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На тат нік Яго жон кіНа тат нік Яго жон кі  ��

Па ра ды да мыПа ра ды да мы  ��

Мод ны гар дэ роб чыкМод ны гар дэ роб чык  ��

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

«Ма ла досць»

Я, без умоў на, Ка зя рог, але не ў гэ тым сут насць. Так, упар тая, як 
тры з па ло вай Ка зя ро гі ад на ча со ва, і на ват ма гу ба да нуць ро гам, 
ка лі спра ва та го вар тая, але не пра тое, зноў жа, раз мо ва.

Яе за вуць Ма ра. Яна мяк кая, цёп лая, да лі кат ная і ўтуль ная — 
быц цам воб лач ка. Але не бе лая, як чыс ты ар куш, не пля міс тая, як 
жыц цё, а спрэс шэ рая — як маё ўяў лен не аб са праўд нас ці. За вуць 
яе, я ска за ла ўжо, Ма рай, і яна іс нуе — па куль што! — вы ключ на як 
ма ра. Вось бы вае ж та кое: су праць усіх за ко наў фі зі кі, ло гі кі і ма тэ-
ма ты кі не іс ну ю чае — іс нуе! І на ват мае наз ву.

Мая Ма ра — гэ та мая ма ра.
Ма ра — шэ рая ка за з кры вым ро гам. Яна бу дзе па свіц ца на зя лё най 

(ко лер над зеі!) траў цы (у якой бу дуць сям-там пра кід вац ца дзьму хаў цы 
або лу бін — не важ на), ад па чы ваць у жоў тым хлеў чы ку з ка рыч не вым 
ча ра піч ным да хам, па зі раць у акен ца з бла кіт ны мі ака ні ца мі, піць ва ду 
з чыр во на га вя дзер ца і да ваць бе лае-бе лае ма ла ко.

Уся рэч у тым, што я апош нім ча сам не ма гу спа кой на, без асаб-
лі ва яск ра вых эмо цый па зі раць на коз, якія або па свяц ца, па важ-
на вод зя чы рож ка мі, дзе-не будзь пры да ро зе, або су сед ні ча юць 
з на шай да чай (та кіх аж но тры — чор ная, бе лая і шэ рань кая), або 
па зі ра юць ва чы ма га рэ заў з эк ра на тэ ле ві за ра, не ве да ю чы на ват, 
што па зі ра юць на мя не і што я іх так са ма ба чу. Апош няе — зноў жа, 
зда ва ла ся б, су праць вя до мых на ша му све ту за ко наў. Але свет гэ ты 
тым і пры ваб ны, што ёсць у яго на сель ні каў ся кія-та кія маг чы мас ці 
сёе-тое па аб вяр гаць. Або ўста ля ваць неш та но вае.

Што пры во дзіць мя не да ўпэў не нас ці, што мая ма ра спраў дзіц ца 
ад на знач на і ўсё бу дзе ме на ві та так, як я на ма ля ва ла ў сва іх дум ках? 
За кон Жоў та га Кра ка дзі ла.

Ні я кіх пры ду мак! За кон Жоў та га Кра ка дзі ла іс нуе! Гэ та адзін з 
са мых лю бі мых ма іх за ко наў, якія вы ву ча юц ца на ву кай пад наз вай 
шчас цез наў ства. Мне аб са лют на не важ на, што та кой на ву кі ня ма 
ў афі цый ным рэ ест ры су свет ных на вук, га лоў нае — што яна ўва хо-
дзіць у пе ра лік дыс цып лін, якія аба вяз ко ва раз гля да юц ца Вы шэй шай 
Атэс та цый най Ка мі сі яй Све ту. За кон гэ ты за кра нае та кую важ кую 
ка тэ го рыю, як час, і ко рат ка фар му лю ец ца на ступ ным чы нам: мі ну-
лае ўяў ля ец ца, бу ду чы ня ўспа мі на ец ца. Аў тар ства на ле жыць — я 
за раз не ма гу не ад чу ваць асаб лі ва га го на ру за свет, у якім жы ву 
— псі хо ла гу Нэ лі Кся не віч.

Фар му лёў ка для пад руч ні ка: у да ра ва най нам бяс кон цас ці з вы-
чар паль най до ляй ве ра год нас ці мо жа рэа лі за вац ца якая за ўгод на 
дум ка, пад ма ца ва ная моц ны мі эмо цы я мі. Гэ та трэ ба вы ву чыць і час 
ад ча су паў та раць. Уго лас, гле дзя чы ся ў люс тэр ка.

Бу ду чы ня — ус па мі на ец ца. У час, ка лі я па сту па ла ва ўні вер сі тэт, 
у мя не з'я ві ла ся но вая бе лая сум ка. Я бы ла ёй ра да не та му, што яна 
но вая або бе лая. Я це ра бі ла «ма лан ку», уяў ля ю чы, як бу ду на паў няць 
сум ку кан спек та мі. «Ру жо вы сшы так — «не ар га ні ка», бла кіт ны — фі-
зі ка, зя лё ны — ін фар ма ты ка». Мож на па ду маць, што па сту пі ла, бо 
над та доб ра рых та ва ла ся. Ні чо га па доб на га: з му жам, дзі цем, жыц цём 
у ін тэр на це, праз шэсць га доў пас ля за кан чэн ня шко лы... Я прос та ма-
ры ла, і ў гэ тай сва ёй ма ры ні ў чым ні на кроп лю са бе не ад мо ві ла.

Я не ве даю, як і ка лі мая Ма ра спраў дзіц ца. Прос та ўяў ляю яе. Як 
ге ра і ню каз кі, дзе ёсць яшчэ дзед, ба ба і ма лая ўнуч ка. Мо жа, гэ та 
з-за та го, што і я ўжо ба бу ля? І ў нас з Ім ёсць ма ле неч кая ўнуч ка — 
ру жо вень кі ці каў ны ка мя чок...

Мая Ма ра — спраў дзіц ца. Мы з унуч каю яшчэ і но вы га ту нак сы ру 
вы най дзем, вось па ба чы це
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ІДЗЕ КА ЗА 
РА ГА ТАЯ...

— А я ха чу вы га да ваць дач ку сцер вай, — ска-
за ла яна.

І рас тлу ма чы ла:
— Сцер вам жыць ляг чэй. Муж чы ны лю бяць 

эга іс так.
У пры цем ках пе рад вя чэр няй па ры мяк кае свят-

ло на сцен на га бра цёп лай пля май раз лег ла ся 
на ма лень кім сто лі ку, дзе на сур вэт ках у пры го-
жых ку бач ках асты ва ла ка ва. Тры су сед кі, амаль 
пры яцель кі, мы не ўпер шы ню збі ра ем ся — то ў 
ад ной, то ў дру гой, то ў трэ цяй — прос та так, 
«на ка ву».

— Вось на мне ўсё: і ква тэ ра, і дзе ці, і га та ван-
не, і мыц цё, і пра са ван не, і на рых тоў кі на зі му, 
на ват ра монт... А што за гэ та маю? Ні я кай па ва гі!.. 
Ат, што і ка заць, вы са мі доб ра ве да е це.

Мы ве да лі яе му жа — да рос лае дзі ця, амаль 
са мае без да па мож нае і кап рыз лі вае ў сям'і.

— А глянь це ж... — яна на зва ла на шу агуль ную 
зна ё мую, так са ма су сед ку. — Усю кух ню на му жа 
спіх ну ла, на ват мыц цё та ле рак, а са ма на фар бу-

ец ца і пай шла. А ён яе, ка жуць, на ру ках но сіць. 
Не, муж чы ны лю бяць эга іс так!

— Лю бяць та го, хто лю біць ся бе, — ці ха пра мо-
ві ла трэ цяя з нас, і я не зра зу ме ла: пад трым лі ва ла 
яна па пя рэд нюю дум ку ці пя рэ чы ла ёй.

Вось і я згод на з тым, што лю бяць та го, хто сам 
ся бе лю біць, і па ва жа юць та го, хто сам ся бе па ва-
жае. Ба дай, гэ та асноў ная вы сно ва, якую я зра бі ла 
для ся бе за мно гія га ды ся мей на га жыц ця. Коль кі 
ра зоў чу ла: «Ай-яй-яй, та кая яна доб рая гас па ды-
ня: і шые, і мые, і сма жыць, і вя жа, а ён пай шоў да 
ін шай! Што ім, му жы кам, яшчэ трэ ба?!.»

А і праў да, што ім трэ ба? Над не ка то ры мі пы-
тан ня мі я за дум ва ла ся не раз. На прык лад, ці трэ ба 
жан чы не ўвесь воз хат ніх тур бот вез ці на са бе, ці 
цэ няць гэ та на шы бліз кія ды і на огул ці вар та ўсё 
ўмець? Вось я не ўмею кан сер ва ваць кам по ты. Што 
з мя не возь меш? Ка лісь ці, двац ца ці га до вай, мне бы-
ло страш на пад сту піц ца да га ра чых сло і каў з кру та 
за ва ра ным сі ро пам: ба я ла ся аб ва рыц ца, ды і не 
маг ла сла бы мі ру ка мі доб ра пры ціс нуць на крыў ку. 
А вось мой та ды так са ма двац ца ці га до вы муж сва і мі 
ду жы мі ру ка мі ўпэў не на і хут ка за круч ваў адзін сло ік 
за дру гім ды яшчэ смя яў ся, якая я па лах ліў ка. Але ж 
смя ец ца той, хто смя ец ца апош нім, праў да?..

Трыц цаць пя ты год ён гэ тыя кам по ты кру ціць. 
За раз знач на па шы рыў сваё май стэр ства: вы-
раб ляе яб лыч ны сок, ма ры нуе па мі до ры, агур-
кі, роз ныя са ла ты... Ча сам ду маю, коль кі ліш няй 
пра цы мы, жан чы ны, са мі ўзваль ва ем на ся бе. 
Доб ра ах вот на! І яшчэ га на рым ся: вось, маў ляў, 
якая я пра ца ві тая!.. А зда ро вы, ду жы муж у гэ ты 

час ля жыць на ка на пе і паль цам не ва рух не, каб 
да па маг чы. На вош та? Жон ка і са ма ўпра віц ца. 
Пра ве ра на ча сам.

А вы па раз ва жай це, як гэ та вы гад на — ча гось-
ці не ўмець. На прык лад, не ўмець ра біць ра монт: 
маў ляў, жан чы на — іс то та пя шчот ная, у яе ад 
фар баў га ла ва ба ліць, ды і шпа ле ры му жу з сы-
нам зруч ней кле іць. А мыц цё бя ліз ны ў ма шы не? 
Тэх ні ка, аў та ма ты ка, кноп кі — чым не ра бо та для 
муж чын? Дык не, усё бя ром на ся бе, кры чым: 
«Ты не так па фар ба ваў!.. Ты ня роў на шпа ле ры 
па кле іў!..» Наш жа но чы го нар бя рэ верх над жа-
но чай хіт рас цю, і мы са мі ле зем у паст ку. Ды і 
са ро ме ем ся неш та не ўмець. А што, маў ляў, лю дзі 
ска жуць: су сед кі, сяб роў кі, свяк роў? А эга іст кі не 
ду ма юць, што там хто пра іх ска жа. Яны ро бяць, 
як ім вы гад ней, та му ім і ляг чэй жыць.

Дру гую вы сно ву, якую я зра бі ла: муж чы ны не 
цэ няць на шу жа но чую пра цу так, як бы нам ха це-
ла ся. Смач на га та ваць, чыс та пры бі раць, пры го жа 
шыць і вя заць, ра біць не ве ра год ныя са ла ты, га та-
ваць на зі му смач ныя кам по ты — усё гэ та для іх 
зу сім не ЗА СЛУ ГА на ша, а ўся го толь кі аба вя зак. 
Ня ма ў жо нак та кіх здоль нас цяў — не за да во ле-
ны, сва рац ца, кпяць, пры му ша юць на ву чыц ца, а 
ёсць — не за ўва жа юць.

Ды што ім усё ж трэ ба? Ад на ка ле га скар дзі-
ла ся:

— Мой Юр ка ней кі дур ны: не дае мне пра ца-
ваць у ня дзе лю. Як толь кі бя ру ся пра са ваць ці 
пі рог пя чы, ён злу ец ца. Хо ча, каб ля жа ла з ім на 
ка на пе ў аб дым ку і тэ ле ві зар гля дзе ла.

— Дык та бе горш? Кі дай усё і кла дзі ся на ка-
на пу...

— А я не ма гу, каб у мя не ў ша фе бы ла га ра 
не пра са ва най бя ліз ны!..

Гас па дынь ка, утай муй ся! Тая га ра, што ля жыць 
у ша фе, на ця бе не па крыў дзіц ца за ня ўва гу, а 
вось тая, што ля жыць на ка на пе... Муж мо жа па-
крыў дзіц ца і вы ра шыць, што ты не хо чаш па дзя-
ляць яго по гля даў, на строю, што ця бе не ці ка віць 
тое, што ці ка віць яго, і на огул, што ін тэ ле кту аль на 
ты да яго ўзроў ню не да цяг ва еш. Пад свя до ма ён 
ужо бу дзе га то вы да по шу каў той, якая пад тры мае 
і па дзе ліць яго по гля ды.

Трэ цяе, што ха чу вам ска заць: у кож на га ча ла ве-
ка ёсць ней кія не да хо пы і схіль нас ці. Вы свет ліў шы 
з ча сам у му жа і тое, і дру гое, не так ужо цяж ка да 
яго пры ста са вац ца. Адзін лю біць доб ра па ес ці, за-
тое не па тра буе ў ха це чыс ці ні, як у апе ра цый най. 
Ін шы ж, на ад ва рот, лю біць, каб усё блі шчэ ла, а з 
дня на дзень мо жа ес ці ад ну ма ка ро ну са сма жа-
ным яй кам. Дык для пер ша га лепш пі рог спя чы, 
чым ліш ні раз за пы ла сос ха пац ца, а для дру го га 
не га та ваць паў дня пры сма кі, а за паў га дзі ны да 
яго пры хо ду прай сці ся мок рай ану чай па пад ло-
зе — і ўсё о' кей!

«Нель га аха піць не ахоп нае», — га ва рыў муд ры 
Казь ма Прут коў.

Дык і не трэ ба! Нам, жан чы нам, трэ ба быць 
муд рэй шы мі, а то і хіт рэй шы мі. І да чок не эга іст-
ка мі га да ваць, а ву чыць іх жа но ча му ро зу му.

Та ма ра БУН ТА
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Мно гім па да ба юц ца ўпры га жэн ні. Але 
ма ла хто ве дае, на коль кі яны мо гуць 
«рас крыць» ча ла ве ка, рас ка заў шы пра 
не ка то рыя жа дан ні, імк нен ні, стра хі. 
Гля дзі це на ру кі і ра бі це вы сно вы.

ВЯ ЛІ КІ ПА ЛЕЦ. Ня звык лае мес ца для пярс цён-
ка. Ад нак та кое яго ста но ві шча, хут чэй за ўсё, 
свед чыць пра жа дан не ча ла ве ка пры цяг нуць да 
ся бе ўва гу, пад крэс лі вае імк нен не да дэ ман стра-
тыў нас ці.

УКА ЗАЛЬ НЫ. Упры га жэн не тут па каз вае моц-
ную во лю і ак тыў насць ула даль ні ка або яго імк нен-
не стаць та кім ча ла ве кам. Па гля дзі це ўваж лі ва на 
вы явы ўла да роў — і вы за ўва жы це, што ў дык та-
та раў гэ ты па лец амаль заў сё ды «пад крэс ле ны» 
якім-не будзь вы чвар ным вы ра бам. Будзь це асця-
рож ныя з ула даль ні кам «пярс цён ка ўсе ўлад дзя», 
ён не лю біць «дру гіх ро ляў» і ста ра ец ца да во лі 
хут ка ад ста яць сваё пра ва на раз да чу каш тоў ных 
ука зан няў. Ка лі гэ та мі лая ўсмеш лі вая дзяў чын а, 
ве дай це: у це ні яна доў га не за ста нец ца.

СЯ РЭД НІ. Не здар ма зай мае цэнт раль нае ста-
но ві шча на ру цэ, бо сім ва лі зуе па чуц цё ўлас най 
год нас ці, са ма люб ства, а ча сам і га на рыс тасць. 
Пярс цё нак на гэ тым паль цы дэ ман струе па ва гу 
гас па да ра да ся бе. Важ на, што ён па тра буе та го 
ж і ад ін шых. Не вя лі кія, вы тан ча ныя ўпры га жэн ні 
на гад ва юць, што гэ ты ча ла век ве дае са бе ца ну 
і хо ча, каб да яго ста ві лі ся ад па вед на. Вя лі кія, 
бліс ку чыя пярс цён кі або кры чаць аб гор дас ці, 
або «сіг на лі зу юць» пра не за да во ле нае жа дан не 

вы со кай ацэн кі на ва коль ны мі. Па мя тай це, ста-
тус ныя ад роз нен ні для гэ та га ча ла ве ка ма юць 
зна чэн не.

БЕ ЗЫ МЕН НЫ. Па каз вае на ўспры маль насць 
ча ла ве ка, дэ ман струе яго па чуц ці. За ру чаль ны 
пярс цё нак тут не вы пад ко ва. Па куль ён на ру-
цэ, ча ла век па каз вае важ насць свай го шлю бу. 
Упры га жэн не (не шлюб нае) на паль цы ў муж чы-
ны га во рыць пра яго па вы ша ную ад чу валь насць 
(эк заль та ва насць, уз бу джаль насць), і ня хай яго 
над та бру таль ны вы гляд вас не пад ман вае. Жан-
чы ны ча сам па-над за ру чаль ным на дзя ва юць ін-
шы пярс цё нак, звы чай на з на паў каш тоў ным ка-
ме нем. Гэ та свед чан не знач нас ці шлю бу для яе, 
ён уз мац ня ец ца і ўма цоў ва ец ца. Юве лір ны вы раб 
вя лі ка га па ме ру па каз вае, што нам су стрэ ла ся 
вель мі эк стра ва гант ная асо ба. Ну а ўпры га жэн не 
на паль цы ле вай ру кі ў на шай куль ту ры на ват не 
«сіг на ліць», а «се ма фо рыць» пра жа дан не гас-
па да ра або гас па ды ні па мя няць свой мат ры ма-
ні яль ны ста тус.

МЕ ЗЕ НЕЦ. Не здар ма гэ ты па лец «гу ляе на бок». 
Ён сім ва лі зуе жа дан не ўла даль ні ка пярс цён ка ады-
хо дзіць ад агуль на пры ня тых пра віл. Пры чым як у 
псі ха ла гіч ным, так і ў эра тыч ным пла не. Ча ла век 
імк нец ца да но вых ура жан няў і ад чу ван няў. Ка-
лі ўпры га жэн ні тра ды цый ныя (каш тоў ныя ка мя ні, 
апраў ле ныя ў зо ла та або се раб ро), то гэ та жа дан не 
на быць до свед без асаб лі вых на ма ган няў. А вось 
які-не будзь юве лір ны цуд або ней кая муд ра ге ліс тая 
шту ка на ме зен цы — гэ та за яў ка на ад мыс ло выя 
і ары гі наль ныя ста ны.

УПРЫ ГА ЖЭН НЯЎ НЯ МА

Лю дзі не но сяць упры га жэн няў па роз ных пры-
чы нах. Ад на з іх — скрыт насць, ня ўпэў не насць у 
са бе, жа дан не быць не пры кмет ным. Дру гая — вы-
со кая са ма ацэн ка, яны на столь кі ўпэў не ны ў са бе, 
што не ма юць па трэ бы ў спро бах на ва коль ных іх 
«кла сі фі ка ваць». Ча сам гэ та пра яў лен не па зі цыі: 
«Ня хай мя не ўспры ма юць і ацэнь ва юць як ча ла ве-
ка спра вы — толь кі па дум ках і ўчын ках».

МУЖ ЧЫ НЫ 
ЛЮ БЯЦЬ ЭГА ІС ТАК?..

ПЕРШ ЧЫМ АЦЭНЬ ВАЦЬ ЧА ЛА ВЕ КА 
ПА ЯГО ПЯРС ЦЁН КАХ, УЛІ ЧЫ ЦЕ:
� кож ны па лец ру кі мае сваё 
зна чэн не;
� адзін і той жа пярс цё нак 
на роз ных паль цах да сы лае 
роз ныя «сіг на лы»;
� тэст дзей ні чае, ка лі ўпры га жэн ні 
на дзя ва лі ся не ўсвя дом ле на, 
па прын цы пе «мне так па суе»;
� па мер упры га жэн ня га во рыць 
пра важ насць «сіг на лу»: 
чым яно боль шае, тым боль шае 
пра яў лен не пры кме ты.
І га лоў нае — гэ та толь кі тэст, 
не трэ ба на да ваць яму сак раль на га 
зна чэн ня. Як і ўсе тэс ты, 
ён свед чыць толь кі пра тэн дэн цыі 
і не бы вае на сто пра цэн таў 
аб' ек тыў ным. І яшчэ: па каз ва ю чы 
ка мусь ці ру ку, зні мі це пярс цё нак 
з ме зен ца — рап там ча ла век 
ня пра віль на вас зра зу мее.

УМЕЦЬ ЧЫ ТАЦЬ ПА... ПЯРС ЦЁН КАХ

Фут ра, ка рун кі, ке пі. Спад ні цы-гаф-
рэ, су кен кі-фут ля ры і шта ны а-ля 
Мар лен Дзіт рых. Пра гэ тыя ды ін шыя 
мод ныя тэн дэн цыі се зо на во сень-
зі ма 2014/2015 нам рас па вя ла мас-
так-ма дэль ер бе ла рус ка га «Цэнт ра 
мо ды» Вік то рыя КОЛБ:

— Для мо ды гэ та га се зо на ха рак тэр ны 
функ цы я наль насць і зруч насць. Але яна не 
па збаў ле на ін ды ві ду аль нас ці. Та му кож ная 
мод ні ца пры вы ба ры адзен ня па він на па мя-
таць, што ня пра віль на вы бра ная воп рат ка 
мо жа са пса ваць не толь кі яе воб лік, але і 
на строй. Перш за ўсё адзен не па він на быць 
кам форт ным.

Се зо ну во сень-зі ма 2014/2015 улас ці вы 
на ступ ныя ча ты ры тэн дэн цыі.

Па-пер шае, муж чын скі стыль у адзен ні. 
Ён за ста ец ца ак ту аль ным яшчэ з мі ну лых се-
зо наў. Свое асаб лі вая дзяў чы на-дэн дзі, апра-
ну тая ў жа кет і шта ны муж чын ска га сты лю. 
Та кія ан самб лі вы зна ча юц ца кан сер ва тыў-
нас цю. Мо гуць быць ад на- ці двух борт ныя, 
з ак се су а ра мі ці без. Тэн дэн цыя гэ та пра-
дык та ва на са цы яль ным ста ту сам не ка то рых 

су час ных жан чын. Яны 
ця пер са ма стой ныя, 
не за леж ныя, са ма да-
стат ко выя. Зва рот да 
та кой вось «муж нас ці» 
да па ма гае пад крэс ліць 
пяр чын ку ра шу час ці ў іх 
воб ра зе.

Па-дру гое, ко лер-
бло кі. Гэ та ка лі ідзе 
спа лу чэн не ў ад ным ан-
самб лі двух яр кіх ко ле-
раў, што ста яць по бач у 
спект ра льным кру зе.

Па-трэ цяе, шы ро кае 
вы ка ры стан не фут ра. Доў га- і ка рот ка вор-
са ва га. У асноў ным ды зай не ры ро бяць ак-
цэнт на яр кія, на сы ча ныя ко ле ры. Стра ка-
цяць фут ра выя ка лек цыі на под ыу мах! Гэ та 
не вель мі функ цы я наль на для што дзён на га 
жыц ця. Але сме лыя ка кет кі мо гуць да зво ліць 
са бе і та кі ўбор.

Па-чац вёр тае, спа лу чэн не ў ан самб лі ад-
цен няў ад на го ко ле ру. Чар ней шае за чор-
нае, на прык лад. Тут воп рат ка бу дзе ад роз ні-
вац ца па фак ту ры. Ці цал кам бэ жа вы строй. 
На ват ак се су а ры: ка пе лю шы, сум кі, абу так 
— усё па він на быць у ад ным ко ле ры.

Су кен кі мо гуць быць са май роз най даў-
жы ні — мі ні, мі дзі і мак сі. Мак сі час цей за 
ўсё вы бі ра юць для ве ча ра. А для офі са лепш 
па ды дуць су кен кі-фут ля ры ці ін шыя ма дэ лі не 
над та пры лег ла га сі лу э ту, за ву жа на га ўні зе. 
Ру каў ушыў ны, спу шча ны ці цэль нак ро е ны. 
У лю бым вы пад ку су кен ку трэ ба вы бі раць 
на свой густ. Ко лер тут, да рэ чы, мае вя лі кае 
зна чэн не. Уво гу ле, ко лер і сі лу эт — са мае 
га лоў нае пры вы ба ры су кен кі. Ка лі два гэ-
тыя склад ні кі па да бра ны ўда ла, вы ад шу ка лі 
най леп шы ва ры янт.

Для што дня па ды дуць як клят час тыя су-
кен кі, так і ад на тон ныя. Вы ка на ныя з шарс-
ця ных ці по лі віс коз ных ма тэ ры я лаў. Уво гу ле 
ак цэнт у гэ тым се зо не ро біц ца на на ту раль-
ныя тка ні ны — каб ску ра ды ха ла.

Для вя чэр ніх стро яў за ста юц ца ак ту аль-
ны мі су кен кі з ка рун ка мі, гі пю ра выя, рас-
шы тыя бліс каў ка мі, упры го жа ныя пёр ка мі. 
Даў жы ня — пе ра важ на мак сі. А паў праз рыс-
тая тка ні на да па мо жа пад крэс ліць сек су аль-
насць жан чы ны.

У па лі то гэ тай во сен ню ад да ец ца пе ра ва га 
пра мым сі лу э там. У тым лі ку ды зай не ры вы ка-
рыс тоў ва юць ма дэ лі «оў вер сайз» — ні бы вы 
апра ну лі ся не са свай го пля ча. Гэ та зна чыць, 
што па лі то боль шае за па трэб ны па мер.

Вы раз на пра гледж ва ец ца тэн дэн цыя на 
спу шча ную лі нію пля ча і сі лу э ты «а-ля 60-я» 
ў муж чын скім сты лі. У мо дзе за ста юц ца 
трэн чы, курт кі і пар кі з пад сцёж кай і без, якія 
асаб лі ва па да ба юц ца мо ла дзі. Па лі то мо гуць 
быць ад на тон ныя, у клет ку ці на ват у га ро шак, 
двух борт ныя ці ад на борт ныя, на ту раль ныя 
ці штуч ныя фут ра выя па лі то ўсіх ко ле раў. З 
цэль нак рой ны мі ру ка ва мі і ска ро ча ны мі — 7/8 
ці 3/4. Час ця ком вы ка рыс тоў ва ец ца не каль кі 
не су па стаў ных ма тэ ры я лаў ад на го ко ле ру. 
Гэ та на дае воп рат цы фак тур насць.

Не вы хо дзяць з мо ды А-па доб ныя спад-
ні цы з пад крэс ле най лі ні яй та ліі. Не са сту-
па юць і ма дэ лі, за ву жа ныя ўні зе, сі лу э та 
пра ма го, гаф рэ і плі сэ. Мод на асі мет рыя. 
Яна мо жа пра яў ляц ца ў дэ та лях (на клад ныя 
кі шэ ні) ці ў кроі (ма дэ лі з за па хам). Даў жы ня 
вы ка рыс тоў ва ец ца са мая роз ная — ад мі ні 
да мак сі. Час цей за ўсё, зра зу ме ла, жан чы ны 
вы бі ра юць ап ты маль нае мі дзі. Спад ні цы мак-
сі так са ма ак ту аль ныя, тым больш што яны 
да па ма юць жан чы не пры ха ваць праб лем ныя 
зо ны. А «хіт» се зо на — спад ні цы са ску ры. 
Па жа да на тон кай і на ту раль най.

Кла січ ныя чор ныя шта ны ўстой лі ва тры-
ма юц ца як на под ыу мах, так і ў на шых ша-
фах. Для офі са зруч ны мі бу дуць яны ж, але 
ўжо са стрэл ка мі ці кан сер ва тыў на шы ро кія. 
«Ра зы нкай» се зо на з'яў ля юц ца шта ны а-ля 
Мар лен Дзіт рых са склад ка мі ка ля по яса. У 
рас фар боў цы пе ра важ на су стра ка ец ца клет-
ка, па лос ка ці ад на тон: чор ны, кань яч ны, гар-
чыч ны, блед на-жоў ты.

У абут ку пе ра ва га ад да ец ца аб ца сам 
тоў стым, устой лі вым, ско ша ным, а так са-
ма шпіль кам. У мо дзе за ста юц ца ўлю бё ныя 
жан чы на мі чор ныя ло дач кі і «ла кі роў кі». А 
туф лі з аб ца са мі-цві ка мі па ды дуць для асаб-
лі вых жан чын. На сы му сяць быць за вост ра-
ны мі і П-па доб ны мі. Для мо ла дзі ды зай не ры 
пра па ноў ва юць кра соў кі на плос кай па дэ-
шве ці на плат фор ме (сні кер сы). Або вель мі 
бру таль ныя — з бай кер скай ат ры бу ты кай і 
«трак тар най» шы ро кай па дэ швай.

У га лаў ных убо рах пе ра ма га юць фут ра-
выя ма дэ лі і вя за ныя ці з па лі то вай тка ні ны 
бе рэ ты. На сіць апош нія мож на кла січ на ці на 
бок — як мод ні ца па жа дае. У шап ках гэ та га 
се зо на ад ноль ка ва вы ка рыс тоў ва ец ца буй-
ная і дроб ная вяз кі.

За ста юц ца ак ту аль ны мі ка пе лю шы, але 
яны кры ху мя ня юць сваю фор му: ужо вы со кія 
з вуз кі мі па ля мі. Асаб лі вым по пы там ка рыс-
та юц ца ке пі, якія па дый дуць для спар тыў на га 
сты лю ці кла січ на га ан самб ля.

Па пу ляр ныя ся род жы ха рак Бе ла ру сі ле-
ген сы ў гэ тым се зо не так са ма су стра ка юц ца. 
Але іх па жа да на на сіць толь кі та ды, ка лі гэ та 
да зва ляе фі гу ра. У ін шым вы пад ку ле ген сы 
мож на за мя ніць шта на мі-ду дач ка мі ці ін шы мі 
вуз кі мі ма дэ ля мі.

Ся род ко ле раў пе ра ва га ад да ец ца ко баль-
ту, сі ня му, бэ за ва му, гар чыч на му, ад цен ням 
чыр во на га і кань яч на га. Што  ты чыц ца прын-

тоў, ка рыс та юц ца по пы там сю жэ ты фло ры і 
фаў ны: ле а пар ды, тыг ры, зеб ры, ге пар ды, а 
так са ма квет кі. Не ад сту па юць і геа мет рыч-
ныя ма ты вы.

Жан чы нам зу сім не аба вяз ко ва апра на цца 
цал кам па-муж чын ску. Да стат ко ва вы ка рыс-
таць ад ну та кую рэч, а ас тат нія — кла січ ныя. 
Гэ та бу дзе так са ма мод на, бо змя шэн не сты-
ляў у гэ тым се зо не лі чыц ца ак ту аль ным.

Для пыш ных дам па ды дуць А-па доб ныя 
спад ні цы і спад ні цы-алоў кі ці сі лу эт, за ву жа-
ны зні зу. Так са ма па лі то «оў вер сайз» змо жа 
апра нуць кож ная жан чы на — ад 42-га да 
56-га па ме ру. Ма дэль мо жа быць 46-га па-
ме ру, а па ды дзе жан чы не 50-га. Пры го жа 
бу дзе вы гля даць на да ме, якая не му чыць 
ся бе ды е та мі, па лі то з за па хам, па лі то-транс-

фор мер. Яны ўні вер саль ныя, кам форт ныя і 
не пе ра шка джа юць ру ху. Шта ны лепш вы бі-
раць даў жы ні 7/8 — па шчы ка лат ку.

— У на ступ ным се зо не ды і ўво гу ле па 
жыц ці жан чы нам рэ ка мен ду ец ца... па лю біць 
ся бе, — ка жа Вік то рыя. — Да мя не час та 
пры хо дзяць за каз чы цы і ка жуць: «Зра бі це 
мя не больш строй най». Гэ та, вя до ма, маг-
чы ма вы ка наць з да па мо гай кан струк тыў ных 
пры ёмаў. Але... Перш за ўсё ча ла век па ві нен 
па лю біць ся бе та кім, які ён ёсць. Пры няць ся-
бе і сваю знеш насць. І та ды не толь кі адзен-
не, але і ўсё ў жыц ці бу дзе мець пры ваб ныя, 
на ўсе ча сы мод ныя ко ле ры.

Ве ра ні ка ПУСТАВІТ

�

ДА ДАЙ ЦЕ Ў АДЗЕН НЕ 
«ПЯР ЧЫН КУ РА ШУ ЧАС ЦІ»,

або Што апра нуць гэ тай во сен ню?

...Коль кі ліш няй пра цы мы, жан чы ны, 
са мі ўзваль ва ем на ся бе. Доб ра ах вот на! 
І яшчэ га на рым ся: вось, маў ляў, якая 
я пра ца ві тая!.. А зда ро вы, ду жы муж 
у гэ ты час ля жыць на ка на пе і паль цам 
не ва рух не, каб да па маг чы.


