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Эк скур сій ны аў то бус, рас пла на ва ны марш рут, кам форт-
ны га тэль, «пра беж ка» ад ад ной сла ву тас ці да дру гой, 
каб па ба чыць хоць ад ным во кам і, вя до ма ж, сфа та гра-
фа ваць як ма га больш — ты по вае па да рож жа.... А мо жа, 
прос та ўзяць за плеч нік, пры клад на «на кі даць» марш рут, 
знай сці та ко га ж ры зы коў на га сяб ра і — пры ві тан не, 
пры го ды?! Для тых, хто вы браў аль бо яшчэ вы бі рае 
дру гі ва ры янт, Эмі лія, Баг дан і Воль га рас ка жуць сваю 
гіс то рыю па да рож жа аў та сто пам.

Эмі лія КО МАР, выпускніца 
фа куль тэ та гіс то рыі, ка му ні-
ка цыі і ту рыз му ГрГУ імя Ян кі 
Ку па лы:

— Так я па ча ла ез дзіць 
яшчэ школь ні цай, на чы таў-
шы ся пры год ніц кай лі та ра ту-
ры. Але ўсе па да рож жы бы лі 
ў ме жах Бе ла ру сі. Гэ тым жа 
ле там з сяб роў кай вы ра шы лі 
вы рвац ца да лей — у Еў ро пу. 
Наш марш рут ля жаў праз Літ-
ву, Поль шчу, Чэ хію, Аў стрыю, 
Гер ма нію, Фран цыю, Швей ца-
рыю, Іта лію, Сла ве нію, Венг-
рыю і Сла ва кію — 6210 кі ла-
мет раў. І гэ та бы ло не ве ра год-
на! Да па да рож жа мы ні як не рых та ва лі ся: прос та вы ра шы лі, 
што па е дзем. Марш рут пры клад ны быў, ка рэк ці ра ва лі яго 
ўжо пад час па да рож жа. На ча ва лі ў каў чсёр фе раў — лю дзей, 
за рэ гіст ра ва ных на спе цы яль ным сай це, га то вых пры няць 
па да рож ні каў бяс плат на. У Швей ца рыі нас два ра зы «ўзя ла» 
па лі цыя за аў та стоп у не на леж ным мес цы — у іх усё стро га. 
Але, на шчас це, па лі цэй скія бы лі да стат ко ва ла год ныя і не 
вы пі са лі нам штра фу. У Ве не цыі мы не змаг лі знай сці нач лег 
і за ста лі ся б на ву лі цы, каб не па зна ё мі лі ся з мі лым ак цё рам 
тэ ат ра, які да па мог нам, пра па на ваў шы дах над га ла вой. Мне 
зда ец ца, уда ча заў сё ды бы ла з на мі, бо кі роў цы трап ля лі ся 
пры вет лі выя і ці ка выя. Яны пад во зі лі, на ват ка лі ім бы ло не 
па да ро зе, кар мі лі, час та ва лі роз ны мі ла сун ка мі — гэ та ўра-
зі ла. Ну і, без умоў на, тыя мяс ці ны, якія нам да вя ло ся па ба-
чыць — не паў тор на пры го жыя, час та ня звык лыя бе ла рус ка му 
во ку. Шка да, што мы бы лі аб ме жа ва ныя ў ча се — до ма ча ка лі 
спра вы, і мы му сі лі вяр нуц ца да кан крэт на га тэр мі ну. А ўво гу ле 
клас на, ка лі ты прос та едзеш, ні пра што не ду ма еш і за ста еш-
ся ў ад ным го ра дзе столь кі, коль кі па жа да еш. Ве да ю чы, што 
свет та кі не ве ра год ны, ра зу мею, што ні ко лі не зма гу ся дзець 
на ад ным мес цы!

Баг дан ПА ЧАП СКІ, 
выпускнік геа гра фіч на га 
фа куль тэ та БДУ:

— Аса біс та мой до свед 
ванд ро вак аў та сто пам па-
чаў ся не вель мі даў но — два 
га ды та му. Да гэ та га бы лі 
толь кі не вя лі кія па езд кі па 
Бе ла ру сі. А та ды не як з сяб-
ра мі спан тан на вы ра шы лі 
на ве даць Санкт-Пе цяр бург. 
Ча су бы ло ма ла, та му ехаць 
вы ра шы лі аў та сто пам. Маг чы ма, гэ та бы ла па езд ка ме на ві та 
дзе ля та кіх пры год, а не каб па гля дзець Пі цер. Усё прай шло 
глад ка — мы прос та па гу ля лі ад ну ноч у го ра дзе, а ра ні цай ір ва-
ну лі да моў. У да лей шым ка рыс тац ца аў та сто пам пры хо дзі ла ся 
вель мі шмат: па да рож ні чаў па Укра і не, Ра сіі, Мал до ве і, зра зу-
ме ла, Бе ла ру сі. Ад нак гэ та бы лі ўжо ванд роў кі, у якіх аў та стоп 
быў прос та спо са бам пе ра мя шчэн ня.

Сё ле та вы ра шыў, што па рус ка моў ных кра і нах ванд ра ваць на-
да ку чы ла. З бра там на бы лі тан ныя квіт кі на са ма лёт і па ля це лі ў 
Тур цыю. Пра вёў шы ў да ра гім Стам бу ле не каль кі дзён, ад пра ві лі ся 
аў та сто пам па Паў ноч най Тур цыі ў Гру зію. 1300 кі ла мет раў адо ле лі 
менш чым за двое су так, на чу ю чы ў па лат ках на кем пінг-ста ян ках. 
Асноў най праб ле май быў моў ны бар' ер — у Тур цыі амаль ні хто не 
ве дае анг лій скай мо вы. Пры хо дзі ла ся ка рыс тац ца раз моў ні кам, 
зда ра ла ся, што гэ та пры во дзі ла да не ка то рых не спа дзя ва нак. 
Та ды ж нам да вя ло ся «па аў та сто піць» па Гру зіі і Ар ме ніі. Ва ўсіх 
гэ тых кра і нах та кі спо саб пе ра мя шчэн ня прос та шы коў ны — больш 
за 15 хві лін нам да во дзі ла ся ста яць толь кі адзін раз.

Пры го ды і цяж кас ці, што ча ка юць ча ла ве ка, які ры зык нуў 
па спра ба ваць і вый шаў на ша шу, — не за бы ў ны до свед. Па да-
рож ні чаць аў та сто пам не страш на, як ду мае боль шасць. Га лоў-
нае — быць ад кры тым з кі роў ца мі і ўсмі хац ца.

Воль га ТРУ БАЧ, пра цуе пе да го гам да дат ко вай аду ка цыі 
ў дзі ця чым цэнт ры ран ня га раз віц ця ў Ма ла дзеч не:

— Ад ной чы ўба чы ла ві дэа пра Іс лан дыю — вост раў вул ка ніч-
на га па хо джан ня. Уду май це ся толь кі: лю дзі жы вуць на вул ка не, 
ды яшчэ акру жа ны спя чы мі вул ка на мі з усіх ба коў! Вя лі кая 
коль касць ва да спа даў, гей зе раў, ле да ві коў. Гэ тая не паў тор ная 
пры га жосць і ад на ча со ва не бяс печ насць за ча ра ва лі мя не. Яшчэ 

не каль кі ар ты ку лаў — і я ве да ла, што трап лю ў кра і ну ві кін гаў. 
Знай шла ча ла ве ка, які ар га ні зоў вае ту ды па хо ды, да мо ві ла ся. 
Зда ец ца, ся дзі і ча кай! Не! Ней кая сі ла пад ня ла мя не, і я ад мо ві-
ла ся ад гру па во га па хо ду. Хут ка знай шла ся на пар ні ца, сяб роў ка 
Ма ша, якая ўжо ча ты ры га ды ма ры ла пра та кое па да рож жа.

Аў та стоп у Іс лан дыі «пра цуе» вель мі доб ра. Пер шая ма шы на 
спы ні ла ся пас ля трох кі ла мет раў ня спеш на га шпа цы ру ад аэ ра пор-
ту. Хто толь кі нас не пад во зіў: іс ланд цы, тай ланд ка, фран цу зы... Каб 
не гэ тыя кі роў цы, на ват не ве даю, што б я маг ла ўба чыць. Іс лан дыя 
вель мі да ра гая кра і на. У аэ ра пор це на бы лі кем пінг-кар ту, якая 
да зва ля ла на ча ваць у 42 кем пін гах. Ці ка ва, што яе амаль ні дзе не 
пра вя ра лі. Іс ланд цы ве раць у доб ра сум лен насць ча ла ве ка.

«Як я там бу ду без доб ра га ва ло дан ня анг лій скай мо вай», — 
не па ко і ла ся я. Мі ні маль ны за пас слоў, мо ва жэс таў — і вы ў 
па трэб ным мес цы. Ад нак пад трым лі ваць ка му ні ка цыю хо чац ца, 
та му ўжо ву чу анг лій скую мо ву.

Ска заць, што мя не здзі ві ла іс ланд скае на двор'е — ні чо га не 
ска заць. Яно вель мі хут ка мя ня ец ца: вось я ў май цы, а праз 15 
хві лін на мне ўжо цёп лая воп рат ка і даж джа вік. У Іс лан дыі ёсць 
пры маў ка: «Вам не па да ба ец ца гэ та на двор'е? Па ча кай це пяць 
хві лін, і яно бу дзе яшчэ горш!»

Ка лі вы за хо ча це ад чуць усё гэ та на са бе, то на пе рад! Толь кі 
ад на па ра да: не спра буй це эка но міць гро шы на абут ку. А яшчэ 
ўсім, хто па да рож ні чае аў та сто пам, раю Марs.Mе — аф лай на-
вую пра гра му дэ та лё вых карт кра ін уся го све ту. Яна да зва ляе 
ад соч ваць тваё мес ца зна хо джан не, пад ліч ваць кі ла мет ры, пра-
клад ваць марш рут і г.д.

...Да гэ та га і я па да рож ні ча ла звы чай на. Ды пас ля та кіх пры год-
ніц кіх апо ве даў за ха це ла ся, каб з'я ві ла ся гіс то рыя і май го па да рож-
жа аў та сто пам... Ужо пам пую кар ту і на бы ваю доб ры абу так!

Юлія БУ КЕЛЬ.

«Аў та стоп шчы кі» — гэ та эк стрэ-
ма лы і эн ту зі яс ты з асаб лі вым 
ла дам жыц ця, які да спа до бы 
не кож на му. Сту дэн ты фа куль-
тэ та жур на ліс ты кі БДУ — трэ-
ця курс ні ца Вік то рыя Шах рай і 
пер ша курс нік Мі ка лай За яц — 
па дзя лі лі ся ўлас ным во пы там 
ванд ра ван ня та кім спо са бам.

— Што вас пад штурх ну ла да та-
ко га за хап лен ня?

В: — Усё па ча ло ся са зна ём ства 
з ма ла дым ча ла ве кам, які паз ней 
стаў ма ім хлоп цам. Два га ды та му 
мы спаз ні лі ся на элект рыч ку ў Ма-
ла дзеч не, і прый шло ся ехаць у Мінск 
аў та сто пам. Я хва ля ва ла ся, а ён су-
па кой ваў: у Сер жа быў вя лі кі во пыт 
гэт кіх ванд ро вак. Пас ля та го вы пад ку 
зра зу ме ла, што аў та стоп — да во лі 
вя сё лы спо саб баў лен ня ча су.

М: — Мой ста рэй шы брат ка лісь ці 
та кім чы нам даб ра ўся да Амстэр да-
ма. Я та ды быў ма лы, але мя не гэ та 
вель мі ўра зі ла. По тым, ка лі 
сам па чаў па да рож ні чаць, 
вы ра шыў па спра ба ваць і 
аў та стоп. Сён ня ні ко леч кі 
не шка дую і час та вы ка рыс-
тоў ваю та кі спо саб пе ра мя-
шчэн ня. На мой по гляд, ён 
най больш ці ка вы ся род усіх 
вя до мых.

— Які марш рут быў най-
больш за па мі наль ным?

В: — Мі ну лым ле там мы 
за да лі ся мэ тай па гля дзець 
Па лес се. Пеш шу і аў та сто-
пам апі са лі свое асаб лі вы 
трох кут нік: Мінск — Коб-
рын — Дра гі чын — Пінск — 
Ла гі шын — Мінск. Не звы-
чай ны мі зда лі ся рач ны порт 

і вак зал у Пін ску. У Ла гі шы не да вя-
ло ся па ба чыць ве ліч ны ка та ліц кі кас-
цёл, ка ля яко га проць ма пад лет каў 
гу ля ла ў фут бол. Яшчэ я зра зу ме ла, 
што дзіў ная па лес кая га вор ка — не 
пры дум ка Ме ле жа. Не менш ура зі ла 
па езд ка ў Бы хаў праз Ма гі лёў. На 
вак за ле ў апош нім мы су стрэ лі «ме-
та ліс та», які пра па на ваў пе ра на ча-
ваць у ін тэр на це. Хло пец ака заў ся 
над звы чай гас цін ным: па слаў нам на 
лож ку, сам спаў на пад ло зе, на кар-
міў сня дан кам, зла дзіў эк скур сію па 
шко ле ро ка і пан ка.

М: — Най больш спа да ба ла ся 
апош няе па да рож жа. Мы з сяб роў-
кай ез дзі лі ў вёс ку Се лі шча ў кі рун ку 
Ву ша чаў. Даў но ха це ла ся па гля дзець 
на мяс цо вую сла ву тасць — ру і ны 
кас цё ла Свя той Ве ра ні кі. Аў та стоп 
атры маў ся плён ным, бо нас пад бі-
ра лі на ват на ці хіх тра сах. Ка ля Ле-
пе ля пад ха пі лі два хлоп цы — Па ша 
і Мак сім. Ка лісь ці яны так са ма бы лі 
«аў та стоп шчы ка мі». Яны еха лі на 

пра цу ў По лацк, але вы ра шы лі на ве-
даць Се лі шча ра зам з на мі. Пас ля мы 
яшчэ пры пы ні лі ся на мес цах ба я вой 
сла вы. Пад трым лі ваю ста сун кі з Па-
шам і Мак сі мам да гэ туль.

— Якія пе ра ва гі і не да хо пы ў та-
кіх па да рож жаў?

В: — Га лоў ны мі нус — поў ны вы-
хад з зо ны кам фор ту. За пля чы ма — 
трыц цаць кі ла гра маў, ты ў па ста ян-
ным ру ху, та му хут ка стам ля еш ся. 
Пры хо дзіц ца мі рыц ца з ад сут нас цю 
бы та вых умоў, час та на ват ру кі вы-
мыць ня ма дзе. Але ўсе не да хо пы 
пе ра крэс лі ва юц ца не аб ме жа ва най 
сва бо дай, маг чы мас цю ўба чыць не 
ад мыс ло ва пры гла джа ны для ту рыс-
таў, а са праўд ны го рад. Гэ та вы дат ны 
спо саб «зла віць эк стрым».

М: — Аў та стоп дае маг чы масць 
па зна ё міц ца з но вы мі людзь мі. Ка лі-
ні ка лі на ват зна хо дзіш ка рыс ныя для 
ся бе кан так ты. Гэ та вы дат ны спо саб 
да сле да ваць род ную кра і ну з мі ні-

му мам гра шо вых срод каў. 
Але, на пэў на, най менш на-
дзей ны від пе ра мя шчэн ня: 
ма шы ну мож на зла віць за 
двац цаць хві лін, а мож на 
ста яць з пад ня тай ру кой 
во сем га дзін на ўзбо чы не 
і за стац ца на ча ваць у не 
са мых зруч ных мес цах. 
Але ўсё гэ та кам пен су ец-
ца не за быў ны мі ўра жан-
ня мі.

— Чым ад роз ні ва юц-
ца лю дзі ў роз ных рэ гі-
ё нах?

В: — Больш за ўсё ўра-
зіў го ман і гру кат у сель-
скім аў то бу се па да ро зе 
ў Бы хаў: ку ры ку дах чуць, 

ка ця ня ты мяў ка юць, ба буль кі аб мяр-
коў ва юць, дзе яй кі па да ра жэ лі, а тва-
рог па тан неў... У За ход няй Бе ла ру сі 
та ко га не су стрэ неш, бо лю дзі тут 
за мкну тыя.

М: — Не толь кі ў кож най воб лас ці, 
але і ў кож ным ра ё не свае га вор кі, 
асаб лі вас ці вы маў лен ня і зна чэн ні 
слоў. Па ле шу кі, перш чым пач нуць 
га ва рыць, па маў чаць, доб ра па ду-
ма юць. Яны лю дзі не бал бат лі выя, 
па важ ныя, стры ма ныя. На ўсхо дзе 
кра і ны, на ад ва рот, больш ад кры тыя, 
з ду шою на росх рыст.

— Без якіх рэ чаў не абы сці ся 
ў да ро зе?

В: — Не аб ход на ўзяць цёп лае 
адзен не, змен ны мяк кі абу так і тэр мас 
з гар ба тай. Ка лі па да рож жа доў гае, то 
па трэб на па лат ка. Па жа да на за ха піць 
бу тэрб ро ды, бо дак лад на не ве да еш, 
ка лі і дзе зной дзеш пры ста нак. Мож на 
ўкі нуць у за плеч нік не каль кі яб лы каў 
у якас ці зуб ной шчот кі.

М: — Не трэ ба за бы вац ца пра 
гро шы і да ку мен ты. Заў сё ды не аб-

ход на ап тэч ка з бін там, пе ра кі сам 
ва да ро ду, ле ка мі ад бо лю ў жы ва це 
і га ла ве. Ліх та ры кі, за пал кі, ды ва нок 
і сці зо рык так са ма па трэб ныя рэ чы. 
Я заў сё ды з са бой бя ру на дзі ма ную 
па душ ку.

— Ва шы са мыя яр кія ўра жан-
ні?

В: — Ад ной чы да вя ло ся за на ча-
ваць у ка роў ні ку. Ноч за спе ла нас 
у по лі, а ўда ле чы ні ззя лі агень чы кі 
фер мы. Ка роў нік ака заў ся над звы-
чай чыс цень кім, а ра га тыя па ста яль-
цы пах лі сы ра до ем. Мы за ка па лі ся ў 
се на і за сну лі.

М: — Не як на паў днё вым за ха-
дзе кра і ны мы з сяб ра мі вы ра шы лі 
жар там спы ніць кон ны воз, на якім, 
не спя ша ю чы ся, ехаў дзя ду ля. Поў-
най не ча ка нас цю бы ла да па мо га з 
яго бо ку: ён пад вёз нас кі ла мет раў 
дзе сяць.

— Якія пла ны на бу ду чы ню?
В: — Ха чу пра ехац ца па мес цах 

з за кі ну ты мі куль та вы мі па бу до ва мі 
(Ру жа ны, Крэ ва, Ка рэ лі чы). Пла ную 
па да рож жа па мес цах ба я вой сла вы 
Пер шай су свет най вай ны.

М: — Бы ло бы ці ка ва па спра ба-
ваць ін шыя ві ды «воль ных па да рож-
жаў». На прык лад, гід ра стоп на гру-
за вых суд нах, авія стоп і на цяг ні ках, 
як пра ві ла, гру за вых.

Ве ра ні ка УЛА СЕ ВІЧ, 
сту дэнт ка ІV кур са Ін сты ту та 

жур на ліс ты кі БДУ.

НА СУ СТРАЧ ПРЫ ГО ДАМ,

«Наш марш рут ля жаў праз Літ ву, Поль шчу, Чэ хію, 
Аў стрыю, Гер ма нію, Фран цыю, Швей ца рыю, 
Іта лію, Сла ве нію, Венг рыю і Сла ва кію — 
6210 кі ла мет раў».

Ра ман ты ка з уз бо чы ныРа ман ты ка з уз бо чы ны

НОЧ У КАРОЎНІКУ НОЧ У КАРОЎНІКУ 
Падарожнікі пра спосаб «злавіць экстрым»

або Аў та сто пам 
па ўсім све це

«Ма шы ну мож на зла віць 
за двац цаць хві лін, а мож на 
ста яць з пад ня тай ру кой 
во сем га дзін на ўзбо чы не 
і за стац ца на ча ваць 
у не са мых зруч ных мес цах».

Воль га Тру бач (зле ва).

Што там, за га ры зон там?

Сяб ры 
па аў та сто пу.


