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МУЖ ЧЫН-
ПЕ ДА ГО ГАЎ — 

У ЧЫР ВО НУЮ КНІ ГУ?
Як вя до ма, на стаў ні кам го да-2014 стаў Вік тар Эду-
ар да віч Жук, ма ла ды вы клад чык гіс то рыі з ся рэд-
няй шко лы № 11 го ра да Ма ла дзеч на.

Пра чы таў аб гэ тым і за ду маў ся.
Ней кі па ра докс атрым лі ва ец ца.
Усё час цей і час цей на кон кур сах пра фе сій на га май-

стэр ства на стаў ні каў пе ра ма га юць ме на ві та муж чы ны, 
хоць коль касць іх у шко лах з кож ным го дам, на жаль, 
ста но віц ца ўсё мен шай.

Не ідуць муж чы ны ў шко лу, і пры чын тут аж не каль кі.
Але пра іх — ні жэй. Спа чат ку кры ху гіс то рыі.
У ХІХ ста год дзі пра фе сія на стаў ні ка бы ла вы ключ на 

муж чын скай, як, да рэ чы, і мно гія ін шыя (урач, ін жы нер, 
ад ва кат, не ка жу чы ўжо пра ва ен ных). І бы ла гэ тая пра-
фе сія не толь кі вель мі прэ стыж най і па ва жа най, але і 
да во лі вы со ка аплач ва е май. Мяр куй це са мі...

Па школь ным ста ту це 1828 го да на стаў нік пры ход-
ска га ву чы лі шча атрым лі ваў чын 14-га кла са і ра зам з 
гэ тым аса біс тае два ран ства.

У 1890 го дзе Мас коў скае зем ства пла ці ла на род ным 
на стаў ні кам (а гэ та бы ла са мая ніз кая іх ка тэ го рыя) па 300 
руб лёў за год, пры баў ля ю чы кож ныя 3 га ды па 50 руб лёў, 
так што на стаў нік з 12-га до вым ста жам атрым лі ваў ужо 
500 руб лёў (у тры ра зы больш, чым ква лі фі ка ва ны ра-
бо чы). А Пе цяр бург скае зем ства ўста на ві ла мі ні маль ны 
аклад на стаў ні ка па чат ко вай шко лы ў 480 руб лёў, а тым, 
хто скон чыў гім на зію, на стаў ніц кую се мі на рыю аль бо вы-
шэй шыя пе да га гіч ныя кур сы — 600 руб лёў.

На стаў ні кі ж гім на зій атрым лі ва лі ў ра зы больш і маг лі 
да слу жыц ца аж да чы ну стац ка га са вет ні ка (амаль ге не-
раль скі). І не дзіў на, што іх жон кі не толь кі не пра ца ва лі, 
але і слу жа нак для хат ніх спраў най ма лі.

Усё змя ні ла ся пас ля рэ ва лю цыі, ка лі бы ло аб' яў ле на 
раў на праўе жан чын з муж чы на мі ва ўсім, у тым лі ку і ў 
вы ба ры пра фе сій. І пай шлі жан чы ны пра ца ваць не толь-
кі на стаў ні ца мі ў шко лы, але і на за во ды, і на ват у за боі 
кай лом ма хаць.

Але аж да Вя лі кай Ай чын най вай ны коль касць муж-
чын-на стаў ні каў бы ла да во лі вя лі кай. Ды толь кі шмат іх 
за гі ну ла за ча ты ры тра гіч ныя га ды, так што ў пас ля ва ен-
ны час коль касць прад стаў ні коў «моц най па ло вы» ў шко-
лах ужо не да ся га ла пя ці дзе ся ці пра цэн таў. І з та го ча су 
з кож ным го дам ста на ві ла ся ўсё мен шай і мен шай...

А што ця пер?
Тэн дэн цыя пра соч ва ец ца ўжо пад час ву чо бы ў пе да-

га гіч ных ВНУ. Коль касць юна коў там ад ну ля (па чат ко выя 
кла сы і да школь нае вы ха ван не) да дзесь ці 30% (фі зі ка, 
ма тэ ма ты ка)... І не факт, што кож ны хло пец пас ля атры-
ман ня дып ло ма або аба вяз ко вай ад пра цоў кі (ка лі ву чыў-
ся на бюд жэт най фор ме) за ста нец ца ў шко ле. А мно гія 
на ват са мі ў ар мію про сяц ца, каб толь кі са шко лы збег чы 
(там год ад слу жыць — тут два ад пра ца ваць).

Ча му так? За ро бак ніз кі?
Так, за роб кі ў мно гіх на шых на стаў ні каў, на жаль, 

ад ны з са мых ніз кіх па кра і не. А муж чы ны, та кая ўжо 
тра ды цыя, хо чуць быць са праўд ны мі «га лоў ны мі ў сям'і», 
у тым лі ку і па за роб ку. Та му і не імк нуц ца ў шко лу.

Дык што, спра ва толь кі ў не вы со кім за роб ку?
Не бу дзем спя шац ца з вы сно ва мі.
Яшчэ ад на пры чы на ніз кай ма ты ва цыі ма ла дых лю-

дзей да пе да га гіч най пра фе сіі — ад сут насць кар' ер на га 
рос ту. Па чы на ю чы пра ца ваць ін жы не рам на вы твор час ці 
аль бо ме не джа рам у ганд лё вай фір ме, муж чы ны між во лі 
ма раць пра больш прэ стыж ныя і фі нан са ва за бяс пе ча-
ныя па са ды. А што на стаў нік? Да ка го, улас на ка жу чы, 
ён мо жа да слу жыц ца? Да за ву ча ці ды рэк та ра шко лы 
(ся род апош ніх, да рэ чы, пра цэнт муж чын знач на вы шэй-
шы, чым у цэ лым ся род на стаў ні каў)? Але ж гэ та так са ма 
па вя лі кім ра хун ку «ту пі ко вая» па са да. І не вель мі зайз-
дрос ная, ка лі шчы ра...

І гэ та не толь кі ў нас.
Ка лі ўзяць, на прык лад, ЗША, то там, як ні дзіў на, так-

са ма на зі ра ец ца па доб ная кар ці на. Па звест ках Бю ро 
ста тыс ты кі, коль касць муж чын у аме ры кан скіх шко лах 
не так даў но скла да ла ўся го толь кі 24% ад агуль най 
коль кас ці на стаў ні каў. У не ка то рых шта тах па каз чык быў 
кры ху вы шэй шым, дзесь ці — яшчэ больш ніз кім... І гэ та 
пры тым, што муж чы ны-на стаў ні кі ў ся рэд нім атрым лі ва лі 
ў год ка ля 45 ты сяч до ла раў. Па на шых мер ках — вель мі 
пры стой ны за ро бак, па аме ры кан скіх — не. Асаб лі ва для 
муж чын. І га лоў нае — ня ма перс пек тыў для кар' ер на га 
рос ту. А зна чыць, не прэ стыж на для муж чы ны-аме ры-
кан ца быць на стаў ні кам. Ура чом — так! Юрыс там — цу-
доў на! Біз нес ме нам... Тут, як атры ма ец ца, але мож на 
ры зык нуць — рап там па шан цуе?.. А вось на стаў ні кам... 
Не пра га рыш ад на знач на, але і не раз ба га це еш. А гэ та 
не як не па-аме ры кан ску, бо ма ра ся рэд не ста тыс тыч на га 
аме ры кан ца — «зла віць фар ту ну за хвост»!

А ў шко лу фар ту на гэ та на ват но су не ка жа, там яе і 
не ўба чыш, не тое, каб зла віць...

У еў ра пей скіх шко лах, да рэ чы, пра цэнт на стаў ні каў-
муж чын так са ма не вель мі вы со кі (праў да, у роз ных кра і-
нах ён свой), так што праб ле ма гэ та не толь кі на ша. Хоць 
у нас яна ў апош ні час асаб лі ва аб васт ры ла ся.

Не ідуць муж чы ны ў шко лу, хоць плач! Не хо чуць «се-
яць ра зум нае, доб рае, веч нае». А тых муж чын, якія сён ня 
ўсё ж гэ тым зай ма юц ца, хут ка да вя дзец ца ў Чыр во ную 
кні гу за но сіць. Як вы мі ра ючы від. Або ду маць, як гэ ты 
«від» за ха ваць.

Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА.

Дзевяць дзён таму май стар 
ады шоў у леп шы свет, а яго 
драў ля ны люд пра цяг вае 
жыць. Фі гур кі і сю жэ ты, якія 
вы ра заў з дрэ ва Мі ка лай Ва-
сіль е віч, за хоў ва юц ца ў му-
зе ях Мін ска, Брэс та, Пру жан, 
ін шых га ра доў Брэст чы ны і 
су сед няй Поль шчы, а так са ма 
ў яго аса біс тым му зеі «Ус па-
мі ны Баць каў шчы ны» ў вёс цы 
Стой лы Пру жан ска га ра ё на.

Пер шы раз я бы ла ў гас цях у на род-
на га май стра шэсць га доў та му. Ён ужо 
жыў адзін у сва ёй вёс цы, але вы гля даў 
вя сё лым і ру ха вым. Мог быць і сур'-
ёз ным, ка лі га ва рыў пра важ ныя для 
яго рэ чы. Та ды мы пры еха лі ў Стой лы 
ра зам з ня даў на пры зна ча ным за гад-
чы кам ад дзе ла куль ту ры рай вы кан ка-
ма Кан стан ці нам Па ні ма шам. Ма ла до-
му кі раў ні ку куль тур най га лі ны ра ё на 
Та ра сюк ска заў та ды: «Жа даю та бе, 
сы нок, — по тым пры гле дзеў ся, — не, 
хут чэй, уну чак, вес ці куль ту ру так, каб 
яна ў ра ё не не ў хвас це пля ла ся, а 
на пе ра дзе іш ла, бо куль ту ра — гэ та 
ж ду ша, гэ та са мае га лоў нае...» І не 
да га ва рыў, за жа ліў ся. Сен ты мен таль-
ным быў па жы лы май стар, ка лі раз ва-
жаў пра на ба ле лае.

А вось ка лі ве ся ліў ся, яго лю бі май ла-
ян кай бы ла «са ба ча атра ва». Улас на ка-
жу чы ён та ды і су стрэў нас гэ ты мі сло ва мі. 
Ака за ла ся, «кам плі мент» быў ад ра са ва ны 
хлоп цам з ад дзе ла куль ту ры, бо па вод ле 
ацэн кі жы ха ра Стой лаў, даў на ва та не бы-
лі, за бы лі ся на ста ро га. Паз ней мы зра зу-
ме лі, што сло ва злу чэн не мае не крыўд нае 
ад цен не, а, хут чэй, свой ска-гу мар ны сэнс. 
Ка лі гас па дар аб няў за шыю лю бі ма га 
ка ня са сло ва мі «ну што, Ор лік, са ба ча 
атра ва», ста ла яс на, што яны мо гуць мець 
і лас ка вае зна чэн не.

Сам над звы чай жва вы і дас ціп ны Мі-
ка лай Ва сіль е віч вель мі лю біў усё жы вое. 
На пад вор ку яго бы ло поў на ка тоў і са бак. 
Са ба кі доб рыя, на чу жых лю дзей не бра-
ха лі, толь кі хвас та мі ві ля лі. А ся род ка тоў 
гас па дар вы лу чаў чор на га дрэ сі ра ва на га 
«акра ба та»: та кія па з ім ра біў, што аж 
гля дзець страш на бы ло, а ка ту — хоць бы 
што. Сва іх ча ты рох но гіх сяб роў ён ча сам 
на зы ваў «не га дзяі». І сло ва «не га дзяй» 
у Та ра сю ка ме ла шмат зна чэн няў: гэ та і 
пра мы сэнс — дрэн ны, кеп скі ча ла век, і 
са ста рэ лы хво ры — не га дзя шчы, і лас ка-
ва-па блаж лі вы — амаль «ха ро шы мой». 
Ён і сло вы пры дум ваў, і сю жэ ты да іх. 
Се ля нін-фі ло саф.

Са мым вя лі кім су мам уся го жыц ця на-
род на га май стра бы ла яго па мі ра ючая 
вёс ка. «Вось іду па вёс цы — там плуг 
ір жа вы ва ля ец ца, там ба ра на да гні вае, 
там серп, за чэп ле ны за плот, па ры жэў 
ад даж джу. Не ма гу гля дзець, дзет кі, іду 
і пла чу», — га ва рыў та ды Мі ка лай Ва сіль-
е віч. Са праў ды, вель мі су мную кар ці ну 
ўяў ля юць са бой Стой лы. Вёс ка зна хо дзіц-
ца фак тыч на на ўскрай ку Бе ла веж скай 
пу шчы, за 50 кі ла мет раў ад рай цэнт ра. 
Кал гас даў но пе ра стаў іс на ваць. І зем лі 
ў ва ко лі цы, не ка лі ме лі я ра ва ныя, вый шлі 
са строю, за рас лі бур' я ном. Дзі чэ юць і 
за рас та юць апус це лыя ся дзі бы.

Апош ні жы хар вёс кі рас каз ваў, што 
не ка лі на ра цэ Ле вая Ляс ная пра ца ваў 

ва дзя ны млын. А ры бы ва дзі ла ся 
столь кі, што мяс цо выя жы ха ры яе 
пра да ва лі. Але ў 50-я га ды пад час 
ме лі я ра цыі рэ чы шча ра кі бы ло ад-
ве дзе на ўбок, і яна аб мя ле ла, абяз-
во дзі ла ся. Ці ка ва ён раз ва жаў пра 
рэч ку, га ва рыў пра яе, ні бы пра жы-
вую: «Ка лі спя ва лі пес ні, іх бы ло 
чут но ў Бра дах, яны па ра цэ плы-
лі». Даў но ўжо ні хто не спя вае ў 
Стой лах. А дзя ду ля Мі ка лай, па куль 
мог, кож ную вяс ну за пра гаў Ор лі ка 
і араў столь кі зям лі, коль кі мог пра-
ца ваць. Гэ та быў яго аса біс ты пра-
тэст су праць вы мі ра ння вёс кі.

Свой сум май стра і се ля ні на ён 
ува со біў у драў ля ных фі гур ках, якія 
на зы ваў драў ля ным на ро дам. Май-
стар-са ма вуч ка вы ра заў фі гур кі з па-
лен цаў, упры гож ваў іх ла зой, са ло май 
і кам па на ваў у сю жэ ты най больш з 
ся лян ска га жыц ця і по бы ту. Вя сё лыя і 
сум ныя ге роі Та ра сю ка жы вуць ця пер 
у роз ных му зе ях і ка лек цы ях, ня ма-
ла на ро ду за ста ло ся і ў па бу да ва най 
для іх драў ля най ха це, якую май стар 
на зваў «Ус па мі ны Баць каў шчы ны». У 
ха це раз мяс ці ла ся цэ лая драў ля ная 
вёс ка з цэрк ва мі і раз на стай ны мі ма-
люн ка мі жыц ця. Раз гля даць гэ тыя сю-
жэ ты вель мі ці ка ва яшчэ і та му, што 
яны су пра ва джа юц ца аса біс ты мі под-

пі са мі аў та ра. Ну вось та кі мі, на прык лад: 
«Не ка лі му жы чок па зям лі пла каў, а ця пер 
зям ля па му жыч ку пла ча». У апош нія га ды 
ў пра цах яго пры сут ні ча ла тэ ма ады хо ду 
на веч ны спа чын, ад пя ван ня, па ха ван ня: 
«Нас не бу дзе, але хтось ці бу дзе, хтось ці 
ўспом ніць».

Ус пом ніць бу дзе што. Най перш гэ та 
драў ля ны на род, які асі ра цеў без свай-
го май стра, але за стаў ся на ўспа мін 
на шчад кам. Уся го, па вод ле не ка то рых 
пад лі каў, Мі ка лай Та ра сюк вы ра заў ка-
ля 30 ты сяч фі гу рак. У 2002 го дзе май-
стар стаў лаў рэ а там спе цы яль най прэ міі 
Прэ зі дэн та кра і ны. У 2008 го дзе вый шла 
кніж ка — цу доў ны аль бом-ма на гра фія 
Воль гі Ла ба чэў скай «Ся лян ская эн цык-
ла пе дыя ў тво рах Мі ка лая Та ра сю ка». 
Воль га Ла ба чэў ская, фо та май стар Ге-
ор гій Ліх та ро віч укла лі свае ду шу і сэр-
ца, каб пе ра ка заць, ад люст ра ваць усю 
ўзнёс ласць, усе пе ра жы ван ні май стра ў 
яго асэн са ван ні жыц ця, ча су, на ва коль-
най рэ ча іс нас ці. Кні га, вы да дзе ная пры 
пад трым цы Брэсц ка га абл вы кан ка ма, 
бы ла шы ро ка прэ зен та ва на і ме ла роз-
га лас. А ня даў на зня ты да ку мен таль ны 
фільм пра май стра са Стой лаў.

Па ха ва лі Мі ка лая Ва сіль е ві ча ў вёс цы 
Вяж ное по бач з жон кай На дзе яй Ва сіль-
еў най. Па вод ле слоў на чаль ні ка ад дзе ла 
ідэа ла гіч най ра бо ты, куль ту ры і па спра вах 
мо ла дзі Пру жан ска га рай вы кан ка ма Кан-
стан ці на Па ні ма ша, лёс стой лаў ска га му-
зея «Ус па мі ны Баць каў шчы ны» вы ра шаць 
дзе ці Мі ка лая Та ра сю ка. Ка лі бу дзе да сяг-
ну та ўза е ма ра зу мен не, то рай вы кан кам 
га то вы ар га ні за ваць пад во рак май стра ў 
га рад скім пар ку. Па кі даць му зей на ра ней-
шым мес цы ў пус той вёс цы ня ма ні я ка га 
сэн су, лі чыць Кан стан цін Іва на віч.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.
Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

ДУ ША НА РО ДА
Драў ля ны на род Мі ка лая Та ра сю ка за стаў ся без май стра


