
(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «СГ».)

Пра дац кае хю гэ гас па да ры гэ-

тай ка вяр ні «неш та чу лі», ад нак 

ін тэр' ер пад яго не пад ладж ва лі — 

больш ары ен та ва лі ся на ўлас ныя 

ўяў лен ні пра ўтуль насць і тое, з 

ча го яна скла да ец ца. У дэ ко ры па-

мяш кан ня — ані я кай вы чвар нас ці, 

ха лод на га гла му ру. Цёп лыя свет-

лыя ко ле ры це шаць во ка, да ло ні 

між во лі цяг нуц ца ад чуць фак ту ру 

мяк кай пра жы. Для хю гэ, да рэ чы, 

важ ныя ста ноў чыя так тыль ныя 

ад чу ван ні. Пах кру а са наў, да стаў-

ле ных у Мінск з Фран цыі ды тут 

да пе ча ных, абу джае аса цы я цыі з 

чымсь ці вель мі зна ё мым, пры ем-

ным і бяс печ ным. Ну, чым не хю-

гэ, ка жам Аляк санд ру ды Іры не: 

і пры сма кі ў вас, і ка ва, і га ра чы 

ша ка лад, і на ват глінт вейн у ме ню, 

і са ма хат няя, ся мей ная ат мас фе-

ра — усё па да бра на як мае быць 

для пры ем на га ад па чын ку.

З за да валь нен нем па зна ё мім 

чы та чоў і з гас па да ра мі Фё да ра-

ва мі. Іры на — кан ды дат бія ла гіч-

ных на вук. Тэ ма сур' ёз ная: «Ік со-

да выя кля шчы на ўрба ні за ва ных 

тэ ры то ры ях Бе ла ру сі». Вы пус ці ла 

кні гу, па спя хо ва вы яў ля ла ся бе як 

стар шая на ву ко вая су пра цоў ні ца 

ў ака дэ міч ным Ін сты ту це заа ло гіі, 

які ця пер ува хо дзіць у На ву ко ва-

прак тыч ны цэнтр На цы я наль най 

ака дэ міі на вук Бе ла ру сі па бія рэ-

сур сах. І вось яны ра зам з му жам, 

хі мі кам па аду ка цыі (так са ма з 

кан ды дац кай, хоць і не аба ро не-

най), рап там сыш лі ў зу сім ін шую 

сфе ру. Вя до ма, ка жам, мод ная 

тэн дэн цыя. Ця пер Мінск ледзь не 

«ка ва вай Мек кай» ста но віц ца, шу-

мяць фэс ты, фар мі ру ю чы тут ка ва-

вую куль ту ру.

— Спра ва не ў мо дзе, — тлу ма-

чыць Іры на. — Я са ма — ка ва ман-

ка. П'ю толь кі якас ны на пой. Піць 

ка ву — цэ лы ры ту ал. І, на ту раль-

на, пры ем на, ка лі ін шыя так са ма 

па дзя ля юць мае пры хіль нас ці. 

Ад ной чы ў дэ крэт ным вод пус ку 

гу ля ла я з ка ляс каю, дзет кі-двай-

нят кі мір на спа лі. А мне так за ха-

це ла ся ка вы! Але тут, на но вай 

ву лі цы Пят ра Мсці слаў ца, — ні-

вод най ка вяр ні. У «Да на Мол» з 

50-кі ла гра мо вай ка ляс кай мне да-

ле ка ва та. Ча сам бра ла з са бою 

ка ву ў тэр ма се. Але ж гэ та не тое 

за да валь нен не. Уве ча ры ка жу 

Са шу: да вай я пай ду на кур сы 

ба рыс та — ха чу на ву чыц ца ка ву 

ва рыць пра віль на. А той, ня доў га 

ду ма ю чы, пра па на ваў ад ра зу на 

гас па ды ню ка вяр ні ву чыц ца. Ён у 

мя не стра тэг.

— Так і бы ло: я ду маю на перс-

пек ты ву, — пад клю ча ец ца да на-

шай гу тар кі Аляк сандр. — Гэ та ў 

мя не ў на ту ры. Іра на кур сы пай-

шла, зай ма ла ся ў вя чэр ні час, і ёй 

спа да ба ла ся...

— Я, вя до ма ж, вель мі су мня ва-

ла ся, ка лі ўсё па чы на ла ся: «обще-

пит» і на ву ко вец — як су мяс ціць? 

Ды зай не ры, што ка вяр ню афарм-

ля лі, гле дзя чы на маю лёг кую раз-

губ ле насць, не як за пы та лі: а вы 

лю бі це лю дзей кар міць? Ка лі так, 

то ўсё ў вас атры ма ец ца. Тая фра-

за і да ла мне кры лы. Вя до ма ж, 

люб лю! Мне па да ба юц ца гос ці, я 

іх час тую з за да валь нен нем. Гэ та 

ў нас тра ды цыя ся мей ная...

Аў та рам гэ та га ар ты ку ла не раз 

да во дзі ла ся бы ваць у за га рад ным 

до ме баць коў Іры ны, які па бу да ва-

лі яны са мі не па да лёк ад Мін ска. 

Анд рэй Ула дзі мі ра віч Ры цік — па-

том ны вай ско вец, ін жы нер-ме-

ха нік, ужо ў ад стаў цы, Свят ла на 

Ге ор гі еў на — ін жы нер-бу даў нік. 

Сён ня абод ва ўжо, як га во рыц ца, 

на за слу жа ным ад па чын ку. Але 

па няц це ад па чын ку ну ні як не ста-

су ец ца з гэ ты мі людзь мі: яны заў-

сё ды поў ныя пла наў, якія ўва саб-

ля юць у жыц цё, ак тыў ныя, ба дзё-

рыя, па зі тыў ныя. Не менш па зі ты-

ву і ў Са ша вых баць коў: Аляк сандр 

Мі ка ла е віч Фё да раў — кан ды дат 

ме ды цын скіх на вук, ма ма, Ган на 

Ці ма фе еў на — бія фі зік.

— Іх во пыт пра цы ў біз не се нам 

вель мі да па мог, як і фі нан са вая 

пад трым ка, — пры зна ец ца Іры-

на. — А мае баць кі вель мі з до-

гля дам за на шы мі дзець мі да па-

ма га юць.

Маг чы ма, з ча сам яна ўжо як 

да след чы ца па спра буе асэн са-

ваць свой «ка ва вы» до свед і пра 

хю гэ па-бе ла рус ку на пі ша кні гу. 

Іры на так за хоп ле на ця пер но вай 

спра вай, што ка заць пра ка ву, яе 

га тун кі, пра ідэі, што мес цяц ца ў яе 

га ла ве, мо жа бяс кон ца:

— З усі мі маю зно сі ны, тры маю 

зва рот ную су вязь. Кож ны, хто за-

гляд вае да нас, — гэ та на ш гос ць. 

Прый шла не як дзяў чы на, пы та ец-

ца: а што бу дзе це ле там ра біць, 

ка лі цёп лая коф та непа трэб ная? 

Ра зу мею яе, як і тое, што ад вя-

за ных па ду шак ле там мо жа быць 

го ра ча. Ды не бу ду ж я сак рэ ты 

рас кры ваць, як улет ку ўсё ўлад ку-

ец ца. «Коф та» ж (так на зы ва ец ца 

ка вяр ня. — Аўт.) не толь кі з зі мой 

ды хо ла дам аса цы ю ец ца, мы яе і 

ле там на кід ва ем. А ле та ў на шай 

ка вяр ні яшчэ не бы ло: мы толь кі ў 

снеж ні 2018-га ад кры лі ся. Маг чы-

ма, да ле та я ўсё тут у ха лад на ва-

ты шоўк апра ну.

У нас тры ба рыс та. Па вел — 

на стаў нік ба рыс ты кі, ка ва-трэ нер, 

праз яго 500 вуч няў прай шло. Ма-

ры на — ба рыс та з пя ці га до вым 

ста жам. На та ша — зу сім юная, але 

ўжо вы дат на раз бі ра ец ца ў ка ве. 

Пра ца ба рыс та — гэ та ж і зна ём-

ства з ка ва вым зер нем. 

Ка лі па чы на еш пра ца-

ваць, то ра зу ме еш, што 

гэ та не ба наль ны на пой, 

не гор кая чор ная суб-

стан цыя. Ка ва — на пой 

скла да ны: у ім жа ка ля 

800 ара ма тыч ных і сма-

ка вых склад ні каў...

Са май вя лі кай праб-

ле май для Іры ны з Аляк-

санд рам бы ла... кан цэп-

цыя. Пад якім «со у сам» 

тую ка ву гас цям пра па-

ноў ваць? Чым яны ме на-

ві та пры цяг нуць у сваю 

ка вяр ню, ка лі на ва кол у 

Мін ску ўжо ёсць столь кі 

ўся го роз на га?

— Мы ад кры ва лі ся з 

перс пек ты вай раз віц ця, 

на ват сваю та вар ную мар ку за рэ-

гіст ра ва лі. Але ней кай ад мет най 

фіш кі ўсё ж не ха па ла. Ха це ла ся 

зра біць неш та та кое, ча му ана ла-

гаў ся род ка вяр няў ста лі цы ня ма. 

Ме сяц ду ма лі. Наз ва на ра дзі ла-

ся не як не ча ка на. Па кла лі дзя цей 

спаць, Са ша так са ма пай шоў. 

Я се ла, узя ла ко наў ку, прут кі, 

пра жу і звя за ла... коф тач ку для 

ко наў кі. Вось так і на ра дзі ла ся 

на ша «Коф та». Коф та — тое, што 

су гуч на з ка вай, бо азна чае цяп ло 

і ўтуль насць...

Ці пры мя няе Іры на ў афарм лен-

ні, у ад ладж ва ні ра бо ты ка вяр ні 

свае на ву ко выя ве ды? Ка жа — на 

кож ным кро ку. На ват пра кля шчоў 

і пра ві лы бяс пе кі ма ла дым ма мам 

рас па вя дае. Бо ці ка васць да гэ тай 

тэ мы, асаб лі ва ў вяс но вую па ру, 

ве лі зар ная. І ў цэ лым умен не ву-

чыц ца Іры не так са ма спат рэ бі-

лася.

— Мне вель мі шмат да ла мая 

на ву ко вая шко ла — па-пер шае, 

гэ та ўмен не з вя ліз на га па то ку 

ін фар ма цыі вы чля няць га лоў нае. 

На вы кі, якія атры ма ла пад час на-

пі сан ня ды сер та цыі, — тут рэа лі-

зу юц ца. Перш за ўсё ў ра бо це з 

да ку мен та мі. Хоць па гэ тай част цы 

больш шчы руе Са ша: у яго ро ля 

ад мі ніст ра цый ная.

Ці лёг ка ім з Іры най агуль ную 

спра ву ра біць? І ці мог ён прад ба-

чыць, што жон ка здоль ная на та кі 

ры зы коў на-ра ман тыч ны крок, як 

улас ная ка вяр ня?

— Я ве даў, што ў нас атры ма-

ец ца. Мы ўжо сем га доў ра зам. 

А я гу лец, як ужо ка заў, на доў-

га тэр мі но выя дыс тан цыі. І пла ны 

мае стра тэ гіч ныя. У гэ тым і спорт 

да па мог — я зай маў ся фут бо лам, 

кун-фу, шах ма та мі, біль яр дам. 

Ця пер агуль ная спра ва нас аб' яд-

ноў вае. У ёй важ на, пе ра ка на лі ся 

мы, па дзя ліць сфе ры ўплы ву і не 

пад ры ваць аў та ры тэт ад но ад на-

го. А так са ма не вы пі наць ся бе за 

кошт ін ша га. Наш тан дэм — гэ-

та твор чы тан дэм, які дае доб ры, 

якас ны, за па тра ба ва ны на рын ку 

пра дукт. Іра — гас па ды ня, ды рэк-

тар, а я — ме не джар па раз віц ці.

Аляк сандр, да рэ чы, ву чыў ся ў 

Бе ла рус кім дзярж уні вер сі тэ це на 

хі міч ным фа куль тэ це, ас пі ран ту ру 

за кон чыў у Ін сты ту це бія ар га ніч-

най хі міі, пра ца ваў у ла ба ра то рыі 

пры клад ной бія хі міі, на ка фед ры 

вы со ка ма ле ку ляр ных злу чэн няў. 

Паз ней у рам ках ся мей на га біз-

не су да па ма гаў баць кам. Там, 

пры зна ец ца, і на быў до свед, які 

вель мі спат рэ біў ся пры ства рэн ні 

ка вяр ні.

Да па маг ло, што ады шлі ў ня быт 

тыя ча сы, ка лі ве лі зар ныя цяж кас-

ці ўзні ка лі пры афарм лен ні біз не су. 

Ва ўся ля кім вы пад ку, у Фё да ра вых 

усё пра хо дзі ла глад ка, ін тэ лі гент-

на. Да рэ чы, ця пер у іх ёсць свая 

ста рон ка ў Ін стаг ра ме, а сайт па-

куль яшчэ ства ра юць. І ве раць у 

раз віц цё ка ва вай куль ту ры ў Бе ла-

ру сі. Маг чы ма, яна цал кам асаб лі-

вай бу дзе. З ча сам.

Іван і Ва лян ці на 

ЖДА НО ВІ ЧЫ.

Фо та Іва на ЖДА НО ВІ ЧА.
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МЕС ЦА З ДУ ШОЙ...

Ба рыс та Па вел і Ма ры на — вір ту о зы сва ёй спра вы.

У гэ тых крэс лах ся дзіш, як на воб ла ку.

Са з'яў лен нем трэ ця га дзі ця ці не ад ра зу, але праз пэў ны 

час, я ста ла фі ло са фам з нот кай па фі гіз му ў ха рак та ры. І па-

вер це, я не пе ра боль шваю. Ка лі ў мя не бы ло двое дзе так 

(дзяў чын ка і хлоп чык), то час та не па ко і ла ся пра ўсё на све це. 

Ну, на прык лад, упа ла дзі ця ў лу жы ну. Вя ду ма лое да до му 

чыр во ная-чыр во ная і са ма на ся бе злу ю ся: маў ляў, дзі ця не 

да гля дзе ла, яно мок рае і мо жа за хва рэць... Да та го ж агляд-

ва юц ца мі на кі, што яны па ду ма юць? Што я дрэн ная ма ці?

А ў гэ ты час ідзе маё дзі ця мок рае, бруд нае і ледзь ве 

не пла ча — крыўд на са мо му, што ўпа ла, дык яшчэ і ма ма 

злу ец ца! Але на вы ра та ван не двум ста рэй шым дзе цям Бог 

па слаў мне трэ цяе — дзяў чын ку Во леч ку з яр кім і ня прос-

тым ха рак та рам, вель мі ўпарт ую, дэ ман стра тыў ную, якая 

лю біць ві шчаць на ват без дай пры чы ны. Ка неш не, з узрос-

там яна ні бы та пе ра рас тае не ка то рыя свае праб ле мы...

Ра ней я ду ма ла, што яе ха рак тар — маё вы пра ба ван не. 

Ця пер ду маю, што яе ха рак тар — гэ та прос та яе ха рак тар. 

Яе пры го ды да па маг лі мне больш адэ кват на ста віц ца да 

ма іх ста рэй шых дзя цей, а ця пер і ма лод шай. Але больш за 

ўсё мне да па ма гае вы хоў ваць дзя цей і не з'е хаць з глуз ду 

па чуц цё гу ма ру!

Не як вы ра шы ла я, што рас се я насць ма ёй Олі да сягнула 

па ме раў, ка лі трэ ба на гэ та ўжо звяр нуць ува гу. Яна рэ-

гу ляр на неш та за бы вае і губ ляе. Асаб лі вай «па пу ляр нас-

цю» ка рыс та юц ца «шкар пэт кі на трэ ні роў ку» і «пад руч нік 

у шко лу». Праб ле му з пад руч ні кам вы ра шы лі да во лі хут-

ка — прос та пе ра ста лі браць бук вар да до му. А вось са 

шкар пэт ка мі прый шло ся па ва зіц ца. Са ма іх даю дзі ця ці ў 

ру кі, каб яна па кла ла іх у сум ку для трэ ні роў кі. Але як толь кі 

пры хо дзім на мес ца, аказ ва ец ца, што яна іх зноў «за бы ла 

па клас ці». За тое ў су мцы мож на знай сці якія-не будзь цац кі, 

гум кі для ва ла соў, алоў кі і на ват ней кія твор чыя вы ра бы, 

якія прос та не аб ход на па ка заць сяб рам.

Вось па га ва ры ла з дач кой сур' ёз на: маў ляў, ужо не ма лень-

кая, трэ ба быць больш уваж лі вай. Атры ма ла абя цан не, што 

яна бу дзе больш са бра най. І ў чар го вы раз пе рад вы ха дам на 

трэ ні роў ку я, як сяр жант з сал да там, аб мень ва ю ся фра за мі:

— Оля, фор му ўзя ла?

— Так, ма ма (тра се сум кай).

— Шкар пэт кі не за бы ла?

— Не за бы ла.

— А ка лі пра ве ру?

— Пра вя рай! Ка лі я пер шыя за бы ла, то дру гія ўзя ла!

— Як гэ та?

— А вось так! Ка лі я пер шыя за бы ла, то дру гія не.

— Ты, што, дзве па ры ўзя ла?

— Не-а... — хіт ра ўсмі ха ец ца. — ТРЫ!

— На вош та?

— Ну, ка лі пер шыя за бы ла, то дру гія ёсць, а ка лі дру гіх 

ня ма — то трэ ція!

Я пырс ну ла са сме ху.

— А ка лі трэ ція за бы ла?

Гля джу, «за віс ла» дзі ця, на пру жа на гля дзіць у бок свай го 

па коя. Ду маю, за раз пой дзе чац вёр тыя браць!

— Ну, пой дзем-пой дзем, а то споз нім ся, — сме ю чы ся 

да да ла я, і мы пай шлі.

Ужо ў марш рут цы я пе ра ста ла смя яц ца, бо за ўва жы ла, 

што Воль ка мая ней кая не спа кой ная. У ад каз на за ўва гу 

ма лая жа лас на пра шап та ла: «Ма ма! Шкар пэт кі...» Я апус-

ці ла га ла ву і зноў ста ла смя яц ца ўго лас. Па са ло не ка та лі ся 

ўсе тры па ры шкар пэ так — ужо шэ рыя ад бру ду. Збі ра лі мы 

іх з да па мо гай ін шых па са жы раў.

Пас ля та го вы пад ку не ска жу, што дзі ця маё ста ла менш 

рас се я ным, але ўсё ж за шкар пэт ка мі яна со чыць як трэба.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ.

#Яжмаці!#Яжмаці! НЕ ПА СЛУХ МЯ НЫЯ ШКАР ПЭТ КІ


