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Гро шы 
пад на га мi

— Я ад га вор ва ла Сця па на ад кан суль-

та цыi не каль кi ра зоў, бо для мя не яго 

да лей шы шлях — аб са лют на вi да воч-

ны, — усмi ха ец ца Ган на. — У яго вы дат-

на атрым лi ва ец ца ства раць i за пус каць 

стар та пы. Звы чай на вы пуск нi коў, якiя не 

мо гуць вы зна чыц ца са сва ёй бу ду чы няй, 

да мя не пры вод зяць баць кi. I вя лi кая рэд-

касць, ка лi ма ла ды ча ла век пры хо дзiць 

сам са сва i мi су мнен ня мi. Та ды, як пра вi-

ла, мож на па чуць прос та не ве ра год ную 

ўра жаль ную гiс то рыю.

Сця пан па псi ха ла гiч ным раз вiц цi на мно-

 га апе рад жае свой фi зi я ла гiч ны ўзрост. 

Я лi чу, што гэ та са ма стой ны да рос лы ча-

ла век, здоль ны ста вiць мэ ты i ўпэў не на 

да iх iс цi. Тым не менш ён вы ра шыў, што 

мер ка ван не спе цы я лiс та для яго не бу дзе 

за лiш нiм, i сам за пла цiў за кан суль та цыю, 

не звяр та ю чы ся да баць коў.

— Ёсць шмат роз ных да рог, i ты па вi-

нен ра зу мець, якую з iх вы браць. Га лоў ная 

ма гiст раль для мя не — гэ та сфе ра прад-

пры маль нiц тва. Але ёсць так са ма шмат 

«скi лоў» (умен няў i на вы каў. — Аўт.), якiя 

трэ ба раз вi ваць, каб стаць па спя хо вым, — 

тлу ма чыць свае ма ты вы Сця пан. — 

Я прый шоў, каб пе ра ка нац ца ў пра вiль нас-

цi свай го вы ба ру, мне на да лi ўпэў не нас цi, i, 

ка неш не, штось цi но вае пра ся бе так са ма 

да ве даў ся. Я ву чу ся ў лi цэi, та му мае ад-

на клас нi кi — да во лi ма ты ва ва ныя, але ў 

мно гiх вы пад ках ба чу, что вы бар пра фе сii 

яны ро бяць пад уплы вам баць коў, i гэ та, як 

пра вi ла, ней кая перс пек тыў ная сфе ра, а не 

тое, да ча го ля жыць ду ша. На мя не баць кi 

нi ко лi не цiс ну лi. На ват ка лi я iм у 10-м кла се 

за явiў, што не збi ра ю ся па сту паць у ВНУ, 

яны гэ та ўспры ня лi спа кой на. Я заў сё ды 

ад чу ваў iх пад трым ку. Свае пер шыя гро шы 

за ра бiў, буд учы яшчэ шас цi клас нi кам. Мя не 

вель мi за ча пiў бест се лер Ро бер та Кi я са кi 

«Ба га ты та та, бед ны та та». Мы з баць ка мi 

бы лi ў Тур цыi, i ў мя не ўзнiк ла ге нi яль ная, 

як я на той мо мант лi чыў, iдэя — на быць 

не каль кi бло каў жа валь ных гу мак Love is, 

каб по тым пра да ваць iх ад на клас нi кам з на-

крут кай у 300 пра цэн таў (смя ец ца. — Аўт.). 

Ма ма з та там мя не не спы нi лi, а па кла лi тыя 

бло кi ў свае ча ма да ны...

— Та кiя па во дзi ны бы лi пра явай прад-

пры маль нiц кай адо ра нас цi, — упэў не на за-

яў ляе Ган на. — У мя не быў ня даў на па доб ны 

вы па дак. Прый шла на кан суль та цыю сям'я: 

хло пец i двое баць коў. Да рос лыя ў па нi цы: 

у дзя ся тым кла се сын не ве дае, кiм быць. 

А той спа кой на ка жа: «Гэ та iх праб ле ма, а не 

мая, я даў но ўсё ве даю». У пра цэ се раз мо-

вы вы свят ляю, што ле там сям'я ад па чы ва ла 

ў Кры ме. Баць кi пе ра важ на за га ра лi, але 

iх сы на та кое баў лен не ча су ма ла цi ка вi-

ла. Ён прай шоў па мар скiм бе ра зе, са браў 

плос кiя ка мень чы кi, рас фар ба ваў iх, зра бiў 

кам па зi цыi, на пi саў «Алуш та-2019» i стаў на 

ўва хо дзе на пляж, каб iх пра даць. Да ве ча ра 

ўсе су ве нi ры ра за бра лi. Вось ме на вi та так 

i пра яў ля ец ца прад пры маль нiц кая адо ра-

насць — ка лi ты ро бiш гро шы з та го, што 

знай шоў лi та раль на пад на га мi. Але да лё ка 

не ўсе баць кi га то вы пад тры маць сва iх дзя-

цей у iм па мкнен нях i по шу ках. Сця па ну ў 

гэ тым пла не вель мi па шан ца ва ла.

Кан ды тар 
цi скульп тар?

Па словах Ганны, ёсць роз ныя вi ды адо ра-

нас цi: ака дэ мiч ная, мас тац кая, прак тыч ная, 

ду хоў ная, ка му нi ка тыў ная, эма цы я наль ная... 

Та му пе да го гi, як i баць кi, па вiн ны быць уваж-

лi выя да лю бой пра явы адо ра нас цi.

— У мя не ёсць лю бi мае пы тан не да дзя-

цей, якiх баць кi пры вод зяць як «зу сiм без-

на дзей ных», — ка жа яна. — Што ты бу дзеш 

ра бiць, ка лi за ста неш ся до ма адзiн i нi хто 

не бу дзе ад цяг ваць тваю ўва гу? Што ця бе 

на тхняе? Вось тут i трэ ба шу каць ад ка зы, 

у якiм кi рун ку да лей раз вi вац ца.

Пры вя ду яшчэ адзiн прык лад. Дзяў чын ка 

на ра дзi ла ся ў прос тай ра бо чай сям'i, ёй не 

да зво лi лi iс цi ў дзя ся ты клас i ад пра вi лi ў 

ку лi нар ны ка ледж. Але яна бы ла на столь кi 

та ле на вi тая, яр кая i ка му нi ка бель ная, што 

знай шла са бе аплат ную прак ты ку ў ка вяр нi. 

I вось тут яна «зла ма ла ся». Пi рож ныя, якія 

ра бi ла кан ды тар, бы лi са праўд ным шэ дэў-

 рам мас тац тва. Але ж iх лёс — быць 

з'е дзе ны мi. Гэ та прос та жах! Ёй цяж ка бы ло 

змi рыц ца з та кiм становішчам спраў. Так 

яна зра зу ме ла, што хо ча ра бiць «ня тлен ку» 

i што ёй трэ ба быць на са мрэч скульп та рам. 

Час та па тра бу ец ца ней кая раз мо ва, штур-

шок, каб зра зу мець, як за хап лен нi мож на 

пе ра ўтва рыць у пра фе сiю i да сяг нуць пос пе-

ху. Мне, як спа да рож нi ку ў цяг нi ку, яко га ты 

ба чыш пер шы i апош нi раз у жыц цi, мож на 

рас ка заць пра ся бе ўсё. Але я — толь кi iн-

струк тар па ва джэн нi, а па ва рот ру ля ро бiць 

усё роў на ма ла ды ча ла век са ма стой на...

Яго Вя лi касць 
Вы па дак

— Ка лi дзi ця на мо мант за кан чэн ня 

шко лы яшчэ не вы зна чы ла ся з пра фе сi-

яй, мно гiя баць кi ўспры ма юць гэ та са ма 

ме ней як тра ге дыю...

— Хут чэй, гэ та праб ле ма для хлоп цаў 

у тым пла не, што iх мо гуць пры зваць на 

служ бу ў ар мiю. Але, на прык лад, для 

Еў ро пы нар маль ная прак ты ка, ка лi пас ля 

за кан чэн ня шко лы ма ла ды ча ла век не ад-

ра зу вы зна ча ец ца з на ву чаль най уста но вай, 

а спра буе знай сцi ся бе ў роз ных сфе рах 

дзей нас цi, — раз ва жае Ган на. — Мая дач ка, 

бу ду чы ва лан цё рам Бе ла рус ка га дзi ця ча га 

хос пi са i сту дэнт кай ме ду нi вер сi тэ та, за ўва-

жы ла, што ся род ва лан цё раў у дзi ця чым 

лет нi ку бы лi ўся го тры бе ла ру сы, 12 нем цаў 

i 23 бры тан цы. I што яе анг лiй ская сяб роў ка, 

хоць i на ву ча ец ца так са ма на дру гiм кур-

се, але знач на ста рэй шая — ёй 26 га доў. 

У Вя лi ка бры та нii на ме ды цын скiя спе цы яль-

 нас цi лю дзi па сту па юць паз ней, чым у нас. 

Для та го каб пе ра ка нац ца, што гэ та ня лёг-

кая пра фе сiя — твая, трэ ба не адзiн год 

па пра ца ваць ва лан цё рам. Ёсць спе цы яль ны 

анг лiй скi тэр мiн — gap year — гэ та ней кi 

тайм-аўт па мiж шко лай i ВНУ, ка лi ча ла-

век удзель нi чае ў ва лан цёр скiх пра ек тах.

Чым, на прык лад, зай ма юц ца доб ра ах-

вот нi кi, пра цу ю чы з цяж ка хво ры мi дзець-

мi? Трэ ба iх i па кар мiць, i па мыць, i да па-

маг чы пе ра апра нуц ца, i пер шую да па мо гу 

ака заць... Ка лi ча ла век, ма ю чы та кi до-

свед, ува хо дзiць у ме ды цын скую пра фе-

сiю, ён ве дае i яе ад ва рот ны бок: што хво-

рыя лю дзi мо гуць быць кап рыз лi выя, яны 

дрэн на пах нуць, па тра бу юць да ся бе ўва гi. 

I трэ ба быць да гэ та га пад рых та ва ным. 

Прос та ка лi ты вы бi ра еш ме ды цы ну, па-

гля дзеў шы се ры ял «Док тар Ха ус», то ця бе 

ча кае моц нае рас ча ра ван не. Як мы на бы-

ва ем са бе су кен ку? Спа чат ку па вон ка вым 

вы гля дзе. Так, яна пры го жая. За тым мы 

яе пры мя ра ем. Ка лi нам кам форт на, то 

куп ля ем. Вось так пры блiз на трэ ба i пра-

фе сiю вы бi раць — спа чат ку пры ме раць яе 

на ся бе, а не ары ен та вац ца толь кi на вон-

ка выя кры тэ рыi на кшталт прэ стыж ная/не-

прэ стыж ная, вы со ка аплат ная цi не вель мi. 

У Еў ро пе вель мi доб ра раз вi ты ста жы роў кi 

для пад лет каў: мож на па пра ца ваць чор-

на ра бо чым на ар хеа ла гiч ных рас коп ках, 

кур' е рам, афi цы ян там, на кух нi ў пунк тах 

хут ка га хар ча ван ня...

Са сва i мi дзець мi я двой чы прай шла 

шлях, ка лi з вы ба рам пра фе сii яны мя не 

па ста вi лi пе рад фак там. Дач ка, апы нуў шы-

ся ў 2011 го дзе на мес цы тра ге дыi ў мет ро, 

вы ра шы ла для ся бе, што яе цi ка вiць ме ды-

цы на ка та строф, хоць я бы ла ўпэў не на, што 

яе бу ду чы ня — гэ та пiсь мен нiц тва, бло гiнг, 

на пi сан не сцэ на ры яў, ка пi рай тынг. Яе са чы-

нен нi за чыт ва лi ўсёй гiм на зii. А яна па ста вi-

ла са бе мэ ту, даб ра ла за год па трэб ныя ве-

ды i па сту пi ла на ля чэб ны фа куль тэт. I вось

уя вi це та кую сi ту а цыю. Iдуць прак тыч ныя 

за ня ткi па хi рур гii — пла ну ец ца апе ра цыя па 

ам пу та цыi ка неч нас цi. Хлоп цы раз ва жа юць 

пра хут касць кру чэн ня пi лы, дзяў ча ты гля-

дзяць, як мед сяст ра спрыт на ро бiць анес тэ-

зiю. А мая дач ка, як Ма цi Тэ рэ за, раз ва жае: 

«Бед ная ба бу ля, як яна бу дзе ця пер жыць 

без на гi?» Яе цi ка вiць най перш ча ла век, 

як ён бу дзе зма гац ца з фi зiч ны мi аб ме жа-

ван ня мi. Гэ та пiсь мен нiц кая ры са. I не ма гу 

ска заць, што яна мо жа пе ра шко дзiць, як i 

ча ла ве ка люб ства. Нi Бул га ка ву, нi Чэ ха ву

ме ды цы на не пе ра шко дзi ла стаць доб ры мi 

пiсь мен нi ка мi. Гэ та бяз дон ная кры нi ца

сю жэ таў.

Для сы на штурш ком да вы ба ру ВНУ 

стаў так са ма Яго Вя лi касць Вы па дак. Ён 

прос та су стрэў «смач ную» тэ му для эсэ, 

якую пра па ноў ва ла на пi саць аў стрый ская 

бiз нес-шко ла «Мiг ра цыя з Аф ры кi i Азii ў 

Еў ро пу — гэ та па гро за цi маг чы мас цi?». 

На пi саў, прай шоў у дру гi тур, а по тым ма-

ма па чу ла: «Я тут па сту пiў у аў стрый скую 

ВНУ. Хо чаш — пе ра шка дай, але гэ та маё 

ра шэн не». I ска за на бы ло так, што я зра-

зу ме ла — лепш яго пад тры маць. Ка лi ты 

па ва жа еш сваё дзi ця, трэ ба пры маць яго 

ра шэн нi. Ка лi твае сын цi дач ка вы ра шы лi 

не вы бi раць ад ра зу пас ля за кан чэн ня шко-

лы на ву чаль ную ўста но ву, а пры слу хац ца 

да ся бе, узяць паў зу, гэ та iх ра шэн не. Яны 

ўжо да рос лыя! Шу каць ся бе — гэ та нар-

маль на. Ма ла досць да ец ца для та го, каб 

зра зу мець, што та бе па да ба ец ца.

План «В» i план «С»
— Але ў на шых шко лах вы хоў ва юць 

страх пе рад па мыл кай... А тут яшчэ i 

баць кi ка жуць «Iдзi, атры май спа чат ку 

хоць ней кую пра фе сiю, а по тым са ма вы-

яў ляй ся». Як да гэ та га ста вiц ца?

— Дзя цей на са мрэч ад вуч ва юць да пус-

каць па мыл кi, — па га джа ец ца Ган на. — Цi 

час та мож на ўба чыць на на ву ко вай кан фе-

рэн цыi для школь нi каў ра бо ту, у якой дзi ця 

пра па на ва ла б гi по тэ зу i ў вы нi ку аб верг ла 

яе, упэў нiў шы ся ў яе па мыл ко вас цi? Але ж 

да сле да ван не не ста но вiц ца ад гэ та га менш 

каш тоў ным. Па мыл кi — гэ та адзiн са склад-

нi каў пос пе ху. I лю дзi, якiя ча гось цi да бi лi ся 

ў жыц цi, не ха ва юць, што адзiн пос пех пры-

па дае на дзе сяць па мы лак.

Гэ та вель мi рас паў сю джа ны па сыл: мы 

прый шлi да вас на кан суль та цыю, та му што 

ба iм ся па мы лiц ца. Прос та кла сi ка! Па чы наю 

тлу ма чыць, што з Мiн ска ў Ту рын мож на 

пра ехаць як мi нi мум тры ма да ро га мi: праз 

Аў стрыю, Швей ца рыю i Сла ве нiю. Га лоў-

нае — ве даць свае моц ныя ба кi i iмк нуц ца 

iх рэа лi за ваць: хоць праз ме ды цы ну, хоць 

праз прад пры маль нiц тва. Трэ ба цяг нуць 

ся бе за ва ла сы, як ба рон Мюнх гаў зен, з 

пунк та А ў пункт В. Важ на ра зу мець, што ты 

ту ды да бя рэш ся, i ня важ на, якiм шля хам. 

Ле тась я су стра ка ла ся са сва i мi ад на клас -

нi ка мi: пас ля за кан чэн ня шко лы прай шло 

35 га доў. I, як я яшчэ раз пе ра ка на ла ся, 

най боль ша га пос пе ху ў жыц цi да бi лi ся не 

вы дат нi кi, якiя iш лi па ды ва но вай да рож-

цы, а тыя, ка му да вя ло ся пе ра адоль ваць, 

пры стас тоў вац ца i пе ра вуч вац ца. У мя не 

па ло ва ад на клас нi каў пай шлi па сту паць 

на гiс та рыч ны фа куль тэт, та му што ў нас 

быў вель мi яр кi i та ле на вi ты на стаў нiк. Гэ-

та ад на з па мы лак — вы бi раць пра фе сiю 

пад уплы вам аба ян ня i ха рыз мы ча ла ве ка. 

Нель га пе ра но сiць стаў лен не да прад стаў-

нi ка ней кай пра фе сii на са му пра фе сiю. 

По тым бы лi ня прос тыя лё сы...

— Сця пан, а тваё стаў лен не да атры-

ман ня аду ка цыi не змя нi ла ся? Ты бу дзеш 

браць паў зу пас ля за кан чэн ня лi цэя, улiч-

ваць форс-ма жор з пан дэ мi яй?

— У мя не на сён ня ёсць тры ва ры ян ты: 

БДУ, Вы шэй шая шко ла эка но мi кi ў Маск-

ве i ВНУ ў Лiт ве. У кож на га ёсць як свае 

плю сы, так i мi ну сы. На прык лад, ва ры янт з 

атры ман нем аду ка цыi ў Лiт ве пры ваб лi вае 

мя не маг чы мас цю дас ка на ла ава ло даць 

анг лiй скай мо вай. Па куль што яе ве дан-

не не з'яў ля ец ца ма iм моц ным бо кам, — 

кан ста туе хло пец. — Да цэнт ра лi за ва на га 

тэс цi ра ван ня я паў го да рых та ваў ся, та му 

дак лад на бу ду яго зда ваць. Ка лi штось цi 

пой дзе не так, гэ та не страш на, та му што я 

не стаў лю сваю бу ду чы ню толь кi на па ступ-

лен не. I на ват, ка лi па ступ лю, бу ду i да лей 

раз вi ваць свае пра ек ты. Ад но дру го му не 

пе ра шка джае. Вель мi да лё ка не за зi раю, 

та му што свет ва кол нас iмк лi ва змя ня ец ца. 

Так, пэў ныя пла ны ў рам ках TeenStart ёсць. 

Так са ма мы з парт нё рам да па ма га ем за раз 

iн шым аду ка цый ным пра ек там ра бiць свае 

за пус кi i вы бу доў ваць мар ке тынг.

— Як ба чы це, стаў ка ро бiц ца толь кi на 

ся бе. Ёсць i план «В», i план «С». I на ват 

ка лi бу дуць змя няц ца пра вi лы гуль нi i ўмо вы 

для па ступ лен ня, гэ та ня важ на, — ка мен туе 

Ган на. — Важ ным з'яў ля ец ца псi хiч нае зда-

роўе, ве ра ў ся бе, пра ва на па мыл ку, з якой 

ты вы не сеш пра вiль ныя ўро кi. Ка лi Аляк сей 

Ля о наў вы хо дзiў пер шы раз у кос мас, дзе 

лю дзей яшчэ не бы ло, ня гле дзя чы на ўсе 

тэ а рэ тыч ныя раз лi кi, ён моц на ры зы ка ваў. 

Вось i ўступ лен не ў да рос лае жыц цё мож на 

па раў наць з вы ха дам у кос мас. Тут ня ма 

ад на знач на пра вiль ных ра шэн няў. Ёсць за-

да чы, якiя трэ ба вы ра шыць. Ёсць роз ныя 

спо са бы i ня ма адзi нага пра вiль на га ад ка зу, 

якi ў кан цы пад руч нi ка мож на пад гле дзець. 

I па да гнаць ра шэн не пад пра вiль ны ад каз 

нель га. I ад каз насць за вы бар ля жыць ні 

на ма цi, нi на баць ку, нi на мi нiст ры аду ка-

цыi, а на тым ча ла ве ку, якi гэ тае ра шэн не 

пры мае.

Умо вы за да чы бу дуць змя няц ца не па-

срэд на ў пра цэ се яе ра шэн ня. Гэ та на-

зы ва ец ца тур бу лент нас цю, кры зi сам, 

рэ цэ сi яй... Та му за пра шаю ў да рос лае жыц-

цё без iлю зiй!

На дзея НI КА ЛА Е ВА.

УС ТУП ЛЕН НЕ 
Ў ДА РОС ЛАЕ ЖЫЦ ЦЁ — 
ЯК ВЫ ХАД У КОС МАС

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
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