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ПРЫ ЧЫ НА 
ІС ТЭ РЫ КІ — БУ ЛАЧ КА

У прад мо ве да ад ной са сва іх 

апош ніх кніг ён на пі саў: «Пе да го-

гі ка — шту ка вель мі прак тыч ная. 

Час та мы на ват не за дум ва ем ся 

пра тую ці ін шую тэ му, па куль у на-

шым жыц ці не ўзнік не ней кая кан-

крэт ная сі ту а цыя, якая па тра буе 

ад нас ім гнен най рэ ак цыі або па 

мен шай ме ры асэн са ван ня». Тое, 

чым ён зай ма ец ца, Дзі ма на зы вае 

«пе да га гіч най твор час цю». А вось 

да сло ва «вы ха ван не» ста віц ца з 

вя лі кай асця рож нас цю, ка жа, што 

яно пры ціс кае як прэ сам да зям лі 

і не дае пад няц ца. А на са мрэч ні-

чо га не трэ ба ра біць — толь кі лю-

біць дзі ця.

Дзя цей лі чаць са май вя лі кай 

гру пай лю дзей, якая пад вяр га ец ца 

дыс кры мі на цыі (па ўзрос це), та му 

што іх мер ка ван не баць коў ма ла 

ці ка віць. «Вы не за ўва жа лі, што 

да рос лыя час та ста вяц ца да дзя-

цей, як да ня зруч на га аб' ек та, які 

моц на ўсклад няе іх баць коў скае 

іс на ван не? — ка жа пе да гог. — Як 

да на зой лі вай му хі, ад якой не аб-

ход на ад біц ца, як да ма лень ка га 

ня год ні ка, з якім трэ ба спра віц ца 

лю бой ца ной, і які, у сваю чар гу, 

толь кі і ду мае, як зра біць на ша 

жыц цё не вы нос ным... Як быц цам 

бы мы — анё лы, якія ўсё ра зу ме-

юць, а яны — нік чэм ныя не да роб кі, 

якіх трэ ба зра біць зруч ны мі для 

ўлас на га ка ры стан ня. Ды, зрэш ты, 

і не дзе ля ка ры стан ня. Так... абы 

не за мі на лі».

Не стан дарт ных ці на ват пра-

ва ка цый ных ду мак у Дзі мы шмат, 

асаб лі ва тады, ка лі раз ва жае пра 

шко лу і на стаў ні каў. Ён вель мі яр-

кі, ха рыз ма тыч ны лек тар плюс во-

пыт ны псі хо лаг, які вір ту оз на кі руе 

аў ды то ры яй.

— Ка лі вы тут, зна чыць, у вас 

ёсць пы тан ні. Ка жы це шчы ра, на-

вош та прый шлі? Якія ад ка зы жа-

да е це па чуць? — звяр нуў ся Дзі ма 

Зі цер да баць коў, якія су бот нім 

ве ча рам за ві та лі на яго лек цыю. 

І фак тыч на ад ра зу лек цыя-ма на-

лог пе рай шла ў дыя лог.

«Май му адзі на му сы ну дзевяць 

га доў. І ў мя не ёсць праб ле мы. 

Я кант ра люю кож ны яго крок: ці з'еў 

ён суп, чым зай ма ец ца і гэ так да-

лей. Я не даю дзі ця ці клю чы, та му 

што ба ю ся, што ён іх згу біць...»

— Як пра ві ла, баць кі якія пры-

хо дзяць на су стрэ чу, ра зу ме юць, 

што праб ле ма не ў дзі ця ці, а ў іх 

са міх, і вы з іх лі ку, — кан ста та ваў 

пе да гог.

«Два бра ты: ад на му дзевяць га-

доў, дру го му — 12. Яны па ста ян на 

па між са бой кан ку ры ру юць. Сі ту а-

цыя ўсклад ня ец ца яшчэ і тым, што 

абод ва зай ма юц ца ка ра тэ...»

«Хлоп чы ку сем га доў, яго сяст-

рыч цы — ча ты ры. Ста рэй шы брат 

пад аў ляе сяст ру, пры му шае ра біць 

тое, што яна не хо ча. Ба ім ся, 

што ка лі дач ка вы рас це, то 

заў сё ды бу дзе пад па рад коў-

вац ца больш моц на му...»

«Як не пры му шаць, а нат-

хняць? І як зра зу мець, ча го 

на са мрэч хо ча дзі ця? Да ча го 

яно цяг нец ца?»

Пы тан няў у баць коў шмат, 

што ліш ні раз па цвяр джае — 

у праб лем ныя сі ту а цыі, 

хо ць бы ад ной чы, трап ля лі ўсе.

— У які б го рад я ні пры-

ехаў, паў сюд на на зі раю на-

ступ ную кар ці ну: ідзе па ву лі-

цы ма ці з дзі цем, тры мае яго 

за ру ку. У дру гой ру цэ ў ма ло-

га бу лач ка. Рап там тая па дае 

на ас фальт... і лі та раль на на 

ва чах ма ту ля пе ра тва ра ец ца ў 

дэ ма на. Як вы лі чы це, ці нар-

маль на для пя ці га до ва га ча ла-

ве ка ўпус каць з рук бу лач ку? — ці-

ка віц ца ў баць коў скай аў ды то рыі 

Дзі ма Зі цер. — Згод ны, вядома, 

гэ та нар маль на. А што ў та кім ра зе 

ад бы ва ец ца з баць ка мі? Вы ка жа-

це, што гэ та не кант ра лю е мы гнеў? 

А да вай це кры ху зме нім увод ныя 

да ныя. Тая ж ма ма ідзе пад час 

абе ду па ву лі цы з на чаль ні кам, і 

той упускае з рук бу лач ку. Як вы 

ду ма е це, у яе бу дзе та кая ж рэ ак-

цыя? Не? А ча му з да рос лы мі так 

нель га ся бе па во дзіць, а з дзець-

мі мож на? Ча му мы не лі чым па-

трэб ным ся бе кант ра ля ваць, ка лі 

по бач з на мі дзі ця? Звы чай на ка-

жуць, што ча ла век зна хо дзіў ся ў 

ста не афек ту... Ні чо га па доб на га. 

Мы шу ка ем ра цы я наль нае тлу ма-

чэн не і пры дум ля ем са мі для ся бе 

(як вы толь кі што) усё но выя тлу-

ма чэн ні ўлас ным не да рэ чным па-

во дзі нам: у нас ма ла гро шай, гэ та 

бы ла апош няя бу лач ка ў ма га зі не, 

не трэ ба бы ло мя не раз драж няць, 

быў скла да ны на пру жа ны дзень і 

ін шыя. А трэ ба прос та за ўва жыць, 

што мы ад чу ва лі фі зіч на на пя рэ-

дад ні на ша га пры лі ву гне ву: у нас 

ста на ві лі ся ват ны мі ру кі і но гі, пе-

ра сы ха ла ў ро це, ны ла па яс ні ца... 

За ўва жыць, каб атры маць ключ 

до сту пу да ўлас ных ця лес ных рэ-

ак цый. Ка лі ў вас ад крыў ся рот, 

каб на кры чаць на дзі ця, спы ні це ся 

хоць на се кун ду. Уся го адзін се-

кунд ны ўздых мо жа раз бу рыць гэ-

тую рэ ак цыю. Ка лі хтось ці ка жа, 

што ён не мо жа спы ніц ца, то ка жа 

ня праў ду — прос та ён не спра ба-

ваў гэ та зра біць. За се кун ду ты 

па спя ва еш пры га даць, як на ця бе 

ка лісь ці кры ча лі за тое ж са мае. 

Па спя ва еш зра зу мець, што не 

вар та пса ваць та кі цу доў ны дзець, 

не вар та пса ваць жыц цё і дзі ця ці, і 

са мо му са бе. А яшчэ, ка лі вы гне-

ва е це ся, па ды дзі це да люс тэр ка 

і па гля дзі це на ся бе збо ку. Я вам 

ура чыс та абя цаю, што гэ та бу дзе 

для вас най леп шай тэ ра пі яй!

СПЯ ВАЦЬ 
ЦІ МА ЛЯ ВАЦЬ?

— А вось вам яшчэ ад на зна ё-

мая сі ту а цыя, — ка жа пе да гог. — 

Вы вяр та е це ся з пра гул кі па пар ку 

з дзі цем, на кі роў ва е це ся на абед 

да ба бу лі. На вы ха дзе з пар ку дзі-

ця рап там ка жа: «Ма ма ці та та, ку-

пі мне ма ро жа нае». І ўсё, да лей пе-

да га гіч ны ка лапс! Боль шасць ма іх 

зна ё мых у гэ ты мо мант як мі ні мум 

«за ві са юць». А по тым па чы на юць 

пры дум ляць, ча му яны не ку пяць 

ма ро жа нае: ты стра ціш апе тыт, у 

ця бе гор ла за ба ліць і ін шыя. І па-

доб ная сі ту а цыя: вы гу ля е це па 

пар ку з ка ха ным ча ла ве кам. Той 

пры ціс ка ец ца да вас і ка жа: «Ха-

чу ма ро жа нае...» Што вы зро бі це? 

Ска жа це яму, што ты по тым абе-

даць не бу дзеш? А ка лі ма ці ідзе ў 

су пер мар кет і бя рэ з са бой дзі ця, 

ча го яна ад яго ча кае? Вы прый-

шлі па па куп кі, а яно? Ка лі ма ле чы 

тры-ча ты ры га ды, для яго ма ту ля 

і баць ка — гэ та ба гі. Яны ро бяць 

па куп ку, і я раб лю — кла ду ў ко-

шык сваё. І рап там на ры ва ю ся на 

жорст кае «не»!

На ту раль на, што ў баць коў уз-

нік ла тут жа мност ва пы тан няў. 

А ці трэ ба заў сё ды ка заць дзі ця ці 

«Так»? Ці больш пра віль ным бы-

ло б пры ву чаць да дум кі, што ты не 

заў сё ды атрым лі ва еш у жыц ці тое, 

што хо чаш? Ня ўжо, ка лі я не куп лю 

ма ро жа нае, у мя не са псу юц ца ад-

но сі ны з ма лым? Як рас тлу ма чыць 

дзі ця ці, што ма ма не мо жа ску піць 

увесь ма га зін? «Я ха чу, каб у ма ёй 

дач кі вы хоў ваў ся густ, каб яна не 

вы бі ра ла зя лё ныя бо ці кі пад чыр-

во нае па лі то...», — пры зна ла ся 

ад на з ма туль.

— Для та го каб ча ла век на ву-

чыў ся вы бі раць, яму трэ ба вы-бі-

раць! — пад крэс лі вае Дзі ма Зі-

цер. — І баць кі сва ім пры кла дам 

фар мі ру юць яго густ 24 га дзі ны ў 

су ткі. Ёсць та кое па няц це, як ся-

мей ная куль ту ра, і яно да пэў на га 

мо ман ту — ба зіс нае для дзі ця ці. 

Ва шы сын ці дач ка ка жуць: «Я ха чу 

зай мац ца спе ва мі...» Баць кі шчас-

лі выя: іх дзі ця бу дзе спя ваць!!! Але 

праз не каль кі за ня ткаў яны чу юць: 

«Ха чу зай мац ца ма ля ван нем...» 

Не за да во ле ныя ма ці і баць ка ка-

жуць: «Мы ўжо за пла ці лі за твае 

за ня ткі». А што на са мрэч ад бы ва-

ец ца? Дзі ця ву чыц ца вы-бі-раць, 

яму трэ ба зра зу мець са мо га ся бе, 

да ча го яно імк нец ца, што яму блі-

жэй, што ў яго лепш атрым лі ва ец-

ца. Але вы му ша на пад па рад коў-

вац ца, і адзі ная вы сно ва, якую яно 

зро біць, — мац ней шы заў сё ды мае 

ра цыю. І ка лі праз не каль кі га доў 

вы за пы та е це ся ў яго, а што ці ка ва 

та бе, то мо жа це па чуць у ад каз: 

«Не ве даю... Ка лісь ці бы ло ці ка ва 

ма ля ваць, але ця пер я пяю...»

Ка лі пы та ю ся ў баць коў, ці 

хо чуць яны, каб дзі ця ўме ла ад-

роз ні ваць го лад ад сы тас ці, усе 

ад каз ва юць: вя до ма, хо чам. І тут 

жа пры му ша юць яго да ядаць суп. 

«Ці хо ча це вы, каб у дзі ця ці бы-

ло ўсё доб ра з тэр ма рэ гу ля цы-

яй?» — «Ты што, ду рань, вя до ма, 

хо чам». І тут жа на дзя ва юць на 

яго шап ку. Ці мож на ха дзіць зі-

мой без шап кі? Ка неш не, асаб-

лі ва ка лі ты сам ра зу ме еш, што 

та бе не хо лад на...

Жыц цё дзі ця ці не па він на скла-

дац ца толь кі з ад моў баць коў. 

Ча ла век, які рас це ў па ра дыг ме 

«мож на», здоль ны ба чыць, чуць 

і ра зу мець. Ён здоль ны ска заць 

«ма гу, але не ха чу» і на ад ва рот 

«ха чу, але за раз не вар та». І ка лі 

вы ска жа це дзі ця ці «не», то гэ та 

бу дзе па чу та, маг чы ма, без за да-

валь нен ня, але і без скан да лаў.

НА ВО ЛЮ!
— Ка лі я ка жу пра сва бо ду ад 

вы ха ван ня, то ўсе звы чай на ду ма-

юць, што я маю на ўва зе дзя цей. 

А я ка жу пра да рос лых! Гэ та мы 

зна хо дзім ся ў па ло не ў вы ха ван-

ня, — пад крэс лі вае пе да гог. — 

Я з'яў ля ю ся баць кам трох да чок. 

Ад ной з іх 15 га доў. Яна па абя ца ла 

вяр нуц ца да моў аб 11-й га дзі не. 

Але ў пят нац цаць хвілін два нац-

ца тай, а па ло ве два нац ца тай яе 

ня ма. Як са праўд ная Па пя луш ка, 

з'яў ля ец ца апоў на чы. Ды яшчэ і ў 

вы дат ным на строі. За гэ ту га дзі ну 

ты па спя ва еш пра кру ціць у сва ёй 

га ла ве ўсе са мыя страш ныя ва ры-

ян ты, што з ёй маг ло зда рыц ца. 

Але, ува га! Гэ та мой страх, і мне з 

ім раз бі рац ца, а не ёй. Гэ та част-

ка май го баць коў ства. Я лі чу пра-

віль ным рас ка заць да чцэ пра свае 

стра хі, ка лі яна вяр та ец ца поз на, 

пра тое, што мне не кам форт на ў 

ста не, ка лі ў мя не а па ло ве два-

нац ца тай тра суц ца ру кі.

На прык лад, мож на да мо віц ца 

аб sms з двух ба коў. У мя не, як 

у та ты, без умоў на, ёсць пра ва 

яе ча каць, хва ля вац ца і ба яц ца. 

Толь кі з гэ та га не вы ні кае, што 

ка лі дзі ця пры хо дзіць да до му ў 

доб рым на строі, пер шае, што яно 

атрым лі вае, — раз бу рэн не гэ та га 

на строю. А ме на ві та так і ад бы-

ва ец ца раз за ра зам у па доб ных 

сі ту а цы ях. Мы кі да ем ся на сва іх 

дзя цей!

Баць кі па ці ка ві лі ся мер ка ван-

нем пе да го га на конт баць коў ска га 

кант ро лю за ін тэр нэ там і смарт-

фо на мі.

— Мая вам па ра да — ні ко лі гэ-

та га не ра бі це, бо ка лі дзі ця да ве-

да ец ца пра ва шы спро бы яго кант-

ра ля ваць, то вы больш ні ко лі і ні-

чо га пра яго не да ве да е це ся. Ка жу 

як ёсць: хо ча це ры зы ка ваць — ры-

зы куй це, але мой аба вя зак — вас 

пра гэ та па пя рэ дзіць, — шчы-

ра ка жа Дзі ма. — Гэ та тое ж 

са мае, што чы таць аса біс ты 

дзён нік. Да рос лых, як пра ві-

ла, хва люе, што ў ін тэр нэ це іх 

дзя цей пад сце ра гае не бяс пе ка 

ў вы гля дзе груп, на кшталт сі ніх 

кі тоў, пе да фі лаў і пар наг ра фіі. 

Дык вось што я вам ска жу: на 

сён няш ні дзень ня ма ні вод на га 

дзі ця ці, якое змо жа вы рас ці, 

не ўба чыў шы пар на сай та. Ча-

му гэ та цал кам вы клю ча на? 

А та му, што та кі кан тэнт лёг ка 

да ступ ны, та му, што пад лет ку 

гэ та ці ка ва і дае ад ка зы на яго 

шмат лі кія пы тан ні. На ват ка лі 

мы з ва мі ўвя дзем усе баць-

коў скія кант ро лі на све це, ад-

клю чым ін тэр нэт, пе ра рэ жам 

пра ва ды, убе раг чы дзя цей усё 

роў на не змо жам. Той жа тэ-

ле фон ад на клас ні ка за па ру хві-

лін за да во ліць лю бую ці каў насць, 

пры чым атры ма ная ін фар ма цыя 

бу дзе зу сім не та кой, як бы нам 

ха це ла ся — і па фор ме, і па змес-

це, та му лепш сваё дзі ця за га дзя 

пад рых та ваць да та кой су стрэ чы. 

І пра секс, і пра пар наг ра фію, і пра 

на ша стаў лен не да іх дзе ці па він ны 

да вед вац ца ад нас.

«Мы час та ду ма ем, што вы ха-

ван не — гэ та ра бо та, не аб ход-

насць кант ра ля ваць, за ба ра няць, 

ву чыць, вы праў ляць, як нам па-

да ец ца, — жыць жыц цём свай го 

дзі ця ці. А на вош та? Да вай це па-

гля дзім на дзя цей як на са ма стой-

ных лю дзей. За пы та ем ся, што яны 

хо чуць на сня да нак, і ці на са мрэч 

ім хо лад на? І та ды для нас ста не 

не ве ра год най ра дас цю на зі раць за 

тым, як яны рас туць, як ву чац ца, 

як са мі за вяз ва юць шнур кі, як вы-

бі ра юць, што ім па да ба ец ца ес ці, 

на сіць, чы таць, — на пі саў у сва ёй 

кні зе «Лю біць нель га вы хоў ваць» 

Дзі ма Зі цер. — Як шка да пра пус-

ціць са мае ці ка вае ў жыц ці на шых 

дзя цей з пры чы ны на вя за на га нам 

пра ві ла па ста ян на кі ра ваць. Так 

шмат пра хо дзіць мі ма з-за та го, 

што мы вы му ша ны іг раць ро лю вы-

ха ва це ля за мест та го, каб прос та 

лю біць. Га да ваць — зна чыць не 

ад маў ляць са бе ў вя лі кім за да-

валь нен ні на зі раць за пра цэ сам. 

Я ўпэў не ны: га да ваць — баць коў-

ская сва бо да і ра дасць, вы хоў-

ваць — баць коў ская тур ма. Дык, 

мо жа, на во лю?»

На дзея НІ КА ЛА Е ВА



Прэч стэ рэа ты пы!Прэч стэ рэа ты пы!  

ВЫ ХОЎ ВАЦЬ ЦІ ЛЮ БІЦЬ?
Шчы рая раз мо ва з вя до мым пе да го гам пра баць коў скія су мнен ні і стра хі

«У жыц ці ва шых дзя цей, на жаль, бу дзе вель мі шмат лю дзей, 

якія па спра бу юць ім яго са пса ваць. І бу дзе вель мі шмат тых, 

у ка го гэ та атры ма ец ца: ся род іх бу дуць на стаў ні кі, вы пад ко выя 

зна ё мыя, му жы, жон кі, сяб ры і гэ так да лей. 

Та му пра па ную вам стаць адзі ны мі людзь мі, якія не бу дуць 

пса ваць дзе цям жыц цё, па ду май це — адзі ны мі, хто апры ёры 

бу дзе на іх ба ку. Вы мо жа це з імі па сва рыц ца, па кан флік та ваць, 

але ся дзе це ра зам, аб мяр ку е це пры чы ну і за ста ня це ся на іх 

ба ку ў лю бой сі ту а цыі», — пад вёў вы ні кі ін тэр ак тыў най 

лек цыі «Сва бо да ад вы ха ван ня. Глы бо кая аса біс тая раз мо ва» 

Дзі ма ЗІ ЦЕР, вя до мы пе да гог-прак тык з Санкт-Пе цяр бур га, 

ды рэк тар Ін сты ту та не фар маль най аду ка цыі ІNО, за сна валь нік 

шко лы «Апель сін» (шко лы, дзе ня ма ад знак), аў тар шмат лі кіх 

ар ты ку лаў і кніг па пе да го гі цы «Сва бо да ад вы ха ван ня», 

«Лю біць нель га вы хоў ваць», «Аб бес сэн соў нас ці вы ха ван ня 

пад лет каў» і ін шых, спі кер TЕDх, па пу ляр ны бло гер і аў тар 

ка на ла на YоuTubе.

«Для та го каб ча ла век 
на ву чыў ся вы бі раць, яму 
трэ ба вы-бі-раць! І баць кі 
сва ім пры кла дам фар мі ру юць 
яго густ 24 га дзі ны ў су ткі».

«Да вай це за пы та ем ся, 
што яны хо чуць на сня да нак, 
і ці на са мрэч ім хо лад на?»

Дзіма ЗІЦЕР: «Калі ў вас адкрыўся рот, каб накрычаць на дзіця, 
спыніцеся хоць на секунду…»   


