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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Яго сям'я не ха це ла дзі-

ця, ка за лі, што не ад яго. Мя не 

заў сё ды гна бі лі за тое, што я 

вяс ко вая, у мя не ня ма ма ё мас-

ці, баць кі звы чай ныя за вод скія 

ра бо чыя, — ус па мі нае жан чы-

на. — Трэ ба бы ло ма му слу хаць, 

ка лі яна па пя рэдж ва ла. Я ж ву-

чо бу кі ну ла дзе ля му жа. Бо на 

дзён ным ву чы ла ся, а ён па ста-

віў умо ву: хо чаш доб ра адзя вац-

ца і ес ці — ідзі пра цуй. Сва ім 

дзе цям заў сё ды бу ду паў та раць: 

ка лі ма ма ка жа не вы хо дзіць за-

муж за гэ та га ча ла ве ка, лепш 

па слу хац ца.

Ся мей нае жыц цё не склад ва-

ла ся. Ка лі да чцэ Ве ры споў ні ла-

ся тры, па ра раз вя ла ся. Ган на то 

зды ма ла ад на па ка ёў ку, то вяр та-

ла ся на ква тэ ру да му жа: той час-

та быў у раз' ез дах, та му ба чы лі ся 

рэд ка. Пы тан ня на конт вы ха ван-

ня дач кі не ўзні ка ла. Па куль Па-

вел не вы ра шыў зноў ажа ніц ца. 

Суд па ста на віў, што ма лой лепш 

бу дзе ў та ты — у ма мы, у ад роз-

нен ні ад яго, на той мо мант не бы-

ло ні мін скай пра піс кі, ні ўлас на га 

жыл ля ў ста лі цы.

Год та му Ган на вый шла за-

муж. Ква тэр нае пы тан не вы-

ра шы ла ся, але ра шэн не су да 

за ста ло ся ня змен ным. І хоць у 

за ко не пра пі са на, што пас ля раз-

во ду баць кі ма юць роў ныя пра вы 

на ўдзел у вы ха ван ні дзі ця ці, для 

жан чы ны не зра зу ме ла: як дач ку 

маг лі не па кі нуць з ёй?

— Я не ал ка га ліч ка, да ад-

мі ніст ра цый най і кры мі наль най 

ад каз нас ці ні ко лі не пры цяг ва-

ла ся. Так, у мя не менш квад рат-

ных мет раў, але ж жыл лё ёсць. 

Я пра ца ва ла ка сі рам, пры но сі ла 

да вед ку з ра бо ты з да хо да мі. 

Па каз ва ла гра фік, што у мя не 

пя ці дзён ка, што я па спя ваю дзі-

ця ад вес ці ў са док і за браць, усе 

вы хад ныя ма гу пра во дзіць з ім. 

Ёсць усе ўмо вы, і ўсё роў на суд 

не на ма ім ба ку. Ча му так? За 

што нар маль ных мам па збаў ля-

юць дзя цей? Я ўсю ця жар насць з 

жы ва том пра бе га ла па су дах (ме-

сяц та му Ган на на ра дзі ла дру гую 

дач ку. — Аўт.). Мне суд дзя ка заў: 

«Вы ў ця жа ры, ся дзе лі б до ма». 

А як я ма гу кі нуць сваё дзі ця?

«Дзі ця 
на стро і лі су праць»

Суд вы зна чыў па ра дак удзе-

лу Ган ны ў вы ха ван ні дач кі. Так, 

жан чы на мо жа за бі раць ма лую 

да ся бе на вы хад ныя з нач ле-

гам два ра зы на ме сяц, кож ны 

аў то рак ба чыц ца з ёй з 14 да 

18 га дзін, дру гі і чац вёр ты чац-

вер з 17 да 20 га дзін — без 

пры сут нас ці баць кі дзяў чын кі і 

з пра вам на вед ваць куль тур на-

аду ка цый ныя, за баў ляль ныя, 

спар тыў ныя і азда раў лен чыя 

ме ра пры ем ствы. Плюс ма ці «ад-

да лі» не ка то рыя свя ты, зі мо выя 

ка ні ку лы і ме сяц лет ніх. Але, па 

сло вах Ган ны, праб ле ма ў тым, 

што Па вел гэ та ра шэн не су да 

не вы кон вае і пе ра шка джае су-

стрэ чам: не ад каз вае на зван кі, 

не ад чы няе дзве ры ква тэ ры.

— Да пры ста ваў звяр та ю ся, 

там ужо стос ма іх скар гаў — ні-

чо га не ро бяць. Ні хто не хо ча 

лез ці ў ся мей ныя спра вы. Паў-

ла, мо жа, ба яц ца. Дзі ця ён на-

стро іў су праць мя не: ка лі раз-

маў ляю з дач кой, чую ў труб цы, 

як ёй пад каз ва юць, што га ва-

рыць. Ве ра з ай чы мам не мо жа 

па зна ё міц ца — кож ны раз, ка лі 

я пры яз джа ла з ім, дзве ры мне 

ні хто не ад чы няў.

Па ра шэн ні су да Ган на мае 

пра ва вы во зіць дач ку ле там на 

азда раў лен не, у тым лі ку і за 

ме жы кра і ны. Спа чат ку жан-

чы на ду ма ла па ехаць з ма лой 

у баць коў скі вяс ко вы дом, што 

ста іць на рэ чцы, ці да ця пе раш-

няй свек ры ві на Ві цеб шчы ну, на 

азё ры. А по тым сяст ра пра па на-

ва ла ад пра віц ца на мо ра. Але, 

дзе ліц ца су раз моў ні ца, бы лы 

муж Ве ру з ёй не ад пус кае.

Ган на за пэў ні вае, што алі мен-

ты яна пла ціць спраў на. Плюс куп-

ляе да чцэ адзен не, пра дук ты.

— Пры но сі ла фрук ты. Мя са 

не на бы ва ла: дач ка ад біў ныя не 

есць. Яна лю біць кат лет кі, але 

я ве даю, што ні хто ёй га та ваць 

гэ та га не бу дзе. На дзень на ра-

джэн ня да дач кі еха лі з сяст рой, 

па да рун каў на ку пі лі. Ро лі кі, мік-

ра скоп, роз ныя су мач кі, квет кі. 

Ве ра лю біць цюль па ны, як і я: 

толь кі мне па да ба юц ца жоў тыя, 

а ёй фі я ле та выя.

На ро лі ках, уз ды хае Ган на, 

ма лая так і не ка та ла ся. «Прос-

та яе ні хто не ву чыць. У яе ня-

ма дзя цін ства, як у звы чай ных 

дзя цей, на ват сяб ро вак. Ра ней 

пой дзеш з дач кой у двор — на 

цэ лы дзень, бе гае з дзяў чат ка мі. 

А ця пер мне су се дзі ка жуць, што 

Ве ра ся дзіць до ма або з дзе дам 

вы хо дзіць на ву лі цу — ён ку-

рыць, яна на ла вач цы ся дзіць. 

Дач ка са ма ні чо га не рас каз вае, 

за ба ра ні лі. Па во дзіць ся бе так, 

як ёй за га да лі. Яна ба іц ца та ту. 

Я са ма яго ба я ла ся, ка лі жы лі 

ра зам. Не маг ла сло ва ска заць, 

за пя рэ чыць, бо ве да ла, што 

пры біць мо жа».

Тур буе жан чы ну і тое, што 

ма лая не хо дзіць у шко лу — яна 

на да маш нім на ву чан ні.

— Толь кі на пер шым зван ку 

бы ла, і ўсё. Яна не ве дае, што 

та кое ка лек тыў, уро кі. Мне, як 

ма ці, та кое не па да ба ец ца.

«Дзяў чын ка 
са ма не хо ча»

Па вел зван ком жур на ліс таў 

быў ша ка ва ны, але па га дзіў ся 

рас тлу ма чыць сі ту а цыю са свай-

го бо ку. Муж чы на за пэў ні вае, 

што ба чыц ца ма лой з ма ці не 

за ба ра няе, па кі дае іх сам-на сам 

і на ад па чы нак так са ма га то вы 

ад пус ціць. Але дзяў чын ка са ма 

не хо ча.

— Яна ха ва ец ца, пла ча. Што 

я, на сіль на па са джу яе ў ма шы-

ну і ска жу «едзь»? Гэ та ж не не-

маў ля. Да чцэ ўжо 9 га доў, яна 

ла гіч на мыс ліць, у яе ёсць сваё 

ба чан не сі ту а цыі, яна ў пра ве 

са ма вы ра шаць. Хто мо жа яе 

пры му сіць, аба вя заць? — дзе-

ліц ца Па вел.

— Ча му Ве ра не хо ча ба-

чыц ца з ма май?

— На пэў на, ма ма ві на ва тая. 

Яна ў свой час зра бі ла ўсё, каб 

дзі ця ад піх нуць. Гу ля ла, кі да ла 

дач ку па на чах. Яна ёй псі ха ла-

гіч ную траў му на нес ла. А ка лі 

за бі ра ла Ве ру ў баць коў скі дом, 

дач ка там моц на хва рэ ла. Тэм-

пе ра ту ра бы ла пад 40, а Ган на 

на ват не вы клі ка ла «хут кую», не 

ля чы ла ма лую. Дзі ця мне са мо 

ўсё рас каз ва ла.

У ма тэ ры я лах су да ёсць псі-

ха ла гіч нае за клю чэн не са цы яль-

на-пе да га гіч на га цэнт ра ад на го 

з ра ё наў Мін ска. Там на пі са на, 

што пры вя за насць дзяў чын кі да 

ма ці но сіць не на леж ны ха рак-

тар. «У ад но сі нах да ма ці ў Ве-

ры вы яў ле на не га тыў нае стаў-

лен не, якое свед чыць аб на яў-

нас ці эма цы я наль ных праб лем 

у ад но сі нах з ёй». (Праў да, па 

сло вах Ган ны, дач ку апыт ва лі ў 

пры сут нас ці баць кі, што маг ло 

паў плы ваць на яе ад ка зы.)

Муж чы на пры зна ец ца: ра ней 

у яго не так шмат ча су бы ло, каб 

да чцэ ўва гу ўдзя ляць, на пра-

цы пра па даў. Але ця пер гра фік 

больш воль ны, і ён мо жа зай-

мац ца вы ха ван нем Ве ры.

— Са мной яна цу доў на жы-

ве, раз ві ва ец ца, ву чыц ца. Я за-

сце ра гаю дач ку ад не га ты ву, 

яна не ве дае ні вод на га ма цер-

на га сло ва. Ча му на да маш нім 

на ву чан ні? Мы так вы ра шы лі, бо 

ў яе ёсць ін шая за ня тасць, яна ў 

ва каль най шко ле зай ма ец ца.

Па вел да дае, што бяс кон цыя 

су до выя па ся джэн ні яго ўжо ста-

мі лі.

— Я ра зу мею Ган ну як ма ці. 

Але, мне зда ец ца, яна не ўліч-

вае ін та рэ сы дзі ця ці — якая ж 

тут лю боў? Яе мэ та — скрас ці 

мір з на шай сям'і. Ад на спра ва, 

ка лі б да чцэ тут дрэн на бы ло, 

але ж не. У нас вы ха ва ная, ін тэ-

лі гент ная сям'я. У мя не цу доў ная 

жон ка, якая да па ма гае. У нас 

усё вы дат на, па вер це.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

 Ка мен туе ад ва кат Іры на ШЭ ЛЕГ:

— Ка лі пас ля раз во ду адзін з баць коў пе ра шка джае ін ша му 

су стра кац ца з дзі цем у час, уста ноў ле ны су дом, трэ ба звяр тац ца 

ў ад дзел пры му со ва га вы ка нан ня ра ё на з за явай аб пры цяг нен ні 

бы ло га му жа ці жон кі да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці за не вы-

ка нан не ра шэн ня су да. Вы ка наў цы му сяць пра кант ра ля ваць, ці 

мае мес ца па ру шэн не. Ка лі, на прык лад, баць ка ка жа, што не 

ад дасць дзі ця, ад сут ні чае до ма без уваж лі вай пры чы ны ў час, 

ка лі ма ці па він на за браць ма ло га, — гэ та не вы ка нан не з пра мым 

на ме рам. Але, бы вае, што ча ла век у вод пус ку ці за хва рэў — та кія 

сі ту а цыі не бу дуць лі чыц ца пра мым на ме рам, і пра ва па ру шэн ня 

тут не бу дзе.

У кож ным кан крэт ным вы пад ку ёсць ню ан сы. Гэ та пы тан не 

бы вае скла да на вы ра шыць. Ча сам дзі ця спе цы яль на ад да юць на 

гурт кі і сек цыі, дзе за ня ткі су па да юць з тым ча сам, які вы дзе лі лі 

ка мусь ці з баць коў. Ня доб ра сум лен ныя лю дзі роз нае пры дум ва-

юць. Не бу ду рас каз ваць пра ўсе ва ры янты, каб гэ та не ўспры ня лі 

як ін струк цыю да дзе ян ня.

Што да ты чыц ца аду ка цыі дзі ця ці, то па за ко не гэ та пы тан не 

вы ра ша ец ца па зго дзе між баць ка мі. Я яшчэ не чу ла, каб та кія 

спрэч кі раз гля да лі ў су дзе. Але, ка лі ў ад на го з бы лых су жэн цаў 

ёсць прэ тэн зія да ар га ні за цыі на ву чан ня сы на ці дач кі, трэ ба 

звяр тац ца са скар гай ва ўпраў лен не аду ка цыі.

ВЫ ХА ВАН НЕ 
ПА РАС КЛА ДЗЕ

Ся дзім на пры ся дзіб ным участ ку, 

дзе ці кор па юц ца ў зям лі. Пы та ю ся 

ў іх:

— Дзе ці, што вы там усё ка па е-

це?

— Мы ха ва ем ка ма ра.

— Яко га ка ма ра?

— Яко га Ве ра за бі ла.

— А ха ва е це на што?

— Дык ён жа па мёр.

Гэ та бы ла руб ры ка «Га рад скія дзе-

ці вы еха лі на пры ро ду».


Жа но чая ло гі ка. Ста рэй шая дач-

ка:

— Та та, ты мя не лю біш?

— Так.

— А ка лі я ця бе па пра шу сён ня 

ўве ча ры не гля дзець фут бол, ты не 

бу дзеш гля дзець?

— Бу ду.

— Вось як ты, та тач ка, вы кон ва-

еш свае абя цан ні.


— Нам за ка ні ку лы ска за лі вы ву-

чыць па геа гра фіі наз вы ўсіх пры лі ваў 

і ад лі ваў.

— А хі ба ў пры лі ваў і ад лі ваў бы-

ва юць наз вы?

— Вя до ма! Ты што не ве даў?

— Ану пра чы тай, што ў дзён ні ку 

за пі са на.

Дач ка пры нес ла дзён нік, чы тае:

— Вы ву чыць наз вы ўсіх пра лі ваў 

і за лі ваў.

— Ну вось ба чыш.

— Што «ба чыш»? А я што ска за-

ла?

— Ты ска за ла: пры лі ваў і ад лі ваў.

— Ну па ду ма еш, пе ра блы та ла 

кры ху.

P. S. А на огул, шка да, што ў пры лі-

ваў і ад лі ваў не бы вае на зваў. Трэ ба 

бы ло б іх не як на зваць так са ма, каб 

дзе цям бы ло чым за няц ца на ка ні-

ку лах.


Ста рэй шая дач ка шу міць на кух-

ні мік се рам. Пы та ю ся ў яе:

— Што ты там та кое ро біш?

— Па ху даль ны как тэйль.

— Ка ля адзі нац ца тай но чы?

— Прос та ес ці за ха це ла ся.

Чым доб ры па ху даль ны как-

тэйль, дык гэ та тым, што яго мож-

на піць у лю бы час дня і но чы і пры 

гэ тым усё роў на худ нець.


Чар го вы раз кан фіс ка ваў у сы на 

ўсе яго га джэ ты. Ён тра ды цый на па-

на ра каў, але на ўсе яго ныя на ра кан ні 

я ска заў:

— Ні чо га, у нас у дзя цін стве га джэ-

таў не бы ло — і ні хто не па мёр.

Ён па ду маў-па ду маў і ка жа:

— За тое ў вас быў Са вец кі Са юз!

Да рэ чы, так. Ма ла та го, што ў нас 

не бы ло га джэ таў, дык у нас яшчэ 

і Са вец кі Са юз быў.

Уво гу ле, вы гнаў яго на ву лі цу гу-

ляць у фут бол — каб усё як у Са вец-

кім Са ю зе.


Ма лод шыя:

— Та та, а ад куль бя руц ца гро-

шы?

— З ча роў най скры ні.

— З якой яшчэ скры ні?

— Ха дзем па ка жу.

Па ды хо дзім да най блі жэй ша га 

бан ка ма та. Не пры кмет на ўстаў ляю 

карт ку, увод жу код і ка жу:

— А ну ж, ча роў ная скры ня, вы-

дай нам сто руб лёў на кі шэн ныя 

вы дат кі.

Скры ня па чы нае шу мець (ты пу 

ду мае) і вы дае па чак дроб ных ку-

пюр.

Я, прад чу ва ю чы тры умф:

— Ну як?

Ве ра:

— Та та, мы ця бе спы та лі, ад куль 

бя руц ца гро шы, а ты пры вёў нас да 

звы чай на га бан ка ма та.


З жыц ця двай ня так. Ве ра:

— Мне сён ня цё ця ў кра ме па да-

ры ла ка лян да рык! (Па каз вае.)

— А По лі?

— По лі не па да ры ла.

— Ча му?

— Бо яна па ду ма ла, што гэ та зноў я.


Ма лод шыя дзе ці пры нес лі не-

каль кі ма нет і ска за лі:

— Та та, а гэ та ў нас шмат гро-

шы каў?

— Ка лі шчы ра, не вель мі. Уся го 

дзе сяць ка пе ек.

— А мо жаш нам да даць, каб стаў 

ру бель? А то мы збі ра ем на ма-

ро зі ва.

— Ма гу, вя до ма.

Жон ка:

— Вы лепш рас ка жы це та ту, як 

даў но вы збі ра е це. Толь кі што па пра-

сі лі ў мя не дзе сяць ка пе ек, а ця пер 

про сяць кры ху да даць да руб ля.

P. S. Па-мой му, за вы на ход лі-

васць мож на і да даць. Хоць гэ та 

і ства рае не бяс печ ны прэ цэ дэнт.


Па да ры лі двай нят кам на дзень на-

ра джэн ня тэ ле фо ны і на вуш ні кі. Яны 

ўклю чы лі му зы ку: хо дзяць, слу ха юць. 

По тым По ля пры хо дзіць:

— Та та, а ча му ў на вуш ні ках му зы ку 

чу ваць горш, чым без на вуш ні каў?

Ад каз ваю пы тан нем на пы тан не:

— А ты штэ кер ад на вуш ні каў у тэ-

ле фон устаў ляць не спра ба ва ла?

І, га лоў нае, хо дзіць та кая, слу хае, і 

ўсе ў ква тэ ры слу ха юць ра зам з ёй.

P. S. Су час ныя дзе ці пры вык лі да 

бес пра вад ных дэ вай саў, дра ты іх 

бян тэ жаць.

Па вел ХО ЛАД



На тат кі шмат дзет на га тат кіНа тат кі шмат дзет на га тат кі  

ПА ХУ ДАЛЬ НЫ 
КАК ТЭЙЛЬ


