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Свой вы барСвой вы бар

Ёсць лю дзі, якія на тхня юць сва і мі 

вы каз ван ня мі, дзе ян ня мі, дум ка-

мі... Час цей за ўсё гэ та лю бі мыя 

паэ ты, пісь мен ні кі, мас та кі, па лі-

ты кі. А ёсць тыя, хто не прос та 

на тхняе, але і ву чыць гэ та му ін-

шых. Ся род та кіх — пісь мен ні-

ца і вы клад чык пісь мен ніц ка га 

май стэр ства Ка ця ры на АА РО. 

Мяк кая і да лі кат ная, шчы рая і ад-

крытая, яна з лёг кас цю на бы вае 

но вых сяб роў.

«Да гэ туль на ста рон цы быў су хі 

тэкст, — так па чы на ец ца прад стаў лен не 

Ка ця ры ны на яе аса біс тым біз нес-сай це 

«На тхніць на ра ман». — Ву чы ла ся на 

фа куль тэ це жур на ліс ты кі і ў Лі та ра тур-

ным ін сты ту це імя М. Гор ка га. Вы да-

ла кніж ку, за якую атры ма ла прэ мію. 

Вы кла да ла, пі са ла, рэ да га ва ла, зна хо-

джу ся... Але мне хо чац ца змя ніць ін та-

на цыю і пра па на ваць вам гар ба ту». За 

гэ тым ска зам — цэ лая за хап ляль ная 

гіс то рыя жыц ця жан чы ны ад ма лен ства 

да сён няш ніх дзён. Як вы маг лі зра зу-

мець, ба наль ныя, ні ко му не ці ка выя ці 

за над та ўзвыш аныя тэкс ты — гэ та не 

пра Ка ця ры ну. У кож ным за по шча ным 

на сай це ма тэ ры я ле — ці ка він ка, якая 

пры ваб лі вае не толь кі тых, хто хо ча на-

ву чыц ца пі саць кні гі, але і больш во пыт-

ных, са ма да стат ко вых.

Пі ша пра сваё ма лен ства: у сем га-

доў пе ра еха ла з Кры ма ў Бе ла русь — 

і факт раз баў ляе сва і мі па чуц ця мі, пе-

ра жы ван ня мі, ус па мі на мі. «Тут я ўпус-

ці ла ка вун... А тут мы пад цяг ва лі ся з 

су се дам на га лін цы ін жы ра, каб уха піць 

ро там яга ды», — ус па мі нае яна са мыя 

да ра гія ёй мес цы ў лю бі мым го ра дзе. 

Да лей жва ва рас каз вае пра сваю пер-

шую, зроб ле ную са ма стой на для вы ра-

та ван ня ад су му дзі ця чую га зе ту. Пра 

ар га ні за ва ны гур ток па жур на ліс ты цы 

для школь ні каў, які пе ра тва рыў ся ў са-

праўд ную «лі та ра тур ную май стэр ню». 

Ак тыў ная і жыц ця ра дас ная, яна яшчэ 

пад час ву чо бы па спе ла знай сці пра цу 

па ду шы — на ра дыё. Ка лі ёй ста ла не 

ха паць твор час ці, не па ба я ла ся па сту-

піць у Мас коў скі лі та ра тур ны ін сты тут. 

Пас ля за вя ла свой блог, а по тым і сайт, 

дзе пра па ноў ва ла ах вот ным на ву чыц-

ца пісь мен ніц ка му май стэр ству. За раз 

сайт «На тхніць на ра ман» па паў ня ец ца 

ці ка вы мі фак та мі, мас тац кі мі тэкс та мі 

Ка ця ры ны, яе раз ва жан ня мі. Па коль кі 

жан чы на жы ве ў Фран цыі, за ня ткі мо-

гуць пра хо дзіць па ві дэа-кан фе рэнц-су-

вя зі, што ў наш час — да во лі рас паў сю-

джа ная прак ты ка.

Ка лі вы па дае маг чы масць, Ка ця ры на 

пры яз джае ў Бе ла русь. Дні на ра дзі ме 

заў сё ды пра хо дзяць плён на: рас пла-

на ва на кож ная га дзі на. У адзін з та кіх 

пры ез даў яна вы ра шы ла па дзя ліц ца до-

све дам са сту дэн та мі жур фа ка.

Утуль ная ка вяр ня, цёп лая гар ба та, 

дух мя ная ка ва — не фар маль ная су-

стрэ ча... Не каль кі дзяў чат з фа куль тэ та 

сціп ла ся дзяць у ча кан ні лек цыі ад пісь-

мен ні цы. Але Ка ця ры на дае ін шую ўста-

ноў ку: «Рас ка жы це пра ся бе, пра тое, 

чым хо ча це зай мац ца». І мы дзе лім ся 

пла на мі, пе ра жы ван ня мі і стра ха мі, аб-

мяр коў ва ем бу ду чы ню жур на ліс ты кі, 

дру ка ва ных вы дан няў.

Ка ця ры на так са ма рас каз вае пра 

ся бе і свой до свед пра цы, жар туе і ву-

чыць. Пры гэ тым зу сім не ціс не сва ім 

аў та ры тэ там. Ня гле дзя чы на роз ні цу 

ва ўзрос це, мы ад чу ва ем ся бе з ёй на 

роў ных, да вя ра ем ёй на сто пра цэн таў, 

і нам зда ец ца, што мы зна ё мыя ўжо 

шмат га доў...

На пры кан цы Ка ця па дзя лі ла ся з на мі 

ад ным сак рэ там па па бу до ве тэкс таў. 

А на раз ві тан не — за пра сі ла да да вац ца 

ў сяб ры на «Фэй сбу ку» і шчы ра па абя-

ца ла, што мы мо жам звяр тац ца да яе па 

па ра ду ў лю бой сі ту а цыі і ў лю бы час.

Пас ля су стрэ чы не па кі да ла не ве ра-

год нае па чуц цё лёг кас ці, упэў не нас ці ў 

сва іх сі лах. Я зра зу ме ла: у мя не ёсць 

га ла ва для ду мак, ру кі, каб пі саць. І маг-

чы мас ці. Вар та толь кі за ха цець...

Юлія АДА МО ВІЧ, 

сту дэнт ка ІV кур са 

фа куль тэ та жур на ліс ты кі БДУ.

Пра фе сію Тац ця на вы бра ла, на тхніў шы-

ся пры кла дам улас ных школь ных на стаў ні-

каў. Ус па мі нае, што ёй вель мі па шан ца ва ла: 

у яе вы кла да лі доб рыя пе да го гі. Лю бі мым 

прад ме там у дзяў чы ны ў дзя цін стве бы ла 

ма тэ ма ты ка. Але з ёй не звя за ла жыц цё, бо 

заў сё ды ду ма ла, што ве дае дыс цып лі ну на 

не да стат ко вым уз роў ні. Гэ та, да рэ чы, адзі-

ны прад мет, па якім у Тац ця ні ным школь ным 

атэс та це ста я ла «доб ра» — па ас тат ніх бы-

ло «вы дат на».

Пас ля за кан чэн ня Мінск ага пе да га гіч на га 

ка ле джа яе на кі ра ва лі ў Пяр шай скую шко лу 

на стаў ні цай бе ла рус кай мо вы і лі та ра ту ры. 

А по тым Тац ця на ста ла вы кла даць у па чат-

ко вых кла сах. З якім уз рос там пра ца ваць 

скла да ней, ад ка заць ад на знач на нель га, 

га во рыць пе да гог.

— Ка лі пра цу еш у стар шых кла сах, 

больш ча су ады мае пад рых тоў ка да ўро каў. 

Кож ны год трэ ба пе ра чыт ваць вя лі кія тво-

ры, каб ус пом ніць усе дэ та лі і быць га то вай 

ад ка заць на пы тан ні вуч няў. А з ма лод шы мі 

школь ні ка мі скла да ней у пла не дыс цып лі ны. 

За ўва жы ла, што ка лі пе рай шла пра ца ваць 

у па чат ко вую шко лу, ста ла па вы шаць го-

лас, — дзе ліц ца на зі ран ня мі су раз моў ні ца.

Ад зна кі, лі чыць Тац ця на, не са мае га-

лоў нае. Дзі ця вар та на кі роў ваць на атры-

ман не ве даў і ацэнь ваць іх аб' ек тыў на. Ка лі 

школь ні ку па ста ві лі «во сем», а ён ве дае на 

«пяць», гэ та горш для са мо га вуч ня: трэ ба, 

каб ён асэн соў ваў свой уз ро вень. «Яшчэ і з 

баць ка мі да во дзіц ца ра бо ту пра во дзіць, каб 

яны не па тра ба ва лі за шмат ад дзі ця ці. Ціск 

шкод ны для псі хіч на га зда роўя школь ні ка. 

Але, як пра ві ла, та кім баць кам скла да на 

гэ та рас тлу ма чыць. На прык лад, у сі ту а цыі, 

ка лі ма ма бы ла вы дат ні цай, а сын — не, ёй 

ня прос та змі рыц ца з гэ тым».

— А што ра біць, ка лі дзі ця не хо ча ву-

чыц ца?

— Па ста рац ца за ці ка віць. Я хлоп чы кам 

ка жу: бу дзе це не пісь мен ны мі, ад пра ві це 

дзяў чын цы, якая па да ба ец ца, па ве дам лен-

не з па мыл ка мі, а яна бу дзе з вас смя яц ца. 

А ка лі не на ву чы це ся лі чыць, вас у кра ме 

мо гуць пад ма нуць. Мне, да рэ чы, па да ба ец-

ца, што ка пей кі вяр ну лі ся: дзе цям зруч ней 

з імі лі чыць.

Ідэі для ўро каў Тац ця на шу кае ў ін тэр-

нэ це, пад гля дае пад час кур саў. Для вуч няў 

ма лод шых кла саў, ка жа, най леп шы ва ры-

янт — за ня ткі ў гуль ня вой фор ме: та кія па-

да ба юц ца на ват сла бым школь ні кам.

На стаў ні ца ста ра ец ца быць у кур се та го, 

чым ці ка віц ца ма ле ча. «У мя не пля мен ні ца 

іх уз рос ту, та му, ка лі што, у яе пы та ю ся, — 

усмі ха ец ца. — Але я су час ныя муль ці кі не 

зу сім ра зу мею, пры вык ла да тых, на якіх са-

ма вы рас ла, «Ну, па ча кай!» на прык лад».

На дум ку Тац ця ны, для пе да го га важ ныя 

та кія якас ці, як доб ра сум лен насць, эм па тыя 

і асаб лі ва спра вяд лі васць. «Са мае га лоў-

нае — ста віц ца да ўсіх ад ноль ка ва. Вя до ма, 

у мя не ёсць лю бім чы кі, але я іх ста ра юся не 

вы лу чаць».

У якас ці пе да го га-псі хо ла га Тац ця не да-

во дзіц ца раз бі раць роз ныя пы тан ні. На прык-

лад, пра во дзіць за ня ткі па ін тэр нэт-бяс пе цы, 

праф ары ен та цыі. Баць кі ў ка бі нет псі хо ла га 

звяр та юц ца, каб пра ве рыць дзі ця на га тоў-

насць да шко лы, па пра сіць па пра ца ваць з 

ма лы мі над па вы шэн нем са ма ацэн кі.

Ся род аба вяз каў так са ма на вед ван не 

сем' яў, якія зна хо дзяц ца ў са цы яль на не-

бяс печ ным ста но ві шчы. Пе да гог з су мам 

за ўва жае: не ка то рыя з іх па тра бу юць піль-

на га на гля ду, бо ў баць коў праб ле мы з ал-

ка го лем. Але як толь кі яны кі да юць піць, 

сі ту а цыя на ладж ва ец ца.

За кра на ем ма тэ ры яль ны бок пра фе сіі. 

Не ка то рыя на стаў ні кі рас ча роў ва юц ца пас-

ля атры ман ня пер ша га за роб ку. Тац ця на 

пры зна ец ца: гэ та не пра яе. «З-за гро шай 

ні ко лі не рас строй ва ла ся. Коль кі атры ма ла, 

столь кі і раз мер ка ва ла. Я не зайз дро шчу 

тым, хто больш за раб ляе».

Пры нам сі, на ўлас нае жыл лё ў на стаў-

ні цы па кры се са браць атры ма ла ся: ку пі ла 

ква тэ ру ў Ва ло жы не.

Воль на га ча су, ад зна чае Тац ця на, не так і 

шмат, а ка лі ёсць, лю біць па чы таць мас тац-

кую лі та ра ту ру і з'ез дзіць да ма мы ў вёс ку 

Са сноў цы Ва ло жын ска га ра ё на — на сваю 

ма лую ра дзі му. Су раз моў ні ца дзе ліц ца: для 

яе па лоць гра ды і вы рошч ваць па мі до ры — 

са праўд ны ад па чы нак. Так са ма ёй, як вяс ко-

ва му ча ла ве ку, па да ба ец ца ха дзіць у гры бы, 

збі раць яга ды і ез дзіць на ры бал ку.

На пы тан не, ча му вы ра шы ла за стац ца 

жыць у рай цэнт ры, а не ска раць ста лі цу, 

Тац ця на ад каз вае: вы бра ла ста біль насць. 

«Я пра ана лі за ва ла: Ва ло жын — не вя лі кі 

га ра док, дзе я рэ аль на ма гу ку піць са бе 

ква тэ ру. Да та го ж усё не аб ход нае для жыц-

ця тут ёсць: кі на тэ атр, ба сейн, рэ ста ра ны». 

А яшчэ на стаў ні ца лю біць Ва ло жын за ці шы-

ню і спа кой, якія яна не га то ва пра мя няць 

на шум ны Мінск.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ, 

фо та аў та ра.

Мінск — Ва ло жын скі ра ён — Мінск.

ІГА-ГАШ КІ — 
НА ПЕ РАД!

Кож ны хлоп чык ма рыць аб сва ім ко ні ку. 

А кож ная дзяў чын ка — аб ка зач ным ад на ро гу! 

У гэ тым упэў не на мін скі май стар Эве лі на МЯЦ.

— Ад ной чы іш ла і ўба чы ла, як дзяў чын ка ска ча на 

па лцы, упры го жа най стуж ка мі. І ад ра зу ўспом ні ла, як 

у дзя цін стве мне вель мі-вель мі ха це ла ся ко ні ка... І я 

вы ра шы ла вы ка наць ма ру — па шы ла яго, толь кі ўжо 

не для ся бе, а для да чуш кі Ален кі. З гэ та га і па ча ла ся 

гіс то рыя іга-га шак! І вось ужо на пра ця гу больш як двух 

га доў дзяў чат кі і хлоп чы кі з Бе ла ру сі, Ра сіі, Аме ры кі, 

Гер ма ніі і Аў стра ліі ка та юц ца на ма іх цац ках.

Эве лі на ро біць іх двух па ме раў: для дзе так да трох 

га доў, та кія ко ні кі мен шыя, і вя лі кіх. Ад ной чы іга-гаш ку 

за ка за лі на дзень на ра джэн ня на ват да рос лай дзяў чы-

не — каб здзі віць.

— Са мае скла да нае ў ма ёй ра бо це — гэ та юве лір-

ная пра ца з воч ка мі, вей ка мі. А яшчэ — да вес ці да 

ідэа льнай роў на сці пал ку — каб ма лень кія руч кі не 

па ра ні лі ся.

Ма ры на БЕ ГУН КО ВА, 

фо та аў та ра.

ПСІ ХА ЛО ГІЯ СТА БІЛЬ НАС ЦІ
Вяс ко вая на стаў ні ца пра дзя цей, ад зна кі і ры бал ку

У по шу ках ся беУ по шу ках ся бе Ма рыМа ры

збы ва юц ца!збы ва юц ца!

НА ВУ ЧЫЦЬ... НА ВУ ЧЫЦЬ... 
НА ТХНЯЦ ЦАНА ТХНЯЦ ЦА

Сель ская мо ладзь час та ма рыць пе ра брац ца ў ста лі цу: больш маг чы мас цяў, 

а зна чыць, і шан цаў знай сці сваё мес ца ў жыц ці. Тац ця на СЫ МА НО ВІЧ 

не з лі ку та кіх лю дзей. На стаў ні ца па чат ко вых кла саў і пе да гог-псі хо лаг 

ужо 14 га доў пра цуе ў Пяр шай скім дзі ця чым са дзе — ся рэд няй шко ле, 

што пад Ва ло жы нам, і ра да, што лёс за нёс яе сю ды.


