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ВЫ МУ ША НАЕ 
СТА ЛЕН НЕ

Але ў той, ба ра на віц кай гіс то рыі 

ў мя не ка мяк да гор ла пад сту піў 

ад апо ве ду пра па во дзі ны ста рэй-

шай, 9-га до вай, дзяў чын кі. Яна, 

ні бы да рос лая, у ад сут насць баць-

коў кож ны ве чар ста ві ла бу дзіль нік, 

ран кам апра на ла мен шых у шко лу і 

са док, вы праў ля ла іх, а по тым іш ла 

са ма на ўро кі. Ма лыя бы лі хво рыя, 

з тэм пе ра ту рай, але ж іс ці му сі лі, 

там мож на бы ло хоць па ес ці ды са-

грэц ца. У ха це ста яў хо лад, пе чы ж 

усе дні ні хто не рас паль ваў.

Зга да ла ся за мет ка, пра чы та ная 

вель мі даў но ў га зе це «Известия». 

Яны та ды па сут нас ці пе ра дру ка-

ва лі ма тэ ры ял свай го фран та во га 

ка рэс пан дэн та ча соў вай ны. Не-

вя лі кая за ма лёў ка, доб ра пом ню, 

на зы ва ла ся «Му жык і ба ба». Аў тар 

знай шоў іх у ад ной рус кай вёс цы, 

ня даў на вы зва ле най. Іх баць кі за гі-

ну лі. Хлоп чык і дзяў чын ка, ад на му 

з іх бы ло кры ху менш за дзе сяць, 

дру го му — кры ху больш, тры ма лі 

хат нюю гас па дар ку: кар мі лі ка ро ву 

і ін шую жыў насць, па лі лі ў пе чы, 

тая гас па дынь ка на ват хлеб пяк ла. 

Дзе ці тры ма лі ся, па во дзі лі ся бе ні-

бы ма лень кія да рос лыя. Фран та вік 

быў уз ру ша ны тым, што зра бі ла 

з дзець мі вай на. Дык там вай на! 

А тут ураж вае вы му ша ная ста-

ласць ма лой у ХХІ ста год дзі, ка лі 

мы пры вык лі апя каць дзя цей на ват 

пас ля іх паў на лец ця.

Ця пер тыя дзе ці з Ба ра на віц ка-

га ра ё на ў поў най бяс пе цы. Дзяў-

чын ку ад ра зу за бра лі ў пры ту лак, 

ма лых, якія бы лі пра сту джа ныя, 

пра ля чы лі ў дзі ця чай баль ні цы, 

а пас ля вы піскі на кі ра ва лі так са-

ма ў пры ту лак. Там яны су стрэ лі ся 

са сва ёй ста рэй шай сяст рой, якая 

пры вык ла за імі пры гляд ваць. Ды-

рэк тар Ба ра на віц ка га са цы яль-

на-пе да га гіч на га цэнт ра Ксе нія 

АБ ЖЭЛЬ ЯН ска за ла, што дзе ці 

вель мі доб рыя, па слух мя ныя, па-

мяр коў ныя, вы ха ва це лі з імі асаб-

лі вых праб лем не ма юць. Яно і зра-

зу ме ла, з ма лых дзён пры ву ча ныя 

быць са ма стой ны мі, ні ко му не за мі-

наць, не тое што кап ры зіць.

ШМАТ ДЗЕТ НЫЯ 
БАЦЬ КІ

А што ж на шы ге роі, у сэн се 

баць кі? Па сы па лі га ло вы по пе лам 

і па бег лі пра сіць вяр нуць дзя цей? 

Ка лі так ду ма е це, вель мі па мы ля-

е це ся. У пры тул ку ска за лі, што з 

22 сту дзе ня, ка лі ста рэй шую дзяў-

чын ку ту ды пры вез лі, ні хто не па-

зва ніў, не прый шоў, не па ці ка віў ся 

яе лё сам і зна хо джан нем. Ня ма іх, 

ні бы па мер лі. Не мо жа тра піць да 

гэ тых ня дбай ных гра ма дзян па куль 

і ўчаст ко вы. Ка лі за бі ра лі дзя цей, 

іх не на зі ра ла ся ў ва ко лі цы. Ма-

лыя ска за лі, што ма ма і та та сыш лі 

яшчэ не дзе ў ня дзе лю, а на два-

рэ бы ла ўжо се ра да. Ве ра год на, 

яны, як і ўся кра і на, з ін тэр нэ ту 

ве да юць пра тое, дзе і як іх дзе-

ці. Ця пер су пра цоў нік мі лі цыі, які 

спра ба ваў ад шу каць на зва ных гра-

ма дзян, што дзень на зі рае за мок на 

дзвя рах ква тэ ры, а ноч чу, па вод ле 

слоў су се дзяў, у до ме ча сам га-

рыць свят ло. Апош няе дае пад ста-

вы мер ка ваць, што блуд ныя баць кі 

вяр ну лі ся, але не спя ша юцца трап-

ляц ца на во чы лю бым прад стаў ні-

кам ула ды.

Стар шы ня Кро шын ска га сель-

ска га Са ве та Тац ця на ШЧАР БА-

ЦЭ ВІЧ рас ка за ла ка рэс пан дэн ту 

«Звяз ды», як доў га і бес па спя хо-

ва ўсе служ бы зма га лі ся за гэ тую 

сям'ю. Па ста ян на іх на вед ва лі, бо 

яны даў но ста я лі на ўлі ку як са-

цыяль на-не бяс печ ная сям'я. Вы клі-

ка лі на ўсе маг чы мыя ка мі сіі і ка ар-

ды на цый ныя са ве ты, пра сі лі, ушчу-

ва лі, пе ра кон ва лі. Ад ной чы дзя цей 

ужо за бі ра лі, але та ды па ве ры лі ў 

шчы ры на мер баць коў змя ніць ста-

но ві шча да леп ша га. Вяр ну лі.

Як шмат дзет най сям'і ім у свой 

час вы дзе лі лі вя лі кую ква тэ ру ў 

двух ква тэр ным до ме. Вёс ка Аль се-

ві чы зна хо дзіц ца ў дзе ся ці мі ну тах 

яз ды ад го ра да, зна чыць, ёсць усе 

ўмо вы для па спя хо ва га пра ца ўлад-

ка ван ня і на леж на га ўтры ман ня 

дзя цей. Баць ка гэ та га ся мей ства, 

як вы свет лі ла ся, на огул пра ца ваць 

не асаб лі ва лю біць. Ма ці адзін час 

пра ца ва ла да яр кай, улад коў ва ла ся 

на ней кую ра бо ту ў Ба ра на ві чах, але 

як і муж, ні дзе не за трым лі ва ла ся. 

Ра ней шыя га ды, трэ ба ду маць, жы лі 

на дзі ця чую да па мо гу. Ця пер, ка лі 

ста рэй ша му хлоп чы ку ўжо споў ні-

ла ся ча ты ры, вы жы ваць ста ла 

больш скла да на, вы рас лі даў гі за 

ка му наль ныя па слу гі, за ней кія не аб-

ход ныя рэ чы для шко лы, ды і ес ці ж 

неш та трэ ба. Вось і ста лі гас па да ры 

пе ры я дыч на зні каць з до му.

Да рэ чы, пас ля та го, як уся гэ та 

гіс то рыя ста ла на быт кам шы ро кай 

гра мад скас ці, на ват пра ку ра ту ра 

пра вя ра ла сель вы кан кам на прад-

мет ра бо ты з праб лем най сям' ёй, 

але ні я кіх па ру шэн няў вы яў ле на не 

бы ло. Ды Тац ця на Пят роў на са ма 

ся бе да ка рае, што не на ста я ла ра-

ней, каб дзя цей за бра лі. На зва нае 

пы тан не ўзні ма ла ся некалькі разоў. 

Яна пра па ноў ва ла вы ра шаць яго 

кар ды наль на. Але ж пе да го гі і 

са цы яль ныя ра бот ні кі кож ны раз 

су мня ва лі ся. Бо баць кі, ма ла дыя 

і зда ро выя, не зу сім гор кія п'я ні-

цы, у якіх ад смец ця це раз па рог 

не пе ра сту піць. Тут у ха це не раз 

за ста ва лі ад нос ны па ра дак, дзе-

ці ха дзі лі ў шко лу і са док чыс тыя, 

знеш не да гле джа ныя. Усё ду ма лі, 

а рап там пра чнец ца ў іх баць коў-

скае ці ча ла ве чае сум лен не. Па мы-

лі лі ся. Ця пер да лей шы лёс дзя цей 

вы ра шыць суд. Ня цяж ка спраг на-

за ваць, што ня дбай ныя су жэн цы 

бу дуць па збаў ле ныя баць коў скіх 

пра воў, а кло пат пра дзя цей возь-

ме на ся бе дзяр жа ва, гэ та зна чыць, 

мы з ва мі. Як, да рэ чы, і пра мно гіх 

іх ніх та ва ры шаў па ня шчас ці, па ся-

мей ных дра мах, якія вель мі роз ныя 

і ад на ча со ва па доб ныя.

МА КА РО НА 
І СОЛЬ

І яшчэ, дэ таль, якую за ўва жы-

ла стар шы ня сель ска га Са ве та. 

Звы чай на, ка лі дзя цей за бі ра юць 

з сям'і, якой бы яна не бы ла, ма лыя 

пла чуць, про сяц ца да ма мы і та ты. 

Гэ тыя не пла ка лі і не пра сі лі, яны 

амаль што з ра дас цю сы хо дзі лі з 

до му, дзе спаз на лі го лад і хо лад. 

Бо да рос лыя, якія іх за бі ра лі, на-

ват у верх нім адзен ні ад чу лі хо лад 

у вы сту джа най ха це.

Гэ тыя ма лыя га рот ні кі так ура зі-

лі ра бот ні каў ін спек цыі па спра вах 

не паў на лет ніх рай вы кан ка ма, што 

апош нія вы ра шы лі па да рыць ім кры-

шач ку свя та. За вя лі ў кі на тэ атр на 

пра гляд муль ці каў, по тым на пра-

гул ку ў за баў ляль ны дзі ця чы па-

кой, дзе час та ва лі піц ай, цу кер ка мі, 

па пкор нам. Та кія прос цень кія дзі ця-

чыя ра дас ці, які мі зу сім не здзі віш 

дзя цей са звы чай най сям'і, ста лі для 

іх ледзь не па да рож жам у каз ку. Яны 

та ко га ра ней у во чы не ба чы лі.

Ма ма і та та не ба ла ва лі за баў-

лян ка мі, не кла па ці лі ся на ват аб 

на дзён ным. У до ме 35-га до ва га 

баць кі і 32-га до вай ма ці, якія па-

кі ну лі дзя цей на не каль кі дзён, 

22 сту дзе ня ўда ло ся ад шу каць 

толь кі па чак ма ка роны ды па чак 

со лі. Зда ва ла ся б, ка лі вы на ра-

дзі лі чац вя рых, то па він ны пра ца-

ваць ад цям на да цям на, а мо жа 

яшчэ і ноч чу дзе пад пра цоў ваць 

вар таў ні ком. Тым больш што вя лі кі 

го рад по бач, ра бо ту мож на знай сці 

заў сё ды. Але яны, вы хо дзіць, лі-

чаць інакш, яны не пры вык лі ся бе 

аб ця жар ваць. І мно гія з па доб ных 

ім баць коў, на жаль, раз гля да юць 

дзя цей амаль што ў якас ці кры ні-

цы да хо ду. А што, ця пер да па мо гу 

пла цяць доб рую, жыл лём бяс плат-

ным за бяс пе чаць. Ня ма ла роз ных 

даб ра чын ных ар га ні за цый, якія і да 

шко лы да па мо гуць са браць, і пад 

Но вы год цу ке рак пад кі нуць.

МА ЦЯ РЫН СКІЯ 
ПА ЧУЦ ЦІ

А тое што дзе ці — гэ та што-

дзён ная пра ца, або, як ска заў адзін 

свя тар, ма ці вя лі ка га ся мей ства 

заў сё ды ах вя ра ва ная на слу жэн не 

дзе цям, ім, па доб на на тое, ні хто не 

рас каз ваў. А ка лі і рас каз ваў, яны не 

слу ха лі, ні бы ня дбай ныя вуч ні пра-

пус ка лі мі ма ву шэй. Яны кі ру юц ца 

дру гі мі каш тоў нас ця мі. Дык як жа 

спрад веч ны ін стынкт за ха ван ня на-

шчад каў, які ады граў не апош нюю 

ро лю ў тым, што жы выя іс то ты, у 

тым лі ку ча ла век, на огул не знік лі 

за міль ё ны га доў?.. Ня даў на ка-

ле га пры сла ла кра наль нае ві дэа 

аб тым, як кні гаўка аба ра няе сваё 

гняз до. Гняз до бы ло на по лі, якое 

прый шоў араць ма гут ны трак тар. 

І вось, ка лі гэ тая ма хі на не па збеж-

на на соў ва ла ся, ад чай ная птуш ка 

ста ла над гняз дом і рас па сцер ла 

кры лы, ах вя ру ю чы тым са мым ся-

бе на не па збеж ную гі бель. Праў да, 

у тым сю жэ це ней кім чы нам кі роў ца 

за ўва жыў жы вую іс то ту і па спеў пад-

няць пры чап ны агрэ гат, па кі да ю чы 

жыц цё бяс страш най пё рыс тай ма ці. 

Жа лез ная ма хі на прай шла над ёю.

Птуш кі, вы хо дзіць, за ха ва лі ўсё 

леп шае, па да ра ва нае пры ро дай, 

а лю дзі, як ба чым, не ўсё. І гэ та ўжо 

боль шая на ва ла, чым праб ле ма 

п'ян ства, аса цы яль ных па во дзі наў. 

Бы ва ла не раз, што пі ту шчыя ма ці 

пас ля та го, як за бя руць дзя цей, на-

заўт ра бя гуць, умоль ва юць ад даць, 

гор кі мі слязь мі пла чуць. А тут глу хое 

маў чан не, па доб нае да ней ка га ака-

мя нен ня ду шаў. Тых, пра якіх іш ла 

га вор ка, мож на, ві даць, сён ня не 

толь кі па зба віць баць коў скіх пра воў, 

але і пры цяг нуць да ад каз нас ці за 

па кі дан не ма лых у не бяс пе цы. Толь-

кі ці па мо жа гэ та ім, ці па слу жыць 

уро кам ін шым, не ве даю. У мя не ня-

ма ад ка заў на гэ тае пы тан не.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

По гляд на праб ле муПо гляд на праб ле му

ДУ ХОЎ НЫЯ БАНК РУ ТЫ
Ча му ў на шым гра мад стве вы рас та юць та кія ня дба лыя баць кі?

«Па ху чая» помс та 
за здра ду

У Бя рэ зін скі РА УС звяр нуў ся жы хар 

вёс кі Трас цян ка. Не вя до мы пад час яго 

ад сут нас ці раз ліў у па ко ях до ма «ар га-

ніч ны бруд» і са пса ваў ма ё масць.

Участ ко вым ін спек та рам мі лі цыі не ўза ба-

ве быў уста ноў ле ны па да зра ва ны. Ім апы ну-

ла ся су жы цель ка за яў ні ка і ма ці яго дзі ця ці. 

Да ве даў шы ся пра гэ та, муж чы на «даў зад ні 

ход» за яве і не па жа даў ка раць жан чы ну за 

яе ўчы нак. Як ён пры знаў ся, ві ной уся му 

ста ла яго здра да.

У Бя рэ зін скім РА УС мяр ку юць, што жан-

чы на зра бі ла гэ та ў ад чаі, з-за та го, што яе 

Ну і ну!Ну і ну!

Гэ та гіс то рыя пра не сла ся па пра сто рах ін тэр нэ ту ў апош нія дні 

сту дзе ня, і не як асаб лі ва за ча пі ла. Чац вё ра дзя цей 

у ад ной з вё сак Ба ра на віц ка га ра ё на не каль кі дзён пра вя лі 

ў ха лод най ха це без ежы, па куль іх не за бра лі ра бот ні кі 

мі лі цыі і ад дзе ла аду ка цыі. Зда ва ла ся б, ні чо га асаб лі ва 

но ва га: што год ад кры ва юц ца дзі ця чыя да мы ся мей на га ты пу, 

дзе ці ўлад коў ва юц ца ў пры ём ныя і апя кун скія сем'і ўсё 

па той жа пры чы не. Іх баць коў пры зна лі ня здоль ны мі 

вы кон ваць свае аба вяз кі. Мож на ска заць, ма ла дыя, най час цей, 

зда ро выя су ай чын ні кі ака за лі ся ду хоў ны мі банк ру та мі.

«Яны не пры вык лі ся бе 
аб ця жар ваць. І мно гія 
з па доб ных ім баць коў, 
на жаль, раз гля да юць дзя цей 
амаль што ў якас ці кры ні цы 
да хо ду. А што, ця пер да па мо гу 
пла цяць доб рую, жыл лём 
бяс плат ным за бяс пе чаць. 
Ня ма ла роз ных даб ра чын ных 
ар га ні за цый, якія і да шко лы 
да па мо гуць са браць, і пад 
Но вы год цу ке рак пад кі нуць».

Звы чай на, ка лі дзя цей 
за бі ра юць з сям'і, якой бы 
яна не бы ла, ма лыя пла чуць, 
про сяц ца да ма мы і та ты. 
Гэ тыя не пла ка лі і не пра сі лі, 
яны амаль што з ра дас цю 
сы хо дзі лі з до му, дзе спаз на лі 
го лад і хо лад. 

пад ма ну лі. З па доб ным вы свят лен нем ад но-

сін тут су тык ну лі ся ўпер шы ню.

Да рэ чы, з па чат ку го да ў ра ён ны ад дзел 

унут ра ных спраў з на го ды ся мей ных скан-

да лаў і сва рак звяр ну лі ся 19 ча ла век. Пе-

ра важ ная боль шасць за яў ні каў — жан чы ны, 

якія скар дзяц ца на муж чын, што зло ўжы ва-

юць ал ка го лем.

Вы бі ва лі 
не іс ну ю чы доўг 

па алі мен тах
Кры мі наль ная гіс то рыя ў Шу мі лін скім 

ра ё не па ча ла ся з-за ня прос тых 

уза е ма ад но сін бы лых му жа і жон кі. 

Ра ней яны жы лі ра зам, у шлю бе 

на ра дзі ла ся дзі ця. Ка лі сям'я 

рас па ла ся, жан чы на пе ра еха ла ў 

На ва по лацк, дзе знай шла но ва га 

су жы це ля. Ме на ві та ён са сва ім 

та ва ры шам і вы ра шыў вы біць з 

вяс коў ца ні бы та на леж ныя яго 

ка ха най алі мен ты. Ха рак тэр на, як 

па ве дам ляе ад дзя лен не ін фар ма цыі 

і гра мад скіх су вя зяў УУС Ві цеб ска га 

абл вы кан ка ма, што жан чы на да 

бы ло га му жа фі нан са вых прэ тэн зій 

пас ля раз во ду не ме ла.

Па да зра ва ныя 1978 і 1982 га доў на ра-

джэн ня вы пі ва лі ра зам і ў ней кі мо мант вы-

ра шы лі па ка раць крыў дзі це ля і ад пра ві лі ся 

да яго да до му. Там па рач ка збі ла па цяр-

пе ла га і ста ла па тра ба ваць ад яго доўг на 

ўтры ман не дзі ця ці. На па ло ха ны вяс ко вец 

ад ка заў, што гро шай до ма ня ма, і пра па на-

ваў прай сці да бан ка ма та, дзе мож на зняць 

на яў насць. Прый шоў шы на мес ца, муж чы-

на не каль кі ра зоў спе цы яль на ня пра віль на 

ўвёў пін-код. Па да зра ва ныя зра зу ме лі, што 

іх хо чуць пад ма нуць, і яшчэ раз збі лі па цяр-

пе ла га, пас ля ча го той ска заў, што ад дасць 

гро шы до ма.

Атры маў шы 5000 ра сій скіх руб лёў, зла-

мыс ні кі не ад ча пі лі ся ад муж чы ны. Яны ўжо 

ўтрох ад пра ві лі ся да бы лой жон кі вяс коў ца, 

дзе пры му сі лі та го пра сіць пра ба чэн ня. Ра-

ней атры ма ныя гро шы яны ад да лі жан чы не, 

але з умо вай, што яна аб мя няе іх на бе ла-

рус кія руб лі і вер не ім до лю.

Па цяр пе лы жы хар Шу мі лін ска га ра ё на 

праз дзень звяр нуў ся з за явай у мяс цо вы РА-

УС. Пра ва ахоў ні кі ўста на ві лі ўсе аб ста ві ны 

зда рэн ня. След чы мі ў да чы нен ні да па да зро-

ных рас па ча та кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


