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СПЕ ЦЫ ЯЛЬ НЫ РЭ ПАР ТАЖ

«БАЦЬ КОЎ СКІХ ПРА ВОЎ 
ЖАН ЧЫН 
НЕ ПА ЗБАЎ ЛЯ ЮЦЬ»

Дом дзі ця ці ўзнік у го мель скай 

ка ло ніі яшчэ ў 1961 го дзе. По бач 

з бу дын кам — пля цоў ка з гор ка мі 

і арэ ля мі, пер са нал — жан чы ны ў 

бе лых ха ла тах. Па доб на на звы-

чай ны дзі ця чы са док — ка лі б не 

вы со кая ага ро джа з дро там і пра-

пуск ная сіс тэ ма.

— Тут зна хо дзяц ца ма лыя да 

трох га доў. У та кім уз рос це яны 

яшчэ не ра зу ме юць, што жы вуць 

у па праў чай уста но ве, — ка жа 

на чаль нік До ма дзі ця ці Ма рыя 

ЗА ПА РО ВАН НАЯ.

Па аду ка цыі яна ўрач. Ра ней 

пра ца ва ла дзі ця чым не ўро ла гам, 

а шэсць га доў та му пе ра вя ла ся на 

ра бо ту ў ка ло нію. Спа чат ку ў мед-

часць, по тым — да дзя цей.

За ма ле чай тут на гля да юць круг-

ла су тач на: дзя жу раць мед сёст ры і 

нянь кі. У шта це ёсць так са ма вы ха-

ва це лі, пе ды ятр, ма са жыст ка, му-

зыч ны кі раў нік, дэ фек то лаг. Ма рыя 

За па ро ван ная сум на за ўва жае: не-

ка то рым дзе цям па шан ца ва ла, што 

яны апы ну лі ся тут.

— Мно гія на ра джа юц ца з па-

та ло гі я мі — з бо ку сар дэч на-са-

су дзіс тай, стра ва валь най, нер во-

вай сіс тэ мы. Па ар та пе дыі шмат 

праб лем. Не факт, што гэ тыя дзе ці 

свое ча со ва тра пі лі б да ўра ча: ся-

род мам ёсць тыя, хто вя дзе аса-

цы яль ны лад жыц ця. А тут мы мо-

жам па чаць ля чэн не.

Два га ды та му Дом дзі ця ці ад-

ра ман та ва лі. У па ко ях — но вая 

мэб ля, цац кі, раз ві валь ныя гуль-

ні. Для дзяў ча так ста яць кут кі ма-

лень кай цы руль ні цы і ку ха ра, для 

хлоп чы каў — пласт ма са выя па за-

да рож ні кі. У ха ла дзіль ні ку на кух-

ні — сло іч кі з фрук то вым пю рэ.

— Пя лё нак, пам пер саў — уся-

го ха пае, — за пэў ні вае на чаль нік 

уста но вы. — Мы па да ём га да вую 

за яў ку, дзе ўказ ва ем, коль кі і ча го 

па трэб на. Плюс ёсць да па мо га ад 

спон са раў і ва лан цё раў.

Па Кры мі наль на-вы ка наў чым 

ко дэк се ма ці мо жа пра во дзіць з 

ма лым увесь воль ны ад ра бо ты 

час. «Дэ крэт», пад час яко га вы-

зва ля юць ад пра цы на швей най 

фаб ры цы, тут доў жыц ца не тры 

га ды, а тры ме ся цы. У тых, хто 

кор міць груд ным ма ла ком, у про-

пус ку да дат ко ва на пі са ны га дзі ны 

карм лен ня.

— Не маў ля ўзваж ва юць да і 

пас ля яды, каб ве даць, ці сы тае 

яно. Ка лі ма ла ка ня ма, цал кам пе-

ра во дзім на су ме сі.

— Іх так са ма дае ма ці?

— Не, та ды кор мяць су пра цоў-

ні кі.

Што ад бы ва ец ца з дзець мі 

пас ля трох га доў? Ка лі іх не мо жа 

за браць баць ка, афор міць апя кун-

ства пра па ну юць ін шым сва я кам. 

Ка лі гэ та не маг чы ма, хлоп чы каў і 

дзяў ча так ад праў ля юць у дзі ця чы 

дом. Але апош нія два га ды гэ ту 

ста дыю ста ра юц ца мі нуць і ад ра-

зу пе ра даць ма ло га ў пры ём ную 

сям'ю: там над ім афарм ля юць ча-

со вае апя кун ства, па куль ма ма не 

вы зва ліц ца.

— Баць коў скіх пра воў з-за та го, 

што жан чы на зна хо дзіц ца ў ка ло-

ніі, не па збаў ля юць, на ўсы наў лен-

не ма лых не ад да юць, — ад зна-

чае Ма рыя За па ро ван ная. — Ка лі 

асу джа най хут ка вы зва ляц ца, а 

дзі ця ці ўжо споў ні ла ся тры га ды, 

яна мо жа на пі саць за яву, каб на 

не каль кі ме ся цаў пра цяг нуць зна-

хо джан не тут сы на ці дач кі. Як 

пра ві ла, ідуць на су страч, каб не 

раз лу чаць сям'ю.

«МНО ГІМ ПРА СЦЕЙ, 
КА ЛІ ДЗЯ ЦЕЙ 
ДА ГЛЯ ДА ЕМ МЫ»

Жы вуць ма мы ра зам з ас тат ні-

мі асу джа ны мі ў атра дзе, асоб на 

ад дзя цей — не за леж на ад та го, 

коль кі ма лым га доў (ці ме ся цаў). 

Пры нам сі, да гэ та га го да ін ша га 

ва ры ян та і не бы ло. Ця пер ёсць — 

у сту дзе ні ў ка ло ніі ад кры лі ін тэр-

нат для су мес на га пра жы ван ня 

мам з дзець мі.

— Ён ство ра ны, каб, па-пер-

шае, мі ні маль на траў мі ра ваць 

дзі ця, па-дру гое — пры шча піць 

жан чы не ма ця рын скія па чуц ці. Не 

ва ўсіх гэ ты сын ці дач ка доў га ча-

ка ныя, — тлу ма чаць тут. — Мо жа, 

ма ма — адзі ноч ка і ба іц ца не спра-

віц ца з усі мі праб ле ма мі.

Па доб ныя ін тэр на ты ёсць у 

ЗША, Ка на дзе, Шве цыі, Да ніі, 

Гер ма ніі. Уз рост дзя цей, што жы-

вуць у па праў чых уста но вах ра-

зам з ма ці, — ад трох ме ся цаў да 

шас ці га доў. У бе ла рус кі ін тэр нат 

пры ка ло ніі жан чы ны мо гуць за ся-

ліц ца, ка лі ма ло му споў ніц ца год. 

Да гэ та га ча су пер са нал на зі рае 

за асу джа най: ці не па ча ла ся ў яе 

пас ля ро да вая дэ прэ сія, ці спраў-

ля ец ца яна са сва і мі ма ця рын скі мі 

аба вяз ка мі.

У ін тэр на це кож най жан чы не з 

дзі цем вы дзя ля ец ца асоб ны па кой 

(для па раў на ння: у атра дзе зня во-

ле ныя жы вуць у па коі больш чым 

па дзе сяць ча ла век). Ёсць па кой 

для гуль няў і кух ня — з ха ла дзіль-

ні кам, чай ні кам. Ці вя лі кая чар га з 

ах вот ных пе ра ехаць сю ды?

— На жаль, ах вот ных ня мно га. 

Вось та кі па ра докс, — здзіў ляе на-

чаль нік До ма дзі ця ці. — Па ко яў 15, 

за ня тыя толь кі два. Спа чат ку яшчэ 

па ру жан чын ха це лі за ся ліц ца, але 

ад мо ві лі ся: не спраў ля юц ца. На-

пэў на, мно гім пра сцей, ка лі дзя цей 

да гля да ем мы, а яны пры хо дзяць 

толь кі па гу ляць. На су мес нае пра-

жы ван не пе ра хо дзім па этап на — 

на ча ваць жан чы ны па куль не за-

ста юц ца.

Іры на — ад на з тых мам, што 

за ся лі лі ся ў ін тэр нат. Толь кі што 

вяр ну ла ся са спат кан ня з му жам. 

Яе дач ка Ула да на чу жых у па коі не 

звяр тае ўва гі: рас па коў вае ляль-

ку, якую атры ма ла ў па да ру нак ад 

ба бу лі.

У ка ло нію Іры на тра пі ла праз 

нар ко ты кі. До ма ў яе знай шлі 

дзе вяць гра маў асаб лі ва не бяс-

печ на га псі ха тро пу. Да лі дзе вяць 

га доў зня во лен ня. Пад ра бяз нас-

цяў жан чы на па збя гае. «Я ж не 

на су дзе, не ха чу пра гэ та рас-

каз ваць».

Пра тое, што ця жар ная, Іры на 

да ве да ла ся ў след чым іза ля та ры. 

Ус па мі нае, што на пя тым-шос тым 

ме ся цы ёй на зна чы лі ды е ту (да-

дат ко ва да ва лі ма ла ко, тва рог) і 

не каль кі га дзін па сцель на га рэ жы-

му. На ра джаць жан чы ну ва зі лі ў 

звы чай ную ра дзіль ню, у су пра ва-

джэн ні кан вою.

Ула да — не пер шае яе дзі ця. 

До ма ма му ча ка юць двай ня ты-

дру гак лас ні кі. Ця пер іх да гля да юць 

муж і ма ма Іры ны.

— Ба чу ся з дзець мі раз у 

2,5—3 ме ся цы, па пра ві лах час цей 

не маг чы ма. І то гэ та я на па леп-

ша ных умо вах, бо стаю на шля ху 

вы праў лен ня: да гэ туль су стрэ чы 

бы лі раз у ча ты ры ме ся цы.

З ма лень кай Ула дай жан чы на 

гу ляе па гра фі ку — з 15 да 17 і з 18 

да 19 га дзін. «Вя до ма, ха це ла ся б 

больш. Мы ка та ем ся на арэ лях, 

ма лю ем, скла да ем па злы. Дач ка 

ў ла то лю біць гу ляць».

За раз дзяў чын цы кры ху больш 

за два га ды. Тры ёй споў ніц ца до-

ма — яна па е дзе ту ды лі та раль на 

праз па ру ме ся цаў.

— Са снеж ня пой дзе ў са док — 

за пі са лі ўжо. Я та кое ра шэн не 

пры ня ла ад ра зу. Мне зда ец ца, гэ-

та ра зум на і нар маль на. Роз ні ца ў 

чым? Ад даць яе ў тры га ды ці на 

па ру ме ся цаў ра ней — мне ад ноль-

ка ва бу дзе цяж ка. Але дом — гэ та 

дом. Ужо рых ту юць па кой для дач-

кі. Усё ў яе бу дзе.

«ПАС ЛЯ КЕ СА РА ВА 
ВЫ ПІ СА ЛІ 
ПРАЗ ЧА ТЫ РЫ ДНІ»

Пас ля за кан чэн ня пра цоў най 

зме ны на фаб ры цы ў До ме дзі ця-

ці ста но віц ца ажыў ле на. Жан чы ны 

па ды хо дзяць да акен ца, каб атры-

маць не маў ля. Свай го Ар цём ку бя-

рэ і ма ма Тац ця на.

— Якія мы пры бра ныя! Кож ны 

дзень мя ня ем гар дэ роб, — усмі ха-

ец ца, агля да ю чы сы на.

Тац ця на пры ма кі я жы — це ні, 

туш, бляск для вус наў. Ка жа, што 

фар бу ец ца прак тыч на кож ны дзень. 

«Лю бая жан чы на хо ча быць пры го-

жай, у якім бы мес цы ні бы ла».

Ма ма гуш кае ма ло га і рас каз-

вае, як апы ну ла ся тут. Спа чат ку 

атры ма ла два га ды за нар ко ты-

кі — пад се ла на іх, пас ля та го як 

па ха ва ла му жа. Праз час за мя ні-

лі па ка ран не на больш мяк кае і 

ад пра ві лі на да маш нюю «хі мію». 

За ста ва ла ся да быць 20 дзён, ка-

лі жан чы ну за па ру шэн ні рэ жы му 

асу дзі лі яшчэ на год і тры ме ся-

цы.

Ад пер ша га шлю бу ў Тац ця ны за-

ста лі ся два сы ны — 12 і 7 га доў. Пра 

іх па куль кла по ціц ца свяк роў. Ар-

цём — дзі ця ад но ва га муж чы ны.

— Ця жар насць бы ла не за пла на-

ва ная. Доў га вы ра ша ла, ці за ха ваць 

яе, — пры зна ец ца жан чы на. — Для 

май го муж чы ны гэ та пер шы нец.

У ра дзіль ню Тац ця ну ад во зі лі 

на «хут кай» — па ча лі ады хо дзіць 

во ды. Эк стран на зра бі лі ке са ра ва. 

Вы пі са лі праз ча ты ры дні. Ар цём-

ка пры ехаў да ма мы паз ней: перш 

чым ад пра віць не маў ля ў ка ло нію, 

яго аб сле ду юць у баль ні цы. Ця пер 

у ма мы ёсць да звол ад гі не ко ла-

га на ці хую га дзі ну — на прык лад, 

у буд ныя дні яна мо жа да дат ко ва 

ад па чы ваць на спаль ным мес цы з 

10 да 12 га дзін.

— Вя до ма, цяж ка дзяў ча там з вя-

лі кі мі тэр мі на мі, якія ад да юць дзі ця 

да до му. Тут не ба чыш сы на па ру га-

дзін — ужо зда ец ца, веч насць прай-

шла... Са мі ві на ва ты, з ад на го бо ку. 

Асту пі лі ся — што ця пер зро біш, — 

раз ва жае Тац ця на. — Не ка то рыя 

ка жуць: вой, дрэн на, што праз вок-

ны ка ло ніі го рад ві даць — па сэр цы 

рэ жа. А мне ляг чэй так. У «Ал мі» ў 

дум ках ха джу (смя ец ца).

Ма ма ста ра ец ца за хоў ваць ап-

ты мізм: маў ляў, час пра ля тае не-

за ўваж на, ка лі ёсць аб кім кла па-

ціц ца. Вый дзе на фаб ры ку — дні 

па бя гуць яшчэ хут чэй. Тац ця на 

ўжо ўяў ляе, як 28 снеж ня па е дзе 

з па да рун ка мі да до му.

— Пер шай спра ва — да ма мы 

ў Ня свіж. Па ся джу ў дэ крэ це, ка-

лі бу дзе маг чы масць, па ста ра юся 

ра ней вый сці на ра бо ту, ба бу ля з 

дзі цем да па мо жа. Праў да, у мя не 

спе цы яль нас ці ня ма, бух гал тар скія 

кур сы толь кі за кан чва ла.

Пра тое, што сё ле та ча ка ец ца 

ам ніс тыя, Тац ця на чу ла. Але вя-

лі кіх на дзей ад нос на ся бе не мае. 

«415-ы — та кі ар ты кул (ухі лен не ад 

ад бы ван ня па ка ран ня. — Аўт.)... 

Та бе па сут нас ці ўжо да ва лі шанц, 

а ты не ска рыс таў ся».

***
Не ўсе гіс то рыі — са шчас лі вым 

кан цом.

— На жаль, ча сам га ды, пра-

ве дзе ныя дзі цем у ка ло ніі, — най-

леп шыя ў яго жыц ці, — уз ды хае 

Ма рыя За па ро ван ная. — Тут яно 

пад на гля дам, на корм ле нае, а до-

ма... Ве даю, пра што ка жу, бо праз 

паў го да пас ля вы зва лен ня жан чы-

ны мы па сы ла ем за пыт у ор га ны 

апе кі, каб да ве дац ца, як у сям'і 

спра вы. І ня рэд ка ма лое трап ляе 

ў дзі ця чы дом, а ма ці па збаў ля юць 

баць коў скіх пра воў.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

Мінск — Го мель — Мінск.

 ДА ВЕД КА
Ця пер у До ме дзі ця ці жы ве 

ка ля 30 хлоп чы каў і дзяў ча-

так. Уз рост іх мам — ад 20 

да 40 га доў. Ра ней вы ха ван цаў 

у гэ тай уста но ве бы ло больш: 

на прык лад, у кан цы 1980-х — 

82 дзі ця ці, у 2000-м — 75.

ТРЫ МЕ СЯ ЦЫ ДЭ КРЭ ТУ 
І СУ СТРЭ ЧЫ ПА РАС КЛА ДЗЕ

Праз не каль кі ме ся цаў Іры на рас ста нец ца з дач кой. 
«Ха чу, каб тры га ды ёй споў ні ла ся до ма».

Ме ню дзе цям скла дае мед сяст ра-ды е то лаг. Сён ня на абед, на прык лад, 
боршч з мя сам, ка ша грэц кая з мас лам і суф ле з ад ва ра на га ку ра ня ці.

У шта це До ма дзі ця ці ёсць і вы ха ва це лі, і ме ды кі.

Ар цём ка — трэ цяе дзі ця ў Тац ця ны.


