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З жыц ця 
«га луб коў»

Ка лi га ва рыць пра цёп лую па ру го да, вядома, лепш зай мац ца гэ-
тым не дзе на лу зе, ка ля рэч кi... Га лоў нае, каб авад нi з ка ма ра мi 
не да пя ка лi. Вель мi па ды хо дзiць так са ма цi хая ляс ная сцеж ка... 
Праў да, ка лi зай мац ца пра цэ сам па воль на або ў вы со кай тра ве, 
ёсць ры зы ка яко га кля шча пад ча пiць. Ста ры вяс ко вы парк — 
уво гу ле iдэа льны ва ры янт: i пра ха ло да та бе пад кро на мi вя лi кiх 
ве ка вых дрэў, i лю дзей, як пра вi ла, ня ма... Не, мож на, вя до ма i 
на алею га рад ско га пар ку вы брац ца, асаб лi ва ка лi хо чац ца эк-
стры му, уве ча ры (Як у тым анек до це: «Шах ма тыст быў з дзяў-
чы най у пар ку, i на iх на па лi ху лi га ны. Аца нiў шы аб ста ноў ку, 
ён вы ра шыў ах вя ра ваць ка ра ле вай»)... Не ка то рыя ры зы ку юць 
«за свя цiц ца» не дзе ў два ры до ма, але та кiх ня шмат, маў ляў, 
што за «дзi ця чы сад». Цэнт раль ны пра спект, кра мы, мет ро — 
вось што са праў ды за бяс печ вае ад рэ на лiн, ка зы ча нер вы та бе 
i на ва коль ным! Га лоў нае, каб лю дзей по бач бы ло па бо лей, каб 
ува гi — з усiх ба коў!..

Не ве даю, пра што па ду ма лi вы, але я пра чар го вую тэ му «Ба ля-
саў» — шпа цыр за ка ха ных i ўво гу ле пра па рач кi. Ну, тыя, што хо дзяць, 
узяў шы ся за ру кi. З бо ку па гля дзець — чыс та га луб кi. Праў да, тут я, 
на жаль, не ў сэн се — «птуш кi мi ру», а зу сiм на ват на ад ва рот. Вы ж 
ве да е це, за што ка му наль нi кi не лю бяць га лу боў-пту шак? Вось i мы 
па га во рым пры клад на пра тое ж, толь кi да тыч на лю дзей. Пра тых, што 
ро бяць усё пад крэс ле на дэ ман стра тыў на, на пуб лi ку. Каб бы ло больш 
зра зу ме ла, пра што га вор ка, мож на, на прык лад, пры га даць па ру Джы-
гур да—Анi сi на. Га лоў ны «вя хiр» у гэ тым тан дэ ме, вя до ма, Джы гур да, 
але i жон ка «за паль вае». Да стат ко ва пры га даць ха ця б вы кла дзе ны 
ў iн тэр нэ це вi дэа ро лiк яе ро даў. Ка ра цей ка жу чы, ка лi ве даць усе iх 
«пры го ды», за ста ец ца толь кi пры га даць анек дот: «Ка лi ба чу ў пар ках 
на лаў ках вы ра за ныя iм ёны за ка ха ных, гэ та не па да ец ца мi лым. Мя не 
тры во жыць пы тан не: на вош та лю дзi на спат кан не бя руць нож?» Але 
гэ та «птуш кi» вы со ка га па лё ту: яны ка лi i ўплы ва юць не як на нас, дык 
хi ба толь кi з эк ра наў тэ ле вi за раў. Тут усё прос та — вы клю чыў i не гля-
дзi. Ад нак та кiх «га лу боў» ха пае i ў на шым што дзён ным жыц цi, i вось 
iх ужо ча сам бы вае не аб мi нуць...

Ра ней, ка лi хто па мя тае са ста рэй ша га па ка лен ня, з дзяў ча та мi «ха-
дзi лi». «Ты з кiм ця пер хо дзiш?» Ха дзi лi на шпа цы ры ў пра мым сэн се 
слоў, на ват не заў сё ды пад руч ку. Але i гэ та га маг ло быць да стат ко ва, 
каб сяб ры, род ныя гэ тую па ру «па жа нi лi». А ўжо ка лi за ўва жы лi, што 
хло пец з дзяў чы най не дзе, узяў шы ся за ру кi, прай шлi ся... «Ха дзi лi» не як 
са рам лi ва, па маг чы мас цi не на вi да во ку. Нi даць нi ўзяць — га луб кi!

А што ця пер? Па мя та е це 
анек дот? «Два ёлуп нi, па гля-
дзеў шы стуж ку «300 спар тан-
цаў», паў га дзi ны стрым лi ва лi 
на тоўп лю дзей на эс ка ла та ры 
ў мет ро». Дык вось, ро лю гэ тых 
пер са на жаў у жыц цi час та зай-
ма юць па рач кi за ка ха ных. I вы ж 
не ад ной чы ба чы лi, так? Па воль-
на вый сцi з ва го на, гэ так жа ра-
зам (аба вяз ко ва!) прай сцi ся праз 
два тур нi ке ты, пры го жа ў гэ ты 

мо мант уз мах нуў шы счэп ле ны мi руч ка мi... I нi чо га, што зза ду на тоўп «зла-
маў» крок, уткнуў шы ся ў спi ны «га луб коў», а па пе ра дзе на дзя ся так мет раў 
ужо даў но нi ко га ня ма. Ня хай увесь свет па ча кае — ка хан не iдзе! Гэ та пры 
тым, што ў та го «ка хан ня» яшчэ, як той ка заў, ма ла ко на вус нах не аб сох ла. 
Та кiя вось гуль нi ў да рос лых. Да во лi час та, на жаль, вуль гар ныя...

Школь нi ца, ге ра i ня аме ры кан скай мо ла дзе вай ка ме дыi «Пер шы раз» 
(так, так, вы ўсё пра вiль на зра зу ме лi) як раз пра тое га во рыць свай му 
хлоп цу: «Ве да еш, я не тан цую, не аб ды ма ю ся i не ца лу ю ся пры ўсiх. 
Мя не ад гэ та га ва нi туе. Гэ та ж iды я тызм. Ста нуць па ся род ганд лё ва га 
цэнт ра — i да вай пры ўсiх лi зац ца. Фу!»...

Ка ле га вель мi трап на за ўва жы ла пра па ча так но ва га на ву чаль на га 
го да: «На ву лi цах з'я вi ла ся шмат ма ла дзень кiх дзяў чат. Пер ша курс нiц 
ад ра зу мож на па знаць па но вых туф лях i ба са нож ках». Гэ та зна чыць, 
што, не па спе еш азiр нуц ца, як у го ра дзе з'я вiц ца но вая коль касць 
па ра чак... Як па каз вае до свед, не ва ўсiх з iх ад но сi ны за ха ва юц ца на-
доў га. Што, у прын цы пе, на ту раль на: у та кiм уз рос це не кож ны ма ла ды 
ча ла век га то вы да сур' ёз ных ста сун каў. Па ха дзiць пад руч ку — са мы 
прос ты вон ка вы спо саб па ка заць сваю са ма стой насць i да рос ласць. 
На са мрэч мно гiя яшчэ зна хо дзяц ца ў па ло не юнац кiх ле ту цен няў. Як 
ка заў га лоў ны ге рой зга да най мо ла дзе вай ка ме дыi: «Секс... Вось што 
я ве даю пра яго... Секс леп шы, па куль яго яшчэ не бы ло. Та му што, 
па куль яго яшчэ не бы ло, секс — гэ та ма ра, ва кол якой кру цiц ца ўвесь 
твой свет. А пас ля... А пас ля гэ та толь кi секс...»

Як бы там нi бы ло — гэ та цу доў ны час у жыц цi, якi нi ко лi ўжо не паў то-
рыц ца. Ка лi ўсё ўпер шы ню. Ка лi ўсё пры го жа i iдзе ад сэр ца. Лёг кi до тык 
рук, вус наў... Не на па каз, каб не спу жаць тое, што на ра джа ец ца...

У кан цы стуж кi дзяў чы на, не стры маў шы ся, на ва чах ва ўсёй шко лы 
кi да ец ца ў аб дым кi да ма ла до га ча ла ве ка i ца лу ец ца з iм. Та му што да 
яе пры хо дзiць са праўд нае па чуц цё... Га луб кi су стрэ лi ся. Гля дач змах-
вае слё зы. Хэ пi энд.

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Ра ней, ка лi хто па мя тае са 
ста рэй ша га па ка лен ня, з дзяў ча та мi 
«ха дзi лi». «Ты з кiм ця пер хо дзiш?» 
Ха дзi лi на шпа цы ры ў пра мым 
сэн се слоў, на ват не заў сё ды пад 
руч ку. Але i гэ та га маг ло быць 
да стат ко ва, каб сяб ры, род ныя 
гэ тую па ру «па жа нi лi».

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)
— Ці ад роз ні ва ец ца па ды ход да клі ен та ў за леж-

нас ці ад яго ўз рос ту?
— Ка лі пра цу еш з дзець мі, то тут вы бар кас цю ма 

і яго ба чан не за ле жыць ад па ста ноў кі бу ду ча га ну ма-
ра. Ка лі ёсць пес ня, пад якую ўсё ро біц ца, то сцэ ніч-
нае ўбран не аб мяр коў ва ем з ха рэо гра фам, кі раў ні ком 
юных ар тыс таў. З да рос лы мі пра цэс не чым па доб ны. 
Мне вель мі важ на спа чат ку па зна ё міц ца з клі ен там і 
зра зу мець яго жа дан ні. На прык лад, пра фе сій ны за-
ня так заў сё ды на клад вае на ча ла ве ка свой ад бі так. 
Уліч ва ец ца і тое, для якой на го ды па трэб ны рэ чы. Ка лі 
га вор ка ідзе пра вя чэр нюю су кен ку, то мае зна чэн не 
фар мат ме ра пры ем ства. Акра мя гэ та га, уліч ваец ца тып 
фі гу ры, ко лер, каб адзен не маг ло вый грыш на гля дзец-
ца на сва ёй гас па ды ні. Ка лі мы з клі ен там ужо вы зна-
чы лі ся з эс кі зам, то едзем у кра му і шу ка ем па трэб ныя 
ма тэ ры я лы для па шы ву.

— Коль кі вам па трэб на ча су, каб па шыць вя чэр-
нюю су кен ку?

— Бы вае, што ўбор шы ец ца вель мі хут ка. Ка лі трэ-
ба зра біць тэр мі но ва, то ма гу і за дзень па шыць. Але ў 
та кім вы пад ку па він ны быць вы зна ча ны рам кі — што 
бу дзе на вы ха дзе. Доб ра, ка лі да ец ца больш сва бо ды 
для твор час ці, але та ды на па шыў мо жа спат рэ біц ца 
ка ля ме ся ца.

— Па ра лель на пра цу е це над ства рэн нем но вых 
ка лек цый?

— Но вую ка лек цыю я аба вяз ко ва «ад шы ваю» кож-
ныя паў го да. За два-тры ме ся цы да па чат ку пра цы над 
ёй па чы наю ду маць над кан цэп цы яй, над тым, дзе бу ду 
яе вы стаў ляць. За раз вось у каст рыч ні ку пла ную па каз. 
Бы вае, што ад на ка лек цыя пра да ец ца за ты дзень, а з 
ін шай ёсць маг чы масць вы стаў ляц ца на роз ных ме ра-
пры ем ствах.

— Ці ўзні ка юць дум кі вый сці на маш таб ную вы-
твор часць?

— Я пра цую ад на, та му ня лёг ка спра віц ца з усі мі на груз-
ка мі. Дум кі пра маш таб ную вы твор часць уз ні ка юць, але 
па куль што я ба чу іх рэа лі за цыю ў тым, каб «ад шы ваць» 
асоб ныя част кі ма дэ ляў, а по тым збі раць іх у кан чат ко вы 
пра дукт. Сваё зна чэн не мае і на яў насць стар та ва га ка пі та-
лу, та ды мож на ду маць пра па шы рэн не вы твор час ці.

— Ды зайн адзен ня мае шмат га до вую гіс то рыю. 
Як, на ваш по гляд, не згу біць сва ёй «фіш кі» і ра зам 
з тым са ма ўдас ка наль вац ца ў гэ тай сфе ры?

— Па він на пры сут ні чаць раз на стай насць, жа дан не 
здзіў ляць кож ны раз. У не ка то рых ды зай не раў ёсць 
«фіш ка», і яны паў та ра юць яе ўвесь час, але яна ўжо 
не дае пер ша па чат ко ва га эфек ту. Ты ідзеш на но вы 
па каз, ад нак ні чо га но ва га не ба чыш. У мя не не бы вае 
дзвюх ад ноль ка вых су ке нак. На ват пры вы ка ры стан ні 
ад ноль ка вай тка ні ны ма дэ лі бу дуць роз ны мі. Звы чай на 
ў па ка зе ўдзель ні ча юць ка ля 35 ма дэ ляў, і кож ную з іх я 
рас пра цоў ваю пад роз ныя фі гу ры і ты па жы.

— Кан ку рэн та здоль насць ся род ды зай не раў... У 
чым яна пра яў ля ец ца?

— Быць кан ку рэн та здоль ным для ды зай не ра — зна-
чыць ад па вя даць пэў на му ўзроў ню. На мой по гляд, ён 
вы зна ча ец ца тым, што па він на пры сут ні чаць цяр пен не і 
імк нен не пе ра адоль ваць улас ныя па мыл кі. Га лоў нае — 
не спы няц ца, ка лі сён ня ў ця бе неш та не атры ма ла ся. 
Не апус каць рук, са ма ўдас ка наль вац ца і шу каць свай го 
клі ен та, яко му бу дзе па да бац ца ство ра нае ва мі.

— Вы вы лу ча е це для ся бе ка гось ці з ка лег?
— Ка заць, што нех та з іх мя не на тхняе, не бу ду, бо ў 

нас з імі роз ныя па ды хо ды да твор час ці. Ёсць тыя, чые 
пра цы мне па да ба юц ца, і гэ тыя лю дзі вы клі ка юць у мя-
не па ва гу. Ся род іх на шы бе ла рус кія ды зай не ры Юлія 
Ла туш кі на, сёст ры Пар фя но віч, з су свет ных — Ка ко Ша-
нэль. Але ка лі пра гля да еш ка лек цыі ін шых ды зай не раў, 
то ў пад свя до мас ці неш та за ста ец ца, уз ні кае ры зы ка 
паў та рыц ца, а я не люб лю ка пі ра ван ня. Хо чац ца раз ві-
ваць улас нае ба чан не.

— Стыль — гэ та са ма вы яў лен не і ад па вед насць 
мод ным тэн дэн цы ям. Што па ра і лі б тым, хто зна хо-
дзіц ца ў по шу ку на гэ тым шля ху?

— Па ві нен быць мікс. Не вар та іг на ра ваць тэн дэн цыі, 
на якія звяр та юць ува гу пра фе сі я на лы. Але га лоў нае, 
каб ак ту аль ныя тэн дэн цыі спа лу ча лі ся з ва шым кам-
фор там. Доб ра ад чу ва еш ся бе, як пра ві ла, та ды, ка лі 
адзен не ся дзіць па фі гу ры. Та му трэ ба шу каць і экс пе ры-
мен та ваць да той па ры, па куль не зной дзеш сваё. На ват 
ба за выя рэ чы ў гар дэ ро бе — яны роз ныя для кож на га 
ча ла ве ка. У лю дзей яшчэ не да кан ца вы ха ва на па трэ ба 
вы яў ляць ся бе ў адзен ні, бо не кож ны мае маг чы масць 
апра на цца так, як хо чац ца. Лю дзі вы му ша ны ду маць не 
пра тое, як «прэ зен та ваць» ся бе, а перш за ўсё пра тое, 
як пра кар міць сям'ю. Та му і ад сут ні чае по шук улас на га 
сты лю...

Але на ДРАП КО.

Правільны пасылПравільны пасыл

«...КАБ МОД НЫЯ ТЭН ДЭН ЦЫІ 

СПА ЛУ ЧА ЛІ СЯ З ВА ШЫМ КАМ ФОР ТАМ»

Ма ла дыя лю дзі лепш за свой ва юць 
ін фар ма цыю пра па тэн цы яль ную 
не бяс пе ку, ка лі ім па ве дам ля юць 
аб плю сах ад мо вы ад шкод ных дзе ян няў, а 
не пу жа юць жу дас ны мі на ступ ства мі, сцвяр-
джа юць бры тан скія на ву коў цы. Іх пра ца бы ла 
апуб лі ка ва на ў ча со пі се Proceedіngs of the 
Natіonal Academy of Scіences.

У хо дзе экс пе ры мен та да след чы кі пе ра ка на лі ся, што 
звест кі з не га тыў ным пад тэкс там за свой ва лі ся ма ла ды-
мі людзь мі горш і не ўплы ва лі на пры няц це ра шэн няў, 
што, як пра ві ла, улас ці ва для да рос лых лю дзей, якія 
ўзваж ва юць усе «за» і «су праць» і ацэнь ва юць маг чы-
мыя ад моў ныя на ступ ствы сва іх дзе ян няў. У той жа час 

рэ спан дэн ты ўсіх уз рос таў ад ноль ка ва доб ра за свой ва лі 
звест кі з па зі тыў ным па сы лам.

Гэ тым, на дум ку да след чы каў, мож на па тлу ма чыць 
не вы со кую эфек тыў насць кам па ній, ары ен та ва ных на 
мо ладзь, якія па пя рэдж ва юць пра не бяс пе ку не аку рат-
на га ва джэн ня аў та ма бі ля, не аба ро не на га сек су або 
спа жы ван ня нар ко ты каў і ал ка го лю.

На дум ку на ву коў цаў, ніз кі эфект жах лі вых кар ці нак 
на пач ках цы га рэт у ася род дзі ма ла дых кур цоў тлу ма-
чыц ца асаб лі вым унут ра ным «філь трам», праз які юна кі 
і дзяў ча ты пра пус ка юць ін фар ма цыю. Та кім чы нам аў-
та ры да сле да ван ня прый шлі да вы сно вы, што ак цэнт на 
вы га дзе ра зум ных і асця рож ных па во дзін мо жа аказ ваць 
знач на боль шы ўплыў на мо ладзь.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

Ка лі пра гля да еш ка лек цыі ін шых ды зай не раў, 
то ў пад свя до мас ці неш та за ста ец ца, 
уз ні кае ры зы ка паў та рыц ца, а я не люб лю 
ка пі ра ван ня. Хо чац ца раз ві ваць улас нае 
ба чан не.

НЕ ТРЭ БА НАС ПУ ЖАЦЬ
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