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Па аду ка цыі На дзея швач ка. 

Але па пра ца ваць па спе цы яль нас ці 

не па спе ла: вый шла за муж, по тым 

адзін дэ крэт ны вод пуск, дру гі... Ка-

лі шу ка ла ра бо ту, уба чы ла аб' яву 

ў га зе це «Па тра бу ец ца звар шчык 

аў та ма тыч най і паў аў та ма тыч най 

звар кі». Ад гук ну ла ся. На за вод зе 

жан чы ну ад пра ві лі на тры ме ся-

цы на ву чо бу — яна спра ві ла ся за 

паў та ра.

— Муж ду маў, я бу ду прос та 

ра бо ту ро ба та пра вя раць — а тут 

са ма ва ру. Спа чат ку за сму ціў ся. 

«Ды не пра цяг неш ты і го да», — 

ка заў. А мне ўсё лёг ка да ва ла-

ся. Я не вой ка ла: узя ла апа рат і 

па ча ла пра ца ваць. Трэ ба бэль кі 

трох мет ро выя пе ра клас ці ці бух ту

(ма ток. — Аўт.) дро ту пры цяг нуць 

(а яна 15 кі ла гра маў ва жыць) — 

усё са ма раб лю.

Ка ле гі-муж чы ны спа чат ку смя-

я лі ся. «Я пра ся бе ду ма ла: ну-ну, 

па гля дзім. Ця пер усё інакш: ві та-

юц ца, па ва жа юць. У кар ты з імі 

гу ляю ў абед. Як «па го ны» па ве шу, 

усмі ха юц ца, што са мной лепш не 

жар та ваць. Яны ж су му юць, ка лі 

мя не ня ма».

— Муж чы ны пра па ну юць зра-

біць за вас цяж кую ра бо ту?

— Я са бе та ко га не да зва ляю. 

Бо гэ та мае аба вяз кі: ка лі я не бу-

ду вы кон ваць іх так, як па він на, не 

бу ду столь кі за раб ляць. У нас жа 

здзель ная апла та (у ся рэд нім звар-

шчы кі на гэ тым за вод зе атрым лі-

ва юць 1000 руб лёў. — Аўт.). Дый 

у му жы коў свае жон кі до ма, ім так-

са ма трэ ба гро шы ў сям'ю нес ці.

Ле тась На дзея ўдзель ні ча ла ў 

рэс пуб лі кан скім кон кур се звар-

шчы каў. Адзі ная жан чы на, яна 

пры цяг ну ла шмат ува гі. Пры зна-

ец ца, праз гэ та раз гу бі ла ся, за ня-

ла толь кі 20-е мес ца (уся го бы ло 

ка ля 150 удзель ні каў). Але з трох 

ча ла век, што прад стаў ля лі на кон-

кур се дзяр жын скі за вод, яна бы ла 

най леп шая.

Пра цоў ная зме на Над зеі доў-

 жыц ца во сем га дзін. Вод пуск — 

39 дзён. Муж ге ра і ні, да рэ чы, так са ма

пра цуе элект ра га за звар шчы кам, 

толь кі на ін шым прад пры ем стве.

— Ён па «вай бе ры» не як тэ ле-

фа нуе мне, ба чыць мя не бруд ную 

і ка жа: «Ну ўсё, больш пад час пра-

цы не са звонь ва ем ся», — смя ец ца 

На дзея. — Я, бы вае, на ват больш 

за яго за раб ляю. У яго та ды ад ра зу 

на строй па дае, хо дзіць па ну ры.

Жан чы на спраў ля ец ца і з «муж-

чын скі мі» аба вяз ка мі па до ме. 

Па мя няць ра зет ку ці ўста віць у 

дзве ры руч кі? Лёг ка! Пры гэ тым 

На дзея доб ра га туе: ва рыць су пы, 

пя чэ пі ра гі з віш няй. Па ве ча рах 

ро біць з дзець мі ўро кі: яе сы нам 

во сем і дзе сяць га доў.

— Я нар маль ны ча ла век! — 

усмі ха ец ца. — Як з ра бо ты вы-

хо джу — зу сім ін шая. І ма ні кюр 

раб лю, і су кен кі ды аб ца сы на шу. 

Зі мой толь кі на аб ца сах не ха джу: 

яшчэ нос ра за б'ю, да вя дзец ца на 

баль ніч ны іс ці, а пра ца ваць жа 

трэ ба.

Ці ка вім ся, якія па да рун кі ге ра і -

ня атрым лі вае на 8 Са ка ві ка. На-

 дзея рас каз вае, што муж до рыць 

ёй за ла тыя ўпры га жэн ні. Толь кі 

но сіць яна іх рэд ка: на ра бо ту ж 

не над зе неш, па аб дзі ра юц ца. Ка-

ле гі — трое муж чын, што ра зам з 

ёй у бры га дзе — ле тась па да ры лі 

гро шы. «Ім да 23 лю та га да юць 

прэ мію. Яны 15 руб лёў жон цы ня-

суць, а пя цёр ку па кі да юць, каб 

На дзьцы на 8 Са ка ві ка па да ру нак 

зра біць, — смя ец ца. — Квет кі? Не 

люб лю. У мя не ні вод на га ва зо на 

до ма ня ма. Жан чы нам звы чай на 

па да ба юц ца бу ке ты, а мне шка да 

па тра ча ных гро шай. Квет кі за вя-

нуць, ты іх вы кі неш — ну што гэ та 

за па да ру нак?»

Ча сам ка ле гі ка жуць кам плі-

мен ты. Над зеі пры ем на, але вы-

гля ду не па дае.

Якой му сіць быць са праўд-

ная жан чы на? «Не та кой, як я. 

Я му жык у спад ні цы», — жар туе 

ге ра і ня.

«Са мы доў гі до пыт 
цяг нуў ся во сем га дзін»

Су стрэў шы Але ну МА РОЗ на 

ву лі цы, на ўрад ці зда га да еш ся, 

кім пра цуе гэ та пры га жу ня. Яна 

стар шы след чы Фрун зен ска-

га (г. Мін ска) ра ён на га ад дзе ла 

След ча га ка мі тэ та.

— Усве дам лен не та го, што ха чу 

быць юрыс там, прый шло ў 10—11 

кла се. Доб ра спра ца ва ла агі та-

цый ная гру па Ака дэ міі МУС, якая 

пры хо дзі ла да нас у лі цэй. Чым 

за ці ка ві ла пра фе сія след ча га? 

Ка лі спы таць ма іх сяб роў, сям'ю, 

усе ска жуць, што я — зма гар за 

спра вяд лі васць. Тым больш дзяў-

чы на ў фор ме заў сё ды вы гля дае 

пры го жа.

Пры па ступ лен ні ў ака дэ мію 

Але на вель мі хва ля ва ла ся. Кон-

курс быў ша лё ны: дзяў чат 20 на 

мес ца. Пра хад ныя ба лы — на роў-

ні з БДУ. Але для яе ўсё скла ла-

ся ўда ла. ВНУ Але на скон чы ла з 

чыр во ным дып ло мам. Та та і ма ма, 

вя до ма, хва лю юц ца за дач ку, але 

вы бар пра фе сіі пад тры ма лі.

След чым дзяў чы на пра цуе 

чац вёр ты год. Рас сле дуе цяж кія 

і асаб лі ва цяж кія кры мі наль ныя 

спра вы. У асноў ным гэ та не за кон-

ны аба рот нар ко ты каў, гвал тоў ныя 

дзе ян ні. «Най больш скла да ныя 

зла чын ствы тыя, дзе па цяр пе лы-

мі з'яў ля юц ца ма лень кія дзе ці, — 

пры зна ец ца ге ра і ня. — Та кія 

спра вы заў сё ды за па мі на юц ца. 

Вель мі цяж ка не пра пус каць праз 

ся бе гэ тыя гіс то рыі і раз мя жоў-

ваць аса біс тую пра сто ру і ра бо-

ту. На ту раль на, ты хва лю еш ся за 

дзя цей».

— Ці ўда ец ца ад клю чаць эмо-

цыі і кі ра вац ца ў ра бо це толь кі 

ло гі кай?

— Я лі чу, у мя не атрым лі ва-

ец ца ста віц ца нейт раль на да ўсіх 

удзель ні каў кры мі наль най спра-

вы. Гэ та за лог якас на га рас сле-

 да ван ня, бо як бы ні ха це ла ся 

ў не ка то рых сі ту а цы ях пад тры маць 

ней кі бок, трэ ба дзей ні чаць згод на 

з за ко нам, а не па чуц ця мі.

А вось жа но чая ін ту і цыя ў ра бо-

це да па ма гае. Але на тлу ма чыць: 

след чы — пра фе сія твор чая, якая 

пра ду гледж вае не стан дарт ны па-

ды ход. Трэ ба ўліч ваць мност ва ва-

ры ян таў раз віц ця па дзей, бо ні ко лі 

не ве да еш, як ста не па во дзіць ся-

бе ча ла век у ней кай сі ту а цыі.

— Бы ва ла, што да пыт ва ныя 

ста ві лі ся да вас не сур' ёз на?

— Гэ та вель мі хут ка пра хо дзі ла, 

лі та раль на пас ля пер шых да дат ко-

вых пы тан няў, — усмі ха ец ца дзяў-

чы на. І ўспа мі нае, што са мы доў гі 

до пыт у яе прак ты цы цяг нуў ся во-

сем га дзін: свед ка ні як не ха цеў 

ка заць праў ду.

Два-тры ра зы на ме сяц Але на 

за сту пае на су тач нае дзя жур ства. 

Пры не аб ход нас ці ра зам з апе ра-

тыў най гру пай вы яз джае на мес-

ца зла чын ства. У дзень бы вае да 

10 вы ез даў. След чы ў гэ тай гру пе 

га лоў ны, та му ў ча со вым пад на ча-

лен ні ма ла дой дзяў чы ны мо гуць 

быць на ват пад пал коў ні кі.

У Фрун зен скім ра ён ным ад дзе-

ле, да рэ чы, пра цуе шмат прад стаў-

ніц пры го жа га по лу. «Мне зда ец ца, 

жан чы ны — яшчэ больш гроз ныя 

след чыя, чым муж чы ны, — за ўва-

жае ге ра і ня. — Мы вель мі ста ра-

ем ся да ка пац ца да праў ды».

У воль ны час Але на зай ма ец-

ца ве ла спор там. Ка жа, гэ та да па-

ма гае пе ра клю чыц ца ў дум ках ад 

ра бо ты. Плюс тры маць ся бе ў доб-

рай фор ме важ на для ра бот ні ка 

пра ва ахоў ных ор га наў: раз на год 

да во дзіц ца зда ваць нар ма ты вы 

фіз пад рых тоў кі.

Дзяў чы на пры зна ец ца, што 

стро гі след чы яна толь кі на ра бо-

це: пра фе сія па тра буе — ты ня сеш 

ве лі зар ную ад каз насць за лё сы 

лю дзей. Але за ме жа мі пра цоў на га 

ка бі не та яна вель мі жыц ця ра дас-

ны ча ла век.

Але на за му жам. Ці ка вім ся: на-

пэў на, абран ні ку бы ло ня прос та 

за ва я ваць яе сім па тыю?

— Мне па трэб ны ней кі час, каб 

больш да ве дац ца пра ча ла ве ка і 

па чаць да вя раць яму. Гэ та да ты-

чыц ца не толь кі ся мей ных ад но-

сін.

— На вы кі след ча га ў ся мей-

ным жыц ці спат рэ бі лі ся?

— Пы тан няў да му жа ў мя не не 

ўзні кае. Спа дзя ю ся, і не да вя дзец-

ца ні чо га рас сле да ваць, — усмі-

ха ец ца.

— Хто ў па ры га лоў ны?

— У нас раў на праўе. Я за дэ-

ма кра тыю ў ад но сі нах. Але жан-

 чы на па він на су мя шчаць у са бе 

і стро га га след ча га, і гас па ды ню, 

і ма му. У яе шмат пра фе сій, акра-

мя яе асноў най ра бо ты.

— На ва шу дум ку, што важ на 

для су час най жан чы ны?

— Ста біль насць, кло пат і ўва га 

бліз кіх, усве дам лен не та го, што 

шчас лі выя яна і яе род ныя. А яшчэ 

важ на быць за да во ле най тым, кім 

ты з'яў ля еш ся на гэ ты мо мант.

«Стыль ва джэн ня 
не за ле жыць ад по лу»

— Ма ры нач ка, не спя шай ся. Ты 

па він на адзін раз па воль на кра нуц-

ца з мес ца, а не тры хут ка за глух-

нуць. Ма лай чы на.

Так ін струк тар і ды рэк тар мін-

скай аў та шко лы «Эле гія» Але на 

БА СЯ КО ВА пад ба дзёр вае сва іх 

кур сан таў. Са ма яна за ру лём 

15 га доў.

— Не ўяў ляю, як у вя лі кім го ра-

дзе мож на абы сці ся без ма шы ны. 

Асаб лі ва, ка лі ў ця бе ма лень кія дзе-

ці. Та му я, яшчэ бу ду чы ця жар най, 

се ла за руль. Аў та ма біль — гэ та не 

рас ко ша, а зруч насць і не аб ход-

насць, — лі чыць Але на.

Ін струк та рам яна ста ла пяць га-

доў та му. Да гэ туль пра ца ва ла ў 

дзі ця чым сад ку і пры зна ец ца, што 

гэ та бы ла са мая цяж кая ра бо та 

ў яе жыц ці. Ад каз насць вя лі кая, 

а за роб кі ма лень кія. Трэ ба бы ло 

ду маць, як кру ціц ца, вось і пай-

шла ву чыць ва джэн ню. Па дып-

ло ме Але на пе да гог і лі чыць, што 

кож на му ін струк та ру вар та бы ло б 

мець та кую аду ка цыю: усё ж та кі ў 

шко ле пра цу юць.

Чым жан чы ны-ін струк та ры ад-

роз ні ва юц ца ад муж чын? «Спа-

ко ем, — ад каз вае ге ра і ня. — Мы 

ні ко лі не кры чым на сва іх кур сан-

таў, а тлу ма чым. Дзяў чы на, якая 

прый шла да мя не пас ля ін шай аў-

та шко лы, ска за ла, што там іш ла 

на кож ны за ня так, як на вы пра-

 ба ван не. Кры чаць бес сэн соў на:

 у ча ла ве ка толь кі бла кі ру ец ца мозг,

ён ужо ад стра ху ні чо га не чуе. Так 

мож на ад біць ах во ту ся даць за 

руль на огул».

А вось стыль ва джэн ня, на 

дум ку Але ны, хут чэй за ле жыць

ад тэм пе ра мен ту, а не ад по лу. 

У спарт сме наў і тан цо раў ён больш 

агрэ сіў ны і сме лы, у гу ма ні та ры яў 

— асця рож ны.

— У мя не бы лі блан дзін кі ся род 

кур сан так, што пер шыя стар та ва лі 

на свят ла фо ры. Муж чы ны за гляд-

ва лі ся! — усмі ха ец ца жан чы на.

Мы едзем ра зам з ёй у ма шы не, 

ка лі пе рад на мі ня пра віль на пе ра-

строй ва ец ца ін шае аў то. «БМВ —

гэ та асаб лі вы від кі роў цаў, — за ўва-

 жае Але на. — Я тры ма ю ся ад

іх на вя лі кай ад лег лас ці, бо ад туль 

час та мож на па чуць не га тыў у бок 

жан чын за ру лём. Але ве да е це, як 

ёгі ка жуць? Ка лі ча ла век на ця бе 

злу ец ца, ён ад дае та бе сваю энер-

гію. Та му я ад чу ваю ся бе цу доў на: 

мне за дзень столь кі энер гіі па сы-

ла ец ца (смя ец ца)! Уво гу ле, ка лі 

ча ла век на да ро зе хам, не па ва-

жае жан чы ну, ён і ў сям'і так ся бе 

па во дзіць».

Але на ўспа мі нае, што спа чат-

ку да яе аў та шко лы (а там усе 

ін струк та ры — прад стаў ні цы пры-

го жа га по лу) ста ві лі ся скеп тыч на, 

на ват су пра цоў ні кі ДАІ. А ця пер 

ад чу ва юць з яе бо ку кан ку рэн-

цыю. Тым больш што муж чы ны 

на кур сы да жан чын так са ма за-

піс ва юц ца.

— Мне не скла да на бы ло пра бі-

вац ца ў гэ тай сфе ры, — дзе ліц ца 

су раз моў ні ца. — У мя не ха рак тар 

муж чын скі. Мая ма ма — вель мі 

моц ная жан чы на. На пэў на, гэ та 

пе рад ало ся. Я яшчэ па га ра ско пе 

Ка зя рог, та му заў сё ды да бі ва ю ся 

свай го. Ні чо га не кі даю на паў шля-

ху, як бы цяж ка ні бы ло.

Але на — ма ма два іх дзя цей. Ка-

лі ці ка вім ся, да ка го яны пой дуць 

ву чыц ца ва джэн ню, ад каз вае, не 

ва га ю чы ся: да яе. «Ка му ж я іх да-

ве ру? Хоць ін струк та ры-муж чы ны 

ні ко лі не ву чаць сва іх жо нак. Гэ-

так мож на да вес ці шлюб да раз-

во ду».

— Які для вас са мы леп шы 

па да ру нак на 8 Са ка ві ка?

— Мне шмат ча го па трэб на. 

Пар та тыў ны пры паль валь нік аку-

му ля та ра, аў та ма біль ны кам прэ-

сар... Як не стан дарт ная пра фе сія, 

так і не стан дарт ныя па да рун кі

(усмі ха ец ца). Муж у мя не сле сар. 

У яго ру ках — усе ма шы ны аў та шко-

лы. Ка лі ён па дра ман туе іх, гэ та 

так са ма бу дзе па да рун кам.

— Якой му сіць быць су час ная 

жан чы на?

— (За дум ва ец ца) Сла бай. Бо 

гэ та га ста ла не ха паць на шым 

муж чы нам — мы так імк нём ся да 

са ма стой нас ці. Я не фе мі ніст ка зу-

сім. Не бу ду ка заць, што жан чы ны 

па він ны быць ва ўсіх пра фе сі ях, 

лі чу, што ёсць чыс та муж чын скія 

спе цы яль нас ці. Ка лі б у мя не бы ла 

маг чы масць ся дзець до ма і муж 

да ваў столь кі гро шай, коль кі трэ-

ба, я б, на пэў на, па га дзі ла ся быць 

хат няй гас па ды няй. За ня ла ся б 

больш са бой, дзець мі. Мо жа, яны б 

лепш ву чыц ца ста лі (смя ец ца). 

Хоць у жан чын та кі ха рак тар — 

нам ні ко лі не бы вае да стат ко ва. 

На ват ка лі нас асы паць зо ла там, 

нам ста не сум на і мы пой дзем 

«у на род».

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.

ЗВАР ШЧЫК, СЛЕД ЧЫ, 
АЎ ТА ІН СТРУК ТАР


