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

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

— Ска жы, ну што ты ў ёй знай шоў?
Мне не крыўд на. Нi коль кi. Прос та цi ка ва. 

Апош нiм ча сам ледзь не кож ны свой ве чар 
Ён ба вiць не са мной, а ў зу сiм iн шай кам па-
нii. Што дак лад на яго ту ды цяг не?

— Што? Та бе ска заць?
Ён не ро бiць з пы тан ня тра ге дыi. Прос та 

так скла ла ся. А я ўжо не вы трым лi ваю ча-
кан ня: «за во дзiц ца з паў аба ро ту» — гэ та, 
вi даць, пра мя не.

Мiж iн шым, мой псi хо лаг, ра зум ная жан чы на, на стой лi ва рэ ка мен-
дуе ўчы няць час ад ча су ма лень кiя ся мей ныя раз бор кi. Пра ва ка ваць, 
як той ка заў, бу ру ў шклян цы — гэ та, аказ ва ец ца, адзiн з най важ-
ней шых аба вяз каў доб рай жон кi. «Дзя куй, што не свя шчэн ных», — 
ду маю ча сам я, па зi ра ю чы ў люс тэр ка на бяс крыўд нае па да бен ства 
су ме сi Бры жыт Бар до з Кат рын Дэ нёў.

«На яў насць ма лень кiх праб лем, — да во дзiць мiж iн шым псi хо-
лаг, — гэ та ледзь не са мая на дзей ная пры кме та i да во лi сур' ёз ны 
за лог ад сут нас цi праб лем, так бы мо вiць, буй но га маш та бу». Вось 
так, без апе ля цый на i шмат знач на. I хiт ра ва та жму рыць свае ра-
зум ныя, пра нiк лi выя во чы. Звы чай на гэ та ад бы ва ец ца за куб кам 
якой-не будзь эк за тыч най гар ба ты, пры ве зе най не ма ве да ма ад куль 
кiмсь цi з яе най больш здоль ных i та му над звы чай удзяч ных вуч няў. 
Ува мне, ка лi п'ю гэ тую гар ба ту i слу хаю гэ тыя сло вы, так са ма пра-
чы на ец ца псi хо лаг.

— Ска жы, чым яна ад мя не ад роз нi ва ец ца? — пы та ю ся ў Яго ўжо 
з вы гля дам, у якiм Бры жыт Бар до яў на пе ра ва жае над Кат рын Дэ нёў 
(бо апош няй, як пад каз вае до свед, лепш пе ра ва жаць у вы пад ках 
трош кi iн ша га фар ма ту).

— Са мае ма лое — на яў нас цю лус кi i жаб раў, — ад каз вае Ён, 
на гад ва ю чы ўсмеш кай Мi кi Рур ка.

— Та-а-ак... На Ку пал ле мы ска ка лi праз вог нi шча i пля лi вя ноч кi 
з кiп рэю, але неш та я не ба чы ла, каб на тым дняп роў скiм бе ра зе 
бы лi ру сал кi. I та му... i та му... та му за раз вось гэ та па ля цiць у ця бе. 
Сце ра жы ся!

Я га то ва шпур нуць у Яго дзве, на ват тры па душ кi з ка на пы, але 
не ўпэў не на, што да сяг ну ты эфект пад па рад ку ец ца прад пi сан ням 
псi хо ла га. Пэў на ж, не сер вiз сак сон скай ма ну фак ту ры.

— Ха дзем лепш са мной, па ка жу та бе ма лень кiх, што на ра дзi лi ся 
ў на шай крэ вет кi.

Ну, я ж ка жу. I так кож ны ве чар. То кле iць з ка мень чы каў грот — 
ат рак цы ён «па кой жа хаў» для бла кiт ных не он чы каў, то пе ра са джвае 
во да рас цi — бо, ба чы це, пры лi па лам ня ўтуль на: то вя дзе на зi ран не 
за ча род кай зя лё нень кiх бар бу саў, а то — пры мае ро ды ў крэ ве так. 
Ры ба i ўсё ва кол яе — Яго заў сёд на-ад веч ныя ма ры i за ня ткi. Што 
за ста ец ца мне? Плес цi ка рун кi? Якiя па лi ку?

Мой аст ро лаг лi чыць, што нi ко лi не трэ ба кi дац ца ў па нi ку. Ка лi, 
на прык лад, аст рап раг ноз аб вя шчае «на пру жа насць ас пек та Сё ма-
га до ма» i з гэ тай на го ды мне, мо жа быць, «да вя дзец ца па мя няць 
му жа», то я, маў ляў, ма гу гэ та зра бiць — сме ла i без анi я кай ры зы кi 
для сва ёй, зда ец ца, улад ка ва най бу ду чы нi.

«Не аба вяз ко ва ж фi зiч на! — ссу нуў шы аку ля ры на са мы кон чык 
но са, да во дзiць аст ро лаг. — Мож на прос та змя нiць уяў лен не». Гэ та 
азна чае: да стат ко ва па ду маць пра Яго не як iнакш — i Ён па ўста не ў 
зу сiм iн шым свят ле. У паў змро ку па коя, асвет ле на га хi ба што аква-
ры у мам, не iна чай. I што б я ра бi ла без та ем ных ве даў!

— Сён ня ты та кi ра ман тыч ны. Не тое што ўчо ра.
— Слу хай, а да вай мы з гэ тай тва ёй не да кан ца да ла ма най швей-

най ма шын кi зро бiм ла ба ра тор ны сто лiк. Па ста вiм мiк ра скоп i на шу 
сiс тэ му луп «Ры бi на во ка».

— «Ры бi на во ка»?
— «Ры бi на во ка».
— Гэ та мая не да ла ма ная ма шын ка ма ры ла не ка лi стаць ту а лет-

ным сто лi кам у сты лi шэй бi-шык. На ка ва ных ка рун ка вых нож ках, 
ка рун ка вай сур вэт каю за сла ным. А ця пер ты хо чаш кру та змя нiць 
яе лёс, ус клаў шы на гэ тыя ка рун кi ця жар ша ляў, мiк ра ско па i ла-
ба ра тор на га по су ду?.. I каб наш па кой на гад ваў ка бi нет са лод кай 
па рач кi кштал ту Ма рыi Скла доў скай i П'е ра Кю ры?.. Так?.. Я не 
су праць, мой да ра гi.
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ТА ЕМ НЫЯ
ВЕ ДЫ

Доў гія строй ныя но гі — адзін 
з аба вяз ко вых склад ні каў жа-
но чай пры ваб нас ці. Ма быць, 
та му мно гія з нас ня рэд ка жа-
да юць пры ба віць у рос це, для 
ча го но сяць вы са чэз ныя аб ца-
сы. Ад нак, ка лі вы ду ма е це, што 
спра ва тут толь кі ў коль кас ці 
сан ты мет раў, дык па мы ля е це-
ся. На ву лі цах час та пры хо дзіц-
ца ба чыць дзяў чат на аб ца сах, 
але ад гэ та га іх но гі не вы гля-
да юць бяс кон ца доў гі мі, а ў да-
да так не ка то рыя хо дзяць так, 
што іх ста но віц ца шчы ра шка-
да. Дык вось, па коль кі не ўсім 
нам па шан ца ва ла мець «но гі ад 
ву шэй», мы па спра бу ем схіт ра-
ваць і па доў жыць іх ві зу аль на з 
да па мо гай не каль кіх дзейс ных 
пры ёмаў.

Пач нем з ба зы. Ба за — гэ та не абу-
так і не адзен не, гэ та на ша це ла! Жан-
чы на, якая гор да і пра ма ня се сваё це-
ла, зда ец ца вы шэй шай і — што так са ма 
важ на — упэў не най у са бе. Ме на ві та 
та му ў ма дэль ных шко лах вя лі кую ўва гу 
на да юць дэ фі ле, г.зн. па ход цы. І ад но з 
прак ты ка ван няў, якое бу ду чых ма дэ ляў 
пры му ша юць ра біць да зня мо гі, за клю-
ча ец ца ў на ступ ным: стань це ў про філь 
пе рад люс тэр кам і па гля дзі це ту ды, дзе 
сця на сы хо дзіц ца са стол лю пра ма пе-
рад ва мі. Па ды мі це пад ба ро дак у кі рун-
ку по зір ку. Ён аказ ва ец ца пад пра мым 
вуг лом да це ла. Услед за пад ба род кам 
уз ды ма ем гру дзі і вы прост ва ем спі ну, 
вы цяг ва ем ся па струн цы. Пле чы ад-
во дзім на зад і апус ка ем уніз. Жы вот 
уцяг ва ем. Ця пер крэс лім пра мую лі нію 
і «дэ фі лю ем» уз доўж яе на аб ца сах аж 
да стом ле нас ці — гэ тае прак ты ка ван не 
трэ ба да вес ці да «аў та ма та». Вель мі 

важ на ба чыць ся бе збо ку, та му, зра-
зу ме ла, цу доў на трэ ні ра вац ца пе рад 
вя лі кім люс тэр кам, у якім вы ба чы це 
ся бе ва ўвесь рост. За пом ніў шы ста но-
ві шча, ста рай це ся ха дзіць так заў сё ды, 
па ста ян на аб ры ва ю чы ся бе, ка лі вы па-
чы на е це су ту ліц ца, вы пі на е це жы вот 
або апус ка е це пад ба ро дак.

А за раз па га во рым 
пра дэ та лі — адзен не і абу так

1. Ва ша фі гу ра не па він на «дзя ліц-
ца».

Вы бі рай це адзен не ў ад ной ка ля-
ро вай га ме. Асаб лі ва вар та па збя гаць 
кант рас ных спа лу чэн няў: не вы со кую 
фі гу ру яны не прос та дзе ляць, а лі та-
раль на раз ры ва юць на част кі (да рэ чы, 
пра кла січ ныя «бе лы верх — чор ны ніз» 
так са ма за будзь це).

Ска жы це «не» і га ры зан таль ным 
лі ні ям у адзен ні: яны нас «пры зям ля-
юць».

За будзь це ся пра ма дэ лі туф ляў, якія 
ма цу юц ца на шчы ка лат ках спраж ка мі, 
бан та мі, стуж ка мі, шну роў кай — усё 
роў на. Па доб ныя фа со ны аў та ма тыч на 
«зра за юць» даў жы ню ног.

2. Абу так не па ві нен рэз ка кант рас-
та ваць з ко ле рам кал го так (ног) або з 
ко ле рам адзен ня.

На прык лад, чор ныя туф лі з ця лес ны-
мі кал гот ка мі, чор най спад ні цай і бе лай 
блуз кай дзе ляць фі гу ру на 4 «част кі», 
ад па вед на, дзяў чы на ў па доб ным «пры-
кі дзе» ка лі і пры цяг вае ўва гу, то яў на не 
даў жы нёй ног.

Та му, ка лі вы вы бра лі чор ны абу так 
і чор ную спад ні цу, то і кал го ты па він-
ны быць чор ны мі (або цём ны мі). Ка лі 
вы аб улі свет лыя за мша выя бо ты, то і 
пан чо хі вы бі рай це ця лес ныя, і спад ніч-

ку свет лую (па ды дуць лю быя ад цен ні 
бэ жа ва-ка рыч не вых ко ле раў, акра мя 
цём на га ша ка ла ду, які вы гля дае амаль 
чор ным).

І яшчэ ню анс: па між чор ны мі туф-
ля мі і чор ны мі шта на мі не па він на 
пра гляд ваць ні я кіх па ло сак ця лес на га 
ко ле ру.

Ідэа льны ко лер абут ку ле там — бэ-
жа вы і ні ў якім ра зе не чор ны. Для пад-
аў жэн ня ног вы бі рай це мак сі маль на ад-
кры тыя ба са нож кі на аб ца се.

3. Аб цас ро біць на гу строй най, але 
не заў сё ды.

І тут вар та пры трым лі вац ца не ка-
то рых пра віл. Ка лі лыт кі ў вас паў на-
ва тыя, не вар та куп ляць вель мі тон кія 
«шпіль кі»: кант раст згу ляе не на ва шу 
ка рысць. Лепш вы браць што-не будзь 
больш устой лі вае. Абу так з вост рым 
но сі кам да дае рос ту, ад нак ка лі вы ні-
зень кая, у та кім абут ку бу дзе це вы гля-
даць смеш на. За круг ле ны но сік — як-
раз для вас; да та го ж ён ро біць ступ ню 
аку рат най.

За над та вы со кі аб цас вас прос та 
«са гне»: вы не змо жа це ха дзіць на ім 
пра ма. Ап ты маль ная вы шы ня — 6—7 
сан ты мет раў. Не мо жа це на сіць аб ца-
сы та кой вы шы ні? Та ды на сі це ха ця б 
4—5 см, але не ад маў ляй це ся ад аб ца-
са на огул!

Вы дат нае ра шэн не для ах вот ніц па-
доў жыць но гі — мод ная ця пер не вя лі-
кая плат фор ма, якая да паў няе вы со кі 
аб цас. Акра мя та го, што яна лі та раль на 
«вы цяг вае» но гі, на ёй яшчэ і ха дзіць 
зруч на!

4. Бат фор ты, як ні дзіў на, но гі ўка-
роч ва юць. Бо ты па він ны быць ся рэд-
няй даў жы ні або кры ху вы шэй за ся-
рэд нюю.

Яр кія ад на тон ныя вы со кія бо ці кі зро-
ка ва пад аў жа юць но гі. Праў да, па ды-
хо дзяць яны толь кі дзяў ча там з кід кай 
знеш нас цю, якія не згу бяц ца на фо не 
са міх бо таў.

Да паў бо ці каў і ба тыль ё наў так са ма 
трэ ба ста віц ца асця рож на. Не на сі це 
паў бо ці кі з мі ні! Та кі абу так но сяць са 
шта на мі ў аб цяж ку або з доў гай спад ні-
цай, па дол якой бу дзе за кры ваць верх 
паў бо ці каў.

Шмат лі кія дэ ка ра цыі, аплі ка цыі і 
стра зы на ха ля вах бо таў так са ма здоль-
ны ўка ра ціць ва шы нож кі, па коль кі, зноў 
жа, «дзе ляць» фі гу ру. Лі нія бо таў па-

він на быць доў гай, на кі ра ва най 
увысь — і ні што не па він на гэ та му 
пе ра шка джаць!

5. Каб но гі вы гля да лі больш 
доў гі мі, на сі це пра мыя шта ны «ў 
пад ло гу».

Гэ та зна чыць, ніз шта ноў па-
ві нен прак тыч на за кры ваць аб-
цас. «Вы цяг ва юць» но гі кла січ ныя 
шта ны са стрэл кай, а так са ма 
шта ны з лёг кім клё шам ад ка-
ле на. Шта ны з кла січ най або за-
вы ша най та лі яй так са ма ро бяць 
фі гу ру больш строй най і пад цяг-
ну тай. Вуз кія цём ныя шта ны, якія 
моц на аб цяг ва юць на гу? Ка лі вы 
мо жа це са бе та кое да зво ліць — 
на сі це! Толь кі вы бі рай це ма дэ лі 
без на шы вак, па яс коў, стра заў і 
ін шай мі шу ры. Бры джы ўка роч-
ва юць на гу, а бры джы з кі шэ ня мі 
па ба ках яшчэ і па таў шча юць но гі 
і сцёг ны.

6. Спад ні ца так са ма не апош-
няя спра ва.

Пра сцей за ўсё па доў жыць но гі 
з да па мо гай мі ні, хоць, зра зу ме-

ла, не ўсе мо гуць са бе гэ та да зво ліць. 
Та му ваш вы бар — спад ні ца даў жы нёю 
да ся рэ дзі ны ка ле на.

Не пры маль ная для нас даў жы ня, 
якая да хо дзіць да ся рэ дзі ны лыт кі — 
са ма га поў на га мес ца га лён кі. Спад-
ні ца-мак сі на огул «пры коў вае» фі гу ру 
да зям лі.

Сме ла вы ка рыс тоў вай це раз рэ зы — 
гэ та дзёрз ка, эра тыч на. Адзін глы бо кі 
раз рэз збо ку — і за хоп ле ныя по гля ды 
муж чын вам за бяс пе ча ны!

Пад рых та ва ла
Воль га ЦЫ БУЛЬ СКАЯ
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Сён ня цяж ка знай сці 
жан чы ну, абы яка вую 
да абут ку на вы со кіх 
аб ца сах — як мі ні мум 
ад на па ра «шпі лек» у яе 
ша фе зной дзец ца. Але 
так бы ло не заў сё ды...

Кры ху гіс то рыі...
Па пу ляр насць абу так на аб ца сах па-

чаў на бы ваць пры клад на ў XІV ста год-
дзі. У шы ро кі ўжы так гэ ты абу так увя лі 
фран цу зы (хто б су мня ваў ся?!). Але з 
гэ та га не вы ні кае, што ра ней мод ні цы 
і мод ні кі бы лі па збаў ле ны маг чы мас-
ці гля дзець на на ва коль ны свет з вы-
шы ні сва іх аб ца саў. Ка лі мер ка ваць па 
ар хеа ла гіч ных зна ход ках, аб ца сы ці іх 
па да бен ства ме лі мес ца яшчэ ў жыц ці 
ста ра жыт ных егіп цян і грэ каў. Пры чым 
ка рыс та лі ся по пы там як у жан чын, так 
і ў муж чын.

«Шпіль ка» ж з'я ві ла ся знач на паз-
ней. Яе ў 1950 го дзе вы най шаў вя до-
мы італь ян скі ды зай нер Саль ва то рэ 
Фе ра га ма. Яго вы на ход ніц тва, як і ўсё 
ге ні яль нае, бы ло вель мі прос тым — ма-
дэль ер за мя ніў звык лыя аб ца сы та ню-
сень кім, але вель мі тры ва лым ме та ліч-
ным стрыж нем.

А ў шпіль кі, у сваю чар гу, ёсць яшчэ 
не каль кі «са бра тоў» — ка ці ны аб цас і 
аб цас-ка туш ка. Ка ці ны аб ца сік з'я віў-
ся ў кан цы 50-х га доў мі ну ла га ста год-
дзя, амаль ад на ча со ва са ста рэй шай 
сяст рой-шпіль кай. Рас паў сюдж ван не 
атры маў дзя ку ю чы Од ры Хэп берн. Ка-
ці ны аб ца сік быў пры зна ча ны для дзяў-
чат-пад лет каў, бо лі чы ла ся, што ма ла-
дзень кім лэ дзі ня ём ка на сіць вы со кія 
аб ца сы ці шпіль кі.

Сён ня абу так з ка ці ным аб ца сам 

мож на ўба чыць пад час прэ зен та цый 
сла ву та га ды зай не ра Ма но ла Бла нік. 
Па мя та е це, ме на ві та за яго абу так час-
та ад да ва ла свае га на ра ры Кэ ры Брэд-
шоу — ге ра і ня се ры я ла «Секс у вя лі кім 
го ра дзе»?..

Ад на ча со ва з вы на ход ніц твам шпі-
лек і ка ці на га аб ца са но вае жыц цё 
атры маў і аб цас-ка туш ка. Але ён на-
са мрэч знач на ста рэй шы за шпіль ку. 
Аб ца сы-ка туш кі ка рыс та лі ся по пы там 
яшчэ ў эпо ху ба ро ка і ра ка ко. Паз ней 
абу так з та кі мі аб ца са мі (да рэ чы, па-
доб ны мі да пя соч на га га дзін ні ка) зноў 
з'я віў ся ў мо дзе ў 1860-х га дах. Пас ля 
ча го пра гэ ты смеш ны і мі лы аб ца сік 
за бы лі ся аж но да 50-х га доў мі ну ла га 
ста год дзя.

Сён ня абу так з та кім ня звык лым аб-
ца сам ства рае ка над скі ды зай нер Джон 
Флу ваг.

Але ў лю бо ві да аб ца саў роз ных кан-
фі гу ра цый бы лі за ўва жа ны не толь кі 
пе ра лі ча ныя на мі ды зай не ры, а і мно гія 
ін шыя. Якіх толь кі ма дэ ляў гэ та га абут-
ку сён ня не пра па ноў ва юць мод ні цам!.. 
Ім толь кі за ста ец ца вы браць для ся бе 
тое, што лепш па суе да пры го жых но-
жак. А ў тым, што ме на ві та жан чы ны на 
аб ца сах кі ру юць све там, ня ма ні я ка га 
су мнен ня!

З пунк ту
гле джан ня «зо рак»

Мы вы ра шы лі да ве дац ца, яко му 
абут ку ад да юць пе ра ва гу бе ла рус кія 
«зор кі». Да рэ чы, як вы свет лі ла ся ў час 
апы тан ня, не ўсё вя до мыя жан чы ны лю-
бяць шпіль кі. Але амаль кож ная, ад дае 
пе ра ва гу абут ку на аб ца сах...

Аляк санд ра ГЕ РА СІ МЕ НЯ, плыў-
чы ха, двух ра зо вая чэм пі ён ка Алім-
пій скіх гуль няў, ула даль ні ца за ла-
тых ме да лёў чэм пі я на таў све ту і 

Еў ро пы на «доў гай» і «ка рот кай» 
ва дзе:

— Вя до ма, я люб лю абу так на вы-
со кіх аб ца сах! А якія дзяў ча ты яго не 
лю бяць? Аб ца сі кі ро бяць нож кі яшчэ 
больш пры ваб ны мі і доў гі мі. Але, на 
жаль, зна хо дзіц ца пра цяг лы час у та-
кім абут ку цяж ка. Не ўсе туф лі на вы-
со кіх аб ца сах зруч ныя, та му блі жэй да 
ве ча ру но гі стам ля юц ца, асаб лі ва без 
прак ты кі. Мой ра бо чы абу так — зра зу-
ме ла ж, спар тыў ны. Шпіль кам ці вы со-
кім аб ца сам ад даю пе ра ва гу рэд ка, у 
асноў ным ле там ці па свя тах.

Воль га ВРОН СКАЯ, спя вач ка:

— Не вы но шу шпіль кі! Абу ваю іх 
толь кі па не аб ход нас ці. Ад даю пе ра ва-
гу мяк ка му спар тыў на му абут ку...

Але на ДА МА РАЦ КАЯ, біз нес ву-
мен:

— Асаб лі вай схіль нас ці ме на ві та да 
шпі лек у мя не ня ма. Але ёсць не каль кі 
лю бі мых пар на шпіль цы ад Ва лян ці-
на. Да рэ чы, вель мі зруч ных! Абу так на 
вы со кіх аб ца сах вель мі люб лю! Ад нак 
лі чу, што кож най жан чы не не аб ход на 
знай сці сваю ма дэль, каб ад чу ваць ся бе 
«на вы шы ні». Та ды за спі най вы рас туць 
кры лы, і яна бу дзе не ха дзіць, а лё таць 
на аб ца сах лю бой вы шы ні!

Ве ра КА РЭТ НІ КА ВА, спя вач ка:

— А я, на ад ва рот, увесь час — толь кі 
на шпіль ках. Су стрэць мя не не на аб ца-
сах мож на толь кі зрэд ку. На ват на пра-
ця гу ўсёй ця жар нас ці, ня гле дзя чы на за-
ба ро ну дак та роў, я не зды ма ла абу так на 
вы са чэз ных аб ца сах. Люб лю та кі абу так 
за тое, што ён ро біць мя не яшчэ больш 
гнут кай і даў га но гай. Дзя ку ю чы та ко му 
абут ку жан чы на вы гля дае, як ка ра ле ва, 

та му і іс ці на аб ца сах не аб ход на так са ма 
па-ка ра леў ску: па воль на, да ючы лю дзям, 
асаб лі ва муж чы нам, са бой па лю ба вац ца. 
А шпіль кі — гэ та на огул кла сі ка. Да рэ-
чы, мая ма ма, так са ма не зды мае іх усё 
жыц цё. Пры чым умуд ра ец ца вы стой ваць 
у іх па 10 га дзін за дзень... Мне зда ец-
ца, моц ны пол ад дае пе ра ва гу ўсё ж та кі 
пры га жу ням на аб ца сах, а я — пра мой, 
та ню сень кай і вы со кай, не менш за 13 
сан ты мет раў, шпіль цы!

На тал ля ПО ТКІ НА, ды зай нер 
(брэнд Natasha Potkіna):

— Лі чу, што шпіль ка — гэ та ад на з 
рэд кіх рэ чаў, улас ці вых толь кі жан чы-
нам, а муж чы нам яе ў нас ні ко лі не ада-
браць. Я люб лю шпіль кі за тое, што яны 
ро бяць жан чы ну пад цяг ну тай, вы тан ча-
най і яшчэ больш жа ноц кай. Што да ты-
чыц ца вы шы ні аб ца саў, то яе не аб ход на 
вы бі раць ін ды ві ду аль на, каб бы ло кам-
форт на. Абу так не па ві нен пры чы няць 
па ку ты пры га жу ням! Ад даю пе ра ва гу 
шпіль кам 17 сан ты мет раў. Але за кошт 
плат фор мы я гэ тай вы шы ні не ад чу ваю 
і ма гу на та кіх аб ца сі ках не толь кі з лёг-
кас цю ха дзіць, але на ват тан ца ваць.

Але на КАВАЛЁВА

�

Пас ля трох — поз на! На пэў на, ця пер 
гэ та — са мы па пу ляр ны ло зунг у 
най больш «пра су ну тых» ма ла дых 
баць коў. Уз бро е ныя тэ о ры яй, згод на 
з якой ма лое ва ўзрос це да трох 
га доў здоль нае за сво iць усе на ву кi 
све ту, яны не шка ду юць нi сiл, нi 
гро шай, iмк ну чы ся за бяс пе чыць 
свай му дзi ця цi бяс прой грыш ную 
бу ду чы ню. Пры зна ю ся, у свой 
час i я не ўтры ма ла ся ад жа дан ня 
вы рас цiць вун дэр кiн да з улас на га 
сы на. I ка лi ў год ён са праў ды 
на ву чыў ся чы таць, я сха ва ла ку ды 
па да лей усе ме та дыч кi i да па мож нi кi, 
вы ра шыў шы, што ран няе раз вiц цё — 
не на ша з iм тэ ма.

Усё так, мозг ма лень ка га ча ла ве ка мо-
жа на за па сiць не аб ме жа ва ную коль касць 
iн фар ма цыi. Але на вош та? На па чат ку 
ад каз на гэ тае пы тан не з'яў ляў ся ў мя не 
ад ра зу: зра зу ме ла ж, што вы жыць у су-
час ным све це пра сцей асо бе не прос та 
аду ка ва най, а звыш аду ка ва най. Эфект на 
за явiў шы пра ся бе як ма га ра ней, iмк лi ва 
зра бiць па спя хо вую кар' е ру, а на да лей... А 
вось што да лей — спраг на за ваць, ба дай 
што, не маг чы ма. Лю бая коль касць дып-
ло маў якiх за ўгод на на ву чаль ных уста ноў 
— яшчэ не га ран тыя шчас лi вай бу ду чы нi. 

Ды i сло вы «пос пех» i «шчас це» — нi як не 
сi но нi мы...

Але раз ва жаць пра гэ та я па ча ла не ад-
ра зу. Бо як толь кi на ра дзi ла ся маё дзi ця, 
мне так заў зя та за ха це ла ся пра ве рыць на 
прак ты цы, цi праў да здоль нас цi не маў ля цi 
на столь кi бяз меж ныя, што на раз ва жан нi пра 
ней кую там бу ду чы ню ўжо не за ста ло ся i паў-
га дзi ны. За ня ткi вы ма га лi ня ма ла ча су, але 
азарт быў та кi... Яшчэ пад час ця жар нас цi, 
на тра пiў шы на сайт рас кру ча най ра сiй скай 
кам па нii, што пра цуе пад дэ вi зам «чы таць 
ра ней, чым га ва рыць», я на бы ла карт кi До-
ма на, вi дэа курс па на ву чан нi жэс та вай мо ве, 
яшчэ неш та... I праз коль кi ме ся цаў ужо з 
го на рам дэ ман стра ва ла гас цям, як мой сын 
чы тае цэ лыя ска зы. На ту раль на, спа чат ку ён 
прос та па каз ваў на тыя сло вы, якiя чы та ла 
я. Але не ўза ба ве па чаў спра ба ваць iх паў та-
раць. Вось толь кi на ват са мыя прос цень кiя 
кнiж кi не вы клi ка лi ў яго нi я ка га iн та рэ су. 
Мы прос та гу ля лi ў сло вы, якiя ён вы дат на 
па зна ваў у на дру ка ва ным вы гля дзе, але да 
змес ту тэкс таў, якiя з тых слоў скла да юц ца, 
яму трэ ба бы ло яшчэ да рас цi. Зрэш ты, як i 
да са ма стой на га чы тан ня.

Вось тут я зноў па лез ла ў iн тэр нэт, каб 
знай сцi баць коў, якiя гэ так са ма, як i я, на-
ву чы лi сва iх дзя цей чы таць ра ней, чым га-
ва рыць. I за пы тац ца, што ка рыс на га да ла 
та кая ран няя на ву ка iх нiм па ста ле лым на-
шчад кам. Знай шла. За пы та ла ся. За ад но 

да ве да ла ся, як гэ ты фе но мен тлу ма чыц ца 
з пунк ту гле джан ня дзi ця чых псi хо ла гаў. I 
вы ра шы ла, што ўлас на му дзi ця цi я зы чу ўсё 
ж та кi iн ша га лё су.

Ха ця б та му, што мне ха це ла ся б, каб мой 
сын вы рас не прос та ме ха нiч ным па глы наль-
нi кам iн фар ма цыi, а на ву чыў ся атрым лi ваць 
шчы рае за да валь нен не ад кнiг. Ня хай са бе 
чы тае «Трох муш ке цё раў» з лiх та ры кам пад 
коў драй цi «Дзi кае па ля ван не» ўпо тай пад час 
уро каў — пя рэ чыць не ста ну. Бо пер шую аса-
ло ду ад гэ тых тэкс таў са ма бу ду па мя таць усё 
жыц цё. А тыя ж карт кi До ма на хоць i да юць 
ура жаль ную хут касць чы тан ня — дык усё за 
кошт за бла кi ра ва най здоль нас цi су пер ажы-
ваць кнiж ным ге ро ям. I ўрэш це, ма ла сэн су 
ву чыць ма ло га чы таць да трох га доў — без 
па ста ян ных за ня ткаў та кi «вун дэр кiнд» хут ка 
пе ра тво рыц ца ў са мае звы чай нае дзi ця.

Ну i хай са бе — псi хо ла гi вунь у адзiн го-
лас сцвяр джа юць, што эма цы я наль насць 
ча ла ве ка раз вi ва ец ца да 7 га доў. Ра га таць, 
вы дум ляць, на бi ваць гу за кi, гу ляць з мэ тай 
прос та гу ляць i за во дзiць сяб роў ся род лю-
дзей, жы вёл i дрэў у гэ тым уз рос це на шмат 
ка рыс ней. Як муд ра за ўва жы ла ма лень кая 
дач ка ад ной з ма iх но вых iн тэр нэт-зна ё мiц: 
«На вош та быць пер шым, ка лi ты не бу дзеш 
шчас лi вым?»

Да рэ чы, цал кам маг чы ма, што звык лым 
спо са бам мой сын на ву чыц ца чы таць яшчэ 
не хут ка. Ёсць тэ о рыя, быц цам здоль нас цi 

мож на вы свет лiць тра ха не ў ка-
лыс цы — маў ляў, ужо ў пер шыя 
ме ся цы жыц ця вi даць, якая част-
ка моз га бу дзе ў ча ла ве ка «вя ду-
чай». У за леж нас цi ад гэ та га вы-
зна ча юць «дзя цей гу ку», «дзя цей 
сло ва», «зна ку», «ко ле ру»... У ад-
па вед нас цi з та кой кла сi фi ка цы-
яй лёг ка прад ба чыць, бу дзе ваш 
сын цi дач ка ра да ваць баць коў 
школь ны мi пос пе ха мi, аль бо вам 
не вар та i раз лiч ваць, што на шча-
дак «возь мец ца за ро зум» ра ней, 
чым атры мае паш парт. На ту раль-
на, чым ён бу дзе зай мац ца да лей, 
так са ма мож на спраг на за ваць... 
Не ве даю, як там што на са мой 
спра ве, але мы з бра там са праў-
ды на ву чы лi ся чы таць у тры га ды, 
пры чым фак тыч на са мi — улю бё най цац кай 
у нас аба iх бы лi плас ты ка выя лi та ры, хоць 
зай мац ца з на мi спе цы яль на нi хто не iмк нуў-
ся. Пры хiль нi кi тэ о рыi сцвяр джа юць, што так 
i му сi ла ад быц ца — прос та i ў мя не, i ў бра та 
(якi, мiж iн шым, стаў вы клад чы кам лi та ра ту-
ры) мозг на стро е ны ме на вi та ў «слоў ным» 
кi рун ку. I нi чо га ўнi каль на га тут ня ма (хоць 
мой муж — дак лад нае «дзi ця зна ку» — так 
не лi чыць)...

Зрэш ты, мне не трэ ба бы ло на пруж вац ца, 
каб за ўва жыць, як наш ма лень кi Ан тош ка 
рэ агуе на гу кi i му зыч ныя iн стру мен ты. Як i 

бы ло абя ца на, раз маў ляць ён па чаў вель мi 
ра на, пры чым ад на ча со ва са сло ва мi спра-
ба ваў «вы маў ляць» усё, што чу ла ся на во кал: 
гру кат бу доў лi i шор гат лiс ця на вет ры, на шы 
з iм кро кi па ас фаль це i па сне зе... Да гэ туль 
адзi нае, што мо жа пры му сiць яго ся дзець 
спа кой на — сiм фа нiч ны цi джа за вы ар кестр 
(«муль цi кi» ён звы чай на гля дзiць, сто я чы на 
га ла ве). У го нар пер ша га дня на ра джэн ня 
сы на я на ват ад ва жы ла ся пай сцi з iм у фi лар-
мо нiю. Праў да, на дру гой га дзi не кан цэр та 
нам усё ж давялося па кi нуць за лу — Ан тон 
па чаў над та гуч на пад пя ваць...

Але ра бiць з яго «дру го га Мо цар та» я не 
збi ра ю ся — Мо царт не па чу ваў ся шчас лi вым. 
I, мiж iн шым, ло зунг, пра якi я зга да ла на па чат-
ку, на ле жыць Ма са ру Iбу ка, якi зу сiм не за клi-
каў на бi ваць га ла ву не маў ля цi раз на стай ны мi 
ве да мi. На ад ва рот, ён пра па ноў ваў як ма га 
больш на сiць ма лых на ру ках, нi ко лi не iг на ра-
ваць iх плач i не пе ра кла даць свае баць коў скiя 
аба вяз кi на ня нек i спе цы я лiс таў па ран нiм 
раз вiц цi. Прос та заў сё ды быць по бач...

Ма ры на БЕ РА ЗЕН СКАЯ
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НЕ СПАЗ НIЦ ЦА Б...

Уся спра ва — у сан ты мет рахУся спра ва — у сан ты мет рах  ��

ЗАЎ СЁ ДЫ НА ВЫ ШЫ НІ

Ма ту лi ны за на тоў кiМа ту лi ны за на тоў кi  ��

6 хіт ры каў6 хіт ры каў  ��

Як па доў жыць но гі


