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За сна валь ні ца Лат вій скай 
шко лы аст ра но міі Сон ца 
з го на рам на зы вае ся бе 

бе ла ру сач кай. Пры гэ тым, 
ня гле дзя чы на тое, што ні 
ра зу не бы ла ў Бе ла ру сі, 

раз маў ля ла са мной на 
чыс цют кай бе ла рус кай 

мо ве. На тал ля Ці ма хо віч 
пе ра жы ла 2 фран ты, 

6 улад, 2 аку па цыі, але 
сён ня, у свае 88, вы гля дае 

знач на ма ла дзей, чым 
мно гія ад на год кі... Ка лі 

вы каз ваю зда гад ку, 
што сак рэт ма ла до сці 

ў со неч най энер гіі, толь кі 
за гад ка ва ўсмі ха ец ца...

«ВО ЧЫ АКРУГ ЛІ ЛІ СЯ, 
КА ЛІ ПА ЧУЎ 
АД МЯ НЕ РОД НУЮ 
МО ВУ»

Су стрэ чу док тар фі зі ка-ма тэ-
ма тыч ных на вук пры зна чы ла ў 
сце нах Лат вій ска га ўні вер сі тэ та 
не вы пад ко ва. Ка жа, што ме на-
ві та там па чаў ся яе ўлас ны шлях 
да Сон ца.

Жан чы на-ле ген да ака за ла ся 
на дзі ва сціп лай, не шмат слоў-
най, стры ма най. Пра цяг ну ла мне 
ві зіт ку з вы явай Сон ца, ды ко пію 
ар ты ку ла з лат вій ска га ча со пі са 
«Зор нае не ба» на ла тыш скай мо-
ве. Маў ляў, пе ра кла дай це, я вам 
тут ні чо га но ва га не ска жу.

На мае пы тан ні На тал ля Пят-
роў на ад каз ва ла вель мі ла ка-
ніч на. Ці з-за та го, што вель мі 
ста мі ла ся, па куль да бі ра ла ся 
па ана маль най спё цы ў цэнтр 
го ра да, ці я ў яе не вы клі ка ла 
да ве ру... Пас ля раз ві тан ня за-
ста ло ся ад чу ван не не да га во-

ра нас ці. І, як вы свет лі ла ся, не 
толь кі ў мя не ад ной...

Уве ча ры на ма ім тэ ле фо не 
вы све ціў ся ну мар На тал лі Ці-
ма хо віч. Го лас у бе ла рус кі быў 
рас чу ле ны. «Я так ра да, што вы 
пры еха лі. На ша су стрэ ча — як 
глы ток бе ла рус ка га па вет ра, дзе 
я так, пэў на, ужо не па бы ваю...» 
І як на ду ху пад ра бяз на рас па вя-
ла, ад куль яна ве дае мо ву, як у 
вай ну сон ца блы та лі з во ра гам 
і што яе звяз вае з на мес ні кам 
Лат вій ска га та ва рыст ва бе ла рус-
кай куль ту ры «Сві та нак» Вяч кам 
Це ле шам.

— Пра іс на ван не «Сві тан ка» 
я да ве да ла ся вы пад ко ва. У ру кі 
тра пі ла га зе та з ар ты ку лам пра 
ад на го з за сна валь ні каў су пол-
кі — мас та ка з тры ва лы мі бе ла-
рус кі мі ка ра ня мі Вя ча сла ва Це-
ле ша. Ка лі ён пад час су стрэ чы 
па чуў ад мя не бе ла рус кую мо ву 
(я ж усё жыц цё пра жы ла ў Лат-
віі), у яго акруг лі лі ся во чы. Ме на-
ві та Це леш і пры цяг нуў мя не да 
«сві тан каў скай» пра цы. Я — ар-
га ні за тар па на ту ры, да па ма га-
ла ла дзіць ве ча ры ны, пры све ча-
ныя бе ла рус ка му і ла тыш ска му 

фальк ло ру, па між які мі вель мі 
цес ная су вязь. Пе ра кла да ла 
тво ры Яні са По ру ка і Яні са Рай-
ні са. І сён ня, ка лі про сяць неш та 
пе ра клас ці з бе ла рус кай на ла-
тыш скую мо ву, ці на ад ва рот, не 
ад маў ляю.

«МНЕ ПА ШЧАС ЦІ ЛА 
ВУ ЧЫЦ ЦА 
Ў БЕ ЛА РУС КАЙ 
ГІМ НА ЗІІ»

— На тал ля Пят роў на, ад куль 
так доб ра ве да е це бе ла рус кую 
мо ву? Са мі ж ска за лі, што ні 
ра зу не бы лі ў Бе ла ру сі?

— Чу ла яе ў сям'і з дзя цін ства. 
Але тое бы ла не лі та ра тур ная, а 
дыя лект ная, ці, як ка жуць, тра-
сян ка — су месь ла тыш скай, рус-
кай і бе ла рус кай. На ра дзі ла ся я ў 
сям'і лат галь ска га бе ла ру са Пят-
ра Ці ма хо ві ча з мяс тэч ка Пі ед руя 
(Пры друйск), што зна хо дзіц ца на 
пра вым бе ра зе Даў га вы (За ход-
няй Дзві ны). Та та, ня гле дзя чы 
на тое, што яго прод кі на жыц цё 
за раб ля лі ры бай, вы ву чыў ся ў Ві-

цеб ску на кан ды та ра і пра ца ваў 
ім усё жыц цё.

Баць кі пе ра еха лі ў Ры гу за год 
да та го, як я на ра дзі ла ся. Але 
на мя жы з Бе ла рус сю за ста ла ся 
жыць мая ба бу ля. Я ча сам ез-
дзі ла ту ды ў гос ці. У ба бу лі быў 
доб ры го лас. Вель мі лю бі ла слу-
хаць, як яна спя ва ла бе ла рус кія 
пес ні. Асаб лі ва пра зя зюль ку... 
А скон чы ла я звы чай ную рыж-
скую шко лу, дзе, вя до ма, вы кла-
дан не вя ло ся на ла тыш скай мо-
ве. Цяж кія пе ра жы ван ні пры нёс 
нам 1941 год...

Вай на, па ля ван не на лю дзей, 
дэ парт ацыя... У Ры зе кан ды та ры 
больш ні ко му не бы лі па трэб ны. 
Та му Пётр Ці ма хо віч са сва ёй 
сям' ёй пе ра ехаў у Лат га лію, у 
мяс тэч ка Ін дра. Там яму ўда ло ся 
знай сці пра цу ў хле ба пя кар ні.

— Ка лі па ча ла ся вай на, у га-
зе тах пі са лі: «Не пра пус ці це 
ні вод на га дня, на ват га дзі ны, 
ву чы це ся, каб вай на не бы ла 
апраў дан нем пе ра пын ку ў ву-
чо бе». Дзяр жа ве бы лі па трэб ны 
аду ка ва ныя лю дзі, та му нас за-
ах воч ва лі ву чыц ца. Тых, хто не 
ха цеў, ад сы ла лі на пра цу ў Гер-
ма нію. Мя не ж, коль кі ся бе па-
мя таю, ад кніг за ву шы бы ло не 
ад цяг нуць. Чы таць на ву чы ла ся 
ра на, пя ці га доў яшчэ не бы ло, па 
пад руч ні ках цар скіх ча соў (баць кі 
жы лі сціп ла, на но выя кні гі гро-
шай не бы ло). Та та на бы ваў іх 
на рын ку, дзе пра да ва лі ся роз-
ныя дро бя зі. Там у вя лі кіх мя хах 
мож на бы ло знай сці за не каль кі 
сан ты маў пад руч ні кі па гіс то рыі, 
лі та ра ту ры, бія ло гіі, ба та ні цы, 
заа ло гіі. Больш за ўсё мне па-
да ба ла ся чы таць пра пры ро ду. 
Я ўжо та ды ве да ла, што бу ду да-
сле да ваць яе.

Дык вось ме на ві та там, у Ін-
дры, — вяр та ец ца да тэ мы На-
тал ля Пят роў на, — мне па шчас-
ці ла два га ды ву чыц ца ў бе ла-
рус кай гім на зіі. Яе ды рэк та рам 
быў вя до мы бе ла рус кі пе да гог 
і ву чо ны Сяр гей Са ха раў, ён 
ро дам з По лац ка. Як ба чы це, 
зна хо дзі лі ся лю дзі, якія на ват у 
ча сы ня мец кай аку па цыі ду ма лі 
пра тое, як бе ла рус кіх дзя цей у 
Лат віі ву чыць. Ме на ві та ў гім на зіі 
я і ава ло да ла бе ла рус кай лі та-

ра тур най мо вай, на якой на ват 
спра ба ва ла пі саць вер шы, спя-
ва ла пес ні. Мо вы мне заў сё ды 
да ва лі ся лёг ка. І не толь кі бе ла-
рус кая. Я ма гу на шас ці роз ных 
мо вах га ва рыць, ка лі трэ ба.

Не ўза ба ве та ту за бра лі на 
фронт. Пас ля ра нен ня яму ўда-
ло ся тра піць у ней кае ва ен нае 
пад раз дзя лен не пе ка рам. А мы 
вы му ша ны бы лі вы ехаць і з Ін-
дры, бо там ста ла вель мі не спа-
кой на жыць. Не ба схіл па ста ян на 
па лы хаў, бо вель мі бліз ка бы лі 
па ся лен ні бе ла рус кіх пар ты зан, 
якія нем цы па лі лі. Не да лё ка, у 
бе ла рус кім го ра дзе Друя, во ра гі 
рас стрэль ва лі яў рэ яў у ге та...

СОН ЦА ВЕЛЬ МІ 
РОЗ НАЕ — 
БУДЗЬ ЦЕ 
АСЦЯ РОЖ НЫ МІ

На тал ля Ці ма хо віч да сле-
да ва ла Сон ца прак тыч на ўсё 
жыц цё. Пас ля ўні вер сі тэ та 
прый шла ў аст ра на міч ную аб-
сер ва то рыю Лат вій скай ака дэ-
міі на вук, дзе і пра ца ва ла аж но 
да са май пен сіі.

— 55 га доў та му мы ўпер шы-
ню ў Лат віі пры ня лі і за рэ гіст ра-
ва лі со неч ныя ра дыё хва лі. З та го 
дня па ча лі рэ гу ляр на на зі раць за 
Сон цам, рас шыф роў ваць код вы-
пра мень ван ня гэ тай за гад ка вай 
зор кі. Каб улоў лі ваць со неч ныя 
ўспыш кі, спа чат ку вы ка рыс тоў-
ва лі ра дыё ла ка цый ную стан цыю, 
якая за ста ла ся пас ля вай ны. Нам 
да вя ло ся пры ста соў ваць яе для 
на ву ко вых па трэб. Су час ным ву-
чо ным не маг чы ма на ват уя віць, 
як у той час кож ную ме та ліч ную 
і ра дыё тэх ніч ную дэ таль да во-
дзі ла ся лі та раль на ад ва ёў ваць 
у ва ен ных мі ніс тэр ствах. Не ўза-
ба ве мы па ча лі бу да ваць у ле се 
аб сер ва то рыю. Я бы ла ў той гру-
пе, якая кан стру я ва ла ра дыё тэ-
ле скоп...

Ка лі га вор ка зай шла пра вай-
ну, На тал ля Пят роў на рас па вя ла 
пра тое, як у той час Сон ца ўво-
дзі ла лю дзей у зман.

— Пры бо ры, якія ўлоў лі ва лі 
сіг на лы не бяс пе кі, пе ры я дыч на 

сіг на лі за ва лі: па блі зу вы бух. На-
шы лю дзі ду ма лі, што на сту пае 
во раг і, вя до ма, па чы на лі рых-
та вац ца да аба ро ны. Але час та 
гэ тыя сіг на лы тры во гі бы лі па-
мыл ко вы мі: во ра га па блі зу не 
бы ло. Як гэ та так? А ад куль жа 
вы бух? Лю дзі бы лі ў раз губ ле-
нас ці... Спа чат ку ўсё спіс ва лі 
на збоі пры бо раў. Толь кі пас ля 
вай ны зра зу ме лі, што вы бу-
хі, аказ ва ец ца, са праў ды бы лі, 
але не тыя, пра якія яны ду ма лі, 
а со неч ныя. Гэ та бы лі пер шыя 
зна кі та го, што Сон ца па сы лае 
на зям лю ра дыёхва лі, якія мо жа 
пе ра блы таць з ра дыё ла ка цый-
ны мі сіг на ла мі во ра гаў.

— На тал ля Пят роў на, вы на-
пі са лі больш за 300 на ву ко вых 
і па пу ляр ных ра бот пра Сон ца, 
Га лак ты ку і кос мас, аба ра ні-

лі кан ды дац кую ды сер та цыю 
«Вя лі кія ра дыёўспыш кі Сон-
ца». Якім да сяг нен нем га на-
ры це ся больш за ўсё?

— Мы з ка ле га мі да сле да ва лі 
пра мую су вязь па між ак тыў ным 
вы пра мень ван нем Сон ца і ар га-
ніз мам ча ла ве ка. Та кім чы нам я 
рэа лі за ва ла свой даў ні ін та рэс 
да ме ды цы ны. Сён ня на шай ме-
то ды кай ак тыў на ка рыс та юц ца 
ў Лат віі. Ра зам з пра гно зам на-
двор'я на на ступ ны дзень, у на-
ві нах пе ра да юць і ме ды цын скі 
пра гноз. Уся го ча ты ры ты пы не-
бяс пе кі: пер шы — мож на гу ляць 
спа кой на, дру гі і трэ ці — трэ ба 
быць асця рож ны мі, чац вёр ты — 
вы со кая ра дые ак тыў насць, та му 
з до му лепш не вы хо дзіць. А па-
ча ло ся ўсё з та го, што ад ной чы 
да нас звяр ну лі ся дак та ры з ку-

рор таў. Яны бы лі за кла по ча ны 
тым, што вя лі кая коль касць ту-
рыс таў, у якіх бы лі праб ле мы з 
сэр цам, звяр та ла ся да іх па да-
па мо гу. Спра ва ў тым, што на 
мо ра ў Юр ма лу пры яз джае шмат 
ра сі ян, якія зу сім не пад рых та-
ва ны да на ша га клі ма ту. Та му 
ме ды кі і па пра сі лі нас да ваць ім 
пра гноз со неч най ак тыў нас ці на 
на ступ ны дзень.

— Аса біс та я — не ама тар за-
га раць. Але ў се зон на пля жах 
проць ма лю дзей, якія дзе ля 
пры го жа га за га ру га то вы пра-
вес ці на сон цы цэ лы дзень.

— Сон ца вель мі роз нае, та му 
трэ ба быць асця рож ны мі. Я не 
ад крыю Аме ры ку, ка лі ска жу, 
што за шмат уль тра фі я ле ту не 
на ка рысць зда роўю. Ён мо жа 
вы клі каць рак ску ры. «Со неч ныя 
ван ны» лепш пры маць да абе ду 
аль бо пас ля абе ду. У абед жа, 
ка лі сон ца са мае су ро вае, рэ ка-
мен ду ец ца ба віць час у це ні.

На раз ві тан не На тал ля Пят-
роў на па жа да ла чы та чам «Звяз-
ды» не ле на вац ца ву чыц ца. 
Ад кры ваць для ся бе но выя га-
ры зон ты трэ ба што дзень, не за-
леж на ад уз рос ту, лі чыць яна. У 
раз віц ці рух. А так за стой, стаг-
на цыя, якія ні да ча го доб ра га 
не пры вя дуць. «Я, на прык лад, 
не ве даю, што та кое дэ прэ сія, 
бо заў сё ды не чым ці каў лю ся. 
Не толь кі Сон цам, шмат ча го ў 
жыц ці, у на ву цы ці ка ва га. Ма ры 
так са ма пра цяг ва юць жыц цё, на-
ват за воб лач ныя. З дзя цін ства 
вель мі люб лю мо ра (На тал ля 
Пят роў на — бы лая яхт смен ка 
клу ба «Даў га ва», зай ма ла ся па-
рус ным спор там). Та му ад на з 
ма іх за воб лач ных мар — на быць 
да мок у Юр ма ле, каб пра вес ці 
там сваю ста расць. Ма ру, хоць 
і ра зу мею, што жыць ка ля мо-
ра сён ня мо гуць са бе да зво ліць 
толь кі за мож ныя лю дзі... Што 
ты чыц ца коль кас ці мар шчын, то 
больш за ўсё жан чы ну ста рыць 
на пру жан не і стом ле насць. Та му, 
каб заў час на не ста рэць, зай май-
це ся лю бі май спра вай».

На дзея ДРЫ ЛА,
Фо та аў та ра.

Мінск — Ры га — Мінск
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Бе ла ру сы ў све цеБе ла ру сы ў све це  ��

У на шай кра і не ідзе па ста ян ная 
ба раць ба за цвя ро зы лад жыц ця. 
Шмат лі кія ак цыі, лек цыі, пла ка ты, 
па раз веш ва ныя ў па лі клі ні ках... За-
ба ро не на пра да ваць спірт ное ў дні 
вы пуск ных ба ляў (праў да, школь-
ні кі, ве да ю чы пра гэ та, за куп ля юц-
ца за не каль кі дзён да ўра чыс тай 
па дзеі). «Тыд ні цвя ро зас ці» ўво-
д зяц ца ў ра ё нах (але ал ка голь ідзе 
на рас хват на пя рэ дад ні та ко га «тыд-
ня»). Ка жуць, дзяр жа ва атрым лі вае 
вя лі кі пры бы так ад рэа лі за цыі ал-
ка голь най пра дук цыі. Ці так гэ та 
на са мой спра ве? І якія пра гра мы 
пра па ну юць спе цы я ліс ты, каб усё ж 
та кі лю дзі менш спі ва лі ся? Да вай це 
раз бя рэм ся.

ДЗЯ СЯТ КІ ТЫ СЯЧ ЖЫЦ ЦЯЎ,
ЯКІЯ МЫ СТРА ЦІ ЛІ

Экс пер ты ад на душ ныя: праб ле ма ёсць, 
і праб ле ма сур' ёз ная. «У Бе ла ру сі ад пра-
мых пры чын, звя за ных з ал ка го лем, за 
апош нія 20 га доў па мер лі ка ля 67 ты сяч 
ча ла век», — ка жа за гад чык сек та ра са-
цы яль на-пра цоў ных ад но сін і дэ ма-
гра фіі Ін сты ту та эка но мі кі НАН Бе ла-
ру сі Анас та сія БАБ РО ВА. А за гад чык 
21-га нар ка ла гіч на га рэ абі лі та цый на га 
ад дзя лен ня РНПЦ псі хіч на га зда роўя 
Ула дзі мір ІВА НОЎ рас шыф роў вае: «Гэ-
та — толь кі смя рот насць ад вост ра га 
так січ на га атруч ван ня з-за пе ра да зі роў кі 
ал ка го лю». І да дае: «На са мой спра ве сю-

ды трэ ба яшчэ ўклю чыць знач ную част ку 
са ма губ цаў. У на шай кра і не пры клад на 
тры ты ся чы ча ла век у год за кан чва юць 
жыц цё са ма губ ствам — з іх 80% зна хо-
дзяц ца ў ста не ал ка голь на га ап'я нен ня. 
Як мі ні мум 50% вы пад каў цы ро зу пе ча ні 
так са ма звя за на з ал ка га ліз мам. У спе-
цы я ліс таў на ват ёсць фор му ла, па якой 
раз ліч ва ец ца ўзро вень ал ка га лі за цыі на-
сель ніц тва — і яна звя за на з коль кас цю 
цы ро заў. Да дай це сю ды вы пад кі ар тэ рыя-
льнай гі пер тэн зіі, хра ніч на га панк рэ а ты ту, 
ін суль ты, эпі леп сію... І я ўжо не ка жу пра 
ты ся чы ня шчас ных вы пад каў, якія рэ гіст-
ру юц ца ў на шай кра і не што год і якія, на 
жаль, як вы свят ля ец ца пас ля, так са ма 
звя за ны з п'ян ствам, — пра атруч ван ні, 
па дзен ні з вы шы ні, па тап лен ні. Не ка жу і 
пра зла чын ствы, якія бы лі здзейс не ны на 
ал ка голь най гле бе...»

Дэ мог ра фы на зы ва юць та кія маш та бы 
заў час най смя рот нас ці «дэ ма гра фіч ным 
мар на траў ствам», бо ўсе гэ тыя смер ці 
мож на бы ло пра ду хі ліць. Але гэ та не праб-
ле ма ме ды каў — гэ та гра мад ская праб ле-
ма і ад каз насць.

«Ні я кіх но вых мер вы дум ляць не трэ-
ба. Усё ўжо вы най дзе на і да ка за ла сваю 

эфек тыў насць, — лі чыць Анас та сія Баб-
ро ва. — Трэ ба ска ра ціць вы твор часць і 
збыт ал ка го лю да 8 л на ча ла ве ка. Ка лі 
знач на ска ра ціць аб' ём вы твор час ці га-
рэл кі, смя рот насць муж чын мо жа ска ра-
ціц ца на 14%, жан чын — на 3%. Ва ўмо вах 
дэ па пу ля цыі гэ та та кі бо нус, якім мы не 
мо жам грэ ба ваць. Бо нам трэ ба не толь кі 
па вы шаць на ра джаль насць, але і па ні жаць 
смя рот насць. Мы па спя хо ва спраў ля ем ся з 
дзі ця чай смя рот нас цю, але з пра ца здоль-
ным на сель ніц твам — бя да. Та му не аб-
ход на скан цэнт ра вац ца на аб ме жа ван ні 
збы ту ал ка го лю, і перш за ўсё моц на га, 
ся род на сель ніц тва».

ЗА КЛІ КАЦЬ 
ДА АД КАЗ НАС ЦІ 
ВЫ ТВОР ЦАЎ?

Гэ тыя вы сно вы вы кла дзе ны ў пра цы 
«Эка на міч ная ацэн ка дэ ма гра фіч ных праб-
лем, звя за ных з ал ка га ліз мам», дзе, між 
ін шым, ука за на, што су куп ная шко да ад зло-
ўжы ван ня ал ка го лем ацэнь ва ец ца ў па ме-
рах ад 1% да 5% ВУП. Гэ та вя лі кія ліч бы!

Так што лі чыць, што вы твор часць і рэа-
лі за цыя ал ка голь най пра дук цыі вы гад ныя 
дзяр жа ве — ве лі зар ная па мыл ка: атры-
ма ныя да хо ды — гэ та кроп ля ў мо ры ў 
па раў на нні з эка на міч ны мі на ступ ства мі 
заў час най смя рот нас ці на сель ніц тва ад 
хва роб, звя за ных з ужы ван нем ал ка го-
лю, ня шчас ных вы пад каў і траў маў на вы-
твор час ці. На пле чы дзяр жаў на га бюд жэ ту 
кла дзец ца да ра гое ля чэн не ал ка голь най 
за леж нас ці ў лю дзей. Так што шы ро ка-
маш таб ныя кам па ніі па ба раць бе за цвя-
ро засць не аб ход ныя.

Ін шая спра ва, што пры ня тыя сён ня на 
ўзбра ен не фор мы да юць ма лы прак тыч ны 
вы нік. Зна чыць, не аб ход на пе ра гля даць 
стра тэ гію.

— Па чы на ю чы з 2000 го да, бы лі пры-
ня ты тры ан ты ал ка голь ныя пра гра мы, але 
ні ад на з іх не пра ду гледж ва ла рэ аль на га 
зні жэн ня аб' ёмаў ал ка го лю, які вы раб ля-
ец ца, — ка жа Ула дзі мір Іва ноў. — Адзі-
нае — з 1 сту дзе ня 2013 го да за ба ро не на 
вы твор часць і рэа лі за цыя ар ды нар ных 
пла до ва-ягад ных він («чар ні ла»). Але я 
прак тык. І ка лі ня ма прак тыч на га вы ха ду, 
я лі чу гэ та пе ра лі ван нем з пус то га ў па-
рож няе. А прак тыч ны вы хад адзін — трэ ба 
за клі каць да ад каз нас ці вы твор цаў.

Ула дзі мір Іва ноў лі чыць, што пер ша-
сная пра фі лак ты ка ал ка га ліз му (гэ та 
зна чыць, не да пу шчэн не но вых вы пад каў 
за хвор ван ня) па він на фі нан са вац ца ме-
на ві та вы твор ца мі і пра даў ца мі ал ка го-
лю. Акра мя та го, на яго дум ку, не аб ход-
на па вы сіць уз рос та вы цэнз на про даж 
ал ка го лю да 21 го да, па чаць ска ра чэн не 
кро пак, якія ганд лю юць лю бым ал ка го лем 
(па мян шэн не кро ка вай да ступ нас ці), пры-
браць ал ка голь і ты тунь з леп шых мес цаў 
у кра мах.

Ула дзі мір Іва ноў так са ма мяр куе, што 
трэ ба аба вя заць ула даль ні каў крам за мест 
рэ кла мы ал ка го лю раз мяс ціць у сек цы-
ях, якія ганд лю юць ал ка го лем, дак лад ную 
ін фар ма цыю аб пры кме тах ал ка га ліз му 
і пры вес ці пе ра лік струк тур, дзе мо гуць 
да па маг чы (ад ра сы і тэ ле фо ны ка бі не таў, 
ад дзя лен няў, дыс пан се раў, рэ абі лі та цый-
ных цэнт раў).

***
Да рэ чы, спе цы я ліст на зы вае ўся го два 

сімп то мы, якія да па мо гуць ра за брац ца, 
ал ка го лік пе рад на мі ці не. Гэ тыя сімп то-
мы прос тыя: ча ла ве ка цяг не вы піць і пры 
гэ тым ён не мо жа кант ра ля ваць коль касць 
вы пі та га. Пер шы сімп том, які спе цы я ліс-
ты на зы ва юць пер ша снай па та ла гіч най 
ця гай да ал ка го лю, — гэ та ка лі ча ла век 
вяр та ец ца да ўжы ван ня ал ка го лю, ня-
гле дзя чы на тое, што меў у су вя зі з ім 
ад моў ны во пыт. Нар маль ныя па во дзі ны 
лю бой бія ла гіч най іс то ты — не вяр тац ца 
да ад моў на га во пы ту. Але ча ла век, у яко-
га раз ві ва ец ца або раз віў ся ал ка га лізм, 
па во дзіць ся бе не так. Вось ён вы піў, у 
яго ўкра лі гро шы, ён не вый шаў на пра цу, 
ад быў ся скан дал з ма ці або жон кай... А 
ён усё роў на, ня хай праз ме сяц, але зноў 
па чы нае піць, ад кід ва ю чы гэ тыя ад моў-
ныя мо ман ты.

Дру гая пры кме та — стра та кант ро лю 
над ужы ван нем ал ка го лю. Гэ та зна чыць, 
ча ла век не пла нуе на пі вац ца, але на пі ва-

ец ца. «Вось гэ та асноў ныя сімп то мы, — 
сцвяр джае Ула дзі мір Іва ноў. — Усе ас-
тат нія мо гуць раз ві вац ца паз ней — і 
па хмел ле не ад ра зу мо жа раз ві вац ца, 
і ін шае...».

— Хто ста но віц ца ал ка го лі кам? — раз-
ва жае нар ко лаг са шмат га до вым ста-
жам. — Пры клад на 10-20% на шых па цы-
ен таў — гэ та псі ха па ты, не ўро ты кі, лю дзі 
з дэ прэ сі я мі і тры вож ны мі рас строй ства мі. 
Яны па чы на юць са мі ся бе «ля чыць» ал ка-
го лем, бо ён пра цуе як транк ві лі за тар. Ас-
тат нія п'юць ад ну ды, ад не рэа лі за ва ных 
здоль нас цяў, ад та го, што не зай ма юц ца 
тым, для ча го, на іх дум ку, бы лі пры зна-
ча ны ў гэ тым жыц ці. Яны спя ша юц ца за-
поў ніць эк зіс тэн цы яль ны ва ку ум, ад клю-
чыць га рэл кай свя до масць, каб «ду ша 
не хва рэ ла».

Наш экс перт вель мі ад моў на ста віц ца 
да пі ва. «У мя не па ло ва ад дзя лен ня сён-
ня — вы пад кі піў но га ал ка га ліз му, — ка жа 
Іва ноў. — Ён ні чым не ад роз ні ва ец ца ад 
га рэ лач на га. Га рэ лач ны для нас больш 
звык лы, і ў чымсь ці з ім на ват ляг чэй пра-
ца ваць. Та му што пі ва вы клі кае яшчэ ад ну 
за леж насць — сма ка вую. Та му і іс нуе без-
ал ка голь нае пі ва — бо лю дзі за леж ныя і 
ад сма ку. Ма ла дыя лю дзі «на пі ве» спі ва-
юц ца хут чэй, чым «на га рэл цы» — я гэ та 
ба чыў не ад на ра зо ва».

Ал ка га лізм — гэ та вы со ка рэ цы дыў ная 
хва ро ба, але не фа таль ная, лі чыць спе-
цы я ліст. «Шмат хво рых мо гуць вы дат на 
жыць цвя ро зы мі, — ка жа ён. — Я пра-
во дзіў экс пе ры мент па сва ёй ме то ды цы 
яшчэ 15 га доў та му: браў для ўдзе лу ў ім 
12 жан чын — най ця жэй шых ал ка го лі каў. 
Яны ўсе жы вуць цвя ро зы мі і да гэ та га 
ча су, акра мя ад ной, якая па мер ла ад ра-
ку моз га. Гэ та зна чыць, мож на да біц ца 
вы ні каў, ка лі пра віль на пра ца ваць з ал-
ка го лі ка мі». Не да хо пам на шай нар ка ло гіі 
ён на зы вае тое, што яна заў сё ды ах вот на 
зай ма ла ся ля чэн нем ус клад нен няў ал ка-
га ліз му (гэ та зна чыць, за по яў, эпі леп сіі, 
бе лай га рач кі), і вель мі не ах вот на — ля-
чэн нем улас на ал ка га ліз му і рэ абі лі та цы-
яй хво рых.

Свят ла на БУСЬ КО

�

«КАБ ЗАЎ ЧАС НА НЕ СТА РЭЦЬ, ЗАЙ МАЙ ЦЕ СЯ ЛЮ БІ МАЙ СПРА ВАЙ»
А на энер гію Сон ца спа дзя вац ца не вар та, пе ра ка на на бе ла рус ка, якая ўсё жыц цё пры свя ці ла вы ву чэн ню гэ тай зор кі

Бе ла рус кую мо ву 
я за сво і ла за два га ды 
ў Ін драў скай гім на зіі. 
На ват у ча сы ня мец кай 
аку па цыі зна хо дзі лі ся 
лю дзі, якія ду ма лі пра 
тое, як бе ла рус кіх дзя цей 
у Лат віі ву чыць.

Гор каГор ка  ��

ВЫ П'ЕМ ЗА «ТЫ ДЗЕНЬ ЦВЯ РО ЗАС ЦІ»?
Які мі па він ны быць но выя стра тэ гіі ан ты ал ка голь най ба раць бы

Ні я кіх но вых мер вы дум ляць 
не трэ ба. Усё ўжо вы най дзе на 
і да ка за ла сваю эфек тыў насць.
Трэ ба ска ра ціць вы твор часць і збыт 
ал ка го лю да 8 л на ча ла ве ка.

Лі чыць, што вы твор часць 
і рэа лі за цыя ал ка голь най 
пра дук цыі вы гад ныя дзяр жа ве — 
ве лі зар ная па мыл ка: атры ма ныя 
да хо ды — гэ та кроп ля ў мо ры 
ў па раў на нні з эка на міч ны мі 
на ступ ства мі заў час най 
смя рот нас ці на сель ніц тва.

Па чы на ю чы з 2000 го да, бы лі 
пры ня ты тры ан ты ал ка голь ныя 
пра гра мы, але ні ад на 
з іх не пра ду гледж ва ла рэ аль на га 
зні жэн ня аб' ёмаў ал ка го лю, 
які вы раб ля ец ца.

Па ін фар ма цыі На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та, аб' ём про да жу 
ўсіх ві даў ал ка голь ных на по яў за 1995—2009 га ды па вя лі чыў ся з 6,7 да 12 л 
у раз лі ку на ду шу на сель ніц тва. Коль касць спірт но га, якое пры хо дзіц ца на 
кож на га жы ха ра кра і ны, рэ аль на яшчэ боль шая — з улі кам не ле галь на га 
аба ро ту част кі спір таз мя шчаль най пра дук цыі.

Што год у све це ад праб лем, звя за ных з ал ка го лем, па мі рае 2,5 млн ча ла век.

На фо та: На тал ля Ці ма хо віч з Вяч кам Це ле шам.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Спа чат ку ар га ні за та ры раз ліч ва лі, што са мым 

па пу ляр ным ло там тут бу дзе зя мель ны ўчас так у 
Ка ло дзі шчах. На яго бы ло па да дзе на аж но 15 за-
яў. Удзель ні каў тар гоў зу сім не збян тэ жы ла тое, што 
ўчас так за рос ле сам і для яго рас пра цоў кі і асва ен ня 
спат рэ бяц ца да дат ко выя гро шы. Зя мель ны ўчас так 
пло шчай 14 со так і без ка му ні ка цый быў пра да дзе ны 
за 482 млн руб лёў.

А вось дру гім па па пу ляр нас ці стаў ме на ві та зя-
мель ны ўчас так у Ра там цы Жда но віц ка га сель са ве та: 
на яго бы ло па да дзе на 11 за яў. Ана лі ты кі ад зна ча юць, 
што ні чо га за над та зайз дрос на га тут не пра па ноў ва-
ла ся. Раз ме шча ны ў ні зі не, на мес цы бы ло га ва да скі-
ду з су сед ніх участ каў, ды і не мае ка му ні ка цый. Пло-
шча ўчаст ка так са ма не ўраж вае — звы чай ныя 0,11 
гек та ра. Тым не менш пры па чат ко вай ца не ўчаст ка 
217 міль ё наў руб лёў ён быў пра да дзе ны за 681 міль-
ён (65 ты сяч до ла раў). Па та кой вы со кай ца не стан-
дарт ныя ўчаст кі ў Жда но віц кім сель са ве це яшчэ не 
пра да ва лі ся. На га даю, што гэ тым ле там на дру гас ным 
рын ку жыл лё вай не ру хо мас ці ста лі цы за та кія гро шы 
мож на бы ло на быць «сла бень кую» па якас ці двух па-
ка ё вую ква тэ ру.

Пры нам сі, Жда но віц кі сель са вет вы стаў ляў на 
аў кцы ён яшчэ адзін учас так — у вёс цы Ка мен ная 
Гор ка па ву лі цы Квет ка вай. Учас так 0,11 гек та ра з 
элект рыч нас цю і га зам меў на тар гах са мую вы со кую 
стар та вую ца ну — 456 млн руб лёў. За да ра гі лот зма-
га лі ся толь кі два прэ тэн дэн ты. Ужо на трэ цім кро ку 
аў кцы ё ну гэ тая зям ля на Квет ка вай бы ла рэа лі за ва на 
за 607 млн руб лёў (58 ты сяч до ла раў).

Амаль у тры ра зы па вя лі чы лі стар та вы кошт ло-
та пяць удзель ні каў аў кцы ё ну, якія збі ра лі ся на быць 
учас так зям лі ў вёс цы Чар цяж Ба раў лян ска га сель са-
ве та. Тут 14 со так без ка му ні ка цый пра да лі за 571 млн 
руб лёў (55 ты сяч до ла раў). Тан ней на ты ся чу «зя лё-
ных» пра да лі 15 со так з усі мі ка му ні ка цы я мі ў вёс цы 
Юх ноў ка Ка ло дзі шчан ска га сель са ве та — ён рэа-
лі за ва ны за 565 млн руб лёў (54 ты ся чы до ла раў). 
Ня дрэн ныя тар гі прай шлі і па ўчаст ку 0,10 гек та ра з 
элект рыч нас цю і во да пра во дам у За слаўі. На лот прэ-
тэн да ва лі 8 за яў ні каў. Пры па чат ко вай ца не ўчаст ка 
95 міль ё наў руб лёў ён пра да дзе ны за 246 млн руб лёў 
(23,6 ты ся чы до ла раў).

Прак тыч на ў два ра зы пад час тар гоў вы рас ла ца-
на на учас так 0,12 гек та ра з элект рыч нас цю і га зам у 
вёс цы Чач ка ва Го ран ска га сель са ве та. Су ма про да жу 
скла ла 174 млн руб лёў (16,6 ты ся чы до ла раў).

Ло шан скі сель са вет вы стаў ляў на аў кцы ён учас так 
0,10 гек та ра з элект рыч нас цю і во да пра во дам у вёс-
цы Га рош кі, які быў пра да дзе ны за 165 млн руб лёў 
(16 ты сяч до ла раў). За 15 ты сяч до ла раў рэа лі за ва ны 
ўчас так 0,15 гек та ра без ка му ні ка цый у вёс цы Ва ліц-
коў шчы на Са ма хва ла віц ка га сель са ве та. Ак тыў ныя 
тар гі прай шлі па ўчаст ку 0,15 гек та ра без ка му ні ка-
цый у Ха це жы не. Па чат ко вы кошт ло та пад час тар гоў 
па вя лі чыў ся ў 2,5 ра за — з 200 міль ё наў руб лёў да 
515 міль ё наў руб лёў (49 ты сяч до ла раў). На лот бы лі 
па да дзе ны 4 за явы.

Больш чым у пяць ра зоў пад час аў кцы ё ну па вя лі-
чы ла ся ца на на ўчас так 0,12 гек та ра з элект рыч нас цю 
ў вёс цы Ро га ва Шар шун ска га сель са ве та. Пры па чат-
ко вай ца не 22 млн руб лёў лот рэа лі за ва ны за 122 млн 
руб лёў (12 ты сяч до ла раў).

А са мы тан ны лот на аў кцы ё не быў пра да дзе ны ў 
Юзу фоў скім сель са ве це, дзе 13 со так з элект рыч нас-
цю ў вёс цы Мац кі ад шу каў са бе но ва га гас па да ра за 
80 млн руб лёў (8 ты сяч до ла раў). Тут па чат ко вы кошт 
ло та склаў 31 міль ён руб лёў.

Сяр гей КУР КАЧ.

ЗЯМ ЛЯ ПАД МІНСК АМ. 
ПО ПЫТ МАК СІ МАЛЬ НЫ


