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Ча му спа да ры ням ва 

ўзрос це лепш ад мо віц ца 

ад буй ных за вуш ніц і яр-

ка га ма ні кю ру, а свой гар-

дэ роб па поў ніць шый ны мі 

хуст ка мі і спад ні ца мі? Ці 

мож на на сіць ру жо вае? 

Як вы гля даць стыль на 

пас ля 50, раз бі ра ем ся з 

кі раў ні ком пра ек та «Эле-

гант насць па-за ўзрос там» 

Ак са най БА РЫ СЕ ВІЧ.

Шоў ку — так, 
тры ка та жу — не

Пры вы ба ры фа со наў лепш 

ад да ваць пе ра ва гу кла сі цы. 

Чор ная пра мая су кен ка, спад-

ні ца-ало вак або ты пу сон ца-

клёш. Час тая праб ле ма ў гэ тым 

уз рос це — жы во цік, які хо чац ца 

сха ваць. Та ды вар та вы бі раць 

спад ні цы і шта ны з вы со кай 

па сад кай. Вы гля даць больш 

зграб на да па мо жа ка рэк цый-

ная бя ліз на, а так са ма ма дэ лі 

адзен ня з бас кай, ва ла на мі, з 

за хі нам. Фі гу ру «скрад вае» і 

блу за на вы пуск, пад пя ра за ная 

ра мень чы кам.

— Я пры хіль ні ца та го, каб 

пас ля 50 зболь ша га на сі лі су-

кен кі і спад ні цы. Яны лепш пад-

крэс лі ва юць жа но чую фі гу ру. 

Хоць ве даю спа да рынь, якія ад-

да юць пе ра ва гу спар тыў на му 

сты лю і ў джын сах гля дзяц ца 

вель мі клас на, — ка жа Ак са на 

Ба ры се віч.

Вяс ной вар та ўспом ніць пра 

та кія лёг кія тка ні ны, як шоўк і 

шы фон. А вось тры ка таж не 

най леп шы ва ры янт. Так, мы 

пры вык лі да гэ тых рэ чаў, бо 

яны цёп лыя, кам форт ныя і не 

мнуц ца. Але голь фы, якія аб ля-

га юць фі гу ру, пад крэс лі ва юць 

не да хо пы. У гар дэ ро бе мож на 

па кі нуць толь кі жа ке ты і су кен кі 

са шчыль на га тры ка та жу.

Хуст кі, брош кі, 
ка пе лю шы

Са мы га лоў ны ак се су-

ар — шый ная хуст ка (па ме рам 

50 на 50 ці 60 на 60 сан ты мет-

раў). Ёй мож на пры крыць зо ну 

шыі і тым са мым «сха ваць» свой 

рэ аль ны ўзрост. Па спра буй це 

на сіць па лан ці ны — гэ та вель-

мі па-жа ноц ку. Іх экс перт ра іць 

вы ка рыс тоў ваць што дзень, а не 

толь кі пры па хо дзе ў тэ атр ці на 

вы ста ву. Асаб лі ва зруч на ў бе-

ла рус кае ле та, ка лі не хо чац ца 

браць з са бой жа кет: па клаў у 

су мач ку па лан цін, а по тым да-

стаў і на кі нуў на пле чы.

Ус пом ні це пра брош кі. «Іх 

мож на дэ ман стра-

ваць не толь кі на 

гру дзях. Ву чым ся 

на сіць іх на сцяг не, 

пры кол ваць да сум-

кі ра зам з хуст кай, 

да по яса», — да дае 

Ак са на Ба ры се віч.

Аку ля ры — гэ-

та та кі ж ак се су ар. 

Важ на па да браць 

апра ву, якая бу дзе 

ўпры гож ваць твар. 

Так са ма воб раз цу-

доў на да паў ня юць 

ка пя лю шы кі.

Што 
нель га?

— Я час та на зі-

раю, як жан чы ны 

за кошт адзен ня 

ста ра юц ца ма ла-

дзіц ца. Не вар та 

гэ та ра біць: так вы 

толь кі пад крэс лі-

ва е це не да хо пы. 

50+ — цу доў ны 

ўзрост, у якім ёсць свой шарм, — 

упэў не на экс перт.

Іс нуе не каль кі пра ві лаў, якія 

вар та за хоў ваць. На прык лад, не 

ад кры ваць ру кі — ку ды лепш 

бу дзе гля дзец ца ру каў тры 

чвэр ці ці доў гі. Лю бі це на сіць 

ма еч кі — на кід вай це лёг кі па-

лан цін. Са ра фа наў на шлей ках 

трэ ба па збя гаць. Ці куп ляць 

кам плект — з жа ке там на верх.

Рэ ка мен да ва ная даў жы ня су-

ке нак і спад ніц — ні жэй за ка ле-

на, шта ноў — кла січ ная або да 

кос тач кі. Не за праў ляй це шта ны 

ўнутр вы со кіх бо таў — на сі це іх 

з ба тыль ё на мі ці ча ра ві ка мі.

Не вар та ра біць яр кі ма кі яж і 

кід кі ма ні кюр.

— Ад моў це ся ад буй ных 

пярс цён каў і бран за ле таў — не 

заў сё ды ру кі ў гэ тым уз рос це 

вы гля да юць вый грыш на, та му 

не раю ак цэн та ваць на іх ува-

гу, — тлу ма чыць Ак са на Ба ры-

се віч. — Мне па да ба ец ца той 

час, ка лі спа да ры ні ле там на сі лі 

ка рун ка выя паль чат кі.

Па збя гай це глы бо ка га дэ-

каль тэ. Будзь це так са ма асця-

рож ныя з вы ба рам за вуш ніц: з 

уз рос там моч ка дэ фар му ец ца, 

і пад ця жа рам буй ных упры га-

жэн няў, на ту раль ных ка мя нёў, 

ву ха аб ві сае, што не вель мі пры-

го жа.

Пад крэс лі вай це 
не паў тор насць

— Фа і на Ра неў ская ў свой 

час ка за ла: «Ня ма тоў стых жан-

чын, ёсць ма лень кае адзен не». 

На са мрэч — дрэн ных фі гур не 

іс нуе. З да па мо гай пра віль ных 

рэ чаў усё мож на ска рэк та-

ваць, — лі чыць экс перт. — Не 

за бы вай це ся на дэ та лі. Ду маю, 

ва шы чы тач кі па мя та юць фільм 

«Служ бо вы ра ман». У га лоў най 

ге ра і ні Люд мі лы Ку ла гі най быў 

быц цам ба за вы гар дэ роб, але 

доб рыя кас цю мы на ёй гля дзе лі-

ся жу дас на, па куль сак ра тар ка 

Ве рач ка не на вя ла яе на дум ку 

ку піць стыль ныя бо ты і змя ніць 

па ход ку.

У гэ тым уз рос це важ на звяр-

нуць ува гу на тое, што змо жа 

пад крэс ліць ін ды ві ду аль насць 

жан чы ны і яе не паў тор насць.

На тал ля ЛУБ НЕЎ СКАЯ.

Фо та Ган ны ЗА НКА ВІЧ.
За да па мо гу 

ў ар га ні за цыі фо та здым кі 
дзя ку ем кра ме «Ка лін ка».

Спы тай це Спы тай це 
пра ра дзін наепра ра дзін нае

Ка лі 
свят ка ваць 
Мас ле ні цу?

«У гэ тым го дзе свят ка ван не Мас ле ні-

цы пры па дае на 4—10 са ка ві ка. Але 

кож ны год яе свят ка ван не мае роз-

ныя да ты: ад ся рэ дзі ны лю та га да 

кан ца са ка ві ка. Ча му так ад бы ва ец-

ца?» — пы тан не ад Ма рыі Іо сі фаў ны 

з Дзяр жын ска га ра ё на.

Рус кія да след чы кі тра ды цый най ду хоў-

най спад чы ны вы каз ва юць мер ка ван ні аб 

тым, што пер ша па чат ко ва Мас ле ні ца свят-

ка ва ла ся на па чат ку но ва га го да, які па 

ме ся ца вым ка лен да ры пры па даў на са-

ка вік, і бы ла пры зна ча на «сты му ля ваць 

пры ро ду ў дзень сон ца зва ро ту». І ўсё ж, 

ка лі ўлі чыць, што ад но з клю ча вых мес цаў 

ва ўсім скла да ным ры ту аль на-аб ра да вым 

комп лек се зай ма ла ка тан не на сан ках з 

го рак (спе цы яль на для гэ та га зроб ле ных), 

то больш дак лад ным ча сам ко ліш ня га 

пра вя дзен ня свя та трэ ба лі чыць апош ні 

ты дзень лю та га і пер шы ты дзень са ка ві ка. 

Та кая ча са вая су ад не се насць мо жа быць 

апраў да най у су вя зі з тым, што, хут чэй 

за ўсё, Мас ле ні ца не ка лі ад зна ча ла ся 

на пра ця гу двух тыд няў. І та ды пер шы 

свя точ ны ты дзень сім ва лі за ваў за кан-

чэн не зі мы, а дру гі — па ча так ка лян-

дар най вяс ны.

З пры хо дам хрыс ці ян ства і ак тыў ным па-

шы рэн нем у сфе ры са цы яль на га і куль тур-

на га жыц ця гра мад ства свят хрыс ці ян скай 

Пас ха ліі і ў су вя зі з увя дзен нем ся мі тыд нё-

ва га Вя лі ка га пос ту, які па пя рэд ні чаў па-

дзе ям Вя лі ка дня, свят ка ван не Мас ле ні цы, 

па-пер шае, ска ра ці ла ся з двух тыд няў да 

ад на го; па-дру гое, на бы ло да дат ко выя ры-

сы ў змес це, сім во лі цы і аб ра да вых па дзе-

ях; па-трэ цяе, па він на бы ло скон чыц ца да 

па чат ку пос ту. А зна чыц ца, Мас ле ні ца ста-

ла свят ка вац ца на вось мым тыд ні пе рад 

свят ка ван нем Вя лі ка дня.

У ася род дзі бе ла ру саў свят ка ван не Мас-

ле ні цы пра хо дзі ла больш сціп ла, чым ва 

ўсход ніх су се дзяў, ад нак пра сто ра выя ка-

ар ды на ты аб ра да вых па дзей і яд ро сім ва-

ліч ных склад ні каў бы лі фак тыч на ад ны і 

тыя ж. Толь кі яны да во лі час та бы лі быц цам 

спра са ва ны ў ры ту аль ным ча се. У мно гіх 

мяс ці нах фак тыч най мя жой рас па чы нан-

ня свя точ ных дзе ян няў быў чац вер, а не 

па ня дзе лак, як у рус кіх.

Ёсць усе пад ста вы акон ту рыць струк-

тур ную пас ля доў насць мас ле ніч на га тыд ня 

ў бе ла ру саў на ступ ным чы нам: Па ня дзе-

лак — па ча так свя та, вы пя кан не блі ноў, 

пад рых тоў ка ле дзя ных гор, са нак, «коў-

за нак», вы ка нан не аб ра даў «ва зіць ма ла-

дух», «па ха ван не дзе да» (тут і да лей уліч-

ва юц ца рэ гі я наль ныя асаб лі вас ці, ака ліч-

нас ці і час вы ка нан ня аб ра даў, на прык лад, 

ка тан не на ко нях у ад ной мяс цо вас ці маг ло 

быць у чац вер, у дру гой — у ня дзе лю). 

Аў то рак — па ча так гас ця ван няў, пра цяг 

гу лян няў. Се ра да — аб ход вёс кі з мэ тай 

па дзя кі «на ва жо нам», вы ка нан не аб ра ду 

«ка лод ка». Чац вер — «кон скае свя та» 

(аб' яз джа лі ма ла дых ко ней), вы бі ра лі па-

сту ха, вы пя ка лі блін цы для ка ро вы, дзе ці 

ўша ноў ва лі баб ку-па ві ту ху. Пят ні ца — «ха-

дзі лі да це шчы на блі ны» — зя ці на вед ва лі 

це шчаў. Су бо та — ка та лі ся з гор, пра цяг-

ва лі ся гас ця ван ні-ад вед кі. Ня дзе ля — 

апош ні дзень свят ка ван ня Мас ле ні цы — 

бы ла мак сі маль на на поў не на аб ра да мі і 

ры ту аль ны мі дзе ян ня мі. Заўт ра пач нец ца 

Вя лі кі ся мі тыд нё вы пост. Та му ў гэ ты «раз-

ві таль ны», «га вен ны» дзень трэ ба бы ло 

па спець шмат што зра біць: раз ві тац ца 

з зі мой, за па ліць мас ле ніч нае вог ні шча, 

спа ліць сім вал зі мы — са ла мя нае пудзіла 

Мас ле ні цы, ад но ў ад на го па пра сіць пра ба-

чэн ня за ўсе крыў ды, не па ра зу мен ні, якія 

зда ры лі ся на пра ця гу го да.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.
Да сы лай це свае пы тан ні аб ка ра нях і пры-

ста са ва нас ці да су час на га жыц ця ка лян дар-

ных і ся мей на-по бы та вых на род ных тра ды цый 

і аб ра даў на паш то вы або элект рон ны ад рас 

рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра дзін нае».

Гар дэ робГар дэ роб ЭЛЕ ГАНТ НАСЦЬ 
ПА-ЗА ЎЗРОС ТАМ

ПА РА ДЫ ПА СТЫ ЛІ ДЛЯ ТЫХ, КА МУ «ЗА»

 На за мет ку
— Да дай це воб ра зу яр кас ці. Спа да ры ні ду ма юць, што ім 

па су юць толь кі цём ныя ко ле ры, бо пры вык лі да іх. Але не трэ ба 

ба яц ца са ка ві тых фар баў: блан дзін кам у лю бым уз рос це да 

тва ру ру жо вы, а бру нет кам — бла кіт ны (вар та толь кі па да-

браць па трэб нае ад цен не).

— Туф лі вы бі рай це на не вя лі кім устой лі вым аб ца се.

— Пад ня ты каў нер ка шу лі да дасць воб ра зу шар му.

— Бе лую ка шу лю мож на ку піць у... муж чын скім ад дзе ле. 

Па-пер шае, там заў сё ды зной дзец ца пра мая ма дэль — пры-

та ле ныя і за ву жа ныя не вар та браць. Па-дру гое, у муж чын скім 

ад дзе ле ка шу ля звы чай на каш туе тан ней.

 Да вед ка
«Эле гант насць па-за 

ўзрос там» — гэ та шко ла 

сты лю і раз віц ця для дам, 

ста рэй шых за 50. Са цы-

яль ны пра ект стаў фі на-

ліс там кон кур су Socіal 

Weekend і атры маў фі нан-

са ван не ад Швей цар ска га 

Чыр во на га Кры жа. За ня ткі 

пра хо дзяць па трох кі рун-

ках: курс па сты лі, па фо-

та па зі ра ван ні і дэ фі ле 

ды па вы ра бе ак се су а раў.

— Са май па жы лой 

спа да ры ні, якая за раз 

ву чыц ца, 77 га доў. Гэ-

та ча роў ная пра ба бу ля, 

вель мі эле гант ная, яр кая, 

да гле джа ная. На пер шыя 

за ня ткі яна прый шла з 

ма ні кю рам, стыль най 

стрыж кай, у па да бра ным 

з гус там кам плек це. Ска-

за ла: «Я ха це ла ўра зіць 

вы клад чы ка». Ёй уда ло-

ся, — усмі ха ец ца Ак са на 

Ба ры се віч.

У Мін ску пра ект пра цуе 

на ба зе Цэнт ра ак тыў на га 

даў га лец ця. Сту дэн так на-

бі ра юць двой чы на год — 

у лю тым і каст рыч ні ку. 

Па доб ныя шко лы сты лю 

ад кры лі ся так са ма яшчэ ў 

ча ты рох рэ гі ё нах: у Брэс-

це, Сло ні ме, Баб руй ску і 

га рад скім па сёл ку Ко ха-

на ва.

Ад да ём пе ра ва гу ру ка ву даў жы нёй тры чвэр ці.

Спад ні ца 
па він на быць 
кры ху ні жэй 

за ка ле на, 
а туф лі — 

на не вя лі кім 
аб ца се.

Шый ная хуст ка — не за мен ны ак се су ар.


