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НА СТАЎ ніц кае НЮ
...Не, не па ду май це ні чо га та ко га, толь кі зір нуў шы на за га ло-

вак: пе да го гаў я вель мі па ва жаю, пра цу іх ца ню. Ды і дру гая 

па ла він ка мая па пер шай аду ка цыі на стаў ні ца, усё жыц цё 

асвят ляе праб ле мы ў гэ тай сфе ры, па ста ян на ка му ні куе 

з дзей ны мі пе да го га мі. Так што ка му, як не мне, ве даць пра іх 

на ват на пры кла дзе ўлас най сям'і? («— Пад час кож най на шай 

свар кі жон ка ста но віц ца гіс та рыч кай... — Мо жа, іс тэ рыч кай? 

Не, ме на ві та гіс та рыч кай. Яна пры гад вае ўсе мае ка ся кі з дак-

лад най да тай і ча сам».) А яшчэ я ве даю, што ў зна ё мых ма ёй 

жон кі, якія пра цу юць на стаў ні ка мі, — вы дат нае па чуц цё гу ма-

ру. («Прос та не ву чы фі зі ку ў шко ле, і ўсё тваё жыц цё бу дзе 

на поў не на цу да мі і ча ра дзей ствам.») Спа дзя ю ся, што яго не 

бра куе і ў ін шых, бо інакш та ды бя да... («На стаў ні кі ма тэ ма ты-

кі б'юць тры во гу. У пунк це А скон чы лі ся аў то бу сы».)

Дык вось, вяр та ю чы ся да та го, ад куль уз нік ла тэ ма гэ тых на та так. 

Апош нім ча сам у прэ се па час ці лі ся гіс то рыі, звя за ныя са скан да ла мі 

ва кол пе да га гіч ных ра бот ні каў. Не тое каб іх ста ла больш, тут жа яшчэ 

трэ ба ра за брац ца ў пры чы нах. («Га лоў нае пра ві ла ма тэ ма ты кі: ка лі ра-

ша ец ца лёг ка, зна чыць, ра ша еш ня пра віль на».) Ві да воч на, ска за ла ся 

за кан чэн не чар го ва га на ву чаль на га го да, і на стаў ні кі, і вы ха валь ні кі 

да зво лі лі са бе кры ху рас сла біц ца з гэ тай на го ды. («За вуч: — Ма рыя 

Іва наў на, ча му ў вас Во вач ка дык тоў кі ма ла та го, што з па мыл ка мі 

пі ша, дык яшчэ і з ма цю ка мі? — Ну як вам рас тлу ма чыць, Эле а но ра 

Пят роў на... Хлоп чык пі ша, па мы ля ец ца, нер ву ец ца, па чы нае ма цю кац-

ца, пі ша да лей...»)

Ва Укра і не ма ла дую вы ха валь ні цу дзі ця ча га са да зволь ні лі з пра цы 

за фо та ў ку паль ні ку ў са цы яль ных сет ках. Тая гэ та га так не па кі ну ла. 

(«На стаў ні ца эты кі тра пі ла ма ла тком са бе па паль цы і на паў га дзі ны 

ста ла на стаў ні кам пра цы».) Суд ад на віў ма ла дую жан чы ну ў па са дзе, а 

за гад чы ца сад ка зноў яе зволь ні ла. Усё па пры чы не быц цам бы зноў жа 

ама раль ных здым каў у се ці ве... Зволь не ная са шко лы за пуб лі ка цыю ў 

сва ім «Ін стаг ра ме» так са ма за фа та гра фіі ў ку паль ні ку ом ская на стаў-

ні ца бу дзе ад ноў ле на на пра цы да па чат ку но ва га на ву чаль на га го да. 

(«Во ка толь кі пе ра ста ла тор гац ца, а на но се зноў пер шае ве рас ня».) 

26-га до вая вы-

клад чы ца ад ной 

са школ Ом ска, 

якая ў воль ны 

час ву чы ла ся ў 

ма дэль най шко-

ле, вы кла ла свой 

зды мак у за кры-

тым ку паль ні ку. 

Кі раў ніц тва на-

ву чаль най уста-

но вы пра па на-

ва ла жан чы не 

зволь ніц ца па 

ўлас ным жа дан-

ні, па гра жа ю чы 

зваль нен нем па 

ар ты ку ле, ад нак 

умя ша ла ся рэ гі я-

наль нае Мі ніс тэр ства аду ка цыі. («— Ну ча го ты па чы на еш, га? Нар маль-

на ж ся дзе лі, гу та ры лі... — Вы на бі лет ад каз ваць бу дзе це?») Больш 

за тое, у се ці ве раз гар нуў ся флэш моб у яе пад трым ку: ін шыя пе да го гі 

па ча лі вы клад ваць улас ныя здым кі ў ку паль ні ках пад ло зун гам «На-

стаў ні кі — так са ма лю дзі». Пры чы ні лі ся да ак цыі на ват не ка то рыя пед-

ра бот ні кі-муж чы ны ў ку паль ных кас цю мах. («У дзя цін стве я быў вель мі 

ры зы коў ным па ца ном. Я пі саў «да маш ку» ад ра зу ў чыс та вік».)

Што мы ма ем у су хім ас тат ку? На стаў ні кі — да рос лыя лю дзі, якія 

ма юць пра ва на аса біс тае жыц цё. («Не ха чу да до му, бо там яшчэ ўро кі 

ра біць», — бур чэ ла са бе пад нос ма ці, іду чы з ра бо ты».) Пад лет кам 

так са ма не ўсё трэ ба ве даць пра апош няе. («Як на ву чыць дзя цей 

доб ра му?! Ка лі Тар зан хо дзіць го лы, Па пя луш ка пры хо дзіць да до му 

пас ля поў на чы, Бэт мен га няе на хут ка сці 450 кі ла мет раў за га дзі ну, а 

Бе ла снеж ка ўво гу ле спіць з ся мю гно ма мі. Жах!») Ня прос тая сі ту а цыя? 

(«Школь ная пра гра ма за раз вы гля дае так: ля це лі два вярб лю ды, адзін 

ру ды, дру гі на ле ва. Коль кі ва жыць кі ла грам ас фаль ту, ка лі во жы ку 

ча ты ры га ды?»)

Ад ны мі за ба ро на мі ні чо га не да біц ца. За ба ро не ны плод, як вя до-

ма, са лод кі. Гэ та не ўчо ра ад бы ло ся. («Перш чым сва рыц ца на дзі ця, 

пры га дай ся бе ў яго ўзрос це, па гладзь па га ла ве, па ца луй і ідзі пі сваю 

ва ляр' ян ку».) Да стат ко ва ўспом ніць са вец кі фільм «Да ра гая Але на Сяр-

ге еў на». Па мя та е це, ка лі вы пуск ні кі прый шлі да сва ёй на стаў ні цы не 

столь кі па він ша ваць яе з днём на ра джэн ня, коль кі цы ніч на пры му сіць 

вы пра віць ад зна кі ў вы пуск ных ра бо тах, да якіх пе да гог ме ла до ступ? 

У наш час усё яшчэ пра сцей. У Мін скай воб лас ці школь нік... уз ла маў 

ста рон ку са цы яль на га пе да го га ў са цы яль най сет цы і шан та жы ра ваў 

яго. («Вась мі клас ні ца Пят ро ва се ла пі саць са чы нен не «Як я пра вя ла 

ле та». На пі са ла за га ло вак, па ду ма ла і на ўся ля кі вы па дак да пі са ла 

«18+».) Але і ад мыс ло вы флэш моб на ста віць у се ці ве больш здым каў у 

ку паль ні ках у пад трым ку ка лег, ма быць, так са ма не вый сце. Як і нер во-

вая рэ ак цыя на ўсё гэ та кі раў ніц тва на ву чаль ных уста ноў. Гэ та ту пі ко вы 

шлях. («За чы таў ся ўчо ра на ноч слоў ні кам сі но ні маў. Як жа крыўд на, 

гор ка, не да рэ чы, прык ра і сум на бы ло сён ня пра спаць».)

...На пры кан цы пра па ную пры га даць ка ме дыю з Ка ме ран Ды яс 

«Вель мі дрэн ная ву чыл ка». Стуж ка быц цам пра цы ніч ную і вуль гар ную 

на стаў ні цу, якую не тур бу юць ні ўро кі, ні вуч ні, а толь кі ад ны за ба вы і 

ка ва ле ры. («На ву чэн ка ка ле джа так хут ка лу за ла сем кі, што за хлы ну-

ла ся але ем».) Ад нак га лоў ная ідэя філь ма ў тым, што не трэ ба да вя раць 

сва ім ва чам і ра біць па спеш лі выя вы сно вы. Як ака жац ца, эга цэнт рыч-

ная блан дзін ка ў ску ра ной мі ні-спад ні цы мо жа ці ка ва вы кла даць лі та-

ра ту ру. А вы ка жа це! («Ву чы це таб лі цу мно жан ня, а то раз бу дзяць вас 

па ся род но чы, а вам і ска заць ня ма ча го».)

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

— Як ад па чы ва е це ад пра-

цы?

Тэа: — Для мя не са мае леп-

шае — гэ та сон. А яшчэ я лі чу, 

што ча сам трэ ба ла дзіць «ля ні-

выя дні», каб ад на віць свае сі лы. 

Ка лі ты прос та пра во дзіш час 

пе рад тэ ле ві за рам — звы чай на 

мы яго не гля дзім, на гэ та прос та 

ня ма ча су, — але ў та кія дні — ча-

му б і не.

Воль га: — У нас ёсць та кое 

па няц це — «на ша ня дзе ля». З'я-

ві ла ся яно, ка лі мы з Тэа па жа ні-

лі ся. Да гэ та га, шчы ра ка жу чы, 

на ня дзе лю я час та пры зна ча ла 

здым кі, ін тэр в'ю і рэд ка ка лі ад-

па чы ва ла.

За раз жа, на ват ка лі муж вы-

ра шае па спаць, я ма гу су стрэц ца 

з сяб роў ка мі, прай сці ся па кра мах. 

Для мя не ня вы хад з до му ця гам дня-

двух па гра жае ад чу ван нем та го, 

што я пра пус каю неш та важ нае.

Да рэ чы, у Тэа ёсць адзін від ад-

па чын ку, у якім я на огул не ўдзель-

ні чаю, — гэ та ры бал ка на Пры пя-

ці.

Тэа: — Я не з тых лю дзей, хто 

ха цеў бы па бу да ваць дом у глу хім 

ле се і з'е хаць ту ды жыць. Але я 

вель мі люб лю пры ро ду. Мя не са-

праў ды ўраж вае на цы я наль ны парк 

«Пры пяц кі». І еду я ту ды не столь кі 

па ры бу, коль кі для та го, каб атры-

маць аса ло ду ад уся го, што мя не 

акру жае.

— Якое ў вас хо бі?

Воль га: — Ка лісь ці я пі са ла 

вер шы, і яны, а так са ма спя ван не, 

бы лі ма ім за хап лен нем. За раз жа 

гэ та част ка пра цы. А так — вось 

ка та ем ся на ве ла сі пе дах. Мі ну лым 

ле там, да рэ чы, уста на ві лі ўлас ны 

рэ корд: да еха лі ад пар ку Пе ра мо гі 

да Чы жоў кі.

— Вы кан так та ва лі і да та го, як 

ста лі па рай. А як зра зу ме лі, што 

гэ та ка хан не?

Воль га: — О, я ха це ла б па слу-

хаць... (Смя ец ца.)

Тэа: — Са праў ды, мы ба чы лі ся 

вель мі час та па пра цы на пра ця гу 

мно гіх га доў. І мне скла да на дак-

лад на ска заць, ка лі ме на ві та гэ та 

зда ры ла ся... Хоць у Во лі, на пэў на, 

ёсць на гэ та пы тан не ад каз з дак-

лад най да тай: «Вось у той дзень 

ён не як па-асаб лі ва му на мя не па-

гля дзеў!»

Воль га: — Як ча ла век і му зы-

кант Тэа спа да баў ся мне з пер шай 

су стрэ чы. Але я ні ко лі не маг ла ўя-

віць, што ён мо жа быць спа кой ным 

ся мей ным ча ла ве кам. Юра зда ваў-

ся мне...

Тэа: — ...раз гіль дзя ем!

Воль га: — ...вя сё лым, лёг кім, 

але лег ка дум ным. Па мя таю, я яшчэ 

ду ма ла та ды: вось ка лі да мо віц ца 

з ім аб спат кан ні, ён жа за бу дзе 

пра яго!

Тэа: — А Во ля мне па да ла ся 

пад час зна ём ства юнай і вель мі 

ад каз най. Яна заў сё ды са чы ла за 

тым, ці ад пра віў я за піс, ці зра біў 

тое, што абя цаў.

— Ка лі вы па ча лі су стра кац-

ца, па жа ні лі ся, ці змя ні ла ся ва-

ша твор часць? Ці ста лі су мес ныя 

пес ні больш ра ман тыч ны мі?

Тэа: — Ад на знач на. У ду э тах за-

раз ад люст роў ва ец ца на ша з Во ляй 

гіс то рыя, на строй, у якім мы ця пер 

зна хо дзім ся. Пі саць пра тое, што ты 

на са май спра ве ад чу ва еш, заў сё-

ды больш ці ка ва для слу ха ча, бо 

гэ та ўсё са праўд нае, не вы дум ка.

Воль га: — Ця пер бы ло б дзіў на 

па чуць ад нас з Тэа ду эт ную пес ню 

пра раз бі тае сэр ца. На огул, у Тэа 

вель мі ма ла сум ных кам па зі цый.

Тэа: — Я не люб лю па ку та ваць. 

Люб лю доб рыя па зі тыў ныя эмо цыі. 

Праб лем у жы ха роў пла не ты больш 

чым да стат ко ва. Та му му зы ка па-

він на быць скі ра ва на на тое, каб 

пад няць на строй.

— Ёсць мер ка ван не, што су-

праць лег лас ці пры цяг ва юц ца. 

У вас зда ры ла ся так жа?

Тэа: — Гле дзя чы ў чым. Ка лі 

ка заць пра му зы ку, то ў нас зу сім 

роз ныя му зыч ныя гус ты, як гэ та ні 

дзіў на. Тое, што па да ба ец ца мне, 

як пра ві ла, не па ды хо дзіць Во лі. 

Я люб лю ацэнь ваць кам па зі цыю: 

на коль кі яна ак ту аль ная, ці ў трэн-

дзе. Во лі ж пес ня прос та па да ба ец-

ца ці не па да ба ец ца. І ў гэ тым ня ма 

ні чо га дрэн на га.

Воль га: — Мне па да ба юц ца як 

но выя пес ні, так і ста рыя, якія звы-

чай на лю бяць лю дзі ста рэй ша га 

ўзрос ту. Ча сам Юра на ват ка жа: 

«Та бе коль кі га доў?»

На шыя гус ты ра зы хо дзяц ца, да-

рэ чы, і ў ежы...

Тэа: — Во ля пры ву чы ла мя-

не да са ла таў. Я заў сё ды ду маў, 

што са ла та — гэ та ка лі ў вя лі кай 

та лер цы на мя ша на шмат ага род-

ні ны, якая за праў ле на, на прык-

лад, смя та най. Пас ля жа ніць бы 

я зра зу меў, на коль кі па мы ляў ся. 

Ця пер ем са ла ты з ру ка лы, па лю-

біў сель дэ рэй.

Воль га: — Што да ты чыц ца 

ней кіх жыц цё вых па зі цый і ра зу-

мен ня даб ра і зла, тут мы заў сё-

ды сы хо дзім ся ва ўсім.

У мя не і ў Юры на ват сем'і па-

доб ныя. У кож на га з нас ёсць ста-

рэй шы брат. І ў ней кіх сва іх дзі ця-

чых ус па мі нах у нас шмат агуль-

на га, мы ад но ад на го ра зу ме ем. 

На шыя з Тэа баць кі ад ной чы ска-

за лі, што ёсць та кое ад чу ван не, 

быц цам мы зна ё мыя ўжо вель мі 

даў но, ледзь не ўсё жыц цё.

— Хто га лоў ны ў ва шай 

сям'і?

Тэа: — У нас аб са лют ная дэ-

ма кра тыя. Усе спрэч ныя пы тан ні 

мы заў сё ды аб мяр коў ва ем. Лі чу, 

што так і па він на быць.

Але вось за раз дам па ра ду 

муж чы нам: пры ўсім ва шым во-

пы це і важ кіх ар гу мен тах трэ ба не 

за бы ваць аб жа но чай ін ту і цыі.

— На пэў на, у кож на га з вас 

шмат па клон ні каў і па клон ніц. Ці 

раў ну е це ад но ад на го?

Тэа: — Усё за ле жыць ад ар-

тыс та, та го, як ён ся бе па зі цы я нуе 

і па во дзіць. Ка лі па каз вае, што 

ад кры ты да лю бых учын каў з бо-

ку па клон ніц, — гэ та ад на спра ва. 

Я ж вы бі раю ва ры янт пра віль на га 

вы бу доў ван ня ста сун каў, пер ша-

па чат ко ва па зна чаю ме жы. Але 

ка лі шчы ра, то ў ад но сі нах да ся-

бе якіх-не будзь не звы чай ных сі-

ту а цый, звя за ных з па клон ні ца мі, 

я і не ўспом ню.

Воль га: — На пэў на, пас ля вя-

сел ля іх ста ла менш... (Смя ец ца.)

Я ма гу ска заць, што ка лі толь кі 

па ча лі су стра кац ца (а мы доў га ха-

ва лі гэ та, не афі ша ва лі), без умоў-

на, та ды ак тыў насць па клон ніц і па-

клон ні каў бы ла знач на вы шэй шая, 

чым за раз. Сён ня ж, на прык лад, 

фан-клуб, які быў ка лісь ці фан-

клу бам Тэа, стаў і ма ім. Я не як так 

ар га ніч на ў яго ўлі ла ся. Нас аба іх 

він шу юць са свя та мі, ра зам за пра-

ша юць на су стрэ чы.

На конт рэў нас ці ска жу, што трэ-

ба да вя раць, але тры маць ву ха 

вост ра, бо ў Бе ла ру сі, я лі чу, жы вуць 

са мыя пры го жыя дзяў ча ты. Да рэ чы, 

гэ та сты му люе мя не тры маць ся бе 

ў фор ме. Та му ска жу, што рэў насць 

па він на быць, але зда ро вая, без 

хва ра ві тых пра яў. Бо, на прык лад, 

ка лі Тэа тэ ле фа нуе мне і га во рыць, 

што за раз на здым ках і не ве дае, ка-

лі яны скон чац ца, я ўспры маю гэ та 

нар маль на. Мы абое ар тыс ты і ра-

зу ме ем ней кія мо ман ты, звя за ныя з 

на шай пра фе сі яй.

Ган на БА ГІ НО.

«МЫ ЗНА Ё МЫЯ ЎСЁ ЖЫЦ ЦЁ»


