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Пе рад 
Вя лi ка днем

На огул Воль га ха це ла 

хлоп чы ка. Яна — жан чы на 

з ха рак та рам, та му не ўяў-

ля ла ся бе ма цi дзяў чын кi. 

Пра ца ва ла та ва ра знаў цам 

у ад ной кра ме, якая, як та ды 

бы ло пры ня та, узя ла шэф-

ства над дзi ця чым до мам. 

Ра бот нi кi кра мы ста вi лi ся да 

гэ тай мi сii ад каз на, не толь кi 

збi ра лi гро шы на па да рун кi 

дзе цям пад Но вы год, але i 

на вед ва лi iх. I вось ад ной чы 

пе рад Вя лi ка днем на ве даць 

дзя цей ад ва жы ла ся i са ма 

Воль га. Па еха ла ў дзi ця чы 

дом са сва ёй ка ле гай, якая 

ча сам бра ла не ка то рых дзя-

цей да ся бе на вы хад ныя.

— Нi ко га я не збi ра ла ся 

браць, — ус па мi нае Воль га 

Мi ка ла еў на. — У мя не яшчэ 

не бы ло сва iх дзя цей, але я 

та ды не су мня ва ла ся, што 

яны з'я вяц ца, бо ў той час 

ужо спра ба ва ла ра зам з 

ура ча мi ра за брац ца, у чым 

праб ле ма на шай бяз дзет-

нас цi. Пры еха лi на мес ца, 

а там нас су стрэ ла ды рэк-

тар i пра па на ва ла мне ўзяць 

дзi ця на вы хад ныя. Па ду ма-

ла, што гэ та ж не на заў сё ды, 

вазь му ка гось цi з ма лых за 

кам па нiю з сяб роў кай. Та ды 

шас цi га до вай Але пра па на-

ва лi па ехаць са мной, i яна 

па га дзi ла ся. Я яшчэ не ве-

да ла, што маё жыц цё так 

цес на пе ра пля цец ца з гэ тай 

кво лень кай дзяў чын кай.

Воль га на ват не па ве да мi-

ла пра сваё ра шэн не му жу. 

Прос та пры вя ла дзяў чын ку 

да до му i ска за ла, што тая 

пры еха ла ў гос цi. Муж Сця-

пан, ча ла век па на ту ры вель мi 

доб ры, быў зу сiм не су праць.

— Гэ та бы ло так даў но... 

Па мя таю, мы пай шлi ў парк 

i ку пi лi ёй па вет ра ны ша рык, 

якi хут ка лоп нуў, i ад та го 

яна вель мi рас стро i ла ся, 

пла ка ла на ўзрыд!

Вы хад ныя скон чы лi ся, i 

Воль га Мi ка ла еў на ад вез ла 

дзяў чын ку на зад. На гэ тым 

мож на бы ло па ста вiць кроп-

ку, але ма лень кая Ала так 

не лi чы ла. На ступ ны мi вы-

хад ны мi яна са бра ла рэ чы, 
каб зноў па ехаць да Воль-
гi Мi ка ла еў ны. Пай шла да 
ды рэк та ра дзi ця ча га до ма 
i спы та ла, ка лi па яе пры-

едуць. Тая трош кi раз гу бi-

ла ся, але ўсё ж ад ка за ла 

ма лой, што Воль га Мi ка ла-

еў на — ча ла век сур'ёз ны 

i вель мi за ня ты, та му за-

браць не змо жа, бо з'е ха ла 

ў ка ман дзi роў ку. Ала па ну ра 

вяр ну ла ся ў гру пу. Са ма ж 

ды рэк тар спеш на па тэ ле фа-

на ва ла Воль зе Мi ка ла еў не i 

спы та ла, маў ляў, цi мае тая 

сур' ёз ныя на меры ў ад но сi-

нах да дзяў чын кi, бо трэ ба 

неш та пры ду маць, каб дзi-

ця больш не ча ка ла. Ра шэн-

не бы ло пры ня та iм гнен на. 

Воль га Мi ка ла еў на i са праў-

ды не змаг ла па ехаць у той 

дзень у дзi ця чы дом i па пра-

сi ла з'ез дзiць ту ды свай го 

му жа i за браць ма лую.

— Па мя таю, пры во дзiць 

Сцё па яе да до му, а я гля-

джу на Алу, i так маё сэр ца 

сцiс ну ла ся, так шка да ста ла 

гэ тае дзяў чо..., — ус па мi нае 

Воль га Мi ка ла еў на. — Па ду-

ма ла, ну i ня хай жы ве з на мi, 

на ро дзiц ца ма лое, а ў мя-

не ўжо па моч нi ца ёсць. Та-

кi вось па да ру нак нам усiм 

вый шаў на Вя лiк дзень.

Да до му
Сваё дзя цiн ства ў дзi ця-

чым до ме Ала амаль зу сiм 

не пом нiць.

— Я па мя таю ней кiя мо-

ман ты, але яны заў сё ды звя-

за ныя з до мам. На прык лад, 

ка лi ўжо бы ла ў сям'i, па еха-

ла да ба бу лi, якая жы ла ад 

нас не да лё ка. Там я за ста ла-

ся на нач. Ка лi ўжо ля жа ла ў 

лож ку, па ча ла ся на валь нi ца. 

I рап там — яск ра вы ўспа мiн, 

як я ля жу ў груп пе з iн шы мi 

дзець мi, а за ак ном тая ж на-

валь нi ца... Гэ тыя ўспа мi ны я 

та ды нi як не ана лi за ва ла i не 

пы та ла ся ў ма цi, ад куль яны. 

Я бы ла ўпэў не на, што ма ту-

ля за бра ла мя не да до му са 

звы чай на га дзi ця ча га сад ка, 

i ўво гу ле не ра зу ме ла, што я 

пры ём ная. Ка неш не, гэ та пры-

вя ло да шо ку ўжо паз ней.

А для Воль гi Мi ка ла еў ны 

са мым вя лi кiм здзiў лен нем 

бы ло ўба чыць ме ды цын скую 

кар тач ку Алы. Якiя там толь-

кi не ста я лi ды яг на зы: i ДЦП, 

i за трым ка раз вiц ця, i шмат 

ча го яшчэ... Ала за свае 

шэсць га доў пе ра нес ла не-

зва чый нае мност ва за хвор-

ван няў. Яна па тра пi ла ва 

ўста но ву, ка лi ёй бы ло ўся го 

паў та ра го да. Пра гно зы бы-

лi не су ця шаль ныя. Пай шла 

Ала толь кi з трох га доў i лi-

чы ла ся дзi цем, якое вель мi 

час та i цяж ка хва рэе.

— Ме ды цын ская кар тач-

ка мя не здзi вi ла, але я ўсё ж 

не ба чы ла ў гэ тым сур' ёз най 

праб ле мы, — расказвае 

Воль га Мi ка ла еў на. — Яе 

за хвор ван нi не бы лi прык-

мет ныя. I я вы ра шы ла прос-

та вы кi нуць гэ тую ме ды цын-

скую кар тач ку.

Пас ля та го як афор мi лi 

ўда ча рэн не, жан чы на пры вя-

ла дзi ця ў па лi клi нi ку. Урачы 

агле дзе лi ма лую i не знай шлi 

сур' ёз ных ад хi лен няў, акра-

мя праб лем з ву ша мi.

— На жаль, хва ро ба ў 

дзяў чын кi бы ла на столь кi 

за пу шча на, што яна вель-

мi сла ба чу ла. Мы ха це лi 

зра бiць ёй апе ра цыю, каб 

вы ра та ваць вуш кi, па вез лi 

яе да леп ша га пра фе са ра ў 

Мiн ску. Але ён ска заў, што 

пас ля апе ра цыi ёсць ры зы-

ка за стац ца ўво гу ле глу хой. 

I мы не ад ва жы лi ся.

У хут кiм ча се сям'i пра-

па на ва лi ад даць дзяў чын ку 

ў iн тэр нат для лю дзей, якiя 

сла ба чу юць. Але Воль га Мi-

ка ла еў на з му жам ад мо вi лi-

ся, вы ра шы лi, што спра вяц-

ца са мi. I ў iх атры ма ла ся.

Вы ха ван не
Са ма Воль га Мi ка ла еў на 

лi чыць ся бе стро гай ма цi. 

У тыя ча сы не пра во дзi лi 

кур сы пе рад усы наў лен-

нем, але жан чы на вы дат на 

ра зу ме ла, ча му Ала ха вае 

ежу ў лож ку, i яе гэ та не раз-

драж ня ла. Яна спа кой на 

тлу ма чы ла зноў i зноў, што 

ў яе нi хто нi чо га не ад бя рэ. 

I з ра зу мен нем ста вi ла ся да 

та го, што дзяў чын ка ўво гу ле 

не ве да ла, што та кое аб слу-

гоў ваць ся бе.

— Алу пры цяг ва ла ўсё, 

што бы ло не бяс печ на цi 

нель га ра бiць. На прык лад, 

гуль ня з за пал ка мi... З-за гэ-

та га муж вель мi хва ля ваў-

ся за на шу бяс пе ку, нi я кiя 

раз мо вы з ма лой не да па-

ма га лi. У вы нi ку ён прос та 

ўзяў па чак за па лак i даў ёй 

спа лiць iх, але толь кi пад яго 

на гля дам. Ала бы ла шчаслi-

вая ад та кой маг чымас цi. 

Але не ўза ба ве пас ля пачат-

ку «гуль нi» ёй на ру ку ўпаў 

падпа ле ны ка ва ла чак за пал-

кi, i яна вель мi спа лохала ся. 

Мо та ды i ўсвя до мi ла, што 

гэ та не цац ка.

Алу па ча лi пры ву чаць да 

са ма стой нас цi. Яна са ма ха-

дзi ла ў шко лу, кра му i ў па-

лi клi нi ку, са ма ра бi ла ўро кi 

i зна хо дзi ла са бе за ня ткi ў 

гурт ках па iн та рэ сах. Вя до-

ма, не ад ра зу ўсё атрым лi-

ва ла ся. Прый шло ся змя нiць 

тры шко лы, перш чым Ала 

ста ла зна хо дзiць агуль ную 

мо ву з на стаў нi ка мi i ад чу ла 

ся бе больш упэў не на на за-

ня тках. Воль га Мi ка ла еў на 

ня спын на ўну ша ла дзяў чын-

цы, што яе жыц цё — гэ та яе 

ад каз насць i што баць кi не 

заў сё ды бу дуць по бач. Ця-

пер яна ча сам ду мае, што 

на ват пе ра ста ра ла ся.

— Па мя таю, пры ня се Ала 

цац ку якую ў дом, а мя не ад-

ра зу ў жар кi дае: «Хо ць бы 

толь кi не скра ла». Ця пер 

ужо ра зу мею, што час та 

прос та за над та «ўгля да ла-

ся» ў дзi ця. Ала вы рас ла i 

ста ла цу доў най i ра зум най 

жан чы най. Яна, ка лi пас ля 

шко лы па сту па ла пер шы 

раз, пра ва лi ла эк за ме ны. 

Але не ста ла ча каць год, 

а пай шла пра ца ваць у ста-

ло вую па су да мый кай, каб не 

ся дзець у нас на шыi. По тым 

усё ж па сту пi ла ў iн сты тут i 

атры ма ла вы шэй шую аду-

ка цыю... Мне зда ец ца, што 

яна са ма па са бе та кая са-

ма стой ная, i ў гэ тым ня ма 

нi я кай ма ёй за слу гi.

Праў да, са ма Ала так 

не лi чыць. Яна ўпэў не на, 

што ме на вi та ма цi ўкла ла ў 

яе гэ ту якасць.

Стаў лен не 
на ва коль ных

— Пра нас час та ка за лi не-

пры ем ныя рэ чы за вочы. Асаб-

лi ва ка лi ста ла зразумела, 

што ў мя не не бу дзе сва iх 

дзя цей. Ура чы так i не змаглi 

мне рас тлу ма чыць, ча му ў 

нас не атры ма ла ся... Для ся-

бе я зра зу ме ла, што не ўсё 

за ле жыць ад дактароў. Рэ ак-

цыя сва я коў на на ша ра шэн-

не пры няць Алу мя не спа чат-

ку аб ра жа ла. Але ў хут ка сцi 

пе ра ста ла хва ля ваць.

Воль гу Мi ка ла еў ну пад-

трым лi ва лi яе блiз кiя сяб ры, 

i ёй гэ та га бы ло да стат ко ва. 

Тыя, ка го за пра ша лi ў дом, 

звы чай на ста вi лi ся да Алы з 

цеп лы нёй. У дзяў чын кi бы-

лi най леп шыя цац кi i са мае 

мод нае адзенне, якая маг-

ла быць у тыя ча сы... Але 

ка лi ад ной чы ра зам з Алай 

да ба бу лi пры еха лi iн шыя 

сва я кi i iх дзе цi не ста лi з ёй 

гу ляць, бо яна «не род ная», 

Ала шчы ра здзi вi ла ся.

— Па мя таю, як я раз гля-

да ла свае ру кi, но гi, твар у 

люс тэр ку i не маг ла зра зу-

мець, чым жа я ад роз нi ваю-

ся ад iн шых дзя цей i ча му 

яны не хо чуць са мной сяб-

ра ваць, — ус па мi нае Ала. — 

Я не ра зу ме ла, што та кое 

дзi ця чы дом i ча му мая ма цi 

быц цам бы не мая.

У вы нi ку дзяў чын ка пры-

ня ла ра шэн не спы таць пра 

гэ та ў ма мы i атры ма ла 

праў дзi вы ад каз...

Ала па мя тае звон у ву-

шах ад на вi ны. У яе га ла ве 

нi бы та склаў ся ней кi пазл. 

Прый сцi ў ся бе да па маг ла 

ма цi, якая ска за ла, што яна 

iх дач ка на заў сё ды. Гэ та ёй 

та ды да па маг ло.

Дзяўчына яшчэ не раз 

по тым у сва iм жыц цi чу ла 

не пры ем нае ў свой ад рас. 

Яе спы ня лi мi на кi ў род най 

вес цы та ты i ўпэў нi ва лi ся, 

цi ве дае яна аб сва iм па-

хо джан нi. Ала ста ра ла ся 

спа кой на адказ ваць та кiм 

лю дзям, хоць i сён ня не ра-

зу мее ма ты ваў тых «доб ра-

зыч лiў цаў». На ват пер шае 

ка хан не пад лет ка бы ло 

са пса ва на гiс то ры яй аб сi-

роц тве. Ма цi ка ха на га Алы 

вель мi пе ра жы ва ла, што 

па ду ма юць лю дзi... Жанчы-

на да гэ та га ча су з го рыч чу 

згад вае тыя мо ман ты.

На жаль, да сi рот у на шай 

кра i не ста вяц ца, па сло вах 

вы дат на га ра сiй ска га псi хо-

ла га Люд мi лы Пет ра ноў скай, 

як да «ня шчас ных сi ро так» цi 

«зла чын цаў па вы зна чэн нi». 

Ды рэк тар цэнт ра псi ха ла-

гiч най пад трым кi ўсы на-

вi це ляў «Род ныя лю дзi», 

псi хо лаг Воль га ГА ЛАЎ-

НЁ ВА лi чыць, што бе ла ру-

сам яшчэ доў га прый дзец ца 

пра ца ваць над пры няц цем i 

ра зу мен нем тых, хто чымс цi 

ад роз нi ва ец ца ад ас тат нiх, 

хо ць ужо зроб ле ны ней кiя 

кро кi ў гэ ты бок. Са ма ж Ала 

на ват сён ня ста ра ец ца нi ко-

му не га ва рыць аб сва iм па-

хо джан нi. Яна не са ро меец-

ца, але не хо ча су ты кац ца 

з прад узя тым стаў лен нем 

да ся бе i сва ёй сям'i. Тым 

ча сам Воль га Мi ка ла еў на 

лi чыць ся бе шчас лi вым ча-

ла ве кам.

— Я нi ко лi не шка да ва ла, 

што ўзя ла Алу, — га во рыць 

яна. — Мая дач ка пры нес ла 

мне шмат ра дас цi i пе ра жы-

ван няў, звы чай ных для лю-

бой жан чы ны... Я ба чу, якая 

мая Ала цу доў ная ма цi, як 

ёй уда ец ца ўсё па спя ваць i 

за хоў ваць сваю сям'ю моц-

най. Гэ та га ўся го маг ло б i 

не быць, ка лi б я та ды пры-

ня ла iн шае ра шэн не.

На тал ля ТА ЛI ВIН СКАЯ.

Больш iн фар ма цыi 

гля дзi це на сай це 

«Звяз ды».

РА ДАС ЦI, ЯКIХ МАГ ЛО 
I НЕ БЫЦЬ

(Заканчэнне. 

Пачатак 

на 1-й стар. «СГ».)

Першакласніца Ала.
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«Я яшчэ не ве да ла, 
што маё жыц цё так 
цес на пе ра пля цец ца 
з гэ тай кво лень кай 
дзяў чын кай».

Яе спы ня лi мi на кi 
ў род най вес цы та ты 
i ўпэў нi ва лi ся, цi ве дае 
яна аб сва iм па хо джан нi.

«Гэ та га ўся го маг ло б 
i не быць, ка лi б я 
та ды пры ня ла iн шае 
ра шэн не».
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