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КО ДЫ ДО СТУ ПУ
Ня даў на най буй ней шую нар веж скую авія кам па нію аб ві на-

ва ці лі ў сек сіз ме. Усё з-за дрэс-ко ду: сцю ар дэс на ра бо чым 

мес цы аба вя за лі на сіць вы ключ на вы со кія аб ца сы. Су ро ва, 

праў да? («Я спы та ла ў сцю ар дэ сы, ці мо жа яна мя не пе ра-

са дзіць ад дзі ця ці, якое ўвесь час ра ве, кры чыць і ўсё рас-

кід вае. Яна ад ка за ла, што не. Аказ ва ец ца, гэ та за ба ро не на, 

ка лі тое дзі ця — тваё».) Яшчэ адзін пункт з 22 ста ро нак но-

вай ін струк цыі, якая рэг ла мен туе знеш ні вы гляд ра бот ні каў, — 

жан чы ны па він ны фар ба ваць во чы і ка рыс тац ца та наль-

 ным крэ ма мі. Муж чы нам, на ад ва рот, за ба ро не ны ма кі яж, 

хі ба толь кі ка лі прышч за ма заць трэ ба. («— Пры кінь! Пас ля 

ўсіх гэ тых рэ ка мен да цый па дрэс-ко дах апра наю я, зна чыц-

ца, стро гую су кен ку ні жэй ка ле на, раб лю ня кід кі ма кі яж, мі-

ні мум ак се су а раў, за кры тыя туф лі-ло дач кі. Дык кад ра віч ка 

і дзвюх хві лін са мной не раз маў ля ла — вы гна ла! — Вась, 

мо жа ты не па га ліў ся?») І што тут та ко га, спы та е це вы?

Па-пер шае, мно гія авія кам па ніі ўжо ады хо дзяць ад стро гіх пра ві лаў 

у ад но сі нах да адзен ня пер са на лу, не ка то рыя на ват ад мо ві лі ся ад аба-

вяз ко вых спад ніц ва ўні фор ме сцю ар дэс. Што да ты чыц ца фір мо ва га 

сты лю апош ніх, як па мне, дык гэ та не ад' ем ная част ка імі джу лю бой 

авія кам па ніі. А што, дзяў ча ты ідуць у пра фе сію не за гэ тым у тым лі ку? 

(«Сцю ар дэ сам вель мі лёг ка, бо ў са ло не ўсе му жы кі ўжо ад сар та ва ныя 

па кла сах».) А, па-дру гое, ле тась у Гла баль най спра ва зда чы па пра-

грэ се ў да сяг нен ні ген дар най роў на сці Нар ве гія за ня ла дру гое мес ца 

пас ля Іс лан дыі. І тут та кі кан фуз: аказ ва ец ца, на вы шы ні агуль ныя 

пра ві лы не дзей ні ча юць. («— Ма ма, та та, у мя не но вая ра бо та! Я ця пер 

сак ра тар ка! — Ты не сак ра тар ка, ты — гань ба сям'і, сы нок».)

Як не дзей ні ча юць яны і для тых, хто іх сам для ся бе ўста наў лі вае. 

Вось, ска жам, Кім Кар даш' ян, вя до мая май стры ха пры цяг ваць да ся бе 

ўва гу, дак лад ней, да сва ёй кар мі цель кі — «пя тай кроп кі». На па чат ку 

ма дэль пра гу ля ла ся па ву лі цах у праз рыс тых ле гін сах ад фран цуз ска га 

ды зай не ра Жа на-По ля Гацье, якія так шчыль на аб цяг ва лі тую са мую

кроп ку, што гэ та, вядома ж, вы клі ка ла фу рор. Ба ла зе, на Кім пад 

ле гін са мі хоць бы бы лі бе лая бя ліз на, якая не каль кі ра та ва ла ста но-

ві шча. («На кар па ра ты ве ў па лі клі ні цы стрып ты зёр ша рас пра ну ла ся 

толь кі па по яс».) А на ступ ным ра зам ма дэль пра гу ля ла ся па Па ры жу 

ў ад ных толь кі чор ных ак са міт ных тру сах. Не, быў яшчэ праз рыс ты 

кам бі не зон з ле а пар да вым прын там і фран цуз скі бе рэт, але ўсе зноў 

за ўва жы лі толь кі спод няе. («Для та го каб сха ваць твар ад муж чын, 

жан чы нам зу сім неаба вяз ко ва на дзя ваць па ран джу. Мі ні-спад ні ца 

ку ды больш эфек тыў ная!»)

Праў да, та кая ад да-

насць абра на му сты лю 

мо жа да ра го га каш та-

ваць, на ват жыц ця. Па-

мя та е це, «аль пі ніст ку ў 

бі кі ні»? Жан чы на пра сла-

ві ла ся тым, што ха дзі ла ў 

го ры вы ключ на ў ку паль-

ні ку, за што і атры ма ла 

ад па вед ную мя нуш ку 

ў се ці ве. У па чат ку го-

да яна ў на цы я наль ным 

пар ку на Тай ва ні зва лі-

ла ся ў цяс ні ну. Здо ле ла 

вы клі каць да па мо гу па 

спа да рож ні ка вым тэ ле-

фо не, але ноч чу ў га рах 

тэм пе ра ту ра апус ці ла ся да мі нус двух гра ду саў, а знай шлі па цяр пе лую 

толь кі праз 28 га дзін...

Гэ та, ка неш не, край насць. Але ця га да эк стры му, ві даць, у кры ві 

мно гіх, у рас пра цоў шчы каў пра дук ту — дак лад на. Што па цвяр джае 

но вы трэнд у адзен ні — джын са выя... тру сы за амаль 300 до ла раў

(на здым ку). Так, не шор ты, а ме на ві та спод няя бя ліз на, якая, па за-

 ду ме ды зай не раў, па він на стаць мод най на він кай у лі ней цы жа но ча-

га адзен ня вяс ны-ле та 2019 го да. Гэт кі про пуск у свет гла му ру. «Яе 

мож на на сіць пад шта на мі ці звер ху іх, гэ та зна чыць, што яна больш 

уні вер саль ная, чым са мая звы чай ная спод няя бя ліз на». Ме на ві та так 

рэ кла му юць той са мы «пра дукт» вы твор цы. Ба ла зе, у се ці ве да во лі 

скеп тыч на па ста ві лі ся да джын са вых шор таў-тру соў. («Дзіў ная спра-

ва: уся го ча ты ры дні не га ліў ся, а курт ка ўжо ся дзіць як кра дзе ная».) 

Як ду ма е це, з'я віц ца тая на він ка на на шых ву лі цах ле там?..

Да рэ чы, згод на з вы ні ка мі пра ве дзе на га ле тась са цы я ла гіч на-

га да сле да ван ня па пы тан нях ген дар най дыс кры мі на цыі на рын ку 

пра цы, чвэрць бе ла ру саў су ты ка юц ца на сва іх ра бо чых мес цах з 

не аб грун та ва ны мі па тра ба ван ня мі да знеш ня га вы гля ду. На пер-

шым мес цы ў спі се дыс кры мі ну ю чых умоў для муж чын — не аб ход-

насць на сіць стро гі кас цюм не за леж на ад умоў на двор'я і на яў нас ці 

кан так таў з клі ен та мі. («На ра бо це ў нас стро гі дрэс-код. Адзі нае 

па слаб лен не: пад час вод пус ку на ра бо ту мож на пры хо дзіць у джын-

сах».) Са мыя рас паў сю джа ныя па тра ба ван ні да знеш ня га вы гля ду 

жан чын так са ма тра ды цый ныя, — быць у су кен ках, спад ні цах. («Ва 

ўсіх дзяў чат ма тыль кі ў жы ва це па тра бу юць ка хан ня, і толь кі моль у 

жы ва це Та ма ры па тра буе фут ра».) Што ці ка ва, толь кі 17,7 пра цэн та

працаўнікоў спра бу юць зма гац ца з та кой сі ту а цы яй. («Офіс на му ра-

бот ні ку на за мет ку. Ка лі ў ваш ка бі нет час та за хо дзяць без сту ку, 

па весь це звон ку на дзве ры мі шэнь для да ртса. Пра ве ра на!») Між 

тым да след чы кі ка жуць, што дрэс-код апраў да ны, ка лі ён аб грун та-

ва ны, — за бяс печ вае бяс пе ку ра бот ні каў, пад крэс лі вае пра фе сій ныя 

тра ды цыі. У ас тат ніх вы пад ках на пер шым мес цы па він ны быць не 

знеш насць, а кам пе тэн цыі.

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

На прык лад, ка лі мы з ка ман дай 

ха дзі лі на пік Ка му ніз му, вый шлі 

на пла то на шас ці ты ся чах, а там 

нас за спе ла не па гадзь, прый шло-

ся ся дзець на ад ным мес цы ка ля 

трох дзён. Ад на двор'я, перш за 

ўсё, за ле жыць хут касць пра хо-

джан ня марш ру ту: чым хут чэй гэ та 

ад бы ло ся, тым менш стам ля еш ся. 

Та ды аль пі ніст больш адэ кват ны і 

мо жа ра зум на ацэнь ваць усе ры-

зы кі. Ка лі на двор'е доб рае, то ўсё 

за ле жыць ад ця бе, ка лі дрэн нае, 

то пры хо дзіц ца змя няць гра фік, ра-

біць так зва ную ад сед ку, ча каць.

— Рас тлу мач це больш пад ра-

бяз на, што для аль пі ніс та азна-

чае дрэн нае на двор'е?

— Даж джу на вер се звы чай на 

ня ма, там снег і заў сё ды мі ну са вая 

тэм пе ра ту ра. Ка лі ідзе снег, то ня-

ма бач нас ці, а ка лі моц ны ве цер, 

вя лі кая ры зы ка атры маць аб ма ра-

жэн ні. Спя ко та мо жа быць толь кі 

днём. Ка лі све ціць сон ца, а ва кол 

снег, атрым лі ва ец ца, што ты быц-

цам бы ў лін зе. А ка лі сон ца ня ма, 

то заў сё ды хо лад на.

— Які аба вяз ко вы на бор па-

ві нен мець з са бой гор ны ту-

рыст?

— Вель мі цёп лы пу ха вік, та кія 

вы раб ля юць спе цы я лі за ва ныя фір-

мы, мы на зы ва ем яго ха тай. У ім, 

як у до мі ку, — цёп ла, су ха і ўтуль на. 

Цёп лыя доб рыя ча ра ві кі, зруч ны 

за плеч нік, та му што ён заў сё ды з 

та бой, трэ ба каб ні дзе не на ці раў і 

не вы клі каў дыс кам фор ту.

— Што да ты чыц ца хар ча ван-

ня, пра дук ты бе ра це з са бой?

— Так, штось ці з са бой, неш та 

за куп ля ем на мес цы. Мя са звы чай-

на вя зём з Бе ла ру сі, ро бім да маш-

нюю ту шон ку (мя са вы вар ва юць у 

тлу шчы так, каб яно не са пса ва ла-

ся за 30—40 дзён). Так са ма бя ром 

з са бой кру пы, су хія су пы, су хую 

га род ні ну. У па хо дах на ват ва рым 

боршч, для гэ та га вы ка рыс тоў ва ем 

спе цы яль ныя каст ру лі (ты пу ска ра-

вар кі) і га рэл кі.

— Ад праў ля ю чы ся ў та кія доў-

гія па хо ды, як тры ма е це су вязь 

з род ны мі?

— Звы чай на бя ром у арэн ду 

спа да рож ні ка выя тэ ле фо ны, та му 

прак тыч на заў сё ды зна хо дзім ся на 

су вя зі. Праў да, у вуз кай цяс ні не 

яна мо жа пе ра ры вац ца ці ўво гу ле 

зні каць, тэ ле фо ны ла ма юц ца або 

ба та рэй ка са дзіц ца. На так зва най 

Вя лі кай зям лі ёсць ча ла век — су-

вяз ны, ён да сы лае нам пра гноз 

на двор'я, а мы яму тэ ле фа ну ем, 

рас каз ва ем, што ў нас ад бы ва ец-

ца, ён пры да па мо зе спе цы яль най 

рас сыл кі пе рад ае гэ та на шым род-

ным.

— Сям'я спа кой на пры мае ва-

ша хо бі?

— Мы з жон кай па зна ё мі лі ся ў 

гор на-ту рыс тыч ным клу бе, та му 

яна ўсё гэ та ра зу мее, спа кой на 

ад пус кае мя не. У нас трое дзя цей, 

ста рэй шы ўжо про сіц ца са мной у 

го ры. Па куль яму ўся го пяць, та -

му хо дзім толь кі на ма лень кія 

го рач кі, на прык лад, ле тась на ад-

па чын ку ў Кры ме ён па пра сіў ся ў 

па ход, пад ня лі ся на ўзвыш ша, каб 

па лю ба вац ца мо рам. А ў жон кі ця-

пер ін шае за хап лен не — яна лё тае 

на па рап ла не.

— Ва ша са мая вы со кая вяр-

шы ня — 7495 мет раў, пік Ка му-

ніз му, якая на ступ ная мэ та?

— Вась мі ты сяч нік, але яго па-

куль не пла ную, та му што гэ та 

да во лі да ра гое ме ра пры ем ства. 

Вель мі ха це ла ся б прай сці ўвесь 

шлях, які ха дзі лі ра ней усе пер ша-

ад кры ва льні кі ра зам з ка ра ва нам. 

Па жыць там, пра нік нуц ца ду хам, 

бо гэ та та кія знач ныя мес цы, як Ін-

дыя, Па кі стан, Ты бет, Кі тай.

— Каб атры маць зван не 

«Снеж ны барс», вам за ста ло ся 

ска рыць ад ну вяр шы ню, ка лі 

пла ну е це гэ та зра біць?

— Пік Хан-Тэнг ры, пік Пе ра мо гі, 

пік Ка му ніз му і пік Я. Кар жа неў-

скай у мя не ўжо ёсць, за ста ло ся 

пад няц ца толь кі на пік Ле ні на. Ка-

лі бу дзе маг чы масць, яе не ўпу-

шчу, але спе цы яль на ра біць гэ-

та га не бу ду. Па зван ні ў го ры не 

хо дзяць.

Бы ваю ў па хо дах, ка лі ёсць фі-

нан са вая маг чы масць і ад пус кае 

сям'я.

— Коль кі гро шай трэ ба, каб 

ад пра віц ца ў горы?

— Як пра ві ла, гэ та каш туе ка-

ля ты ся чы-паў та ры до ла раў. Су ма 

ўклю чае пе ра лё ты, пра езд, хар ча-

ван не на цэ лы ме сяц.

— Што вы ад чу ва е це, ка лі ска-

ра еце чар го вую вяр шы ню?

— На са мой вяр шы ні — ні чо га, 

ду ма еш пра тое, як спус ціц ца, эй-

фа рыя пры хо дзіць уні зе, ка лі ра-

зу ме еш, што ўсё ўда ло ся. У аль пі-

ніз ме са мае га лоў нае — вяр нуц ца. 

Лю дзі вы клад ва юц ца цал кам, ка лі 

ідуць на верх, а на зва рот ным шля-

ху сі лы за кан чва юц ца, па чы на ец-

ца не па гадзь, і та ды ў стом ле ным 

ста не аль пі ніс ты да пус ка юць па-

мыл кі.

— У маі вы ста лі ад ным з тых, 

хто пад няў агонь ІІ Еў ра пей скіх 

гуль няў на Манб лан. Рас ка жы це, 

як гэ та ад бы ло ся?

— Ідэя та го, каб «По лы мя мі ру» 

па бы ва ла на вы шэй шай кроп цы За-

ход няй Еў ро пы ўзнік ла ў стар шы ні 

фе дэ ра цыі аль пі ніз му, Ды рэк цыя 

Гуль няў яе пад тры ма ла. Мы па ча лі 

пад рых тоў ку, быў са бра ны ка лек-

тыў, та му што ў гор ным ту рыз ме і 

аль пі ніз ме вель мі важ ная ка ман да. 

Не аб ход на, каб лю дзі адно ад на-

го ве да лі, ха дзі лі ра зам у па хо ды 

і ра зу ме лі та ва ры шаў з паў сло ва, 

як сям'я. Ат мас фе ра ў ка лек ты ве — 

гэ та ас но ва пос пе ху.

Што да са мо га ўзы хо джан ня, 

мы не ад ра зу ад пра ві лі ся на вяр-

шы ню з фа ке лам, спа чат ку ра бі лі 

па ру аклі ма ты за цый ных вы ха даў. 

За гэ ты час зра зу ме лі, што сё ле-

та не бу дзе лёг ка, та му што лі нія 

сне гу зна хо дзі ла ся до сыць ніз ка, 

яна па ча ла ся ўжо на вы шы ні паў-

та ры ты ся чы мет раў, а звы чай на — 

з дзвюх ты сяч. Як пра ві ла, та кі 

марш рут пра хо дзяць за тры дні, а ў 

нас пай шло на яго пяць дзён.

— Якія пачуцці былі падчас 

таго пад няц ця?

— Стаць удзель ні кам та кой па-

дзеі бы ло вя лі кім го на рам для мя-

не. Хва лю ю ча бы ло, у пер шую чар-

гу та му, што вель мі ха це ла ся, каб 

усё атры ма ла ся. У пер шы па ход 

мы пра тап та лі вель мі шмат сне гу, 

але бы ла не па гадзь, та му бы ло не 

зра зу ме ла, за мя ло на шы сля ды ці 

не, ці па спе ем мы спус ціц ца. Ака-

за ла ся, што на мя ло ня шмат, а з 

фа ке лам мы пад ня лі ся ўжо ў два 

ра зы хут чэй.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.
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