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— Уплыў так зва ных 
«мік саў» на ар га нізм ча ла-
ве ка, без умоў на, не га тыў-
ны, але дак лад на ўздзе ян не 
вы зна чыць цяж ка. Праб ле-
ма ў тым, што кож ны раз 
мы ма ем спра ву з ней кім 
но вым рэ чы вам, а та му і 
клі ніч ная кар ці на бы вае са-
мая роз ная. Трэ ба ўліч ваць і 
ін ды ві ду аль ныя асаб лі вас ці 
ар га ніз ма: нех та па ку рыў і 
пай шоў у шко лу, а нех та — 
ад ра зу тра піў у рэ ані ма цыю, 
пры чым апош ніх вы пад каў 
ха пае. Су ме сі для ку рэн-
ня вель мі хут ка вы клі ка-
юць моц ную за леж насць, і 
без да па мо гі спе цы я ліс таў 
спы ніць ужы ван не бы вае 
вель мі цяж ка. Псі хіч ная 
за леж насць ад спай су пры 
пра цяг лым ужы ван ні час цей 
за ўсё вы яў ля ец ца ў дэ прэ-
сіі, апа тыі, стра це ін та рэ су 
да жыц ця. Ся род са мых 
гор шых на ступ стваў — ля-
таль ны зы ход, пры чым для 
гэ та га не аба вяз ко вая пе ра-
да зі роў ка.

Але спайс пра цяг вае сваё 
шэс це па Еў ро пе. Га лоў ная 

яго пе ра ва га над ін-
шы мі сін тэ тыч ны мі нар ко-
ты ка мі — больш да ступ ны 
кошт і га лоў ная «аў ды то-
рыя» — пад лет кі і ма ла дыя 
лю дзі да 22 га доў.

— Ку рыць так зва ныя 
«ле галь ныя су ме сі» я па-
чаў, ка лі пры ехаў ву чыц ца 
ў Мінск, — рас каз вае Ста ні-
слаў, сту дэнт ад ной з мін скіх 

ВНУ. — Пры чым гэ та не бы-
ло «пер шым до све дам», як 
у мно гіх. Ра ней я ўжо спра-
ба ваў нар ко ты кі, але спайс 
пры ваб лі вае сва ім кош там 
і лёг кас цю ў на быц ці. Спа-
чат ку толь кі спра ба ваў, але 
з мі ну лай во се ні па чаў ужы-
ваць яго ста біль на ха ця б 
раз на ты дзень.

— Але спайс за ба ро не-

ны і ганд ля ваць ім нель-
га...

— Гэ та ўсё ўмоў на. Як 
толь кі за ба ра ня юць адзін з 
ка на бі но і даў, на яго мес цы 
з'яў ля юц ца ад на-дзве но выя 
ма ды фі ка цыі. Па куль ад па-
вед ныя ор га ны зай ма юц ца 
іх вы ву чэн нем і за ба ро най, 
ганд ля ры па стаў ля юць неш-
та но вае. І так па ста ян на. 
Што да ты чыц ца на быц ця, 
то ўсё яшчэ пра сцей — праз 
ін тэр нэт.

Раз гляд ваю на зва ны 
Ста ні сла вам сайт. Пры пер-
шым ві зі це элект рон ны рэ-
сурс про сіць па цвер дзіць, 
што ка рыс таль ні ку ўжо 
ёсць 18 га доў і ад ра зу ж пе-
ра кла дае ўсю ад каз насць 
за маг чы мыя на ступ ствы 
на клі ен та. На ціс ка ем «па-
цвяр джаю» і аказ ва ем ся ў 
све це «да бры ні і вя сел ля» 
— на га лоў най ста рон цы 
змя ня юць адзін ад на го фо-
та здым кі ра дас ных «клі ен-
таў». «Га ран тыя якас ці — 
100%», «І га лоў нае — усё 
ле галь на». Ка лі ве рыць 

сай ту,  ула даль ні-
кі шу ка юць ап то вых 
клі ен таў па ўсёй Бе-
ла ру сі... Кошт для 
«ап та ві коў» вель мі 
дэ ма кра тыч ны — за 
кі ла грам су ме сі про-
сяць уся го 1,5 тысячы 
до ла раў.

Ганд ля ры спай сам 
пі шуць: «Не вер це 
чут кам, што су месь 
для ку рэн ня — ана лаг 
нар ка тыч ных рэ чы-
ваў. Усе кам па не нты 
на шых мік саў не з'яў-
ля юц ца нар ко ты ка мі 

або так сі на мі, не вы клі ка юць 
пры вы кан ня і да зво ле ны для 
вы ка ры стан ня на тэ ры то рыі 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

— Ні чо га на ту раль на-
га там ня ма, — пра цяг вае 
Ста ні слаў, — лю бы «мікс» — 
гэ та ас но ва і рэ агент. Асно-
ву на сы ча юць рэ аген там у 
роз най кан цэнт ра цыі. Эфект 
са мы роз ны. «Дае ў га ла-
ву» — гэ та га лоў нае. Пры 
пе ра да зі роў цы ў асноў ным 
ад клю ча еш ся, у не ка то рых 
вы пад ках мо гуць па чац ца 
«ві зу а лы» — га лю цы на цыі. 
Ве се ла, дэз ары ен та цыя ў 
пра сто ры... Ад ной чы ся бар 
ад на ро га «ўба чыў», на пу жаў 
мя не.

— А ў чым та ды за да-
валь нен не? Уба чыць га лю-
цы на цыі?

— А на вош та га рэл ку 
піць? Каб зна хо дзіц ца ў ста-
не ап'я нен ня? Так і тут. Пад 
«спай сам» ве се ла. «Пры-
ход» — гэ та ка лі ад чу ва еш, 
што ты ўжо не ў гэ тым све-
це, дум кі са браць не мо жаш 

у ад но цэ лае, та бе лёг ка... 
Ка лі слу хаць у гэ ты мо мант 
му зы ку, то ў яе з'яў ля ец ца 
ад ра зу шмат сэн саў, хоць 
на са мрэч і не так.

— Ты ка заў, бы ва юць 
дрэн ныя вы пад кі...

— Ну, ад ной чы пе ра-
ку рыў, ад клю чыў ся, па чаў 
дры гац ца, пе на з ро ту пай-
шла. На пу жаў усіх, але по-
тым су па ко іў ся ды за снуў. 
Сам ні чо га не па мя таю. Але 

сяб ры ка за лі, што гэ та жу-
дас на вы гля да ла... Не ка-
то рых па чы нае ва ні та ваць 
хві лін праз дзе сяць. Зна ё мы 
ўво гу ле на мя не з на піль ні-
кам кі даў ся. Пра гэ та за раз 
лёг ка ка заць, а та ды бы ло 
са праў ды страш на.

— Як ты сам лі чыш, 
спай сы шко дзяць ар га ніз-
му?

— Шко дзяць. Пас ля та го, 
як кі нуў, ме сяц за снуць нар-
маль на не мог — ад чу ваў 
страх, усё зда ва ла ся, што 
неш та за раз вы ска чыць на 
мя не з-за ро га. І зу сім не 
смеш на бы ло. Без умоў на, 
шко дзяць яны псі хіч на му 
зда роўю, лёг кім і страў ні ку. 
Бо, ка лі «пра б'е на хаў чык», 
дык ясі што па па ла, а по тым 
праб ле мы. Але ў мя не толь кі 

вось гэт кія стра хі пе рад сном 
бы лі. За раз ужо больш-менш 
ад пус ці ла... Да рэ чы, ка лі кі-
нуў, праз ты дзень па чаў ся 
ўздым на строю. Доў жыў ся 
ён тыд ні два: ма быць, ар га-
нізм ады хо дзіў і ра да ваў ся. 
І дрэ вы бы лі пры го жыя, і лю-
дзі доб рыя. По тым ста ла як 
заў сё ды.

— Ці ўзні кае за леж-
насць?

— Без умоў на! Спа чат ку 
ку рыў раз на ты дзень і ўсім 
ка заў, што за леж нас ці ў мя-
не ня ма, а гэ та прос та за-
ба ва. По тым па чаў ку рыць 
час цей. І ў вы ні ку паў го да 
прай шло пад «мік са мі». 
Уста еш з ра ні цы і толь кі ад-
на дум ка: «Дзе ўзяць?». По-
тым ра зу ме еш... Ку рыць ці 
ча сам вы пі ваць пі ва мож на 
і не ад ры ва ю чы ся ад жыц ця, 
а спайс за цяг вае кан крэт на. 
Мы з сяб рам вы ра шы лі кі-
нуць. І ў нас атры ма ла ся.

Час цей за ўсё да ўжы ван-
ня спай са схіль ныя юна кі ад 
15 да 22 га доў. Па сло вах 
прэс-афі цэ ра Пер ша май ска-
га РУ УС г. Мін ска Свят ла ны 
Бі лін скай, у ме сяц у да чы нен-
ні да спа жыў цоў і збыт чы каў 
у ра ё не за во дзіц ца ка ля 10 
кры мі наль ных спраў. За ку-
рэн не за ба ро не на га «та ва-
ру» ў да чы нен ні да пад лет каў 
скла да юц ца пра та ко лы, да лей 
— ста вяць на ўлік у ін спек та ра 
па спра вах не паў на лет ніх. За 
збыт асаб лі ва не бяс печ ных 
псі ха троп ных рэ чы ваў пра-
ду гле джа на па ка ран не ад 8 
га доў па збаў лен ня во лі з кан-
фіс ка цы яй ма ё мас ці.

Яра слаў ЛЫС КА ВЕЦ.

Не бяс печ ны «мікс»Не бяс печ ны «мікс»

«...НЕХ ТА ПА КУ РЫЎ І ПА ЕХАЎ У ШКО ЛУ, 
А НЕХ ТА — У РЭ АНІ МА ЦЫЮ»

З'я віў шы ся ў ся рэ дзі не 2000-х у мно гіх еў ра пей-
скіх кра і нах пад вы гля дам дух мя нас цяў, спайс 

вель мі хут ка зай меў вя ліз ную аў ды то рыю пры-
хіль ні каў. А ў 2008 го дзе бы ло ўста ноў ле на, 

што асноў ны дзе ю чы склад нік толь кі на пер-
шы по гляд бяс крыўд ных су ме сяў для ку рэн ня 
— сін тэ тыч ны ка на біс. Фак тыч на, гэ та штуч на 
ство ра ны ана лаг ад на го з асноў ных ак тыў ных 
склад ні каў пры род на га нар ко ты ку — ма ры ху-
а ны. Але не га тыў нае ўздзе ян не ка на бі су і яго 

вы твор ных на ар га нізм ча ла ве ка, па мер ка ван ні 
мно гіх спе цы я ліс таў, у не каль кі ра зоў пе ра вы-
шае ана ла гіч нае ўздзе ян не ма ры ху а ны. Псі хі я-
тар-нар ко лаг Ма гі лёў ска га аб лас но га нар ка ла-

гіч на га дыс пан се ра На тал ля ДА МА РЭН КА ка жа: Су ме сі для ку рэн ня 
вель мі хут ка 
вы клі ка юць моц ную 
за леж насць, і без 
да па мо гі спе цы я ліс таў 
спы ніць ужы ван не 
бы вае вель мі цяж ка.

Шко дзяць яны 
псі хіч на му зда роўю, 
лёг кім і страў ні ку. Бо, 
ка лі «пра б'е на хаў чык», 
дык ясі што па па ла, 
а по тым праб ле мы.

Аў то граф мэт раАў то граф мэт ра

На днях у ста лі цы прай шоў 
кан цэрт аме ры кан ска га рэп-

кор гур та Lіmр Bіzkіt. Гэ та 
ўжо дру гое іх вы ступ лен-

не ў на шай кра і не. Па дзея 
яшчэ больш зна мя наль ная 
тым, што кан цэрт гэ ты быў 
у рам ках ту ра, які ка лек тыў 
вы ра шыў пра вес ці па кра і-

нах СНД. Пра ехац ца па Ра сіі, 
а так са ма за зір нуць у Мінск 
і Кі еў гру пе пра па на ва лі ра-

сій скія ар га ні за та ры. Са мі 
хлоп цы бы лі так са ма не су-

праць, па коль кі апош няе тур-
нэ па ка за ла, на коль кі моц на 

іх лю бяць на пост са вец кай 
пра сто ры. Ды і за ро бак тут 
вель мі доб ры. Акра мя та го, 

абедз ве жон кі ва ка ліс та гур-
та (у тым лі ку і ця пе раш няя) 
ро дам з Ра сіі, і яму за ха це-
ла ся ад чуць сла вян скі дух, 

на коль кі гэ та маг чы ма.

Не па спеў па чац ца тур, як хлоп-
цы з Lіmр Bіzkіt ужо за вя лі са бе 
акаў нты ў ра сій скай са цы яль най 
сет цы. Фрэд Дэрст па абя цаў да-
да ваць, па маг чы мас ці, усіх тых, 
хто «па сту каў ся», у сяб ры, але ў 
пер шую чар гу звяр нуць ува гу на 
прад стаў ніц пры го жа га по лу. Ас тат-
нія му зы канты бы лі больш стры-
ма ныя ў абя цан нях, але да да ва лі 
ўсіх ах вот ных. Вы лу чыў ся ся род іх 
фрык-гі та рыст гур та Уэс Бор ланд 
(ня даў на, да рэ чы, пры зна ны ад-
ным з леп шых гі та рыс таў у све це), 
які на пі саў, што да яго звяр та юц ца 
толь кі з па ве дам лен ня мі на кшталт 
«Пры ві тан не, я твой са мы вя лі кі фа-

нат, да дай мя не!» і рас тлу ма чыў, 
што гэ та для яго вель мі сум на. Гі-
та рыст па пра сіў ах вот ных мець ста-
сун кі з ім больш ары гі наль ныя.

На дум ку Фрэ да Дэрс та (ва ка-
ліс та), ня гле дзя чы на цёп лы пры ём 
у Ра сіі і ва Укра і не, са мым «га ра-
чым» у мі ну лым ту ры быў кан цэрт 
у Мін ску, та му Фрэд па абя цаў аба-
вяз ко ва вяр нуц ца да нас. Абя цан не 
сваё ён стры маў, і за хап лен не бе-
ла рус кіх фа на таў за шкаль ва ла.

Пад час вы ступ лен ня Фрэд не-
ад на ра зо ва пры зна ваў ся ў лю бо ві 
да мін скай пуб лі кі, ад зна чаў, што, 
маў ляў, мы «са мыя ша лё ныя, і гэ-
та клас на». Для мін чан ка лек тыў 
па шы рыў сэт-ліст свай го вы ступ-
лен ня, вы ка наў шы на ват не ча ка-
ныя для фа на таў кам па зі цыі (ка-
вер-вер сіі вя до мых пе сень Nіrvаnа, 
Guns'n'Rоsеs і ін шых).

Не пры ем ным ака за ла ся тое, 
што Lіmр Bіzkіt, як і мно гія ін шыя 

за меж ныя ка ман ды, не пра во дзі лі 
ў Мін ску прэс-кан фе рэн цыю і тым 
больш та кое па пу ляр нае ў ін шых 
кра і нах ме ра пры ем ства, як су стрэ-
ча з фа на та мі. І гэ та ня гле дзя чы 
на тое, што ў на шых 
пры хіль ні каў на за па-
сі ла ся шмат пы тан няў 
да му зы кан таў, а ў са-
цы яль ных сет ках гэ тыя 
пы тан ні за ста нуц ца 
прос та не за ўва жа ны мі 
з-за вя лі кай коль кас ці 
пі шу чых фа на таў.

Тым не менш, на ад-
но на ша пы тан не Фрэд 
Дэрст ад ка заў.

— Як у вас атрым лі-
ва ец ца, ня гле дзя чы на 
ўзрост і даў нюю кан-
цэрт ную дзей насць, 
па-ра ней ша му гэ так 
жа энер гіч на ад пляс-
ваць на сцэ не, «за во-

дзіць» гле да чоў так, што тыя пус ка-
юц ца ў ско кі? Што да зва ляе вам да 
гэ та га ча су за хоў ваць свай го ро ду 
«хла пе чую энер ге ты ку»?

— Як ні дзіў на, «у сяд ле» да-
зва ляе тры мац ца моц ны, прос та 
ша лё ны, энер га аб мен з за лай. І 
Мінск — адзін з са мых яск ра вых 
пры кла даў та ко га энер га аб ме ну. 
Ка лі вы хо дзіш на сцэ ну, пер шае, 
што хо чац ца зра біць аса біс та мне, 
— гэ та па дзя ліц ца сва ёй энер гі яй з 
за лай, вы плюх нуць тое, што збі ра-
ла ся пад час ча кан ня вы ступ лен ня, 
пе ра лё ту, каб яшчэ ма ла вя до мая 
та бе пуб лі ка ад чу ла твой на строй, 
за пал, шчас це ад ста сун каў з ёй. Як 
пра ві ла, я да во лі хут ка вы ды ха ю ся, 
і ка лі пуб лі ка мля вая, вы ступ лен не 
мо жа скон чыц ца жа лас на. Але ў 
боль шас ці вы пад каў ад бы ва ец ца 
цуд: пуб лі ка на столь кі «да за праў-

ля ец ца» тва ёй энер гі яй, што па чы-
нае вы плюх ваць яе ліш кі на ця бе, 
ува хо дзя чы ў стан, бліз кі, на пэў на, 
да тран су. Пры гэ тым ні я кай жорст-
кас ці, ні я кіх са праўд ных вар' яц тваў. 
Гэ та прос та вяр тан не энер гіі. І яна 
вяр та ец ца ў та кой коль кас ці, што, 
ка лі б у мя не на га ла ве бы ла лям-
пач ка, яна б ім гнен на вы бух ну ла 
ад на пру жан ня (смя ец ца). Тое, 
што я даю за ле, за ла вяр тае мне 
сто ра зоў, і, дзя ку ю чы ёй за гэ та, 
я вы плюх ваю яшчэ больш. Гэ та 
прос та не ве ра год ныя эмо цыі, і іх 
ад чу ва юць усе ўдзель ні кі на ша га 
гур та. Хоць, не ўтой ваю, пас ля та-
кіх воп лес каў мы ад чу ва ем ся бе 
вы ціс ну ты мі быц цам лі мон. Вя лі кі 
дзя куй мін скай пуб лі цы за та кую 
ша лё ную, не ве ра год ную ад да чу! 
Мінск, ты акры ля еш мя не!

Ха чу за ўва жыць, што да лё ка не 
толь кі Lіmр Bіzkіt вы ра шы лі 
пра вес ці тур па Ра сіі і су меж-
ных пост са вец кіх кра і нах. 
Та кім жа чы нам збі ра ец ца 
пра ка ціц ца і ін шая аме ры-
кан ская рок-гру па — Kоrn. 
Не за га ра мі ту ры па СНД і ў 
ін шых гур тоў. І спра ва да лё ка 
не толь кі ў на шых фа на тах, 
але і ў тым, коль кі за раб ля-
юць тут зна ка мі тыя гур ты. 
На ша пуб лі ка «зга ла да ла-
ся» па якас ных кан цэр тах, 
па маг чы мас ці ўба чыць сва іх 
даў ніх ку мі раў «жыў цом». А 
яшчэ на ша пуб лі ка га то вая 
пла ціць за тыя ві до ві шчы, 
якіх так доў га ча ка ла.

Ілья КА ТУ САЎ.

Фрэд ДЭРСТ: «ЗАЎ СЁ ДЫ Ў «СЯД ЛЕ»«ЗАЎ СЁ ДЫ Ў «СЯД ЛЕ»

Жур на лiст «ЧЗ» 
з ва ка лiс там гур та 
Фрэ дам Дэ рстам.

Ле ген дар ны аме ры кан скi гурт Limp Bizkit.


