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А гэ та ён, той са мы пiн чук Дзi-

ма, што зай маў ся спор там, рос 

на ра дасць баць кам, ву чыў ся 

пас ля дзе вя цi кла саў у iн дуст-

ры яль на-пе да га гiч ным тэх нi ку -

ме, але скон чыць яго не па спеў 

з на зва най вы шэй пры чы ны. Тая 

зла шчас ная до за атру ты, на якую 

ўпер шы ню спа ку сiў ся пад лет кам, 

ста ла мя жой у яго жыц цi, якую 

пе ра адо лець бы ло вель мi цяж ка. 

Пасля аднаго зняволення ад бы-

ло ся дру гое, як ён ска жа паз ней: 

«Ка ло нii мя ня лi ся, не мя няў ся све-

та по гляд. Вось уя вi це са бе. Вый-

шаў з тур мы, пры ехаў да до му. 

Ран кам вы гляд ва еш у акно: лю дзi 

спя ша юц ца на ра бо ту, не ка то рыя 

вя дуць дзя цей у са док, пра вод-

зяць боль шых у шко лу. Ва ўсiх не-

ад клад ныя спра вы, рас пi са ны час. 

А та бе нi ку ды не трэ ба! I вось гэ та, 

му сiць, са мае страш нае. У ней кi 

мо мант ра зу ме еш, што ёсць два 

шля хi. Пер шы з iх пры вя дзе на зад 

у звык лы кры мi наль ны ася ро дак. 

Дру гi — гэ та па ста рац ца змя нiць 

сваё жыц цё. Апош нi шлях на шмат 

ця жэй шы, пры ступ кi на iм крох кiя, 

мо гуць раз валь вац ца i лi та раль на 

рас та ваць пад кож ным тва iм кро-

кам. Тут га лоў нае, каб бы лi по бач 

лю дзi, якiя мо гуць пад ка заць, на-

кi ра ваць, да па маг чы».

Та кiх лю дзей Дзмiт рый су стрэў 

у цэнт ры рэ абi лi та цыi даб ра чын-

най рэ лi гiй най мi сii ў Мiн ску ў ра ё не 

Чы жоў кi. Гэ ты цэнтр толь кi ад -

кры ва ўся. Дзмiт рый быў у iм чац-

вёр тым сту дэн там. Ме на вi та так 

на зы ва юць тут рэ абi лi тан таў — не 

па цы ен та мi, на прык лад, а сту дэн-

та мi, пад крэс лi ва ю чы, што лю дзi 

ву чац ца жыць па-но ва му, спа сцi-

га юць но вае жыц цё.

Зноў стаць сы нам
— Вось пры ехаў ту ды, — пра-

цяг вае су раз моў ца, — без зу боў, 

ця пер яны ўстаў ныя, з мноствам 

ды яг на заў, сам та кi, што, зда ец-

ца, у па кет мож на за пхнуць, бо 

пас ля спа жы ван ня нар ко ты каў ад 

ча ла ве ка, мож на ска заць, па ло-

ва за ста ец ца. Мне ад ра зу да ход-

лi ва рас тлу ма чы лi, што пра вi лы 

зна хо джан ня жорст кiя, усе свае 

ра ней шыя звыч кi трэ ба па кi нуць 

за па ро гам i па спра ба ваць на ву-

чыц ца жыць па-но ва му з iн шы мi 

каш тоў нас ця мi i пры яры тэ та мi. 

I тут уз нiк ла яшчэ ад на праб ле ма. 

На мо мант па ступ лен ня ў цэнтр 

на мя не быў скла дзе ны пра та кол 

за пра ва па ру шэн не i за ве дзе на 

кры мi наль ная спра ва. Для звы-

чай на га ча ла ве ка гэ та мо жа скон-

чыц ца пра фi лак тыч най гу тар кай, 

ушчу ван нем, а для та го, хто ўжо 

мае су дзi масць, як у ма iм вы пад-

ку, маг ло б абяр нуц ца но вым тэр-

мi нам зня во лен ня. Усё вi се ла на 

ва лас ку, але цэнтр па ха дай нi чаў

за мя не i ў мi лi цыi пай шлi

на су страч. Усё жыц цё бу ду ўдзяч-

ны тым лю дзям у па го нах, якiя 

па ве ры лi, да лi апош нi шанс. Але 

най перш удзяч ны Бо гу, што так 

рас па ра дзiў ся, бо ка лi б я ад туль 

пай шоў зноў за кра ты, на ўрад цi 

што бы ло б доб ра га ў ма iм жыц цi 

на огул.

— Ма гу ска заць, — пра цяг вае 

Дзмiт рый, — што з цэнт ра рэ абi лi-

та цыi я вый шаў не прос та iн шым, 

я вый шаў зу сiм дру гiм ча ла ве кам. 

Нi бы той ра ней шы не дзе там за-

стаў ся, а но вы прый шоў у гэ ты 

свет. Не ска жу, што гэ та бы ло 

лёг ка. Не ка му мо жа здац ца, што 

ў адзiн дзень цi ад но iм гнен не пра-

свят ле ла ў маз гах i ты стаў iн шы. 

Не, так не бы вае. Гэ та да ец ца вя-

лi кай пра цай, ду шэў най, фi зiч най, 

вя лi кi мi вы сiл ка мi над са бой. Трэ ба 

ву чыц ца па кор лi вас цi, ра зу мен ню, 

ву чыц ца ду маць, ву чыц ца вы каз-

ваць свае дум кi. Усё гэ та — скла-

да ная на ву ка.

Ад ной чы ў цэнт ры за сло ва 

«ў на ту ры» я атры маў дзве га дзi ны 

штраф ных ра бот. Гэ та ж не брыд-

кае, не аб раз лi вае сло ва, але 

сут насць за клю ча ла ся ў тым, каб 

ад вык нуць, вы кi нуць з ужыт ку ту-

рэм ны жар гон на огул. Па мя таю, як 

тыя дзве га дзi ны па лоў час нок, аж 

слё зы на ва чах вы сту па лi. Ця пер 

ра зу мею, што так ву чыў ся па кор-

лi вас цi. Бо ра ней жа як бы ло: та бе 

ска за лi сло ва, а ты — пят нац цаць 

у ад каз, ды якiх! Усё гэ та трэ ба 

бы ло прай сцi, каб прый сцi да Бо га. 

Бо без ве ры, па вод ле май го пе-

ра ка нан ня, сам з та кiм гру зам не 

спра вiш ся, — раз ва жае Дзмiт рый 

Мар цi ноў скi.

Два га ды та му ён ажа нiў ся. 

Жыц цё яго пiн скай сям'i, вя до ма, 

ста ла iн шае. «Я зра зу меў, што для 

сва iх баць коў нi бы на ноў стаў сы-

нам, — ка жа да рос лы ча ла век. — 

Ка лi мы збi ра ем ся ўсе, баць кi 

ра ду юц ца, мы ра зам ад зна ча ем 

ся мей ныя па дзеi, свя ты. Пры яз-

джае сяст ра з сям' ёй, яна вы кла-

дае за меж ную мо ву ў шко ле, у яе 

доб ры муж, дзе цi. I я ця пер пры яз-

джаю з жон кай. Усё ў нас як мае 

быць, i гэ та най вя лiк шае шчас це 

для баць коў».

За раз Дзмiт рый пра цуе на мес-

нi кам ды рэк та ра цэнт ра рэ абi лi та-

цыi, якi раз ме шча ны ў вёс цы Ве лi-

ка ры та, пад пра цоў вае на бу доў лi 

ў Брэс це.

Дом у Ве лi ка ры це
Цэнтр — ад на з уста ноў даб-

ра чын най мi сii «Вяр тан не» Са ю за 

хрыс цi ян ве ры еван гель скай у Бе-

ла ру сi. Цэнтр пад наз вай «Кра i на 

жы вых» з'я вiў ся ў Ве лi ка ры це сем 

га доў та му. Усе ва лан цё ры i су пра-

цоў нi кi цэнт ра са мi ра ней пра хо-

дзi лi рэ абi лi та цыю, ме лi праб ле мы 

з нар ко ты ка мi, ал ка го лем аль бо 

бы лi асу джа ныя. Кож ны з iх та кiм 

чы нам слу жыць жы вым пры кла-

дам для ця пе раш нiх на сель нi каў.

— Па чы на лi з та го, што ку пi лi 

вяс ко вую ха ту ў Ве лi ка ры це, — 

рас каз вае ды рэк тар цэнт ра 

Алег ЛЯ ХО ВIЧ. — Яна, толь кi

ад ра ман та ва ная i кры ху доб ра ў-

па рад ка ва ная, i ця пер слу жыць

жыл лём для тых, што пра хо дзiць 

трэ цi этап пра гра мы рэ абi лi та цыi. 

А для асноў ных сту дэн таў мы па-

бу да ва лi но вы кор пус. Тут муж-

чы ны жы вуць ча ты ры ме ся цы, на 

дру гiя во сем ме ся цаў яны на кi роў-

ва юц ца ў iн шы цэнтр. А да нас 

пры бы ва юць на ас тат нiя шэсць 

ме ся цаў адап та цыi тыя з iх, хто не 

за ха цеў па кi нуць уста но ву, а вы-

ка заў на мер па мя няць сваё жыц-

цё i да сяг нуў пэў ных пос пе хаў. Вя-

до ма, тут бы ва юць i вы пад ко выя 

лю дзi. Не ка му прос та трэ ба пе ра-

зi ма ваць, ка лi больш ня ма ку ды 

пай сцi. Iн шыя не вы трым лi ва юць 

дыс цып лi ны i па тра ба ван няў, бо 

пер ша па чат ко ва бы лi на стро е ны 

на воль нае пра жы ван не на кшталт 

iн тэр на та.

— Мы нi ко га не тры ма ем сi лай, — 

пра цяг вае су раз моўнік. — Ча ла-

век заў сё ды мо жа са браць свае 

рэ чы i пай сцi. Гэ та мес ца доб ра ах-

вот на га зна хо джан ня — апош няе 

слу жыць сты му лам i га лоў ным 

стрым лi ва ю чым фак та рам. Кан-

ды дат пры па ступ лен нi зна ё мiц ца 

з пра вi ла мi пра жы ван ня, мы да ём 

пе ра лiк iх у пiсь мо вым вы гля дзе. 

По тым, ка лi па га джа ец ца i пры-

мае ра шэн не, на кi роў ва ем прай-

сцi ме ды цын скую ка мi сiю. Важ на, 

каб па тэн цый ны сту дэнт зра бiў 

флю а раг ра фiю, ана лi зы кры вi, 

прай шоў ад па вед ных спе цы я лiс-

таў. Пас ля гэ та га кан ды дат пад ра-

бяз на зна ё мiц ца з рас кла дам пра-

жы ван ня, пра вi ла мi, асаб лi вас ця-

мi. На прык лад, пры па ступ лен нi 

кож ны пра хо дзiць да гляд ся бе i 

рэ чаў, па тэн цы яль ны сту дэнт пад-

пiс вае зго ду на во быск. Важ на, 

каб ён не пры нёс з са бой цы га рэ-

ты, ал ка голь, ней кiя таб лет кi. Гэ та 

вы клю ча ец ца ка тэ га рыч на. Iна чай 

якая рэ абi лi та цыя?!

Пра цоў ная тэ ра пiя
Рас па ра дак тут да во лi стро гi. 

Пад' ём у сем ра нi цы, ад бой у адзi-

нац цаць ве ча ра. Ма бiль ныя тэ ле-

фо ны за ба ро не ны, па га ва рыць з 

род ны мi мож на раз на ты дзень, на 

тэ ле фон ны зва нок ад во дзiц ца 5-10 

хвi лiн. Асноў ны ак цэнт ро бiц ца на 

пра ца тэ ра пiю. З ран ку да абе ду 

на сель нi кi цэнт ра пра цу юць ў пад-

соб най гас па дар цы, да па ма га юць 

мяс цо вым жы ха рам. Лi та раль на 

на мi ну лым тыд нi вяс ко вая ба буль-

ка па пра сi ла ра за браць хлеў, а по-

тым нi як не маг ла ўця мiць, ча му 

гэ та хлоп цы ад маў ля юц ца гро шы 

ўзяць за ра бо ту. Але ж ёй толь-

кi па жа да лi зда роўя ды пай шлi 

да ся бе — трэ ба бы ло спя шац ца 

на за ня ткi, якiя тут пра хо дзяць у 

дру гой па ло ве дня. Стар шы ня Ве-

лi ка рыц ка га сель ска га Са ве та 

Вiк тар КI РЫ ЧУН рас ка заў, што 

сель скую бiб лi я тэ ку ў Па жэ жы не 

ва лан цё ры цэнт ра ад ра ман та ва лi 

так, што зай сцi пры ем на. Па вод-

ле слоў кi раў нi ка мяс цо вай ула ды, 

яны заў сё ды пры хо дзяць на да па-

мо гу, вар та толь кi звяр нуц ца.

Па ста яль цы шмат пра цу юць 

на сва ёй пад соб най гас па дар цы. 

У цяп лi цы вы рошч ва юць агур кi, 

iн шую ага род нi ну, у хля ве ёсць 

свойская жы вё ла. Да рэ чы, агур кi 

пра да юць у се зон на сель нiц тву па 

ца не, нi жэй шай за ры нач ную.

По бач з жы лым уз вя лi яшчэ 

адзiн кор пус. Па куль у iм ча со ва 

раз мяс цi лi май стэр ню, дзе вы раб-

ля ец ца плiт ка з гiп су. Да лей, рас-

ка за лi, ёсць пла ны пе ра аб ста ля-

ваць бу ды нак пад жы лы i ад крыць 

цэнтр рэ абi лi та цыi для жан чын. 

Та кiх, што ма юць у гэ тым па трэ-

бу, на жаль, у на шым гра мад стве 

так са ма ня ма ла.

Ра бо та над са бой
На ват па вяр хоў на га зна ём-

ства з жыц цём i по бы там цэнт ра 

да стат ко ва, каб ра зу мець, як тут 

ня прос та жыць i якое жа дан не пе-

ра бу да ваць ся бе па вiн на кi ра ваць 

ча ла ве кам, каб ён усвя до мiў не аб-

ход насць i вы ра шыў прай сцi гэ ты 

шлях. Для мно гiх за ня ткi па вы ву-

чэн нi Свя то га Пi сан ня ста но вяц ца 

са праўд ным вы пра ба ван нем. Як i 

ра бо та для iн шых.

— Нар ка ма ны цэ лы дзень ву чы-

лi ся б, кнiж кi чы та лi, — ка жа Алег 

Ля хо вiч. — Ал ка го лi кi, на ад ва рот, 

лепш бы зран ку да ве ча ра ла па тай 

ма ха лi. А тут трэ ба i ад но, i дру гое. 

А ка лi рас па ра дак не ка га не за-

да валь няе i ён па чы нае абу рац ца, 

буб нiць, мы мо жам сцяр пець раз 

аль бо дру гi. Пас ля трэ ця га ра зу 

ча ла век збi рае свае рэ чы i па кi-

дае ўста но ву. Доб ра ах вот насць 

зна хо джан ня i пад па рад ка ван не 

пра вi лам — за лог i пе рад умо ва 

пос пе ху. Гэ та ўся ляк тлу ма чым 

пры па ступ лен нi.

Вы нi кi та кiх на ма ган няў свед-

чаць са мi за ся бе. Цёз ка Дзмiт рыя 

Мар цi ноў ска га — так са ма Дзi ма, 

так са ма пiн чук, па спеў яшчэ скон-

чыць бан каў скi ка ледж, а по тым — 

дзесяць га доў зня во лен ня. Прай-

шоў праз цэнтр, ця пер су пра цоў нiк 

брэсц ка га ганд лё ва га цэнт ра «Ма-

ця рык», там жа пра цуе яшчэ адзiн 

«вы пуск нiк» — Ра ман. Цэнтр, да-

рэ чы, да па ма гае пра ца ўлад ка вац-

ца тым, хто па спя хо ва пра хо дзiць 

рэ абi лi та цыю i дэ ман струе жа дан-

не па чаць но вае жыц цё.

У кож на га тут у аса бiс тым ар хi-

ве ду шы свая гiс то рыя ко лаў пек ла. 

Прай шлi рэ абi лi та цыю, на прык лад, 

тры бра ты з агу роч най ста лi цы Па-

лес ся — Аль шан. Па вод ле слоў ра-

бот нi каў цэнт ра, там на огул бы ла 

цяж кая сi ту а цыя. Хлоп цы не ўме лi 

чы таць i пi саць, шэ раг са цы яль-

ных на вы каў быў стра ча ны, нi бы ў 

джунг лях вы рас лi. Але ж прай шлi 

на ву чан не, здо ле лi па гля дзець на 

свет iн шы мi ва чы ма i ця пер ма-

юць сем'i, вы рошч ва юць агур кi ў 

Аль ша нах, а ў се зон да па ма га-

юць цэнт ру з на сен нем. Да рэ чы, 

мно гiя, хто прай шоў рэ абi лi та цыю, 

пры яз джа юць сю ды ў вы хад ны я 

з сем' я мi на сва iх ма шы нах, тым 

са мым ста но вяц ца най леп шым ву-

чэб ным да па мож нi кам ця пе раш нiм 

сту дэн там: маў ляў, гля дзi це, i ў вас 

мо жа быць нар маль нае ча ла ве чае 

жыц цё з яго ра дас ця мi, з пэў ным 

да стат кам, з ра бо тай, сям' ёй.

Вя до ма, не ўсе вы хо дзяць iн шы-

мi людзь мi, не ва ўсiх атрым лi ва ец-

ца спра вiц ца з са бой. Пры хо дзi лi ў 

цэнтр i мяс цо выя ал ка го лi кi, i ўсё 

iш ло доб ра пэў ны час, па куль яны 

не ад праў ля лi ся да до му. А там 

трап ля лi пад уплыў са бу тэль нi каў, 

i зноў усё вяр та ла ся на ра ней шыя 

рэй кi. Не ка то рыя з'яз джа юць пас-

ля не каль кiх тыд няў або на ват 

ме ся цаў пра жы ван ня. Але ж ка лi 

сю ды вяр та юц ца на трэ цi этап — 

та кiх ця пер у Ве лi ка ры це жы ве 

ча ты ры ча ла ве кi — гэ та зна чыць, 

што рэ абi лi та цыя пры но сiць пос-

пех. У цэ лым жа, па вод ле ста тыс-

ты кi, пры блiз на 70 пра цэн таў тых, 

хто прай шоў рэ абi лi та цыю, па чы-

на юць но вае жыц цё без ал ка го лю, 

нар ко ты каў, ты ту ню.

Сён ня ў цэнт ры зна хо дзiц ца 

12 сту дэн таў. Са ма му ма ла до му 

26 га доў, са ма му ста рэй ша му — 

53. Рэ абi лi та цый ная пра гра ма раз-

лi ча на на паў та ра го да. Пер шая 

част ка кры зiс ная, са мая цяж кая 

для сту дэн таў, яна пра цяг ва ец ца 

ча ты ры ме ся цы. По тым на стае 

вась мi ме сяч ны пе ры яд рэ абi лi та-

цыi, на гэ ты час па ста яль цы на кi-

роў ва юц ца ў Ба ра на вi чы. I апош нi 

этап ля чэн ня — адап та цыя — паў-

го да, яе пра хо дзяць тут, для гэ-

тых на сель нi каў рэ жым дня больш 

воль ны. Адзiн з та кiх жы ха роў 

рас ка заў, што са мы цяж кi, вя до-

ма, быў пер шы пе ры яд: «Не каль кi 

ра зоў збi раў свае рэ чы, каб сыс цi 

ад сюль. Але да хо дзiў да вес нiц i 

вяр таў ся, бо ра зу меў, што за ты мi 

дзвя ры ма ча кае ра ней шае, якое 

ўжо ўмяс цi ла дзе сяць су дзi мас-

цяў. А жыць па-ра ней ша му больш 

не ха чу. Вi даць, не для та го я на-

ра дзiў ся на свет, каб быць ал ка-

го лi кам i нар ка ма нам. Ха чу быць 

прос та ча ла ве кам».

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ,

Ма ла рыц кi ра ён.

ВЯР ТАН НЕ ДА ЖЫЦ ЦЯ

Ды рэк тар Алег ЛЯ ХО ВIЧ дэ ман струе гiп са вую плiт ку ў май стэр нi.

«Не ка му мо жа здац ца, 
што ў адзiн дзень цi ад но 
iм гнен не пра свят ле ла ў 
маз гах i ты стаў iн шы. Не, так 
не бы вае. Гэ та да ец ца вя лi кай 
пра цай, ду шэў най, фi зiч най, 
вя лi кi мi вы сiл ка мi над са бой. 
Трэ ба ву чыц ца па кор лi вас цi, 
ра зу мен ню, ву чыц ца ду маць, 
ву чыц ца вы каз ваць свае 
дум кi. Усё гэ та — скла да ная 
на ву ка».

«Мы нi ко га не тры ма ем 
сi лай. Ча ла век заў сё ды мо жа 
са браць свае рэ чы i пай сцi. 
Гэ та мес ца доб ра ах вот на га 
зна хо джан ня — апош няе 
слу жыць сты му лам 
i га лоў ным стрым лi ва ю чым 
фак та рам».


