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Іх шас цё ра. Па куль што 
шас цё ра: Па вел, Ган на і дзе ці. 
Фі лі пу 11 га доў, Іво не — 
7 га доў. Столь кі ж споў ні ла ся 
Ад элі, а ма лод шай, Алі віі, — 4. 
І ўсе з не цяр пен нем ча ка юць 
з'яў лен ня на свет пя та га 
дзі ця ці — Паў лін кі.

Вя до мы ак цёр, рэ жы сёр Па вел 
Хар лан чук сён ня вель мі за па тра-
ба ва ны — вы сту пае на сцэ нах Ку-
па лаў ска га тэ ат ра і Тэ ат ра-сту дыі 
кі на ак цё ра, ро біць улас ныя па ста-
ноў кі, шмат зды ма ец ца ў кі но. Ган-
на — так са ма вы пуск ні ца Ака дэ міі 
мас тац тваў, слу жы ла ў дра ма тыч-
ным тэ ат ры імя Мак сі ма Гор ка га і 
тэ ат ры Бе ла рус кай ар міі, але ця пер 
змя ні ла ак цёр скую пра фе сію на пра-
фе сію ма мы і за ха валь ні цы ся мей на-
га агме ню. У сям'і ўсе раз маў ля юць 
на бе ла рус кай — не ў па го ні за трэн-
дам, а та му, што ад чу ва юць гэ та пра-
віль ным; удзель ні ча юць усе ра зам у 
на ва год ніх і ка ляд ных па ста ноў ках. 
«Тое, што мы ёсць сям'я, — гэ та са-
мая га лоў ная пе ра мо га і да сяг нен не 
ў ма ім жыц ці», — час та га во рыць у 
ін тэр в'ю Па вел, які ў свой час без 
ва ган няў узяў двай ное проз ві шча ў 
знак па ва гі і ка хан ня да жон кі. Ка-
рыс та ю чы ся вы пад кам, вы во дзім з 
це ню і Ган ну.

— Аня, вы вель мі моц ная і муж-
ная жан чы на — з ча тыр ма дзець мі, 
у ча кан ні пя та га, са брац ца на кон-
курс «Сям'я го да»… Як асмеліліся 
на гэта?

— З ад мі ніст ра цыі Мінск ага ра ё на 
за пы та лі, ці згод ны мы, — і Па ша па-
га дзіў ся. Усё за ле жа ла най перш ад 
яго, бо ён за звы чай вель мі за ня ты 
ўлет ку. Гэ та час ак тыў ных зды мак, 
пад час якіх мы та ту до ма амаль не 
ба чым… І ўсё ад но так атры ма ла ся, 
што ме на ві та на дзень пра вя дзен ня 

кон кур су Па ша быў за ня ты ад ра зу ў 
не каль кіх здым ках, у Ра сіі і ў Бе ла ру сі, 
та му да вя ло ся ехаць без яго. Па шчы-
рас ці, пры ехаць з ча тыр ма дзець мі, 
ця жар най — гэ та ўсё не скла да на.

—?!
— На са мрэч. Га лоў ная скла да-

насць — у пад рых тоў цы, ка лі трэ ба 
ўсіх дзя цей «па стро іць», па тлу ма-
чыць, што за чым не аб ход на ра біць, 
ад рэ пе ці ра ваць кон курс нае вы ступ-
лен не. Вось з гэ тым — так, да вя ло ся 
па пра ца ваць.

…У наш час мець ча ты рох дзя-
цей і вы ра шыць на ра дзіць пя тае — 
сён ня не тое што рэд касць, а амаль 
гра ма дзян скі подз віг. Але толь кі не 
для Паў ла і Ган ны, якія ад ра зу, яшчэ 
больш за 10 га доў та му, ха це лі вя лі-
кую сям'ю.

— Мы не ад чу ва ем, быц цам гэ та 
ця жар, — кру ціць га ла вой Аня, — гэ-
та ж наш свя до мы вы бар.

— Вы не афі шу е це, але і не 
ўтой ва е це, што два іх дзе так узя-
лі з дзі ця ча га до ма. Ня ўжо і гэ ты 
этап прай шлі бяз боль на?

— З імі бы ло скла да на, ка неш не. 
Пер шы год адап та цыі да ваў ся ня прос-
та. Фі ліп ужо быў да рос лы і за кры ва-
ўся ўнут ры ся бе. Трэ ба бы ло пры клас-
ці шмат на ма ган няў, каб ён ад крыў ся, 
да ве рыў ся нам; а ма лень кая Іво на, 
на ад ва рот, усе эмо цыі вы плёск ва ла 
вон кі — та ту не пры зна ва ла, муж чын 
на огул не пад пус ка ла бліз ка, ва ды 
ба я ла ся… Што да па маг ло спра віц-
ца? На пэў на, ве ра. Я заў сё ды ка жу, 
што без Бо га не маг чы ма мець тую 
лю боў, з якой трэ ба па ды хо дзіць да 
гэ тай спра вы. Бо па лю біць чу жых дзя-
цей вель мі скла да на. Я ве даю сем'і, 
якія бя руць дзі ця і прос та зма га юц ца 
з па чуц цём улас най не лю бо ві, і я іх 
вель мі ра зу мею. У нас, спа дзя ю ся, 
атры ма ла ся па-са прад на му па лю біць 
дзя цей, і мы — сям'я. Хоць Фі ліп і Іво-
на ве да юць, што яны не род ныя, але 
яны — так са ма на шы дзе ці.

— Ці не бы вае ча сам крыўд на, 
што да вя ло ся фак тыч на ах вя ра-
ваць ак цёр скай кар' е рай дзе ля 
вы ха ван ня дзя цей?

— Ёсць та кі мо мант, мо жа быць. 
Я б са праў ды ха це ла больш рэа лі-

за вац ца ў пра фе сіі, бо дзе ля гэ та-
га доў га ву чы ла ся, я акт ры са, якой 
ці ка ва іг раць у тэ ат ры, зды мац ца ў 
кі но… Яшчэ з тры ма дзець мі я пра-
ца ва ла — прос та бра ла іх з са бой. 
За раз гэ та не маг чы ма. Але я не шка-
дую, бо ра зу мею: тое, што я ця пер 
раб лю, — на шмат важ ней шае, чым 
мая кар' е ра, чым на огул лю быя пра-
фе сій ныя да сяг нен ні. Та кое ней кае 
ўнут ра нае ад чу ван не, ба чан не вы-
ні каў ма ёй пра цы. А мяр кую, ні хто 
не аспрэ чыць, што вы хоў ваць дзя-
цей — вя лі кая пра ца. І яна не тое каб 
кам пен суе пра фе сій ную не да рэа лі-
за ва насць — гэ та на ват не маг чы ма 
па раў ноў ваць! Да та го ж мы ез дзім 
з тэ ат раль ны мі па ста ноў ка мі па шко-
лах, сад ках, дзі ця чых да мах; 5 га доў 
іс нуе па стаў ле ны Паў лам цу доў ны 
спек такль «Маё сэр ца б'ец ца» ў ме-
жах пра ек та «У аба ро ну жыц ця» — 
толь кі што зрэд ку ён ця пер ідзе. Але, 
ду маю, неш та бу дзе ад бы вац ца ў гэ-
тым рэ чы шчы, і я сыг раю яшчэ не 
ад ну ро лю.

— Вы з Паў лам — жы вое аб-
вяр жэн не тэ о рыі аб не тры ва лас ці 
сту дэнц кіх шлю баў. І ўсё ж дзве 
твор чыя, эма цы я наль ныя асо бы 
ў сям'і — спа лу чэн не ня прос тае. 
Як за хоў ва е це лад у до ме?

— У нас ёсць та кое пра ві ла, якое 
пад ка заў ад ной чы муд ры ча ла век, і 
мы ім ка рыс та ем ся. Без яго ў свой 
час хто ве дае, што бы ло б і як атры-

ма ла ся… Фар му лю ец ца яно 
вель мі прос та: «хто па ві нен 
па пра сіць пра ба чэн ня, ка лі вы 
па крыў дзі лі ся ад но на ад на-
го?» Мы, вя до ма, ста лі раз ва-
жаць: на пэў на, той, хто ві на ва-
ты. А пра віль ны ад каз — «я». 
У сэн се, кож ны па ві нен іс ці на 
пры мі рэн не пер шым.

— Прос та гу чыць і не 
заўж ды прос та рэа лі зу ец-

ца. Ці атрым лі ва ец ца ў вас?
— Атрым лі ва ец ца. І ў мя не та-

кое ад чу ван не, што чым да лей, тым 
яшчэ блі жэй мы ро бім ся, тым нам 
больш не ха пае ад но ад на го. Не ма-
гу ска заць, быц цам у сям'і мы дзве 
та кія эма цы я наль ныя асо бы, па між 
які мі не па збеж ныя кан флік ты. Па ша 
пры хо дзіць да до му, ады граў шы ўсе 
эмо цыі на пля цоў цы, і хо ча прос та га, 
спа кой на га баў лен ня ча су з бліз кі мі. 
І мы яго што раз вель мі ча ка ем. Тым 
больш, з улі кам та го, што ця пер ад-
бы ва ец ца ў све це, на коль кі кож ны 
дзень да ра гі і на коль кі трэ ба ца ніць 
ад но ад на го — гэ тае ра зу мен не ў 
на шай сям'і вель мі моц нае.

— Прад ба чу ад каз на пы тан не, 
як вы вы хоў ва е це дзя цей: у лю-
бо ві.

— Так, у лю бо ві, — усмі ха ец ца. — 
Але і ў стро гас ці, бо лю боў так са ма 
стро гая. І ка лі ты лю біш, то ў пэў ны 

мо мант ка ра еш, на кі роў ва еш дзі ця, 
за сце ра га еш ад па мы лак. Дзе ці ўсё 
ад но ма ні пу лю юць, зруш ва юць уста-
ля ва ныя рам кі. Та му трэ ба іх у пэў ны 
час з лю боўю, але і стро гас цю, спы-
ніць у чымсь ці, па ка раць — але па-
ка ран не па він на ад па вя даць пра ві не. 
І мне зда ец ца, што ў іх так са ма ёсць 
ра зу мен не, што мы іх лю бім заўж ды і 
ўся кі мі і што на ша стро гасць — толь-
кі част ка вя лі кай баць коў скай лю бо-
ві. Пры чым яшчэ вель мі важ на, што 
Па ша — на са мрэч на ша пад трым ка 
і апо ра, і са мы моц ны тыл, які мож на 
ўя віць; у нас ад ноль ка выя по гля ды 
на вы ха ван не, і та та для дзя цей ста-
п ра цэнт ны аў та ры тэт.

— Пас ля пе ра мо гі ў аб лас ным 
эта пе кон кур су вы трап ля е це ў 
рэс пуб лі кан скі фі нал, які ўба чыць 
мност ва лю дзей. Маг чы ма, не ка га 
ваш прык лад пад штурх не да важ-
ных ра шэн няў ва ўлас най сям'і. 
Якую дум ку ха це ла ся б да нес ці 
да ін шых сем' яў?

— Што сям'я — гэ та най вя лік шая 
каш тоў насць, і праз яе Бог дае но вае 
жыц цё. Та му ца ні це гэ ты час, у які вы 
ра зам, вель мі бе ра жы це ад но ад на го. 
І яшчэ вель мі ха це ла ся б, каб дзе ці не 
бы лі для нас ця жа рам. Ця пер рас паў-
сю джа ны стэ рэа тып, што дзе ці — гэ-
та так скла да на, так цяж ка, «як вы 
іх пра кор мі це?»… Усё гэ та мы чу ем 
па ста ян на. А трэ ба ўсвя до міць ін шае: 
як ска за на ў Біб ліі, дзі ця — гэ та ўзна-
га ро да, якая нам да ец ца звыш. І за 
пэў ны ад рэ зак ча су, да во лі ка рот кі, 
мы ма ем шанц уклас ці ў дзі ця ўсё тое, 
што ўме ем і ве да ем са мі, і ад пра віць 
у жыц цё. Ка лі ўзяць на ся бе гэ тую ад-
каз насць і нес ці яе з ра дас цю, по тым 
вы аба вяз ко ва ўба чы це плён сва ёй 
пра цы і па кі не це, ма быць, са мы знач-
ны след на зям лі…

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та аў та ра і з ар хі ва ге ро яў.

Ган на ХАР ЛАН ЧУК-ЮЖА КО ВА:

Па лю біць чу жых дзя цей 
вель мі скла да на. Я ве даю 
сем'і, якія бя руць дзі ця 
і прос та зма га юц ца 
з па чуц цём улас най не лю бо ві, 
і я іх вель мі ра зу мею. У нас, 
спа дзя ю ся, атры ма ла ся 
па-са прад на му па лю біць.

Сям'я — гэ та най вя лік шая 
каш тоў насць, і праз яе Бог 
дае но вае жыц цё. Та му ца ні це 
гэ ты час, у які вы ра зам, 
вель мі бе ра жы це ад но ад на го.

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

ЯК Я ПЕ РА СТА ЛА ТУР БА ВАЦ ЦА

«ДЗЕ ЦІ — ГЭ ТА НЕ ЦЯ ЖАР,«ДЗЕ ЦІ — ГЭ ТА НЕ ЦЯ ЖАР,
А ЎЗНА ГА РО ДА»А ЎЗНА ГА РО ДА»

Сям'я збіраецца разам не толькі дома:
дзеці выступаюць з Паўлам і Аняй у адным са спектакляў.

«Як ма га хут чэй пе ра зва ні мне! Тэр мі но ва 
па трэб на да па мо га! Гэ та пы тан не жыц ця і смер-
ці!!!» — атрым лі ваю экс прэ сіў нае па ве дам лен не 
ад Та ні, ва лан цёр кі ан ках во ра га па да печ на га. 
Усе праб ле мы, за якія мы бя ром ся, — гэ та пы-
тан ні жыц ця і смер ці. І ўсе яны тэр мі но выя. Што 
мо жа быць та кім эк стран ным? На бі раю.

— Усё дрэн на! Сён ня прый шлі вы ні кі ана лі-
заў Алі. У яго 90 пра цэн таў гэ тых… за бы ла ся, як 
за вуц ца… Што ра біць?! Ура чы ска за лі, ля чыць 
бес сэн соў на. Ад праў ля юць да до му! Ма ці не хо-
ча жыць! Як быць?! Яна зва ні ла мне ў сля зах! 
90 пра цэн таў… Як жа іх?.. Я не ве даю, што ра-
біць, на ват сло вы за бы ваю! Чым да па маг чы?!

Та ня апя кае 16-га до ва га Алі з Азер бай джа-
на. Ён ле чыц ца ў бе ла рус кім Цэнт ры дзі ця чай 
ан ка ло гіі, ге ма та ло гіі і іму на ло гіі ўжо дру гі раз. 
Для за меж ні каў ля чэн не ў нас плат нае. Як толь-
кі сын за хва рэў, баць кі пра да лі ква тэ ру ў Ба ку, 
каш тоў ныя ўпры га жэн ні, узя лі крэ ды ты і па еха-
лі ў Бе ла русь з дзвю ма доч ка мі і хво рым сы нам. 
Тут у іх на ра дзі ла ся ма лень кая Со ня — яна па-
він на стаць до на рам ства ла вых кле так для Алі. 
Усе пра ца здоль ныя чле ны сям'і ўлад ка ва лі ся на 
пра цу. Але гро шай не ха пі ла. Да па ма га лі ўсім 
све там. Пе ра сад ку ра біць не ста лі, бо Алі вый-
шаў у рэ мі сію. Даў гі за ля чэн не па га сі лі, сям'ю 
ад пра ві лі на ра дзі му.

Не ўза ба ве хва ро ба вяр ну ла ся. Ма ці з сы-
нам зноў пры еха лі ў Мінск. Вост ра паў ста ла 
пы тан не пе ра сад кі кас ця во га моз га і вя лі кай 
су мы гро шай на гэ тую апе ра цыю.

Та ня з ка ле га мі ак тыў на ўзя ла ся збі раць 
срод кі на ля чэн не Алі.

І вось та бе гром ся род яс на га не ба: не бу дзе 
пе ра сад кі, не трэ ба збі раць гро шы, ля чыць не 
мае сэн су — зра бі лі, што маг лі.

Мне зна ё мы яе стан ад чаю і без да па мож-
нас ці. Бег на мес цы — быц цам усё, што ты ро-
біш, мар нае, бо ні чо га ўсё роў на не мя ня ец ца.

Ад ной чы я зра зу ме ла, што са мае мар нае 
ў на шай спра ве — вось та кі стан ад чаю, тры-
вож насць і са ма раз бу рэн не. Ён ні чо га не дае 
ні нам, ні на шым па да печ ным. Толь кі за бі рае 
сі лы і час, па трэб ныя для спра вы.

— Я вы ра шы ла ада слаць да ку мен ты Алі ў 
за меж ныя клі ні кі. Мо жа, яны возь муц ца ля чыць 
яго да лей. А што, ка лі яны не возь муц ца? А рап-
там вы ста вяць ве лі зар ную су му, якую нам ні ко лі 
не са браць? А ці бу дуць бе ла ру сы да па ма гаць 
азер бай джан цу, які ле чыц ца ў Із ра і лі? Што, ка лі 
лю дзі пе ра ста нуць пе ра ліч ваць гро шы на Алі?

Стоп, Та ня! Не вы ра шай за дак та роў, не 
вы ра шай за бух гал та раў, не вы ра шай за ўсіх 
бе ла ру саў. Гэ та іх ад каз насць, іх ра шэн ні, гэ та 
бу ду чы ня, якую мы не мо жам прад ка заць. Ад-
каз вай толь кі за ся бе. Ты пры ня ла ра шэн не да-
па ма гаць Алі. Ты гэ та ро біш. Ты ўзя ла на ся бе 
ад каз насць збі раць гро шы на яго ля чэн не. Ты 
з гэ тым спраў ля еш ся. Та бе ў га ла ву прый шла 
пра віль ная дум ка ад пра віць яго да ку мен ты ў 
Із ра іль. Зра бі гэ та.

Ад ной чы я вы ра шы ла нес ці ад каз насць 
толь кі за ся бе і за сваю част ку ра бо ты. Вы яві-
ла ся, што ас тат няе не за ле жыць ад мя не, коль кі 
ні пе ра жы вай, коль кі слёз ні пра лі вай. На ват ка-
лі я спра ба ва ла прад каз ваць па во дзі ны ін шых 
лю дзей, кож ны раз мя не ча каў сюр прыз.

Пе ры я дыч на я раб лю рас сыл ку пра сва іх 
па да печ ных. Ад праў ляю па элект рон най по-
шце ці ў са цы яль ных сет ках ін фар ма цыю пра 
не аб ход ную да па мо гу. Ра ней вы бі ра ла лю дзей, 
якія, ве ра год ней за ўсё, мо гуць ад гук нуц ца. 
Да сы ла ла тым, хто, на мой по гляд, да па мо жа. 

Трап ля лі ся і тыя, хто «хут чэй за ўсё не, але ня-
хай бу дзе». Гэ тыя лю дзі заў сё ды здзіў ля лі. Ад 
тых, на ка го я ўскла да ла над зеі, і на ват сён ня 
ня ма ад ка зу. А тыя, ка го я «за бра ка ва ла», ад-
гу ка лі ся са мі і да лу ча лі сяб роў.

Ця пер я не бя ру ся вы ра шаць за ін шых. Рас-
сыл ку раб лю вы пад ко вым лю дзям. Не ўскла да-
ю чы над зеі на доб рых і не па збаў ля ю чы шан цу 
не на дзей ных.

І ня хай не кож ны ад ра сат здо лее да па маг чы, 
але кож нае звя но вы кон вае важ ную ра бо ту. 
Адзін за ўва жае ін фар ма цыю, пе рад ае ін ша му, 
той, у сваю чар гу, рас каз вае пра яе цэ лай кам-
па ніі — у гэ тай кам па ніі на ра джа ец ца ідэя, як 
да па маг чы, і толь кі адзін ча ла век яе рэа лі зуе. 
Я не здзіў ля ю ся, ка лі па моч ні кам аказ ва ец-
ца ся бар бра та сва та та го ад ра са та, яко му я 
пер ша па чат ко ва да сы ла ла прось бу. Кож ны з 
іх зра біў сваю ра бо ту, як і я. Ка лі ад каз ваць 
толь кі за ад ну част ку за дан ня, мож на зра біць 
яе мак сі маль на якас на.

Ад ной чы я за пра ша ла вя до ма га бе ла рус ка га 
рок-спе ва ка па він ша ваць з днём на ра джэн ня 
Анд рэя, па цы ен та дзі ця ча га ан ка цэнт ра. Спя вак 
вы слу хаў, пра нік ся, ад ра зу па га дзіў ся пры ехаць. 
Але з ад ной умо вай: спя ваць ён не бу дзе.

Яшчэ гэ тай праб ле мы мне не ха па ла! На 
пра цы га ня юць, до ма са ба ка не вы гу ле ны, да 
за лі ку ва ўні вер сі тэ це трэ ба рых та вац ца. А тут 
свя та не атрым лі ва ец ца зла дзіць! Ка ман да ваць 
«зор кай» не ма гу — пас ля зван ка ўсё яшчэ 
дры жаць ка лен кі, за га даць спя ваць не маю 
пра ва. Ня вы зна ча насць і не за вер ша насць так 
тур ба ва лі маю ўнут ра ную пер фек цы я ніст ку, 
што і пра ца ваць не маг ла, і да за лі ку не пад рых-
та ва ла ся, і на са ба ку за бы ла ся. Я ўжо вы ра шы-
ла не ехаць на дзень на ра джэн ня. І тут да мя не 

дай шло: твая за да ча ма лень кая — пры клас ці 
ўсе на ма ган ні, каб ар га ні за ваць мі ні-кан цэрт. 
Вы нік — за спе ва ком. Але ты па він на па ста-
рац ца. Зра бі яшчэ адзін крок. Зра бі ўсё, што 
мо жаш. Не хва люй ся за ра шэн не — па кінь гэ та 
ро ке ру. Прос та зра бі сваю част ку за дан ня.

І я пі шу СМС «зор цы». Пра тое, як Анд рэй 
збі раў ся на яго кан цэрт, але тра піў у рэ ані-
ма цыю. Пра тое, якой на цяг ну тай мо жа быць 
су стрэ ча ў па ла це і як раз ра дзіць ат мас фе ру 
пес ня. Пра тое, што ў ад дзя лен ні яшчэ мност ва 
ама та раў ро ку, і мі ні-кан цэрт па ра дуе не толь кі 
імя нін ні ка. І пра тое, што гэ та мо жа быць апош ні 
дзень на ра джэн ня Анд рэя.

Ад ка зу не прый шло, але я су па ко і ла ся, бо 
зра бі ла ўсё, што ад мя не за ле жа ла.

…На заўт ра я су стра ка ла Ля во на Воль ска га 
на пар коў цы дзі ця ча га ан ка цэнт ра. Ён за чы ніў 
за са бой дзве ры аў то, па ды шоў, па ві таў ся і 
зноў пай шоў да ма шы ны. З за дня га крэс ла 
спя вак да стаў… гі та ру.

Кан цэрт са браў усё ад дзя лен не. Спя ва лі хо-
рам, ім пра ві за ва лі, раз маў ля лі па між пес ня мі, 
гі та ру змя няў губ ны гар мо нік. Гэ та быў апош ні 
дзень на ра джэн ня Анд рэя. Ра да, што ме на ві та 
та ды зра зу ме ла: я — толь кі ад но звя но лан цуж-
ка і сваю спра ву па він на вы ка наць ад каз на.

— Што ж ра біць?! — у тэ ле фо не тры вож на 
гу чыць го лас Та ні.

Су па ко іц ца. І да слаць да ку мен ты ў Із ра іль. 
Гэ та твая част ка ра бо ты. Ас тат няе ад нас не 
за ле жыць — і ня хай яно ця бе не тур буе.

Тац ця на НЕ МЧА НІ НА ВА,
кі раў нік даб ра чын на га ру ху «Клуб 5000».


