
А ШТО ЯНЫ 
ТУТ ХО ДЗЯЦЬ...

За апош нія не каль кі га доў да Мін ска да ка ці-

ла ся з ін шых су свет ных ста ліц і на кры ла мно гіх 

з га ла вой хва ля но вай мо ды — на эка ла гіч ны 

транс парт — чы тай, ве ла сі пе ды, ро лі кі і са ма ка-

ты. Ах вот ных пра ка ціц ца з вет ры кам зня нац ку 

ста ла так шмат, што рас па ча лі ся цэ лыя «да рож-

ныя вой ны»: ве ла сі пе дыс таў — з кі роў ца мі аў та-

транс пар ту, са ма кат чы каў — з ма лы мі дзець мі 

і ма ту ля мі пры ка ляс ках, пе ша хо даў — з усі мі 

пе ра лі ча ны мі.

Зу сім хут ка ў ста лі цы ўжо чац вёр ты раз прой-

дзе Еў ра пей скі ты дзень ма біль нас ці — з 16 да 

22 ве рас ня ад бу дзец ца шэ раг ме ра пры ем стваў: 

ад экс пе ры мен таль ных за ме раў спе цы я ліс та мі 

ўзроў ню за брудж валь ных рэ чы ваў у га рад скім 

ася род дзі да ўста ля ван ня но вых ве ла пар ко вак, 

аду ка цый ных лек цый і за баў ляль ных пра грам. 

За вер шыц ца ты дзень па тра ды цыі агуль на га-

рад ской ак цы яй «Дзень без аў та ма бі ля», пад час 

якой, абя ца юць, кі роў цы змо гуць бяс плат на пра-

ехаць у мет ро і га рад скім на зем ным транс пар це 

пры на яў нас ці з са бой па свед чан ня кі роў цы і тэх-

паш пар та на аў то. А яшчэ ў гэ ты дзень, дак лад-

ней уве ча ры, ар га ні за та ры за пла на ва лі пра вес ці 

ма са вы пра езд ве ла сі пе даў, што све цяц ца. Пе-

ра кла да ю чы на бы та вы ўзро вень — у гэ ты дзень 

як мі ні мум на ста ліч ных ве ла да рож ках, мно гія з 

якіх вель мі ўмоў на ад дзе ле ныя ад пе ша ход ных 

бе лай па ла сой, іс тот на па вы сіц ца кан цэнт ра цыя 

кі роў цаў «эка ла гіч на чыс та га транс пар ту».

І ўсё гэ та бы ло б цу доў на. Але не. І рэч не 

ў пе сі міс тыч най схіль нас ці ба чыць на ўкол шэ-

рае — я як раз рэа ліст. І, па бы ваў шы ва ўсіх 

іпас та сях — ма мы з ка ляс кай і бя гу чы мі дзець мі, 

ве ла сі пе дыст кі, па са жы ра аў то, — ба чу, як рас-

це на пру жан не на да ро гах і да рож ках. Ама та ры 

ве ла сі пе даў, са ма ка таў, гі рас ку та раў, сег ве яў і 

мо на ко лаў да вод зяць, што вы сту па юць за эка-

ло гію, эка но мію ча су і зда ро вы лад жыц ця. Ад-

нак ка рысць для ўлас на га зда роўя тут вель мі 

спрэч ная (што, праў да, па езд ка па за гру жа ных 

га рад скіх ву лі цах уз доўж аў та да рог па ляп шае 

стан ар га ніз му?), а не бяс пе ка — усё больш ві-

да воч ная. Узяць хоць бы не каль кі гуч ных лет ніх 

вы пад каў са стуж кі на він: у Мін ску су стрэ ча 

са ма кат чы ка і дзяў чын кі на ве ла/пе ша ход най 

да рож цы скон чы ла ся для дзі ця ці пе ра ло мам; 

свя тар на элект ра са ма ка це гру ба па ру шыў ПДД, 

а на ад ной са ста ліч ных ву ліц ка ме ры за фік са-

ва лі «са ма кат чы ка», які ехаў з хут ка сцю 75 (!) 

кі ла мет раў за га дзі ну; пад Жыт ка ві ча мі ў ту ма не 

ад бы ло ся ДТЗ з удзе лам аў то і ве ла сі пе дыс та, 

апош ні за гі нуў; у Ма ла дзеч не пад ле так на ве ла-

сі пе дзе пе ра яз джаў чы гу нач ныя пу ці і тра піў пад 

цяг нік...

Ве да е це, што аб' яд ноў вае гэ тыя і мно гія ін-

шыя вы пад кі? Грэ ба ван не пра ві ла мі да рож на га 

ру ху, бяс печ ных па во дзін на да ро зе, а ча сам і 

прос та зда ро вым сэн сам. Вы рас ла ўжо цэ лае 

па ка лен не лю дзей, якія ве да юць — аль бо ду ма-

юць, што ве да юць — свае пра вы і не ве да юць 

аба вяз каў. Яны, ні бы Пі тэр Пэн, усё ні як не хо-

чуць ста лець і пры маць тое, што ў гра мад стве 

не аб ход на жыць па пра ві лах. Гэ та, зда ец ца, 

эле мен тар на: пе ра хо дзіш да ро гу — па гля дзі спа-

чат ку на ле ва, по тым на пра ва, ідзеш ці едзеш 

уве ча ры — па кла па ці ся пра тое, каб ця бе бы ло 

чут на і бач на, кі ру еш транс парт ным срод кам — 

усве дам ляй, што ты ця пер кры ні ца па вы ша най 

не бяс пе кі, і не ства рай пе ра шкод ін шым удзель-

ні кам да рож на га ру ху. Ды дзе там! Ула даль нік 

элект ра са ма ка та, яко га не так даў но за тры ма ла 

ДАІ за яз ду ў не цвя ро зым ста не, аб вяс ціў, што 

са ма кат — не транс парт ны сро дак, а спар тыў ны 

ін вен тар, та му ні ко му ён ні чо га не ві нен...

Ад зна чым дзе ля спра вяд лі вас ці, што це раз 

гэ та прай шлі і ў ін шых кра і нах і знай шлі пэў ныя 

ра шэн ні. Ска жам, у Кі таі для элект ра транс пар-

ту вы лу чы лі асоб ную па ла су — на да ро гах, а не 

пе ша ход ных да рож ках, і аба зна чы лі яе ко ле рам; 

у ЗША элект ра са ма кат чы кам за ба ра ні лі ка рыс-

тац ца га джэ та мі і аб ме жа ва лі хут касць 

25 км/гадз.; на цы я наль ная па лі цыя Грэ цыі рас-

пра цоў вае для аса біс та га мік ра элект ра транс-

пар ту спе цы яль ны да да так у пра ві лах да рож на га 

ру ху. У Бе ла ру сі ПДР так са ма да пра цу юць, 

уклю чыў шы но выя пунк ты ад нос на ве ла сі пе даў 

і мод ных «срод каў пер са наль най ма біль нас ці». 

Ад нак гэ та ра бо та не толь кі для за ко на твор цаў. 

І на ват у пер шую чар гу не для іх, а не па срэд-

на для ўдзель ні каў да рож на га ру ху. Перш чым 

указ ваць апа не нту, што ён па ві нен ра біць, кож-

ны ча ла век за ру лём му сіць за да цца пы тан нем, 

ці ўсё пра віль на ро біць ён. Па чы на ец ца, як ні 

ба наль на, усё ў га ла ве і за кла дзе ным у яе вы ха-

ван ні — бу дзе гэ та ўза ем ная вет лі васць і па ва га 

аль бо «ка чу ку ды за ха чу».

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
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Тыя, хто по бачТыя, хто по бач

— Рас ка жы це, як ад бы ло ся 

зна ём ства?

Ана толь: — Дзень быў лёг кі, 
уся го толь кі два кан цэр ты. Я ад-
па чы ваў у пе ра пын ку па між кан-
цэр та мі ў ней кім за ціш ным кут ку 
Ві цеб ска га до ма афі цэ раў. Уба чыў 
пры го жую дзяў чы ну і пай шоў зна-
ё міц ца...

Ла ры са: — Ён па чаў з та го, што 
не жа на ты, жы ве ў Мін ску з баць-
ка мі і ма лод шай сяст рой.

— А дзяў чы на апы ну ла ся за 

ку лі са мі? Му сіць, фа нат ка «Пес-

ня роў»?

Л. — Я пра ца ва ла мас тац кім кі-
раў ні ком До ма афі цэ раў. Вя до ма, як 
му зы кант я ве да ла, хто та кія «Пес-
ня ры», але дак лад на не бы ла з тых 
дзяў чат, якія піль на ва лі сла ву тых 
ар тыс таў. Мой та та вай ско вец, і дзя-
цін ства прай шло ў Азер бай джа не. 
У Ба ку я ву чы ла ся ў му зыч най шко-
ле, вель мі за хап ля ла ся кла січ най му-
зы кай. Не як мая пе да гог да ла мне бі-
лет на кан цэрт «Пес ня роў», ска за ла, 
што гэ ты ан самбль вар та па слу хаць. 
Мя не вель мі ўра зі лі дзве пес ні: «Крык 
птуш кі» і «Снег» у вы ка нан ні Ула дзі-
мі ра Му ля ві на і Юрыя Дзя ні са ва.

Пас ля вы ха ду ў за пас та та рваў-
ся на ра дзі му, у Бе ла русь. Мы пры-
еха лі да сва я коў у Ві цебск, а яны 
ка жуць: «Пес ня ры» та кую клас ную 
пес ню спя ва юць. Уклю ча юць ра дыё 
«Ма як», а там як раз «Во лаг да». 
А То ля вель мі пра віль на прад ста віў-
ся пры зна ём стве. У бок жа на та га 
муж чы ны я на ват не па гля дзе ла б, 
гэ та для мя не прын цы по ва.

— Як раз ві ваў ся ра ман?

А. — Імк лі ва. На на ступ ны дзень 
па вёз Ла ры су ў Мінск зна ё міц ца з 
баць ка мі.

(Заканчэнне на 3-й стар. «СГ».)

«Ма шы ны я мя няў 
кож ны год, а жон ка 
ўсё жыц цё ад на»

Зна ка мі ты спя вак рас ка заў, што афі цый на за клю чыў шлюб 
амаль праз чвэрць ста год дзя су мес на га жыц ця

Ана толь КА ША ПА РАЎ:

Ла ры са і Ана толь.

С
А ЛІСТ «за ла то га скла ду» 

ан самб ля «Пес ня ры» 

Ана толь КА ША ПА РАЎ — 

адзін з ня мно гіх му зы кан таў ка лек ты ву, 

за пля чы ма яко га адзін шлюб. 

Стаж ся мей на га жыц ця спе ва ка — 

амаль 37 га доў. Але, гле дзя чы на Ла ры су 

і Ана то ля, на коль кі яны жва выя, 

іра ніч ныя, у гэ та цяж ка па ве рыць.

Яна бы ла за па ляр ным кру гам і пе ра-

ся ка ла эк ва тар. Жы ла ў юр тах па ся род 

пус ты ні і пі ла ва ду з Ган га. Вы праў ля-

ла ся ў пра цяг лыя па да рож жы, са ма 

скла да ла са бе марш ру ты, пад час якіх 

на вед ва ла і тыя кра і ны, якія спа чат ку 

ў пла ны не ўва хо дзі лі. Яна не ба іц ца 

за стац ца ад на ў не зна ё мым кут ку све-

ту, пад ка жа, як вы жы ваць, ка лі ма еш 

аб ме жа ва ныя фі нан са выя маг чы мас ці. 

І ўпэў не на, што ка лі ў ча ла ве ка ёсць 

ма ра, ён мо жа знай сці спо са бы, як яе 

здзейс ніць. Інакш — бу дзе шу каць ты ся чу пры чын, 

ча му яму «не адо лець» тую ці ін шую спра ву.

З гэ тай «пе ра лёт най птуш кай», якая па бы ва ла ва ўсіх краі-
нах бы ло га СССР, акра мя Турк ме ні ста на, аб' ез дзі ла Еў ро пу і 
Паўд нё ва-Ус ход нюю Азію, ад зна чы ла ся ў Кам бо джы, В'ет на-
ме, Ма лай зіі, Ін да не зіі, Кі таі і г. д., я па зна ё мі ла ся на «Жы вой 
біб лі я тэ цы» — су стрэ чы, скі ра ва най на ба раць бу са стэ рэа ты-

па мі. На дзея су ты ка ец ца з тым, што лю дзі лі чаць, што та кія, 
як яна, не здоль ныя вы кон ваць мно гія ра бо ты, са ма стой на 
пе ра мя шчац ца і на огул «не па він ны ха цець не ча га боль ша-
га, чым тое, што пра па нуе дзяр жа ва». Але яна сцвяр джае, 
што праб ле мы са зро кам не па він ны быць аб ме жа ван ня мі. 
З ін ва лід нас цю дру гой гру пы па зро ку На дзея аб' еха ла ка ля 
40 кра ін, і па да рож ні чае дзяў чы на аў та спы нам.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Раз бу ра ю чы стэ рэа ты пыРаз бу ра ю чы стэ рэа ты пы

ЛЯ ЦІ, НА ДЗЕЙ КАЛЯ ЦІ, НА ДЗЕЙ КА


