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Пра лі хія 90-я

Ле тась 9 жніў ня «Звяз да» ад зна чы ла свой ста га до вы 

юбі лей. На працягу ўся го го да на ста рон ках най ста-

рэй ша га што дзён на га бе ла рус ка моў на га вы дан ня мы 

згад ва лі роз ныя гіс та рыч ныя пе ры я ды жыц ця як кра-

і ны, так і са мой га зе ты. І вось «Звяз да» ад зна чае ўжо 

101-ю га да ві ну з дня свай го за сна ван ня. Як хут ка бя-

жыць час... Сён ня, ні бы та за вяр ша ю чы гэ тую ста га до-

вую «эс та фе ту», мы пра па ну ем чы та чам вяр нуц ца ў 

1990-я, пры га даць, якім та ды бы ло жыц цё, што бы ло на 

слы ху... Як даў но гэ та бы ло... Зрэш ты, ка лі ўду мац ца, 

на фо не 101-й га да ві ны «Звяз ды» тыя па дзеі — не та кія 

ўжо і да лё кія... Хо ць змя ні ла ся ўсё кар ды наль на, і ўя віць 

штось ці па доб нае сён ня да во лі скла да на.

Пад та кім за га лоў кам 13 ліс та па да 

1996 го да ў «Звяз дзе» вый шла мая 

за мет ка з прэс-кан фе рэн цыі та га час-

на га мі ніст ра ганд лю Пят ра Каз ло ва ў 

На цы я наль ным прэс-цэнт ры. Па чы на-

ла ся яна так. «Тэ ма за бес пя чэн ня на-

сель ніц тва хар чо вы мі та ва ра мі ста ла 

ў апош ні час цэнт раль най прак тыч на 

для ўсіх срод каў ма са вай ін фар ма цыі, 

не га во ра чы ўжо пра мяс цо выя і на ват 

вяр хоў ныя ўла ды. Як вя до ма, за ўчо-

ра Прэ зі дэнт кра і ны на ве даў шэ раг 

ма га зі наў, каб са мо му пе ра ка нац ца ў 

тым, якім жа чы нам за да валь ня юц ца 

па трэ бы на сель ніц тва ў пла не за бес-

пя чэн ня хар чо вы мі та ва ра мі. Гэ тай 

жа тэ ме бы ла пры све ча на і су стрэ ча 

мі ніст ра ганд лю Пят ра Каз ло ва з жур-

на ліс та мі...»

Тэ ма дэ фі цы ту ў тыя ча сы бы ла са праў-

ды над звы чай ак ту аль ная. Я з Мі ніс тэр ства 

ганд лю прак тыч на не вы ла зіў, бе ру чы бяс-

кон цыя ка мен та рыі ў яго ра бот ні каў, ад-

па вед на, быў у іх ва чах (гэ та бы ло ві даць) 

асо бай не вель мі жа да най. Пра што та ды 

пі са ла «Звяз да»? Мяр куй це па за га лоў-

ках. «Чор ны» ты дзень у Мін ску: «аб вал» 

цэ наў» (18.07.1996), «У Бе ла ру сі зру шы лі 

з мес ца цэ ны на наф ту і наф та пра дук ты» 

(13.09.1996), «Га рэл ка «ўзя ла» но вую ца-

ну» (22.11.1996), «Мяк кае» па ве лі чэн не цэн: 

зноў па да ра жэ ла га рэл ка» (04.12.1996), 

«У Бе ла ру сі па вя лі ча ны кошт наф ты і пра-

дук таў яе пе ра пра цоў кі» (07.12.1996), «Ган-

даль хар ча ван нем: па ку ты — круг дру гі?» 

(11.12.1996), «Услед за до ла рам у кра і не 

зні кае мар га рын» (12.12.1996), «Ку ды зні ка-

юць пра дук ты?» (17.12.1996), «Са смя та най 

бу дзем не ра ней сту дзе ня» (18.12.1996)... 

Та кія ня ра дас ныя на ві ны з'яў ля лі ся лі та-

раль на што дня на працягу доў га га ча су, гэ та 

пры кла ды за не вя лі кі яго пра ме жак...

Па коль кі ка мен та рыі афі цый ныя асо бы 

да ва лі не вель мі ах вот на, бы ло шмат чу так. 

Я вёў у «Звяз дзе» ад па вед ную руб ры ку, 

якая так і на зы ва ла ся — «Хо дзяць чут кі, 

што...». Яна так са ма з'яў ля ла ся на ста рон-

ках га зе ты ці не што дня. Пра што ха дзі лі 

чут кі? Што па да ра жэе збож жа сё лет ня га 

ўра джаю (19.07.1996), па да ра жэе бе лая 

га рэл ка (18.07.1996), у кра і не не ха пае цы-

га рэт (07.08.1996), у ма га зі нах не ха пае 

хле ба (03.10.1996), Бе ла русь за ста нец ца 

на зі му без мя са (15.08.1996), з-за не да хо-

пу мас ла яго раз мяр коў ва юць па карт ках 

(01.11.1996)...

На апош няй тэ ме ха чу спы ніц ца больш 

пад ра бяз на. Ад сут насць мас ла ў про да жы 

ба чы лі ўсе, пра што нам рэ гу ляр на па ве-

дам ля лі чы та чы. І вось ад ной чы на мес нік 

мі ніст ра ганд лю, ві да воч на да ве дзе ны да 

ша лен ства ма і мі за пы та мі, пра па на ваў 

ра зам на яго «Вол зе» пад' ехаць у лю бую 

кра му ста лі цы і пра ве рыць на яў насць гэ-

та га пра дук ту на па лі цах. Ганд лё вы аб' ект 

для чыс ці ні экс пе ры мен та (маў ляў, каб не 

ка заў по тым, што мас ла ту ды спе цы яль на 

для ві зі ту за вез лі) на мес нік мі ніст ра ганд-

лю пра па на ваў вы браць мне. Я па ка заў 

на буй ную кра му по бач з мес цам, дзе мы 

на той мо мант зды ма лі з жон кай ква тэ-

ру. Се лі ў «Вол гу», па еха лі... Да рэ чы, да-

ро гай я да ве даў ся ад су раз моў ні ка яшчэ 

ад ну пры чы ну ад сут нас ці ў ганд лі га рэл кі. 

Аказ ва ец ца, усё бы ло з-за та го, што бе-

лая — «та кі ж хар чо вы пра дукт, як і ін шыя». 

Я так, па мя таю, са бе ад ра зу ўя віў кар ці ну: 

пра чы на ец ца ран кам ча ла век, а мас ла на 

ра ніш ні бу тэрб род ня ма. І што ра біць? Дык 

мож на ж па сне даць чар кай-дру гой! Жар-

тую, вя до ма.

А мас ла ў той кра ме на мо мант на ша-

га на вед ван ня ў про да жы бы ло. Звяр таю 

ўва гу на гэ ты мо мант. Не та му, што па да-

зраю не ка га ў спе цы яль ным за во зе, не, 

прос та кан ста тую. Зра зу ме ла, што гэ ты 

хар чо вы пра дукт у прын цы пе не знік з 

пры ро ды. Але мы бы лі ўдзень у ганд лё-

вым аб' ек це, ка лі яго маг лі ку піць най-

перш пен сі я не ры, а вось уве ча ры, ка лі 

ра бо чы ча ла век вяр таў ся да до му, масла 

ўжо маг ло і не быць. У прын цы пе, пра 

гэ та я і га ва рыў на мес ні ку мі ніст ра, тлу-

ма ча чы скар гі ад чы та чоў. Жур на ліст — 

люс тэр ка рэ ча іс нас ці, ён па дае тое, што 

ба чыць на свае во чы. І ка лі па пер шым 

ча се чыноўнік падазраваў ува мне ней кую 

пе рад узя тасць, маг чы ма, жа дан не знай-

сці «сма жа ныя» фак ты, дык по тым кры ху 

змя ніў стаў лен не. Ка лі мы вяр ну лі ся ў яго 

ка бі нет, на ват па да рыў улас ны тэ ле фон ны 

да вед нік па мі ніс тэр стве...

А праз не каль кі дзён на маё імя прый-

шло чар го вае па слан не ад чы та ча. На ват 

не ліст, а зу сім прос тая, на ват без ма люн ка, 

паш тоў ка. Яна і за раз за хоў ва ец ца ў ма ім 

ар хі ве. В. Фры гін з Ма гі лё ва пі саў: «Сён ня, 

як і не ка лькі ве ча роў за пар, зай шоў шы ў 

шэ раг ма га зі наў (у асноў ным — Ле нін ска га 

ра ё на), не змог ку піць мас ла. Ад крыў шы 

до ма «Звяз ду», пра чы таў, што, па сло вах 

на мес ні ка мі ніст ра Еў ту хоў ска га, мас ла 

ў Ма гі лё ве ёсць. Але яго за пэў ні ван ні на 

хлеб не на ма жаш, та му прый шло ся браць 

мар га рын Rama па 50 ты сяч руб лёў за кі-

ла грам...»

...Праз ней кі час на су стрэ чы ў рэ дак цыі 

з ве тэ ра на мі га зе ты ад на з бы лых на шых 

су пра цоў ніц пры ўсіх пры сут ных ска за ла: 

«Па ка жы це мне гэ та га Ра соль ку! Ён увесь 

час пі ша пра цэ ны і пра дук ты. Ня ўжо та кі 

га лод ны?!» Гэ та быў жарт, а вось афі цый-

ныя асо бы да лё ка не ўсе ра зу ме лі не аб-

ход насць апе ра тыў на га рэ ага ван ня праз 

ка мен та рыі на чут кі. Як і та го, што гэ та 

пра ца жур на ліс та. Тым больш што ні я кай 

Аме ры кі мы не ад кры ва лі. На прык лад, у 

та га час най Чэ хіі, якая су тык ну ла ся з ты мі 

ж праб ле ма мі, што і на ша кра і на, пра жскія 

га зе ты не са ро ме лі ся змя шчаць ін фар ма-

цыю пра тое, дзе мож на тан ней на быць у 

го ра дзе яй кі ці кар па да ка ляд на га ста ла. 

Прос та час быў та кі...

Пер шая пуб лі ка цыя на зы ва-

ла ся «Бруш ны тыф у Чэр ве ні: 

мност ва за хва рэў шых, факт са-

ма губ ства, па ру шэн ні ў ганд лі», 

якая ста ла вы ні кам ка ман дзі-

роў кі на мес ца па дзей.

Усё па ча ло ся на тэ ры то рыі 

до ма-ін тэр на та для псі ха не ўра-

ла гіч ных хво рых, дзе трак тар 

раз бу рыў «агляд ны ка ло дзеж на 

вы ха дзе ка на лі за цый на га ка лек-

та ра ад іза ля та ра бак тэ ры я нось-

бі таў». На грунт тра пі лі сцё ка выя 

во ды. А па цы ен ты ін тэр на та елі 

яб лы кі, якія з дрэ ва тра пі лі ў гэ-

тую ва ду, мы лі ў ёй абу так...

Пры ўспыш цы ты фу бы ла за-

ба ро не на рэа лі за цыя пры ват на-

га ма ла ка, у якое маг ла тра піць 

ін фек цыя, і крэ ма вых вы ра баў, 

бо яны — най леп шае ася род дзе 

для ўзбу джаль ні ка хва ро бы. 

Ад нак жур на ліст «Звяз ды» за-

фік са ваў па ру шэн не і пер шай, 

і дру гой за ба ро ны. Пры ват ні кі 

пра да ва лі све жае ма ла ко, а ў 

ку лі на рыі по бач з рын кам у віт-

ры не кра са ва лі ся све жыя тар-

ты, у цэ ху на ста ле ля жа лі ко-

ну сы з крэ мам. Да вя ло ся по тым 

вяр тац ца да па ру шаль ні каў ужо 

з су пра цоў ні ка мі мі лі цыі.

...Пас ля на вед ван ня до ма-ін-

тэр на та ўрач па ра іў доб ра па-

мыць ру кі, бо пры ты фе гі гі е на 

па він на быць на пер шым мес-

цы. Па ста не на ра ні цу 11 ліс та-

па да ў ін фек цый ным ад дзя лен ні 

га рад ской баль ні цы зна хо дзі лі-

ся ўжо 39 ча ла век — хво рых 

з дак лад ным ды яг на зам і па-

да зрэн нем на тыф, а ў са мім 

до ме-ін тэр на це — 54 ча ла ве кі. 

Мед сяст ра, якая зна хо дзі ла ся ў 

лі ку па да зра ва ных, са ма воль-

на па кі ну ла баль ні цу. Жан чы ну 

знай шлі праз не каль кі дзён за 

го ра дам — у пят лі...

На ступ ны ма тэ ры ял на зы-

ваў ся «З Чэр ве ня бруш ны тыф 

тра піў у Ба ры саў». Спра ва ў 

тым, што ад на го з па цы ен таў 

ма ці за бра ла з до ма-ін тэр на та 

для псі ха не ўра ла гіч ных хво рых 

да до му: у 30-га до ва га муж чы ны 

быў дзень на ра джэн ня. Ноч чу 

яму ста ла дрэн на, ён страч ваў 

пры том насць. Ды яг наз «тыф» 

па ста ві лі не ад ра зу. Хво ры тра-

піў у асоб ны бокс Ба ры саў скай 

ін фек цый най баль ні цы. Ма ці 

зна хо дзі ла ся по бач з сы нам...

Праз два тыд ні гіс то рыя атры-

ма ла пра цяг — «Бруш ны тыф у 

Ба ры са ве: но вая ах вя ра». Па-

да зрэн ні ўзнік лі ўжо ў да чы нен ні 

да жан чы ны — ма ці па цы ен та 

з Чэр вень ска га до ма-ін тэр на та 

для псі ха не ўра ла гіч ных хво рых. 

На той мо мант там га вор ка ўжо 

іш ла пра маг чы мых (кан чат ко-

ва кроп кі над «і» ста віць бы ло 

яшчэ ра на) 74 хво рых на бруш-

ны тыф, з якіх 10 ча ла век бы лі 

бак тэ ры я нось бі та мі.

У па чат ку снеж ня не афі цый-

ныя і афі цый ныя звест кі з двух 

га ра доў зноў па клі ка лі ў ка ман-

дзі роў кі ў Чэр вень і Ба ры саў — 

«Гіс то рыя з бруш ным ты фам: 

кан крэт ных ві на ва тых па куль 

ня ма, а коль касць за хва рэў шых 

вы мя ра ец ца дзя сят ка мі». На той 

мо мант у ін фек цый ным ад дзя-

лен ні баль ні цы ў Чэр ве ні зна хо-

дзі ла ся 33 ча ла ве кі, у іза ля та ры 

до ма-ін тэр на та — 79 (з па да-

зрэн нем на тыф ці ўжо з ды яг на-

зам). За ліс та пад — каст рыч нік 

у спра ва зда чу бы ла па да дзе на 

ліч ба 78 ча ла век: ме на ві та столь-

кі за гэ ты час бы ло па стаў ле на 

дак лад ных ды яг на заў «бруш ны 

тыф». У іх лі ку бы ло сем ча ла век 

мед пер са на лу, ас тат нія — па цы-

ен ты до ма-ін тэр на та. У снеж ні 

но вых вы пад каў за хвор ван няў 

уста ноў ле на не бы ло. Сын мед-

сяст ры, якая скон чы ла жыц цё 

са ма губ ствам, звяр та ец ца ў 

пра ку ра ту ру са скар гай, у якой 

сцвяр джае, што яго ма ці да вя лі 

да такога кроку...

Еду ў Ба ры саў. Ма ці па цы ен-

та з Чэр вень ска га до ма-ін тэр на-

та ды яг наз не па цвер дзі лі. Але 

яна па-ра ней ша му зна хо дзіц ца 

по бач з сы нам у ад ным бок се, 

да гля дае яго. Пас ля раз мо вы з 

мед пер са на лам баль ні цы вы ра-

шаю яе на ве даць.

«Асоб ны бокс з па двой ны-

мі дзвя ры ма. У не вя лі кім па коі 

на лож ку ся дзіць жан чы на, ка-

ля сця ны пад коў драй спіць яе 

сын. У ва чах — сто ма. Вя до ма, 

та кое вы тры маць...

— Як вы ся бе ад чу ва е це?

— Ужо лепш, ды і сын па чаў 

уста ваць з лож ка, а то ме сяц 

ля жаў...»

У кан цы раз мо вы жан чы-

на дзя куе, ка жа, што пас ля 

публікацыі ў газеце на вер та лё-

це пры ля таў пра фе сар. На ва чах 

у яе на ва роч ва юц ца слё зы...

Сяр гей РА СОЛЬ КА



«За пэў ні ван ні 
на мес ні ка 

мі ніст ра на ба тон 
не на ма жаш...»

ТЫФ  У  ГО  РА  ДЗЕ
У кан цы 1996 го да ў кра і не ад быў ся не ар ды нар ны вы па дак. 

На па чат ку ў Чэр ве ні бы ла за фік са ва на ўспыш ка бруш но га 

ты фу, за тым ён тра піў у Ба ры саў. Га вор ка ідзе пра хва ро бу, 

аб якой мно гія з су час ні каў на ват і не чу лі... «Звяз да» ад ной 

з пер шых па ча ла пад ра бяз на асвят ляць ход па дзей...

Чу лі?!Чу лі?!  

Эк стрэ маль ная 
спя ко та: 

ужо не сцэ на рый 
ад да ле най 
бу ду чы ні, 

а рэ аль насць
Эк стрэ маль ныя ўмо вы на двор'я, уклю-

ча ю чы рэ корд на вы со кія тэм пе ра ту ры, 

за су ху і ін тэн сіў ныя апад кі, якія сё ле та 

на зі ра лі ся ў Паў ноч ным паў шар'і ў пер-

шай па ло ве ле та, не ўза ба ве ста нуць звы-

чай най з'я вай. Да та кой вы сно вы, пі ша 

Бел ТА, прый шлі экс пер ты Су свет най 

ме тэа ра ла гіч най ар га ні за цыі (СМА), па-

ве дам ляе Ра дыё ААН.

«2018 год, магчыма, ста не са мым га ра чым 

за ўсю гіс то рыю. У мно гіх кра і нах уста ноў ле ны 

но выя тэм пе ра тур ныя рэ кор ды. Гэ та не дзіў на. 

Га ра чае на двор'е і вель мі вы со кія тэм пе ра-

ту ры, якія мы на зі ра ем ця пер, ад па вя да юць 

на шым пра гно зам ва ўмо вах зме ны клі ма ту, 

вы клі ка на й пар ні ко вы мі га за мі. Гэ та не ней кі 

сцэ на рый бу ду чы ні. Гэ та ад бы ва ец ца проста 

ця пер», — за яві ла на мес нік ге не раль на га 

сак ра та ра СМА Але на МА НА ЕН КА ВА.

Экс пер ты СМА ад зна ча юць, што на двор'е ака-

за ла ве лі зар ны ўплыў на зда роўе лю дзей, сель-

скую гас па дар ку і інф ра струк ту ру. У гла баль ным 

маш та бе ця пе раш ні чэр вень быў дру гім са мым 

га ра чым чэр ве нем за ўсю гіс то рыю. Спя ко та не 

ады хо дзі ла і ў лі пе ні, і ў жніў ні, пры чым на ват на 

поў на чы. Не бы ва лае спя кот нае на двор'е па чы-

на ю чы з ся рэ дзі ны лі пе ня ўста ля ва ла ся ў скан-

ды наў скіх кра і нах. За Па ляр ным кру гам тэм пе-

ра ту ра па вет ра пе ра вы сі ла плюс 30 гра ду саў. 

У Фін лян дыі гэ ты лі пень стаў са мым га ра чым за 

ўсю гіс то рыю, пры гэ тым спя ко ту су пра ва джа ла 

за су ха, у вы ні ку якой ча ка юц ца стра ты да 50 % 

ура джаю. Сё ле та ад за су хі па цяр пе лі так са ма 

Ір лан дыя, Гер ма нія і Фран цыя.

Маш таб ныя раз бу рэн ні пры нес лі і ляс ныя 

па жа ры. Гэ тым ле там яны аха пі лі Шве цыю, 

Іс па нію, Пар ту га лію і Грэ цыю, дзе ў не ка то рых 

мес цах тэм пе ра ту ра па ды ма ла ся да 46,6 гра-

ду са. Не звы чай на вы со кія тэм пе ра тур ныя па-

каз чы кі за фік са ва ныя ў паў ноч най Сі бі ры, паў-

сюль у ЗША, цэнт раль най Ка на дзе і на поў на чы 

Аф ры кі, Бліз кім Ус хо дзе і на поў на чы Кі тая.

У Па рыж скім па гад нен ні па клі ма це па стаў-

ле на за да ча не да пус ціць па ве лі чэн ня ся рэд-

няй гла баль най тэм пе ра ту ры больш чым на 

1,5-2 гра ду сы па Цэль сію. Ад нак, па сло вах 

прад стаў ні ка Су свет най ме тэа ра ла гіч най ар-

га ні за цыі Май кла Спэрау, і гэ тыя ме ры не да-

па мо гуць ска ра ціць вы кі ды пар ні ко вых га заў. 

«На ват ка лі кра і ны зро бяць за ха ды, не аб ход ныя 

для та го, каб утры маць па вы шэн не тэм пе ра-

ту ры на ўзроў ні двух гра ду саў або ні жэй, іс нуе 

імавернасць, што ме ха ніз мы, якія кам пен су юць 

эмі сіі пар ні ко вых га заў, та кія як акі я ны і ля сы, 

што па глы на юць вуг ля кіс лы газ, пе ра ста нуць 

пра ца ваць і бу дуць спры яць да лей ша му знач на-

му па цяп лен ню», — ад зна чае Майкл Спэр ау



ДА РЭ ЧЫ
Аран жа вы ўзро вень не бяс пе кі аб' яў-

ле ны ў кра і не на сён ня з-за спя ко ты, па-

ве да мі лі ў Рэс пуб лі кан скім цэнт ры па гід-

ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі ра дые ак тыў на га 

за брудж ван ня і ма ні то рын гу на ва коль на га 

ася род дзя Мінп ры ро ды. Бу дзе пе ра мен-

ная воб лач насць, пе ра важ на без апад каў. 

У нач ны і ра ніш ні час мес ца мі ча ка ец ца 

сла бы ту ман. Ве цер паўд нё ва-ўсход ні, паў-

днё вы, 3—8 м/с, удзень па за ха дзе кра і ны 

па ры вы да сяг нуць 12 м/с.

Тэм пе ра ту ра па вет ра ўна чы скла дзе 

ад 10 па паў ноч ным ус хо дзе да 18 гра ду-

саў цяп ла па паў днё вым за ха дзе кра і ны, 

удзень — 25—30 вы шэй за нуль, па паў-

днё вым за ха дзе — да плюс 32.
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