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ВАКОЛ НАС

...Мы ста ім, сціс ка ю чы ў ру ках 
мя чы, і з-за шчы тоў на зі ра ем за 
са пер ні ка мі, якія гэ так жа вы-
стра іл ся на су праць нас. Хто пе-
ра мо жа? Але на роз ду мы ўжо 
не за ста нец ца ча су: «за спя ва-
ла» це ці ва, пра гу ча лі ба я выя 
клі чы... Біт ва па ча ла ся! На пэў-
на, вам гэ та на га да ла сцэ ну з 
гіс та рыч на га або фэн тэ зій на га 
ра ма на? На са мрэч, пры клад на 
так вы гля да юць ба я выя ро ле-
выя гуль ні. Не так даў но яны 
з'я ві лі ся і ў Бе ла ру сі.

ТЫ «БА ЕЦ» 
АБО «ТАК ТЫК»?

До за ад рэ на лі ну і маг чы масць 
пра дэ ман стра ваць свае на вы кі 
ва ло дан ня мя чом, дзі дай і лу кам 
пры цяг ва юць да іх ама та раў фэн-
тэ зі ва ўсім све це. Усё, што ро бяць 
удзель ні кі, ус пры ма ец ца як дзе ян ні 
вы бра ных імі пер са на жаў. Пры чым 
паў на вар тас нае гуль ня вое дзе ян не 
мо жа быць маш таб ным і рас цяг вац-
ца не на адзін дзень. Для гэ та га ў 
не ка то рых кра і нах ар га ні зоў ва юц ца 
спе цы яль ныя ла ге ры для пад лет каў. 
Ад мыс ло вая аму ні цыя, за дан ні і ат-
мас фе ра пе ра ўзы хо дзяць маг чы мас-
ці лю бых кам п'ю тар ных гуль няў. Ды і 
хі ба мож на іх па раў ноў ваць?

У Бе ла ру сі ро ле выя гуль ні «жыў-
цом» толь кі на бі ра юць сваю аў ды-
то рыю. Як пры зна юц ца іх ар га ні за-
та ры, пра маш таб насць у нас па-
куль га ва рыць заў час на. Гуль ня вое 
дзе ян не ў пер шую чар гу скі ра ва на 

ў «ба я вы бок», ка лі дру жы ны су стра-
ка юц ца на по лі бою, якім мо жа быць 
як спарт за ла, так і пры род ны ланд-
шафт. Сяб ры, ка ле гі па офі се мо гуць 
у ка манд ным баі вы свет ліць, хто ге-
ні яль ны так тык, а хто та ле на ві ты ба-
ец-адзі ноч ка. Га лоў нае — па мя таць, 
што гэ та ўсё ж толь кі гуль ня, і лепш 
за стац ца пас ля біт вы ў доб рых ад-
но сі нах. А гэ та, ска жу я вам, ня лёг-
ка. Пад час гуль ня вых ба ёў страс ці 
прос та кі пяць!

Ня даў на, да рэ чы, па доб ныя баі 
прай шлі па між сту дэн та мі БДУ. На 
маё здзіў лен не, ня ма ла ся род «ва-
я роў» бы ло і дзяў чат. Ар га ні за та ры 
ка жуць, што бы ва юць і та кія ва яў-
ні цы, якія мо гуць даць хлоп цам фо-

ру. Ка лі ка ман дзір муд ры, ён вы ка-
рыс тоў вае рэ сур сы кож на га гуль ца 
на поў ні цу. Важ на ве даць, хто на 
што здоль ны і з якой збро яй б'ец-
ца най больш эфек тыў на. Ар се нал 
ураж вае! Пры сут ні чае прак тыч на 
ўсё, чым ва я ва лі ў ся рэд ня веч чы. 
Зра зу ме ла, што зброя бяс печ ная. 
На нес ці сур' ёз ны ўдар вель мі праб-
ле ма тыч на. Мак сі мум, да ча го мо жа 
дай сці, — сі няк. За ба ро не ны ўда-
ры ў га ла ву і ні жэй по яса, моц ныя 
амп лі туд ныя і ко лю чыя ўда ры мя-
чом. Так са ма за ба ро не на лю бое 
жорст кае фі зіч нае ўздзе ян не. За 
па ру шэн не пра ві лаў вель мі жорст-
кіх бай цоў ар га ні за та ры і суд дзі вы-
клю ча юць.

АД РЭ НА ЛІ НУ 
ХО ПІЦЬ УСІМ!

Так, так, і я прай шоў праз гэ та! Ну 
а як інакш зра зу мець, што ад чу вае 
эльф пад час біт вы? Я вы браў два ка-
рот кія мя чы. У Ста ра жыт ным Ры ме 
гла ды я тар, які іх вы ка рыс тоў ваў, на-
зы ваў ся «ды ма хер». Як ака за ла ся, 
гэ ты стыль ся род гуль цоў не вель мі 
па пу ляр ны, бо зма гац ца дву ма клін-
ка мі ад на ча со ва скла да на. Але ка лі 
па прак ты ка вац ца, аказ ва ец ца, што 
спо саб до сыць эфек тыў ны. Мож на 
ад на ча со ва бла кі ра ваць сапер ні ка і 
на но сіць яму ўда ры. Але ў той жа час 
важ на ўмець ухі ляц ца ад стрэл, што 
больш скла да на, не ма ю чы шчы та. 
Не каль кі раў ндаў та кіх гла ды я тар-
скіх ба ёў мо гуць за мя ніць не вя лі кую 
пра беж ку, а вы пра ца ва на га ад рэ на-
лі ну па він на ха піць ад ра зу на двух 
ча ла век. Па сло вах ар га ні за та раў, 
ёсць гуль цы, якія на столь кі за ха пі-
лі ся атры ман нем вост рых ад чу ван-
няў, што аб' яд ноў ва юц ца ў «кла ны» 
і ўме ла вы ка рыс тоў ва юць так ты ку і 
стра тэ гію на па лях біт ваў. Бо ў пер-
шую чар гу гэ та ка манд ны від гуль ні, 
і шмат што ў ёй за ле жыць ад зла-
джа нас ці дзе ян няў усёй гру пы. Клан 
мо жа скла дац ца з 4-8 ча ла век. Ка-

ман да па він на мець свае дэ віз, герб 
і сцяг. Тыя гуль цы, якія ады гра лі не-
каль кі ба ёў, ста но вяц ца ве тэ ра на мі і 
атрым лі ва юць не ка то рыя гуль ня выя 
бо ну сы ад ар га ні за та раў, а так са ма 
па ва гу ка ман ды.

Як удзель нік, я зра зу меў, што ёсць 
у пра ек це і не ка то рыя «сла быя ба кі». 
Гуль ня ў пер шую чар гу мае на ўва зе 
сум лен насць. Пра пус ціў удар мя чом 
у кор пус — пры знай, што ця бе пе ра-
маг лі. Але ў за па ле біт вы не ка то рыя 
ўда ры прос та не за ўва жа юц ца. Гэ та 
вам не пейнт-бол, дзе пе ра мож цаў 
рас су дзіць фар ба. У гуль ні, вя до ма, 
ёсць суд дзі, якія на зі ра юць за хо-
дам па ядын ка. Ад нак ча сам яны не 
па спя ва юць са чыць за ўсі мі. Гэ тым 
ка рыс та юц ца гуль цы і... са ма стой на 
ўваск ра са юць з «мёрт вых». Пры чым 
гэ та ад бы ва ец ца час цей за ўсё не-
па срэд на ў ты ле ка ман ды-са пер ні ка, 
што пры кмет на ска ра чае шэ ра гі пра-
ціў ні ка. Вя до ма, ка лі ар га ні за та ры за-
ўва жаць, то «не кра ман та» ад лу чаць 
ад «біт вы». Га лоў ны ж плюс гуль ні ў 
тым, што мож на на са бе ад чуць, як 
гэ та — ста яць у пе шым страі са сва-
і мі сяб ра мі па ка ман дзе. Ды яшчэ і 
па ста рац ца пе ра маг чы. А ад чу ван не, 
шчы ра ка жу чы, вель мі та го вар тае.

Ілья КРЫ ЖЭ ВІЧ. 
kryzhevіch@zvіazda.by

У ня мец кім го ра дзе Грай фсваль дзе 
ёсць тра ды цыя: два ра зы ў год 
яго жы ха ры аб' яд ноў ва юц ца ў ка ман ды 
і на вед ва юц ца ў гос ці ад но да ад на го. 
Яны зна ё мяц ца, час ту юц ца, а по тым 
ідуць у ін шае мес ца. Сту дэнт кі 
пя та га кур са фа куль тэ та між на род ных 
ад но сін БДУ вы ра шы лі ар га ні за ваць 
та кое ж ме ра пры ем ства ў Мін ску. 
І ў іх гэ та атры ма ла ся!

...Ня даў на прай шлі ўжо трэ ція «Смач ныя 
ванд роў кі». Мы са бра лі ка ман ду з трох ча-
ла век. На зва лі ся бе «Экс пер та мі» і ад пра ві лі 
за яў ку ар га ні за та рам.

Змест ванд ро вак кож ны раз мя ня ец ца. 
Тэ май пер шых бы ло сту дэнц кае жыц цё, дру-
гіх — фран цуз ска-італь ян ская кух ня, а гэ тых — 
«рус кая ру лет ка». Ар га ні за та ры вы бі ра лі тры 
аба вяз ко выя ін грэ ды ен ты і стра ву, якую бу дуць 
га та ваць ка ман ды. Нам да ста лі ся чып сы, ку ку-
ру за і смя та на. З уся го гэ та га мы па він ны бы лі 
зра біць за кус ку. Так са ма нам да лі два ад ра сы, 
дзе нас ча ка лі з асноў ным блю дам і дэ сер там.

Мы пры га та ва лі са ла ту і на кры лі на стол. 
Да нас прый шлі ка ман ды «Смач ных хі мі каў» 

з хім фа ка і «Не ўскі пра спект» з філ фа ка БДУ. 
Да ве да лі ся, што амаль усе дзяў ча ты так са ма 
ўдзель ні ча юць у ме ра пры ем стве ўпер шы ню. 
Толь кі Аня Рэўт з «хі мі каў», сту дэнт ка дру го-
га кур са, ужо вы сту па ла ў ро лі ванд роў ні цы. 
Яна рас па вя ла нам пра япон цаў, якія ў мі ну лы 
раз за пра ша лі гас цей: «Мы тра пі лі на трэ цюю 
стра ву да ка ман ды «Гей ша». У ёй быў хло пец, 
які пра фе сій на га та ваў дэ сер ты. Зва лі яго Ю. 
Ён зра біў тры ві ды ці ра мі су: кла січ нае, з клуб-
ніц і з зя лё най гар ба ты «мат ча», якая спе цы-
яль на бы ла пры ве зе на з Япо ніі. А ўпры го жыў 
іх над пі са мі на бе ла рус кай і япон скай мо вах. 
Бы ло вель мі смач на. Да рэ чы, іх стра ва ста ла 
най леп шым дэ сер там».

По тым усе мы вы пра ві лі ся да ка ман ды 
«Лобс тэ ры» ў Ро шчу, у ін тэр нат БДУ. Там нас 
ча ка ла не толь кі смач ная стра ва, але і свя-
точ ная ат мас фе ра. 
Дзяў ча ты ўпры го-
жы лі па кой на ва-
год ні мі ліх та ры ка мі 
і гір лян да мі, уклю-
чы лі му зы ку. Та ня 
Гры дзюш ка, пя ці-
курс ні ца фа куль тэ-

та між на род ных ад но сін 
БДУ, рас ка за ла нам пра 
тое, як іх ка ман да ў мі ну-
лы раз за баў ля ла гас цей: 
«На тых ванд роў ках ар га-
ні за та ры вы ра шы лі ар га-
ні за ваць яшчэ і кон курс 
на най леп шую за ба ву. 
Та му мы пры ду ма лі дзве 
гуль ні: «Ба гет зна ём ства» 
і «Уга дай-ка». У пер шай 

па трэб на бы ло ад кус ваць 
ад ба ге та і пе ра да ваць яго 
су се ду. Пры гэ тым кож ны 
раз трэ ба бы ло ад ка заць 
на пы тан не. Мы за ду ма лі 
гэ тую гуль ню для зна ём-
ства, та му ці ка ві лі ся, з якіх 
га ра доў на шы гос ці, які ў 
іх лю бі мы фільм ці якое 
хо бі. А пе ра мож цу дру гой 
гуль ні пры су джа лі га на ро-
вае зван не «Са праўд ны 
фран цуз», та му што гэ та 
бы ла вік та ры на на ве-
дан не гіс то рыі і куль ту ры 
Фран цыі».

Па вя чэ раў шы ў дзяў-
чат, мы па еха лі на дэ серт 

у за ву лак Мі ні на. 
Цем ра. Ідзём ту-
ды, не вя до ма ку ды. 
У нас ёсць кар та, 
але яна не да па-
ма гае — тра пі лі 
ўжо на ней кую бу-
доў лю... Вы ра шы лі 
па тэ ле фа на ваць, і 
дзяў чын ка з ка ман-
ды «Баль бі на» вый-
шла на су страч.

На дэ серт час-
та ва лі тор там. І 

зноў нам па шчас ці ла на гас па да роў: у іх ка-
ман дзе бы ла ад на з ар га ні за та раў «Смач ных 
ванд ро вак» Ка ця Мі хай лоў ская. Яна пад ра-
бяз на рас ка за ла, ад куль з'я ві ла ся та кая ідэя: 
«За раз мы ар га ні зу ем ванд роў кі ўдзвюх: я і 
Ан жа лі ка Дрозд. Да гэ туль з на мі бы ла яшчэ і 
Юля Кі рэ е ва, якая і з'яў ля ец ца на шым ідэй ным 
на тхняль ні кам. Яна бы ла ў Грай фсваль дзе на 
сту дэнц кім фэс це і там упер шы ню ўдзель ні-
ча ла ў ана ла гіч ным ме ра пры ем стве. Гэ та не-
вя лі кі га ра док, жыц цё яко га скан цэнт ра ва на 

ва кол вя до ма га ў Гер ма ніі ўні вер сі тэ та. Там 
кож ны се местр ар га ні зоў ва юц ца та кія «ванд-
роў кі», каб па зна ё міць жы ха роў і сту дэн таў. У 
мін скіх ванд роў ках удзель ні ча юць ка ля 30–40 
ча ла век за раз, амаль усе — сту дэн ты. Ёсць 
пры клад на пяць ка манд, якія гу ля юць з на мі 
ўвесь час. Але чым больш лю дзей — тым 
больш ідэй!»

На зна ём ства з кож ным ві дам стра вы ёсць 
лі міт ча су, але на дэ сер це мы за тры ма лі ся. 
Пі лі гар ба ту, елі торт, гу ля лі і раз маў ля лі. За 
дзень на ша ка ман да па зна ё мі ла ся з 18 но-
вы мі людзь мі. Пе ра важ на гэ та бы лі сту дэн ты 
БДУ, але на «дэ серт» тра пі лі і ар хі тэк та ры з 
БНТУ. А па куль мы ванд ра ва лі, не ад ной чы 
чу лі пра цу доў ную ка ман ду хлоп цаў з ме д уні-
вер сі тэ та. Ка жуць, што ў іх вель мі смач ныя 
стра вы і ад ны з най больш вя сё лых за баў. На 
жаль, гэ тым ра зам мы да іх не тра пі лі. За тое 
ёсць на го да зноў са браць ка ман ду і вы пра-
віц ца ў гос ці!

На дзея АНІ СО ВІЧ, 
сту дэнт ка V кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

Вост рыя ад чу ван ніВост рыя ад чу ван ні

ЯК Я БЫЎ ЭЛЬ ФАМ 
80-га ЎЗРОЎ НЮ
Ка лі стрэс пе ра ма га юць са шчы том і мя чом

АД НА ША ГА СТА ЛА... ІДЗЁМ ДА ВА ША ГА
Ванд руй це смач на!Ванд руй це смач на!

Сваю стра ву і гас цін насць прэ зен туе ка ман да «Лобс тэ ры».

Дэ серт ад «Баль бі ны».

«Экс пер ты» да дэ гус та цыі га то вы!


