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Пачатак 

на 1-й стар. «СГ».)

— Па вел, пры знай це ся: 

сю жэ ты для кніг «Дзяў-

чын ка і кра ка дзіл» і «Та та, 

рас ка жы пра мя не гіс то-

рыю» ўзя тыя з рэ аль на га 

жыц ця ва шай сям'і?

— Ка неш не, і кра ка дзіл 

са праў ды жы ве пад лож кам 

і есць як не ў ся бе! Жар тую. 

Але ўсе гіс то рыі мне пад-

каз ва ла дач ка. Ад куль узяў-

ся кра ка дзіл? Да вя ло ся яго 

пры ду маць, каб да па маг чы 

Со ні пе ра маг чы страх цем-

ры. Яна ба я ла ся, што ноч чу 

з-пад лож ка вы паў зуць па-

ву кі — страш ныя, з кас ма-

ты мі лап ка мі, — та му па трэ-

бен быў хтось ці, хто б мог іх 

адо лець. Нам зда ло ся, што 

ма лень кі хат ні «пад лож ка-

вы» кра ка дзіл — ідэа льная 

кан ды да ту ра для гэ тай 

спра вы. Праў да, яго ро лю 

ады гры вае зя лё ны плю ша-

вы бе ге мот... З не вя лі кай 

част кі гіс то рый пра сяб-

роў ства Со ні і кра ка дзі ла і 

атры ма ла ся кні га. У дру гім 

збор ні ку мы абы шлі ся без 

гэ та га пер са на жа. Ён сваю 

функ цыю ўжо вы ка наў, мо-

жа іс ці ад па чы ваць.

— Со ня ба я ла ся цем ры, 

нех та ба іц ца ўко лаў, нех-

та — адзі но ты... Што мо-

гуць зра біць баць кі, каб 

да па маг чы дзе цям спра-

віц ца з гэ ты мі стра ха мі?

— Па-пер шае, трэ ба 

знай сці пры чы ну. Гэ та ж не 

прос та «я ба ю ся». Што мя не 

па ло хае? Монстр, які жы ве 

ў цем ры? Ці тое, што там 

пус тэ ча ней кая? Ча му я ба-

ю ся ўко лаў? Та му, што мя-

не пу жае боль, ці та му, што 

цёт ка ў бе лым ха ла це над-

та па доб ная да ней кай зда-

ні з філь маў жа хаў? Гэта ж 

роз ныя рэ чы. Со ня ба я ла-

ся, што ў цем ры ха ва юц ца 

па ву кі. Ад па вед на, я пры-

ду маў ге роя, які аба ра няе 

яе ад гэ тых па ву коў. Ка лі б 

яна пе ра жы ва ла, што там 

пус тэ ча і цем ра, я на поў ніў 

бы гэ ту цем ру чым-не будзь. 

Ты мі ж па ву ка мі. Ці пры ві-

да мі, на прык лад. Спа чат ку 

вы свет лі це пры чы ну, якая 

вы клі ка ла страх, і зма гай-

це ся ме на ві та з ёй.

— З да па мо гай пры ві-

даў?!

— Ну, абы грай це сі ту а-

цыю, пе ра вя дзі це ўсё ў гуль-

ню. Дзе ці га доў да 8-9 вель-

мі вя дуц ца на та кія шту кі, іх 

лёг ка за ці ка віць, «пе ра клю-

чыць». Я не ка жу, што гэ та 

ўні вер саль ны спо саб: ма лыя 

роз ныя бы ва юць, у ка гось-

ці, на прык лад, ня ўстой лі вая 

псі хі ка — тут па трэб ныя 

ін шыя ме та ды. Але ў ма ім 

вы пад ку ўсё атры ма ла ся, 

за 2-3 ме ся цы страх зу сім 

знік, быц цам яго і не бы ло. 

Ка лі ця пер мая па нен ка і ба-

іц ца ча го-не будзь, дык хі ба 

што на каў та на рын гу (дач ка 

Паў ла зай ма ец ца бок сам і 

дзю до. — Аўт.).

— Ка лі мер ка ваць па 

кні гах, Со ня — да во лі кап-

рыз лі вая дзяў чын ка, з ха-

рак та рам: то ў шко лу іс ці 

не хо ча, то ка шу ес ці ад-

маў ля ец ца, то хлоп чы ка 

на да куч лі ва га па б'е... Як 

баць кам знай сці агуль ную 

мо ву з та кім не спа кой ным 

дзі цем?

— Лю біць яго. Я, на-

прык лад, люб лю сваю кап-

рыз лі вую, не па слух мя ную 

дзяў чын ку! Я пры маю яе 

та кой, якая яна ёсць. Чуў 

та кое вы каз ван не: як бы вы 

доб ра ні ста ві лі ся да дзі ця-

ці, у да рос лым уз рос це яму 

заў сё ды бу дзе што рас ка-

заць на пры ёме ў псі хо ла га. 

Та му не трэ ба за га няц ца, не 

трэ ба не як вель мі скла да на 

да вы ха ван ня па ды хо дзіць. 

Прос та пры май це ўдзел у 

жыц ці сы на ці дач кі. Стань-

це яму не аб ход ным ча ла ве-

кам, парт нё рам, да рад цам. 

Я вель мі час та на зі раю сі-

ту а цыі, ка лі баць кам дзе ці 

быц цам і не па трэб ныя — 

пры вя дуць іх не ку ды, у пя-

соч ні цу ці ў за баў ляль ны 

цэнтр, і зай ма юц ца сва і мі 

спра ва мі. А дзі ця ж усё ад-

чу вае... Сонь ка пры бя гае да 

мя не і ка жа: «Та та, вось там 

вось гэ та вось так, па тлу мач 

мне!» Я, ка неш не, ду маю: 

«А ё-маё...» А ўслых ка жу: 

«Доб ра, па ды дзі, ка лі лас ка, 

праз не каль кі хві лін». І ху-

цень ка ў «гугл» ле зу. На ват 

не трэ ба іс ці ў біб лі я тэ ку і 

па ды маць га ру лі та ра ту ры. 

Ад ка за лі на пы тан не, рас-

тлу ма чы лі ў агуль ных ры сах, 

не па кі ну лі без ува гі — і ўсё, 

вы аў та ры тэт.

Пра яві це шчы рую ці ка-

васць да ін та рэ саў дзі ця ці. 

Да чцы па да ба ец ца ра біць 

ка раб лі кі з па пе ры? І вы 

на ву чы це ся! Сын за ха піў-

ся ды на заў ра мі? Вазь мі це 

кніж ку па па ле ан та ло гіі, пра-

шту дзі руй це. Вас бе сіць тое, 

чым дзі ця зай ма ец ца? Змі-

ры це ся. Не спра буй це пе ра-

на кі ра ваць яго на тое, што 

вам зда ец ца больш пры дат-

ным. Ка лі я пры во дзіў Со-

ню на трэ ні роў кі, то ба чыў 

хлоп чы каў, якія ста я лі там і 

рум за лі. А ўсё та му, што та-

та ска заў: «Му жык па ві нен 

прый сці і зай мац ца бок сам!» 

А ма лы ста іць і пла ча. Мо жа, 

ён ма ля ваць хо ча. На вош та 

ла маць псі хі ку дзі ця ці?

Ка лі Соф'і бы ло 5 га доў, 

мы ха це лі ад даць яе на тан-

цы. Але яна ка тэ га рыч на 

ска за ла: «Я не бу ду сю ды 

ха дзіць». Нех та б, на пэў на, 

пра явіў цвёр дую баць коў-

скую па зі цыю, па чаў «ця-

гаць» ма лое ту ды: «Я ж на 

ця бе час тра чу!» Але ка лі 

я ра зу мею, што мая дач ка 

ня шчас ная... Дзі ця пра яві ла 

сваю во лю. Вар та пры слу-

хац ца да гэ та га «я не ха-

чу сю ды, мне тут дрэн на» 

і пай сці на су страч. «А што 

хо чаш?» — «Ха чу на дзю-

до!» Ну і доб ра. А ха дзі ла б 

ця пер на тан цы — па ку та ва-

лі б усе...

— Але ці мож на ўсё да-

зва ляць дзе цям і заў сё ды 

па ту раць іх кап ры зам?

— Тут трэ ба ўба чыць тон-

кую мя жу па між «я ха чу» і 

«я за кат ваю іс тэ ры ку». Во-

пыт ным шля хам. Гэ та вель-

мі скла да на, і я не ка жу, 

што сам умею гэ та ра біць. 

Вось лі та раль на ўчо ра ўве-

ча ры мы гля дзе лі кі но, я такі: 

«Со ня, на сён ня хо піць, вы-

клю чай кам п'ю тар!» А яна 

ад каз вае: «Не бу ду!» — «Ча-

му?» — «Не ха чу!» І вось 

што гэ та — кап рыз? Ці я 

зай шоў на яе тэ ры то рыю? 

Кан флікт атры маў ся на роў-

ным мес цы, і я — пры зна ю ся 

шчы ра — не змог гра мат на 

вый сці з яго. По тым ся дзеў 

і ду маў, як трэ ба бы ло ся бе 

па во дзіць: на пэў на, па спра-

ба ваць не як абы граць сі ту а-

цыю. Але я пры ехаў з ка ман-

дзі роў кі, ста міў ся... У мя не 

не бы ло на гэ та сіл!

Уво гу ле, час цей за ўсё 

кан флікт уз ні кае ад та го, 

што та та або ма ма ста мі лі-

ся. Ты прый шоў з ра бо ты ні-

я кі: за му чыў ся, па куль план 

пе ра вы кон ваў. А на вош та 

той план? На чаль нік та бе, 

што, да ра жэй шы за дзі ця? 

Атрым лі ва ец ца, што чу жыя 

дзядзь кі з за шмаль ца ва ны-

мі па пер ка мі важ ней шыя за 

са ма га га лоў на га ча ла ве ка ў 

тва ім жыц ці. Што за бяз глуз-

дзі ца? На чаль ні ку, ка неш не, 

гэ та не рас тлу ма чыш, але 

трэ ба не як на ву чыц ца ла ві-

ра ваць.

Найлеп шы па да ру нак 

ма ло му — ува га да рос ла-

га. Вы са мі по тым бу дзеце 

пе ра жываць з-за ней кіх 

стра ча ных маг чы мас цяў. 

Вось я шмат ча су з Со няй 

пра вод жу, але ўсё роў-

на вель мі шка дую пра тыя 

мо ман ты, ка лі быў не з ёй. 

Не ра зу мею, як лю дзі ў ад-

па чы нак ез дзяць без дзя-

цей. «Я ха чу ад па чыць ад 

яго». Як? Вы пра што? Не, 

я не вар' ят, які ўсю ды бе гае 

за сва ім дзі цём. Але што ў 

ва шым жыц ці бу дзе ці ка вей-

шае за ва шу дач ку ці сы на? 

Яны вы рас туць — і ўсё, на-

ват пад лет ку вы ўжо не па-

трэб ныя бу дзе це. У вас ёсць 

10, 11, 12 га доў, якія мож на 

пра вес ці шчас лі ва для ся бе. 

А по тым — хі ба што ўну каў 

ча каць. На пен сіі вы бу дзе-

це ўспа мі наць не пра тое, 

як план па про да жах вы кон-

ва лі ці ма шы ну но вую куп-

ля лі. Вы бу дзе це згад ваць, 

як ра зам мя чык у пя соч ні цы 

штур ха лі і за мак з пяс ку бу-

да ва лі. Я ўжо ця пер толь кі 

та кія мо ман ты і па мя таю.

— Ёсць та кая фі ла со фія 

вы ха ван ня ў япон цаў: да 

5 га доў ста віц ца да дзі ця ці 

як да бо га, да 15 — як да 

ра ба, а пас ля 15 — як да 

сяб ра. Я так ра зу мею, ва-

ша «так ты ка» — заў сё ды 

быць дзі ця ці сяб рам?

— От ужо гэ тыя япон цы... 

Ве да е це, мы з жон кай ра зы-

шлі ся ў гэ тым пы тан ні. Не 

на конт япон цаў — на конт 

ро лі баць коў. У на шай сям'і 

та та — ся бар. Ма ма ж ка-

тэ га рыч на су праць, яна лі-

чыць, што та та па ві нен быць 

«ула дай». Гэ та зна чыць — 

пры му шаць неш та зра біць. 

У на шым до ме ўсё на ад ва-

рот: ма ма — больш жорст-

кі ча ла век, а та та... Дай це 

пад бя ру лі та ра тур нае сло-

ва... Па мяр коў ны! У та ты не 

атрым лі ва ец ца пры му сіць, 

у та ты атрым лі ва ец ца ўга ва-

рыць. Я ся бар. Пры чым ча-

сам на ват ма лод шы ся бар. 

Та кі ў мя не стыль па во дзін 

з дзець мі.

Мо жа быць, гэ та не зу сім 

пра віль на — баць ка па ві нен 

быць ней кім аў та ры тэ там. 

Але лепш за ўсё — ста рэй-

шым та ва ры шам, які да па-

ма гае дзі ця ці пры маць ра-

шэн ні. А ка лі ма лое яшчэ 

зу сім ма лень кае — дае гэ та 

ра шэн не і ства рае бач насць 

та го, што дзі ця пры ня ло 

яго са ма стой на. Вось гэ та, 

пэў на, са мы ідэа льны ва-

ры янт — ней кім чы нам на-

кі ра ваць і пад ка заць. Та му 

што ка лі дзі ця ў пяць-шэсць 

га доў ста не раў на цэн ным 

парт нё рам у сям'і, у яго ад-

бу дзец ца іс тэ ры ка. Не мо-

жа быць та ко га, што та та, 

ма ма і ма лы ся да юць ве-

ча рам утра іх за стол, і та та 

сур' ёз на ка жа: «Так, ну што, 

у якія ак цыі бу дзем уклад-

ваць гро шы? Па ду май, сы-

нок, бо ка лі не атры ма ем 

да ход, зда дзім ця бе ў дзі-

ця чы дом!» Дзі ця хай пры-

мае ра шэн ні ў дро бя зях, а з 

не чым больш знач ным яму 

да па мо гуць баць кі.

Але са мае га лоў нае і для 

ма мы, і для та ты, як я ўжо 

ка заў, — пра яў ляць шчы-

рую за ці каў ле насць у жыц ці 

дзі ця ці. І, ка лі лас ка,не ад-

га родж вай це ся тэ ле фо нам 

ці план шэ там. Да вас пры-

хо дзяць, пры но сяць ар ку-

шык, ка жуць: «Гля дзі, та та, 

што я на ма ля ваў!» А та та, 

за ся ро джа на ўта ро піў шы-

ся ў эк ран, мы чыць: «Угу». 

А вы ўваж лі ва па гля дзі це на 

ма лю нак, аца ні це ста ран ні. 

І ня хай там неш та не зра зу-

ме лае, кры вень кае, кры ху 

сюр рэа ліс тыч нае. «О, ты, 

на пэў на, Саль ва дор Да-

лі!» — «А хто та кі Саль ва дор 

Да лі?» — «А я та бе за раз 

рас ка жу». Ма лень ка му ча-

ла ве ку, які да вас звяр нуў-

ся, на гэ ты мо мант са праў ды 

важ на па чуць ва ша мер ка-

ван не. Вы ж сва ім стаў лен-

нем рых ту е це пад лет ка, 

які аль бо вы рас це во ра гам 

баць кам (а з пад лет ка мі і так 

скла да на), аль бо за хо ча да 

іх пры слу хоў вац ца. Ня хай і 

на 10 пра цэн таў. Я спа дзя ю-

ся, што Со ня ў 14—15 га доў 

бу дзе хоць трош кі дзя ліц ца 

ней кі мі мо ман та мі са свай го 

жыц ця і пры слу хоў вац ца да 

та ты. Я шчы ра на гэ та спа-

дзя ю ся.

Але на КАР ПЕН КА.

Фо та Кастуся ДРО БА ВА 

і з ся мей на га ар хі ва.
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ДЗЯЎ ЧЫН КА І КРА КА ДЗІЛ...ДЗЯЎ ЧЫН КА І КРА КА ДЗІЛ...

 «Да вас пры хо дзяць, 
пры но сяць ар ку шык, 
ка жуць: «Гля дзі, та та, 
што я на ма ля ваў!» 
А та та, за ся ро джа на 
ўта ро піў шы ся ў эк ран, 
мы чыць: «Угу».

У ад па чы нак — заў сё ды ўсёй сям' ёй.

«Амаль та кі жы ве ў мя не пад лож кам!»

Па вел ра зам з дач кой на прэ зен та цыі сва ёй кні гі.


