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Ня бач ныя мас тыНя бач ныя мас ты

Пра тое, што ўні вер сі тэт дае 

маг чы масць вы ву чэн ня моў па 

пра гра ме аб ме ну сту дэн та мі з за-

меж ны мі ВНУ, дзяў чы на да ве да-

ла ся за доў га да та го, як па сту пі ла 

ту ды. Зы хо дзя чы з гэ та га, вы бар 

на ву чаль най уста но вы, як і дру гой 

за меж най мо вы, не быў вы пад ко-

вы. Па лі на заў сё ды за хап ля ла ся 

кі тай скай — ці ка вай, уні каль най 

і перс пек тыў най. Ідэя яе асва ен-

ня не па срэд на ў ася род дзі нось бі-

таў заў сё ды зда ва ла ся дзяў чы не 

асаб лі ва пры ваб най і пры ця галь-

най. Аб мер ка ваў шы з род ны мі ўсе 

ню ан сы і пе ра ва гі на ву чан ня ў Кі-

таі, атры маў шы ад іх пад трым ку і 

ад аб рэ нне, сту дэнт ка вы ра шы ла 

сур' ёз на па ды сці да ўва саб лен ня 

сва ёй за дум кі ў жыц цё...

Ня хай дзяў чы на і ра ней жы ла 

на ад лег лас ці ад баць коў і сяб-

роў — яны ў Ма ла дзеч не, а яна ў 

Грод не, — Па лі на ба чы ла ся з імі як 

мі ні мум раз ці два на ме сяц і ве да-

ла, што ў лю бы мо мант мо жа пры-

ехаць да до му. А ка лі ва ўсёй кра і не 

ні ко га зна ё ма га? Ка лі ня ма ўсіх тых 

«пад по рак», якія пад трым лі ва юць 

нас у жыц ці? Але ма ёй су раз моў ні-

цы па шан ца ва ла: у кі тай скую ВНУ 

ра зам з ёй па на ву чаль най пра гра-

ме ад пра ві ла ся не каль кі сту дэн таў 

з гро дзен ска га ўні вер сі тэ та, у тым 

лі ку яе ад на груп ні ца. Гэ ты факт 

моц на па лег чыў адап та цыю на 

но вым мес цы.

Каб пры сту піць да ву чо бы, Па-

лі на най перш прай шла тэст на ве-

дан не мо вы, па вы ні ках яко га бы-

ла раз мер ка ва на ў са мую вя лі кую 

гру пу сту дэн таў — з па чат ко вым 

уз роў нем ва ло дан ня. У пер шым се-

мест ры пра гра ма ўклю ча ла ў ся бе 

тры прад ме ты: ба за вую кі тай скую 

мо ву, ра бо ту з аў дзі ра ван нем і гу-

тар ко вую прак ты ку. На ву чаль ны 

пра цэс што дня доў жыў ся да 12 га-

дзін дня, акра мя су бо ты і ня дзе лі — 

гэ та бы лі вы хад ныя дні. У дру гім 

се мест ры асноў ную ўва гу па ча лі 

ўдзя ляць гра ма ты цы. Дзяў чы на 

пе рай шла ўжо ў ін шую гру пу з вы-

шэй шым уз роў нем ва ло дан ня мо-

вай: маг ла раз маў ляць, пад трым-

лі ваць агуль ныя тэ мы.

Як ка жуць сту дэн ты: «Па ры — 

гэ та свя тое, але і ад па чы нак ні хто 

не ад мя няў». Воль на га ча су Па лі не 

ха па ла спаў на: пад час сва іх двух 

за кон ных вы хад ных яна па спя ва ла 

не толь кі зна ё міц ца са сла ву тас ця-

мі Пе кі на, але і па да рож ні чаць за 

яго ме жа мі. Але, як руп лі вая сту-

дэнт ка, да па ня дзел ка вяр та ла ся 

ў ін тэр нат, вы кон ва ла да маш няе 

за дан не і, на поў не ная сі ла мі і эн-

ту зі яз мам, іш ла на ву чо бу. У Кі таі 

сту дэн ты жы вуць у кам пу сах, на 

тэ ры то рыі якіх раз мя шча ец ца ўсё 

не аб ход нае: ста лоў ка, біб лі я тэ ка, 

спар тыў ны комп лекс. І пра ві лы па-

доб ныя на на шы: трэ ба вяр нуц ца ў 

ін тэр нат стро га да 12 га дзін но чы. 

Па лі на жы ла ў ін тэр на це з хлоп ца-

мі і дзяў ча та мі, якія, як і яна, пры-

еха лі ў ВНУ па пра гра мах аб ме-

ну. Ча ла век та ва рыс кі і ад кры ты, 

дзяў чы на ад ра зу ж па зна ё мі ла ся і 

па сяб ра ва ла з мно гі мі з іх. Зна хо-

дзя чы ся ў між куль тур ным ася род-

дзі, па су сед стве са сту дэн та мі з 

роз ных кут коў све ту, на ша ге ра і-

ня да вед ва ла ся шмат но ва га пра 

куль ту ры да лё кіх кра ін і па шы ра ла 

свой кру га гляд. Дзяў чы на пры зна-

ец ца, што дзя ку ю чы та кой маг чы-

мас ці яна раз ве я ла для ся бе шмат 

мі фаў пра рэ лі гіі і звы чаі роз ных 

на ро даў.

— У ін тэр на це ў нас бы ла агуль-

ная гас цёў ня, дзе мы до сыць час та 

збі ра лі ся вя лі кай кам па ні яй, га ва-

ры лі на роз ныя тэ мы і час та ва лі 

ад но ад на го сва і мі на цы я наль ны мі 

стра ва мі, — з цеп лы нёй пры гад вае 

на ша ге ра і ня. — Чым я толь кі не 

ла са ва ла ся, па чы на ю чы ад пя ку чай 

ежы ла ос цаў і за кан чва ю чы пры-

сма ка мі аф ры кан цаў, якія рас та ва лі 

ў ро це. Да ча го так і не змаг ла пры-

звы ча іц ца — дык гэ та да кі тай скай 

ежы. У боль шас ці вы пад каў яна бы-

ла тлус тая і вост рая. Хоць мно гія 

за год ву чо бы пры вык лі да та кой 

кух ні і, на ват пры ехаў шы да до му, 

ужо не маг лі ад яе ад мо віц ца. Аса-

біс та ж у мя не ад страў сы па лі ся 

іск ры з ва чэй. У Кі таі зу сім не та кая 

ма лоч ная пра дук цыя, як у нас, яна 

ад роз ні ва ец ца сма кам. Тва рог, сыр, 

пу дын гі — рэд касць. А мне іх так не 

ха па ла! У асноў ным я га та ва ла для 

ся бе са ма, але ча сам сіл ка ва ла ся ў 

ста лоў цы кам пу са.

Да ча го бы ло пры звы ча іц ца не 

ляг чэй, чым да кі тай скай ежы, — 

дык гэ та да эка ло гіі. У Пе кі не вель мі 

за бру джа нае па вет ра, час та ўзні-

каў смог, асаб лі ва ўзім ку. Без мас кі 

зна хо дзіц ца на ву лі цы бы ло прос та 

не маг чы ма.

Але, ня гле дзя чы на та кія ню ан-

сы, Па лі на за ста ла ся ў за хап лен ні 

ад ча су, пра ве дзе на га ў Кі таі, і ад 

атры ма ных ве даў па мо ве. Быць 

част кай но вай куль ту ры — да во лі 

дзіў нае ад чу ван не. Па доб ны во пыт 

змя няе жыц цё і до рыць не за быў-

ныя ўспа мі ны.

На дзея БОБ РЫК, 

сту дэнт ка ІІ кур са 

фа куль тэ та між куль тур ных 

ка му ні ка цый МДЛУ.

Як на ве даць Іс лан дыю 

за 200 еў ра? 

А пра ехаць 

6000 кі ла мет раў па 

ЗША? 

Гэ та і мно гае ін шае 

ве дае ванд роў ні ца 

Ка ця ры на 

ВА ЛА ДЫ ГІ НА. 

Яна не прос та 

атрым лі вае ўра жан ні 

ад кра ін, 

але і ста ра ец ца 

па дзя ліц ца сва ім 

до све дам з ці каў ны мі.

Да 22 га доў дзяў чы на ні-

дзе не бы ла, акра мя не каль-

кіх га ра доў Укра і ны і Ра сіі. 

А по тым у яе жыц ці з'я віў ся 

ча ла век, які ўспры маў ванд-

роў кі як штось ці аб са лют на 

ша ра го вае. Пер шай кра і-

най, ку ды яны за пла на ва лі 

па ехаць, ста ла Шат лан дыя. 

Ві за каш та ва ла 120 еў ра, 

плюс па тра ба ва лі ся бі ле ты. 

Агуль ны кошт пы тан ня склаў 

300 до ла раў. Для ма ла дой 

спе цы я ліст кі гэ та бы лі кас-

міч ныя гро шы, а ві зу ж маг лі 

і не ад крыць.

— Доб ра па мя таю, як 

усё ж та кі ра шы ла ся, — ка-

жа Ка ця ры на. — А по тым ся-

дзе ла ў Шат лан дыі: пе ра да 

мной быў акі ян, за спі най — 

го ры... Ду ма ла: хі ба мож на 

бы ло не ры зык нуць? Та ды 

я па абя ца ла са бе, што заў-

сё ды, ка лі па ўста не вы бар, 

бу ду ра біць яго на ка рысць 

ванд ро вак.

А по тым бы ла Аме ры ка. 

З марш ру там да па ма га лі 

сяб ры, якія жы вуць там не-

каль кі га доў і шмат па да-

рож ні ча юць. Са мым яр кім 

ус па мі нам ста ла па езд ка да 

Вя лі кага кань ёна. Бы ло тры 

ва ры ян ты, ад куль ім лю ба-

вац ца: за ход ні, паў днё вы ці 

паў ноч ны пунк ты.

— Мы з ма ла дым ча ла-

ве кам вы ра шы лі спы ніц ца 

на пер шым, най блі жэй шым 

для нас. Ад нак мес ца ака за-

ла ся не са мым леп шым для 

на вед ван ня: для ту рыс таў 

да ра га ва та (60—80 до ла-

раў з ча ла ве ка), на сва ёй 

ма шы не за ехаць нель га, 

фа та гра фа ваць са ма стой-

на — так са ма. Нам усё гэ-

та не спа да ба ла ся. «Коль кі 

да на ступ на га (паўд нё ва г а) 

пунк та? — па ду ма лі мы. — 

300 кі ла мет раў? На пе рад!» 

Ка лі даб ра лі ся, ішоў дождж 

і па чы на ла змяр кац ца. Пра-

чну лі ся ў пяць га дзін ра ні цы і 

па еха лі су стра каць сві та нак 

на Вя лі кім кань ё не. «Ні хто 

ж так зра біць не да ду ма ец-

ца, толь кі мы...» І — уба чы лі 

на тоўп лю дзей. Не са мы ра-

ман тыч ны мо мант у жыц ці. 

По тым так атры ма ла ся, што 

мы бліз ка апы ну лі ся і да паў-

ноч на га пунк та. Да за хо ду 

сон ца 45 хві лін, а ехаць — 

га дзі ну. Нам трэ ба бы ло па-

спець! І гэ та быў са мы ат-

мас фер ны, ня люд ны пункт, 

з не ве ра год ным рэ ста ра нам 

на аб ры ве. Уля це лі як ві хор. 

Быў са мы за па мі наль ны 

дзень ванд роў кі, — пры гад-

вае су раз моў ні ца.

Маш таб ная па езд ка ў 

ЗША ста ла кан чат ко вым 

пе ра лом ным мо ман там у 

жыц ці. За тры тыд ні на ма-

шы не з сяб рам яны пра еха лі 

6000 кі ла мет раў, па гля дзе лі 

ўсе са мыя па пу ляр ныя шта-

ты і мяс ці ны. Та ды дзяў чы на 

кан чат ко ва ўма ца ва ла ся ў 

дум цы, што хо ча жыць па-

ін ша му. Не ся дзець у офі се, 

дзе яна ўжо не маг ла пра ца-

ваць, а зай мац ца тым, чым 

са праў ды жа дае.

А ха це ла ся Ка ця ры не 

ар га ні зоў ваць ме ра пры ем-

ствы, дзе бу дзе па на ваць 

аб ста ноў ка для зна ём стваў 

і ста сун каў. Там мож на па-

дзя ліц ца лю бым до све дам 

(з ванд ро вак ці з аса біс та га 

жыц ця), не ба яц ца рас ка-

заць пра праб ле мы і стра хі, 

знай сці ад ка зы на хва лю -

ючыя пы тан ні.

Адзін з та кіх івэн таў, 

пра ванд роў кі ў Іс лан дыю, 

дзяў чы на ар га ні за ва ла ра-

зам з ін шым ванд роў ні кам 

Ар ноль дам Га раль скім. 

З гэ тай кра і ны Ка ця пры вез-

ла ад ны з са мых яр кіх ус-

па мі наў. Да рэ чы, па бы ва ла 

яна там двой чы, у роз ныя 

по ры го да.

— Узім ку больш за ўсё 

ўра зі ла гіс то рыя з паў ноч-

ным ззян нем. Не столь кі яно 

са мо, та му што мы ба чы лі не 

са мае яр кае, коль кі тое, як 

мы яго піль на ва лі, вы ра ша-

лі, ка му ў які час дзя жу рыць. 

У вы ні ку адзін ча ла век з 

гру пы пры род ную з'я ву за-

ўва жыў вы пад ко ва. Ві до ві-

шча бы ло цу доў нае. А по шук 

га ра чых кры ніц у Бла кіт най 

ла гу не! Як гэ та мо жа спа лу-

чац ца: кі пень, лёд і снег? Мы 

ба чы лі, як ад ка лоў ся вя ліз ны 

ка ва лак лё ду і пе ра вяр нуў-

ся на дру гі бок! Звер ху ён 

бе лы, а зні зу бла кіт ны. Та кі 

гру кат ста яў! Да рэ чы, гэ та 

рэд кая з'я ва, — рас каз вае 

Ка ця ры на.

Па доб ны мі гіс то ры я мі 

ванд роў ні кі і дзе ляц ца на ар-

га ні за ва ных су стрэ чах. Там 

ці каў ныя мо гуць да ве дац ца, 

што бі лет мож на на быць уся-

го за 50 еў ра, ка лі ўха піць 

яго ў пра віль ны час, шмат 

рэ чаў уво гу ле браць не аба-

вяз ко ва. А ка лі ехаць вя лі-

кай кам па ні яй, то і жыл лё, і 

арэн да аў та ма бі ляў бу дуць 

не да ра гія.

На пры кан цы апо ве даў 

пры сут ныя звы чай на на-

столь кі хо чуць па ехаць у па-

да рож жа, што не ка то рыя за-

ста юц ца і ад ра зу ж куп ля юць 

бі ле ты на са ма лёт ра зам з 

Ар ноль дам. А вяр та юц ца з 

па езд кі ўжо сяб ра мі, па чы на-

юць ба чыц ца на ра дзі ме.

...У 29 га доў у су раз моў-

ні цы за пля чы ма ўжо ка ля 

30 кра ін. Што для яе азна-

ча юць ванд роў кі?

— Гэ та ма лень кае жыц-

цё. Са сва і мі праб ле ма мі, 

якія трэ ба хут ка вы ра шаць. 

Я за ўва жы ла, што ў лю-

дзей, якія шмат па да рож ні-

ча юць, ні бы та ін шае ад чу-

ван не ча су. Тыя мо ман ты, 

якія ў ін шых бы лі ня даў на 

(на прык лад, сту дэнц тва), 

у мя не ад бы ва лі ся быц цам 

дзе сяць жыц цяў та му. Мі ну-

лае ста год дзе! Вяртаешся з 

трох дзён най ванд роў кі, а та-

кое ад чу ван не, што ця бе тры 

ме ся цы не бы ло. Прынята 

лі чыць, што, ка лі ты пры яз-

джа еш на мес ца пры зна чэн-

ня, толь кі та ды і па чы на юц-

ца пры го ды. Але гэ та не так! 

Вось, на прык лад, гуль ня: ба-

чыш са ма лёт — і спра бу еш 

зда га дац ца, ку ды ён ля ціць. 

Ёсць пра гра ма, якая да зва-

ляе по тым да ве дац ца пра 

яго са праўд ны марш рут, — 

ка жа Ка ця ры на.

І да дае, што па чы наць 

ванд ра ваць не аба вяз ко ва 

за ме жа мі Бе ла ру сі. У нас 

так са ма ёсць цу доў ныя мес-

цы, дзе мож на вы дат на ад-

па чыць на пры ро дзе пас ля 

бу дзён на га тлу му: Брас лаў-

скія азё ры, во зе ра Сві цязь і 

на ват ба ло ты...

Юлія АДА МО ВІЧ.

Усё — у тва іх ру ках!Усё — у тва іх ру ках!

ЖЫЦ ЦЁ, СА ТКА НАЕ З КРА ІН

ПА ВЕ ДЫ — У КІ ТАЙПА ВЕ ДЫ — У КІ ТАЙ
Псі хо ла гі сцвяр джа юць, што, каб зра зу мець ся бе, ня ма спо са бу, 

леп ша га за вы хад з зо ны кам фор ту і за па езд ку на пра цяг лы час 

у ін шую кра і ну. Вы мо жа це ад чу ваць страх пе рад не вя до мас цю 

і не прад ка заль нас цю ці пры ем нае хва ля ван не і рас слаб лен не... 

Усе гэ тыя эмо цыі зве да ла сту дэнт ка чац вёр та га кур са фа куль-

тэ та гіс то рыі, ка му ні ка цыі і ту рыз му Гро дзен ска га дзяр жаў на га 

ўні вер сі тэ та імя Я. Ку па лы Па лі на АЛЬ ШЭЎ СКАЯ, якой па шчас ці ла 

ад пра віц ца на цэ лы год на ву чо бу ў Кі тай.

Ка ця ры на ў Іс лан дыі.

Там жа. Уя ві це, га ра чая кры ні ца, чэр вень, дзве га дзі ны но чы...

На Вя лі кай Кі тай скай сця не.


