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Для ка го i для ча го?
Алесь ТА БО ЛIЧ, лi дар гур-

та ZNICH i май стар та ту i роў-
кi, мяр куе, што та ту аж — ужо 
не адзiн ка вая з'я ва, а ма са вая 
куль ту ра. Для ча го лю дзi ро бяць 
са бе та ту i роў кi? Га лоў ная ро ля 
тут на ле жыць са ма вы зна чэн ню, 
пе ра ка на ны май стар. Да рэ чы, 
80 пра цэн таў ах вот ных на нес цi 
са бе вы яву — жан чы ны, якiя та-
кiм чы нам iмк нуц ца пад крэс лiць 
сваю не паў тор насць. Муж чы ны 
— у мен шас цi. За тое прад стаў нi кi 
моц на га по лу на но сяць на це ла 
маш таб ныя ма люн кi, а жан чы ны, 
на ад ва рот, лю бяць не вя лi кiя.

— Я з го на рам ма гу ска заць, 
што ўвёў ва ўжы так ар на мен-
таль нае бе ла рус кае та ту, — рас-
па вя дае Алесь Та бо лiч. — Ра-
зам са сва ёй бу ду чай жон кай 
Але сяй мы за ха це лi, каб у кож-
на га з нас быў агуль ны ся мей ны 
абя рэг, за сна ва ны на бе ла рус кiх 
тра ды цы ях. I мы зра бi лi на ле вай 
ру цэ ад ноль ка выя та ту i роў кi — 
за се я нае по ле, якое сiм ва лi зуе 
пра цяг ро ду (фо та 1).

Па сло вах май стра, цi ка-
васць да бе ла рус ка га ар на мен-
таль на га та ту рас це. У той жа 
час рас паў сю джан не апош няга 
ён не лi чыць мо дай.

— Гэ та мож на лi чыць мод-
ным толь кi ў ко ле лю дзей, якія 
маюць пры на леж насць да за-
ха ван ня на цы я наль ных каш-
тоў нас цяў. А гус ты тых, ка му 
больш да спа до бы ма са вая 
куль ту ра, з ця гам ча су не мя-
ня юц ца. Яны ро бяць тое, што i 
ра бi лi: ма тыль коў ды ко цi каў.

Цi су мя шчаль ныя 
Мi кi Ма ус i бiз нес?

Сён няш нiя тэх на ло гii да зва-
ля юць па збаў ляц ца ад та ту i роў-
кi пры да па мо зе ла зе ра. Толь кi, 
па сло вах Але ся, на гэ та спат-
рэ бiц ца па тра цiць год, а ча сам 
i два. Каб не да вя ло ся пас ля 
вы во дзiць ма лю нак, пе рад яго 
на ня сен нем май стар раз маў-

ляе з клi ен там, вы свят ля ю чы, 
на коль кi той упэў не ны ў сва iм 
ра шэн нi. Ка лi ёсць ней кiя су-
мнен нi, ра бiць та ту не вар та.

— Коль кi га доў та му прый шоў 
да мя не муж чы на прад стаў нi ча га 
вы гля ду з не паў на лет нiм сы нам, 
— рас па вя дае Алесь. — Баць ка 
на пi саў за яву, што да зва ляе на-
нес цi сы ну ма лю нак, якi той хо ча. 
Хло пец ха цеў зра бiць на ру цэ Мi-
кi Ма у са. А я па ду маў, што сын 
вы рас це i, хут чэй за ўсё, пя рой ме 
баць коў скi бiз нес, i гэ ты Мi кi Ма ус 
бу дзе вы гля даць як здзек. У вы-
нi ку яны вы бра лi iн шы ма лю нак. 
Праз не ка то ры час у ка вяр нi да 
мя не па ды шоў са лiд ны ма ла ды 
ча ла век (як пас ля вы свет лi ла ся, 
той са мы ко лiш нi хло пец) i па дзя-
ка ваў за тое, што ў свой час я 
ад га ва рыў яго ад Мi кi Ма у са.

Алесь Та бо лiч упэў не ны, што 
та ту i роў ка цi той жа пер ма нент 
змя няе ча ла ве ка. Але, на дум-
ку май стра, мя жу, ка лi та ту аж 
пе ра стае быць упры га жэн нем i 
пе ра хо дзiць у без гус тоўе, кож ны 
вы зна чае для ся бе сам.

Свое асаб лi вая 
«кар та жыц ця»

Спя вач ка Ру ся (фота 2), да-
след чы ца бе ла рус кiх ар ха iч-
ных спе ваў, мо жа па хва лiц ца 
вы ява мi тра ды цый на га бе ла-
рус ка га ар на мен ту на це ле. Для 
яе пра цэс та ту i ра ван ня — ад iдэi 
да апош ня га штры ха та ту i ро вач-
най ма шын кi Але ся Та бо лi ча на 
ску ры — пе ра ўтва рыў ся ў цэ лую 
фi ла со фiю.

— Мне па да ец ца, што ў жыц-
цi кож на га ча ла ве ка бы ва юць 
та кiя дум кi: «Ха чу са бе неш та 
на ма ля ваць!». I ў мя не так са ма 
ўзнi ка лi па доб ныя iдэi яшчэ ў 
пад лет ка вым уз рос це, — пры-
зна ец ца Ру ся. — Але я нi ко лi 
не спя ша ла ся, та му што гэ тае 
ра шэн не па вiн на вы спець. Ка лi 
ў ма iм жыц цi па чаў ся этап да-
сле да ван ня ар ха iч най спеў най 
куль ту ры, мне за ха це ла ся зра-

бiць са бе пэў ную «мет ку». Та му 
мож на лi чыць, што мае ма люн кi 
— свое асаб лi вая «кар та жыц-
ця».

Ка лi паў ста ла пы тан не, якую 
вы яву на нес цi на це ла, дзяў чы на 
ва га ла ся па мiж роз ны мi ва ры-
ян та мi.

— Але мне па да ло ся, што 
гэ та ня пра вiль на — ра бiць са-
бе япон скi iе рог лiф цi ней ка га 
тыг ра, бо якое да чы нен не гэ та 
мае да ма iх куль тур ных ко даў? 
Iн шая спра ва — ар ха iч ныя сiм-
ва лы, якiя вы ка рыс тоў ва юц ца, 
у пры ват нас цi, у ткац тве.

Вы бра ла Ру ся тры вы явы.
— Пер шы знак — гэ та су вязь 

з прод ка мi, ён да па ма гае мне 
прый сцi ў су свет нае муль ты куль-
тур нае гра мад ства з не чым сва-
iм. Дру гi — вес на вое абу джэн не 
зям лi i знак сон ца. Я лi чу, што 
ўсiм бе ла ру сам не ха пае со неч-
най энер гii, i вось гэ ты сiм вал 
мя не пад трым лi вае.Трэ цi сiм-
вал азна чае па ва гу да су жэн ца 
i моц ную сям'ю. Я моц на i ра ман-
тыч на за ка ха ная ў свай го му жа, 
i ка лi су мую пад час гаст ро ляў, то 
гля джу на ру ку i ду маю, што ён 
мя не ча кае до ма (фо та 2).

Не пад ха пiць 
«сi нюю хва ро бу»

Без умоў на, не звы чай ныя ўзо-
ры на Ру сi най ру цэ вы клi ка юць 
ува гу, а ча сам ад бы ва юц ца i цi-
ка выя гiс то рыi, звя за ныя з iмi.

— Пад час ад на го з кан цэр-
таў у Швей ца рыi па ды шоў муж-
чы на i за пы таў ся, што гэ та за 
зна кi ў мя не. I рас па вёў пра тое, 
што, на прык лад, ка лi ча ла век 
не мо жа сва бод на вы каз ваць 
сваю гра ма дзян скую па зi цыю, 
ён пры бя гае да «па лi ты за ва-
най ця лес нас цi». I са праў ды, 
на ску ры мож на зра бiць лю бы 
мэ сэдж. Муж чы на ака заў ся 
пра фе са рам Цю рых ска га ўнi-
вер сi тэ та. Ён сфа та гра фа ваў 

маю ру ку i ця пер вы ка рыс тоў-
вае здым кi для сва iх лек цый.

Не вя до ма, што iмк нуц ца вы-
ка заць не ка то рыя лю дзi, але, ка лi 
мер ка ваць па iх «раз ма ля ва нас-
цi», «ска заць» iм ёсць пра што. 
Ру ся па га джа ец ца, што спы нiц ца 
ў та ту i ра ван нi да во лi цяж ка.

— Я б не ха це ла ра бiць са бе 
яшчэ та i ту i роў кi. Але ж... вель мi 
хо чац ца!.. — смя ец ца спя вач ка. 
— Мя не па пя рэдж ва лi пра так 
зва ную «сi нюю хва ро бу»: ка лi 
ро бiш адзiн ма лю нак, па чы на еш 
ува хо дзiць у раж i хо чац ца яшчэ 
i яшчэ. Але я ста ра юся пра гэ та 
не ду маць, хоць ла вi ла ся бе на 
тым, што пры гля да ла ўжо i мес-
цы на це ле, i но выя сiм ва лы...

«На ла дзiць 
кан такт» з вы явай

Ёсць пэў ныя рэ ка мен да-
цыi, якiх дзяў чы на па ра i ла 
пры трым лi вац ца тым, хто хо-
ча зра бiць са бе та ту.

— Мя не на ву чы лi, як ад чуць, 
якiя ма люн кi мо гуць быць «тва i-
мi», як знай сцi з iмi кан такт. Трэ-
ба раз дру ка ваць упа да ба ную 
вы яву i на кле iць на тое мес ца, 
дзе хо ча це зра бiць та ту. Па гля-
дзець, цi па суе гэ та вам, цi не 
ад чу ва е це вы ней ка га кан флiк-
ту з гэ тым ма люн кам. Ка лi я 
вы бi ра ла сiм ва лы для ся бе, аб-
ве ша ла iмi амаль усю ква тэ ру, 
ча сам ма ля ва ла мар ке рам на 
ску ры на не каль кi дзён. Прос-
та пры му сi ла ся бе з iмi жыць 

ця гам ча ты рох — пя цi ме ся цаў, 
каб зра зу мець, цi не на да ку чаць 
яны мне праз не ка то ры час. Ка-
лi вы ад чу е це, што вы явы вам 
ужо аб рыд лi, лепш ад мо вiц ца ад 
iх. Акра мя та го, важ на знай сцi 
доб ра га май стра. Ну i апош няе 
— трэ ба вы бi раць па ру го да для 
на ня сен ня та ту i роў кi: на прык лад, 
улет ку не ра яць гэ та га ра бiць.

Кан суль та цыя 
з ура чом — не па на цэя

Упры гож ва ю чы сваё це ла 
вы ява мi, трэ ба заўж ды па мя-
таць пра маг чы мыя па боч ныя 
эфек ты. Чым мо жа «ад гук нуц-
ца» та ту i роў ка, на прык лад, з 
ме ды цын ска га пунк ту гле джан-
ня, ве да юць дэр ма то ла гi.

— Боль шас цю лю дзей та ту i-
ра ван не пе ра но сiц ца нар маль на, 
бо i iн стру мен ты, i фар бы, якiя 
вы ка рыс тоў ва юць у та ту-са ло-
нах, ад па вя да юць пэў ным стан-
дар там i са нi тар ным нор мам, 
— рас па вя дае за гад чык ад дзя-
лен ня Га рад ско га клi нiч на га 
скур на-ве не ра ла гiч на га дыс-
пан се ра г. Мiн ска Ула дзi мiр 
ЯРО МIЧ. — Але ўсё ад но ча сам 
зда ра юц ца па ра дак саль ныя рэ-
ак цыi ар га нiз ма на та ту аж, прад-
ка заць якiя не маг чы ма. Та му гэ ту 
кас ме тыч ную пра цэ ду ру лю дзi 
ро бяць на свой страх i ры зы ку. 
Спра ва ў тым, што рэ ак цыя на яе 
ў кож на га ча ла ве ка мо жа быць 

роз най. Не бяс пе ка за клю ча ец ца 
ў тым, што пад ску ру ўвод зяц-
ца iн ша род ныя фар ба валь нi кi, 
на якiя мо жа ўзнiк нуць алер гiя. 
Апроч та го, та ту i ра ван не пра ду-
гледж вае траў ма ты за цыю ску-
ры, i не вя до ма, як яна бу дзе ся бе 
«па во дзiць» пас ля гэ та га. Мо жа 
быць i та кое, што на мес цы ма-
лень ка га ўко лу з'я вiц ца ў не каль-
кi ра зоў боль шы (так зва ны гi пер-
тра фiч ны) ру бец. Ад нак i гэ тая 
з'я ва мо жа пра явiц ца не ад ра зу, 
а праз не ка то ры час. Пры вы ка-
ры стан нi не ад на ра зо вых, не стэ-
рыль ных i не дэз ын фi цы ра ва ных 
iн стру мен таў уз нi кае ры зы ка за-
ра зiц ца ге па ты там С або iн шым 
вi рус ным за хвор ван нем. Ад на-
знач на су праць па ка за на ра бiць 
та ту i роў кi тым, хто мае хра нiч ныя 
за хвор ван нi ску ры, схiль насць да 
алер гii i да з'яў лен ня гi пер тра фiч-
ных руб цоў. Акра мя та го, нель-
га ра бiць та ту i роў кi на ра дзiм ках 
i ка ля iх. Важ на ўлiч ваць i тое, 
што з ча сам ску ра змя ня ец ца 
— ад па вед на, дэ фар му ец ца i 
ма лю нак. Не па збеж ныя зме ны 
ад бу дуц ца ў вы яве i ў вы пад ку 
хi рур гiч ных апе ра цый. Та му пе-
рад тым, як зра бiць та ту i роў ку, 
трэ ба доб ра па ду маць. На ват 
кан суль та цыя з ура чом не ста не 
па на цэ яй: ён толь кi рас ка жа пра 
маг чы мыя на ступ ствы. Зрэш ты, 
пра іх па вiн ны па пя рэдж ваць i ў 
та ту-са ло не.

Дзi я на СЕ РА ДЗЮК.

А НА ПЛЯ ЧЫ «ГА РЫЦЬ» КЛЯЙ МО...
Бры тан скія на ву коў цы ўста на ві лі: «бяс крыўд ныя» та ту 

ў вы гля дзе ма тыль ка, а так са ма ар мей скія та ту і роў кі не 
пе ра шко дзяць улад ка ван ню на ра бо ту, а вось ма люн кі, якія 
аса цы ю юц ца са смер цю, нар ко ты ка мі, ра сіз мам і сек сам, 
на ад ва рот, ад пуж ва юць пра ца даў цаў.

Яны па пра сі лі 15 кі раў ні коў кад ра вай служ бы 14 шат ланд-
скіх прад пры ем стваў, ся род якіх бы лі гас ці ні ца, банк, му ні цы-
па лі тэт, тур ма, уні вер сі тэт і кніж ная кра ма, рас ка заць, як яны 
рэ агу юць, ка лі на су бя се да ван не пры хо дзіць та ту і ра ва ны су іс-
каль нік, і ці возь муць яны та ко га ча ла ве ка на ра бо ту.

«Вя лі кая част ка рэ спан дэн таў па га дзі ла ся, што пры кмет ныя 
та ту і роў кі — гэ та «кляй мо», — па ве да мі лі да след чы кі. — Ад нак 
най больш важ на, з пунк ту по гля ду кад ра ві коў, што па ду ма юць 
пра та ту і ра ва на га су пра цоў ні ка клі ен ты, а не пер са нал.

Між ін шым, сё ле та ўпер шы ню ў кон кур се пры га жос ці «Міс 
Аме ры ка» ўзя ла ўдзел дзяў чы на, су пра цоў ні ца На цы я наль най 
гвар дыі. Ле вае пля чо 22-га до вай Тэ рэ зы ўпры гож ва ла эмб ле ма 
зу ба ўра чэб най служ бы су ха пут ных вой скаў ЗША, а на пра вым 
бы ло на пі са на «Ма літ ва пра ду шэў ны спа кой».

У сва ім бло гу кан кур сант ка на пі са ла, што не са ро ме ец ца 
дэ ман стра ваць та ту і роў кі, па коль кі лі чыць іх част кай сва ёй 
асо бы. Яна пад крэс лі ла, што дэ ман стра цыя ма люн каў на це ле 
з'яў ля ец ца свое асаб лі вым за клі кам да ін шых жан чын не ба яц ца 
быць са бой і зма гац ца са стэ рэа ты па мі.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА.

— Спы нi це ся на на ступ ным, 
ка лi лас ка!
Звы чай ныя сло вы. За дум ва еш-
ся i ра зу ме еш, што не да ўся го 
яны па ды хо дзяць. Спы нiц ца 
мож на на пры пын ку, ад яко га 
не каль кi хвi лiн да па трэб на га 
мес ца. Спы нiц ца мож на iн шы 
раз, каб азiр нуц ца на сваё жыц-
цё. Спы нiц ца мож на, за ка хаў-
шы ся з пер ша га по гля ду...

— А цi ве да еш, Во леч ка, якая мая 
лю бi мая кнi га?

— Дак лад на не, але зда гад ва ю-
ся... Неш та з аме ры кан скай про зы.

— Так, — Дзя нiс па ца ла ваў ру ку 
ка ха най.

— На за вi яе!
— Тэ а дор Драй зер, «Аме ры кан-

ская тра ге дыя».
— Цi ка ва...
Во леч ка, дзяў чы на з бла кiт ны мi 

ва чы ма, пры ва бi ла хлоп ца га доў пяць 
та му i ўвесь гэ ты час яны ра зам. Шчы-
расць у ад но сi нах, цеп лы ня су стрэч, 
усё да во лi сур' ёз на. Яна — мас так, 
ён — iн ды вi ду аль ны прад пры маль-
нiк. Воль га ства рае даб ра быт, Дзя нiс 
— фi нан са ва за бяс печ вае. Усё як i 
па трэб на быць. Сяб ры здзiў ля юц ца: 
як да гэ тай па ры яны не ажа нi лi ся? 
Па вiн на быць якая-не будзь пры чы на 
та му. Маг чы ма, у iх ка хан нi шлюб — 
не га лоў нае? Маг чы ма, адзiн з iх не 
га то вы да та ко га сур' ёз на га кро ку? 
Маг чы ма, не час для гэ та га?

...Ка лi б гэ та бы ла яз да на ма та-
цык лах, усё бы ло б зра зу ме лым. А 
вось ка лi яна ад чу вае здра ду, ка лi ад 
яго пах не iн шай дзяў чы най, як быць? 
Умо мант у ва чах з'яў ля ец ца злосць, а 
по тым i слё зы. Та кiя яны, муж чы ны: 
ка лi iдэа льна i без пры год, та ды iм 
сум на. Но выя ўра жан нi па трэб ны...

Хто ве даў, што Дзя нiс не ра бiў Воль-

зе пра па но ву звя заць ка хан не пя чат-
кай у паш пар це ме на вi та з-за з'яў лен ня 
той са май пры чы ны? Больш вы гад на га 
шлю бу. Вi ной уся му гро шы...

— Спы нi це ся на на ступ ным, ка лi 
лас ка!

...Су стрэ ча ў рэ ста ра не. Свеч кi. 
Сер вi роў ка. Ба кал вi на i шклян ка мi не-
рал кi. Ней кiя са ла ты. Дзя нiс сён ня, ме-
на вi та сён ня вы ра шыў рас ка заць усё. 
Во леч цы так са ма ёсць што ска заць.

«Мне па трэб на та бе неш та важ-
нае...» — пас ля доў га га маў чан ня 
ска за лi ў адзiн го лас. «Да вай ты пер-
шы...» — ус ту пi ла Во леч ка.

З пер шых яго слоў злосць i крыў-
да па ча лi раз дзi раць яе на ка ва лач кi. 
Яе не ха пi ла да апош ня га вы слу хаць. 
Па да рваў шы ся з мес ца, Воль га вы бя-
гае з рэ ста ра на, не раз бi ра ю чы пе рад 
са бой нi чо га. Яна — ля це ла. Ку ды 
па да лей ад яго! Здрад нiк!...

— Спы нi ся! Спы нi ся!

На яго ва чах яе збi вае аў та ма-
бiль... Спа ло ха ны кi роў ца. Лю дзi. Ка лi 
пры еха ла «хут кая», бы ло ўжо поз на. 
Удар быў моц ны. Умо мант. Лу жа кры-
вi. На смерць.

Пас ля Дзя нiс да ве даў ся, што ха це-
ла Во леч ка яму па ве да мiць... Ра зам з 
ёй за гi ну ла дзi ця, яко му не лёс быў на-
ра дзiц ца... У та кiя мо ман ты ра зу ме еш: 
нi я кiя гро шы не вер нуць на зад час. Нi-
хто не за ме нiць ка ха на га ча ла ве ка.

— Спы нi це ся на на ступ ным, ка лi 
лас ка! — сло вы на аў та пi ло це.

Ква тэ ра. Дзве ры. Клю чы. Тэ ле-
фон аб сця ну. Вiль гот ныя во чы. Без 
Во леч кi...

Спы нiц ца мож на, за ка хаў шы ся з 
пер ша га по гля ду. Але нель га спы нiц-
ца i абраць но вае жыц цё, змя нiць мi-
ну лыя па во дзi ны, учын кi. Не ўсе гэ та 
ра зу ме юць. I Дзя нi су спат рэ бiў ся вось 
та кi «ўрок жыц ця»...

Ка ця ры на ЛЯ СУН.

Без права на памылкуБез права на памылку

ПРА СЯ БЕ —                  
       МО ВАЙ ТАТУ

КАБ НЕ СПАЗ НIЦ ЦА... Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Ся мей ны абя рэг Ся мей ны абя рэг 
Але ся i Але сi Але ся i Але сi 

Та бо лi чаў.Та бо лi чаў.

Калі на тату — табуКалі на тату — табу

Мя не па пя рэдж ва лi пра так 
зва ную «сi нюю хва ро бу»: 
ка лi ро бiш адзiн ма лю нак, 
па чы на еш ува хо дзiць у раж 
i хо чац ца яшчэ i яшчэ.

Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

1

2

Тра ды цыя на ня сен ня ма люн каў 
на ску ру ўзнiк ла яшчэ 
ў пер ша быт ныя ча сы. 
У ста ра жыт на сцi вы явы 
на це ле ча ла ве ка слу жы лi 
iн фар ма цы яй пра яго род, 
ста но вi шча ў гра мад стве, 
пе ра мо гi над во ра га мi 
i на дзя ля лi ся ма гiч най сi лай. 
А што сён ня кi руе людзь мi, 
якiя ўпры гож ва юць ся бе 
роз ны мi муд ра ге лiс ты мi ўзо ра мi?


