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І «КУ РЫ ЦАЙ»

Ад ной чы да вя ло ся па спра чац ца 
з на шмат ма ла дзей шай ка ле гай на-
конт вы ха ван ня дзя цей. Дзяў чы на з 
усім ім пэ там і мак сі ма ліз мам юнац-
тва да во дзі ла, што маг чы ма вы ха-
ваць «ідэа льнае дзі ця» — маў ляў, 
пра фе сі я на ла мі на пі са на столь кі 
ка рыс ных кніг, а ў ін тэр нэ це зме-
шча на столь кі да па мож ных раз ві-
ва ю чых пра грам і г.д., што трэ ба 
быць вель мі ўжо ля ні вым, каб гэ та 
ба гац це не вы ка рыс тоў ваць. Я ж 
тлу ма чы ла, што ідэа льныя лю дзі на-
огул і дзе ці ў пры ват нас ці бы ва юць 
толь кі ў рэ кла ме пам пер саў, што 
пры лю бой коль кас ці пра чы та ных 
пад руч ні каў і да па мож ні каў жыц цё 
зной дзе, чым ця бе здзі віць, бо кож-
ны ча ла век — ін ды ві ду аль насць, і 
што пры ве дзе ныя ёю ў якас ці до ка-
заў зна ё мыя — не ідэа льныя баць кі, 
бо ўсе мы жы выя лю дзі, а су дзіць 
ка гось ці, не па быў шы ў яго най ску-
ры, як мі ні мум не ка рэкт на... На той 
мо мант, за ўва жу, ма ёй да чцэ ўжо 
бы ло 2 га ды, ка ле га ж дзя цей у 
блі жэй шай бу ду чы ні не пла на ва ла. 
«Ска жы яшчэ, як вы лю бі це: «Свай-
го на ро дзіш, та ды па га во рым!» — 
па кі ну ла за са бой апош няе сло ва 
яна, браз нуў шы дзвя ры ма.

Я і да гэ туль не ма гу з дак-
лад нас цю ска заць, хто з нас меў 
ра цыю ў той га ра чай спрэч цы. А 
пры га да ла яе, су тык нуў шы ся чар-
го вы раз з не па ра зу мен нем «тэ а-
рэ ты каў» і «прак ты каў» дэ ма гра-
фіі. Па га дзі це ся, вы ха ван не дзя цей 
— гэ та не ядзер ная фі зі ка або тэ о-
рыі Эй нштэй на. У ім, як у му зы цы 
або фут бо ле, ча мусь ці раз бі ра юц-
ца ўсе без вы клю чэн ня. І вель мі 
мно гія з гэ тых «усіх» з пал кас цю, 
вар тай леп ша га пры мя нен ня, пры 
зруч ным вы пад ку рвуц ца агу чыць 
свае дум кі на за да дзе ную тэ му.

Па ду ма ла ся: дзе ж пра хо дзіць 
мя жа па між аса біс тай па зі цы яй і 
ня про ша ны мі па ра да мі, па між жа-
дан нем да па маг чы і бес пар дон-
нас цю? І ці мо гуць «яй кі» ад крыць 
штось ці но вае для «ку рэй», а «ку-
ры» ці ма юць пра ва дзяўб ці «яй кі» 
за ня во пыт насць?

«У ця бе ж дзі ця пла ча, дай яму 
сос ку!».

«Да трох га доў да ваць цыц ку?! 
Які жах!»

«А вось я б ні ко лі не па вы сіў 
го лас на дзі ця!»

«Ды што гэ та за ма ці, якая два-
іх упіль на ваць не мо жа? У ма ёй 
ба бу лі дзе сяць бы ло, і ўсе людзь мі 
вы рас лі...»

І г.д., і да т.п. Бліз кія і да лё кія, 
сяб ры і пры яце лі, ка ле гі па пра цы 
і на ват зу сім не зна ё мыя лю дзі ў 
рэ аль нас ці і вір ту аль нас ці аб мень-
ва юц ца рэп лі ка мі, бы апля ву ха мі. 
Уз вод зяць у аб са лют улас ны во пыт 
ці яго ад сут насць, не са ро ме юц ца 
ў вы ра зах, не чу юць ні ко га, акра мя 
ся бе, апус ка юц ца да не пры кры та га 
хам ства і не жа да юць хоць на хві лі-
ну ўя віць ся бе на мес цы апа не нта. 
Мно гія з най леп шых па мкнен няў, 
ін шыя — так прос та, мі ма ходзь.

Без умоў на (і ў Кан сты ту цыі пра-
пі са на), кож ны мае пра ва на сваё 
мер ка ван не і сва бо ду яго вы каз-
ван ня. Але, на мой по гляд, у гэ тай 
сва бо ды му сіць быць на ту раль ная 
мя жа, якая за вец ца кам пе тэнт-
нас цю. Па ле мі зуй це, кры ты куй це, 
да вай це слуш ныя па ра ды — але 
толь кі аб тым, у чым вы раз бі ра е-
це ся. Не трэ ба быць ку ры цай, каб 
раз ва жаць пра све жасць яеч ні — 
ад нак са мы вы тан ча ны гур ман, 
са мы леп шы ку хар на ўрад ці вы-
се дзіць яй кі. Так і для вы ха ван ня 
дзя цей не да стат ко ва толь кі ве дан-
ня раз ві ва ю чых ме то дык і цы тат з 
Ма ка ран кі і Ман тэ со ры. Баць коў-
ству мож на ву чыц ца ўсё жыц цё, і 
тое не ва ўсіх атрым лі ва ец ца...

Па ва жай це адзін ад на го, ка лі 
лас ка. І ў спрэч ках так са ма. Тым 
больш пра дзя цей. І тым больш 
з дзець мі. Яны ўсё зра зу ме юць і 
за пом няць.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

Яна — біб лі я тэ кар ка, пра цуе ў Ві цеб скай 
ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны. Спа чат ку 
за кон чы ла ві цеб скае ву чы лі шча мас тац тваў 
па спе цы яль нас ці «рэ жы су ра», по тым — мін скі 
ўні вер сі тэт куль ту ры, дзе атры ма ла дып лом 
біб лі я тэ ка ра. Ён — ста ноч нік на ві цеб скім прад-
пры ем стве «Ві стан».

«І мы іх кла лі ўпо пе рак»
Анд рэй: Сяр гей, брат Та ні нас па зна ё міў, з 

ім мы сяб ра ва лі. Жы лі не да лё ка: я на ву лі цы 
Люд ні ка ва, а Тац ця на — на ву лі цы Мі ра.

Тац ця на: Ка лі я за ця жа ра ла, ме ды кі спа чат ку 
ска за лі, што бу дзе двой ня. Па кла лі мя не на за-
ха ван не і ска за лі, што я двой ню не вы на шу, бо 
ху дзень кая вель мі. Я пры клад на паў го да пра ля-
жа ла ў ста цы я на рах не вы лаз на. Пе рад вы піс кай 
уль тра гу ка вое да сле да ван не зноў зра бі лі. Урач 
па гля дзе ла і ска за ла, што ў мя не ў жы ва це тры 
сэр цы б'юц ца! На ра дзі лі ся на шы дзет кі 19 чэр ве-
ня 2008 го да. У 17.30 — Дзі я на, по тым — Жэ ня, 
за ім — Во ва.

Шчас лі вы баць ка на той час быў ста ноч ні кам 
на вя до мым да лё ка за ме жа мі Бе ла ру сі прад-
пры ем стве «Ма на літ», якое ка лісь ці пра ца ва ла 
на са вец кую аба рон ную га лі ну. Ка жа, што яго 
ка ле гі да ве да лі ся пра тое, што з імі пра цуе на-
ва спе ча ны баць ка трай нят, вы пад ко ва. Ра бо чыя 
пра чы та лі ў га рад ской га зе це ў спі се сем' яў, дзе 
на ра дзі лі ся дзе ці, проз ві шча Бут ма наў і па ці ка-
ві лі ся: ці ён? Што дзіў на, ні я кай ма тэ ры яль най 
да па мо гі ад кі раў ніц тва прад пры ем ства ён не 
атры маў...

Праб ле май для шчас лі вых баць коў ста ла куп-
ля ка ляс кі:

Анд рэй: Для трай нят ка ляс кі вя лі кія, ня зруч-
ныя і да ра гія.

Тац ця на: У Ві цеб ску, на коль кі я ве даю, 
та кія не пра да юц ца, трэ ба за каз ваць. Бы ла 
ў нас ка ляс ка для двай нят, і мы дзя цей кла лі 
ўпо пе рак. Яны ма лень кія ў нас на ра дзі лі ся, 
змя шча лі ся. Дзі я на і Жэнь ка ва жы лі менш 
за 1,5 кг, Воў ка — аж 1700 гра маў. Ра ней ён 
быў пух лень кі. А ця пер Во ву, у ад роз нен не 
ад бра та і сяст ры, ес ці не пры му сіш...

Ка лі дзе ці тро хі пад рас лі, ку пі лі ка ляс ку 
для двай нят і «адзі ноч ную».

— Ці ка ва, а як мі на кі рэ ага ва лі, ка лі 
ба чы лі трай нят?

Анд рэй: Дрэн на га на свой ад рас я не 
чуў. Але ж ка лі з ка ляс ка мі ха дзі лі, мно гія 
га ло вы па ва роч ва лі. Гля дзе лі: па доб ныя ці 
не. Мне гэ та бы ло не пры ем на.

А бы ло і пры ем нае. Па мя таю, я з тра і мі 
дзець мі, а су стрэч ны: «Твае ўсе? Ну ма лай-
чы на! Са праўд ны му жык!» У на ва кол лі нас 
ужо ве да юць, пры міль га лі ся мы.

Тац ця на: На ват ма шы ны спы ня лі ся, ка лі 
мы іш лі па тра ту а ры.

— А ці праў да, што для шмат дзет ных 
баць коў пра ду гле джа ны мно гія дзяр-
жаў ныя «прэ фе рэн цыі»?

Тац ця на: Толь кі за дзі ця чы са док па ло ву за 
кож нае дзі ця пла цім. І ў мя не ёсць пра ва адзін 
дзень на ты дзень не пра ца ваць. За ко нам гэ та 
пра ду гле джа на. Я ў свой час на пі са ла за яву. Але, 
на коль кі па мя таю, да дат ко вы вы хад ны мож на 
ўзяць, ка лі не бу дзе су праць ад мі ніст ра цыя. Мне ў 
гэ тым сэн се па шан ца ва ла, я кож ную се ра ду «ад-
па чы ваю». У гэ ты дзень быць до ма мне зруч на: у 
се ра ду неш та зра бі ла, а по тым два дні па пра ца-
ва ла. І зноў вы хад ныя, і гэ так да лей.

Анд рэй: Я раз на год ма гу ўзяць два тыд ні 
ад па чын ку, але ён не аплач ва ец ца. Ды і мне гэ ты 
вод пуск не да юць. Мо на са мрэч, як вы ка жа це, 
не за мен ны?

На конт ква тэ ры: так, нам пра па ноў ва лі бу да-
вац ца з пры цяг нен нем крэ ды ту: ка лі лас ка... Але 
мы гэ тую су му не па цяг нем. У нас трох па ка ё вая 
ква тэ ра, па куль яе больш-менш ха пае. А пад-
рас туць дзе ці, не хо піць, зра зу ме ла. Бу да ваць 
ча ты рох па ка ё вую трэ ба. Я пры кі нуў па гро шах 

— не атры ма ец ца. Асаб лі ва па но вых умо вах 
крэ ды та ван ня...

— А льго ты пры апла це за ка му наль ныя 
па слу гі ёсць у вас?

Тац ця на: Я чу ла, што пра ду гле джа ны льго ты 
пры апла це за элект рыч насць, але не ве даю, дзе 
гэ та ўдак лад ніць.

Анд рэй: Я пы таў ся. Ка лі вы шэй уста ноў ле на-
га лі мі ту «на бя жыць», та ды зніж ка ней кая ёсць, 
а ў нас ня ма пе ра рас хо ду элект ра энер гіі.

— Па за ко не та кім сем' ям, як ва ша, пра да-
стаў ля ец ца нянь ка...

Тац ця на: Паў го да нянь кі не маг ла да біц ца.
Анд рэй: Ды і мы са мі шу ка лі нянь ку. Ска за лі 

нам у ор га не са цы яль най аба ро ны, каб шу ка-
лі...

— Мо жа, прос та іх не ха пае?
Тац ця на: Так, яны ска за лі, што ёсць стаў ка, 

але ча ла век ужо за ня ты — пра цуе ў ін шай сям'і. 
Мы знай шлі, і дзяў чы на пай шла на «ўзгад нен не». 
А ад каз ныя асо бы пас ля гу тар кі з ёй нам ска за лі, 
што ім яна не па ды хо дзіць. І ін шая не па ды шла.

— Ім яна не па ды хо дзіць? Га лоў нае, каб вам 
па ды хо дзі ла!

Тац ця на: У тым і спра ва. Толь кі ка лі па тэ-
ле фа на ва ла і ста ла сва рыц ца з на чаль ствам, 
та ды па га дзі лі ся. Пер шая кан ды дат ка ў ад дзе ле 
са цы яль най аба ро ны не спа да ба ла ся та му, што 
яна збі ра ла ся ву чыц ца за воч на. Дру гая — пен-
сі я нер ка.

Анд рэй: Удвая дзіў на, што цяж ка знай сці 
нянь ку яшчэ і та му, што ў яе фік са ва ная стаў ка 
— пла цяць з бюд жэ ту вель мі ма ла.

Разлічыць на траіх 
— Хто ку ха рыць до ма? На пэў на, Тац ця-

на?
Анд рэй: Ча му? Я ў асноў ным — у вы хад ныя 

дні, а Та ня — у буд ныя. У нас не так, як, ве ра-
год на, у боль шас ці сем' яў, ка лі муж чы ну жон ка 
і зга туе, і па дасць.

Тац ця на: Па ся род тыд ня і так бы вае, бо дзя-
цей у сад ку кор мяць, а ў вы хад ны дзень, ка лі ўсе 
до ма, не атрым лі ва ец ца.

— Фір мо вая стра ва ў та ты ёсць?
Анд рэй: Пер шая і дру гая стра вы. Жыў да 

жа ніць бы адзін, ес ці ж трэ ба, вось і на ву чыў ся. 
Ка лі пра дук ты ёсць, пры га та ваць мож на — гэ та 
не праб ле ма. Мя са люб лю га та ваць, шчы ра ска-
жу (смя ец ца). Ка шы я, праў да, не ўмею ва рыць. 
Зда ец ца, ка шу зва рыць пра сцей, але ў мя не не 

атрым лі ва ец ца. Су пы не як хут чэй...
Тац ця на: А мыць — у наш час ма шы на праль-

ная па збаў ляе ад кло па таў.
— На ка го з вас ма лыя больш па доб ныя 

па ха рак та ры?
Анд рэй: Роз ныя яны: мо гуць быць усе ад ра зу 

спа кой ныя, а, бы вае, не ўсо чыш...
Тац ця на: Згод на, так, роз ныя. Жэнь ка — ён 

больш ка му ні ка бель ны, а Воў ка — ён кры ху сам 
па са бе, але ча сам бы вае больш сме лым. А вось 
Дзі я на — як я ў дзя цін стве, яе «не ві даць». Яна 
больш за хлап чу ка мі, на ват у ляль кі не гу ляе, а 
з ма шын ка мі, са ма лё та мі. За тое яна больш ус е-
д лі вая. Ёй трэ ба неш та, на прык лад, на пі саць 15 
ра зоў — пі ша, а хлоп чы кі кі да юць.

— Як вам уда ец ца ўсё раз лі чыць на тра-
іх: ку піць ад ра зу тры курт кі, абу так і гэ так 
да лей?

Тац ця на: Ку пі лі на днях тры па ры зі мо вых 
бо таў бе ла рус кай вы твор час ці — 1,3 міль ё на 
руб лёў. На рын ку ба ю ся неш та куп ляць, та му 
што не ўпэў не на ў якас ці та ва ру.

Анд рэй: А ехаць у Ра сію ўсёй сям' ёй спе цы-
яль на па па куп кі ня ма сэн су. Гро шы вы дат ку еш 
на па езд ку і коль кі сэ ка но міш? А ма шы ны ў нас 
ня ма.

Тац ця на: З на шы мі за роб ка мі ра монт не мо жам 
зра біць, а пра ма шы ну і га вор кі быць не мо жа.

...Вя лі кая сям'я, каб ад па чыць за го ра дам, ба-
віць час на да чы ма мы Та ні. Каб да брац ца, трэ ба 

са дзіц ца на ды зель, а по тым два кі ла мет-
ры іс ці пеш шу. Анд рэю на прад пры ем стве 
пра па ноў ва лі дзя цей ад пра віць у лет нік. 
Абя ца лі пу цёў ку па ўдвая па ні жа най ца не, 
ды баць кі вы ра шы лі, што ў та кім уз рос це 
яшчэ ра на ад праў ляць дзя цей ад ных ад-
па чы ваць.

А ты та кі... зя лё ны!
Ка лі за хва рэе ад но з дзя цей, у трох па ка-

ё вай ква тэ ры Бут ма на вых, па вод ле іх слоў, 
ка ран цін ла дзіць — дар ма час тра ціць.

Анд рэй: Што зра біць мож на, ка лі адзін 
хва рэе, каб ін шыя не за ра зі лі ся? Ні чо га!

Тац ця на: Як дзя цей раз' яд наць? Вось і 
трэ ба нам куп ляць тры на бо ры ле каў, ан-
ты бі ё ты кі да ра гія...

Анд рэй: Тут для нас па ні жа ныя цэ ны не 
пра ду гле джа ны.

— Ле тась Анд рэй і дзет кі хва рэ лі на 
вят ран ку.

Тац ця на: І тан кі, і ма шын кі та та зя лён-
кай ма ля ваў на дзе цях.

Анд рэй: Вя до ма, ве се ла бы ло — усе 
зя лё ныя!

— Ці хо чац ца яшчэ дзе так?
Тац ця на: Трое ад ра зу, хо піць — вы ка на лі 

за каз Прэ зі дэн та (смя ец ца).
Анд рэй: Ду маю, што шчас ця ў нас ужо да-

стат ко ва: да до му пры хо дзіш — і па чы на ец ца 
ве ся лосць. Пры вык ужо, ад на му ня ўтуль на, не 
ха пае ча гось ці.

— На ва шу дум ку, шчас лі вая сям'я — гэ та...
Тац ця на: На пэў на, са мае важ нае ў сям'і — 

уза е ма ра зу мен не. І па ва жаць трэ ба адно ад на го. 
Па тэ ле ві за ры ба чы ла сён ня пе ра да чу «Па куль 
усе до ма» з удзе лам акт ры сы Воль гі Ка бо і яе 
му жа. Апош ні — вай ско вец. Мне спа да ба ла ся, 
як ён ска заў: «Трэ ба ў ЗА ГСе ка заць ма ла дым, 
што ў ся мей ным жыц ці трэ ба стой ка пе ра но сіць 
цяж кас ці і ня го ды... Так, як у ар міі».

Анд рэй: Дзе ці, вя до ма, гур ту юць, ро бяць 
сям'ю шчас лі вай.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.
Фо та аў та ра і з ар хі ва сям'і Бут ма на вых.

ШЧАС ЦЕ Ў КУ БЕ!
Тыя, хто лю бяць дзя цей, гля дзяць 

на ві цеб скую сям'ю Бут ма на вых, 
ка лі яна ў поў ным збо ры, з за мі ла ван нем. 

У Тац ця ны і Анд рэя — трай ня ты: 
два хлоп чы кі і дзяў чын ка. Якое яно, 

баць коў скае шчас це «ў ку бе»? Ці на са мрэч 
так цяж ка «зма гац ца на трох фран тах», 

як лі чыц ца? Ці праў да (як упэў не ны яшчэ 
мно гія), што шмат дзет ным баць кам 

ад дзяр жа вы да ец ца ўсё на спо дач ку? 
Пра гэ та і ін шае па га ва рыў 

з бацькамі трайнят.

Во ва, Жэ ня, Дзіяна.Во ва, Жэ ня, Дзіяна.

Сям'я Бут ма на вых.Сям'я Бут ма на вых.

Быць разамБыць разам  ��


