь кі па плеч ні ка мі і ад на дум ца-
мі, але і бліз кі мі сяб ра мі, да ра гі мі 
людзь мі. У кож на га з іх свой ма тыў, 
свая пры чы на, свая вы га да.

— У мя не ад ра ку па мер ла ня-
вест ка ў Із ра і лі, — у тэ ле фон най 
труб цы чую слё зы ад не зна ё ма га 
аба не нта. — Та му я вы бра ла хлоп чы-
ка, які за раз ле чыц ца ў гэ тай кра і не 
і што ме сяц пе ра ліч ваю да па мо гу з 
пен сіі. Мы не змаг лі вы ра та ваць яе, 
ня хай жа яму па шан цуе.

— Я ба чу, як ты ра ду еш ся, ка лі 
атрым лі ва ец ца са браць не аб ход ную 
су му, — пры зна ец ца сяб роў ка. — Та-
му і пры но шу гро шы: мне пры ем на 
ця бе ра да ваць.

— Я не маг ла знай сці доб рую пра-
цу, — ка жа дру гая. — А ка лі ста ла да-
па ма гаць дзе цям, па ча ла па ва жаць 
ся бе. Ін шыя гэ та за ўва жы лі і так са ма 
па ва жа юць мя не. Я знай шла пра цу.

— Я так люб лю дзя цей, — рас-
каз вае шмат дзет ная ма ці. — Сва іх 

пя цё ра, а лю боў яшчэ за ста ец ца, яна 
пе ра паў няе мя не — трэ ба не ка му 
ад да ваць.

— Так здо ра ва, што ты да еш мне 
шмат за дан няў! Гэ та ва лан цёр ства 
за бі рае ўвесь час, і яго не за ста ец-
ца на дрэн ныя дум кі і роз ныя глуп-
ствы!

— У мя не рас це дач ка. Я ха чу, каб 
яна на ма ім пры кла дзе ву чы ла ся да-
па ма гаць ін шым.

Не як да нас пры яз джа лі ва лан-
цё ры з Маск вы і пра во дзі лі за ня ткі 
па арт-тэ ра піі ў дзі ця чым хос пі се і 
ан ка цэнт ры. Ад на жан чы на піль на 
пры гля да ла ся да дзе так. Акра мя 
сва ёй ува гі і лю бо ві, яна пры вез ла 
не ма лую су му гро шай, ха це ла ах-
вя ра ваць не ка му. Ка лі да ве да ла ся, 
што я ня даў на пе ра жы ла сур' ёз нае 
ДТЗ, то ад да ла гро шы… мне. Без ва-
ган няў і без ва ры ян таў. Яна ні чо га не 
ха це ла слу хаць і ка тэ га рыч на за ба-
ра ні ла пе ра да ваць іх ка му-не будзь. 
На тал лі Ва сіль еў не бы ло за шэсць-
дзя сят, у яе маг лі быць да рос лыя 
ўну кі. Але сын мас коў скай так сіст кі 
за гі нуў у ава рыі, так і не ства рыў шы 
сям'ю. Яна пры еха ла ў ін шую кра і ну 
да па маг чы ан ках во рым дзе цям, але 
ад да ла гро шы мне. Яна так ха це ла, 
у яе бы ла ў гэ тым па трэ ба.

Мы ро бім доб рыя спра вы. Толь кі 
не хва лі це нас за гэ та. Бо мы ро бім 
іх для ся бе.

Тац ця на НЕ МЧА НІ НА ВА,
кі раў нік даб ра чын на га ру ху 

«Клуб 5000»
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Шко ла для да рос лых Шко ла для да рос лых   ��

ДЗЕ
НА ВУ ЧАЦЬ 

БЫЦЬ
БАЦЬ КАМ?

На пры кан цы жніў ня па чы на-
ец ца чар го вы цыкл за ня ткаў 
у ме жах ду хоў на-асвет ніц ка-
га пра ек та «Шко ла баць коў-
ства», ар га ні за та рам яко га 
з'яў ля ец ца між на род ны даб-
ра чын ны фонд «Сям'я — Яд-
нан не — Ай чы на».

«Пра ект на кі ра ва ны на пе ра-
адо лен не кры зі су ін сты ту та сям'і і 
сцвяр джэн не тра ды цый ных ся мей-
ных каш тоў нас цяў, — пад крэс лі вае 
кі раў нік шко лы, да цэнт БДУ, кан-
ды дат тэх ніч ных на вук Сяр гей Кір-
піч. — Та му ўдзел у ім мо жа ўзяць 
кож ны з баць коў, хто жа дае і га то вы 
ву чыц ца, ана лі за ваць улас ныя па во-
дзі ны і зна хо дзіць ад ка зы на жыц цё-
ва важ ныя для яго сям'і пы тан ні».

На за ня тках, якія пра хо дзяць у 
ад воль най фор ме аб мер ка ван ня, 
«на ву чэн цы» — ма ла дыя і ўжо во-
пыт ныя баць кі, а так са ма ма ці, ба-
бу лі і дзя ду лі раз гля да юць як во пыт 
мі ну лых па ка лен няў, так і вы клі кі су-
час нас ці, з які мі ў той ці ін шай сту пе-
ні су стра ка ец ца прак тыч на кож ная 
сям'я. Як баць ку ўсвя до міць сваё 
баць коў ства — ад па чуц ця ад каз-
нас ці да го на ру за яго — і за няць 
год нае мес ца ў сям'і? З ча го па чаць? 
Як ства ра ец ца і чым утрым лі ва ец ца 
баць коў скі аў та ры тэт? Якія на вы кі 
і ўста ноў кі та ту вар та раз ві ваць, а 
якія — кры тыч на ацэнь ваць? Ад ка-
зы на гэ тыя і мно гія ін шыя пы тан ні 
ўдзель ні кі пра ек та «Шко ла баць коў-
ства» шу ка юць ра зам, вы каз ва ю чы 
свой по гляд на пэў ную праб ле му і 
пры слу хоў ва ю чы ся да ін шых мер-
ка ван няў.

Больш пад ра бяз на пра тэ-
мы, фар мат і рас клад за ня-
ткаў мож на да ве дац ца на сай це
www.edіnenіe.by.

Вікторыя ЗАХАРАВА
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Га ра з га рой не сы хо дзяц ца, а ча ла ве чыя шля хі бы ва юць на столь кі па кру час ты-
мі і за блы та ны мі, што пе ра ся ка юц ца ча сам пад са мы мі не ве ра год ны мі вуг ла мі… 
Мож на жыць на ўскрай ку зям лі і ўсё ад но су стрэц ца, а мож на быць су се дзя мі па 
до ме і не за ўва жаць ад но ад на го, па куль не ўмя ша ец ца яго Вя лі касць Лёс. У но-
вай руб ры цы «Ся мей най га зе ты» за пра ша ем вас, ша ноў ныя чы та чы, па дзя ліц ца 
гіс то ры я мі ка хан ня, якое зні та ва ла ад ной чы вас, а мо жа, ва шых баць коў, сва я коў, 
бліз кіх ці да лё кіх сяб роў, якое па кі ну ла шчым лі вы, яр кі, бы ад ка ме ты, след у па-
мя ці або якое шчас лі ва доў жыц ца і сён ня, — сло вам, пра якое ха це ла ся б і вар та 
бы ло рас ка заць ін шым. Та кую гіс то рыю мы і змя шча ем сён ня ў якас ці прэм' е ры 
руб ры кі. Да лу чай це ся!

Вазь му твой боль…Вазь му твой боль…  ��

ПРА ЭГА ІЗМ АЛЬ ТРУ ІЗ МУ 

«ВАМ І НЕ СНІ ЛА СЯ…» 

«А я ка лісь ці ду маў,
што сі выя не ка ха юць…» 


