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— «Аба вяз кi ма мы» я па-

чаў вы кон ваць з 1 сту дзе ня 

2019 го да. На той мо мант у 

Бе ла ру сi ў «дэ крэ це» зна хо-

дзi ла ся больш за ты ся чу ба-

буль i толь кi шэсць дзя ду ляў. 

Та кiм чы нам, я стаў у кра i не 

сё мым, а на Ган цаў шчы не — 

i ўво гу ле пер шым. Мно гiя 

зна ё мыя, да ве даў шы ся пра 

маё ра шэн не, жар таў лi ва цi-

ка вi лi ся: ты, маў ляў, на якiм 

ме ся цы ця жар нас цi?

Ад нак, шчы ра пры зна ю-

ся, мне та ды бы ло не да жар-

таў. Уз ва лiць на ся бе та кую 

ад каз насць у шас цi дзе ся цi-

трох га до вым уз рос це — гэ та 

са праў ды ня прос ты крок. I я 

доў га ва гаў ся, па куль на яго 

вы ра шыў ся. Сён ня ж за яў-

ляю ка тэ га рыч на: нi коль кi не 

шка дую пра гэ ты свой учы-

нак, бо да гля даць, вы хоў ваць 

ма лень ка га ча ла веч ка — за-

да ча хоць i ня прос тая, але 

па чэс ная i вель мi пры ем ная. 

Гэ та ж на тва iх ва чах, пры 

тва iм са мым не па срэд ным 

удзе ле не маў ля па чы нае 

па зна ваць свет, ста на вiц ца 

«на кры ло», асэн соў ваць 

па няц цi даб ра i зла, за цвяр-

джаць ся бе ў на ва коль ным 

гра мад стве. Ты ра зу ме еш, 

што ме на вi та ад ця бе ў мно-

гiм за ле жыць, якiм ён ста не 

ча ла ве кам.

Але ўсё па па рад ку. Саш-

ку на па чат ку на шых з iм 

цес ных ста сун каў споў нi ла-

ся 1 год 9 ме ся цаў 12 дзён. 

Ён ужо ўпэў не на ха дзiў па 

ха це, лю бiў гу ляць з ма шын-

ка мi, праў да, ма ла што га-

ва рыў: «дай», «ха чу», «ма-

ма»... А тут рап там дзед з 

ву са мi! Вось з ву соў ён i па-

чаў — чап ляў ся за iх сва i мi 

моц ны мi паль чы ка мi i ту заў 

ту ды-сю ды, ра дас на сме ю-

чы ся. Ад ным сло вам, но вая 

за ба ва з'я вi ла ся ў ма ло га. 

По тым сур' ёз на па гля дзеў на 

мя не i вы ма вiў: «Дзед!»

Вы ха ваў чы пра цэс па чаў-

ся. З усiх ба коў ад ся мей нi каў 

па сы па лi ся па ра ды. Хтось цi 

ра iў ад ра зу ўзяць ма ло га ў 

яжо выя ру ка вi цы, i дач ка па-

жар та ва ла: «дзе даў шчы на», 

маў ляў, па чы на ец ца; жон ка 

ка тэ га рыч на за явi ла: ка раць 

дзi ця нель га нi ў якiм ра зе, 

кры чаць на яго — так са ма 

не. А ўну чак уваж лi ва вы ву-

чаў но ва га вы ха валь нi ка — 

пры кiд ваў, на пэў на, як гэ та-

га ста ро га ча ла ве ка са мо му 

ўзяць «у аба рот». Я, у сваю 

чар гу, на сця ро жа на на зi раў 

за сва iм па да печ ным — ча го 

ча каць ад хлоп чы ка?

Не, не ска жу, што зай-

мац ца з уну ка мi — спра ва 

для мя не ўво гу ле не зна ё мая. 

Са шка ўжо шос ты ў на шай 

сям'i. У ста рэй шай дач кi 

Але ны рас туць трое — унук 

Алёш ка i ўнуч кi Аня i Ма ры-

я на, ды i ў ма лод шай Юлi 

Саш ка стаў трэ цiм пас ля 

Ула дзi ка i Ром кi. Але ад на 

рэч су стра кац ца з уну ка мi 

пе ры я дыч на, па свя точ ных 

днях, а тут жа зу сiм iн шае — 

кож ны дзень. Двац цаць ча-

ты ры га дзi ны ў су ткi. I на кар-

мiць, i на па iць, i па гу ляць, i 

спаць па ла жыць, i, пра бач-

це, на гар шчок па са дзiць. На 

вы хад ныя, праў да, дач ка яго 

за бi ра ла да ся бе ў Брэст — 

да ва ла дзе ду ад па чы нак. 

Ад нак я хут ка пры вык да 

сва iх аба вяз каў, i не над та 

ўжо i па трэ бен быў мне той 

ад па чы нак.

Хут ка пры вык да мя не i 

Са шка. Ён ледзь не з пер-

ша га дня ўця мiў, што но вая 

нянь ка не та кая ўжо i стро гая, 

i па чаў лi та раль на вя роў кi з 

мя не вiць. А я i са праў ды на 

прак ты цы пры мя няў анг лiй-

скi ме тад вы ха ван ня — да-

зва ляў ма ло му ра бiць усё, 

што ён хо ча. Кар мiў, гу ляць 

ва дзiў, спаць уклад ваў не 

па пры му се, а та ды, ка лi 

той пра сiў, муль цi кi да зва-

ляў гля дзець, па куль яму не 

на да куч ва ла. Ка ра цей ка жу-

чы, дзей нi чаў па прын цы пе: 

чым менш за ба рон — тым 

менш спа кус. I, да рэ чы, хут-

ка за ўва жыў, як зва рот ная 

рэ ак цыя на сту пi ла, эфект 

бу ме ран га, так бы мо вiць: ты 

на дзi ця не кры чыш — i яно 

на ця бе не кры чыць, ты з iм 

па-доб ра му — i дзi ця з та бою 

па-доб ра му.

Бы лi, вя до ма, у ма iм ме-

та дзе вы ха ван ня i за ба ро-

ны. Не без гэ та га. Але iх бы-

ло ма ла, i яны да ты чы лi ся 

толь кi бяс пе кi. Та му ўнук да 

iх пры слу хоў ваў ся i заў сё ды 

вы кон ваў. На прык лад, ка-

лi Са шка лез да элект рыч-

ных пры бо раў цi iмк нуў ся 

за брац ца на пад а кон нiк, я 

ка заў, што так ра бiць нель-

га, бо гэ та не бяс печ на. I ён 

ра зу меў — праз ней кi час 

сам па каз ваў на ак но цi на 

мiк ра хва лёў ку i ка заў: «Не-

бяс печ на».

Ба бу ля, па на зi раў шы за 

«аглiц кi мi» ме та да мi дзе да, 

па спра ба ва ла ўмя шац ца: 

рас пус та, маў ляў. Я ў ад-

каз толь кi пля чы ма па цiс-

нуў: не па да ба ец ца — да-

вай са ма. Але яна ў нас усё 

жыц цё на кi ру ю чых па са дах 

пра ца ва ла, та му пры вык ла 

да ка манд на га сты лю. I ад-

ра зу ж па цяр пе ла фi яс ка. 

Унук ба бу лi ны ка ман ды 

прос та iг на ра ваў. Ка лi ж 

ён не па слу хаў ся ўка зан-

няў раз, дру гi, трэ цi, яна 

мах ну ла ру кой на «аглiц-

кiя» ме та ды i пе рай шла да 

на шых — шлёп ну ла ма ло га 

па мяк кiм мес цы. Той у даў-

гу не за стаў ся i... ад ка заў 

ба бу лi тым жа.

Я ж пра цяг ваў дзей нi чаць 

сва iм спо са бам. I, мiж iн шым, 

мой па да печ ны па слух мя на 

вы кон ваў усе мае прось бы i 

нi ра зу не за бас та ваў.

Са шка ака заў ся здоль-

ным i кем лi вым хлоп чы кам. 

Iм гнен на схоп лi ваў усё но-

вае, лю бiў ма ля ваць i чы-

таць кнiж кi, iмк лi ва па вя лiч-

ваў слоў нi ка вы за пас, па чаў 

га ва рыць цэ лы мi фра за мi. 

На гу ляў шы ся з ра нi цы з ма-

шын ка мi, ён пра сiў: «Да вай, 

дзед, бу дзем зай мац ца». Гэ-

та зна чыць, што трэ ба да ста-

ваць аз бу ку i ву чыць лi та ры. 

Пер шую мы з iм вы ву чы лi лi-

та ру А, по тым ма мi ну лi та ру 

М, дзе да ву Д, ба бу лi ну Б... 

Праз 15—20 хвi лiн ву чыць лi-

та ры яму на да куч ва ла, i мы 

пе ра хо дзi лi да зна ём ства 

з лiч ба мi. Пер шыя пяць — 

коль кi паль чы каў на ад ной 

ру цэ — ён за пом нiў ужо на 

пер шым за ня тку. Да дзе-

ся цi ву чы лi ся лi чыць кры ху 

больш, але i з гэ тай за да чай 

хут ка спра вi лi ся. На ўро ках 

ма ля ван ня спа чат ку ву чы лi 

ко ле ры. Гэ та спра ва Са шку 

вель мi па да ба ла ся, i ўжо 

праз два-тры днi ён бес па-

мыл ко ва на зы ваў мне лю бы 

ко лер. Я на ра да вац ца не мог 

пос пе хам ма ло га.

Вя до ма ж, я ра зу меў, што 

пе ра гру жаць дзi ця ву чо бай 

нель га, гэ та маг ло ад бiць 

уся кае жа дан не ву чыц ца, 

та му больш ча су мы пра во-

дзi лi ў гуль нях. Асаб лi ва ўну-

ку па да ба лi ся па да рож жы па 

го ра дзе (наш дэ крэт ны вод-

пуск пра хо дзiў у асноў ным 

у Коб ры не). Тра ды цый на 

амаль што дня, ка лi да зва-

ля ла на двор'е, мы ха дзi лi з 

iм да чы гун кi i на зi ра лi, як 

мi ма пра хо дзi лi цяг нi кi. Са-

шка хут ка на ву чыў ся ад-

роз нi ваць па са жыр скiя ад 

гру за вых, лi чыць, коль кi ў 

са ста ве ва го наў, вы зна чаць, 

ку ды цяг нiк едзе — на Брэст 

цi на Го мель. По тым iш лi з 

iм да аў та ма гiст ра лi Брэст — 

Мiнск, якая пра хо дзiць праз 

Коб рын, i ву чы лi ся за па мi-

наць мар кi ма шын: па жар-

ная, мi лi цыя, пi кап, кран, ле-

са воз... Яшчэ ад ным аб'ек -

там, дзе ўну ку па да ба ла ся 

гу ляць, стаў сквер во iн скай 

сла вы, за кла дзе ны ў го нар 

коб рын скiх вер та лёт чы каў, 

якiя за гi ну лi ў Аф га нi ста не. 

Там на па ста мен це ста iць 

са праўд ны ва ен ны вер та-

лёт — ён цяг нуў хлоп чы ка 

да ся бе, бы маг нiт. Пас ля 

зна ём ства з гэ тым пом нi-

кам на шы што дзён ныя па-

да рож жы па чы на лi ся ўжо не 

з чы гун кi, а ме на вi та з вер-

та лё та. Я рас каз ваў Саш ку 

пра вiн так ры лую ба я вую ма-

шы ну, пра лю дзей, якiя на 

ёй ва я ва лi i гi ну лi ў да лё кай 

гор най кра i не. Ма лы ўваж лi-

ва слу хаў. Гэ та так са ма бы лi 

ўро кi. Уро кi ва ен на-па тры я-

тыч на га вы ха ван ня.

Уво гу ле ву чо ба i гуль ня ў 

нас заў сё ды пе ра пля та лi ся: 

на ву чэб ных за ня тках мы 

гу ля лi ў вуч ня i на стаў нi ка, 

спа бор нi ча лi, хто хут чэй за-

пом нiць тую цi iн шую лi та-

ру, сло ва, лiч бу, а ў кож най 

гуль нi я ста ра ўся зна хо дзiць 

i на ву чаль ны ас пект.

...Iмк лi ва iдуць днi, тыд нi, 

ме ся цы. Са шка раз маў ляе 

са мною па-да рос ла му, ча-

сам за дае та кiя пы тан нi, на 

якiя не ад ра зу i ад каз зна хо-

джу: «Дзед, а як дождж iдзе? 

У яго ж но жак ня ма...»; «Ад-

куль сон ца бя рэц ца?»; «На-

вош та та бе ву сы?» Тлу ма чу, 

хоць па рэ ак цыi ўну ка ад чу-

ваю, што не заў сё ды мае 

тлу ма чэн нi яго за да валь ня-

юць. Ну што ж, пад рас це — 

зра зу мее. На ўсё па трэ бен 

час. А сам са бе ду маю: а 

са праў ды, на вош та мне тыя 

ву сы? Ды i дождж як без но-

жак iдзе, не ве даю...

На зi му мы па еха лi з уну-

кам у Брэст. Там — но выя 

ўра жан нi. Са шку спа да ба-

ла ся гу ляць у Скве ры мi ру 

на Пар ты зан скiм пра спек це, 

дзе ак цы я нер нае та ва рыст-

ва «Са вуш кiн пра дукт» аб-

ста ля ва ла дзi ця чы га ра док. 

Тут i гор кi, i аль тан кi, i пя соч-

нi ца... Са шка ад ра зу па лез 

на са мую вы со кую гор ку — 

я на ват спа ло хаў ся: рап там 

зва лiц ца ўнiз. Не, ка ра пуз 

моц на тры маў ся за бор цi кi 

i ўпэў не на пе ра адоль ваў пе-

ра шко ды. А мне па ду ма ла ся: 

а ма лай цы «са вуш кiн цы» — 

та кую цу доў ную спра ву зра-

бi лi для мяс цо вай дзят вы!

Дня мi Са шку споў нi ла ся 

тры га ды. Та кiм чы нам, мой 

дэ крэт ны вод пуск скон чыў-

ся. Заўт ра — на ра бо ту. I 

ра дас на, i сум на ад на ча со-

ва. Ра дас на — та му што не 

да рэм на пра вёў гэ ты час, 

неш та даў ма лень ка му ча ла-

веч ку. А сум на — раз вiт вац-

ца. Не на заў сё ды, вя до ма ж, 

мы бу дзем i на да лей су стра-

кац ца з уну кам, праў да, ужо 

не так час та. Спа дзя ю ся, ён 

бу дзе мя не ча каць.

...Учо ра па тэ ле фа на ва ла 

дач ка. Рас ка за ла, што Саш-

ка, пра чнуў шы ся ра нi цай, 

ад ра зу па цi ка вiў ся: «А дзе 

мой дзед?» У мя не ад гэ тых 

слоў сэр ца за шчы ме ла.

Вя ча слаў БУР ДЫ КА.

«Якiя ра ней дэ крэ ты бы лi?» — за ўва жае 

ба бу ля, ка ля якой Цё мiк гой сае ту ды-сю ды 

на са ма ка це. «Я свай го ў го дзiк па кi ну ў ха-

це, па ха ваю на жы, яшчэ што не бяс печ нае 

пры бя ру, дзве ры за чы ню, а са ма на ра бо ту 

iду», — пра цяг вае яна. Ба бу лi дзе вя нос та, i 

ёй, вi даць, цяж ка ўя вiць, што ма ла дыя ма цi 

ро бяць у ха це з дзець мi цэ лых тры га ды. 

А мне на ват па ду маць страш на, што бы ло б, 

каб я па кi ну ла свай го ня хай ужо i двух га до-

ва га сы ноч ка ад на го ў ча ты рох сце нах...

Па куль я ра нi цай пры вод жу ся бе ў па-

ра дак, Ар цём ка пад цяг не да акна крэс ла, 

пад ле зе пад за на вес ку i вы гля дае, што ж там 

на два ры ро бiц ца. У по шу ках цу ке рак цi iн-

шых пры сма каў аб ла зiць на кух нi ўсе шаф кi, 

па сту пiц ца на та бу рэт i, на рэш це, уся дзец ца 

на ста ле (а як по тым бу дзе зла зiць — спра ва 

дру га рад ная). Пер шым ля цiць вы клю чаць 

чай нiк, ка лi той свiч ша, i без праб лем уклю-

чыць свят ло, ка лi цём на. Ад ным сло вам, 

толь кi з пунк ту гле джан ня бяс пе кi па кi нуць 

ма ло га ад на го ў ха це ры зы коў на.

На ват уя вiць скла да на, як бы ён сам вы лез 

са свай го ло жач ка, адзеў ся, па мыў ся, па сне-

даў. I гэ та пры ўсiм тым, што, ня гле дзя чы на 

свае два гад кi, хлоп чык у мя не да стат ко ва 

са ма стой ны. Адзя вац ца ён, як i мно гiя дзе цi, не 

лю бiць, але зуб ной шчот кай ка рыс та ец ца па 

пры зна чэн нi. I лыж ку тры маць умее (ужо на ват 

суп есць сам). Толь кi цi па еў бы «пра вiль най» 

ежы, ка лi б за стаў ся адзiн?! Хут чэй знай шоў 

бы яко га пя чэн ня цi ў леп шым вы пад ку за-

поў нiў бы свой страў нiк хле бам цi бул кай. Ды 

i гу ляць адзiн мой Ар цём ка не пры вык. Гэ та 

ка лiсь цi мне, ма лой, ма цi на кi дае ў ло жа чак 

ца цак i пой дзе зай мац ца хат нi мi спра ва мi — 

праз не ка то ры час прый дзе, а я ўжо сплю. 

У нас жа, па куль каз ку не па чы та еш, Цё мiк не 

за сне. I ка лi пра чнец ца, трэ ба, каб нех та быў 

по бач, а то слёз не па збег нуць.

Ад ным сло вам, не да рэм на «дэ крэт» пры-

ду ма лi. Вя до ма, ёсць роз ныя сi ту а цыi, ка лi 

баць кi вы му ша ны пра ца ваць, а дзi цем зай-

ма юц ца ба бу лi ды дзя ду лi. Маё ж улас нае 

мер ка ван не: дзе цi — ад каз насць вы ключ на 

баць коў. Раз яны пры ня лi ра шэн не за вес цi 

дзi ця, а не ко цi ка, то па вiн ны яго не толь кi 

за бяс печ ваць усiм ма тэ ры яль ным, а i прос та 

быць по бач. Якiя б доб рыя нi бы лi ба бу лi-

дзя ду лi ды iн шыя сва я кi, больш, чым ма ма i 

та та, дзе цям нi хто не па трэ бен.

Так скла ла ся, что, па куль я ў дэ крэт ным, 

мы пе ра еха лi да ма iх баць коў. Яны, вя до ма, 

зай ма юц ца з Цё мi кам. Ды што ха ваць, я без 

iх як без рук! Каб бы ла ад на (муж тыд ня-

мi ў ка ман дзi роў ках), то нi чо га не па спя ва-

ла б. Асаб лi ва ця пер, ка лi Цё мiк не па спее 

пра чнуц ца, як ад ра зу бя жыць да дзвя рэй, 

абу ва ец ца, на цяг вае кеп ку i ка жа: «Па ка!» 

Так бы i гу ля лi цэ лы мi дня мi, з пе ра пын кам 

хi ба што толь кi на дзён ны сон. А так па куль 

дзед з Цё мi кам на ву лi цы, я i ў ха це пры бя-

ру, i град ку якую апа лю, па пра сую бя лiз ну. 

З ядой вы ру чае ма цi.

За два га ды ма лы вель мi пры вык да ба-

бу лi i дзя ду лi. Ка лi зi мой з'яз джа лi ў не вя лi-

кi ад па чы нак, то, вяр та ю чы ся да моў, ужо з 

ма шы ны Цё мiк за да во ле на кры чаў: «Дзед!» 

Не па спее ад крыць во чы — бя жыць да iх у 

па кой, каб ба бу ля ўклю чы ла муль цi кi. Але 

ўсе па трэб ны яму да па ры. Як толь кi з рэй са 

вяр та ец ца баць ка, на лю быя спро бы ба бы i 

дзе да па гу ляць з iм Ар цём ка жа ка рот кае 

«не лезь!» Яны не крыў ду юць, бо ра зу ме-

юць, што ма цi i баць ку дзi ця цi нi хто нi ко лi не 

змо жа за мя нiць.

У гэ тым пла не я вель мi шка дую ма лых, 

ма цi якiх ах вя ру юць дэ крэт ным ад па чын кам 

i вы хо дзяць на ра бо ту цi зай ма юц ца ўлас ны-

мi спра ва мi. Ды не той уз рост у ба буль ды 

дзя ду ляў (у пры ват нас цi, у Цё ма вых), каб 

бе гаць за ма лым, якi, што ме тэ ор, га няе на 

са ма ка це ды на сва iх два iх, i са чыць, каб не 

ўпаў, ка лi ён, нi бы той па пры гун чык, ска ча 

на ба ту це. Яны са мi пры зна юц ца, што сва-

iх дзя цей га да ваць бы ло ляг чэй. З уну кам 

жа — двай ная ад каз насць. Ка лi, не дай бог, з 

ма лым зда рыц ца не пры ем насць, без умоў на, 

яны бу дуць вi на ва тыя.

У нас, баць коў, ад каз насць не мен шая. 

За гэ тыя тры га ды мы па вiн ны вы рас цiць 

больш-менш са ма стой на га ча ла ве ка. Каб у 

дзi ця чым сад ку лыж ку над iм нi хто не тры-

маў, пам пер сы (а бы вае i та кое!) нi хто не 

мя няў, каб ма лое маг ло са мо адзец ца i раз-

дзец ца, больш-менш уме ла вы ка заць свае 

жа дан нi. I ка лi, за мест та го каб па чы таць з 

дзi цем кнi гу аль бо раз ма ля ваць (ня хай абы-

як!) якую кар цiн ку, ма ла дая ма ту ля пры лю-

бой маг чы мас цi со вае яму ў ру кi га джэт, а 

са ма ў леп шым вы пад ку зай ма ец ца сва i мi 

спра ва мi аль бо за вi сае ў iн шым смарт фо-

не, то на ўрад цi ў яе пад рас це больш-менш 

са ма стой ны ча ла ве чак. Вось та ды са праў ды 

паўстае пы тан не: што гэ тая ма цi ра бi ла тыя 

«доў гiя» тры га ды?!

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.

ДЗI ЦЯ — АД КАЗ НАСЦЬ БАЦЬ КОЎ
Ма мiн дзён нiкМа мiн дзён нiк

Я — СЁ МЫ,
або Дзя ду ля 
ў «дэ крэ це»

Так ужо скла ла ся жыц цё, што мне да вя ло ся пай сцi 

ў дэ крэт ны вод пуск (па до гля дзе дзi ця цi да да сяг нен-

ня iм трох га до ва га ўзрос ту). Та кi ва ры янт афi цый на 

пра ду гле джа ны бе ла рус кiм за ка на даў ствам: за мест 

ма цi да гля даць не маў ля мо жа баць ка, ба бу ля цi дзя-

ду ля. (За гэ ту ра бо ту дзяр жа ва яшчэ i гро шы пла цiць.) 

У на шай сям'i агуль ным га ла са ван нем ад каз ную па-

са ду ма ту лi-вы ха валь нi цы да ве ры лi мне, ды ў рэш це 

рэшт нi ў ко га iн ша га та кой маг чы мас цi i не бы ло.
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