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Фiльм Ра ла на Бы ка ва «Пу дзi ла» пра шас цi клас нi цу Ле ну Бяс соль ца ву, якая здо ле-

ла вы ста яць у су тык нен нi з под лас цю, здра дай i цка ван нем з бо ку ад на клас нi каў, 

пас ля вы ха ду на эк ран ад ра зу вы клi каў шы ро кi рэ за нанс у гра мад стве. Не ка то рыя 

па лi чы лi, што ён гань бiць са вец кiх дзя цей, на ват пра па ноў ва лi знi шчыць кi на-

стуж ку. У 80-я га ды ХХ ста год дзя сло ва «бу лiнг» нi хто яшчэ не ве даў, але са ма 

гэ та са цы яль ная з'я ва бы ла. Вось толь кi за сце ны школ праб ле му пад лет ка ва га 

гвал ту ста ра лi ся не вы но сiць.

У 2018 го дзе на ша кра i на пры пад трым цы Су свет на га бан ка раз вiц ця ўдзель нi-

ча ла ў мiж на род ным па раў наль ным да сле да ван нi PISA па ацэн цы аду ка цый ных 

да сяг нен няў вуч няў, а так са ма школь на га ася род дзя. У ан ке це пра па ноў ва лi ся 

ў тым лi ку i пы тан нi пра бу лiнг. У вы-

нi ку 19 пра цэн таў 15-га до вых пад лет-

каў пры зна лi ся, што за зна ва лi га нен нi 

не каль кi ра зоў на пра ця гу апош ня га 

ме ся ца. А па звест ках прад стаў нiц-

тва Дзi ця ча га фон ду ААН (ЮНI СЕФ) 

у Бе ла ру сi з цка ван нем з бо ку ра вес нi-

каў су ты ка юц ца 60 пра цэн таў вуч няў 

школ i гiм на зiй.

Пад час круг ла га ста ла, ар га нi за ва на га 

ўста но вай пад трым кi на стаў нiц кiх iнi-

цы я тыў «Эд Кэмп», бе ла рус кiя пе да го-

гi, псi хо ла гi i прад стаў нi кi гра мад скiх 

ар га нi за цый шу ка лi ад ка зы на пы тан-

нi, як дзей нi чаць у сi ту а цыi цка ван ня 

i цi мож на спы нiць бу лiнг.

«У на шай му зы кi ня ма пэў на га жан ру. Па-

куль лю дзям па да ба юц ца кам па зi цыi, яны бу-

дуць гу чаць веч на!» — ка жа ня змен ны са лiст 

«Леп ры кон саў».

Твор чая кар' е ра су раз моў нi ка па ча ла ся яшчэ 

ў ча тыр нац цаць га доў, ка лi вы пуск нi кi шко лы 

за пра сi лi яго стаць ва ка лiс там iх гру пы. Але 

ў кан цы на ву чаль на га го да праз па ста ян нае 

«вы луз ван не» хлоп цы вы гна лi бу ду ча га ку-

мi ра не каль кiх па ка лен няў. Пас ля ня ўда ла га 

во пы ту Iлья за па лiў ся ма рай стаць ар тыс там 

i цэ лае ле та пра ца ваў на бу доў лi, каб на збi-

раць гро шай на iн стру мен ты i апа ра ту ру. 

А пер ша га ве рас ня 1996 го да ства рыў гру пу 

«Леп ры кон сы», быў шы вуч нем дзя вя та га кла са. 

Яна па чы на ла з вы ка нан ня пе сень Nirvana i The 

Offspring, а по тым ста ла зай мац ца ства рэн нем 

улас ных хi тоў.

— Над наз вай ка лек ты ву мы ду ма лi доў га, нам 

ха це ла ся ча гось цi прос та га i ў той жа час яск ра ва-

га. I ад ной чы наш ба ра бан шчык Анд рэй Ма ла шэн ка 

прый шоў на рэ пе ты цыю i ска заў: «Хлоп цы, да вай це 

бу дзем Lepricons (сло ва з iр ланд скай мi фа ло гii, якое 

азна чае iс тот, па доб ных на гно маў). Нас жа нi хто 

ўсур' ёз не ўспры мае, а мы бу дзем та кiя праг ныя да 

па пу ляр нас цi i пос пе ху i ўся го да б'ём ся». Нам спа-

да ба ла ся. Сло ва фа не тыч на цi ка вае i не звы чай нае, 

яго ко рань «леп ры ко» азна чае «пры кол», што бы ло 

блiз кiм для нас. На па чат ку наз ва пi са ла ся па-анг-

лiй ску — Lepricons. Але праз не каль кi га доў мы пе-

рай шлi да вы ка нан ня рус кiх пе сень i да ба вi лi лi та ру 

«Ы». На са май спра ве лю дзям у асноў ным не за па-

мi на ец ца на ша наз ва, але ка лi яна за па ла, дык гэ та 

на ўсё жыц цё, — упэў не ны са лiст.

(За кан чэн не на 8-й стар. «ЧЗ».)

Хут касць, драйв i бур ка тан не ма то ра — вось тыя 

тры склад нi кi, што ро бяць шчас лi вай на шу ге ра-

i ню. Мiн чан ка Ка ця ры на ДУ БА НЕ ВIЧ на мо мант 

раз мо вы праз се цi ва зна хо дзi ла ся ў кру га свет най 

ванд роў цы ўжо 555 дзён (ка лi вы за раз чы та е це 

гэ тыя рад кi, то, вя до ма, лiч ба iн шая), пра ехаў шы 

больш за сто ты сяч кi ла мет раў (тут так са ма трэ ба 

ра бiць па праў ку ў бок па ве лi чэн ня). У скар бон цы 

ўра жан няў у яе — без лiч най пры га жэй шых мес цаў 

на шай пла не ты i сот нi но вых су стрэч, мно гiя з якiх 

пе ра рас лi ў моц нае сяб роў ства. З iн ша га бо ку, на 

ўлас ным во пы це яна зра зу ме ла, што па да рож нi-

чаць не заў сё ды прос та — ча ты ры кра дзя жы, ад но 

ўзбро е нае ра ба ван не, дзве пе ра не се ныя лi ха ман кi, 

не каль кi не пры ем ных па дзен няў, за ме на ру ха вi ка 

i вi за выя праб ле мы... Але, ня гле дзя чы на ўсё гэ та, 

яна зноў са дзiц ца на свай го вер на га сяб ра BMW 

F650 GS, якi мае ўлас нае iмя Ген ры, i ад праў ля ец ца 

за ва ёў ваць но вую кра i ну.

ШКОЛЬ НЫ ГВАЛТ: 
АДЗIН СУ ПРАЦЬ УСIХ

Па ве дам ляць пра вы пад кi пе ра сле ду — гэ та акт ад ва гi

«ПА КУЛЬ Я НА МА ТА ЦЫК ЛЕ, 
МНЕ НI ЧО ГА НЕ СТРАШ НА!»

Iн тэр в'ю з «Краю Зям лi», 
да лей ад яко га толь кi пiнг вi ны i Ан тарк ты да

ІЛЬЯ МІЦЬКО: 

«Бу ду спя ваць «Ха лi-га лi» i ў сем дзе сят!»

У СА ЦЫ ЯЛЬ НАЙ IЗА ЛЯ ЦЫI
— Важ на ад роз нi ваць бу лiнг ад кан флiк-

ту, — па пя рэдж вае псi хо лаг SOS-Дзi ця чай 

вёс кi ў Ба раў ля нах Ма ры на СА СНI НА. 

— У пер шым вы пад ку iс нуе дыс ба ланс 

ула ды: хтось цi ва ло дае пэў ны мi якас ця-

мi або ста ту сам, якiя да юць яму ад чу ван-

не пе ра ва гi над iн шым. У кан флiк це ж 

уза е ма дзей нi ча юць роў ныя. Ад бы ва ец ца 

су тык нен не iх iн та рэ саў, абод ва ад стой ва-

юць свой пункт гле джан ня i да юць здачы. 

Бу лiнг — гэ та на ўмыс нае дзе ян не, у ад роз-

нен не ад кан флiк ту: кан флiкт не пла ну юць, 

ён зда ра ец ца.

Пад бу лiн гам ра зу ме юць сiс тэ ма тыч ны 

пе ра след ка го-не будзь гру пай або асоб ным 

ча ла ве кам, вер баль ны i (цi) фi зiч ны. Але бу-

лiн гам мо жа быць i са цы яль ная iза ля цыя, 

якая траў мi руе не менш, чым сла вес ная 

агрэ сiя. З пэў ным дзi цем у кла се не жа да юць 

са дзiц ца по бач, не клi чуць яго ў гуль нi. Ка лi 

ад бы ва ец ца раз мер ка ван не па ка ман дах, 

на прык лад на ўро ку фiз куль ту ры, гэ тае дзi ця 

вы бi ра юць апош нiм цi ўво гу ле не бя руць.

(За кан чэн не на 2-й стар. «ЧЗ».)

— Мая пер шая па езд ка на 

ма та цык ле бы ла зу сiм вы пад ко-

вая. Мне бы ло ча тыр нац цаць, i 

ста рэй шыя хлап чу кi пра ка цi лi на 

зя лё ным «Ка ва са кi» па по лi за 

го ра дам. Ура жан нi ў та кiм уз рос-

це моц на пе ра боль ша ныя, але 

ме на вi та гэ ты дзень мож на лi-

чыць па чат кам ма ёй вя лi кай лю-

бо вi да двух ко ла вай тэх нi кi. Бы ло 

страш на, вы со кая тра ва ба лю ча 

бi ла па ка лен ках, а шлем не па-

ды хо дзiў па па ме ры i па ста ян на 

спаў заў на во чы, але ад чу ван не 

хут ка сцi i па чуц цё сва бо ды я за-

пом нi ла на ўсё жыц цё, — пры гад-

вае дзяў чы на.

(За кан чэн не 

на 5-й стар. «ЧЗ».)


