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7 смер цяў 
ма ла дых лю дзей 
ад пе ра да зі роў кі 
но вы мі 
«ды зай нер скі мі 
псі ха тро па мі» менш 
чым за два ме ся цы… 
Коль кі яшчэ па трэб на 
ах вяр, каб мо ладзь 
на рэш це зра зу ме ла, 
што ад на ма лень кая 
і, на пер шы по гляд, 
бяс крыўд ная «мар ка» 
мо жа стаць апош няй 
у іх жыц ці?..

Не сак рэт, што ле галь ных, 
а зна чыць бяс шкод ных, нар ко-
ты каў і псі ха тро паў у Бе ла ру сі 
ня ма. Тым не менш мо ладзь 
на іў на ве рыць лю дзям, якія 
праз ін тэр нэт пра да юць, ні-
бы та ле галь на, раз на стай ныя 
спай сы, «мар кі», ку рыль ныя 
су ме сі. Ду ма юць, што ўсе яны 
бяс крыўд ныя?.. Пра тое, што гэ-
та ня праў да, свед чаць смерць 
пер ша курс ні цы БДУ, якая з за-
ла тым ме да лём скон чы ла шко-
лу; дзе вя ці клас ні ка, які мог бы 
ў бу ду чы ні стаць алім пій скім 
чэм пі ё нам па грэб лі; яшчэ пя ці 
«хат ніх», ра зум ных і зда ро вых 
дзя цей. Іх баць кам зда ва ла ся, 
што яны доб ра ве да юць сва іх 
кры ві на чак, прад ба чаць кож ны 
іх крок, але вый шла інакш… З 
19 сту дзе ня па 8 са ка ві ка гэ тыя 
«ўзор ныя» дзе ці свя до ма ад да-
лі ся ў ла пы «кіс ла му д'яб лу», які 
ня шчад на за браў у іх са мае да-
ра гое — жыц цё.

Мож на ў чар го вы раз сма ка-
ваць пад ра бяз нас ці ся мей ных 
тра ге дый, але не хо чац ца гэ та га 
ра біць… Апош нія дні мне не дае 
спа кою дум ка: та му «д'яб лу з 
чыр во най га ла вой», што на ма-
ля ва ны на па кун ках смя рот ных 
«ма рак», пры служ ва юць ней кія 
«лю дзі», ка лі іх мож на так на-
зваць. У га ла ве не ўклад ва ец ца, 
як у іх па ды ма ец ца ру ка на сы-
паць на па пер ку смя рот нае рэ-
чы ва, пе ра да ваць тую «атру ту» 
на іў ным школь ні кам і сту дэн там. 
Ня ўжо ім на пля ваць на тых дзя-
цей, на іх баць коў? Ня ўжо гро-
шы для іх са мае га лоў нае?

Ва ўпраў лен ні па нар ка-
кант ро лі і су праць дзе ян ні 

ганд лю людзь мі МУС ад зна-
ча юць, што пра да юць сін тэ-
тыч ныя нар ко ты кі ў асноў ным 
нар ка ма ны — каб за ра біць 
са бе на чар го вую «до зу»… 
А куп ля юць на ву чэн цы ву чы-
лі шчаў, сту дэн ты, школь ні кі, 
якія най больш пад да юц ца 
ўплы ву. Смя рот ную дрэнь 
яны за маў ля юць праз ін тэр-
нэт: гро шы за яе пе ра ліч ва-
юць на элект рон ны ка ша лёк 
пра даў ца, які, як пра ві ла, 
каб не свя ціц ца, па кі дае тыя 
«мар кі» ў да моў ле ных мес цах. 
Кошт до зы па раў наль-
на да ступ ны — уся го 
100–200 ты сяч бе ла-

рус кіх руб лёў. Але бы лі і вы-
пад кі, га во раць у мі лі цыі, ка лі 
нар ко тык у Мін ску раз да ва лі 
бяс плат на ка ля «Ка ма роў кі» 
і Га лоў паш там та — пры ваб-
лі ва лі клі ен ту ру. Та кім чы нам, 
вы лі чыць са ўдзель ні каў смер-
ці, пры знаў на чаль нік упраў-
лен ня След ча га ка мі тэ та па 
Мін ску Дзміт рый КА НАП ЛЯ-
НІК, да стат ко ва скла да на, але 
рэ аль на.

Так, на след нар ка ды ле раў, 
якія пра да лі дзе вя ці клас ні ку 
ад ной са ста ліч ных спар тыў-
ных школ «мар ку» як «ле галь-
ную», пра ва ахоў ні кі вый шлі 
праз не каль кі дзён пас ля смер-
ці пад лет ка. У ма шы не 21-га-
до ва га хлоп ца і яго 22-га до вай 
сяб роў кі з Баб руй ска знай шлі 
16 па ке таў спай су і 15 «ма рак». 
За ме сяц па рач ка за раб ля ла да 
80 млн руб лёў! Ка лі на дзяў чы ну 
на дзе лі на руч ні кі, яна па пра сі-
ла мі лі цы я не раў ад пус ціць яе 
па кар міць са бач ку і тру са, якія 

за ста лі ся ад ны до ма. Жы вёл, 
атрым лі ва ец ца, шка дуе, а чу-
жых дзя цей, як ба чым, не… 
Баб руй чан ча кае су ро вае па-
ка ран не — да 15 га доў па збаў-
лен ня во лі з кан фіс ка цы яй ма-
ё мас ці.

Яшчэ адзін ка нал збы ту псі-
ха тро паў, які пе ра кры лі пра ва-
ахоў ні кі, мае гро дзен скае па хо-
джан не. Амаль увесь мі ну лы год 
зла чын ная гру па з Грод на за бяс-
печ ва ла мін чан «атру тай»… Каб 
за мес ці сля ды, нар ка ды ле ры па-
ста ян на мя ня лі здым ныя ква тэ-
ры, якія вы ка рыс тоў ва лі як офі-
сы, ме лі шэ раг «мі нё раў», якія 
па кі да лі «мар кі» ў да моў ле ных 
мес цах.

Па вод ле слоў Дзміт рыя Ка-
нап ля ні ка, па фак тах смер цяў 
ся мі ма ла дых лю дзей у Мін ску 

пра вод зяц ца пра вер кі. Па куль 
што ў да чы нен ні да пра даў цоў 
смя рот ных «ма рак» за ве дзе ны 
кры мі наль ныя спра вы па фак-
тах збы ту псі ха троп ных рэ чы ваў. 
Але, ён не вы клю чае, іх мо гуць 
аб ві на ва ціць яшчэ і ў за бой стве 
па не асця рож нас ці.

— На жаль, сі ту а цыя скла-
ла ся та кім чы нам, што праз 
ін тэр нэт на шу мо ладзь пе ра-
кон ва юць у тым, што «мар кі», 
спай сы і ку рыль ныя су ме сі — 
гэ та ле галь ная, бяс печ ная эй-
фа рыя, — ад зна чыў Дзміт рый 
Ка нап ля нік. — Але лю дзі па він-
ны ра зу мець, што нар ка ганд-
ля ры іх па прос ту аб дур ва юць, 
лічаць за іды ё таў і што кож ны 
кан крэт ны вы па дак мо жа стаць 
фа таль ным.

Больш за тое, на ват ка лі 
ча ла ве ка і атры ма ец ца вы ра-
та ваць, ён ры зы куе па прос ту 
пе ра тва рыц ца ў «ага род ні ну» 
(на столь кі моц на ўздзей ні чае 
на мозг сін тэ тыч ны псі ха троп). 
Да пры кла ду, ся бар-пра гра міст 
ад на го з хлоп цаў, які па мёр ад 
пе ра да зі роў кі, ця пер зна хо дзіц-
ца ў псі хі ят рыч най баль ні цы ў 
На він ках…

Пра ва ахоў ныя ор га ны вы-
на хо дзяць но выя ме та ды ба-
раць бы з за ра зай (пла ну юць 
ства рыць між ве да мас ную ан-
ты нар ка тыч ную ка мі сію, якая 
да зво ліць пры зна ваць но выя 
псі ха ак тыў ныя рэ чы вы ана ла-
га мі нар ко ты каў у са мыя ка рот-
кія тэр мі ны; удас ка наль ва юць 
ме ха нізм дзярж кант ро лю над 
аба ра чэн нем так зва ных ды-
зай нер скіх нар ко ты каў), на кі-
роў ва юць ліс ты ў шко лы, каб 
на стаў ні кі гу та ры лі з дзець мі 
на гэ тую зла ба дзён ную тэ му, 
рас каз ва лі пра жу дас ныя на-
ступ ствы ўжы ван ня нар ко ты-
каў. І, вя до ма, вы яў ля юць нар-
ка ганд ля роў і пе ра кры ва юць 
ка нал за ка на лам… Але, як 
гэ та ні прык ра, лю дзі, якія з-за 
гро шай га то вы іс ці па дзі ця чых 
тру пах, бы лі і заў сё ды бу дуць. 
Па са дзяць ад ных, зной дуц ца 
ін шыя… Та му га лоў ная за да ча 
на стаў ні каў і, у пер шую чар гу, 
вя до ма, баць коў — свое ча со ва 
на ву чыць дзя цей ра біць пра-
віль ны вы бар у жыц ці, сфар-
мі ра ваць пра віль ныя каш тоў-
нас ці. 

На дзея ПАЎ ЛА ВА.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

По шу ка вік вы даў дзя сят кі ста ро-
нак, на якіх рэ кла му юц ца спай сы, 
мік сы, «мар кі» і ін шая па доб ная атру-
та. Ад на са спа сы лак вя дзе на сайт з 
прос цень кім, але «шмат абя цаль ным» 
ды зай нам. Ства раль ні кі яго абя ца юць 
«100-пра цэнт ную га ран тыю якас ці» і 
за пэў ні ва юць, што «а га лоў нае — усё 
ле галь на!» Для боль ша га пе ра ка нан-
ня клі ен ту ры на сай це зме шча ны спіс 
за ба ро не ных рэ чы ваў, а для паў на ты 
прад чу ван ня на сай це «кра су ец ца» 
фо та. Не ве даю, у ка го як, але ў мя не 
гэ ты зды мак ча ла ве ка пад «кай фам» 
вы клі каў агі ду…

Але на сай це бе лым па чор на му 
ска за на: «Ча со ва не пра цу ем». За тое 
ства раль ні кі яго па-ра ней ша му шу ка-
юць ап то вых клі ен таў па ўсіх га ра дах 
Бе ла ру сі…

Зна хо джу ін шую спа сыл ку. Яна 
пры во дзіць на сайт, на га лоў най 
ста рон цы яко га зна хо дзяц ца ну ма-
ры ма біль ных тэ ле фо наў ды ле раў. 
«Клю ну ла!» — па ду маў і пай шоў да 
блі жэй ша га так са фо на: — «свя ціць» 

без асаб лі вай па трэ бы ну мар улас на-
га ма біль на га не ха це ла ся… Але і тут 
спа сціг ла ня ўда ча. Пас ля на бо ру што 
ад на го, што дру го га ну ма ра ў труб цы 
гу ча ла ад но і тое ж: «На бра ны ва мі 
ну мар не іс нуе»…

Ад нак вер нем ся да вы ні каў, якія 
вы даў по шу ка вік. Па ад ной са спа-
сы лак трап ляю на пар тал аб' яў ча-
мусь ці ў руб ры ку «Кам п'ю та ры, арг-
тэх ні ка, канц та ва ры». Аб' ява гэ тая, 
ад нак, бы ла доб ра за мас кі ра ва на пад 
про даж… ма ро зі ва. Ганд ля ры псі ха-
тро па мі абя ца юць «доб ры сэр віс, 
«за клад кі» па ўсіх ра ё нах Мін ска». 
І на ват цэн нік ві сіць. Тут на па мяць 
прый шла не дзе па чу тая аб' ява трыц-
ца ці га до вай даў ні ны «На бі ра ец ца гру-
па для ка лек тыў на га за плы ву сты лем 
прэ фе ранс».

Тэ ле фа ную па ўка за ным ну ма ры. І 
чую пы тан не ў ад каз: «А ча му вы па ду-
ма лі, што я гэ тым зай ма ю ся? І ўво гу ле, 
хто вы та кі?» Пас ля ча го ў слу хаў цы 
раз да лі ся ка рот кія гуд кі…

Той жа по шу ка вік пры вёў на ін тэр-
нэт-фо рум, на якім ідзе аб мер ка ван-

не ўздзе ян ня на свя до масць раз на-
стай ных псі ха троп ных рэ чы ваў. Ад на 
з рэп лік ура зі ла да дры жы каў. Аў тар 
апа вя даў, як ён уве ча ры ця гаў ся па 
ква тэ ры, збі раў сваю га ла ву, ба чыў 
якіхсь ці лю дзей. Ка лі ж ён за плюшч ваў 
во чы, то ад чу ваў, як яго збі вае цяг-
нік… На гэ тым жа фо ру ме ёсць шмат 

ка мен та ры яў, у якіх зме шча на рэ кла-
ма вір ту аль ных ганд ля роў зел лем.

Знай шлі ся на роз ных ін тэр нэт-пля-
цоў ках і кан такт ныя да ныя пра даў цоў 
яда ві та га «шчас ця». З дву ма, ад нак, 
праз се ці ва звя зац ца не ўда ло ся. 
Скайп упар та маў чаў. Але вось пра-
гу чаў сіг нал. Кан такт уста ноў ле ны…

«Мы ро бім «за клад ку». Пе ра лі чы 
150 ты сяч на элект рон ны ка ша лёк і 
праз тры га дзі ны за бі рай та вар на лес-
віч най клет цы до ма… Ну мар элект-
рон на га ка шаль ка за раз да шлю».

Але пра гэ ты ну мар я так і не да-
ве даў ся, бо тут жа эк стран на спы ніў 
пе ра піс ку. Фі нан са ваць ды ле раў, якія 
рас паў сюдж ва юць псі ха троп ныя рэ-
чы вы, ах во ты не бы ло ні я кай з са ма га 
па чат ку.

Та кім чы нам, па вы ні ках экс пе ры-
мен ту мож на зра біць вы сно ву: пра-
даў цы смя рот на не бяс печ на га зел ля 
на столь кі ад кры та, як ра ней, ужо не 
пра цу юць. Але з чым гэ та звя за на? 
Ма быць, яны пас ля хва лі смя рот ных 
вы пад каў, вы клі ка ных спа жы ван нем 
«спай саў» і «ма рак», якая пра ка ці ла ся 
па ста лі цы, спа ло ха лі ся на ступ стваў і 
вы ра шы лі сыс ці ў цень? А ка лі на ват 
і так, то як доў га пра доў жыц ца гэ ты 
пе ры яд? Спы няю тай мер на га дзін ні ку: 
ды ле ра ўда ло ся ад шу каць у ін тэр нэ це 
ўся го за ней кія ча ты ры га дзі ны. І гэ та 
«на віч ку».

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.
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АГУЛЬНЫ БОЛЬ, АГУЛЬНАЯ ТРЫВОГА
НЕ КІ ДАЙ ЦЕ СЯ Ў ЛА ПЫ

«КІС ЛА МУ Д'ЯБ ЛУ»!
Ста ліч ныя ўста но вы аду ка цыі цес на су пра цоў ні ча-
юць з ор га на мі ўнут ра ных спраў у пы тан ні вы яў лен-
ня фак таў спа жы ван ня нар ко ты каў. Раз мо ва ідзе 
не пра дзя ся так па ве дам лен няў, іх на шмат больш. 
Пра гэ та рас ка заў жур на ліс там пад час прэс-кан фе-
рэн цыі на мес нік на чаль ні ка ад дзе ла пра фі лак ты кі 
пра ва па ру шэн няў не паў на лет ніх упраў лен ня ахо вы 
пра ва па рад ку і пра фі лак ты кі ГУ УС Мін гар вы кан ка ма 
Яў ген Аб ра мо віч.

— Зва ро ты з уста ноў аду ка цыі аб та кіх вы пад ках ідуць 
рэ гу ляр на, — ад зна чыў вы сту поў ца.

Ён на га даў, што яшчэ ле тась быў вы да ны за гад, які 
пра ду гледж ваў уз мац нен не за ха даў па су праць дзе ян ні 
рас паў сюдж ван ню і ўжы ван ню нар ко ты каў ся род мо ла-
дзі. Да та го, як у ста лі цы з'я ві ла ся праб ле ма «спай саў», 
факт да чы нен ня вуч ня да ней ка га зла чын ства ці пра ва-
па ру шэн ня быў гань бай для на ву чаль най уста но вы, за 
та кое пра ду гледж ва ла ся ад каз насць. У вы ні ку ад гэ та га 
спрэч на га мо ман ту па зба ві лі ся. Та му ця пер, ка лі на стаў нік 
пра ін фар муе ор га ны ўнут ра ных спраў аб фак це ўжы ван ня 
вуч нем нар ко ты каў, кры тэ ры ем дрэн най ра бо ты ўста но вы 
аду ка цыі гэ та не лі чыц ца.

У ад роз нен не ад на стаў ні каў, на якіх у вы шэй зга да ным 
вы пад ку ўжы ван ня ля жа хі ба што ма раль ная ад каз насць, 
у да чы нен ні да са міх ма ла дых лю дзей, ка лі ўста ноў ле ны 
факт ужы ван ня нар ка тыч ных рэ чы ваў, скла да ец ца ад мі-
ніст ра цый ны пра та кол, які пас ля раз гля да ец ца на па ся-
джэн ні ка мі сіі па спра вах не паў на лет ніх. У за леж нас ці ад 
аб ста він, мо жа быць за ве дзе на і кры мі наль ная спра ва.

Не аб ход насць не за моўч ваць праб ле му ста ла ак ту аль-
най асаб лі ва ця пер, ка лі ў ста лі цы за ка рот кі тэр мін праз 
ужы ван не сін тэ тыч ных псі ха троп ных рэ чы ваў за гі ну ла 
не каль кі ма ла дых лю дзей.

— Спа чат ку праб ле май бы лі спай сы, ця пер — «мар кі», 
але сут насць у іх ад на і тая ж. Ней ка га агуль на га эфек-
ту «на ва мод ныя» нар ка тыч ныя рэ чы вы не да юць. Ад ны 
вы клі ка юць уз бу джэн не, ін шыя — рас слаб лен не, — ка жа 
за гад чы ца пад лет ка ва га ад дзя лен ня мінск ага га рад-
ско га клі ніч на га нар ка ла гіч на га дыс пан се ра Люд мі ла 
Шпа коў ская. — На пер шы по гляд вы зна чыць, ужы вае дзі ця 
псі ха ак тыў ныя рэ чы вы ці, мо жа, пе ра ме на ў на строі звя за на 
з праб ле ма мі пе ра ход на га ўзрос ту, баць кі ча сам не здоль-
ны. Але пры лю бым па да зрэн ні звяр нуц ца па да па мо гу 
спе цы я ліс таў бу дзе не ліш нім. Чым ра ней гэ та зра біць, тым 
больш шан цаў вы пра віць сі ту а цыю.

Як ад зна чы ла на мес ні ца стар шы ні ка мі сіі па спра-
вах не паў на лет ніх Мін гар вы кан ка ма Але на Ге ра сі мен-
ка, дзе ці, якія з ма ло га ўзрос ту жы лі ў ат мас фе ры са мых 
роз ных ся мей ных кан флік таў, най перш ры зы ку юць стаць 
ах вя ра мі за леж нас ці. У тым лі ку і нар ка тыч най. Гэ та яшчэ 
раз па цвяр джае, што ўсё па чы на ец ца з сям'і.

— Ка лі ж ка заць аб праб ле ме ў больш шы ро кім маш та-
бе, то тут вар та пры знаць: не дас ка на лас ці ў за ка на даў стве 
ад нос на «ле галь на га» ста ту су не бяс печ ных псі ха троп ных 
рэ чы ваў са праў ды іс ну юць. На жаль, нель га за га дзя пра-
ду гле дзець, якія псі ха тро пы бу дуць вы най дзе ны ў бу ду чы ні, 
каб ідэн ты фі ка ваць іх як за ба ро не ныя і не бяс печ ныя, — 
ска за ла Але на Ге ра сі мен ка.

Як сцвяр джа юць спе цы я ліс ты, сін тэ тыч ныя нар ко ты кі 
асаб лі ва шкод ныя і раз бу раль ныя яшчэ і та му, што за-
леж насць ад іх фар мі ру ец ца ў 5–10 ра зоў хут чэй, чым ад 
рэ чы ваў на ту раль на га па хо джан ня.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ.

АБ «ПСІ ХА ТРО ПАХ»
ЛЕ ПЕЙ

НЕ МАЎ ЧАЦЬ…

ЗНАЙ СЦІ ДЫ ЛЕ РА ЗА ЧА ТЫ РЫ ГА ДЗІ НЫ 

Праз ін тэр нэт на шу 
мо ладзь пе ра кон ва юць 
у тым, што «мар кі», спай сы 
і ку рыль ныя су ме сі — 
гэ та ле галь ная, бяс печ ная 
эй фа рыя.

СПІС ПА ЦЯР ПЕ ЛЫХ
АД ПА ЛАЎ РАС ЦЕ…

За рэ гіст ра ва ны чар го выя ах вя ры вес на вых па лаў: за 
су ткі пры вы паль ван ні су хой рас лін нас ці па цяр пе лі два 
ча ла ве кі.

Удзень на пло шчы ў два гек та ры за га рэ ла ся тра ва ка ля вёс-
кі Па па рот ная Кас цю ко віц ка га ра ё на. Пры спро бе са ма стой на 
па ту шыць за га ран не атры ма ла апё кі і бы ла шпі та лі за ва на пен-
сі я нер ка 1940 го да на ра джэн ня. 

У Брэсц кім аб лас ным упраў лен ні МНС па ве да мі лі, што 
пад час спаль ван ня су хой тра вы за гі нуў ужо дру гі ча ла век у 
рэ гі ё не. Тра ге дыя ад бы ла ся ў вёс цы Вуль ка-1 Лу ні нец ка га 
ра ё на. 60-га до вы муж чы на па ліў су хую рас лін насць на сва ім 
пры ся дзіб ным участ ку. А ка лі за бу ша ва ла по лы мя, су се дзі кі-
ну лі ся на да па мо гу. Спа чат ку ту шы лі агонь па блі зу ад па бу доў. 
Ка лі ж уда ло ся ўтай ма ваць ачаг па жа ру цал кам, на спа ле ным 
участ ку два ро вай тэ ры то рыі знай шлі гас па да ра ся дзі бы, ад 
якой і па ча ло ся ўзга ран не. Ён яшчэ быў жы вы, яго па спе лі за-
вез ці ў баль ні цу, але праз не каль кі га дзін ча ла век па мёр.

Уся го на два дні ра ней за апі са ны вы па дак та кім жа чы нам 
за гі ну ла пен сі я нер ка ў Ган ца віц кім ра ё не.

Па вод ле ін фар ма цыі Брэсц ка га УМНС, сё ле та ў воб лас ці 
за рэ гіст ра ва на 150 па жа раў у эка сіс тэ мах на пло шчы больш 
за 65 гек та раў.

У Мі ніс тэр стве па над звы чай ных сі ту а цы ях яшчэ раз на гад-
ва юць, што вы паль ван не су хой рас лін нас ці за ба ро не на. Пры-
ма ю чы ме ры па лік ві да цыі па лаў, раз ліч вай це свае сі лы. Пры 
моц ным вет ры по лы мя мо жа рас паў сюдж вац ца з хут ка сцю да 
ад на го мет ра ў се кун ду.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
Яна СВЕ ТА ВА.

НА ДВОР'Е ПРЫ СПЕШ ВАЕ 
З ПА САД КА МІ ЛЯ СОЎ 

У су вя зі з цёп лы мі ўмо ва мі на двор'я ляс га сы паў днё вых 
рэ гі ё наў кра і ны рас па ча лі па сад кі ле су.

— Спра ва ў тым, што за ло гам доб рай пры жы ва льна сці 
па са джа ных ляс ных куль тур з'яў ля ец ца да стат ко вы за пас 
віль га ці ў гле бе. Пры ця пе раш ніх умо вах на двор'я яна зы хо-
дзіць з гле бы вель мі хут ка. Та му ў мі ніс тэр стве бы ло пры ня та 
ра шэн не апе ра тыў на пры сту піць да па са дак ле су. Да ляс га саў 
з паў днё вых рэ гі ё наў хут ка да лу чац ца і ас тат нія, — па ве да-
мі ла прэс-сак ра тар Мі ніс тэр ства ляс ной гас па дар кі Ру жэ на 
На віц кая.

Уся го сё ле та ляс га сы кра і ны пла ну юць ства рыць амаль 
22 ты ся чы гек та раў но вых ля соў. Для гэ та га пад рых та ва на 
амаль 140 міль ё наў штук стан дарт ных се ян цаў і са джан цаў.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

НА ШЫ ХЛОП ЧЫ КІ Ў СО ЧЫ 
Хор хлоп чы каў са Свет ла гор скай шко лы мас тац тваў у 
гэ тыя дні (14–17 са ка ві ка) вы сту пае пе рад удзель ні ка мі 
і гас ця мі Па ра лім пій скіх гуль няў у Со чы. Юныя та лен ты 
ста лі ўдзель ні ка мі пра ек та «Хо ры Ра сіі — спор ту све ту».

Пра ва прад ста віць сваё май стэр ства на су свет ным фо ру ме 
вы ха ван цы хо ру са Свет ла гор ска атры ма лі па вы ні ках вы ступ-
лен ня на асамб леі ха роў Ра сіі «Спя ва ем для све ту», які пра хо дзіў 
ле тась у Ту ап сэ. На кон кур се, у якім удзель ні ча лі 40 ка лек ты ваў 
з 30 рэ гі ё наў Ра сіі, дзе ці са Свет ла гор ска, адзі ныя ад Бе ла ру сі, 
атры ма лі дып ло мы лаў рэ а таў пер шай сту пе ні ад ра зу ў дзвюх 
на мі на цы ях — «Хор хлоп чы каў» і «Ва каль ныя ан самб лі».

У кон курс ным скла дзе хо ру Свет ла гор скай шко лы мас тац-
тваў спя ва юць 33 хлоп чы кі ва ўзрос це ад 9 да 17 га доў. Яны 
вы хоў ва юц ца пе ра важ на ў шмат дзет ных і ма ла за бяс пе ча ных 
сем' ях. За час іс на ван ня ка лек тыў, ство ра ны 10 га доў та му, 
пры няў удзел у 200 кан цэр тах.

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ.

НА ПА ЛО ХАЎ ЧОР НЫ ПА КЕТ 
75 ча ла век бы ло эва ку і ра ва на з бу дын ка Га лоў на га ўпраў-
лен ня ста тыс ты кі Ма гі лёў скай воб лас ці пад час пра вер кі 
па да зро на га чор на га па ке та, які не вя до ма ад куль з'я віў ся 
ка ля ўва хо да ў гэ тую ўста но ву.

Тры вож ны сіг нал па сту піў у мі лі цыю ад су пра цоў ні цы Дэ-
парт амен та ахо вы МУС, якая дзя жу ры ла ў гэ тым бу дын ку. Па 
яе мер ка ван нях, у па ке це зна хо дзі лі ся ней кія ме та ліч ныя прад-
ме ты і кар дон ная ка роб ка.

На мес ца зда рэн ня вы еха лі апе ра тыў ныя служ бы го ра-
да. На ўвесь час, па куль пра ца ва ла гру па раз мі ні ра ван ня, 
на пры лег лай да ўста но вы тэ ры то рыі быў аб ме жа ва ны рух 
транс пар ту. Але, як вы свет лі ла ся, пе ра па лох быў мар ны. Па 
сло вах на чаль ні ка ад дзя лен ня ін фар ма цыі і гра мад скіх су вя-
зяў УУС Ма гі лёў ска га абл вы кан ка ма Дзміт рыя Іг на то ві ча, у 
па ке це зна хо дзі лі ся ад пра ца ваў шыя свой тэр мін зап част кі 
для аў та ма бі ля.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

«Гэ та больш, чым шко ла вы ка наў-
цаў-па чат коў цаў, больш, чым му зыч ны 
пра ект. Гэ та са праўд ны кір маш сла ва-
люб ства і ба раць ба са мых уплы во вых 
і пра фе сій ных прад зю са раў бе ла рус-
ка га шоу-біз не су». Ме на ві та пад та кой 
за ман лі вай фар му лёў кай па чы наў ся 
два га ды та му тэ ле пра ект «Ака дэ-
мія та лен таў». Сё ле та ў яго прый шлі 
но выя вя ду чыя, но выя прад зю са ры і 
«трэ ці курс» ма ла дых ар тыс таў, якія 
хочуць пра рэ заць са бе не тое каб 
акно, а па жа да на на ват па рад ны ўва-
ход на вя лі кую сцэ ну.

Ах вот ні каў ву чыц ца ў «Ака дэ міі та-
лен таў» бы ло шмат — на ад бо рах па-
бы ва лі больш за 2000 ча ла век! Пры-

чым, як пе ра ка на лі ся ка рэс пан дэн ты 
«Звяз ды», за зір нуў шы на кас тынг, 
аб са лют ная боль шасць ма ла дых ар-
тыс таў мае во пыт сцэ ніч ных вы ступ-
лен няў і пра фе сій ную аду ка цыю, та му 
спа бор ніц тва за мес ца пад са фі та мі 
абя цае быць сур' ёз ным.

Ка ман да тэ ле ві зій ні каў, са свай-
го бо ку, па ста ра ла ся зра біць пра ект 
яшчэ больш ці ка вым для гле да чоў і 
ўдзель ні каў. На прык лад, кан ды да там 
да вя ло ся прай сці не толь кі твор чы ад-
бор з жы вым гу кам ад «Chіefs Band», 
але і псі ха ла гіч ную гу тар ку. Свое асаб-
лі вае вы пра ба ван не на стрэ саў стой лі-
васць пад рых та ва лі і для прад зю са раў, 
якіх па зба ві лі маг чы мас ці пе ра пы няць 

вы ступ лен ні. Ця пер вы каз ваць ацэн кі 
і за ўва гі, а так са ма вы но сіць кан чат-
ко вы вер дыкт мож на бу дзе толь кі да-
слу хаў шы ўсіх да кан ца.

У прад зю сар скую «птуш ку-трой ку» 
сё ле та ўвай шлі кам па зі тар і гу ка рэ-
жы сёр Ле а нід Шы рын, кам па зі тар і 
прад зю сар Па вел Клы шэў скі і прад зю-
сар дзя во ча га гур та «Las Vegas» Яна 
Стан ке віч, пры чым кож ны са сва ёй 
уста ноў кай, якіх ме на ві та ар тыс таў 
жа да юць знай сці. «Для мя не га лоў нае 
ва ўдзель ні ках — ха рыз ма, — за зна-
чае Па вел Клы шэў скі. — Не аб ход на 
знай сці не толь кі та го, хто ўмее спя-
ваць, але і та го, хто змо жа спя ваць 
пас ля за вяр шэн ня пра ек та, зро біць 
пес ні вя до мы мі. Хоць за 1,5 хві лі ны, 

па шчы рас ці, вель мі цяж ка зра біць 
вы бар». Ле а нід Шы рын пры зна ец ца, 
што пад час ад бо ру звяр таў ува гу як 
на сцэ ніч ны та лент, так і на ха рак тар 
вы ка наў цы, каб з ім бы ло кам форт на 
су пра цоў ні чаць. А вось Яна Стан ке віч 
лі чыць, што ва кал мо жа быць і не дас-
ка на лым, але на ват па чат коў цам 
не аб ход на мець пра фе сій ную ба зу, а 
не іс ці ў шоу-біз нес «з ву лі цы».

Дзе ля спра вяд лі вас ці за ўва жым, 
што вы бі ра лі не толь кі прад зю са ры — 
ка лі той ці ін шы ўдзель нік за ці ка віў ад-
ра зу не каль кіх про фі, ім так са ма да во-
дзі ла ся кан ку ры ра ваць і рас па вя даць, 
што кож ны з іх мо жа пра па на ваць ма-
ла до му ар тыс ту. «У мя не пе сень — 
як бру ду, толь кі спя вай!» — спа ку шаў 

чар го вую га ла-
сіс тую дзяў чы ну 
Клы шэў скі. — «А 
я ду маю, што 
мы су па да ем па 
ха рак та ры і ба-
чан ні рэ пер ту а-
ру», — спа кой на 
за ўва жа ла Яна 
Стан ке віч. Да 
ка го з іх у вы ні-
ку за пі са ла ся ў 
вуч ні ар тыст ка, 
уба чым ужо зу-
сім хут ка: но вы 
се зон «Ака дэ міі та лен таў» стар туе з 
15 са ка ві ка, і пер шыя 4 вы пус кі рэ-
алі ці-шоу як раз рас кры юць пад ра бяз-
нас ці ад бо ру.

А яшчэ па ста ян ных гле да чоў пра-
ек та ча кае сюр прыз — но вы вя ду-
чы. Дак лад ней, вя ду чыя. Энер гіч ны 
і дзёрз кі Анд рэй Бонд, які змя ніў на 
шоу Дзміт рыя Шу ні на, з за да валь-
нен нем узяў на ся бе ро лю «дрэн на га 
па лі цэй ска га», які за ку лі са мі пра ек та 
бяз лі тас на кры ты куе і аб мяр коў вае 
вы ступ лен ні ўдзель ні каў з іх гру па-
мі пад трым кі. Яго су вя ду чую — яна 
пра вад нік ар тыс таў на сцэ ну і цал-

кам ста ноў чы пер са наж — гле да чы 
так са ма доб ра ве да юць, але кры ху 
ў ін шым амп луа і на ват на ін шым тэ-
ле ка на ле. Імя гэ та га анё ла-ахоў ні ка 
кан кур сан таў, які ад мыс ло ва пры ля-
цеў з ЗША на здым кі, тэ ле прад зю са-
ры вель мі пра сі лі не рас кры ваць да 
па чат ку транс ля цый. Але ўжо ў гэ ту 
су бо ту та ям ні ца ста не сак рэ там па-
лі шы не ля…

Што сак рэ там не з'яў ля ец ца, гэ та 
га лоў ны прыз трэ цяй «Ака дэ міі та лен-
таў». І ён так са ма змя ніў ся: ця пер гэ та 
не ад да ле ная маг чы масць зняць кліп 
для пе ра мож цы, а цал кам ад чу валь-

ныя на до тык 100 міль ё наў бе ла рус кіх 
руб лёў, якія мож на вы дат ка ваць хоць 
на кліп, хоць на но выя пес ні. Так са ма 
леп шы вы пуск нік атры мае кант ракт з 
вя до мым бе ла рус кім прад зю са рам і 
пра ва рас па чаць ад кры ты фес ты валь 
жы вой му зы кі «Мост», які ад бу дзец-
ца ўлет ку на аэ ра дро ме «Ба ра вая» 
пад Мінск ам. Трэ ба для гэ та га ўся го 
ні чо га — за 12 тыд няў год на прай-
сці шэ раг твор чых вы пра ба ван няў і 
да ка заць са бе, прад зю са рам, ка ле-
гам-кан ку рэн там і гле да чам, што ты — 
ну мар адзін.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.

ПА КА МАН ДАХ — ЗА ПЯ ВАЙ!
Удзель ні кі трэ ця га се зо на рэ алі ці-шоу «Ака дэ мія та лен таў» спа бор ні ча юць за 100 міль ё наў руб лёў

Прос тая мо ва 
— У тэх ніч ным сэн се гэ та са мы скла да ны пра ект з уся го, што мы ра бі лі, 

бо тут вель мі шмат жы во га гу ка, — па дзя лі ла ся кі раў нік ды рэк цыі спец-
пра ек таў АНТ Ан жэ лі на Мі куль ская. — І шмат ці ка ві нак. На прык лад, мы 
за піс ва ем «сак рэт ныя пе ра мо вы» прад зю са раў, ка лі яны аб мень ва юц ца 
ўра жан ня мі пас ля вы ступ лен ня чар го ва га кан ды да та. Пры тым ні за ла, ні 
ўдзель ні кі гэ тыя раз мо вы не чу юць, яны з'я вяц ца ўжо толь кі ў эфі ры. Да та го 
ж у пра ек це но вая сту дыя, но выя пра ві лы, но выя вя ду чыя і прад зю са ры — і, 
без умоў на, но выя, вель мі ці ка выя ўдзель ні кі.
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