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—  Зра зу ме ла, што юве лiр ныя 

вы ра бы —  да лё ка не прад мет 

пер шай не аб ход нас цi. Але ж лю-

дзi пра цяг ва юць гу ляць вя сел-

лi —  а зна чыць, бу дуць куп ляць 

шлюб ныя i за ру чаль ныя пярс цён-

кi. За ру чаль ны —  гэ та пярс цё-

нак, якi до рыц ца дзяў чы не пад час 

пра па но вы ру кi i сэр ца, i яго но сiць 

толь кi яна, а шлюб ныя пярс цён кi —  

i яна, i ён. У апош нi час за ру чаль-

ныя пярс цён кi ста лi част кай вя-

сель най тра ды цыi i ў Бе ла ру сi. 

Дзяў чын кам, ка лi пра кол ва юць 

вуш кi, па-ра ней ша му пры ня та да-

рыць пер шыя за вуш нi цы з зо ла-

та. Ну, i юве лiр ныя ўпры га жэн нi 

па-ра ней ша му за ста юц ца вы дат-

ным па да рун кам ка ха най жан чы-

не на лю бое свя та, —  ка жа Ма-

ры на КУД РЫЦ КАЯ, пра да вец 

юве лiр на га ад дзе ла ў ад ным з 

ганд лё вых цэнт раў ста лi цы.

ШТО ЛЮ БЯЦЬ 
БЕ ЛА РУС КI?

Ня гле дзя чы на ўзру шэн нi i ка-

та клiз мы, на якiя, ма быць, за над та 

ба га тая на ша гiс то рыя, у мно гiх 

сем' ях за ха ва лi ся «ба бу лi ны ку-

фэр кi» з за ла ты мi за вуш нi ца мi i 

пярс цён ка мi. Звы чай на ўнуч кi та-

кiя рэ лiк вii за хоў ва юць як па мяць i 

надзя ва юць рэд ка. Ну, цi ад да юць 

у юве лiр ную май стэр ню, каб зра-

бiць з ба бу лi на га пярс цён ка не-

шта больш су час нае. Лi чыц ца, што 

зо ла та i каш тоў ныя ка мя нi —  гэ-

та свай го ро ду «кан стан та», «веч-

ныя каш тоў нас цi». Са праў ды, ёсць 

юве лiр ныя ўпры га жэн нi «па-за ча-

сам» —  iх ад роз нi ва юць прос тыя 

фор мы i дэ ма кра тыч ны ды зайн, не 

ўсклад не ны да дат ко вым дэ ко рам. 

Та кiя юве лiр ныя вы ра бы доб ра 

вы гля да юць i ўдзень, i ў вя чэр нiм 

воб ра зе. Але i ў юве лiр най сфе ры 

iс нуе мо да, хай i не та кая змен-

лi вая, як у сфе ры бi жу тэ рыi. Яе 

за ка на даў ца мi сён ня з'яў ля юц ца 

юве лiр ныя ста лi цы све ту —  Ган-

конг i Тай ланд. Раз на год у Ган кон-

гу пра хо дзiць су свет ная юве лiр ная 

вы стаў ка —  там на ра джа юц ца 

iдэi, якiя по тым «раз' яз джа юц ца 

па све це», адап ту ю чы ся ў кож най 

кра i не пад мяс цо выя гус ты.

—  Бе ла рус кi ры нак у асноў-

ным ад дае пе ра ва гу спа кой ным, 

ня яр кiм i ня кiд кiм упры га жэн ням: 

вы ра бы не буй ныя, ка мя нi не вя лi-

кiя. Вя чэр нiя юве лiр ныя ка лек цыi 

ў бе ла рус кiх юве лiр ных кра мах 

прад стаў ле ны не за над та шы ро-

ка, та му што не вель мi за па тра-

ба ва ныя, —  ад зна чае су раз моў-

нi ца.

Хоць, як рас каза лi мне, бы-

ва юць вы клю чэн нi з пра вi ла: ка-

ля ча ты рох га доў та му ў ад ной 

з мiн скiх юве лiр ных крам бы ло 

пра да дзе на калье з брыльянтамі 

за амаль 5 ты сяч до ла раў —  вя-

чэр няе ўпры га жэн не. Але ў цэ-

лым вя чэр нiя ак се су а ры на шы 

жан чы ны звы чай на куп ля юць у 

ад дзе лах бi жу тэ рыi, а не ў юве-

лiр ных кра мах.

Цi ка вы ню анс: бе ла рус кiя жан-

чы ны, як i ра сi ян кi, лю бяць так 

зва ны «анг лiй скi за мок» у за вуш-

нi цах. У ка лек цы ях жа для За-

ход няй Еў ро пы за вуш нi цы вы раб-

ля юц ца звы чай на з зам ком ты пу 

«цвiч кi» —  ён больш па да ба ец ца 

еў ра пей скiм жан чы нам.

Ка лi ка заць пра ка мя нi, то, 

па сло вах пра даў цоў юве лiр ных 

вы ра баў, на шы жан чы ны лю бяць 

та па зы —  бла кiт ныя, праз рыс-

тыя i не вель мi да ра гiя. У сла-

вян скiх кра i нах з усiх ка ля ро вых 

ка мя нёў та паз на огул най лепш 

пра да ец ца: ён па ды хо дзiць пад 

най больш рас паў сю джа ны ва Ус-

ход няй Еў ро пе ко ле ра тып «ле та» 

i па суе прак тыч на ўсiм сла вян кам 

без вы клю чэн ня. Ста лыя жан чы-

ны про сяць па ме раць пярс цён кi i 

за вуш нi цы з ру бi на мi. З імі час-

цей за ўсё пра да юц ца пярс цён кi 

вя лi кiх па ме раў —  iх куп ля юць 

да мы ва ўзрос це.

—  Ру бi ны ў мо дзе ўжо не-

каль кi се зо наў, але гэ тыя ка мя нi 

мо гуць пры ня пра вiль ным вы ка-

ры стан нi зра бiць воб раз «ста ра-

мод ным», —  га во рыць Ма ры на. —  

Каб стыль на на сiць iх ма ла дой 

дзяў чы не, трэ ба дэ та лё ва пра-

дум ваць свой воб раз.

Са мы да лi кат ны з каш тоў ных 

ка мя нёў —  iзум руд —  так са ма 

па да ба ец ца на шым жан чы нам, 

але, аказ ва ец ца, з iм уз нi ка юць 

праб ле мы. Спра ва ў тым, што 

коль цы i за вуш нi цы з iзум ру дам 

па тра бу юць вель мi бе раж лi вых 

ад но сiн —  ён лёг ка трэс ка ец ца, 

дае ско лы, яго не скла да на па-

дра паць.

—  На шы жан чы ны хо чуць 

быць пры го жы мi заў сё ды. I ка лi 

пры бi ра юць па кой або мы юць по-

суд, i ка лi ка па юць буль бу, i ка лi 

пя куць пi ра гi, яны, зда ра ец ца, не 

зды ма юць з паль цаў пярс цён кi. 

А юве лiр ныя ўпры га жэн нi пры-

зна ча ныя, каб адзя ваць iх «на вы-

хад», а до ма зняць i па клас цi ў ку-

фэ рак. Ка лi на сiць iх па стаян на, 

ка мя нi мо гуць па рэ па цца (асаб-

лi ва гэ та да ты чыц ца iзум ру даў), 

а мо гуць змя нiць ко лер —  яны ж 

так са ма пэц ка юц ца...

Ка лi га ва рыць пра ко ле ры, 

якiм ад да юць пе ра ва гу на шы 

жан чы ны, мне рас ка за лi, што, на-

прык лад, у юве лiр най ка лек цыi ў 

срэб ры з крыш та ля мi Сва роў скi 

доб ра пра да ва лi ся ўпры га жэн нi 

ў бла кiт ным i зя лё ным ко ле рах. 

А вось з аран жа вы мi крыш та ля-

мi —  не пай шлi, ня гле дзя чы на 

тое што ў нас ня ма ла дзяў чат i 

жан чын з ру ды мi або каш та на вы-

мi ва ла са мi i ка ры мi ва чы ма.

ЯК ВЫ БI РА ЮЦЬ 
«ЮВЕ ЛIР КУ»?

Цi куп ля юць у Бе ла ру сi брыль-

ян ты? Уя вi це са бе, бы вае i гэ та.

—  Кошт юве лiр ных вы ра-

баў з дыя мен та мi не заў сё ды 

не ве ра год на вы со кi. На прык-

лад, за ру чаль ны пярс цё нак з 

брыль ян там мож на знай сцi на-

ват за 400 руб лёў. Так, гэ та бу-

дзе вель мi ма лень кi ка мень чык. 

Але не «аскол кi», як ча сам ка-

жуць па куп нi кi. Та ко га па няц ця, 

як «аскол кi брыль ян та», у юве-

лi раў ня ма.

Брыль янт юве лi ры ацэнь ва юць 

па ча ты рох кры тэ ры ях, якiя i вы-

зна ча юць кошт ка ме ня: па мер, 

ко лер, чыс цi ня i гру па аг ранкi. Не-

спе цы я лiс там зда ец ца, што ўсе 

брыль ян ты бе лыя, на са май жа 

спра ве ко лер гэ та га ка ме ня юве-

лi ры ацэнь ва юць па шка ле ад 

1 да 9, дзе адзiн ка —  аб са лют на 

бе лы ка мень, а чым блi жэй да 9, 

тым больш у яго ко ле ры жаў цiз ны. 

Больш жоў тыя брыль ян ты тра ды-

цый на спа лу ча юць з чыр во ным зо-

ла там —  та ды жоў тае ад цен не не 

так пры кмет нае. У бе лым i жоў тым 

зо ла це ка мень звы чай на бе лы, а 

зна чыць, вы раб да ра жэй шы. Чыс-
цi ня ка ме ня —  гэ та ад сут насць дэ-
фек таў, рас ко лiн, га за вых бур ба-
лак. Кла сiч ная аг ранка брыль ян та 
—  57 гра няў, спро шча ная —  17 

гра няў.

Як па куп нi кi вы бi ра юць «юве-
лiр ку»? Зра зу ме ла, што доў га i 
ўдум лi ва —  па куп ка ж ня тан ная. 
Ме ра юць, сы хо дзяць i вяр та юц ца 
па не каль кi ра зоў. Але бы ва юць, 
уя вi це са бе, i ў гэ тай сфе ры спан-
тан ныя па куп кi.

—  Не каль кi га доў та му на Но-

вы год у Се раб ран цы ў юве лiр-

ным ад дзе ле гi пер мар ке та муж-

чы на ку пiў у па да ру нак за вуш нi-

цы амаль за паў та ры ты ся чы до-

ла раў (у руб лё вым эк вi ва лен це, 

зра зу ме ла). Дзiў на: зда ва ла ся б, 

ка лi збi ра еш ся вы браць да ра гi 

юве лiр ны вы раб, iдзеш ку ды-не-

будзь у цэнтр го ра да, у «кру ты» 

ма га зiн на Ня мi гу або на Кар ла 

Марк са. А ён пры бег 31 снеж ня 

ра нi цай, ку пiў пра дук ты i — па 

за вуш нi цы для жон кi.

Да рэ чы, ад на з тэн дэн цый юве-

лiр най мо ды, якая ўжо до сыць 

доў га на пi ку па пу ляр нас цi, —  

за ла тыя i ся рэб ра ныя вы ра бы 

ў не звы чай ных, не стан дарт ных 

фор мах, з эмал лю, па доб ныя на 

бi жу тэ рыю. У Еў ро пе та кiя вы ра-

бы за па тра ба ва ныя. На шым па-

куп нi кам, рас па вя да юць спе цы я-

лiс ты, гэ та не асаб лi ва цi ка ва: ка лi 

пра па ну ец ца, на прык лад, за ла тое 

ўпры га жэн не з эмал лю, якое на 

пер шы по гляд вы гля дае не як зо-

ла та, а ты му сiш пла цiць за гэ ты 

вы раб як за зо ла та —  вя лi кай за-

цi каў ле нас цi ў па доб ным ня ма.

А КА ЛI ТАН НЕЙ?
У юве лi раў iс ну юць хiт рас цi, якiя 

да зва ля юць ад чу валь на знi зiць ца-

ну на юве лiр ны вы раб. На прык лад, 

так зва ныя пус та це лыя лан цуж кi 

(та кiя ня рэд ка пры во зяць да до му з 

ку рор та). Звя но лан цуж ка ўся рэ дзi-

не не на поў не на зо ла там, а ўяў ляе 

са бой пус тую тру ба чку. Та кiя лан-

цуж кi ў нос цы менш прак тыч ныя, 

яны рвуц ца, а «коль цы» лан цуж ка 

дэ фар му юц ца. У пярсцёнках вы-

твор ца мо жа эка но мiць ме тал на 

«шын цы». «Шын кай» юве лi ры на-

зы ва юць ад ва рот ны бок пярс цён ка. 

Гэ ты ад ва рот ны бок ро бiц ца тон кi, 

а асноў ная ма са ме та лу вы ка рыс-

тоў ва ец ца на доб рую част ку пярс-

цён ка, якую мы ба чым, ка лi ён на 

паль цы. Але праб ле ма ў тым, што 

та кая не на дзей ная «шын ка» мо жа 

лоп нуць або па гнуц ца —  на ўрад 

цi та кое ўпры га жэн не пра слу жыць 

доў га i вы змо жа це пе ра даць яго ў 

спад чы ну да чцэ або ўнуч цы. 

У за вуш нi цах, каб зра бiць вы раб 

тан ней шым, вы твор ца мо жа па лег-

чыць шлен зу —  част ку зам ка, якая 

ха ва ец ца за ву хам. I ў гэ тым вы пад-

ку так са ма ёсць ве ра год насць, што 

за шпiль ка зла ма ец ца. Та кiм чы нам, 

на быц цё не сер ты фi ка ва най «юве лiр-

кi», на прык лад, у ма лень кiх кра мах 

на пры мор скiх ку рор тах, заў сё ды 

ўтрым лi вае пэў ную ры зы ку.

Як па чаць раз бi рац ца ў юве лiр-

ных упры га жэн нях? Як на ву чыц ца 

ра зу мець, што на са мрэч пры го жа, 

а што вуль гар на? Толь кi з да па мо-

гай прак ты кi, ка жуць юве лi ры. Гэ та 

ўмен не вы хоў ва ец ца так са ма, як 

умен не раз бi рац ца ў доб рых вi нах 

або, на прык лад, у элiт ных сы рах. 

Тое, што сён ня жан чы ны ня рэд ка 

ад да юць пе ра ва гу дэ ма кра тыч-

най бi жу тэ рыi, а не ўпры га жэн ням 

з каш тоў ных ме та лаў, спе цы я лiс-

ты ацэнь ва юць са зна кам «плюс». 

Прын цып «до ра га-ба га та» сы хо-

дзiць у мi ну лае, i гэ та доб ра. Па-

пер шае, клас ная аў тар ская бi жу-

тэ рыя фак тыч на мо жа каш та ваць 

да ра жэй, чым нiз ка проб нае за ла-

тое ўпры га жэн не з фi я нi та мi за мест 

каш тоў ных ка мя нёў. А па-дру гое, 

на ват якас ныя за ла тыя вы ра бы 

сён ня не з'яў ля юц ца iн вес ты цы яй —  

ка лi, вя до ма, гэ та не фа мiль ныя 

каш тоў нас цi або не экс клю зiў ныя 

юве лiр ныя шэ дэў ры ад вя до мых 

ды зай не раў. Так што вы бi ра ем тое, 

што нам па кi шэ нi i па гус це —  i ад-

чу ва ем ся бе ка ра ле ва мi!

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВIЧ.

ДО РА ГА-БА ГА ТА
У на шы днi па тым, што на дзе та на ча ла ве ка, до сыць скла-

да на склас цi ўяў лен не аб уз роў нi яго да хо даў. I гэ та асаб лi ва 

прыкмет на, ка лi ка заць аб упры га жэн нях: сён ня ў мо дзе бi жу-

тэ рыя —  не да ра гiя вы ра бы з не каш тоў ных ме та лаў. Iх ах вот на 

но сяць i стар ша клас нi цы, i па спя хо выя да мы за со рак. Юве лiр-

ныя ўпры га жэн нi, зда ец ца, ста лi менш ак ту аль ныя —  су час ныя 

жан чы ны лёг ка абы хо дзяц ца без iх. Але пра даў цы юве лiр ных 

крам сцвяр джа юць, што гэ та не так.

«За ру чаль ны —  гэ та 
пярс цё нак, якi до рыц ца 
дзяў чы не пад час пра па но вы 
ру кi i сэр ца, i яго но сiць 
толь кi яна, а шлюб ныя 
пярс цён кi —  i яна, i ён».

«Са мы да лi кат ны з каш тоў ных 
ка мя нёў —  iзум руд... Коль цы 
i за вуш нi цы з iзум ру дам 
па тра бу юць вель мi бе раж лi вых 
ад но сiн —  ён лёг ка 
трэс ка ец ца, дае ско лы, 
яго не скла да на па дра паць».

«На шы жан чы ны хо чуць быць 
пры го жы мi заў сё ды. I ка лi 
пры бi ра юць па кой або мы юць 
по суд, i ка лi ка па юць буль бу, 
i ка лi пя куць пi ра гi, яны, 
зда ра ец ца, не зды ма юць 
з паль цаў пярс цён кi. 
А юве лiр ныя ўпры га жэн нi 
пры зна ча ныя, каб адзя ваць 
iх «на вы хад», а до ма зняць 
i па клас цi ў ку фэ рак...» 


