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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Ча му ж та ды рас паў сю джа-

ны та кія ме та ды вы ха ван ня?

— Гэ тыя ме та ды баць кі вы ка-

рыс тоў ва юць, бо і іх так вы хоў ва-

лі. Ёсць та кое па няц це, як «ку фар 

спад чы ны», які мы ня сём усё жыц-

цё. І на ват вель мі ўваж лі выя баць-

кі, якія зна хо дзяц ца ў кан так це з 

дзі цем, у пэў ны мо мант з-за сва ёй 

тры во гі не па спя ва юць па ду маць, 

як па дзей ні ча юць тыя ці ін шыя ме-

та ды. За мест гэ та га ў іх «на аў та пі-

ло це» спра цоў вае схе ма, па вод ле 

якой дзей ні ча лі з імі. Але гэ та час-

та пра цуе ў ад ва рот ным кі рун ку. 

«Не з'я сі суп, я та бе яго за каў нер 

вы лью», — кры чыць раз зла ва ны 

та та. Маг чы ма, за раз гэ та дзі ця і 

з'есць суп, але па ду мае, ку ды яго 

па дзець, ка лі та ты не бу дзе по бач. 

Та му важ на ўсё ж ду маць, ча му мы 

хо чам на ву чыць дзі ця. І ка лі ка заць 

пра вы ха ван не без па ка ран ня, то 

я за яго. Трэ ба ад роз ні ваць па ка-

ран не як ад пла ту і ўста наў лен не 

ме жаў. Хто нас ка рае ў да рос лым 

жыц ці? Хто нас ста віць у кут? Ні хто 

не бу дзе нам чы таць ма ра лі, як ро-

бім гэ та мы ў да чы нен ні да на шых 

дзя цей. Ка лі мы рэ гу ляр на спаз-

ня ем ся на ра бо ту, нас па зба вяць 

прэ міі, пры чым хут чэй за ўсё без 

уся ля кіх раз моў. Ка лі ў да чы нен ні 

да ін шых лю дзей мы па во дзім ся-

бе не пры стой на, на пэў на, з на мі 

прос та пе ра ста нуць кан так та ваць, 

але ка раць нас ні хто не бу дзе. Та-

му ка лі ўс пом ніць, што мы рых ту ем 

дзя цей да бу ду ча га жыц ця, то ду-

маць пра на ступ ствы ад учын каў 

ку ды больш важ на. Больш за тое, 

дзе цям вель мі па трэб ны ме жы.

Баць кі час та ка жуць, што дзі-

ця «са мо на ры ва ец ца» і па куль 

не да ста неш па пруж ку, ні чо га не 

да па ма гае. А ча му гэ та ад бы ва-

ец ца? Перш за ўсё на шы дзе ці ма-

юць па трэ бу ў аба ро не і аба рон цы. 

Яны ўсве дам ля юць, што па куль не 

вель мі моц ныя, і ме на ві та баць-

кі — гэ та тыя, хто мо жа іх аба ра-

ніць. Уя ві це, што мы ідзём па краі 

без да ні і ве да ем, што пры вя за ны 

вя роў кай, якая нас тры мае і стра-

хуе. Мы ўпэў не на ся бе ад чу ва ем. 

Ка лі па ды шлі да краю і ад чу лі, што 

вя роў ка не тры мае, па чы на ем хва-

ля вац ца. І каб пра ве рыць, на цяг-

ва ем яе. Так ро бяць і на шы дзе ці. 

Ім трэ ба ад чуць, што іх тры ма юць. 

Гэ та вель мі доб ра ад соч ва ец ца ў 

пад лет каў: яны па ды хо дзяць да 

краю, і ім важ на, каб да рос лы 

ска заў: стоп! І са мае га лоў нае, 

ім важ на ад чуць, што ў да рос лых 

ёсць сі лы іх спы ніць. А ча сам баць-

кі губ ля юц ца, пры чым па чы на ю-

чы з ран ня га ўзрос ту. Ма ці ка жа: 

нель га, а дзі ця пра цяг вае ра біць 

тое, што яно ра бі ла. Ка лі вы ўжо 

вы ка рыс та лі сло ва «нель га», зна-

чыць па він ны спы ніць дзі ця. Да рэ-

чы, «нель га» вель мі моц нае сло ва, 

з ім вар та абы хо дзіц ца асця рож на. 

Вы ска за лі дзі ця ці, што нель га ес-

ці цу кер кі, а яно з'е ла і атры ма ла 

за да валь нен не. За тым вы ка жа це, 

што нель га вы бя гаць на да ро гу — і 

яно ўжо не ўспры мае гэ та сло ва.

Па зя лё най 
і чыр во най ме жах

— Як вар та ўста наў лі ваць ме-

жы і ў якіх вы пад ках?

— Уво дзіць у жыц цё дзя цей 

пра ві лы, якія ва кол нас іс ну юць. 

Ме жы — гэ та ўсё ж не пра па ка-

ран не, а пра дыс цып лі ну, якая з 

ла цін скай пе ра кла да ец ца як на ву-

чан не. Нам вар та на ву чыць дзі ця, 

што ў жыц ці ёсць пра ві лы і ме жы. 

І мы ўсе вы му ша ныя іх пры трым-

лі вац ца, каб нам са мім бы ло кам-

форт на. Мне вель мі па да ба юц ца 

зо ны дыс цып лі ны ў па пу ляр ных у 

баць коў кні гах пра фе са ра Юліі Гі-

пен рэй тэр. Ёсць чыр во ныя зо ны — 

гэ та ме жы, якія нель га пе ра хо дзіць 

ні ў якім вы пад ку. Ві да воч на, што 

гэ та неш та, звя за нае з бяс пе кай. 

Лепш, ка лі чыр во най зо ны бу дзе 

ня шмат. Зра зу ме ла, ма лое мы ні-

ко лі не вы пус цім на да ро гу. Ка лі 

ва ша дзі ця вы ска чы ла на да ро-

гу, а вы яго ра ней па пя рэдж ва лі, 

што нель га, то даць плес ка ча яму, 

на пэў на, да вя дзец ца. Але вар та 

шчы ра са бе пры знац ца, што гэ-

та не вы ха ваў чая ме то ды ка. Та кім 

чы нам мы зды ма ем улас нае на-

пру жан не, бо са мі дзі ця не ўтры-

ма лі. 

Зя лё ная зо на — гэ та, зра зу-

ме ла, усё тое, што дзі ця ці мож на. 

Чым шы рэй шая гэ та зо на, тым 

лепш. Ка лі дзе ці ад чу ва юць па ва-

гу да іх па чуц ця сва бо ды і са ма-

стой нас ці, яны ляг чэй пры ма юць 

баць коў скія аб ме жа ван ні. Ёсць 

жоў тая зо на: мож на, але з пэў ны мі 

ўмо ва мі. Ты мо жаш гу ляць у сва ім 

два ры, тут бяс печ на, а ў су сед ні ты 

пай сці не мо жаш. Мож на ма ля ваць 

у аль бо ме, а на шпа ле рах нель га. 

Гэ тых умоў да стат ко ва шмат, і іх 

трэ ба аб мяр коў ваць з дзі цем, і яно 

кож ны раз пра вя рае ме жы. Але тут 

не жорст кія ўмо вы: у пэў ным уз-

рос це ўжо мож на і са два ра вый-

сці, і зо ны па сту по ва па шы ра юц ца. 

І баць кі па він ны за дум вац ца, што, 

маг чы ма, дзі ця га то вае за пэў ныя 

ме жы вы хо дзіць. Ёсць аран жа вая 

зо на: та кія дзе ян ні дзі ця ці, якія з 

пры чы ны асаб лі вых аб ста він ра-

за ва да пус ка юц ца. На прык лад, 

мы звы чай на ўклад ва ем ся спаць 

да 10 га дзін, але сён ня та та вер-

нец ца з доў гай ка ман дзі роў кі і яму 

хо чац ца па ба чыць дзя цей, і мы ім 

да зва ля ем лег чы паз ней. І ка лі 

баць кі дзе цям пра ві лы тлу ма чаць 

ме на ві та та кой прос тай мо вай, 

гэ та доб ра ўспры ма ец ца. Баць-

кі час та гра шаць тым, што шмат 

раз маў ля юць, скла да на тлу ма чаць 

за ко ны. А дзі ця іх не вы кон вае, бо 

не ра зу мее. Яно ўклю чае «рэ жым 

спа му» і ад клю ча ец ца.

— Ці па він на дзі ця неш та за-

служ ваць? Не як я на зі ра ла на 

ад па чын ку ма ту лю, якая на лю-

бую прось бу дач кі — ку піць ма-

ро жа нае ці узяць план шэт — ад-

каз ва ла: ты не за слу жы ла...

— Ня ма су мнен няў, што гэ та 

ма ма ня се груз шмат лі кіх па ка лен-

няў і яе вы хоў ва лі гэ так жа. Хоць 

асноў ная па трэ ба дзі ця ці як раз 

боль шая, чым план шэт і ма ро жа-

нае — гэ та па трэ ба ў пры няц ці, у 

ад чу ван ні, што я да стой ны лю бо ві 

і па да рун каў. Дзе ці — на ша люс-

тэр ка, і та кая ма ма ры зы куе ад-

ной чы на сваю прось бу па чуць ад 

дач кі: «А чым ты гэ та за слу жы ла?» 

І па трэ бу ў без умоў най лю бо ві і 

пры няц ці да юць ме на ві та баць кі. 

Лю боў не трэ ба за слу гоў ваць, мы 

да стой ныя яе прос та та му, што мы 

ёсць у гэ тым све це. І гэ та вель-

мі важ на транс лі ра ваць дзе цям, 

асаб лі ва ў пад лет ка вым уз рос це, 

ка лі зда ра юц ца кры зі сы, ня ўпэў-

не насць у са бе. Лю боўю дзі ця не-

маг чы ма са пса ваць, яе не бы вае 

за шмат, але гэ та не азна чае ўсё-

да зво ле нас ці. Са праўд ная лю боў 

да дзі ця ці і ў тым, каб па ста віць 

пе рад ім вы раз ныя ме жы да зво ле-

на га. Зра зу ме ла, што не маг чы ма 

ўсе прось бы за да во ліць. Але трэ ба 

мець не каль кі спо са баў рэ ак цый, 

ка лі дзі ця па тра буе не маг чы ма га, 

тым са мым мы ву чым яго быць 

гнут кім. Мы не спя ша ем ся ска заць 

«не», а шу ка ем, як гэ ту па трэ бу 

за да во ліць па-ін ша му. Нель га ма-

ля ваць на шпа ле рах, але мож на 

дзесь ці ў ін шым мес цы, на прык-

лад, на пры ма ца ва най на шпа ле-

ры па пе ры.

Што да ты чыц ца за ах воч ван ня, 

то ча сам баць кі пла цяць за доб рыя 

ад зна кі. За раз шмат ка жуць аб ма-

ты ва цыі, асаб лі ва ма тэ ры яль най. 

Тым ча сам ёсць шмат да сле да-

ван няў, асаб лі ва на конт та го, што 

да ты чыц ца ін тэ ле кту аль най дзей-

нас ці. Дзвюм гру пам лю дзей пра-

па ну юць ра шаць за дач кі. Ад ной 

гру пе ка жуць, што за пла цяць гро-

шы, а дру гая ро біць тое ж са мае 

за дзя куй. А по тым ім пра па ну юць 

прый сці па ра шаць та кія ж за дач кі 

на заўт ра. Як ду ма е це, хто па га-

джа ец ца прый сці заўт ра? Зу сім 

не тыя, ка му за пла ці лі, хоць гэ та 

зда ец ца больш ла гіч ным. Той, хто 

пра цуе на ін та рэ се, мо жа і яшчэ 

раз прый сці. Ка лі ж нам за пла ці лі, 

мы гэ та па чы на ем ус пры маць, як 

цяж кую пра цу. А пас ля яе хо чац ца 

ад па чыць — на вош та пры хо дзіць 

на на ступ ны дзень? Эфек тыў насць 

ра шэн ня ў дру гой гру пе зноў жа 

бы ла вы шэй шая.

— Зна чыць, ня пра віль на абя-

цаць дзі ця ці неш та ку піць, ка лі 

яно скон чыць чвэрць з доб ры мі 

ад зна ка мі? Ву чо ба бу дзе ўспры-

мац ца, як цяж кая пра ца?

— Так. Ін шая спра ва, ка лі мы 

ра ды доб рым ад зна кам і са праў-

ды штось ці, пра што дзі ця ма ры ла, 

на бы ва ем у па да ру нак. Але за га-

дзя да маў ляц ца не вар та, бо та ды 

ву чыц ца дзі ця бу дзе не для ся бе, 

а для баць коў. Тут так са ма ёсць ці-

ка вая гіс то рыя: ка лі ста ла му ча ла-

ве ку на да ку чы лі дзе ці, якія гу ля лі 

ў фут бол у яго пад вок на мі. І як ён 

іх ні ўга вор ваў па гу ляць у ін шым 

мес цы, яны не па га джа лі ся. І та ды 

ён ска заў: мне так па да ба ец ца, як 

вы гу ля е це, што я га то вы пла ціць 

вам за кож ную гуль ню 10 до ла раў. 

Дзе ці ра дас на па га дзі лі ся. Праз 

ты дзень ён ска заў, што ў яго ня-

ма столь кі гро шай і ця пер ён бу дзе 

пла ціць толь кі пяць до ла раў. Дзе ці 

ста лі пры хо дзіць ра дзей. Ка лі яшчэ 

праз ней кі час ён вый шаў і ска заў, 

што гро шы скон чы лі ся, і спытаў, ці 

не маг лі б яны гу ляць бяс плат на, 

дзе ці ад ка за лі: знай шоў дур няў, ні 

ў якім ра зе! І сыш лі. Больш за тое, 

на ват са чы лі, каб ён не ба чыў, дзе 

яны гу ля юць... На ват да рос лым, 

ка лі ім па чы на юць пла ціць за хо бі, 

яно ста но віц ца не та кім ці ка вым.

У вай не пе ра мож цаў 
не бу дзе

— Да вай це вер нем ся да па ка-

ран ня. Па сва рыц ца на дзі ця — 

гэ та па ка ран не?

— Ча сам дзе ці ка жуць, што 

лепш бы мя не ў кут па ста ві лі, чым 

сва ры лі ся. За што мож на сва рыц-

ца на дзі ця?

— На прык лад, за не пры бра-

ныя рэ чы і бес па ра дак у па коі.

— Мы не мо жам змя ніць дзі ця, 

але мо жам змя ніць яго па во дзі ны. 

На ша за да ча — на ву чыць яго, каб 

яно пры бі ра ла свае рэ чы. Ад та-

го, што вы кры чы це, ка лі яны не 

пры бра ныя, ні чо га не мя ня ец ца, 

вы толь кі вы ра жа е це свае эмо цыі. 

Так, ёсць дзе ці, якім не хо чац ца 

крыў дзіць ма му, і, маг чы ма, на-

ступ ны раз яны пры бя руць. Ін шае 

дзі ця мо жа пад па рад ка вац ца з-за 

стра ху. Але як толь кі ўзнік не маг-

чы масць па збег нуць па ка ран ня, 

яно гэ та га ра біць не бу дзе. Ка лі яно 

пры бі рае з-за стра ху ці пад пры му-

сам, як бы вы яго ні кант ра ля ва лі, 

яно бу дзе імк нуц ца пры клас ці ся як 

ма га менш. Яшчэ бы вае, што дзі-

ця ста ра ла ся і пры бі ра ла, але не 

зу сім доб ра гэ та зра бі ла, і на яго 

зноў на сва ры лі ся, і ў дзі ця ці жа-

дан не зні кае. Трэ ба пры знаць, што 

боль шасць баць коў не лі чыць крык 

эфек тыў ным ме та дам вы ха ван ня. 

Яны і ра ды, за клі ка ю чы дзі ця да 

па рад ку, па во дзіць ся бе лас ка ва 

і цярп лі ва, але, ка лі да хо дзіць да 

спра вы, на за па ша ныя стом ле-

насць і гнеў бя руць верх. Ка лі мы 

хо чам паў плы ваць на па во дзі ны, 

важ на ўста на віць кан такт з дзі-

цем, а на пі ку эмо цый гэ та зра біць 

скла да на. Та му лепш узяць паў зу. 

Вы хоў ваць мы мо жам паз ней, ка лі 

па чуц ці ўля гуц ца і ад но сі ны ад но-

вяц ца.

— З на шай гу тар кі вы ні кае, 

што, пры мя ня ю чы па ка ран не і 

сі лу, мы на ад ва рот дэ ман стру-

ем улас ную сла басць і без да па-

мож насць...

— Гэ та так. Не ка то рыя баць кі 

ча мусь ці ўпэў не ныя, што вы хоў-

ваць трэ ба та кім чы нам, каб дзі ця 

ад чу ва ла, што за кож ны дрэн ны 

ўчы нак на сту піць рас пла та. І ў гэ-

тай сіс тэ ме ім важ на заў сё ды па-

спець па ка раць. Атрым лі ва юц ца 

та кія ад но сі ны зло га след ча га і 

зла чын цы. На са мрэч мы заў сё ды 

па він ны быць на ба ку дзі ця ці. Пры-

му сіць яго раз і на заў сё ды доб ра 

ес ці ці якас на ра біць уро кі мы не 

змо жам. І ка лі мы па чы на ем з ім 

ва я ваць, вар та ўсве дам ляць, што 

пе ра мож цаў у гэ тых ба я вых дзе ян-

нях дак лад на не бу дзе. Мы заў сё-

ды по бач з на шы мі дзець мі, на ват 

ка лі яны не пад па рад коў ва юц ца. 

І ме жы мы па він ны ўста наў лі ваць 

та му, што для дзі ця ці штось ці 

шкод на і яно ў сі лу ўзрос ту не мо-

жа прад ба чыць на ступ ствы сва іх 

учын каў, а не та му, што мы мац-

ней шыя.

Баць кам ня прос та, яны час та 

чу юць су пя рэч лі выя па слан ні ад 

со цы у му. З ад на го бо ку, яны па-

він ны лю біць, быць цярп лі вы мі і 

доб ры мі. З ін ша га, дзі ця не па він на 

пры чы няць ні ко му тур бо ты. Важ на 

гэ тыя па слан ні рас па зна ваць і на-

гад ваць са бе, што мы і на шы дзе ці 

не мо жам ад па вя даць ча кан ням 

на ва коль ных і быць ідэа льны мі. 

Ка рыс на ста віц ца да ся бе больш 

спа чу валь на, не пры трым лі вац ца 

жорст кіх рэ цэп таў, а ад штур хоў-

вац ца ад сі ту а цыі. Та ды мож на 

ад чуць ся бе больш кам форт на ў 

баць коў стве.

Сён ня шмат да сле да ван няў пра 

ран ні траў ма тыч ны во пыт у дзі-

ця ча-баць коў скіх ад но сі нах і яго 

ўплыў на бу ду чае жыц цё. І баць-

кі па чы на юць тры во жыц ца, што 

дзесь ці са рва лі ся, да лі плес ка ча. 

Ча сам ма мам зда ец ца, што ця пер 

жыц цё дзі ця ці пой дзе на ўска сяк. 

Але ка лі пры вя за насць сфар мі-

ра ва на, ка лі ма лое ад чу вае, што 

яго лю бяць, гэ та так са ма не са мы 

дрэн ны во пыт. Дзі ця ці трэ ба ба-

чыць, што баць кі так са ма лю дзі 

са сва і мі жа дан ня мі і па чуц ця мі, 

ме на ві та ў іх яны ву чац ца спо са-

бам пра яў лен ня роз ных эмо цый. 

Ка рыс на пры знаць, што мы і на шы 

дзе ці, на шчас це, не ро ба ты: у нас 

ня ма кноп кі для кі ра ван ня, і гэ та 

ро біць жыц цё ці ка вым, не прад ка-

заль ным і ра дас ным.

Але на КРА ВЕЦ.

ЗРА ЗУ МЕЦЬ І ДА РА ВАЦЬ?

«Важ на ўсё ж ду маць, ча му 
мы хо чам на ву чыць дзі ця. 
І ка лі ка заць пра вы ха ван не 
без па ка ран ня, то я за яго».

«Лю боў не трэ ба 
за слу гоў ваць, мы да стой ныя 
яе прос та та му, што мы ёсць 
у гэ тым све це. І гэ та вель мі 
важ на транс лі ра ваць дзе цям, 
асаб лі ва ў пад лет ка вым 
уз рос це».


