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Выдавец — Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звязда»

У АД НЫМ ЭКІ ПА ЖЫ
...Тра фей ны маў зер К98 — рэч, без умоў на, не бла гая, ад нак ва 

ўмо вах хут ка беж на га і не прад ка заль на га га рад ско га бою па куль 
пе ра шмарг неш за твор... Мне больш па да ба ец ца аме ры кан ская са-
ма за рад ная він тоў ка М1 (Garand). Яна за ра джа ец ца, па-пер шае, 
пач ка мі на во сем па тро наў, па-дру гое, пус ты па чак аў та ма тыч на 
вы кід ва ец ца ўверх, спры я ю чы хут кай пе ра за рад цы зброі. Ня бла га 
па каз ва юць ся бе МР-40 (вя до мы ўсім як «шмай сер») і ня мец кая ж 
штур ма вая він тоў ка ўзо ру 1944 го да (пра якую не сці ха юць спрэч кі, 
што яна ста ла пра воб ра зам аў та ма та Ка лаш ні ка ва). Уво гу ле «су пер» 
— аў та ма тыч ная він тоў ка FG-42 (не блы таць з ку ля мё там MG-42) са 
снай пер скім пры цэ лам. Не чу лі пра та кую? Я так са ма, ха ця ці каў лю-
ся збро яй ча соў Дру гой су свет най вай ны. Да вя ло ся лез ці ў да вед-
ні кі. Ака за ла ся, яна бы ла вы пу шча на ў вель мі не вя лі кай коль кас ці і 
вы ка рыс тоў ва ла ся эпі за дыч на пе ра важ на дэ сант ні ка мі люфт ва фэ. 
Па ба чыць яе ў да ку мен таль най хро ні цы па куль не ўда ло ся.

Дня мі бы лі ў сяб роў у гас цях. Іх ма лод шы сын — пя ці клас нік Ан тош-
ка — гу ляў з та ва ры шам у ана лаг усім вя до мых «тан чы каў» — «ва я ваў» 
на бры тан скай ма шы не.

— «Ва лен тайн», «Ма ціль да», «Чэр чыль»? — ці каў лю ся.
— «Ва лен тайн»... Танк лёг кі, та му да во дзіц ца ўвесь час ез дзіць на 

вя лі кай хут ка сці, каб не па тра піць пад агонь, — уз дых нуў Ан тош ка.
— Дык бя ры Т-34 — леп шы ся рэд ні танк Дру гой су свет най.
— Я ве даю, толь кі каб узяць яго, трэ ба за ра біць вель мі шмат ач коў, 

— зноў уз дых нуў юны «тан кіст».
Ад куль усе гэ тыя па знан ні? З кам п'ю тар ных гуль няў. Гэ та як раз той 

вы па дак, ка лі мож на га ва рыць пра іх ка рысць.

А на го дай для гэ тых «Ба ля саў» ста ла на ві на пра тое, што з'я ві ла ся 
сет ка вая са цы яль ная гру па «Жон кі су праць World of Tanks?» (ме на ві та 
так, з пы таль ні кам на пры кан цы), коль касць якой скла дае ўжо ка ля 7 ты сяч 
ча ла век. Ад куль «но гі рас туць» у гэ тай з'я вы ўво гу ле? На пэў на, кож на му 
з вас да во дзі ла ся чуць скар гі жан чын, што іх му жы пра вод зяць за над та 
шмат ча су за на зва най гуль нёй, што і вы клі кае не га тыў ную рэ ак цыю 
прад стаў ніц пры го жа га по лу. Але раз мо ва на ша ўлас на не столь кі пра 
кам п'ю тар ныя гуль ні, коль кі... Мне ім па нуе, што ства раль ні ца вы шэй на-
зва най са цы яль най гру пы са ма да ла ін шае тлу ма чэн не яе наз ве: «Жон кі, 
а ці ўпэў не ны вы, што вы сту па е це ме на ві та су праць «тан чы каў»? Ін шы мі 
сло ва мі, спра ва не ў гуль ні, а ва ўза е ма ад но сі нах у сям'і.

Жан чы ны, дзяў ча ты, ну, па га-
дзі це ся, не бы ло б «Све ту тан каў», 
бы лі б па ля ван не ці ры бал ка. А з 
апош няй на ват два ва ры ян ты ёсць... 
«Лепш бы ты на пры ро дзе, як усе, 
га рэл ку піў», — не за да во ле на кі ну-
ла му жу жон ка, па чы на ю чы чыс ціць 
двац цаць пя та га па лі ку шчу па ка. 

Гэ та пер шы. Дру гі ва ры янт — больш сум ны. «Па мя та еш, ты ўво сень 
на ры бал ку ез дзіў? Дык вось, тэ ле фа на ва ла твая плот ка, ска за ла, што 
ця жар ная». Яно вам трэ ба, та кое баў лен не ча су дру гой па ла ві най? Або 
сы шоў бы ваш муж чы на ў га раж — на ўсе вы хад ныя. Гэ та зноў жа ў 
леп шым вы пад ку. Ві но і да мі но — так са ма для не ка га ва ры янт.

Гэ та я да та го, што ка лі муж за хо ча знай сці са бе ней кі за ня так для баў лен-
ня ча су — ён яго аба вяз ко ва зной дзе. І, як той ка заў, ні я кія ах вя ры і раз бу рэн ні 
яго пры гэ тым не спы няць. А што да кам п'ю та ра — дык час ця пер та кі. Ну 
не хо дзяць ця пер на скач кі! За тое — до ма, не шу кае пры год на сваю га ла ву 
не вя до ма дзе. Ды і гро шы, зноў жа, не мар нуе. А з ін ша га бо ку, ча раў ні цы 
вы на шы, вось мы ж, муж чы ны, не аб' яд ноў ва ем ся ў пэў ную су пол ку пад 
умоў най наз вай «Ска жы ра шу чае «не» жа но ча му шо пін гу!» А гэ та ж для 
боль шас ці з нас — яшчэ тое вы пра ба ван не! Са праўд нае за гар тоў ван не ха-
рак та ру! Хто ні ко лі не чуў: «Ну, лю бы, да вай яшчэ ў ад ну крам ку за зір нем!» 
На ват ка лі ня ма шо пін гу, а толь кі «зы рынг». А ўжо ка лі твая жан чы на ку пі ла 
ха ця б но вую на соў ку... Ча кай зме ны ўся го гар дэ ро бу і брэш у ся мей ным 
бюд жэ це! А ча го каш туе пад рых тоў ка да вы ха ду ў свет? «А гэ та мне па суе? 
А гэ та па ды хо дзіць?» Пе рад тва і мі ва чы ма па чар зе міль гае ўсё змес ці ва 
шаф пад звык лае ныц цё «ня ма ча го апра нуць»... І, сціс нуў шы ўсю во лю ў 
ку лак, ты па ві нен уга даць, што ёй сён ня най больш па суе, і цвёр да ска заць: 
«Так!» І «стрэ ліць» у якас ці «кант роль на га»: «Толь кі ў гэ тым!»

...На што злу ец ца жан чы на? Што вя чэ ра сты не? Ці яна пе ра жы вае, 
што пас ля но чы пе рад кам п'ю та рам ты бу дзеш «зя лё ным» ад не да хо пу 
сну? Гэ та ад но. Яна ка хае ця бе і кла по ціц ца пра ця бе. І, па вер це, пас ля 
прос тай фра зы ра ні цай «Як там твой «Ста лін град?» ро біц ца больш ня-
ём ка, чым ад роз ных ушчу ван няў. А ка лі ска заць па прос ту ня ма ча го, 
і «тан чы кі», «стра лял ка» — для яе толь кі на го да, та ды ўсё інакш. Па-
мя та е це гэ ты сум ны анек дот? «Рыб ка, як твой на строй?» — «Доб ры, 
ко цік!» — «Ты ні чо га не хо чаш, зай ка мая?» — «Не, ліс ка» — «...Ты 
так са ма не па мя та еш маё імя?»

...Той жа танк мо жа ехаць і стра ляць — па спя хо ва вы кон ваць ба я вую 
за да чу — толь кі пры на яў нас ці не каль кіх чле наў экі па жа. Гэ так жа, як і ў 
сям'і нех та адзін «цяг нуць» на са бе ад но сі ны не мо жа. Не, спра ба ваць не 
за ба ро не на, толь кі ра на ці поз на но ша ўсё роў на ака жац ца не па сіль най. 
Усё доб ра там, дзе, па куль адзін «стра ляе», дру гі пад но сіць «сна ра ды», 
а по тым, ка лі нех та ста міў ся, яны мя ня юц ца мес ца мі. Так, да руй це, нас 
ча сам за но сіць. «Ён ішоў на Адэ су, а вый шаў да Хер со на...» Але ж і мы, 
гэ та... Га то вы, ка лі што — па кра мах! Та му за кон чыць ха це ла ся б тым, 
чым і заў сё ды, у якую б «аб горт ку» ні бы ла «ўпа ка ва на» га лоў ная дум ка 
«Ба ля саў», — за са друж насць ві даў і ро даў «войск»!

Кас тусь ХА ЦЕ ЛАЎ-ЗМА ГЕ ЛАЎ.

Вось мы ж, муж чы ны, 
не аб' яд ноў ва ем ся ў пэў ную 
су пол ку пад умоў най наз вай 
«Ска жы ра шу чае «не» 
жа но ча му шо пін гу!»
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(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар. «ЧЗ».)

Ма ры на так крэ а тыў на і ці ка ва 
рас каз ва ла нам пра пра фе сію ды зай-
не ра, што я за га рэ ла ся ідэ яй ства рэн-
ня адзен ня, хоць яшчэ не ва ло да ла 
ні я кі мі ве да мі і ні чо га не ве да ла пра 
пра фе сій ную мо ду.

— Ты ўдзель ні ца бе ла рус кіх 
кон кур саў «Млын мо ды», «Га ле рэя 
сты лю», «Но выя ім ёны». Як лі чыш, 
на коль кі яны да па ма га юць ма ла-
дым ды зай не рам?

— У лю бой твор чай пра фе сіі 
кон курс для па чат коў цаў з'яў ля ец-
ца не ве ра год ным шчас цем. І на са-
мрэч на ват не іс тот на — пе ра ма-
га еш ты аль бо не. Бо ёсць ня ма ла 
пры кла даў, ка лі з ча сам пе ра мож-
цы зні ка юць з не ба схі лу, а ін шыя 
ўдзель ні кі ўда ла вы ка рыс тоў ва юць 
сі ту а цыю, зна хо дзяць па трэб ныя 
су вя зі, іх за ўва жа юць ін вес та ры... 
Та му ўдзел у лю бым кон кур се, ня-
гле дзя чы на яго ста тус насць, перш 
за ўсё шанц па ка заць ся бе, па зна ё-
міц ца з людзь мі. Я ні ко лі не ад маў-
ля ю ся ад пра па ноў та ко га кштал ту. 
Гэ та да па ма гае раз ві вац ца і ру хац-
ца на пе рад.

— У тва іх стро ях ад чу ва ец ца 
сме ласць і імк нен не экс пе ры мен-
та ваць. Гэ та і ёсць фі ла со фія ства-
ра е мых воб ра заў аль бо ты яшчэ 
зна хо дзіш ся ў по шу ку?

— Кож ны ды зай нер па ві нен мець 
кан цэп цыю та го, што ён ства рае, і 
ве даць, якую ідэю хо ча да нес ці да 
клі ен та. Каб та кая па зі цыя сфар мі ра-
ва ла ся, па трэб ны пэў ны час. Я ця пер 
са праў ды зна хо джу ся ў по шу ку, а мая 
кан цэп цыя за сна ва на на гле бе вы клі-
ку, дзе га лоў ны прын цып — ства раць 
у мо дзе і ў жыц ці неш та но вае і сме-
лае. Упэў не на: я ча ла век аван гар да, 
на ле жу да тых лю дзей, якія хо чуць 
вес ці ін шых за са бой. Шу каю но выя 
фор мы, крой, ра шэн ні з ко ле ра мі, а 
ра зам з тым імк ну ся вы трым лі ваць 
гар мо нію па між на віз ной і прак тыч-
нас цю. Хо чац ца ж і ка мер цый най 
па спя хо вас ці.

— Ды зай нер па ві нен умець 
шыць?

— Ка лі мы ка жам пра спе цы яль-
ную аду ка цыю, то ха пае пры кла даў, 
ка лі зна ка мі тыя ку цюр'е на огул не 
ме лі яе. Без умоў на, умен не шыць — 
вя лі кі плюс, та му што та ды ды зай-
нер ве дае шмат роз ных ню ан саў. 
Для ма дэль е ра-кан струк та ра пра-
бе лы ў ве дах та ко га ха рак та ру бу-
дуць свед чан нем не пра фе сі я на ліз му, 
а ды зай нер перш за ўсё — ге не ра тар 
ідэй і кі раў нік іх ува саб лен ня. Так, ён 
пры сут ні чае на ўсіх эта пах і па ві нен 
ве даць, што да ча го, ад нак вы ка нан-
нем ней кіх за дач мо гуць зай мац ца 
спе цы яль на абу ча ныя лю дзі. У ад-
сут нас ці аду ка цыі па спе цы яль нас ці 
ёсць і плюс. Ён у тым, што твор чы 
ча ла век не аб мя жоў вае ся бе кла січ-
ны мі пры кла да мі і пра ві ла мі — і час та 
з-за ад сут нас ці ве даў мо жа зра біць 
неш та на ва тар скае, вы хо дзя чы за 
пэў ныя рам кі.

Я ні ко га не за клі каю ад мо віц ца ад 
ву чо бы. Прос та пры слу хоў вай це ся 
ў пер шую чар гу да ся бе. Не бой це-
ся неш та кар ды наль на мя няць, ка лі 
ад чу ва е це, што зай ма е це ся не той 
спра вай.

— Ды зай нер скія рэ чы сён ня мо-
гуць мець дэ ма кра тыч ныя цэ ны?

— На огул, ка лі га ва рыць пра ды-
зай нер скае адзен не ў Бе ла ру сі, то 
рэч ад вя до мых твор цаў мо жа абы-
сці ся больш тан на, чым эк зэмп ляр 
у кра ме ім парт най ганд лё вай мар кі. 
На шым ды зай не рам, каб быць кан-
ку рэн та здоль ны мі не вель мі вы гад-
на ра біць цэ ны вы со кі мі. Мне, на-
прык лад, не зра зу ме ла, ча му на шы 
дзяў ча ты час та ад да юць пе ра ва гу 
адзен ню еў ра пей ска га мас мар ке-
ту, што не да зва ляе ні эка но міць, 
ні пад крэс ліць улас ную не паў тор-
насць.

— Ства рэн не сцэ ніч ных кас-
цю маў вель мі ад роз ні ва ец ца ад 
ства рэн ня рэ чаў для звы чай най 
ка лек цыі?

— Я па чы на ла са сцэ ніч ных кас-
цю маў — там свае за ко ны па бу до вы. 
На прык лад, адзен не для сцэ ны па він-
на доб ра гля дзец ца зда лёк. У ім па-

трэб ная яр касць, каб воб раз ар тыс та 
не губ ляў ся на фо не дэ ка ра цый і ка-
ля ро ва га аздаб лен ня сцэ ны. Я люб-
лю ства раць сцэ ніч ныя кас цю мы і, 
ду маю, мне ўда ец ца вы трым лі ваць 
па трэб ны ба ланс па між пры га жос цю 
і прак тыч нас цю.

— Ты ра іш ся з сяст рой на конт 
та го, што апра нуць?

— Шчы ра ка жу чы, ні ко лі не ад чу-
ва ла па трэ бы ра іц ца з кімсь ці. На-

ват у дзя цін стве мне баць кі да ва лі 
поў ную сва бо ду ва ўсім. Я бы ла аб-
са лют на не за леж ным дзі цем, і мне 
та кая па зі цыя не на шко дзі ла. Гэ та 
ўва мне за ста ло ся і да сён ня. Та му 
заў сё ды са ма раб лю вы бар і пры маю 
ра шэн ні са ма. Апра на цца ста ра юся 
так, як гэ та га ні хто не ро біць. Але 
вы лу чац ца хо чац ца, пад крэс лі ва ю чы 
ўлас ную жа ноц касць. У якас ці спа-
жыў ца адзен ня я больш кан сер ва-
тыў ная, чым у ро лі яе ства раль ні ка.

— Як быць у сі ту а цыі, ка лі ша-
фа ло міц ца ад стро яў, а на дзець 
ня ма ча го?

— Сён ня без праб лем мож на 
знай сці ін фар ма цыю пра тое, па якіх 
за ко нах кам бі на ваць адзен не. Зра зу-
ме ла, на прык лад, што па він ны быць 
кам плек ты бе ла га і чор на га, а так-
са ма не каль кі яр кіх рэ чаў. Па ўлас-
ным во пы це ма гу ска заць, што ка лі 
аказ ва еш ся ў сі ту а цыі «ня ма ча го 
адзець», то вар та неш та пе рай на-
чыць, пад рэ за ўшы аль бо раз ба віў шы 
ці ка вай дэ тал лю, і но вы воб раз га-
то вы! Ары ен туй це ся на маг чы масць 
ства раць но вае з та го, што ёсць пад 
ру кой. Бо адзен ня, коль кі б яго ні 
бы ло, для дзяў чы ны заў сё ды бу дзе 
ма ла.

Але на ДРАП КО.

«Я ЧА ЛА ВЕК АВАН ГАР ДА»

ПА РА ДЫ ВЫ ПУСК НІ ЦАМ:
�«З ма кі я жам і кас ме ты кай 

я раю ад да ваць пе ра ва гу най-
больш прос тым ва ры ян там. 
Вар та ары ен та вац ца на тое, што 
да зво ліць пад крэс ліць ва шы 
моц ныя ба кі. Імк нен не да ідэа лу 
і пры чос ка, за лі тая ла кам, — рэ-
чы не су мя шчаль ныя».
�«Су кен ку дзяў ча там вар та 

вы бі раць з пунк ту гле джан ня 
прак тыч нас ці, з маг чы мас цю 
апра наць яе і на ін шыя ме ра-
пры ем ствы. Пры жа дан ні ўпры-
го жыць яе дэ та ля мі, лепш ра-
бі це іх здым ны мі. Перш за ўсё 
звяр тай це ўва гу на тое, як ад чу-
ва е це ся бе ў строі. Ка лі ёсць ня-
ўпэў не насць у вы ба ры, то лепш 
па рай це ся з аў та ры тэт ным для 
ся бе ча ла ве кам».
�«Ко лер і фа сон су кен кі за-

ле жыць ад гус ту і асаб лі вас цяў 
фі гу ры. Га лоў нае — ад чу ваць 
ме ру, кам па ну ю чы адзен не, ак-
се су а ры і ін шыя дэ та лі воб ра зу. 
Лю бі це, на прык лад, за ла ты ко-
лер — та ды асця рож на пад бі-
рай це ад цен ні ўпры га жэн няў і 
дэ та ляў. Аль бо ка лі ў вас ёсць 
дэ кор на су кен цы, то вя лі кія 
ка ра лі мо гуць яго ўця жар ваць. 
Па мя тай це: адзен не — толь кі 
ад люст ра ван не на ша га ўнут ра-
на га све ту».

ПА ПУ ЛЯР НЫЯ БЕ ЛА РУС КІ І ІХ СЁСТ РЫ:
Ксе нія Сіт нік (спя вач ка, пе ра мож ца дзі ця ча га кон кур су «Еў ра ба-

чан не-2005») і На стас ся Ста цэн ка (вы бра ла пра фе сію эка на міс та).
Ла ры са Гры ба лё ва (спя вач ка, тэ ле вя ду чая, акт ры са) і Юлія Гры-

ба лё ва (кі на дра ма тург, псі хо лаг, ар га ні за тар вя сел ляў).
Воль га Ба ра бан шчы ка ва (спя вач ка, ра дыё вя ду чая) і Ка ця ры на 

Бя гун (бы ла тэ ле вя ду чай, арт-ды рэк та рам, ця пер пра цуе ў фран цуз-
скай кас ме тыч най фір ме).

Настасся з сястрой Вольгай.Настасся з сястрой Вольгай.

З калекцыі «Меланхолія».З калекцыі «Меланхолія».


