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У пра фе сіі фла рыс та 
ўсе ба чаць толь кі 
пры го жы бок — вы нік. 
За кад рам жа заў сё ды 
за ста ец ца ўвесь пра ца ём кі 
пра цэс. Пра тон ка сці 
пра фе сіі, мо ду на квет кі 
і стэ рэа ты пы рас каз вае 
фла рыст Але ся ГАН ЧАР.

КВЕТ КА ВАЯ МО ДА
У фла рыс ты цы іс нуе свая мо да. 

Так, на пя рэ дад ні зі мо вых свя таў 
з кож ным го дам усё больш да моў 
упры гож ва ец ца ка ляд ны мі вян ка-
мі, усё больш офі саў афарм ля ец ца 
квет ка вы мі кам па зі цы я мі. На огул, 
квет кі — аба вяз ко вы ат ры бут кож-
най важ най па дзеі ў жыц ці. Ме на ві та 
та му лю бы не стан дарт ны стыль ны 
па ды ход да афарм лен ня ця пер у мо-
дзе. На прык лад, вя сель ныя бу ке ты 
за раз ста лі больш вя лі кі мі і пыш ны мі. 
У іх фла рыс ты ўклю ча юць су ку ле нты, 
ча сам на ват ка люч кі, або ства ра юць 
мо на бу ке ты з ад на го ві ду кве так або 
рас лін, ча сам з вы ка ры стан нем та-
ко га не звы чай на га ма тэ ры я лу, як 
ба воў на. 

— Но ва ўвя дзен ні ў фла рыс ты цы 
з'яў ля юц ца што дня, — пры зна ец ца 
Але ся, — бо ў пра цэ се твор час ці пры 
ства рэн ні бу ке та аль бо кам па зі цыі 
ўзні кае ма са ідэй, вы ка рыс тоў ва ец-
ца ней кі се зон ны ма тэ ры ял, які мож на знай сці 
ў ле се, на по лі і на ват не звяр нуць ува гу, але 
ён ста не той са май «ра зы на чкай».

Тра ды цый на бе ла рус кія жан чы ны лю бяць 
ру жы, цюль па ны, пі во ні. Але за раз асаб лі ва 
па пу ляр ныя ра нун ку лю сы, аль стра ме рыі, гар-
тэн зія. Лю бі мыя ко ле ры ў бу ке тах — ру жо ва-
фі я ле та вы, чыр во ны. Ёсць і аб са лют на бяс-
прой грыш нае спа лу чэн не, якое па ды хо дзіць 
да лю бой на го ды і лю бо му ча ла ве ку. Гэ та бе-
ла-зя лё ная га ма: тан дэм пя шчот ных бе лых 
кве так і зе ля ні ны.

Так, як і ва ўсім ін шым, мо да ў фла рыс ты цы 
цык ліч ная і ад на знач на вяр та ец ца. Маг чы ма, 

толь кі ў ін шай ін тэр прэ та цыі і з па да чай пад 
ін шым вуг лом.

У КОЖ НА ГА СЕ ЗО НА — 
СВАЯ ПРЫ ГА ЖОСЦЬ

Бу ке ты ад роз ні ва юц ца адзін ад ад на го ў 
за леж нас ці ад се зо на. На прык лад, зі мой фла-
рыс ты час цей за ўсё вы бі ра юць іг лі цу, шыш кі, 
па лач кі ка ры цы, ба воў ну і жа лу ды. Але ча сам 
спе цы яль на імк нуц ца вы лу чыць бу кет на фо не 
сне гу, зра біў шы яго яр кім і цёп лым. Для гэ та га 
да да юц ца він ныя, за ла тыя ад цен ні, якія спа лу-
ча юц ца з шэ рым ліс цем і яга да мі.

Вяс ной бу ке ты раз ма лёў ва юц ца ў аква-
рэль ныя ко ле ры, бо ме на ві та ў гэ ты пе ры яд 
пры ро да абу джа ец ца і нам так па трэб ныя ад-
цен ні не ба, ру жо ва-аран жа ва га сві тан ня, пя-
шчот най зе ля ні ны, пер шых кве так. Гэ ты се зон 
пры ўно сіць у бу ке ты па стэль ныя ко ле ры: ру жо-
выя, са ла та выя, да лі кат на-бла кіт ныя, да лі кат-

на-фі я ле та выя, а так са ма шмат 
лег ка дум ных дэ та ляў — сту жак, 
ка рун каў, пер'я. 

Ле там квет ка выя кам па зі цыі 
ста но вяц ца ўсё больш яр кі мі і 
на сы ча ны мі. У гэ ты се зон абу-
джа ец ца асноў нае «фла рыс тыч-
нае» жыц цё — больш вя сел ляў 
і ме ра пры ем стваў на ад-
кры тым па вет ры. Акра мя 
гэ та га, мност ва кве так, як 
на шых, так і пры ваз ных, 
да ступ ныя і ра ду юць сва-
ёй рас ко шай.

Асаб лі ва па да ба юц ца 
ня вес там мар скія бу ке ты, 
якія ро бяць для тэ ма тыч ных 
вя сел ляў з вы ка ры стан нем 
ра ка ві нак, упры го жа ных ка-
раб лі ка мі і бе ла-сі ні мі стуж-
ка мі. Не вы хо дзіць з мо ды і 
«рус тык» — стыль сель скіх 
вя сел ляў. Ад нак пра ста та 
заў сё ды зман лі вая. Лі чыц-
ца, што чым пра сцей вы гля-
дае дэ кор, тым скла да ней 
яго ства рыць.

Во сень скія кам па зі цыі 
з кве так — ад ны з са мых яр кіх. 
Тра ва, ліс це, яга ды, га род ні на і 
са да ві на — усё гэ та вы гля дае ў 
во сень скім бу ке це вель мі ар га ніч-
на. Усе «ядо мыя» ад цен ні чыр во-
на га, аран жа ва га, ох ры бу дуць 
да мес ца і ство раць ат мас фе ру 
ўтуль нас ці.

— Я вель мі люб лю да да ваць 
у бу ке ты на ту раль ныя ма тэ ры-
я лы, — га во рыць Але ся. — На-
прык лад, са бра ныя на па лях ка-
ла сы. Мае лю бі мыя сты лі афарм-

лен ня — гэ та вяс ко вы, рус ты каль ны і «бо ха». 
Ім улас ці выя пра ста та, лёг касць, сва бо да і пры 
гэ тым на ту раль насць. У гэ тых сты лях да пу-
шчаль ны толь кі жы вы ма тэ ры ял. Мож на вы-
ка рыс тоў ваць і за су ша ны, але не штуч ны. Як 
і мно гім фла рыс там, мне скла да на пры няць 
ідэю пра цы са штуч ны мі квет ка мі, але пры 
ўзнік нен ні жа дан ня па доў жыць жыц цё кам па-
зі цыі я з ра дас цю пра цую з су ха цве та мі.

СТЭ РЭА ТЫ ПЫ
— У фла рыс ты цы іс нуе шмат стэ рэа ты паў. 

Вось, на прык лад, адзін з іх: жан чы ны ўпар та 
не лю бяць гваз дзі кі. Лі чаць іх не свя точ ны мі 
квет ка мі. Хоць у бу ке це іх на ват не па зна юць і 
ча сам блы та юць з пі во ня мі. Але гваз дзі кі мо-
гуць быць не толь кі чыр во ны мі. Іс нуе вя лі кая 
коль касць ад цен няў ад снеж на-бе ла га, пя-
шчот на-ру жо ва га да яр ка-ру жо ва га і фі я ле та-
ва га. І пры гэ тым гваз дзі кі — вель мі ўстой лі выя 
квет кі з не ве ра год на да лі кат ным во да рам. За 
ўсе гэ тыя вар тас ці фла рыс ты вель мі лю бяць 
пра ца ваць з гваз дзі ка мі і спа дзя юц ца, што з 
кож ным го дам ама та раў гэ тых кве так ста не 
яшчэ больш.

Разам з тым усё больш ня вест вы бі рае жыц-
ця ра дас ны жоў ты для асноў на га ко ле ру свай го 
вя сел ля і не звяр таюць ува гі на стэ рэа ты пы. Бо 
і праў да: усе ад цен ні лі мо на, лай ма, апель сі на 
на строй ва юць толь кі на па зі тыў ны і вя сё лы лад 
і вель мі асвя жа юць бу кет або кам па зі цыю.

— Вы бар кве так для вя сель на га бу ке та 
вель мі ін ды ві ду аль ны і за ле жыць ад се зо на, 
пе ра ваг ня вес ты, ка ля ро вай га мы, бюд жэ ту 
бу ке та. Я ду маю, што не па жа да ных кве так 
у лю бой кам па зі цыі або бу ке це ня ма, га лоў-
нае, каб яны па ды хо дзі лі ўла даль ні ку. А для 
фла рыс та ня ма ні чо га ці ка вей, чым брац ца 
за не звы чай ныя, ары гі наль ныя за дум кі і вы-
ка рыс тоў ваць но выя сар ты кве так.

ЗІ МО ВАЯ КАМ ПА ЗІ ЦЫЯ
Як пры зна ец ца Але ся, зі мо вую кам па зі цыю 

для до ма са ма стой на зра біць вель мі лёг ка. З 
ад мыс ло вых ма тэ ры я лаў спат рэ біц ца за дэ ка-
ры ра ва ная ёміс тасць — не вя лі кае вя дзер ца 
аль бо гар шчок, а так са ма спе цы яль ная зя-
лё ная фла рыс тыч ная губ ка. Усё гэ та мож на 
знай сці ў спе цы я лі за ва ных кра мах. А да лей 
усё ро біц ца вы ключ на па ва шым жа дан ні. 
Акра мя га лоў на га зі мо ва га ат ры бу та, га лі нак 
ел кі або хвоі, мож на да даць жы выя квет кі. А 
яшчэ га лін кі ел кі пры го жа вы гля да юць ра зам 
з доль ка мі апель сі на, шыш ка мі, бан ці ка мі і 
на ва год ні мі цац ка мі.

Для та го, каб кам па зі цыя пра ста я ла даў-
жэй, змя шчаць квет кі і га лін кі не аб ход на ў па-
пя рэд не пад рэ за ную па па ме ры фла рыс тыч-
ную губ ку, вы ма ча ную ў ва дзе і за ма ца ва ную 
ў ёміс тас ці та кім чы нам, каб са ма губ ка бы ла 
не бач на. Яе, да рэ чы, мож на за дэ ка ры ра ваць 
мо хам, шыш ка мі або яло вы мі лап ка мі. Каб 
кам па зі цыя вы гля да ла на ту раль на, па жа да на 
афарм ляць яе не больш чым у трох ко ле рах.

— Я лі чу, — пры зна ец ца фла рыст, — што 
чым больш не звы чай ная кам па зі цыя з кве так, 
тым ці ка вей яе раз гля даць. Але ва ўсім аба вяз-
ко ва па він на быць гар мо нія і найлеп шая якасць 

фла рыс та, як час та ка жуць — умен не свое-
ча со ва спы ніц ца. Тым не менш «ра зы начка», 
асноў ная ідэя аба вяз ко ва па він ны пры сут ні-
чаць у лю бой кам па зі цыі, на ват са май ма лень-
кай. Да кве так мож на да даць лю бую са да ві ну 
ці га род ні ну, га лоў нае, каб гэ та ад па вя да ла 
за дум цы бу ке та. Заў сё ды доб ра гля дзяц ца ў 
кам па зі цы ях шыш кі, яга ды, не звы чай ныя га-
лін кі, ка ва лач кі ка ры, мо ху, бя ро за выя спі лоў кі. 
Га лоў нае, каб у вы ні ку кам па зі цыя вы гля да ла 
на ту раль на і цэ лас на.

КАБ ПРА СТА ЯЛІ ДАЎ ЖЭЙ
Ка лі на бы ва е це квет кі, ад да вай це пе ра ва гу 

тым, чые бу то ны рас кры лі ся на па ло ву. Гэ та 
дасць ім маг чы масць рас крыц ца пас ля. Важ на 
так са ма, каб квет кі за хоў ва лі ся ў спе цы яль ным 
ха ла дзіль ні ку, бы лі ня даў на пры ве зе ны і ві зу-
аль на вы гля да лі све жы мі.

Для та го, каб бу кет ра да ваў вас як ма га 
даў жэй, кож ны дзень мя няй це ва ду ў ва зе і 
пад ра зай це сцёб лы па дыя га на лі на 45 гра-
ду саў. Гэ та дасць маг чы масць квет цы «піць» 
больш ва ды. Су тык нен не зрэ зу сцяб ла з па-
вет рам пры во дзіць да за ку пор ван ня пор і та го, 
што ва да пе ра стае «сіл ка ваць» квет ку, та му і 
не аб ход ны све жы зрэз.

Акра мя та го, квет кі не лю бяць скраз ня коў і 
рэз кай зме ны тэм пе ра ту ры, та му аба вяз ко ва 
пры транс пар ці роў цы на хо ла дзе «ўцяп ляй це» 
іх, а пры да стаў цы да до му не стаў це ад ра зу ў 
ва ду: дай це пры вык нуць бу ке ту да цяп ла.

У вы пад ку, ка лі вы куп ля е це квет кі, а не 
га то вы бу кет, аба вяз ко ва па аб ры вай це ўсё 
ніж няе ліс це, каб яно не да ты ка ла ся да ва ды і 
не па ча ло за гні ваць.

Каб па доў жыць жыц цё зрэ за ных кве так у 
ва зе, фла рыс ты ча сам вы ка рыс тоў ва юць ан-
ты сеп ты кі ў па раш ку.

ПРА СКЛА ДА НАС ЦІ І ЛЮ БІ МЫЯ 
МО МАН ТЫ ПРА ФЕ СІІ

— У фла рыс ты цы, — рас каз вае Але ся, — 
як і ў кож най пра фе сіі, ёсць пэў ныя 
скла да нас ці. На прык лад, ка лі ты не 
мо жаш даць за каз чы ку па трэб ны сорт 
кве так, бо за раз не се зон. Асаб лі ва гэ-
та ты чыц ца рэд кіх сар тоў. Спе цы фі ка 
пра цы з жы вы мі квет ка мі так са ма мае 
на ўва зе пэў ныя ўмо вы транс пар ці роў кі 
і за хоў ван ня, а так са ма до гля ду за імі. 
Фі зіч на гэ та са праў ды ня лёг кая пра ца. 
Ад нак вы нік, які звы чай на пе ра ўзы хо-
дзіць усе са мыя сме лыя ча кан ні, вар ты 
за тра ча ных сіл.

Мне больш за ўсё па да ба ец ца маг-
чы масць вы каз ван ня ідэі і ства рэн ня 
воб ра за праз квет кі. Скла да на знай сці 
больш дзіў ны, не паў тор ны і шмат гран ны 
ма тэ ры ял для твор час ці, — га во рыць 
дзяў чы на. — Пры ро да ні ко лі не ства-
рае двух ад ноль ка вых лю дзей. Не іс нуе 
і дзвюх цал кам ідэн тыч ных кве так. Іх 

мож на раз гля даць бяс кон ца, але ўсё роў на 
яны бу дуць роз ны мі.

Я люб лю пад бі раць ко ле ра выя і квет ка выя 
спа лу чэн ні, якія па ды хо дзі лі б пэў на му ча ла ве-
ку. Люб лю ад кры ваць но выя сар ты, спа лу чэн ні 
ко ле раў, спра ба ваць но выя ва ры ян ты кам па-
зі цый. Прос та тры маць у ру ках квет кі — гэ та 
ўжо ве лі зар нае за да валь нен не для мя не. А 
са мае каш тоў нае — гэ та ба чыць шчас лі выя 
тва ры ня вест, мець маг чы масць сва і мі ру ка мі 
па ра да ваць род ных і бліз кіх, ства рыць неш та 
не паў тор нае.

Ган на БА ГІ НО. bahіno@zvіazda.by

САК РЭТ 
ІДЭА ЛЬНА ГА БУ КЕ ТА

ЧА МУ ЖАН ЧЫ НЫ НЕ ЛЮ БЯЦЬ ГВАЗ ДЗІ КІ, А ЖОЎ ТЫ КО ЛЕР ЗНОЎ У МО ДЗЕ?

Каб бу кет ра да ваў вас як ма га даў жэй, 
кож ны дзень мя няй це ва ду ў ва зе 
і пад ра зай це сцёб лы па дыя га на лі 
на 45 гра ду саў.

Ёсць аб са лют на бяс прой грыш нае 
спа лу чэн не, якое па ды хо дзіць 
да лю бой на го ды і лю бо му ча ла ве ку. 
Гэ та бе ла-зя лё ная га ма: тан дэм 
пя шчот ных бе лых кве так і зе ля ні ны.

Фла рыст Але ся ўпэў не на: у пры ро дзе ня ма дзвюх 
цал кам ідэн тыч ных кве так.

За раз ня вес ты ўсё час цей вы бі ра юць вя лі кія 
і пыш ныя бу ке ты.

Ка лас кі ў бу ке це — гэ та пра ста та, 
лёг касць і сва бо да.

Тра ва, ліс це, яга ды, га род ні на і са да ві на — усё гэ та вы гля дае 
ў во сень скім бу ке це вель мі ар га ніч на.


