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— Ве да е це, у та кія мес цы ма ла 
хто пры хо дзіць гу ляць, каб атры-
маць за да валь нен не. Для гэ та га 
больш па ды хо дзіць ка зі но. З аў-
та ма та мі крыш ку ін шая гіс то рыя. 
«Мы» пры хо дзім сю ды з на дзе яй 
хоць крыш ку за ра біць. Хто на па-
да ру нак ка ха най, хто на яшчэ коль кі 
«па ды хо даў» да аў та ма таў. У кож-
на га свае ма ты вы, але гэ та, хут чэй, 
не за да валь нен не ад пра цэ су гуль-
ні, — га во рыць су раз моў ца. — На-
конт та го, ці мож на са праў ды вый-
граць гро шы: і так, і не. У боль шай 
па ло ве вы пад каў аў та мат «дае» 
вый грыш. Зда ва ла ся б, ну вы па ла 
та бе шчас це, за бі рай гро шы і ўсё — 
мэ та да сяг ну тая, ты «за ра біў». Але 
з гэ тых шчас ліў чы каў з поў ны мі кі-
шэ ня мі ідуць да до му адзін кі (і тое, 
хут чэй за ўсё, не да до му). Ві ною та-
му ча ла ве чая сквап насць.

Атрым лі ва ец ца пры клад на так: 
ты «ста віш» дзе сяць руб лёў; аў та-
мат да зва ляе вый граць сем; кі ру-
ю чы ся тым, што гро шы яшчэ ёсць 
і яны не вя лі кія, ста віш і гэ тыя сем; 
аў та мат ад дае пят нац цаць; ста віш 
і іх; атрым лі ва еш пяць дзя сят (тут, 
зда ец ца, мож на і спы ніц ца, за браць 
гро шы і пай сці); раз ва жа еш, што 
раз ужо ёсць пяць дзя сят, то мо жа 
быць і сто — ста віш пяць дзя сят; 
аў та мат «зжы рае» іх усе — і «раз-
ві таль на ма хае ру кой».

Пас ля гэ та га, як пра ві ла, з'яў ля-
ец ца жа дан не вяр нуць са бе хоць бы 
дзе сяць руб лёў, з які мі ты прый шоў. 
Ста віш пяць руб лёў; праз коль кі ха-
доў, па доб ных на вы шэйапі са ныя, 
ты ужо «ма еш» трыц цаць і па чы на-
юц ца раз ва жан ні: «Трэ ба вяр нуць 
тыя пяць дзя сят, што я вый граў (ня-

гле дзя чы на тое, што ні ра зу ў ру ках 
гэ тыя гро шы не тры маў, заў сё ды 
зда ец ца, што яны твае па спра вяд-
лі вас ці)»; ста віш трыц цаць — аў-
та мат «ад дае» сем дзе сят. Хві лі ну 
на зад, пры га да ем, ты быў згод ны 
і на дзе сяць, а ўжо раз ліч ва еш на 
сто пяць дзя сят...

— І гэ та бяс кон цы пра цэс. Ка лі 
за кан чва юц ца гро шы, ты ідзеш па-
зы чаць у ка го за ўгод на. На ват пад 
вя лі кі пра цэнт. Я та кім чы нам за-
стаў ся без ква тэ ры... Як сён ня па-
мя таю свой пер шы ві зіт у клуб. Мы 
свят ка ва лі дзень на ра джэн ня сяб ра. 
Бы ло ўжо поз на, а круг ла су тач ных 
уста ноў у Мін ску не так ужо і шмат. 
Вось і вы ра шы лі зай сці ў за лу гуль-
ня вых аў та ма таў — уся го на па ру 
хві лін. Хо чац ца пад крэс ліць, што я 
быў цвя ро зы. Па на зі раў шы за гуль-

нёй, мы вы ра шы лі па спра ба ваць 
адзін ра зо чак. Не здар ма ка жуць, 
што па чат коў цам шан цуе: я за ра біў 
трыц цаць руб лёў, па ста віў шы «двац-
цат ку». Пас ля гэ та га вы пад ку я і за-
быў ся пра аў та ма ты, — пры гад вае 
Аляк сандр. — Праз два ме ся цы мы 
з жон кай ра зы хо дзі лі ся. Я вы ра шыў 
па кі нуць ёй ква тэ ру, а ўза мен атры-
маў да звол ба чыц ца з сы нам раз у 
ты дзень. А ў яго як раз праз два дні 
дзень на ра джэн ня. Гро шай у мя не 
за ста ло ся не вель мі мно га (прый-
шло ся на быць са бе ад на па ка ё вую 
ква тэ ру). А па да ру нак па ві нен быў 
быць шы коў ным! Тут я і ўспом ніў пра 
аў та ма ты. Мне зноў па шан ца ва ла 
свое ча со ва спы ніц ца і за стац ца пры 
гра шах. Гэ та быў дру гі і апош ні раз, 
ка лі мне так па шчас ці ла.

У да лей шым Аляк сандр, пры хо-
дзя чы ў за лу, больш па кі даў гро шай 
тут, чым пры но сіў да до му. Але не 
ад чу ваў гэ та га, та му што, ня гле-
дзя чы на іх па мер у па раў на нні з 
пер ша па чат ко вай су май стаў кі, гэ-
тыя гро шы бы лі «з аў та ма таў», а 
зна чыць, ён вый граў! Так па кры се 
зні ка лі ўсе збе ра жэн ні. Бы лі і вы-
пад кі, ка лі вый грыш пе ра вы шаў 
па чат ко вую су му, але на агуль ным 
фо не гэ та не ад бі ва ла ся.

— Ча сам я зна хо дзіў ся ў за ле 
толь кі та му, што не ха цеў іс ці да-
моў і су ма ваць там у адзі но це. Да 
та го ча су «на аў та ма тах» я за вёў 
шмат «сяб роў». І пры хо дзіць ту ды 
бы ло яшчэ больш пры ем на: ты ўсіх 
ве да еш, усе ве да юць ця бе. Але ад 
та кіх зна ём стваў вя лі ка га даб ра не 
бы ло, — пра цяг вае Аляк сандр. — 
Ся род якас цяў май го ха рак та ру па-
ча лі пра гляд вац ца дрэн ныя. Я па чаў 
зайз дрос ціць іг ра кам, якім па шан-
ца ва ла больш, чым мне. На ват не 
па мя таю, якой ве лі чы ні ра біў стаў кі, 
каб вый граць больш, чым яны. Але 
ў аў та ма таў заў сё ды свае «пла ны», 
та му я ні ко лі не аказ ваў ся «ў плю-
се».

Між тым не ўсё ўпі ра ец ца ў гро-
шы. Коль кі аса ло ды, стра ху і жа-
дан ня ў тым мо ман це, ка лі ко ціц ца 
ша рык элект рон най ру лет кі ці ка лі 
кру ціц ца ба ра бан аў та ма та! Та му і 
пры ем на бы ло пра круч ваць ба ра-
бан зноў і зноў. Ка ра цей ка жу чы, 
«на кру ціў» я на 120 ты сяч до ла раў. 
За раз не маю ні гро шай, ні ква тэ ры, 
ні сяб роў (з імі я ра за рваў ад но сі ны, 
каб не слу хаць веч нае «хо піць гу-
ляць, гэ та хва ро ба»). Ад не квац ца 
ад та го, што гэ та і са праў ды хва ро-
ба, нель га. Але я, хоць на гэ та і спат-
рэ біў ся год, пры знаю ся бе хво рым. 
Та му што амаль упэў не ны: як толь кі 
з'я вяц ца гро шы, па ня су іх «скорм лі-
ваць» аў та ма там зноў.

Аляк сандр ка жа, што боль шасць 
цяпер, на пэў на, асу джа юць яго за 
ад сут насць сі лы во лі, лег ка дум-
насць і ўпэў не ны ў тым, што яны 
ні ко лі б не апы ну лі ся ў та кой сі ту а-
цыі. «Яшчэ ня даў на я быў бы ся род 
іх. Але не трэ ба ду маць, што кож ны 
змо жа спы ніц ца пры пер шым вый-
гры шы...»

Сі ту а цыю ка мен туе кан ды-
дат псі ха ла гіч ных на вук, да цэнт 
і прак ты ку ю чы псі хо лаг Воль га 
КА ЛА МІН СКАЯ:

— У гуль ня вой за леж нас ці, як і 
ў лю бой ін шай асо бас най па та ло гіі, 
ёсць свае пры чы ны. Іс нуе цэ лы шэ-
раг праб лем, здоль ных пры вес ці да 
яе. Мно гія з іх мы на зі ра ем і ў кан-
тэкс це гіс то рыі Аляк санд ра.

Не за да во ле ны са бой мо жа быць 
лю бы ча ла век. Свое асаб лі вай кам-
пен са цы яй для яго ста но вяц ца раз-
на стай ныя хо бі. Ад нак су стра ка юц-
ца вы пад кі, ка лі ча ла век па глыб ля-
ец ца ў за леж насць. Гэ та мо жа быць 
не толь кі ал ка га лізм ці гуль ня ма нія, 
як у зга да ным вы пад ку, але і больш 
ка рыс ныя для ча ла ве ка і яго ася-
род дзя ва ры я цыі, на прык лад пра-
ца га лізм.

Ка ра ні за леж нас ці вы ні ка юць з 
ніз ка га ўзроў ню са ма ацэн кі. Лю-
бо му ча ла ве ку, як асо бе, важ на 
ўсве дам ляць сваю знач насць. Не 
атрым лі ва ю чы пор цыю са ма па ва гі 
ў рэ аль ным жыц ці, ён шу кае кам-
пен са цыю ў гуль ні.

У якас ці ад ной з пры чын, якая 
пры во дзіць да ўзнік нен ня гуль ня-
вой за леж нас ці, вар та зга даць так-
са ма імк нен не ча ла ве ка збег чы ад 
бу дзён нас ці, ма на тон нас ці свай го 
іс на ван ня. У гэ тым вы пад ку гуль ня-
ман шу кае ме на ві та вост рыя ад чу-
ван ні. І атрым лі вае іх, па коль кі сам 
пра цэс і ча кан не вый гры шу на псі-
ха фі зіч ным уз роў ні вы клі ка юць вы-
кід у кроў гар мо ну за да валь нен ня, 
яко му пас ля цяж ка знай сці за ме ну. 
Та кія ад чу ван ні мож на па раў наць 
толь кі з за ка ха нас цю. Тут на зі ра ец-
ца тая ж ды на мі ка (вый грыш, прой-
грыш, із ноў вый грыш), ім гнен ная 
зме на па дзей і вы кі ды ад рэ на лі ну.

Ад на з са мых рас паў сю джа ных 
пры чын, якія мо гуць пры вес ці да 
ўзнік нен ня якой-не будзь за леж нас-
ці, — гэ та стан псі ха ла гіч на га кры-
зі су. Ён мо жа быць уз рос та вым, 
са цы яль ным ці зме ша ным. З ад-
на го бо ку, ча ла век мо жа вый сці з 
кры зі су на мно га больш за гар та ва-
ным да лю бых жыц цё вых ня ўдач. 
Ад нак ка лі кры зіс су пра ва джа ец-
ца дэ прэ сіў ным ста нам, па чуц цем 
адзі но ты, глы бо кай не за да во ле-
нас цю рэ ча іс нас цю, то вый сці з 
яго бу дзе да стат ко ва скла да на. 
Та кая ж сі ту а цыя і з эк зіс тэн цы-
яль ным кры зі сам: ча ла век губ ляе 
сэнс іс на ван ня, ка лі ўжо да сяг нуў 
пос пе хаў і ў аса біс тым жыц ці, і ў 
кар' е ры. Яму зда ец ца, што ні чо га 
яск ра ва га з ім ужо не зда рыц ца, 
і ён па чы нае шу каць вост рыя ад-
чу ван ні ў вір ту аль най рэ аль нас ці 
(у гуль ні).

Гуль ня ма ну перш-на перш не аб-
ход на ўсвя до міць факт на яў нас ці 
за леж нас ці і за ха цець яе пе ра-
адо лець. Іс ну юць ме то ды кі са ма-
стой най ба раць бы. Ад нак ча ла век 
схіль ны да са ма апраў дан ня, та му 
да лё ка не кож ная асо ба да стат ко-
ва моц ная, каб спра віц ца з гэ тым 
са ма стой на. У боль шас ці вы пад каў 
не аб ход на звяр тац ца па да па мо гу 
да спе цы я ліс та.

У на шых су се дзяў-ра сі ян ужо да-
стат ко ва даў но прак ты ку ец ца гру-
па вая тэ ра пія, на кі ра ва ная на па-
збаў лен не ад гуль ня вой за леж нас ці. 
Мы, на жаль, па куль не мо жам па-
хва ліц ца тым жа. Ад нак та ле на ві-
тых прак ты ку ю чых псі хо ла гаў, якія 
га то вы да па маг чы ў тым лі ку і гуль-
ня ма нам, да стат ко ва.

Да р'я АРЭФ' Е ВА, 
сту дэнт ка VІ кур са 

Ін сты ту та жур на ліс ты кі БДУ.

«Між тым не ўсё ўпі ра ец ца 
ў гро шы. Коль кі аса ло ды, 
стра ху і жа дан ня ў тым 
мо ман це, ка лі ко ціц ца ша рык 
элект рон най ру лет кі ці ка лі 
кру ціц ца ба ра бан аў та ма та!»

«Гуль ня ма ну перш-на перш 
не аб ход на ўсвя до міць 
факт на яў нас ці за леж нас ці 
і за ха цець яе пе ра адо лець. 
У боль шас ці вы пад каў 
не аб ход на звяр тац ца 
па да па мо гу да спе цы я ліс та».

Сва я кі змо гуць звяр тац ца ў суд з за явай, каб 
гуль ня ма на аб ме жа ва лі ў на вед ван ні іг раль ных 
уста ноў і ўдзе ле ў аза ртных гуль нях на тэр мін 
ад шас ці ме ся цаў да трох га доў.

Ле тась у Бе ла ру сі ска рэк та ва лі Па ла жэн не аб 
ажыц цяў лен ні дзей нас ці ў сфе ры іг раль на га біз не су 
на тэ ры то рыі кра і ны. Но ва ўвя дзен не бы ло аб умоў-
ле на тым, «што мно гія ўдзель ні кі аза ртных гуль-
няў, па ку ту ю чы ад гуль ня вой за леж нас ці, не мо гуць 
пры му сіць ся бе не на вед ваць та кія ўста но вы, што 
цяг не цяж кае ма тэ ры яль нае ста но ві шча іх бліз кіх і 
раз бу рэн не най важ ней ша га са цы яль на га ін сты ту та 
дзяр жа вы — сям'і». Но вая нор ма пач не пра ца ваць 
з 28 жніў ня.

Да гэ туль жа гуль ня ман мог на пі саць сам на ся бе 
за яву з прось бай не пус каць яго ў іг раль ныя ўста-
но вы кра і ны на тэр мін ад шас ці ме ся цаў да трох га-
доў. З 2013 го да, ка лі ў бе ла ру саў з'я ві ла ся та кая 
маг чы масць, у «чор ныя спі сы» са мі ся бе за нес лі, па 
звест ках Мі ніс тэр ства па па дат ках і збо рах, больш за 
41 ты ся чу ча ла век. У боль шас ці вы пад каў гра ма дзя-
не пры ма лі ра шэн не аб ме жа ваць ся бе ў на вед ван ні 
ка зі но і за л гуль ня вых аў та ма таў на мак сі маль на маг-
чы мы тэр мін ад ра зу.

З 28 лю та га зме ніц ца ме ха нізм па да чы за явы: су-
пра цоў ні кі ка зі но бу дуць пе ра да ваць яе ў Мі ніс тэр ства 
па па дат ках і збо рах не па фак се, а праз «Спе цы-
яль ную кам п'ю тар ную ка са вую сіс тэ му». Пас ля па-
да чы за явы яна вы дасць гра ма дзя ні ну спе цы яль ны 
да ку мент, які па цвяр джае пры ём за явы і ўня сен не 
звес так у ба зу. Ад каз ваць за но вую сіс тэ му бу дзе Ма-

ні то рын га вы цэнтр па іг раль ным біз не се. Як і ра ней, 
за яву мож на на пі саць у лю бой іг раль най уста но ве, 
да стат ко ва мець пры са бе паш парт. За ба ро на бу дзе 
рас паў сюдж вац ца на ўсе ка зі но і гуль ня выя за лы ў 
кра і не.

Па тра піць у «чор ны спіс» мож на бу дзе і з па да чы 
род ных. За яву ў суд мо гуць ад нес ці баць кі гуль ня ма на 
(уклю ча ю чы пры ём ных), дзе ці (уклю ча ю чы тых, ка го 
ўсы на ві лі і ўда ча ры лі), род ныя бра ты і сёст ры, дзя-
ду лі, ба бу лі, уну кі, жон кі і му жы, а так са ма апе ку ны, 
па пя чы це лі і ін шыя асо бы, якія ра зам пра жы ва юць і 
вя дуць з іг ра ком агуль ную гас па дар ку. У суд мо гуць 
звяр нуц ца так са ма пра ку рор, ор га ны апе кі і па пя-
чы цель ства. Пас ля вы ня сен ня су дом ра шэн ня та му, 
хто звяр нуў ся ў суд, трэ ба бу дзе на кі ра ваць яго ко пію 
ў Ма ні то рын га вы цэнтр па іг раль ным біз не се, каб 
звест кі іг ра ка ўнес лі ў «чор ны спіс».

Сяр гей РА СОЛЬ КА. rs@zviazda.by

А вы ве да лі?А вы ве да лі?

Ру ка да па мо гі бліз ка му

ці Аў та ма ты шчас це не вы да юць
НА ВЫ БЫ ВАН НЕ,НА ВЫ БЫ ВАН НЕ,

Ра зу мен не та го, што ты за леж ны 
ад «ад на ру ка га бан ды та», пры хо дзіць, 
у леп шым вы пад ку, ка лі ў кі шэ нях «гу ляе 
скраз няк», а ў гор шым — пас ля пад пі сан ня 
да ку мен таў аб пе ра да чы сва ёй ква тэ ры 
за даў гі. Як усё гэ та ад бы ва ец ца ў жыц ці, 
нам рас ка заў заў сёд нік гуль ня вых клу баў 
Аляк сандр. Ка лі ўсё зда ры ла ся, яму бы ло 
34 га ды, ён пра ца ваў ганд лё вым прад стаў ні ком, 
экс пе ды та рам...

ГУЛЬ НЯ 


