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І са бе, і лю дзямІ са бе, і лю дзям

Ня даў на вы па ла маг чы масць па-

бы ваць у ад ной цу доў най ста ліч-

най уста но ве гра мад ска га хар ча-

ван ня. Ка ву тут га туе 21-га до вы 

ба рыс та Аляк сей АНД РЭЙ ЧУК. 

Ма ла ды ча ла век ро біць толь кі 

пер шыя кро кі на гэ тым шля ху, 

ад нак пра спра ву, якой зай ма ец-

ца, і дух мя ны на пой ве дае шмат. 

Хло пец рас ка заў пра сваю пра-

фе сію, важ ныя склад ні кі доб рай 

ка вяр ні, а так са ма рас крыў не ка-

то рыя сак рэ ты пра віль на га вы ба-

ру дух мя ных зяр нят.

— Я па чаў шу каць ра бо ту, бо на-

ды шоў час зла зіць з шыі баць коў і 

за бяс печ ваць ся бе са мо му. Спа чат ку 

ха цеў стаць афі цы ян там, ад нак мя не 

ні ку ды не бра лі. Ця пер гэ та му вель мі 

ра ды (смя ец ца), бо знай шоў тое, што 

па ду шы, пры чым з пра цоў най дзей-

нас цю мне ўда ец ца су мя шчаць і ву чо-

бу, — рас ка заў Аляк сей. — Я сту дэнт 

чац вёр та га кур са БНТУ, фа куль тэ та 

мар ке тын гу, ме недж мен ту, прад пры-

маль ніц тва, па спе цы яль нас ці — бу-

ду чы мар ке то лаг-эка на міст. Ад на з 

ма іх кур са вых ра бот бы ла звя за на з 

вы ву чэн нем ка ва ма шын. Я так па гру-

зіў ся ў тэ му, што з ця гам ча су ўсё гэ та, 

мож на ска заць, і пры вя ло ў ка ва вую 

ін дуст рыю. Зра зу меў, што ха чу стаць 

ба рыс та і што, на пэў на, гэ та мой лёс.

На той мо мант хло пец ужо ве даў 

усю тэ о рыю пра ка ву, ад нак не бы ло 

ні я кай прак ты кі. На рэш це су раз моў ні-

ку па шчас ці ла: яго за пра сі лі на гу тар ку 

ў ад ну буй ную сет ку ка вяр няў. Ме на-

ві та там і па ка за лі, як трэ ба га та ваць 

са праўд ную ка ву. Ад нак ка лі ён па чаў 

пра ца ваць, зра зу меў, што яго на ву чы лі 

толь кі дзе ся ці пра цэн там ад та го, што 

ба рыс та па ві нен ве даць і ўмець. Та му 

да вя ло ся на прак ты цы спа сці гаць усё 

ас тат няе ме та дам спроб і па мы лак.

— Лі чу, што пра фе сіі не аб ход на ву-

чыц ца ў двух вы пад ках: ка лі гэ та дак-

лад на «тваё» ці ка лі хо чаш за раб ляць 

гро шы. Я не вель мі доб ра стаў лю ся 

да чыстага зарабляння: трэ ба, каб тое, 

што ро біш, яшчэ і за да валь ня ла, — 

пра цяг нуў Аляк сей. — Мне вель мі па-

да ба ец ца сам пра цэс пры га та ван ня 

ка вы, а так са ма ста сун кі з роз ны мі 

людзь мі. Праў да, ін шым ра зам да во-

дзіц ца мі рыц ца з дрэн ным на стро ем 

гас цей, бы вае, што су ты ка еш ся з люд-

ской агрэ сі яй. Мне не як уда ец ца з гэ-

тым спраў ляц ца.

Уво гу ле, хто та кі доб ры ба рыс та? 

Най перш гэ та ча ла век, які мо жа рас-

ка заць пра ка ву ўсё, па-дру гое, доб ра 

яе пры га та ваць. Ну і так са ма вель мі 

важ на, каб ён умеў пад тры маць, ка лі 

трэ ба, гу тар ку. У на вед валь ні ка па-

він ны за стац ца толь кі доб рыя ад чу-

ван ні, на строй і дум кі. Смач ная ж ка-

ва — гэ та ка лі пас ля пер ша га глыт ка 

вам са праў ды смач на: па вы ра зе тва ру 

мож на зра зу мець, ці так гэ та. Звы чай-

на я на зі раю за ча ла ве кам, і ка лі той 

усмі ха ец ца — зна чыць, у мя не атры ма-

ла ся яму да га дзіць. І га лоў ная ўмо ва, 

на якую не трэ ба за бы вац ца, — на пой 

па ві нен га та вац ца з лю боўю!

— А мо жа це даць не каль кі па рад, 

як вы браць якас ную ка ву ў звы чай ным 

гі пер мар ке це?

— Ка лі бу дзе це браць у кра ме, не-

аб ход на звяр таць ува гу на ўзро вень 

аб смаж ван ня, яно па він на быць ся-

рэд няе. Цём нае бу дзе вель мі гар чыць. 

Гля дзі це і на да ту аб смаж кі: ка лі даў-

не йшая за год, на пой не бу дзе све жы і 

смач ны. На не ка то рых пач ках ёсць спе-

цы яль ныя кла па ны — ка лі на ціс нуць 

на па чак, праз іх мож на ад чуць во дар 

ка вы, — ад каз вае ба рыс та. — І ўсё ж 

та кі я за тое, каб піць яе ў ка вяр ні. Ёсць 

та кое вы слоўе: «Ка ва — гэ та цэ лая 

ат мас фе ра». Не толь кі сам дух мя ны 

на пой па ві нен быць смач ным — тут 

яшчэ вель мі важ на, як вы ад чу ва е це 

ся бе, ці ўтуль на вам ад зна хо джан ня 

ў гэ тым мес цы.

Уво гу ле, ка лі га ва рыць пра па стаян-

на га на вед валь ні ка ка вяр няў, мож на 

па спра ба ваць склас ці воб раз гэ та га 

ча ла ве ка. Так, ён дак лад на лю біць ка-

ву і не шка дуе гро шы на якас ны на пой, 

мае доб ры густ і цу доў на раз бі ра ец ца ў 

га тун ках. Ка ва ман не су праць па каш-

та ваць на він ку, ад нак усё ж звы чай на 

за каз вае неш та пры выч нае для ся бе. 

Час цей гэ та кла сі ка: эсп рэ са, аме ры-

ка на, ка пу чы на, ла тэ і г. д.

— Не ка лі Іо сіф Брод скі пі саў, што 

«ка лі не па чаць дзень з фі лі жа нач кі 

све жай ка вы, то на вош та та ды па ды-

мац ца...»

— (Смя ец ца.) Я цал кам згод ны з ім, 

бо для мя не ка ва — так са ма па ча так, 

старт дня. Са праў ды, толь кі з гэ та га 

смач на га на пою ў мя не па чы на ец ца 

дзень.

На дзея ЗУ Е ВА, фо та аў та ра.

— У школь ныя га ды ма-

ма заў сё ды ка за ла мне: гэ та 

тваё жыц цё, твой вы бар — 

ву чыц ца ці не ву чыц ца. Та му 

ні ко лі кры тыч на не ста ві ла ся 

да ад знак. Але я сам імк нуў-

ся да ве даў: вя лі кую ўва гу 

ўдзя ляў хі міі і бія ло гіі, мо вам 

і лі та ра ту рам, браў удзел у 

роз ных кан фе рэн цы ях і 

алім пі я дах. Мне па да ба лі ся 

амаль усе прад ме ты, маг чы-

ма, та му скон чыў шко лу з 

за ла тым ме да лём. А яшчэ 

спя ваў, ха дзіў на баль ныя 

тан цы, у тэ ат раль ны гур-

ток... Ін шы мі сло ва мі, ха цеў 

па спець усю ды, — пры гад-

вае хло пец.

Яшчэ да па ступ лен ня ў 

Ар цё ма бы лі дум кі пай сці 

ву чыц ца ў ка ледж на кан-

ды та ра, каб у да лей шым 

ад крыць сваю ка вяр ню. Або 

ў Ака дэ мію мас тац тваў. Як 

твор чай асо бе, вы зна чыц-

ца яму бы ло цяж ка. Але 

ка лі дак лад на зра зу меў, 

што хо ча быць пе да го гам, 

спа чат ку пад трым кі з бо ку 

род ных і на стаў ні каў... не 

су стрэў.

— Яны вель мі хва ля ва лі-

ся за мя не, бо па сва ім во пы-

це ве да лі, што гэ та ня лёг кая 

пра фе сія. Але праз пэў ны 

час змі ры лі ся. Ка лі ле тась 

па сту піў ва ўні вер сі тэт, ад-

ра зу знай шоў для ся бе но вае 

хо бі — гу ляў у КВЗ, праў да, 

да пер шай се сіі (усмі ха ец-

ца). Ака за ла ся, су мя шчаць 

і ву чо бу, і роз ныя за ба вы не 

вель мі прос та. Та му ця пер 

за ся ро дзіў ува гу толь кі на 

пер шым, бо для мя не важ-

ней раз ві вац ца ме на ві та ў 

гэ тым кі рун ку.

Су раз моў нік рас ка заў, 

што пра вя лі кую ся мей ную 

ды нас тыю пе да го гаў да ве-

даў ся пад лет кам за чар го-

вым ча я ван нем са сва я ка мі. 

І гэ тае ад крыц цё яго вель мі 

за ці ка ві ла.

— Паз ней, у дзя ся тым 

кла се, у якас ці за дан ня нам 

пра па на ва на бы ло зра біць 

ге не а ла гіч нае дрэ ва. Тут 

мы з баць ка мі і пра са чы лі 

су вязь па ка лен няў, па чы на-

ю чы з XІX ста год дзя. Боль-

шую част ку ра да слоў най ад-

наў ля лі са слоў ба бу лі Зі ны, 

род най сяст ры ма ёй ба бу лі, 

бо ме на ві та яна ці ка ві ла ся 

гіс то ры яй ро ду. Вы свет лі ла-

ся, што ро да па чы наль ні кам 

быў мой пра пра пра пра дзед 

Ануф рый. Ён вы кла даў у 

цар коў на-пры ход скай шко-

ле пры ро да знаў чыя на ву кі. 

Да ве да лі ся і пра даль ня га 

сва я ка Мар ка. Да па чат ку 

Пер шай су свет най вай ны 

ра зам з сям' ёй ён пе ра ехаў 

у Чы ка га, дзе за сна ваў дыя-

спа ру і па чаў вы кла даць сла-

вес насць. Яго дач ка — пра-

баб ка Лю ба — праз не ка то-

ры час пе ра еха ла на зад на 

ма лую ра дзі му ў Ка пыль скі 

ра ён. Ра зам з са бою пры вез-

ла зо ла та — па да ру нак ад 

баць коў. Вый шла за муж за 

са ма га пісь мен на га ча ла ве-

ка ў вёс цы Мі ха і ла, які доб ра 

га ва рыў па-ня мец ку. У га ды 

Вя лі кай Ай чын най вай ны, ка-

лі фа шыс ты ха це лі спа ліць 

вёс ку, су жэн цы ад ку пі лі ся ад 

іх ся мей ным на быт кам.

Яшчэ ад на пра баб ка Ар-

цё ма — Ма рыя з вёс кі пад 

Ка пы лём — вы кла да ла ў 

шко ле хі мію і бія ло гію. Яе 

муж Мі ка лай — вы яў лен чае 

мас тац тва, фіз куль ту ру і му-

зы ку: у свой час ён вы сту паў 

і на роз ных вя сел лях, і на ват 

на Дні Пе ра мо гі ў Маск ве. 

На пэў на, ад яго хлоп цу пе-

рад ала ся лю боў да твор час-

ці. Пе да га гіч ную ды нас тыю 

пра цяг ну ла і ба бу ля Ар цё ма 

Тац ця на Мі ка ла еў на Ка чан. 

Яна скон чы ла Ма гі лёў скае 

пе да га гіч нае ву чы лі шча і ад-

пра ца ва ла больш за 30 га-

доў вы ха валь ні цай у дзі ця-

чым сад ку.

— Па мя таю, у дзя цін стве 

ва дзі ла з са бою на ра бо ту. 

Я са чыў за тым, як яна ста-

віц ца да ма лых, і мя не гэ та 

пры ваб лі ва ла. Ця пер ба бу ля 

ўжо на пен сіі, але ча сам пры-

зна ец ца, што су муе па пра цы. 

Ды і ка ле гі яе вель мі лю бяць і 

па ва жа юць, да гэ туль пра па-

ноў ва юць вяр нуц ца да дзя-

цей, — рас каз вае Ар цём. — 

Ве даю, што баць кі ба бу лі не 

жа да лі, каб яна ста на ві ла ся 

пе да го гам, у сваю чар гу ба-

бу ля так са ма не ха це ла, каб 

мая ма ту ля бы ла на стаў ні цай. 

Ця пер ма ма пра цуе ў мін скай 

шко ле, дзе ка лісь ці я ву чыў-

ся, вы кла дае там чар чэн не, 

мас тац тва і аб слу гоў ва ю чую 

пра цу ў дзяў чы нак. Усё ж та кі 

ней кая не вя до мая сі ла пры-

цяг вае наш род ме на ві та да 

гэ тай пра фе сіі.

Да рэ чы, дзядзь ка на ша-

га су раз моў ні ка, ма мін брат 

Яў ген, скон чыў той жа ўні-

вер сі тэт, дзе ву чыц ца яго 

пля мен нік. Па аду ка цыі ён 

вы клад чык хі міі і бія ло гіі, 

та кая ж спе цы яль насць бу-

дзе зна чыц ца і ў дып ло ме 

Ар цё ма. Ёсць і род ны брат 

Алё ша, яму пяць га доў. Але 

па куль што ён, як і мно гія 

дзе ці ў яго ўзрос це, вель мі 

час та мя няе свае ра шэн ні 

на конт бу ду чай пра фе сіі.

— Спа чат ку ха цеў стаць 

ра монт ні кам тэ ле ві за раў, 

за раз — мас та ком ці на стаў-

ні кам у шко ле. Не здзіў лю ся, 

ка лі ён са праў ды абя рэ той 

жа шлях, што і мы. На конт 

ся бе ма гу ска заць: спа дзя ю-

ся, што ста ну доб рым пе да-

го гам, што мя не бу дуць лю-

біць і па ва жаць дзе ці. На ват 

ка лі ад пра вяць на ад пра цоў-

ку ў вяс ко вую шко лу — ах-

вот на па га джу ся!

Да р'я ШЛА ПА КО ВА.

Фо та з аса біс та га 

ар хі ва ге роя.

«Я — З СЁ МА ГА ПА КА ЛЕН НЯ»,
Свой вы барСвой вы бар

Спра ва на ле ва ў верх нім ра дзе: дзя ду ля, ма ту ля, ба бу ля Ар цё ма, 
у ся рэд нім ра дзе — пра ба бу ля і пра дзя ду ля, 

у ніж нім — дзядзь ка Яў ген.

БА РЫС ТА ТОЙ, 
ХТО ДА ГА ДЗІЦЬ УМЕЕ

Смач ным на по ем і доб рым сло вам

Ва сям нац ца ці га до вы мін ча нін Ар цём КАС ЦЯ ЛЕЙ 

не ўяў ляе свай го жыц ця без на ву кі. Ён ву чыц ца 

на пер шым кур се Бе ла рус ка га дзяр жаў на га пе да га-

гіч на га ўні вер сі тэ та імя М. Тан ка, што дзень па глыб-

ляе ве ды на фа куль тэ це пры ро да знаў ства. Лі чыць, 

што та кая лю боў да ста ла ся яму ад сва я коў — у ро дзе 

Кас ця ле яў аж но сем па ка лен няў пе да го гаў!

Шля хі-да ро гі 
«Дзя цей Цью рын га»
Ка ман да БДУ «Дзе ці Цью рын га» вый шла ў чвэрць-

фі нал Вы шэй шай лі гі КВЗ. Інт ры га вы ра шы ла ся 

пад час дру гой гуль ні 1/8 фі на лу ў Маск ве. Бе ла ру сы 

за ня лі пер шае мес ца, па дзя ліў шы яго з ты ту ла ва-

най і во пыт най ра сій скай ка ман дай «Рус кая да ро га» 

Ар ма вір ска га дзяр жаў на га пе да га гіч на га ўні вер сі-

тэ та — яны на бра лі па 14,7 ба ла. Трэ цюю пу цёў ку 

ў чвэрць фі нал вый гра ла збор ная «G-Drіve», апя рэ-

дзіў шы са пер ні каў з «Ра зан ска га пра спек та».

КВЗшні кі спа бор ні ча лі ў трох кон кур сах. «Пры ві тан не» ўяў-

ля ла са бой прэ зен та цыю ка ман ды, у «Сі ту а цыі» гуль цы апе-

ра тыў на і ары гі наль на ад каз ва лі на не стан дарт ныя пы тан ні. 

Твор чае май стэр ства ацэнь ва лі ў «Му зыч ным фрыс тай ле».

У склад жу ры ўвай шлі ге не раль ны ды рэк тар «Пер ша га 

ка на ла» Кан стан цін Эрнст, рэ жы сёр тэ ат ра і кі но, тэ ле вя-

ду чы і па ста ян ны член жу ры КВЗ Юлій Гус ман, прад зю сар, 

сцэ на рыст і ак цёр Вя ча слаў Му ру гаў, тэ ле вя ду чы Вал дзіс 

Пельш, ак цёр Дзміт рый Ха раць ян і спя вач ка Пе ла гея.

БДУ прад ста ві лі сту дэн ты фа куль тэ та пры клад ной ма-

тэ ма ты кі і ін фар ма ты кі на ча ле з чац вёр та курс ні кам Мар-

кам Вя ліч кам.

Ад бор у фі наль ную гуль ню пра ду гледж вае на працягу 

се зо на пра вя дзен не пя ці гуль няў 1/8 фі на лу, трох чвэрць-

фі на лаў і двух паў фі на лаў. Се зон на ступ на га ад бор на га 

ту ра прой дзе з кра са ві ка да мая ў Маск ве.

У чвэрць фі на ле Вы шэй шай лі гі КВЗ сыг рае яшчэ ад-

на бе ла рус кая ка ман да — «Док тар Ха ус» (Ма гі лёў), якая 

за ня ла ў 1/8 фі на лу трэ цяе мес ца.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ліга смехуЛіга смеху

або Пры цяг нен не 
пе да га гіч най пра фе сіі


