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У жур на лісц кай прак ты цы так 
зда ра ец ца: доў га збі ра еш ін фар ма-
цыю для ней ка га ар ты ку ла, вы слух-
ва еш роз ныя ба кі, вы яз джа еш у ка-
ман дзі роў ку, уяў ля еш, які рэ за нанс 
мо жа вы клі каць твая бу ду чая пуб лі-
ка цыя, але па фак це за мест штор-
му атрым лі ва ец ца лёг кі брыз. Але 
бы вае і інакш. 2 са ка ві ка 2010 го да 
ў «Звяз дзе» вый шаў мой ар ты кул 
«Пры ця галь насць пра фе сіі пе да го-
га ў гра мад стве імк лі ва зні жа ец ца», 
пры све ча ны пы тан ням, якія ўзні ма-
лі ся на су мес най ка ле гіі Мі ніс тэр-
ства аду ка цыі і Бе ла рус ка га праф-
са ю за ра бот ні каў аду ка цыі і на ву кі. 
Раз мо ва іш ла пра ніз кія за роб кі на-
стаў ні каў, не аб ход насць за ма ца ван-
ня ва ўста но вах аду ка цыі ма ла дых 
спе цы я ліс таў, сме ха твор ныя вы пла-
ты пе да го гам на ме та дыч ную лі та-
ра ту ру, псі ха ла гіч нае ста но ві шча ў 
ка лек ты вах пас ля пе ра во ду пе да-
га гіч ных ра бот ні каў на кант ракт ную 
фор му най му... Пі са ла я пра гэ та і 
ра ней. Праз ты дзень атрым лі ваю 
ліст ад «на стаў ні ка ад ной са школ 
Ві цеб скай воб лас ці». Ме на ві та так 
ён пад пі саў ся. Але, ня гле дзя чы на 
яго ана нім насць, пра іг на ра ваць та кі 
крык ду шы мы не ме лі ма раль на га 
пра ва. Пе да гог пі саў: «З ці ка вас цю 
пра чы таў ар ты кул Над зеі Ні ка ла е-
вай... Шмат ду мак уз ні кае на гэ ты 
конт. Нель га не па га дзіц ца з ар гу-
мен та мі пра па вы шэн не ста ту су 
пе да го гаў, ад нак хо чац ца ад зна-
чыць тое, што рэ аль нае вы ра шэн не 
праб ле мы ажыц цяў ля ец ца за над та 
ма руд на. Па куль Мі ніс тэр ства аду-
ка цыі бу дзе па вы шаць ста тус пе да-
го гаў на ўзроў ні дэк ла ра цый, шко ла 
стра ціць са праўд ных На стаў ні каў. 
Зра зу ме ла, што пе да го гам ча ла век 
па ві нен ста на віц ца не вы пад ко ва, 
што на стаў нік па ві нен быць вы со-
ка ма раль ным ча ла ве кам. Ад нак 

тыя аб ста ві ны, у якіх зна хо дзяц-
ца су час ныя пе да го гі боль шас ці 
агуль на аду ка цый ных на ву чаль ных 
уста ноў, не са мым леп шым чы нам 
спры я юць па вы шэн ню пра фе сій най 
кам пе тэнт нас ці і ду хоў нас ці на стаў-
ні каў....

Як жа Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
збі ра ец ца фар мі ра ваць «вы со ка-
пра фе сій нае ася род дзе» пры та кім 
ста не рэ чаў, ка лі зар пла та на стаў-
ні ка і пры бі раль шчы цы на па спя-
хо вым прад пры ем стве прак тыч на 
ад ноль ка вая, а ча сам у пры бі раль-
шчы цы і больш вы со кая?..»

Наш ана нім ны аў тар пры цяг нуў 
ува гу да мно гіх вост рых мо ман таў, 
пра якія не пры ня та бы ло ка заць 
уго лас, і за вяр шыў сваё па слан не 
на ступ ны мі сло ва мі: «Маг чы ма, 
мой ліст і не бу дзе на дру ка ва ны, 
бо проз ві шча сваё не па кі даю. І не 
па пра кай це, ка лі лас ка, мя не ў ма-
ла душ нас ці і не прын цы по вас ці, бо 
на ня згод ных заў сё ды зна хо дзіц ца 
ўпра ва (ды яшчэ якая!). Ма гу ска-
заць толь кі, што пад гэ тым ліс том 
пад пі са ла ся б да стат ко вая коль-
касць ма іх ка лег».

Але мы гэ ты ліст на дру ка ва лі і 
за пра сі лі пе да го гаў да лу чыц ца да 
дыс ку сіі, па абя цаў шы пра ана лі за-
ваць усе кры тыч ныя за ўва гі ра зам 
з Мі ніс тэр ствам аду ка цыі. Тое, што 
ад бы ло ся да лей, інакш як вы бу хам 
не на за веш: аб мер ка ван не на на-
шым сай це доў жы ла ся паў та ра го-
да. На стаў ні кі па кі да лі свае ка мен-
та рыі, пі са лі ў га зе ту, — у мя не па 
сён няш ні дзень за хоў ва ец ца па пка 
з ліс та мі, на пі са ны мі ад ру кі. Гэ та 
бы лі ча сы, ка лі лю дзі яшчэ да вя ра лі 
свае дум кі па пе ры... А «Звяз да» з 
ну ма ра ў ну мар за тым дру ка ва ла 
са мыя ці ка выя до пі сы на сва іх ста-
рон ках, за што дзя куй сме лас ці і 
прын цы по вас ці на ша га ко ліш ня га 

га лоў на га рэ дак та ра. І ўжо гэ тыя 

пуб лі ка цыі вы клі ка лі но вую хва лю 

ду мак і мер ка ван няў.

Пры вя ду толь кі не ка то рыя з іх:

• «Пра цую ў шко ле, та му ма гу 

сцвяр джаць, што кож нае ска за нае 

сло ва — аб са лют ная праў да. Крыўд-

на і прык ра. Не мо гуць лю дзі, якія 

ад чу ва юць ся бе не паў на вар ты мі, вы-

ха ваць са ма да стат ко вых лю дзей».

• «Я прос та здзіў ле ны, што 

«Звяз да» ад ва жы ла ся пад няць та-

кую ба лю чую тэ му. Го нар вам і мае 

сім па тыі! Да рэ чы, я ве даю, што ў 

ад ной са школ ад мі ніст ра цыя ха вае 

ну мар «Звяз ды» ад 17 са ка ві ка, каб 

пе да го гі не змаг лі па ба чыць раз-

ва жан ні на стаў ні ка з Ві цеб шчы ны 

на свае ўлас ныя во чы. Вось та бе і 

га лос насць! Але ўсё роў на ў пед ка-

лек ты ве ідзе га ра чае аб мер ка ван-
не гэ тай праб ле мы. Трэ ба аб' яд ноў-
вац ца, каб Мі ніс тэр ства аду ка цыі 
па ча ло не як рэ ага ваць на вы ка ры-
стан не на стаў ні каў у якас ці за ты чак 
ва ўсе дзір кі».

• «Пры яз джаў ня даў на ў на шу 
шко лу ін спек тар ДАІ. За стаў ся не-
за да во ле ны ад сут нас цю дзі ця чых 
ма люн каў на тэ му пра ві лаў да рож-
на га ру ху. А на стаў ні кам ска заў, 
што тыя пой дуць да іць на фер му 
ка роў. Мы і па ду ма лі, што на фер ме 
з на мі праб лем не бу дзе: да сва-

іх аба вяз каў мы бу дзем ста віц ца 

доб ра сум лен на: га рэл ку не п'ём, 

не ку рым, вы ха ва ныя, аду ка ва ныя. 

Ка ра цей ка жу чы, не пра па дзём. 

Мо жа, хоць там ска жуць нам дзя-

куй за пра цу?»

• «Га то вы пад пі сац ца пад кож-

наю лі та раю ар ты ку ла пра ста но-

ві шча на стаў ні каў. Крыўд на, гор ка. 

А ка лі ў сям'і два на стаў ні кі? Ра ней 

мы га на ры лі ся сва ёй пра фе сі яй, а 

ця пер пры не зна ё мых лю дзях со-

рам на пры знац ца, што ты школь ны 

на стаў нік. Шчы ры дзя куй «Звяз-
дзе» за праў ду».

• «Хто ка лі-не будзь ці ка віў ся 
дзець мі на стаў ні каў і тым, як яны 
вы ха ва ныя? Са мыя га рот ныя дзе-
ці — на стаў ніц кія!!!! Ма ту ля па тэ ле-
фо не кі руе ля чэн нем, рас каз вае, як 
пры маць таб лет кі, дае па ра ды, як 
суп ва рыць. З хат ні мі за дан ня мі да 
ма мы-на стаў ні цы і не па ды ходзь, 
бо ад шко лы млос на. Трэ ба быць 
цяг ла вым ка нём, каб цал кам ад-
да вац ца ра бо це. Але на пер шым 
мес цы па він на быць, я лі чу, сям'я 
(муж, дзе ці) і зда роўе. Ка лі вы — 
жан чы ны, так і будзь це імі! А ва шы 
вы мо вы ад ра ён на га ад дзе ла аду-
ка цыі ні ку ды не па дзе нуц ца...»

• «Вы б па ба чы лі, коль кі спус-
ка юць роз ных за га даў, кон кур саў 
і г. д. А не пры меш удзел, зна чыць, 
ты не пра цу еш. На стаў нік чым 
толь кі не па ві нен зай мац ца, а ка лі 
ж зай мац ца пад рых тоў кай уро каў? 
І, са мае га лоў нае, ні хто ця бе слу-
хаць не жа дае...»

• «Псі ха ло гію на стаў ні ка, сфар-
мі ра ва ную яшчэ з ча соў са вец кай 
шко лы, змя ніць ня прос та. Ка лі ў 
на шу шко лу ўва хо дзіць на чаль нік 
ад дзе ла аду ка цыі, усе імк нуц ца 
знік нуць, та му што не аба рон цу і не 
прад стаў ні ка сва іх ін та рэ саў ба чаць 
у ім, а «карающую десницу». А той 
сам не з усі мі ві та ец ца, але абу ра-
ец ца: «Дрэн на вы хоў ва е це дзя цей, 
яны са мной не ві та юц ца!» Усе ва кол 
ве да юць, як ву чыць і вы хоў ваць дзя-
цей, да юць бяс кон цыя ме та дыч ныя 
рэ ка мен да цыі, а на стаў нік толь кі 
згод на кі вае га ла вой, ро біць ана ліз 
і скла дае спра ва зда чы, фаль сі фі-
куе вы ні кі ву чэб най і вы ха ваў чай 
ра бо ты (крый бо жа, каб тыя бы лі 
гор шыя, чым у па пя рэд нім го дзе), 
пі ша бяс кон цыя пра ек ты, на ры сы, 
вер шы і цяг не не па сіль ную но шу ад-

каз нас ці за жыц цё і зда роўе вуч ня ў 
шко ле, па да ро зе са шко лы да моў, 
до ма, на ву лі цы, на дыс ка тэ цы. І па-
спра буй абу рыц ца! Усё па стаў ле на 
з ног на га ла ву».

• «Я пра цую ў шко ле ўжо больш 
як 15 га доў, і я ха чу ву чыць дзя цей. 
Мяр кую, што і ім мая ра бо та па да-
ба ец ца. Але па вер це, мя не за бі вае, 
што мая да рос лая дач ка ўжо ка то-
ры год гля дзіць на мя не з жа лем. 
А што бу дзе да лей?»

• «Як я ў дзя цін стве га на ры ла ся, 
што мая ма ці — на стаў ні ца! Са ма 
пай шла па гэ тай сця жын цы. А ця-
пер... Па ка жы це мне нар маль ную 
ма ці, якая ДОБ РА АХ ВОТ НА кі не 
сва іх не паў на лет ніх дзя цей і ўна чы 
пой дзе дзя жу рыць на дыс ка тэ ку. 
І му жа, які ад рэ агуе на гэ та спа-
кой на. Тым больш што та кія дзя-
жур ствы ні як не аплач ва юц ца. Ты 
толь кі ня сеш ад каз насць за ўсіх і 
ўсю ды. Баць кі на дыс ка тэ ку дзі ця 
ад пус ці лі, а ты па ві нен са чыць за іх 
дзі цем. А ка лі, крый бо жа, што з ім 
зда рыц ца, то баць кі бу дуць па цяр-
пе лы мі, а шко ла, якая за вуч нем не 
да гле дзе ла, ві на ва тая. Аб сурд!»

• «Удзяч ныя рэ дак цыі ва шай га-
зе ты за сме ласць, а ка лі што-не-
будзь пас ля пуб лі ка цый зру шыц ца 
з мес ца, то ніз кі па клон вам ад на-
стаў ніц тва!»

Ці зру шы ла ся штось ці з мес-
ца? На жаль, не. Пе да го гі па-ра-
ней ша му сіг на лі зу юць пра не вы-
нос ную за бю ра кра ты за ва насць 
сва ёй пра цы, усё но выя і но выя 
аба вяз кі, якія ў іх з'яў ля юц ца, пра 
свае сціп лыя за роб кі, якія ўжо 
даў но не па вы ша лі ся...

Атрым лі ва ец ца, што іх не па-
чу лі?

На дзея НІ КА ЛА Е ВА. 
nіkаlаеvа@zvіаzdа.bу



«Вы бух пра гры меў пры-
клад на ў 17.54. За дак-
лад насць га ва рыць не 
бу ду, мяр кую па га дзін-
ні ку на сва ім ма біль ным 
тэ ле фо не. Цяг нік як раз 
пад' ехаў да стан цыі 
«Каст рыч ніц кая», дзве-
ры рас чы ні лі ся...» Па во-
лі вы пад ку 11 кра са ві ка 
2011 го да мне да вя ло ся 
апы нуц ца по бач з мес-
цам вы бу ху. У пер шыя 
се кун ды па да ло ся, што 
са сто лі ўпа ла ве лі зар-
ная люст ра. Ва гон пад 
на га мі за ка чаў ся, свят ло 
па гас ла, але не зу сім...

Да гэ туль па мя таю той 
дзень. Жон ка ў кан цы па пя-
рэд ня га пра цоў на га тыд ня 
за хва рэ ла, за вы хад ныя кан-
чат ко ва не ачу ня ла. Ледзь-
ве ўга ва рыў за стац ца до ма 
ў па ня дзе лак — да ля чыц ца. 
Абя цаў прый сці з ра бо ты 
кры ху ра ней. І ўжо збі раў ся, 
як па тэ ле фа на ва ла жан чы на 
з ад на го з рай цэнт раў. Сям'я 
губ ля ла над зею па бу да ваць 
сваё жыл ле: неш та не так 
бы ло з афарм лен нем да ку-
мен таў, а тэр мі ны моц на пад-
ціс ка лі. Я кры ху па ва гаў ся — 

мо жа, заўт ра за няц ца гэ тым 
пы тан нем? — але ўсё ж на-
браў ну мар... З ра бо ты вый-
шаў амаль што як звы чай на 
і, так атры ма ла ся, сеў у той 
са мы цяг нік.

...У пер шыя дні мне па да-

ва ла ся, што я ні чо га асаб лі-
ва не ба чыў. Па мяць па ча-
ла вяр тац ца кры ху паз ней. 

...Вый шаў з ва го на на пра ва 

па хо ду ру ху, праз не каль-

кі кро каў скрозь пыл за ўва-

жыў дзір ку ў пе ро не, з якой 

тыр ча ла, як па да ло ся, ар-

ма ту ра, ней кія рас кі да ныя 

рэ чы. І сі лу э ты лю дзей на 

пад ло зе... На паў са гну тых 

на гах раз вяр нуў ся на ле ва, 

прай шоў пад ар кай лес ві цы 

пе ша ход на га пе ра хо ду ў бок 

эс ка ла та раў. Лю дзей по бач 

амаль не бы ло, зда ва ла ся, 

я тут адзін. У па вет ры пах ла 

па ле ным жа ле зам, пад на-

га мі ней кія цём ныя пля мы 

да рож кай. Эс ка ла та ры пра-

ца ва лі, тут бы ло да во лі мно-

га па са жы раў, якія та роп ка 

на бі ра лі ну ма ры тэ ле фо наў. 

У га ла ве міль га ну ла дум ка, 

што су вязь за раз «ля жа», та-

му спеш на да стаў свой.

На браў жон ку, ко рат ка 

ска заў, што ў мет ро неш та 

зда ры ла ся, але са мной усё 

ў па рад ку, ня хай не хва лю-

ец ца. По тым па чаў тэ ле фа-

на ваць бра ту. На той мо мант 

ён пра ца ваў на гэ тай са май 

«Ку па лаў скай» і ад каз ваў за 

той са мы эс ка ла тар, які вёз 

мя не на верх. «Са ня, ты дзе? 

На зме не? До ма! У мет ро 

неш та зда ры ла ся, я па куль 

не ве даю, што...» У сваю на-

ступ ную нач ную зме ну брат 

бу дзе за ру ку пе ра во дзіць з 

ад на го краю пе ро на на дру гі 

пры бі раль шчы цу: жан чы не 

бы ло так страш на...

Ка ля вы ха ду з пе ра хо ду 

по бач з До мам афі цэ раў у 

пер шыя хві лі ны бы ло ад нос-

на ня шмат лю дзей, не каль кі 

дзя сят каў. Тое ж мож на бы ло 

на зі раць і це раз да ро гу на су-

праць дру го га вы ха ду з мет ро. 

На лаў ку па са дзі лі ад ну з па-

цяр пе лых, па жы лую жан чы ну, 

якой спра ба ва лі вы цер ці ад 

кры ві твар. Нех та ў пра стра-

цыі пры ту ліў ся да мар му ру 

вы ха ду. По бач нер во ва ту ды-

сю ды ха дзі ла ма ла дая жан чы-

на з за коп ча ным тва рам, якая 

ўвесь час неш та га ва ры ла ў 

ма біль ны тэ ле фон. Яе спад-

ні ца чор ная да па ло вы спе-

ра ду і зза ду. Ка ля ка мен на га 

па ра пе та бяз гуч на пла ка ла 

ін шая ры жа ва ло сая ма ла дая 

дзяў чы на. На пра вай на зе ў яе 

ка ля ка ле на бы ла кроў.

У пер шыя хві лі ны транс-

парт пра ца ваў як звы чай на. 

З паў пус тых «со так» на пры-

пын кі з не ўра зу мен нем па зі-

ра лі па са жы ры. З бо ку цыр ка 

пад' еха ла пер шая па жар ная 

ма шы на, яшчэ праз хві лі ну 

пад ля це лі дзве хут кія да па-

мо гі. Ра зу ме ю чы, што за раз 

«ля жа» не толь кі су вязь, 

але і ўтво рыц ца транс парт-

ны ка лапс, вы ра шыў ехаць 

у рэ дак цыю. У аў то бус ужо 

ледзь ве ўціс нуў ся. Ся род 

па са жы раў бы лі лю дзі са 

сля да мі кры ві, бру ду на тва-

рах, воп рат цы. У са ло не ад-

чу ва ла ся на пру жан не, чу лі ся 

сло вы: «мет ро», «вы бух»... 

Яшчэ ні хто ні чо га да кан ца 

не зра зу меў. І тым не менш 

усё ў той жа «сот цы» ад не-

ка га ўпер шы ню пра гу ча ла: 

тэ ракт... Гэ та бы ло хві лін 

праз двац цаць пас ля вы бу-

ху. На на ступ ных пры пын ках 

бы ла проць ма лю дзей, па-

са жы ры з вя лі кай цяж кас цю 

ўціск ва лі ся і вы хо дзі лі з аў то-

бу са. Бы ло зра зу ме ла, што 

мет ро за чы не на. Па абод вух 

ба ках пра спек та іш лі лю дзі. 

Ледзь ве вый шаў з транс пар-

ту. За ней кіх сто мет раў да 

рэ дак цыі но гі рап тоў на ста лі 
ват ны мі... Ка лі пад ня ўся на 
«звяз доў скі» па верх у До ме 
прэ сы, ма біль най су вя зі ўжо 
не бы ло. Са браў шы ся з ду-
хам і вы хо дзя чы праз кож ныя 
не каль кі хві лін па ку рыць, я 
па чаў на дык тоў ваць ма шы-
ніст цы ма тэ ры ял у ну мар. 
Улас ныя ру кі дры жэ лі, у га-
ла ве бы ла су цэль ная ме ша-
ні на. На нер во вай гле бе аў-
та ма тыч на за чы ніў ка бі нет, 
а клю чы за ста лі ся ўнут ры ў 
курт цы. Да до му мя не за вёз 
уве ча ры ка ле га. Там я яшчэ 
доў га, да трох но чы, не мог 
за снуць, пры кур ва ю чы ка ля 
ад чы не ных дзвя рэй бал ко на 
ад ну цы га рэ ту ад дру гой.

...Ран кам на ступ на га дня 
жон ка ба я ла ся спус кац ца ў 
мет ро. Я на ста яў, ска заў шы, 
што за раз гэ та — са мы бяс-
печ ны від транс пар ту. На ўва-
хо дзе нас су стрэ лі ме та ла-
дэ тэк та ры, бай цы АМА Па... 
У ва го нах бы ло ня звык ла 
не шмат люд на для гэ та га ча-
су су так... Ка лі праз не каль кі 
дзён ад кры ла ся «Каст рыч-
ніц кая», па ка заў жон цы, як 

і ку ды вы хо дзіў. На пе ро не 
яна ці хень ка прай шла ся ад 

та го мес ца, ад куль я вый шаў 
з ва го на, да мес ца вы бу ху. 

На лі чы ла 15 не вя лі кіх кро-
каў... Не ка му для вы ра та ван-

ня іх не ха пі ла... 11 кра са ві ка 
я лі чу сва ім дру гім днём на-

ра джэн ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА. 
rs@zviazda.by



ЯК «ЗВЯЗ ДУ» ХА ВА ЛІ АД ПЕ ДА ГО ГАЎ...

Каб ні ко лі бо лей...Каб ні ко лі бо лей...  

Рэ за нанс ная пуб лі ка цыяРэ за нанс ная пуб лі ка цыя  

ЗА 15 КРО КАЎ АД СМЕР ЦІ


