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Ка лі ча ла век тра піў у за леж насць 

ад ал ка го лю, нар ко ты каў 

ці аза ртных гуль няў, бліз кія ўсі мі 

сі ла мі імк нуц ца яго вы ра та ваць 

і так са ма... ста но вяц ца за леж ны мі. 

Не, яны не п'юць ра зам з імі га рэл ку 

і не ўжы ва юць нар ко ты кі. 

У іх раз ві ва ец ца ін шая за леж насць — 

псі ха ла гіч ная. Яны цал кам 

пад па рад коў ва юць сваё жыц цё 

«хво ра му»: «Як я яго кі ну — ён без 

мя не пра пад зе!», «Ка лі я гэ та му 

ал ка шу ежы не пры га тую, ён бу дзе 

хар ча вац ца ад ной га рэл кай, а ў яго 

страў нік хво ры». Для лю дзей, якія 

пры свя ці лі сваё жыц цё вы ра та ван ню 

сва я коў-ал ка го лі каў ці нар ка ма наў, 

псі хо ла гі пры ду ма лі тэр мін — 

су за леж насць.

Хто, ка лі не я?
Ка лі спы таць су за леж ных, ча му яны так 

жы вуць, яны пры вя дуць шэ раг ар гу мен таў. 

Адзін з іх — лю дзей трэ ба шка да ваць, асаб-

лі ва бліз кіх. Хто, ка лі не я, схо дзіць па пі-

ва для му жа (у яго ж га ла ва рас кол ва ец ца 

пас ля ўча раш ня га), хто па мые яго бруд нае 

адзен не, хто на рэш це бу дзе за раб ляць гро-

шы (ал ка го лі каў жа на ра бо ту не бя руць). 

Ка лі я не пры гле джу за ім, з ім што-не будзь 

зда рыц ца — за мерз не, за хва рэе, тра піць у 

кры мі наль ную гіс то рыю. Яшчэ адзін ар гу-

мент — да лю бо га ча ла ве ка мож на да сту-

кац ца. Вось і сту ка юц ца, ня рэд ка на пра ця гу 

ўся го жыц ця. Яшчэ ад но тлу ма чэн не — трэ-

ба па цяр пець, ідэа льных сем' яў не бы вае. 

Аль бо: «Лепш му чыц ца з п'я ні цам, чым за-

стац ца ад ной». Зна ё ма?

Ча му нель га жыць з та кі мі ўста ноў ка мі і 

як ад іх па зба віц ца, а так са ма як пра віль на 

ся бе па во дзіць з бліз кі мі з ал ка голь най за-

леж нас цю мы рас пы та лі экс пер таў — ура чоў 

Га рад ско га клі ніч на га псі хі ят рыч на га дыс-

пан се ра Мін ска, псі хі ят ра-нар ко ла га Воль-

гу МАЙ БА РА ДУ і псі ха тэ ра пеў та Але ну 

ДЗМІТ РЫ Е ВУ.

— Да вай це спа чат ку раз бя ром ся, што 

та кое су за леж насць.

В. М.: — Гэ та глы бо кая за хоп ле насць, 

моц ная эма цы я наль ная, са цы яль ная і на ват 

фі зіч ная за леж насць ад ін ша га ча ла ве ка. 

Бліз кія ал ка го лі каў, нар ка ма наў і ін шых лю-

дзей з за леж нас ця мі эма цы я наль на ўцяг-

ну ты ў гэ тую хва ро бу, яны не толь кі га да мі 

па ку ту юць, але і бу ду юць та кія ад но сі ны ў 

сям'і, якія пе ра шка джа юць вы зда раў лен ню 

за леж на га.

А. Д.: — За леж ны і су за леж ны з'яў ля-

юц ца, умоў на ка жу чы, злу ча ны мі са су да-

мі. І чым ця жэй пра ця кае за леж насць, тым 

скла да ней су за леж насць. Ёсць і зва рот ны 

ўплыў: па во дзі ны су за леж на га па ту ра юць 

за леж нас ці.

— Ча му ўзні кае та кі па та ла гіч ны 

стан?

В. М.: — Ал ка го лі кі схіль ныя ві на ва ціць у 

сва ёй шкод най звыч цы бліз кіх, яны па ста-

ян на пад крэс лі ва юць, што іх не лю бяць, не 

ўдзя ля юць ува гу. І ме на ві та на па чуц ці ві ны 

час цей за ўсё бу ду ец ца су за леж насць пры 

ал ка га ліз ме.

А. Д.: — На з'яў лен не су за леж нас ці ўплы-

вае і пра цяг лы час су мес на га жыц ця з ча-

ла ве кам, які мае за леж насць, і дзі ця чыя 

траў мы, і ін шыя фак та ры. У лю бым вы пад ку 

су за леж на му не трэ ба ся бе ві на ва ціць. Лепш 

па ста рац ца ра за брац ца ў пры чы нах і стаць 

на шлях вы праў лен ня.

— Як пра яў ля ец ца су за леж насць?

В. М.: — Гэ та пры ста са ва насць да чу жой 

хва ро бы, стра та ўлас най год нас ці і знач нас ці. 

І за ка на мер ным яе на ступ ствам з'яў ля ец ца 

пра грэ са ван не хва ро бы ў за леж на га. Па сту-

по ва п'я ні ца пе ра кла дае ця жар ад каз нас ці 

на су за леж ных бліз кіх. Сі ту а цыя склад ва ец-

ца та кім чы нам, што ўсё жыц цё да ма чад цаў 

кру ціц ца ва кол ад на го ча ла ве ка — хра ніч на-

га ал ка го лі ка. Сва я кі лік ві ду юць праб ле мы, 

якія ён учы ніў пад час чар го вай па пой кі, а 

за тым апраўд ва юць ал ка за леж на га пе рад 

зна ё мы мі і ка ле га мі. Па доб ныя па во дзі ны 

тлу ма чац ца не жа дан нем вы но сіць праб ле му 

за па рог до ма, а ў ал ка го лі ка не за ста ец ца 

ні я кай ад каз нас ці. Су за леж ны, ад ной чы да-

зво ліў шы па во дзі нам ін ша га ўплы ваць на 

ся бе, ста но віц ца цал кам за хоп ле ным тым, 

каб кант ра ля ваць дзе ян ні гэ та га ча ла ве ка і 

та кім чы нам рэ гу ля ваць свой стан.

Пры кме ты су за леж нас ці
— Як зра зу мець, што ты стаў су за леж-

ным?

А. Д.: — У су за леж ных па во дзінаў ёсць 

пэў ныя пры кме ты. Най перш, та таль ны кант-

роль над па во дзі на мі за леж на га сва я ка. Пры 

гэ тым зні ка юць свае па трэ бы, ін та рэ сы, за да-

валь нен ні. Су за леж ны не воль ны ў сва іх па-

чуц цях, дум ках, па во дзі нах. Яго па ста ян ны мі 

спа да рож ні ка мі ста но вяц ца страх, тры во га, 

крыў да, со рам і ві на. Ён па ста ян на тур бу ец-

ца аб па во дзі нах свай го бліз ка га і ба іц ца за 

яго жыц цё, уз ні ка юць дум кі «ку ды пай шоў?», 

«з кім?», «коль кі гро шай у яго кі шэ ні?», 

«дой дзе да ха ты — не дой дзе?», «скраў — 

не скраў?», «пра даў — не пра даў?», «спа-

ліў — не спа ліў?» Га да мі зна хо дзя чы ся ў па-

ста ян ных не га тыў ных па чуц цях, су за леж ны 

па глыб ля ец ца ў дэ прэ сіў ныя, тры вож ныя, 

псі ха са ма тыч ныя хва ро бы. Акра мя та го, су-

за леж ныя па чы на юць апя каць за леж на га: 

кар міць за свае гро шы, пры бі раць, мыць, 

аба ра няць ад мі лі цыі, ха ваць за леж насць ад 

ін шых сва я коў і су се дзяў, па куль гэ та маг-

чы ма. Ства ра ю чы та кім чы нам спры яль ныя 

ўмо вы для ўзмац нен ня за леж нас ці.

В. М.: — Акра мя та го, та кія лю дзі, як пра-

ві ла, не жа да юць са чыць за сва ім знеш нім 

вы гля дам, не мо гуць кан так та ваць з на ва-

коль ны мі. Сям'я ста но віц ца іза ля ва най ад 

гра мад ства. Су за леж насць пра яў ля ец ца 

апа ты яй, на вяз лі вы мі дум ка мі, праз мер най 

плак сі вас цю. Та кі ча ла век час та за мест зай-

мен ні каў «ён», «яго», «я» аб агуль няе ся бе з 

ал ка го лі кам — «мы», «нас»

— І што ра біць у та кой сі ту а цыі?

В. М.: — Па доб ная кар ці на ў сям'і, дзе 

адзін — ал ка го лік, а дру гі па ста ян на імк нец-

ца яго вы ра та ваць, свед чыць пра не аб ход-

насць ля чэн ня абод вух чле наў сям'і. Су за-

леж на му вар та зра зу мець, што ал ка голь ная 

за леж насць — гэ та сур' ёз нае за хвор ван не, 

якое мае па трэ бу ў ля чэн ні, а не ў пе ра вы-

ха ван ні хво ра га. Ал ка го лі ку трэ ба іс ці да 

нар ко ла га, а су за леж на му — да псі ха тэ-

ра пеў та. Больш за тое, ім абод вум не аб-

ход ная псі ха ла гіч ная кан суль та цыя па на-

ладж ван ні ад но сін і ка рэк ці роў цы ма дэ ляў 

па во дзі наў. Як і ал ка га лізм, су за леж насць 

мае па трэ бу ў пры знан ні, і толь кі та ды яе 

мож на вы ле чыць.

А. Д.: — Су за леж ныя ро бяць мност ва 

бес па спя хо вых спроб вы ра та ваць за леж-

на га. Яны ўжо не ад на ра зо ва пра сі лі, пла ка-

лі, па тра ба ва лі, ра і лі, скан да лі лі, па гра жа лі, 

вы ра тоў ва лі — а ўсе гэ тыя на ма ган ні ака за-

лі ся мар ны мі. Тут трэ ба ра зу мець, што вы ка-

рыс тоў ва ю чы ра ней шыя ме ры, вы жа да е це 

атры маць но выя вы ні кі не аб грун та ва на. Але 

для вы праў лен ня сі ту а цыі ў сям'і вар та вы ка-

рыс тоў ваць ін шыя ма дэ лі па во дзі наў.

Стаць са бой
— Як ле чаць су за леж на га?

В. М.: — Ка лі па цы ент пры знае, што ён 

хво ры, па чы на ец ца псі ха тэ ра пія. Гэ та ін-

ды ві ду аль ныя гу тар кі, на ву чан не та му, як 

су праць ста яць стрэ са вым сі ту а цы ям, за ня-

ткі з псі хо ла гам у гру пе та кіх жа су за леж-

ных, кан так та ван не з імі, на ву чан не на вы-

кам спа кой на га і гар ма ніч на га су іс на ван ня. 

У вы ні ку та ко га ля чэн ня па цы ент па ві нен 

уба чыць сваё жыц цё збо ку, толь кі пас ля гэ-

та га ён змо жа зра зу мець, што трэ ба ра біць 

і якую ма дэль па во дзі наў абраць для кан так-

та ван ня з бліз кім.

— Як пра віль на па во дзіць ся бе з ал-

ка го лі кам? Ці трэ ба вы лі ваць спірт ное ці 

на ад ва рот да зва ляць піць до ма?

В. М.: — Гвал там і за ба ро на мі зма гац ца 

з ал ка га ліз мам бліз ка га бес сэн соў на. Той, 

хто п'е, заў сё ды зной дзе спо саб ужыць. Та му 

ня ма ні я кай ка рыс ці ў тым, што вы сха ва е це 

гро шы ці вы лье це спірт ное ў ра ка ві ну. Гэ та 

пры вя дзе толь кі да та го, што ён пач не вы-

тан ча на лгаць ці ха ваць част ку зар пла ты. 

Са праў ды, час та су за леж ныя на строй ва юць 

сва я ка не ха вац ца: ка лі ўжо п'е, ня хай гэ та 

ро біць до ма і зна хо дзіц ца пад кант ро лем. 

Але так вы ства ра е це толь кі больш кам-

форт ныя ўмо вы для ал ка го лі ка. Акра мя та-

го, нель га апраўд ваць не пры го жыя ўчын кі 

ал ка го лі ка яго не адэ кват ным ста нам. Ні ко лі 

не да руй це та му, хто п'е, яго жорст кія па-

во дзі ны. Праб ле мы, якія ўзні ка юць у вы ні-

ку зло ўжы ван ня спірт ным, ча ла век па ві нен 

вы ра шаць сам. Бліз кія ал ка го лі ка пад час 

тэ ра піі па він ны па ста рац ца стаць са ма да-

стат ко вы мі асо ба мі — са сва і мі жа дан ня-

мі, ін та рэ са мі і сва ім жыц цём. Бо ме на ві та 

ўпэў не ны ў са бе ча ла век, які не дасць шан цу 

вяр нуц ца да ра ней ша га іс на ван ня, і па трэб-

ны бы ло му за леж на му.

— Ці мож на са ма стой на зра біць пер-

шыя кро кі, каб па зба віц ца ад су за леж-

нас ці?

А. Д.: — Для гэ та га трэ ба па шу каць ад на-

дум цаў, якія так са ма хо чуць змя ніц ца, і кан-

так та ваць з імі. Важ на ўсвя до міць і пры знац ца 

са бе, што ёсць аб ста ві ны, на якія вы не ў сі лах 

паў плы ваць. Па гля дзець на ся бе, зра зу мець 

сэнс свай го жыц ця, на ву чыц ца быць са мім са-

бой. Ус пом ні це дзя цін ства і ма ла досць: ня ўжо 

вы ма ры лі та ды аб та кім жыц ці? Не па ту рай-

це ал ка го лі ку, не да па ма гай це яму гра шы ма, 

пра дук та мі, адзен нем. Да вай це па ра ду толь кі 

та ды, ка лі вас аб ёй па пра сі лі. Будзь це ў сва іх 

па во дзі нах пас ля доў ныя і адзі ныя — усёй сям'-

ёй. Не ча кай це, што за леж ны ча ла век па слу-

ха ец ца вас і пе ра ста не зло ўжы ваць спірт ным. 

Без яго ўлас на га жа дан ня і ля чэн ня гэ та га, 

хут чэй за ўсё, не бу дзе.

Але на КРА ВЕЦ.

КІ НУЦЬ НЕЛЬ ГА ВЫ РА ТОЎ ВАЦЬ
Як вы рвац ца з су за леж нас ці?

«Не па ту рай це ал ка го лі ку, не 
да па ма гай це яму гра шы ма, 
пра дук та мі, адзен нем. Да вай це 
па ра ду толь кі та ды, ка лі вас аб ёй 
па пра сі лі».

«У су за леж ных па во дзінаў ёсць пэў ныя 
пры кме ты. Най перш, та таль ны 
кант роль над па во дзі на мі за леж на га 
сва я ка. Пры гэ тым зні ка юць свае 
па трэ бы, ін та рэ сы, за да валь нен ні».

Ат рак цы ён уста лю юць у цэнт-

раль ным га рад скім пар ку імя 

Жы лі бе ра. Яго вы шы ня — 

42 мет ры, што ўдвая вы шэй за 

са мыя вы со кія дрэ вы. На ім 

пра ду гле джа на не звы чай ная 

ілю мі на цыя, а так са ма ад мыс-

ло выя агля даль ныя ка бін кі.

Ка жуць, што но вае — гэ та даў-

но за бы тае ста рое. Так і з ко лам 

агля ду ў Грод не. Та кі ат рак цы ён тут 

з'я віў ся ў 70-х га дах мі ну ла га ста-

год дзя ў пар ку по бач з Ка лож скай 

царк вой. Ста рэй шыя гро дзен цы 

па мя та юць гэ тае мес ца, бо час та 

пры зна ча лі тут су стрэ чы. Але сам 

ат рак цы ён быў хут чэй для ама-

та раў эк стры му — ка бін кі не за-

чы ня лі ся і дры жа лі пры пад' ёме. 

Так са ма знач ным мі ну сам быў і 

аб ме жа ва ны агляд. З са ма га вы-

со ка га пунк та мож на бы ло ўба чыць 

толь кі Зам ка вае га ры шча і Нё ман. 

Гіс та рыч ная част ка го ра да не агля-

да ла ся, бо вы шы ня ко ла да ся га ла 

толь кі 8-па вяр хо ві ка. Ат рак цы ён 

ад пра ца ваў га доў дзе сяць і прый-

шоў у ава рый ны стан. У мэ тах бяс-

пе кі яго ра за бра лі.

І вось два га ды та му ўзнік ла ідэя 

ўзна віць «чор та ва ко ла». Уста ля-

ваць яго пла на ва лі ў тым жа Ка-

лож скім пар ку. Але спра ва за цяг-

ну ла ся, учас так ні хто не на быў, 

ін вес тар, які спа чат ку агу чыў свае 

на ме ры, пра ект не адо леў. І вось 

ця пер — чар го вы за хад. Но вая 

фір ма вый шла з ін шай пра па но-

вай — па бу да ваць ко ла ў га рад скім 

пар ку ат рак цы ё наў. Мяс цо выя ўла-

ды да лі зго ду і вы дзе лі лі пля цоў ку. 

«Чор та ва ко ла» бу дзе «ўціс ну та»

ў пар ка вае ася род дзе, по бач з ат-

рак цы ё нам «аме ры кан скія гор кі».

Да рэ чы, за раз тут вя дуц ца ра бо-

ты па раз вед цы геа ла гіч ных па род: 

пра цу юць дзве свід ра валь ныя ўста-

ноў кі. Пля цоў ка ўзгод не на і ў Мі ніс-

тэр стве куль ту ры. Але на пе ра дзе 

яшчэ ня ма ла тэх ніч ных уз гад нен няў 

і экс пер тыз. Пла ну ец ца, што на вы-

раб ко ла спат рэ біц ца тры ме ся цы, 

яшчэ ме сяц — на яго ман таж.

Та кім чы нам, вяр тан не ў го рад 

бы ло га ат рак цы ё на мо жа ад быц ца 

ўжо ўвес ну. Та кія тэр мі ны аб умоў-

ле ны і па чат кам ту рыс тыч на га се зо-

на. Грод на ўжо два га ды ўва хо дзіць 

у бяз ві за вую зо ну, і но вы ат рак цы ён

за ці ка віць най перш за меж ні каў. 

А гэ та не толь кі эмо цыі, ад рэ на лін, 

але і агляд гіс та рыч на га цэнт ра і на-

ва кол ля з вы шы ні пту шы на га па лё-

ту. Без умоў на, за баў ляль ны аб' ект 

на дасць го ра ду ту рыс тыч най пры-

ваб нас ці і мо жа стаць сла ву тас цю 

аб лас но га цэнт ра.

На ко ле зро бяць 24 за кры тыя 

ка бін кі, кож ная — на чатыры мес-

цы. Паў сюд на пра ду гле джа ны 

аба гра валь ні кі, што дасць маг чы-

масць пра ца ваць ко лу ўвесь год, 

за вы клю чэн нем моц ных ма ра зоў. 

Мес цы для за меж ні каў бу дуць аб-

ста ля ва ны аў ды ё гі да мі на не каль-

кіх мо вах. Асаб лі вы эфект на дасць 

ілю мі на цыя. Пла ну ец ца, што пад-

свет ка бу дзе ў вы гля дзе ла га-

ты па Фес ты ва лю на цы я наль ных 

куль тур.

Ад но з апош ніх ко лаў агля ду ў 

Бе ла ру сі з'я ві ла ся ле там 2017 го да 

ў Брэс це — яго ўста ля ва лі ў го нар 

на ды хо дзя ча га 1000-год дзя го ра-

да. Уся го та кіх ат рак цы ё наў у на-

шай кра і не пяць.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.

Так вы гля дае гіс та рыч ны цэнтр Грод на 
з агля даль най пля цоў кі ка фэ «Дах све ту», што на ву лі цы Са вец кай.

Цікавы праектЦікавы праект

НО ВЫ ПО ГЛЯД З ВЫ ШЫ НІНО ВЫ ПО ГЛЯД З ВЫ ШЫ НІ
Да но ва га ту рыс тыч на га се зо на ў Грод не пла ну юць за пус ціць «чор та ва ко ла»


