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Свят ла на ДЗЯ НІ СА ВА,
га лоў ны рэ дак тар ча со пі са «Ма ла досць»

ВА РЫ ЯНТ «ЛАЙТ» 
Я хоць і ства раю ўра-

жан не ціх мя най па мяр коў-
ні цы, усё ж, як вы свет лі ла-
ся, шмат да ча го стаў лю ся 
больш чым не пры яз на. 
Пры нам сі, да боль шас ці з 
та го, што звы чай на ў жан-
чын вы клі кае рэ спект і сім-
па тыю. На прык лад, я вель мі 
не люб лю ад да ваць воль ны 
час шо пін гу і на вед ваць ка-
вяр ні — пер шае для мя не 
ну до та, дру гое — спрэс ад-
но рас ча ра ван не. Не люб лю 
га ва рыць пра гро шы і кош ты 
(як па мне, дык зу сім не жа-
но чыя тэ мы), не люб лю чы-
таць «сляз лі выя» ра ма ны (і 
на ват гля дзець, як гэ та ро-
бяць ін шыя, — раз драж няе), 
не люб лю раз маў ляць па тэ-
ле фо не доў га і не па спра ве, не люб лю спаз няц ца і ча каць тых, хто 
спаз ня ец ца — стаў лю ся да апош ніх як да іс тот з ін ша га све ту (бо 
прын цып дзе ян ня га дзін ні ка ўжо асво і лі, зда ец ца, усе). Не люб лю 
ка рыс тац ца ку хон ны мі пры ста са ван ня мі кштал ту элект рыч ных 
мя са ру бак, мік се раў-блэн да раў, ка ва ва рак-цес та ме сак-хле ба пе-
чак — лі чу, што ўсё гэ та вы дат на за мя ня юць прос тыя ча ла ве чыя 
ру кі (а мо жа, я ля ну ю ся пас ля ўсё гэ та ад мы ваць — па куль не 
вы ра шы ла). Не люб лю слу хаць жа но чы віск пры су тык нен ні з 
мы ша мі, па ву ка мі, та ра ка на мі і ву се ня мі — да во лі пры ем ны мі, 
на маю дум ку, іс то та мі.

Люб лю: дождж, ту ман, моц ны ве цер і цяж кае ніз кае не ба; ша-
лё ную за гру жа насць на пра цы і ад сут насць ад па чын ку до ма; поз на 
клас ці ся спаць і ра на ўста ваць (бы ла б мая во ля — вы клю чы ла 
б сон са спі са па трэб ар га ніз ма, тым больш што гэ та не та кая 
ўжо праб ле ма, вар та толь кі трош кі пе ра фар ма та ваць не ка то рыя 
маз га выя оп цыі)…

Ка лі нех та, пра чы таў шы гэ тыя рад кі, ска жа (або ха ця б па ду-
мае), што яны пі са лі ся за ну дай з прын цы па мі і без кам пра мі саў, 
то… То і ня хай. Ня хай са бе ён ду мае так да лей, бо мне ўсё роў на, 
што пра мя не хто ду мае і ці ду мае хто-не будзь пра мя не ўво гу ле. 
Акра мя, зра зу ме ла, Яго.

Учо ра, блу ка ю чы ў ін тэр нэ це ў по шу ку ін фар ма цыі, вы пад ко ва 
на тра пі ла на ар ты кул пад наз вай на кшталт «Псі ха ло гія ма кі я жу» 
(ці ка ва бы ло б ус пом ніць, што я та ды на са мрэч шу ка ла). І ў ім 
ва чы ма за тры ма ла ся.

Да рэ чы, во чы — гэ та ўсё, што я звы чай на фар бую. Дак лад ней, 
вей кі. Яшчэ дак лад ней, я ка рыс та ю ся вы ключ на туш шу для ве ек, 
іг на ру ю чы ўсё ас тат няе, уклю ча ю чы це ні, пуд ру, алоў кі, ру мя ны 
і на ват эле мен тар нае — па ма ду. Вы твор цы кас ме ты кі, не су-
мнен на, аб анк ру ці лі ся б, ка лі б та кіх, як я на све це бы ло шмат. 
На іх шчас це, спра вы з та кі мі, як я, у гэ тым све це склад ва юц ца 
іна чай. Але ця пер не пра тое. Ка лі ве рыць ар ты ку лу, то тыя, хто 
ў ма кі я жы ад дае пе ра ва гу ва ры ян ту «лайт» (лёг ка му, ледзь ве 
пры кмет на му) ды яшчэ з ак цэн там на во чы (бо ёсць ак цэнт на 
вус ны, але гэ та ін шая гіс то рыя), у жыц ці — ува га! — ні я кія не за-
ну ды, а на зі раль ныя, уваж лі выя, кла пат лі выя, мі ла сэр ныя, не па-
срэд ныя, мі лыя, доб рыя ства рэн ні… Дай Бог зда роўя псі хо ла гам! 
Даў жэз ны спіс доб рых якас цяў, скла дзе ны імі, пе ра ры ва ец ца 
рап там зу сім не да рэ чнай ін фар ма цы яй пра тое, што прад стаў ні цы 
ва ры ян ту «лайт»… спа чат ку ду ма юць, а дзей ні ча юць — пас ля. 
Лух та лух тою…

— Ты ка лі-не будзь мо жаш, перш чым неш та ра біць, ха ця б 
трош кі па ду маць? — пы та ец ца Ён у мя не. Час та, між ін шым, 
пы та ец ца.

— Не, не ма гу. Як так мож на?
І ні я кіх жар та чак — я са праў ды не ра зу мею, як мож на неш та ра-

біць, ка лі га ла ва поў ніц ца ней кі мі дум ка мі, і да бі вац ца пры гэ тым 
пос пе ху. Ды ка лі б у са ра ка нож кі хто па пы таў, як яна хо дзіць…

— Ка лі б я за дум ва ла ся над тым, што мне трэ ба зра біць, то 
лю бая спра ва, якая за ле жыць ад мя не, не зру шы ла ся б з мес-
ца, — тлу ма чу Яму, ма ю чы на ўва зе, што, па ду маў шы як след, 
я ма гу: спу жац ца пра ва лу і со ра му — раз, па ле на вац ца — два, 
аван сам рас ча ра вац ца ў вы ні ку — тры, не раз гле дзець ні я ка га 
сэн су, бо яго, па вя лі кім ра хун ку, ня ма ні ў чым — гэ та ча ты ры… 
Як мі ні мум.

— Аван ту рыст ка.
Ён па ціс кае пля чы ма.
— Ва ры янт «лайт».
Я ўсмі ха ю ся. Толь кі ва чы ма

�

За пра вя дзен нем кон кур саў 
пры га жос ці, за та іў шы 
ды хан не, на зі ра юць мно гія 
з нас. Ад ным пры га жу ні-
пе ра мож цы па да ба юц ца, 
ін шыя лі чаць, што бы лі 
леп шыя прэ тэн дэнт кі 
на га на ро вае мес ца, але ўсіх 
ці ка віць да лей шы лёс гэ тых 
«спа кус ніц». Ці ўда ло ся 
ім да сяг нуць яшчэ боль ша га 
пос пе ху, або ўсё па ча ло ся 
і ад на ча со ва скон чы ла ся 
на кон кур се пры га жос ці? 
Ці заў сё ды ты тул «міс» — 
гэ та шчас лі вы бі лет у зор ную 
бу ду чы ню?

Юлія КУ РАЧ КІ НА,
міс све ту-1992 

Бу ду чая міс све ту-1992 прый шла ў 
ма дэль ны біз нес вель мі ра на: з 14 га-
доў сур' ёз на пра ца ва ла над улас най 
кар' е рай. У 18 яна ўжо бы ла пра фе сій-
най ма дэл лю, су пра цоў ні ча ла з мно гі-
мі мас коў скі мі фір ма мі та го ча су.

Пад час ад на го з па ка заў «Мяк ка га 
зо ла та Ра сіі», ка лі Юля вы хо дзі ла на 
под ыум у рас кош ных фут ра вых вы ра-
бах, на 18-га до вую дзяў чы ну звяр ну лі 
ўва гу ар га ні за та ры. І.. яна атры ма ла 
пра па но ву прад стаў ляць Ра сію на між-
на род ным кон кур се «Міс Све ту-1992». 
Хоць, па вод ле ўмоў, прэ тэн дэнт кі на 
зван не «Міс Све ту» па він ны спа чат ку 
стаць «са мы мі пры го жы мі» ў сва ёй 
кра і не, Юліі не прый шло ся ўдзель-
ні чаць у шмат га дзін ных кас тын гах і 
пра меж ка вых кон кур сах.

У вы ні ку Ку рач кі на атры ма ла ўпэў-
не ную пе ра мо гу на кон кур се, які пра-
во дзіў ся ў паўд нё ва-аф ры кан скім 
го ра дзе Сан-Сі ці. (Да рэ чы, пос пех 
Юліі па клаў па ча так цэ лай эпо хі, ка-
лі пры га жос цю рус кіх ма дэ ляў стаў 

за хап ляц ца ўвесь свет.) На пра ця гу 
на ступ на га го да дзяў чы на зай ма ла-
ся ўсім тым, што па тра ды цыі ро бяць 
пе ра мож цы кон кур су «Міс Све ту». 
Ра сі ян ка пры ма ла ўдзел у даб ра чын-
ных ак цы ях, аб' еха ла мност ва кра ін. 
Але праз не ка то ры час Юлія рап там 
знік ла… Пас ля бліс ку чай пе ра мо гі на 
між на род ным кон кур се, ня гле дзя чы 
на ча кан ні мно гіх пры хіль ні каў, рус кая 
пры га жу ня вы ра шы ла не пры свя чаць 
сваё да лей шае жыц цё ма дэль на му 
біз не су. Яна скон чы ла ста ліч ны фі-
нан са ва-эка на міч ны ін сты тут, вый шла 
за муж, ства ры ла і ўзна ча лі ла ўлас ную 
ту рыс тыч ную фір му. Ця пер міс све-
ту-92 ра зам з сям' ёй жы ве ў род най 
пад мас коў най Шчар бін цы. А мно гім 
су се дзям і па гэ ты дзень скла да на па-
ве рыць у тое, што по бач з імі жы ве 
са праўд ная «ка ра ле ва пры га жос ці».

Аляк санд ра НІ КА ЛА ЕН КА,
міс Укра і на-2001 

Аляк санд ра — ад на з са мых ты ту-
ла ва ных укра ін скіх пры га жунь.

Топ-ма дэль, тэ ле вя ду чая і акт ры са 
на ра дзі ла ся ў Венг рыі ў сям'і вай скоў-
ца, але дзя цін ства і юнац тва пра вя ла 
ў Адэ се. Ужо на пер шым кур се Адэ-
скай на цы я наль най юры дыч най ака-
дэ міі даў га но гая сту дэнт ка ста ла міс 
Адэ сы, а ў хут кім ча се на дзе ла ка ро ну 
міс Укра і ны-2001.

На «Міс Све ту-2001» у Паўд нё-
ва-Аф ры кан скай Рэс пуб лі цы Ні ка-
ла ен ка ўвай шла ў дзя сят ку фі на-
ліс так. Акра мя та го, Са ша па спе ла 

пе ра маг чы на кон кур сах «Міс аме-
ры кан ская ма ра-2001», «Міс Ту рызм 
Ін тэр нэшнл-2002», а так са ма ўдзель-
ні ча ла ў ба раць бе за ты тул «Міс Су-
свет-2004». А ўжо ў на ступ ным го дзе 

яна бы ла за про ша на ў жу ры гэ та га 
кон кур су. Так са ма Аляк санд ра па спе-
ла па бы ваць тэ ле вя ду чай і акт ры сай: 
пра ца ва ла на тэ ле ка на ле «Ін тэр», зня-
ла ся ў на ва год ніх мю зік лах «Па пя луш-
ка» і «Снеж ная ка ра ле ва», се ры я ле 
«Я ця бе ка хаю».

У 2004 го дзе Ні ка ла ен ка скон чы-
ла ака дэ мію, атры маў шы дып лом 
ба ка лаў ра, а за тым ма гіст ра пра ва. 
У 2005-м пад пі са ла кант ракт з «Міс 
Су свет» і ста ла афі цый ным лі цэн зі-
я там кон кур су ва Укра і не. За сна ва-
ла кон курс «Міс Укра і на Су свет». А 
ў 2008 го дзе Аляк санд ра вый шла за-
муж… за 72-га до ва га аме ры кан ска га 
міль яр дэ ра Фі ла Ра фі на, які зай ма ец-
ца іг раль ным біз не сам, наф тай, ганд-
лем і не ру хо мас цю. З гэ та га мо ман ту ў 
жыц ці ўкра ін скай пры га жу ні ад кры ла-
ся но вая, аме ры кан ская ста рон ка.

Ця пер Са ша — рэд кая гос ця ва 
Укра і не, яна за ня та вы ха ван нем дзя-
цей. Ад нак ты ту ла ва ная пры га жу ня 
зна хо дзіць час не толь кі для сям'і, але 
і для са ма рэа лі за цыі ў пра цы. У Лас-
Ве га се Ні ка ла ен ка-Ра фін ва ло дае ад-
ным з леп шых SPA-са ло наў, а так са ма 
з'яў ля ец ца ві цэ-прэ зі дэн там гас ці ні цы 
«Вост раў скар баў». Аляк санд ра ра-
зам з му жам за дзей ні ча на ў шмат лі кіх 
даб ра чын ных і ме цэ нац кіх пра гра мах 
у ЗША і Укра і не.

Ак са на ФЁ ДА РА ВА,
міс Су све т-2002 

На свой пер шы кон курс пры га жос ці 
Ак са на тра пі ла не ча ка на для ся бе. На 
кас тынг кон кур су «Міс Санкт-Пе цяр-
бург-1999» яе пры вя ла сяб роў ка. Прай-
шоў шы ад бор, Ак са на тра пі ла ў фі нал 
кон кур су і спа кой на вый гра ла яго.

У 2000-м дзяў чы на за кон чы ла на 
выдатна Санкт-Пе цяр бург скі ўні вер-
сі тэт МУС у зван ні стар ша га лей тэ-
нан та. Пас ля ўні вер сі тэ та не каль кі 
ме ся цаў пра ца ва ла след чай. За тым 
Ак са на вяр ну ла ся ва ўні вер сі тэт, па-
сту пі ла на на ву чан не ў ад' юнк ту ру. 
Яна рых та ва ла ды сер та цыю, а па ра-
лель на вы кла да ла… У 2001 го дзе фе-
дэ ра цыя шэй пін гу пра во дзі ла кон курс 
«Міс Ра сія». Ак са на ўдзель ні чала ў 
ім ад Санкт-Пе цяр бур га і пе ра маг ла. 
У 2002-м яна ста но віц ца са май пры-
го жай дзяў чы най пла не ты. 51-ы кон-
курс «Міс Су све т» ад быў ся 29 мая ў 
Пу эр та-Ры ка.

На но вую міс Су све ту аб ры нуў ся 
дождж пры знан няў і ўзна га род, рэ-

клам ныя кант рак ты і дзе ла выя пра па-
но вы. Ад нак тое, што ад бы ло ся паз-
ней, здзі ві ла ўвесь свет. Упер шы ню 
за ўсю гіс то рыю іс на ван ня кон кур су 
дзей ная міс Су све ту ад мо ві ла ся ад 
ты ту ла. Ак са на вяр ну ла каш тоў ную 
ка ро ну і па еха ла ў Санкт-Пе цяр бург, 
каб аба ра ніць ды сер та цыю і скон чыць 
сваё на ву чан не ў ад' юнк ту ры. Кант-
ракт з Ак са най Фё да ра вай быў ска-
са ва ны. Зван не «Міс Су свет-2002» аў-
та ма тыч на пе рай шло да кан кур сант кі 
з Па на мы.

Ак са на ста ла кан ды да там юры-
дыч ных на вук і пра цяг вае вы кла даць 
ва ўні вер сі тэ це МУС, пра цуе ўжо над 
док тар скай ды сер та цы яй. Але пе ра-
мо га на са мым прэ стыж ным кон кур се 
пры га жос ці не маг ла не паў плы ваць 
на яе жыц цё. Не ўза ба ве Фё да ра-
ва пры ня ла пра па но ву тэ ле ка на ла 
ВГТРК стаць вя ду чай па пу ляр най дзі-
ця чай тэ ле пра гра мы «Доб рай но чы, 
малыя!» і да во лі хут ка ста ла ад ной 
з са мых вя до мых асоб тэ ле ка на ла 
«Ра сія». У 2007-м з-за не маг чы мас ці 
су мя шчаць служ бу ў пра ва ахоў ных 
ор га нах з пра цай на тэ ле ба чан ні Ак-
са на зволь ні ла ся ў за пас у зван ні ма-
ё ра мі лі цыі.

Сён ня Ак са на Фё да ра ва вя дзе 
ме ра пры ем ствы на са мых прэ стыж-
ных пля цоў ках Маск вы, зды ма ец ца ў 
рэ кла ме вя до мых брэн даў. Яе го лас 
мож на па чуць па ра дыё, у мас тац кіх 
і ані ма цый ных філь мах. Ця пер бы лая 
«Міс Су свет-2002» за ся ро джа на на 
кар' е ры эст рад най спя вач кі.

Вя лі кую част ку свай го аса біс та га 
ча су Ак са на ад дае даб ра чын нас ці. З 
2007 го да яна з'яў ля ец ца на цы я наль-
ным Па слом доб рай во лі ЮНІ СЕФ, а 
ў 2010 го дзе за сна ва ла ўлас ны даб-
ра чын ны фонд «Спя шай це ся ра біць 
да бро!».

Ак са на Фё да ра ва — ма ці два іх дзя-
цей.

Воль га ХІ ЖЫН КО ВА, 
міс Бе ла русь-2008 

21-га до вая ві цяб лян ка Воль га Хі-
жын ко ва пе ра маг ла ў На цы я наль ным 
кон кур се пры га жос ці ў 2008-м. (Да рэ-
чы, у Бе ла ру сі кон курс пра во дзіц ца 
раз на два га ды.) 

Акра мя пе ра ход най ка ро ны і пра ва 
прад стаў ляць Бе ла русь на між на род-
ных кон кур сах пры га жос ці, дзяў чы-
на ста ла ўла даль ні цай ад на па ка ё вай 
ква тэ ры ў Мін ску, якую ёй па да рыў 
тэ ле ка нал АНТ.

Ці ка ва, што Воль га маг ла скон чыць 
удзел у кон кур се яшчэ на паў фі наль-
най ста дыі: ад Ві цеб скай воб лас ці жу-
ры вы бра ла ў фі нал ін шую дзяў чы ну. 
Воль гу Хі жын ко ву «вы ра та ва лі» тэ ле-
гле да чы, пе ра важ ная боль шасць якіх 
ад да ла ёй свае га ла сы.

Як рас каз ва ла Воль га ў ад ным з 
ін тэр в'ю, яна бы ла вель мі ра да тра піць 
у фі нал. Пер ша па чат ко ва ёй ха це ла ся 
прай сці ўсе пры ступ кі, усе кас тын гі ад 
па чат ку і да кан ца, але ней кіх асаб лі-
вых мэт пе рад са бой яна не ста ві ла. 
Прэ тэн дэнт ка мі ж на пе ра мо гу яна 
лі чы ла тых дзяў чат, ка го ў фі нал вы-
бра ла ме на ві та жу ры.

Як ба чым, жа дан не Воль гі дай сці 
да кан ца ажыц ця ві ла ся на ўсе сто пра-
цэн таў.

Дзяў чы на ўжо бы ла вя до мая ў 
род ным го ра дзе сва ёй пры га жос цю і 
гра цы яй. Яна не ад на ра зо ва пры ма ла 
ўдзел у «Бе лай ам фа ры» ў якас ці ма-
не кен шчы цы, а ў 2007 го дзе за ня ла 

пер шае мес ца ў кон кур се дэ ман стра-
та раў жа но ча га адзен ня.

Воль га скон чы ла ка ледж лёг кай 
пра мыс ло вас ці ў Ві цеб ску, пра ца ва-
ла кі раў ні ком гурт ка тэ ат ра мо ды. 
Пас ля атры ма ла аду ка цыю ў Ін сты-
ту це жур на ліс ты кі БДУ. Ней кі час яна 
пра ца ва ла на тэ ле ба чан ні, а за тым 
на па са дзе прэс-сак ра та ра праў лен ня 
Бел ка ап са ю за.

У ве рас ні 2012-га ад на з са мых пры-
го жых дзяў чат Бе ла ру сі вый шла за муж. 
Вя сел ле пра хо дзі ла амаль пад гры фам 
«сак рэт на» — ні прэ сы, ні вя до мых гас-
цей. Пра жа ні ха бы ло ма ла звес так: 
34 га ды, ро дам, як і ня вес та, з Ві цеб ска. 
Вя до ма, што пас ля пе ра мо гі Воль гі на 
кон кур се «Міс Бе ла русь» ён услед за 
ка ха най пе ра ехаў жыць у Мінск.

Свят ла на КУЗ НЯ ЦО ВА, 
мі сіс Су све т-2013 

Дзя во чае проз ві шча Свят ла ны Куз-
ня цо вай — Крук — шмат ска жа тым, 
хто ці ка віц ца кон кур са мі пры га жос-
ці. Мі сіс Су свет-2013 — пе ра мож ца… 
пер ша га на цы я наль на га кон кур су 
«Міс Бе ла русь-1998».

Да лей шы «па служ ны» спіс ураж-
вае: «Ві цэ-Міс СНД-1999», фі на ліст ка 
«Міс Еў ро па-99», удзель ні ца «Міс Све-
ту-2000», «Мі сіс Мі ле ні ум-2012», «Мі-
сіс Су свет Бе ла русь-2013». Да рэ чы, 
на кон кур се «Мі сіс Су свет-2013» бы-
ло вы ра ша на вы зна чыць дзвюх пе ра-
мож цаў. Ад ну — на густ пра фе сій на га 
жу ры, дру гую — на дум ку пуб лі кі і па 
вы ні ках га ла са ван ня. Жу ры вы бра ла 
Свят ла ну Куз ня цо ву, гле да чы — прад-
стаў ні цу Ма лай зіі.

Свят ла на за кон чы ла шко лу з за-
ла тым ме да лём. З дзя цін ства яна ма-
ры ла стаць ура чом або мі лі цы я не рам, 
але пер шую вы шэй шую аду ка цыю 
атры ма ла на ма тэ ма тыч ным фа куль-
тэ це Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні-
вер сі тэ та, а дру гую — у Вы шэй шай 
шко ле эка но мі кі (Ра сія).

Куз ня цо ва жы ве ў Маск ве, за му-
жам, вы хоў вае два іх дзя цей, вы кла-
дае ма тэ ма ты ку ў цэнт ры аду ка цыі, 
зай ма ец ца даб ра чын нас цю, су пра-
цоў ні чае з Фон дам ААН у га лі не на-
ро да на сель ніц тва ў Рэс пуб лі цы Бе-
ла русь па пы тан нях хат ня га гвал ту і 
ген дар най роў на сці, па ста ян на ўдас-
ка наль ва ец ца ў пра фе сій най дзей-
нас ці. Па вы ні ках кон кур су «На стаў нік 
го да» ў 2010-м Свят ла на ўвай шла ў 
дзя сят ку леп шых мас коў скіх пе да го-
гаў, атры маў шы ўра да вы ме даль за 
за слу гі пе рад ра сій скай аду ка цы яй.

���
Як ба чым, лё сы пер шых пры-

га жунь склад ва юц ца па-роз на му: 
ад ны спра бу юць ся бе ў кі но і на 
тэ ле ба чан ні, дру гім кон курс да па-
мог ад крыць сваю спра ву, трэ ція 
вы бі ра юць пра фе сіі, не звя за ныя 
са знеш нас цю, чац вёр тыя пры свя-
ча юць жыц цё сям'і. Ад но мож на 
ска заць дак лад на: пас ля пе ра мо гі 
пе рад ка ра на ва най «міс» ад чы ня-
юц ца мно гія дзве ры, а да лей усё за-
ле жыць ад са мой дзяў чы ны. Праў-
ду ка жуць у на ро дзе: «Не ра дзі ся 
крас най, а ра дзі ся шчас най».

Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ

�

Прый шлі зна ё міц ца з дзі ця чым 
сад ком. Ка ля ка бі не та за гад чы цы 
муж дае Ан то ну апош нія ін струк-
цыі: «Я ад чы няю дзве ры — ты ві-
та еш ся: «Доб ры дзень!» «Доб ры 
дзень», — па слух мя на паў та рае 
Ан тош ка. Ад чы ня ем дзве ры…

— Не па ло хай ся, я вель мі доб ры пі-
рат! Я прый шоў ця бе ра та ваць, — ра-
дасна паведамляе загадчыцы сын.

Дзя куй яшчэ, што не вы ка наў сваю 
лю бі мую пес ню пра ку фар мерц вя ка 
і бу тэль ку ро му! Па ду ма лі б пра нас 
абы-што… Ха ця, па шчы рас ці, гуль ні 
ў пі ра таў з вы ра та ван нем прын цэс, 
по шу ка мі кла даў і ўяў ны мі ка раб ля мі 
мне са мой вель мі па да ба юц ца…

«Зда ец ца мне, што твой Ан тон у 
са док не пой дзе», — год та му ска за ла 
мне ня вест ка (дып ла ма ва ны дзі ця чы 
псі хо лаг, між ін шым), спа сы ла ю чы ся 
на свой во пыт на зі ран ня за ма ту ля мі, 
якія вы хоў ва юць дзя цей ад ны. І са-
праў ды: свай го баць ку, які пра цуе за 
мя жой, Ан тош ка ба чыць лі ча ныя ра зы 
на год. Ба буль у нас ня ма. А ў гос ці да 
«ін ша га род ніх» дзя дуль мы вы бі ра-
ем ся пе ра важ на ле там… Як ні кру ці, 

увесь яго свет скан цэнт ра ва ны ва кол 
мя не. І я дак лад на ве даю, што ме на ві-
та ў ма ёй кам па ніі Ан тон па чу вае ся бе 
най больш кам форт на, што ме на ві та 
са мною яму ці ка вей за ўсіх ін шых і 
што ні да ка го больш ён не ад чу вае 
та кой лю бо ві і да ве ру (ха ця ён ні ко лі 
мне пра гэ та не ка заў). Але я не жа-
даю, каб так бы ло заў сё ды. За ста вац-
ца га лоў ным ча ла ве кам у сы на вым 
жыц ці — не мая за па вет ная ма ра (у 
му жа вым — яшчэ ку ды ні ішло). Толь кі 
аб ста ві ны скла лі ся вось так…

Ка лі зу сім шчы ра, дык мне вель-
мі за ха це ла ся да ка заць бра та вай 
жон цы, што не ўсё на све це ад бы ва-
ец ца па ад ноль ка вых псі ха ла гіч ных 
сцэ на ры ях. Ледзь ці не пры кож най 
на шай су стрэ чы яна рас па вя да ла чар-
го вую стра шыл ку на тэ му «ад на ма ці 
і са док». Маў ляў, ёй да во дзі ла ся кан-
суль та ваць сям'ю хлоп чы ка, для яко га 
на вед ван не дзі ця ча га сад ка скон чы-
ла ся дыя бе там — ма лы так і не здо-
леў пры звы ча іц ца да раз лу кі з лю бай 
ма ту ляй. У ін шай сям'і ма ці бы ла вы-
му ша на ўлад ка вац ца ту ды ня не чкай, 
не вы тры ваў шы сы на вых іс тэ рык… 
Пас ля па доб ных раз моў па пра сіць у 

ня вест кі пра фе сій най па ра ды го нар 
ужо не да зва ляў. І ўрэш це, хто ве дае 
май го Ан то на лепш за мя не?

У свае два з па ло вай га ды ён на ве-
даў пяць кра ін. Цяг ні кі, ка раб лі і са ма-
лё ты ба чыў не толь кі на ма люн ках. Лёг-
ка «пад трым лі ваў раз мо ву» з поль скі мі, 
ла тыш скі мі і швед скі мі ба бу ля мі. Ледзь 
не збег ад мя не, да га ня ю чы та ко га, як 
сам, хлоп чы ка ў Пра зе. А ў Віль ню се 
жа даў гуч на спя ваць усю ды, дзе толь кі 
чу лі ся спе вы, на ват у царк ве… Так, я 
заўж ды бы ла не дзе по бач. Але Ан тон 
даў но пе ра стаў па ні ка ваць, ка лі я рап-
там зні ка ла з яго по ля зро ку. Бо, як 
толь кі сын на ву чыў ся ха дзіць, пад час 
пра гу лак па ча ла па кі даць яго на «абы-
ка го». Зра біў шы вы гляд, што за бы ла-
ся за браць до ма неш та над та важ нае, 
пра па ноў ва ла яму па гу ляць ра зам са 
ста рэй шы мі дзець мі аль бо па ся дзець 
на ла вач цы по бач з «пад'ез ны мі» ба-
буль ка мі. Ха дзі ла з сы нам у су сед нія 
два ры, дзе бы лі ма лыя дзе ці, і ла дзі-
ла з імі якую-не будзь гуль ню — Ан тон 
прос та вы му ша ны быў да лу чыц ца… 
Што-што, а тры мац ца за маю спад ні цу 
ён даў но не імк нуў ся. Я ўжо амаль па лі-
чы ла, што «мі сія вы ка на на», але тут мы 

за ві та лі ў гос ці да ма ёй даў няй сяб роў кі, 
якая на ра дзі ла чац вёр тае дзі ця.

— Ты на яго кры чыш хоць ка-
лі-не будзь? — су ро ва за пы та ла ся 
сяб роў ка. — Не? Дык трэ ба па чы наць. 
Рэд кая вы ха валь ні ца спраў ля ец ца з 
імі без кры ку, ка лі ў яе іх 30.

Тут я зра зу ме ла, што ў са док по бач 
з до мам мы на ўрад ці пой дзем. «Іх» 
там дак лад на не менш за 30…

На ту раль на, знай сці ад па вед ную 
«дзі ця чую ўста но ву» (не вя ліч кі ве да-
мас ны са до чак) і да мо віц ца на конт 
мес ца для Ан то на ўда ло ся не за адзін 
дзень. Але ўсё, што за ста ло ся зра біць 
на да лей, бы ло ўжо «спра вай тэх ні кі». 
Пе ра вес ці сы на на «са даў скі» рэ жым. 
Па гля дзець ра зам з ім «Ву са та га ня-
ня». Пры ву чыць да сма ку «са даў скіх» 
страў (о, вы, на пэў на, і не ўяў ля е це, 
коль кі на ро ду су муе па ам ле це ці за-
пя кан цы «дак лад на-як-у-дзі ця чым 
сад ку» і дзе ліц ца ад но з ад ным рэ-
цэп та мі ў ін тэр нэ це!). Ну і на рэш це 
па зна ё міц ца з вы ха валь ні цай…

— Ма ма, мне вель мі па трэб ны вер-
та лёт! — аб вяс ціў сын, ка лі да «ча су 
Х» за ста ва ла ся тры дні. — Дзед Ма роз 
мне яго пры ня се?

— Хі ба што праз год, — ад ка за ла я.
— Мо жа, па про сім за ла тую рыб-

ку? — пра па на ваў Ан тон.
— І дзе мы яе зло вім зі мою?
— Зна чыць, трэ ба іс ці ў ма га зін…
— Каб пай сці ў ма га зін, да рос лыя 

спа чат ку ідуць на пра цу і за раб ля юць 
гро шы. Ад ны, без дзя цей. І ка лі ты 
да зво ліш мне па пра ца ваць як след, 
бу дзе та бе вер та лёт…

За тры дні ён вы дат на за сво іў гэ-
тую «фор му лу», і ў пры зна ча ны дзень 
мы вы пра ві лі ся ў са док. Па вер та-
лёт.

У гру пе Ан тон ад ра зу па ве да міў 
усім, што сён ня ён зу сім не страш ны 
пі рат, а доб ры вер та лёт. І пра па на-
ваў па гу ляць у «па вет ра ныя гон кі»… 
Па на зі раў шы за ім, вы ха валь ні ца па-
ра і ла мне прый сці па яго не ра ней, 
чым праз 5 га дзін. На та кі пра цяг лы 
час ён не за ста ваў ся яшчэ ні з кім 
і ні ко лі! Так што на ўся ля кі вы па дак 
ады хо дзіць да лё ка ад сад ка я не ста-
ла. І да рэм на: на ват сле ду хоць яко га 
стрэ су ў яго ва чах не бы ло, ка лі мы 
су стрэ лі ся зноў.

— Вер та лёт! — пад бег ён да мя не, 
ззя ю чы ўсмеш кай…

На заўт ра я вы пра ві ла Ан то на ў са-
док з му жам. На па ро зе сын азір нуў ся 
і за зна чыў:

— Ця пер мне трэ ба ма шы на з кры-
ла мі.

«Ма шы ну з кры ла мі» я так са ма 
яму ку пі ла… Але ўве ча ры нам ад-
клю чы лі ін тэр нэт, і ра зам з Ан то нам 
я вы пра ві ла ся ў блі жэй шы ін тэр нэт-
клуб, каб ад пра віць не каль кі важ-
ных ліс тоў. Вось па да ро зе і па тлу-
ма чы ла, што гро шы нам па трэб ны 
не толь кі на яго цац кі… Ка лі вяр та-

лі ся да до му, Ан тош ка рап там мя не 
спы ніў:

— Ма ма, ты пош ту не за кры ла!
І праў да: па кі да ю чы ін тэр нэт-клуб, я 

за бы ла ся ска рыс таць функ цыю «вый-
сці» ў сва ёй элект рон най по шце… А 
яшчэ нех та ка жа, што да 5 га доў не 
вар та і спра ба ваць тлу ма чыць дзе-
цям, ад куль бя руц ца гро шы. Маў ляў, 
не зра зу ме юць. Ды яны амаль з пя лю-
шак ужо і не та кое ра зу ме юць!

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ
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КА ЛІ ПА ТРЭБ НЫ ВЕР ТА ЛЁТ 

На ра дзіц ца пры го жай На ра дзіц ца пры го жай   ��

ЖЫЦ ЦЁ З «КА РО НАЙ»
Ад уся го сэр ца!Ад уся го сэр ца!  ��

Што та бе па да рыць,
ча ла век мой да ра гі? 
Зра зу ме ла, што кож ны з нас хо ча атры-
маць у па да ру нак ней кую ары гі наль-
ную рэч. Пры гэ тым яна па він на быць 
не толь кі пры го жай, але і ад па вя даць 
на ша му гус ту. Ад нак знай сці та кі па-
да ру нак, тым больш — для ка ха на га 
ча ла ве ка, бы вае вель мі ня прос та.

Най перш вы свет лім, якія па да рун кі жан чы-
ны і муж чы ны… не ха це лі б атры маць на огул. 
З ад на го бо ку, гэ ты па ды ход вы гля дае кры ху 
дзіў ным, з дру го га — да зва ляе вы крас ліць са 
спі су рэ чы, якія га ран та ва на мо гуць са пса-
ваць на строй ва шай «па ла він цы».

Та кім чы нам, у вы ні ку пра ве дзе на га апы-
тан ня на гэ ты конт ка лег, сяб роў і зна ё мых 
вы свет лі ла ся, што най больш не га тыў на прад-
стаў ні цы пры го жай па ло вы ста вяц ца да па-
да рун каў «бы та во га ха рак та ру».

«Не люб лю зай мац ца бы там, та му ўсе 
па да рун кі, з ім звя за ныя, ад ра зу са псу юць 
мне на строй», — пры зна ец ца Свят ла на. Да 
та го ж бы та вая тэх ні ка вы гля дае як спро ба 
муж чы ны сэ ка но міць на па да рун ку ка ха най. 
(Маў ляў, усё роў на не аб ход на куп ляць ку хон-
ны кам байн — дык ча му б не па да рыць яго 
на свя та?) «Быц цам ад мах ну лі ся ад ця бе, як 
ад на да куч лі вай му хі», — уз ды хае Свят ла на. 
Вы клю чэн нем, лі чыць яна, мо жа быць толь кі 
тэх ні ка, якую жан чы на са ма па пра сі ла па-
да рыць.

Да рэ чы, не ўсе жан чы ны лю бяць атрым лі-
ваць кас ме ты ку і юве лір ныя вы ра бы.

«На прык лад, я на огул не ка рыс та ю ся дэ-
ка ра тыў най кас ме ты кай і не люб лю юве лір-
ных вы ра баў, бо яны не ад па вя да юць май му 
спар тыў на му сты лю адзен ня», — пры зна ец ца 
Але ся. Леп шы па да ру нак для Але сі — доб рая 
кні га ці фільм (на дыс ку ці ў кі на тэ ат ры).. 
«Але так са ма важ на, каб яны не бы лі жа лас-
лі ва-сляз лі вы мі», — пад крэс лі вае яна.

Прак тыч на ўсе прад стаў ні цы пры го жай 
па ло вы ста ноў ча ад нес лі ся да перс пек ты вы 
атры маць на свя та пры го жую бя ліз ну. «Але 
тут ёсць сур' ёз ная праб ле ма, — га во рыць 
Ган на. — Не ўсе муж чы ны доб ра раз бі ра юц-
ца ў жа но чых па ме рах, пры чым не вы ра тоў-
вае на ват доў гае су мес нае жыц цё». А ка лі 
прад стаў нік моц най па ло вы не ўпэў не ны, 
што здо лее спра віц ца з гэ тай за да чай, яму 
лепш не ры зы ка ваць. Да рыць гро шы так са-
ма не вар та. «Вы гля дае так, як і з бы та вой 
тэх ні кай — па да ру нак з шэ ра гу «На, толь кі 
ад ча пі ся!».

А вось муж чы ны ака за лі ся не та кі мі кап-
рыз ны мі, як жан чы ны. Прак тыч на ўсе ў 
свя точ ны дзень з вя лі кім за да валь нен нем 
атры ма лі б у па да ру нак неш та з тэх ні кі. «Але 
ж вы, жан чы ны, у тэх ні цы раз бі ра е це ся не 
лепш, чым мы ў жа но чай бя ліз не, — усмі-
ха ец ца Ві таль, — та му, ві даць, прый дзец ца 
за да во ліц ца «пор цы яй» ін ты му і якім-не будзь 
плю ша вым сардэчкам».

Прад стаў ні кі моц на га по лу так са ма лі чаць, 
што ім мож на ўру чыць НЕШ ТА, вы ка на нае з 
гу ма рам. Доб рым па да рун кам ста не таксама 
кні га (гіс та рыч ная, дэ тэк тыў ная аль бо па зна-
валь ная) ці фільм з «га ра ча нькім» сю жэ там. 
(«Ну, вы, жан чы ны, са мі зра зу ме лі, якое кі но 
мы ма ем на ўва зе».) 

Ся род не па жа да ных па да рун каў боль-
шасць з апро ша ных муж чын на зва лі «бя ліз-
ну-шкар пэт кі-срод кі для га лен ня-тап кі».

«Праў да, ну хо піць нам іх ужо да рыць, жан-
чы ны!» — іра ніч на га во рыць Ар кадзь.

Ды і з вы ба рам галь шту каў у якас ці па да-
рун ка, як лі чаць муж чы ны, так са ма не аб ход-
на быць асця рож ны мі: маў ляў, не ўсе з нас іх 
лю бяць і но сяць.

Ге ле на АВЕ ЛА

�

Дзі я на БА ЛЫ-
КА, па эт, дра ма-
тург, псі хо лаг:

— Мае лю бі мыя 
свя ты — гэ та свя ты 
ду шы, а яны не за-
ле жаць ад ка лян-
дар ных дат. Для 
та го, каб ад зна-
чыць той жа Дзень 
за ка ха ных, мы з 
му жам не ча ка ем 
лю та га, а ро бім гэ-
та кож ны раз, ка лі 
на хлы нуць па чуц ці 
і хо чац ца ска заць 
род на му ча ла ве ку, як ты яго ка ха еш і як мно-
га ён для ця бе зна чыць. З ця гам ча су па чы-
на еш ца ніць не пал кія ўчын кі, а што дзён ную 
вер насць, цяр пен не і ўза е ма да па мо гу. Гэ та і 
ёсць най леп шыя па да рун кі.

Ма ту лі ны за на тоў кі Ма ту лі ны за на тоў кі   ��


