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Жы ву чы ў ма ла дым і гу ста на се ле ным 

ра ё не ста лі цы, за дзе сяць га доў мне ра-

зам з дзець мі да вя ло ся ка ча ваць па сад-

ках — як раз ня даў на пад лі чы ла, на на-

шым ра хун ку іх аж но шэсць, а груп яшчэ 

больш. І, ка неш не, кож ны раз ха це ла ся 

знай сці «сваю» вы ха ва цель ку, дзя ку ю чы 

якой адап та цыя ў ма лых пра хо дзі ла б ляг-

чэй, а баць кі на ра бо це спа кой на вы кон-

ва лі свае пра цоў ныя аба вяз кі, а не пе ра-

жы ва лі, з якой іс тэ ры кай і «ля скан даль» 

да вя дзец ца за бі раць дзі ця ўве ча ры.

Атрым лі ва ла ся, як вы ра зу ме е це, 

з пе ра мен ным пос пе хам: ка гось ці больш 

ці ка ві лі за поў не ныя па пе ры і зда дзе ныя 

ў апя кун скі ка мі тэт гро шы, чым апе тыт, 

на строй і па во дзі ны дзя цей (ма дэль 

«іх мно га, а я ад на»), хтось ці, на ад ва рот, 

ста ра ўся больш аб мяр коў ваць з баць ка-

мі дзі ця чую псі ха ло гію, дзя ліў ся па ра да мі 

і на ват скід ваў на тэ ле фон здым кі, як 

ма лыя, якія зран ку друж на раў лі ў раз-

дзя вал цы, спа кой на ма лю юць, ядуць і 

гу ля юць на ву лі цы. Ад на з вы ха валь ніц 

за пом ні ла ся асаб лі ва — тым, што прос та 

пры ма ла дзя цей з рук на ру кі, як сум ку 

ў ка ме ру за хоў ван ня, а ўве ча ры так жа 

без эмо цый вы да ва ла на зад, на ўсе рос-

пы ты баць коў ад каз ва ю чы дзя жур ным 

«нар маль на». Яна не бы ла дрэн ным ці 

злым ча ла ве кам, толь кі раў на душ ным — 

і гэ ту абы яка васць ра ней за нас, да рос-

лых, ад чу ва лі дзе ці, якія ме на ві та з ёй 

час цей кап ры зі лі і сва во лі лі, сва ры лі ся 

па між са бой і ха дзі лі ня ўмы тыя.

На шчас це, з усіх шас ці сад коў гэ та 

быў адзі ны вы па дак, і на шы па кут лі выя 

ста сун кі з вы ха ва цель кай пра цяг ну лі ся 

ўся го па ру ме ся цаў. Та му сён ня ў мя не 

ўжо ня ма жа дан ня раз ва жаць, што ча ла-

век не ру бель, каб усім па да бац ца, і што, 

маг чы ма, і я, і ўсе ас тат нія «я ж ма ці» 

са мі ра бі лі неш та не так, і мо трэ ба бы-

ло па ста рац ца на ла дзіць кан такт, або 

больш ціс нуць на за гад чы цу сад ка, якая 

ад рэ ка мен да ва ла гэ ту су пра цоў ні цу як 

доб ра га спе цы я ліс та... Не га тыў і без та го 

за па мі на ец ца лепш за да бро, та му ліш ні 

раз згад ваць пра яго не хо чац ца. За тое 

хо чац ца яшчэ раз па дзя ка ваць вя лі кай 

коль кас ці ін шых лю дзей, якіх па шчас ці ла 

су стрэць на ўлас ным баць коў скім шля ху 

(ня хай на ват яны не ве да юць, што я за раз 

пра іх пі шу). І вы ха ва цель кам, у чые зме-

ны на шы дзяў чат кі заўж ды бы лі пры го жа 

і з вы дум кай за пле це ныя, як ма лень кія 

прын цэ сы (хоць, на хві лін ку, ства рэн не 

скла да ных пры чо сак не ўва хо дзіць у на-

ву чан не са ні тар на-гі гі е ніч ным на вы кам і 

не з'яў ля ец ца аба вяз кам пе да го га). І вы-

клад чы цы фіз куль ту ры, якая год (!) зма га-

ла ся з не спа кой най на ту рай ма ёй ма лод-

шай і ўсё ж за ах во ці ла яе да за ня ткаў, ды 

так, што тая ця пер з го на рам рас каз вае 

і па каз вае, чым зай ма лі ся на фіз куль-

ту ры. І за гад чы цам сад коў, якія ў ад каз 

на пад свя до мае ча кан не агу ча най су мы 

«доб ра ах вот най» баць коў скай да па мо гі 

ўсмі ха лі ся і — не вы да ва лі кві тан цый з 

аба вяз ко вай су май унёс ку, а прос та рас-

каз ва лі і па каз ва лі, чым жы ве ўста но ва 

і гру па, у якой бу дуць зна хо дзіц ца на шы 

дзе ці. І му зыч ным кі раў ні кам, чые ра ніш-

ні кі не пе ра тва ра лі ся ў дзя жур ны на бор 

вер шы каў-пе се нек, а ра бі лі ся са праўд ны-

мі свя та мі, пас ля якіх дзе ці, баць кі і пе да-

го гі аб ды ма лі ся і не ха це лі ра зы хо дзіц ца. 

І тым ра бот ні кам кух ні, у якіх ма лень кія 

гур ма ны з ах во тай елі на ват рыб нік, 

ман ку і ін шыя дзіў ныя стра вы з сад коў-

ска га ме ню. І ўсім ура чам, мед сёст рам, 

ла ба ран там, для якіх не бы ло праб ле май 

вы дат ка ваць плюс пяць хві лін ча су, каб 

су па ко іць нер во вых мам і та таў, па хва ліць 

за муж насць дзя цей і рас тлу ма чыць, ча му 

і як бу дзе ад бы вац ца ля чэн не. І... Вель мі 

мно га ка му яшчэ, праў да.

З ад на го бо ку, з гэ ты мі эмо цы я мі 

я спаз ні ла ся на паў го да, бо су свет ны 

дзень «дзя куй» ад зна ча ец ца ў сту дзе-

ні, а зу сім не ле там. Але з ін ша га — хі-

ба трэ ба ча каць кан крэт на га дня, каб 

ска заць, на пі саць, па тэ ле фа на ваць і 

па дзя ка ваць усім тым, ка му не ўсё роў-

на — пры ем ным, са праўд ным, доб рым 

лю дзям? І на ноў пе ра ка нац ца ў спра вяд-

лі вас ці рад коў, якія на пі саў па эт Алесь 

Ба дак: «Роз ных лю дзей су стра каў у 

жыц ці — доб рых усё-та кі бо лей...»

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Што ад бы ва ец ца з дзець мі, якія ста лі сі ро та мі ці бы лі 

ада бра ныя ў род ных баць коў? Ча му ма лых ча сам 

вяр та юць з пры ём ных сем' яў? Ку ды трап ля юць 

не паў на лет нія, ка лі за кры ва юц ца ін тэр на ты? 

Чым па тра нат ад роз ні ва ец ца ад апя кун ства? На гэ тыя 

і ін шыя пы тан ні ад ка за лі спе цы я ліс ты.

Ад баць коў — да сва я коў
Ле тась у кра і не ма мы і та ты 1200 дзя цей бы лі па збаў ле ныя 

баць коў скіх пра воў. У ста лі цы без апе кі баць коў за ста лі ся 223 дзі-

ця ці. 83 % дзя цей улад ка ва ны ў сям'ю.

За ка на даў ча ў Бе ла ру сі за ма ца ва ны роз ныя фор мы ся мей-

на га ўлад ка ван ня дзя цей, якія за ста лі ся без апе кі баць коў. Най-

перш ім да ец ца маг чы масць тра піць у сем'і сва я коў — апя кун скую 

сям'ю ба буль, дзя дуль, бліз кіх сяб роў і зна ё мых, свед чыць Алена 

СІМАКОВА, га лоў ны спе цы я ліст га лоў на га ўпраў лен ня вы ха ваў-

чай ра бо ты і ма ла дзёж най па лі ты кі Мі ніс тэр ства аду ка цыі:

— Яшчэ пры пад рых тоў цы эта пу ка лі ма лых за бя руць з сям'і, 

вя дзец ца ра бо та па іх да лей шым ся мей ным улад ка ван ні — пад-

бі ра юц ца кан ды да ты, якія змо гуць ча со ва за мя ніць род ных баць-

коў, па куль тыя вы ра ша юць для ся бе, ці змо гуць вы пра віц ца. 

Апе ка тра ды цый на ста но віц ца за мя шчэн нем род най сям'і для 

дзя цей. І ак цэнт тут ро біц ца на тое, што гэ та ча со вы пры ту лак 

для ма лых, акра мя вы пад каў, ка лі баць кі дзя цей па мі ра юць ці 

пры зна юц ца ад сут ны мі без вес так. Ка лі дзі ця атры ма ла ста тус 

і ўлад ка ва на ў сям'ю, па чы на ец ца ра бо та па яе су пра ва джэн ні, 

бо ма лым до сыць скла да на адап та вац ца да но вых умоў.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

НА ЗАД... У ІН ТЭР НАТ?
Пра ва на сям'ю, шанц на ўсы наў лен не ці не па збеж насць вяр тан ня?

На шы дзе ціНа шы дзе ці

Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

Ста ні слаў ТРЫ ФА НАЎ:

«Мы з жон кай гля дзім «Мы з жон кай гля дзім 
у ад ным на прам ку»у ад ным на прам ку»
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Дзі я на і Ста ні слаў ТРЫ ФА НА ВЫ з дач кой Яў ге ні яй і сы нам Мі ро нам.

Ад на з са мых пры го жых пар Вя лі ка га тэ ат ра Бе ла ру сі 
па дзя лі ла ся сак рэ та мі ся мей на га шчас ця

За слу жа на га 

ар тыс та Бе ла ру сі 

Ста ні сла ва 

Тры фа на ва 

на зы ва юць 

ба ры то нам № 1 

Вя лі ка га тэ ат ра. 

Гэ та праў да, што 

на ім тры ма ец ца 

амаль увесь 

рэ пер ту ар. 

Ён вы дат ны 

ў кож ным воб ра зе, 

ці гэ та князь Ігар, 

То ніа, Га лан дзец, 

ці Ры га ле та або 

Эс ка мільа. 

А які моц ны 

воб раз Кіз гай лы 

ў опе ры Дзміт рыя 

Смоль ска га «Сі вая 

ле ген да», за ра бо ту 

ў якой Ста ні слаў 

Тры фа наў і яго 

ка ле гі ўда сто е ны 

Дзяр жаў най 

прэ міі Бе ла ру сі! 

Яго жон ка Дзі я на — 

так са ма са ліст ка 

бе ла рус ка га 

Вя лі ка га. Зрэш ты, 

раз маў ляць 

мы бу дзем пра 

ся мей нае жыц цё 

ар тыс таў.

— Як ад бы ло ся ва ша зна ём ства?

Ста ні слаў Тры фа наў: — Мы па знаё-

мі лі ся на ўступ ных іс пы тах у Адэ скую кан-

сер ва то рыю. Як по тым вы свет лі ла ся з раз-

моў, уба чы лі ад но ад на го яшчэ ра ней. А не 

па зна ё міц ца не маг лі, та му што ву чы лі ся 

на ад ным кур се. Дзі нач ка, ду маю, рас ка жа 

пра гэ та ці ка вей...

Дзі я на Тры фа на ва: — Ка лі спра ва 

дай шла да эцю даў, за гад чы ца ка фед ры 

Га лі на Ана то леў на Па лі ва на ва, дзя куй ёй 

за гэ та, ска за ла: «Вось там учо ра дзяў-

чын ка бы ла, да вай це мы яе ця пер сю ды 

па клі чам, Ра ма нен ка Дзі я ну». Мя не шу ка лі 

па ка лі до рах і кла сах, ска за лі, маў ляў, ця-

бе тэр мі но ва вы клі ка юць. Мя не па пра сі лі 

склас ці кам па нію не па срэд на Ста су, ня-

гле дзя чы на тое што я ў чар зе сту дэн таў 

ста я ла да лё ка не по бач з ім. Вось там, на 

сцэ не, нас і па зна ё мі лі.

— Ці доў гі быў цу ке рач на-бу кет ны 

пе ры яд?

С. Т.: — У нас не цу ке рач на-бу кет ны, 

а му зыч на-дра ма тыч ны пе ры яд быў. Мы 

не як ад ра зу ад чу лі, што зна хо дзім ся на 

ад ной хва лі, перш за ўсё гэ та да ты чыц ца 

твор час ці. Вель мі шмат зай ма лі ся ў опер-

най сту дыі: ва кал, ак цёр скае май стэр ства. 

Гэ та зна чыць, акра мя ча ла ве чай сім па тыі, 

у нас бы лі і ёсць агуль ныя твор чыя ін та-

рэ сы. Па жа ні лі ся мы праз два га ды пас ля 

на ша га зна ём ства. Ду маю, што пе ры яд 

за ля цан няў, уза ем най ці ка вас ці ў нас яшчэ 

не скон чыў ся. Мы ў доб рых ад но сі нах. 

Не ўяў ляю, як мо жа скон чыц ца цу ке рач-

на-бу кет ны пе ры яд. Што та ды? Асоб ныя 

ра хун кі ў рэ ста ра не?

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)


