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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

— Ці ду маў я, што ад ной чы ста-

ну шмат дзет ным баць кам? На ват 

уя віць та ко га не мог. Ка лі б нех та 

мне ма ла до му ска заў, што ча кае 

мя не на пе ра дзе, я б ду жа спа ло-

хаў ся і доў га б не жа ніў ся, — смя-

ец ца Па вел. — На са мрэч, усё ку ды 

пра сцей, чым па да ец ца на пер шы 

по гляд. Ты ж не ад ра зу на пя ця рых 

ад важ ва еш ся. Усё ад бы ва ец ца па-

сту по ва.

— Дзе ці на ра джа юц ца ад вя лі-

кай лю бо ві, а не та му што нех та 

ма рыць пра вя лі кую сям'ю, — да-

дае яго жон ка Тац ця на.

З Хо ла да мі мы су стра ка ем ся 

ў пар ку Драз ды, што на ўскрай-

ку Мін ска. Тут усе. Та та Па вел, 

які спя шаў ся на су стрэ чу з офі са 

Між на род най ар га ні за цыі па міг ра-

цыі, дзе ён пра цуе ка ар ды на та рам 

пра грам. Ма ма Та ня, што вы кра і ла 

га дзін ку па між шмат лі кі мі хат ні мі 

спра ва мі. Пад ле так з сур' ёз ны мі 

ка ры мі ва чы ма — Ар се ній. Са мы 

ста рэй шы з дзя цей (яму 15), ня даў-

на стаў лі цэ іс там БДУ. Свет ла ва-

ло сая дзяў чын ка — Мар та. Толь кі 

ўсту пі ла ў пе ра ход ны ўзрост, та му 

ўсё над звы чай бліз ка ўспры мае да 

сэр ца. Вась мі га до выя бліз ня ты Ве-

ра і По ля па доб ныя як дзве кроп лі 

ва ды. Па вел пры зна ец ца, што са 

спі ны на ват ён мо жа іх пе ра блы-

таць, асаб лі ва ка лі яны ад ноль-

ка ва апра ну тыя. Шум най Ксе ніі 

яшчэ ня ма і двух гад коў, яна не 

без за да валь нен ня пры цяг вае да 

ся бе ўва гу на ва коль ных і адо рвае 

іх усмеш ка мі.

— З Та няй мы па бра лі ся шлю-

бам праз паў го да пас ля зна ём-

ства. Мне бы ло 24, ёй — 21. Ні-

я кіх роз ду маў на конт ад сут нас ці 

ўлас на га жыл ля і не вель мі пры-

быт ко вай пра цы ў нас не бы ло. 

Па ка ха лі ад но ад на го, па жа ні лі ся 

і пай шлі дзе ці — без ні я кіх «але» 

і «ка лі». Не збі ра лі гро шы і не ча-

ка лі па ды хо дзя чых мо ман таў. Мы 

кі ра ва лі ся прын цы пам — праб ле-

мы трэ ба вы ра шаць у па рад ку іх 

уз нік нен ня. Як ні дзіў на, у нас вы-

хад з лю бой сі ту а цыі зна хо дзіц ца 

сам са бой. Так, у ма тэ ры яль ным 

пла не за раз знач на ляг чэй, чым 

бы ло, ка лі ў нас быў толь кі адзін 

Ар се ній.

— Су час ная мо ладзь спа чат-

ку ду мае пра ма тэ ры яль ны да-

ста так і толь кі пас ля ад важ ва ец-

ца на ства рэн не сям'і...

— Пры знац ца, пер шым ча сам 

не ўсе бліз кія нас ра зу ме лі. Ду ма-

лі, што мы на ра джа ем дзя цей, не 

па ду маў шы. Я адзі ны сын у сям'і, 

у Та ні толь кі ад на род ная сяст ра. 

Але, на пэў на, нам на ка на ва на лё-

сам быць шмат дзет ны мі баць ка-

мі. Ма іх дзя ду лю і ба бу лю так са ма 

зва лі Па вел і Тац ця на. І ў іх бы-

ло... пя цё ра дзя цей! Ча ты ры дач кі 

і адзін сын. Да рэ чы, мы су па ста ві лі 

фак ты толь кі пас ля на ра джэн ня 

бліз нят.

— Га на ры це ся ста ту сам 

«шмат дзет най сям'і»?

— У на шым до ме ха пае шмат-

дзет ных сем' яў, та му ні я кай вы-

ключ нас ці мы не ад чу ва ем, — ка-

жа Тац ця на.

— Не люб лю яр лык «шмат-

дзет ная сям'я». Ні ў якім ра зе не 

га на ру ся тым, што ў мя не пя цё-

ра дзя цей. Ня ма ў гэ тым ні чо га 

за над та асаб лі ва га. У ка гось ці 

двое, трое, во сем ці ўво гу ле ня ма. 

Кож ная сям'я — асоб ны су свет, 

які ўпа рад ка ва ны па сва іх пра ві-

лах. Ча ла век па ві нен га на рыц ца 

не коль кас цю дзе так і на ват не 

іх пос пе ха мі, а тым, што ён змог 

даць ім лю боў і шчас лі вае дзя-

цін ства. Каб гэ ты за пас свет лых 

па чуц цяў за стаў ся з імі на ўсё 

жыц цё, і яны маг лі пе ра даць яго 

да лей. Па вя лі кім ра хун ку дзі ця ці, 

акра мя лю бо ві, ні чо га не трэ ба, — 

лі чыць Па вел.

— У «На тат ках» ёсць эпі зо ды, 

дзе вы не пры зна я це ся, коль кі ў 

вас дзя цей. Ча му?

— А на вош та ка заць, ка лі не 

за пыт ва юц ца? Ад крыю сак рэт: гэ-

тая ін фар ма цыя ў не ка то рых лю-

дзей вы клі кае шок. На прык лад, на 

паш парт ным кант ро лі па меж ні цы 

па ста ян на за сы па юць фра за мі 

нак шталт: «Ой, коль кі іх! Гэ та што, 

усе ва шы? Ад ад на го шлю бу? Як 

жа вы спраў ля е це ся, бед нень кі?» 

Пры чым жон цы та кіх пы тан няў не 

за да юць. А ле тась у аэ ра пор це 

Грэ цыі па меж нік, пра горт ва ю чы 

штам пы ў паш пар це, спа чу валь-

на ска заў: «Столь кі да чок... Цяж ка 

вам бу дзе, ка лі прый дзе час іх за-

муж вы да ваць!»

— Як раз мя жоў ва е це хат нія 

аба вяз кі?

— Як ма ма ска жа, так і бу дзе, — 

умеш ва ец ца ў раз мо ву Ар се ній і 

вы клі кае смех баць коў.

— Але гэ та праў да, — да дае 

Па вел.

— Ёсць мер ка ван не, што быц-

цам сы ны больш цяг нуц ца да ма-

туль, а доч кі да баць кі. Як у вас?

— Су час ныя дзе ці цяг нуц ца да 

вай фаю, пры чым гэ та не  за ле жыць 

ад по лу, — зноў жар туе Ар се ній.

— І не толь кі дзе ці, — па ры руе 

баць ка. — На са мрэч, вай фай — 

тэ ма на ба ле лая. У на шым до ме 

ён ад клю ча ец ца толь кі ў край ніх 

вы пад ках, ка лі сі ту а цыя зу сім вы-

хо дзіць з-пад кант ро лю.

— Хто ў сям'і га лоў ны?

— Ка неш не, я! — ка жа Па вел, 

і ўсе зноў смя юц ца. — Роў на на-

столь кі, на коль кі ка ра ле ва Елі за-

ве та кі руе Анг лі яй. Ка лі шчы ра: 

чым больш дзя цей, тым боль шая 

ве ра год насць, што ру ліць у сям'і 

бу дзе жон ка. Але гэ та не пе ра шка-

джае му жу лі чыць, што ён га лоў-

ны. Усе муж чы ны кры шач ку дзе ці, 

нам важ на ад чу ваць ся бе на п'е-

дэс та ле.

Тац ця на з му жам не зга джа ец ца:

— Ёсць пы тан ні, якія я ма гу вы-

ра шыць са ма. Але і шмат сі ту а-

цый, ка лі апош няе сло ва дак лад на 

бу дзе за Паў лам.

— Па вел, а вы стро гі баць ка?

— Лі чу, што сва бо да для дзя-

цей — гэ та не так страш на, як 

за ліш нія за ба ро ны. Пры зна ю ся, у 

пла не вы ха ван ня я да лё кі ад ідэа-

лу. Не пра вя раю да маш нія за дан ні 

і не ад чыт ваю за дрэн ныя ад зна кі. 

На баць коў скіх схо дах ча каю, каб 

яны хут чэй скон чы лі ся, у той мо-

мант, ка лі не ка то рыя баць кі ста-

ран на вы піс ва юць ад зна кі з клас-

ных жур на лаў, за да юць пы тан ні 

на стаў ні кам.

Ад ной чы сын атры маў «трой-

ку», і мы ра зам з гэ та га па смя я лі-

ся. Я яго на ват з гэ тым па він ша ваў. 

А ка лі ён вы дат на здаў ус туп ныя 

эк за ме ны ў лі цэй БДУ і прай шоў 

кон курс у шэсць ча ла век на мес ца, 

я быў вель мі здзіў ле ны. Не ча каў. 

Да рэ чы, пос пе хам дзя цей ра ду-

еш ся больш, чым сва ім. Асаб лі ва, 

ка лі ад кры ва юц ца та лен ты, якіх у 

ця бе ня ма. Ар се ній — пер шы фі зік 

у сям'і. У нас гу ма ні тар ная ды нас-

тыя: ад ны твор чыя асо бы.

— Мно гія жан чы ны за да юц ца 

пы тан нем: «Як за ах во ціць му жа 

да ўдзе лу ў вы ха ван ні дзя цей?»

— Пры зна ю ся: ча сам я так са-

ма «ад лынь ваю» ад сва іх аба-

вяз каў. Прый дзеш да до му пас ля 

ра бо ты і так хо чац ца па ся дзець 

у «Фэй сбу ку» ці па ля жаць на ка-

на пе. Сі ту а цыя зна ё мая мно гім, 

праў да? Але ка лі дзе ці по бач, яны 

аба вяз ко ва за дум ва юць ней кую 

гуль ню, уцяг ва юць у свой кі піш 

і та ды за стац ца ўба ку ад іх не-

маг чы ма.

— У вас, як у баць коў з вя лі-

кім до све дам, ёсць свае сак рэ ты 

вы ха ван ня?

— У на шым вы пад ку дзе ці больш 

вы хоў ва юць нас, чым мы іх. На ша 

за да ча — прос та са чыць за па рад-

кам і дыс цып лі най. Ні я кіх спе цы яль-

ных хіт ры каў ці ме то дык, вы ха ван не 

ад бы ва ец ца са мо па са бе, гэ та пра-

цэс, за кла дзе ны пры ро дай.

— Ад куль узя лі ся «На тат кі 

шмат дзет на га тат кі»?

— Вя до ма, з жыц ця! Але трэ-

ба ад даць на леж нае са цы яль ным 

сет кам. Без іх усе на зі ран ні маг-

лі б на заў сё ды за стац ца толь кі 

ў ма ёй га ла ве. Я ра біў за пі сы 

на «Фэйс бу ку» і яны хут ка ста-

лі па пу ляр ны мі — збі ра лі шмат 

«па да ба ек» і ка мен та рыяў. Спа-

чат ку мне зда ва ла ся, быц цам я 

прос та фік сую трап ныя вы каз-

ван ні і смеш ныя сі ту а цыі. Але ў 

раз мо вах з дзець мі ча сам ад кры-

ва юц ца зу сім не дзі ця чыя іс ці ны. 

Пэў на, гэ та і чап ляе лю дзей. Мне 

па шан ца ва ла: з мо ман ту пер ша-

га пос ту ў сац сет цы да се рыі кніг 

пра ўлас ных дзя цей прай шло 

ўся го два з па ло вай га ды. За раз 

ёсць жа дан не вы даць усе «На-

тат кі» ў ад ной кні зе і ме на ві та на 

бе ла рус кай мо ве.

«У раз мо вах «У раз мо вах 
з дзець мі з дзець мі 
ад кры ва юц ца ад кры ва юц ца 
не дзі ця чыя іс ці ны»не дзі ця чыя іс ці ны»

Ган на КУ РАК. Фота Ганны ЗАНКАВІЧ.

* * *
Зда ец ца, жыц цё гэ тай сям'і 

скла ла ся та кім чы нам, што і па-

жа даць больш ня ма ча го. І ўсё ж 

на раз ві тан не пы та ю ся ў «шмат-

дзет на га тат кі»:

— Ці шка ду е це аб чым-

не будзь?

— Толь кі аб тым, што не ка лі пад-

даў ся на ўга во ры і до ма з'я ві ла ся 

кош ка. Ка лі ква тэ ру раз но сяць дзе-

ці — гэ та нар маль на, але ка лі да іх 

кам па ніі да да ец ца гэ ты пу шыс ты 

ка мя чок — гэ та ўжо пе ра бор.

Бацькі...

...і дзеці


