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Чор ны пры від
Го лад — на са мрэч веч-

ны спа да рож нік ча ла вец ва. 
Гэ тая з'я ва не ад ной чы згад-
ва ец ца ў ле та пі сах і на ват 
еван гель скіх пра роц твах. Да 
ХІХ ста год дзя ма са вы го лад 
час та ўзні каў у мно гіх кра і-
нах, быў звя за ны з не ўра-
джа ем і вой на мі. У Ся рэд ня-
веч чы на кож ныя 8—10 га доў 
вы па даў адзін га лод ны год з 
вы со кай смя рот нас цю. Асаб-
лі ва цяж кія бы лі 1030—1032 
га ды ў Фран цыі, 1280—1282 
га ды — у Ба ге міі. Па сло вах 
су час ні каў, пад час го ла ду 
1125-га на сель ніц тва Гер-
ма ніі змен шы ла ся на па ло ву. 
Спа да рож ні ка мі гэ тай з'я вы 
бы лі хва ро бы, мор, ра ба ван-
ні, за бой ствы і са ма губ ствы. 
Спра ва да хо дзі ла на ват да 
ад кры та га па жы ран ня дзя-
цей баць ка мі (як у 1505 го дзе 
ў Венг рыі). Звы чай най і на-
ват уза ко не най ме раю бы ло 
вы гнан не бед ных за га рад-
скую мя жу, дзе яны бы лі асу-
джа ны на га лод ную смерць. 
У Фран цыі гэ та прак ты ка-
ва ла ся яшчэ ў ХVІІ ста год-
дзі. У 1772 го дзе ў Сак со ніі 
150 ты сяч ча ла век па мер лі 
ад не да хва ту хле ба. Ма са вы 
го лад у За ход няй Еў ро пе сы-
шоў у мі ну лае з ся рэ дзі ны ХІХ 
ста год дзя дзя ку ю чы раз віц цю 
су свет на га ганд лю і шля хоў 
зно сін, што да зво лі ла хут ка 
за бяс пе чыць па стаў кі хар ча-
ван ня ў не ўра джай ныя рэ гі ё-
ны. Склаў ся су свет ны ры нак 
хар ча ван ня. Цэ ны на хлеб 
пе ра ста лі на ўпрост за ле жаць 
ад ўра джаю ў кра і не.

Але жу дас ная з'я ва не знік-
ла зу сім, яна ўзні кае час ад 
ча су ў роз ных рэ гі ё нах све ту, 
быц цам чор ны пры від. Так, за 
са вец кім ча сам згад ва юц ца 
тры вя лі кія хва лі ма са ва га го-
ла ду. У 1921—1922 га дах ён 
аха піў 35 гу бер няў (Па вол жа, 
Паў днё вую Укра і ну, Крым, 
Баш кі рыю, част ко ва Ка зах-
стан, Пры ўрал ле і За ход нюю 
Сі бір) з агуль ным на сель ніц-
твам у 90 міль ё наў ча ла век, з 
якіх га ла да ла не менш за 40 
міль ё наў (па афі цый ных са-
вец кіх да ных — 28 міль ё наў). 
Коль касць ах вяр го ла ду скла-
ла ка ля 5 міль ё наў ча ла век. 
Го лад 1932—1933 га доў лю та-
ваў на тэ ры то рыі Украі ны, Бе-
ла ру сі, Паў ноч на га Каў ка за, 

Па вол жа, Паўд нё ва г а Ура ла, 
За ход няй Сі бі ры, Ка зах ста на, 
што па цяг ну ла знач ныя ча-
ла ве чыя ах вя ры (па роз ных 
ацэн ках ад 2 да 8 міль ё наў 
ча ла век). У 1946—1947 га-
дах ад зна ча ны трэ ці ма са вы 
го лад са вец ка га пе ры я ду. У 
вы ні ку за гі ну ла, па роз ных 
ацэн ках, ад 200 ты сяч да 1,5 
міль ё на ча ла век.

Шэ раг аф ры кан скіх кра ін 
пе ра жы ва лі ма са вы го лад у 
1968—1973 га дах. Так, у вы-
ні ку не да хва ту хар ча ван ня, 
вы клі ка на га за су хай, у Ні-
ге ры па мер ла 100 ты сяч ча-
ла век. У агля дзе сты хій ных 
бед стваў На цы я наль на га 
геа гра фіч на га та ва рыст ва ў 
1978 го дзе док тар Дрэй сбек 
пі саў з Ні ге ра: «Я ба чыў ты-
ся чы тру паў свой скіх жы вёл... 
Ка чэў ні кі, якія ка лісь ці імі ва-
ло да лі, зна хо дзі лі ся ў ла ге рах 
вы ра та ван ня і атрым лі ва лі 
ежу, да сла ную з уся го све-
ту. Мы ба чы лі лю дзей, якія 
па ку та ва лі ад не да ядан ня і 
хва роб. Пры та кім са сла бе-
лым зда роўі мно гія па мі ра лі 
ад пнеў ма ніі, ад ру і кок лю шу. 
Па доб ных на ступ стваў го ла-
ду я амаль не су стра каў. Ні-
гер раз ме шча ны ў зо не Са хе-
ля Аф ры кі, з'яў ля ец ца са мым 
за суш лі вым мес цам у све це. 
Ка лі не вы па да юць даж джы, 
тут па-ра ней ша му па мі ра юць 
лю дзі, пе ра сы ха юць рэ кі, гі-
не ўра джай». Ад маш таб на га 
ма са ва га го ла ду ва Ус ход няй 
Аф ры цы ў 2011 го дзе па мер лі 
ад 50 да 100 ты сяч ча ла век, 
на поў дзень ад Са ха ры і ця-
пер не да ядае кож ны чац вёр-
ты. У дру гой па ло ве 1990-х 
га доў Паў ноч ная Ка рэя з-за 
маш таб ных па во дак пе ра-
жы ла ма са вы го лад ся род 
на сель ніц тва, які каш та ваў 
сот ні ты сяч жыц цяў. Па стаў-
кі ежы тут у пэў най ме ры ста-
бі лі за ва лі ся толь кі ў па чат ку 
2000-х га доў.

У гла баль ным кан тэкс це, 
ня гле дзя чы на знач ныя да-
сяг нен ні ў ска ра чэн ні хра-
ніч на га го ла ду ў 1980-я і ў 
пер шай па ло ве 1990-х, пра-
грэс па зні жэн ні коль кас ці 
га ла да ю чых за па во ліў ся ў 
пе ры яд з 2000 па 2010 год. 
Як пра ві ла, та кая не бяс пе ка 
іс нуе ў са мых бед ных кра і нах 
і рэ гі ё нах све ту, якія ста лі 
арэ най унут ра ных і знеш ніх 
кан флік таў. Ад нак коль касць 

та кіх рэ гі ё наў у апош нія га ды, 

на жаль, па вя ліч ва ец ца, пры-

чым на сель ніц тва там рас це, 

што яшчэ больш па гар шае сі-

ту а цыю. Гэ тыя тэ ры то рыі і ў 

ХХІ ста год дзі жы вуць, пад па-

рад коў ва ю чы ся пры род ным 

цык лам — за су ха для мно гіх 

азна чае га лод ную смерць.

Ка та лі за тар 
рэ ва лю цый

Ана лі ты кі дас ка на ла вы-

ву чы лі гла баль ную з'я ву і 
вы нес лі свой вер дыкт. Сты-
вен Дзе вер, аў тар шмат лі кіх 
да сле да ван няў аб пры чы нах 
яе ўзнік нен ня, у 2000 го дзе 
апуб лі ка ваў кні гу «Го лад 
у ХХ ста год дзі», у якой асаб-
лі вая ўва га ўдзяляецца сі ту а-
цыі ў Аф ры цы. На яго дум ку, 
у гэ тым рэ гі ё не све ту га лоў-
най пры чы най го ла ду з'яў ля-
юц ца ўз бро е ныя кан флік ты, 
якія зні шча юць сель скую гас-

па дар ку і пры вод зяць да ха о-
су ў сіс тэ мах да стаў кі хар ча-
ван ня. Дзе вер рэ зю муе, што 
«го лад уз ні кае толь кі та му, 
што яго ні хто не па спра ба ваў 

пра ду хі ліць». Бры тан скі аф-

ры ка ніст Алекс дэ Ва ал, аў-

тар шмат лі кіх кніг пра го лад у 

Аф ры цы, у апош няй з іх «Го-

лад, які за бі вае: Да рфур, Су-

дан» сцвяр джае, што «лю бы 

ўрад, ка лі та го жа дае, мо жа 

пры няць эфек тыў ныя ме ры, 

здоль ныя спы ніць го лад». Ён 

ад зна чае, што Аф ры ка ва ло-

дае знач ным па тэн цы я лам у 

га лі не сель скай гас па дар кі і, 

та кім чы нам, ня ма пад стаў, 

каб кан ты нент ад чу ваў дэ фі-

цыт з хар ча ван нем.

Майк Дэ віс у кні зе «Ха-

ла кост Вік та ры ян скай эпо хі» 
апіс вае тра гіч ную сі ту а цыю, 

якая скла ла ся ў мно гіх рэ-

гі ё нах све ту на пры кан цы 

ХІХ ста год дзя. Та ды го лад 

уз нік у мно гіх рэ гі ё нах Ін дыі, 

Кі тая, Бра зі ліі і Аф ры кі, смя-

рот насць бы ла не ве ра год на 

вы со кай — да ро гі бы лі лі-

та раль на па кры тыя це ла мі 
па мер лых. Го лад вы клі каў 
ма са выя хва лі міг ра цыі на-
сель ніц тва, пры вёў да ра ба-
ван няў, за бой стваў і гвал ту, 
уз нік нен ня эпі дэ мій. Дэ віс 
пад крэс лі вае, што ў шмат лі кіх 
вы пад ках ула ды не адэ кват на 
і вель мі цы ніч на рэ ага ва лі на 
гэ тую ка та стро фу. На прык-
лад, у тыя га ды аб' ёмы вы-
ва зу пша ні цы з Ін дыі ў Еў ро-
пу па бі лі ўсе рэ кор ды, хоць 
міль ё ны ін ду саў па мі ра лі ад 
не да хва ту хар ча ван ня. Ула-
ды і ганд ля ры збож жам тлу-

ма чы лі свае дзе ян ні за ко на мі 
сва бод на га ганд лю, па коль кі 
еў ра пей цы маг лі за пла ціць 
за хлеб больш, чым ін дый цы. 
Дэ віс лі чыць, што па доб ныя 
дзе ян ні ўла даў мо гуць лі чыц-
ца ак там ге на цы ду.

Аў та ры ака дэ міч на га 
збор ні ка «Дэ ма гра фія го ла-
ду» ад зна ча юць, што ў ча сы 
ма са ва га го ла ду звы чай на гі-
не больш муж чын, чым жан-
чын, а пры чы на боль шас ці 
смер цяў не ўлас на го лад, а 
не па збеж на спа да рож ныя 
яму хва ро бы. Іс ну юць і ін шыя 
на ступ ствы. Так, на прык лад, 
рэз ка па вя ліч ва ец ца коль-
касць са ма губ стваў, ска ра-
ча ец ца ўзро вень на ра джаль-
нас ці (пас ля за кан чэн ня го-
ла ду звы чай на на зі ра ец ца 
ка рот ка тэр мі но вы ўсплёск 
на ра джаль нас ці, які зноў пе-
ра тва ра ец ца ў спад) і па мян-
ша ец ца коль касць шлю баў. 
Ма са вы го лад пры во дзіць да 
сур' ёз най зме ны дэ ма гра фіч-

най струк ту ры на сель ніц тва: 
у пры ват нас ці, рэз ка па мян-
ша ец ца до ля дзя цей і ста рых і 
па вя ліч ва ец ца до ля жан чын.

«Го лад — вось што ро-

біць лю дзей рэ ва лю цы я не-

ра мі. Свой ці чу жы. Але ка лі 

яго ад чу ва юць, як свой», — 

ска заў не ка лі ле ген дар ны 

ла ці на а ме ры кан скі рэ ва лю-

цы я нер Эр нес та Чэ Ге ва-

ра. Як ад зна чае хар чо вая і 

сель ска гас па дар чая ар га-

ні за цыя ААН (FАО), ця пер 

ёсць «да стат ко выя рэ сур сы 

для за да валь нен ня хар чо вых 

па трэб све ту», ад нак «пра-

цяг ва юць іс на ваць цяж кас ці 

эка на міч на га, са цы яль на га і 

па лі тыч на га ха рак та ру, якія 

пе ра шка джа юць за да валь-

нен ню гэ тых па трэб». Па 

сцвяр джэн ні FАО, кож ны сё-

мы ча ла век у све це па ку туе 

ад хра ніч на га го ла ду і не да-

ядан ня.

Што дня ад го ла ду ў све-

це па мі ра юць ка ля 25 ты сяч 

ча ла век. Ся род тэ ры то рый з 
мак сі маль най смя рот нас цю 
ад го ла ду — кра і ны з вы со-
кай шчыль нас цю на сель ніц-
тва, не да хва там пры род ных 
рэ сур саў (перш за ўсё ва ды), 
рэ лі гій ны мі за ба ро на мі на рэ-
гу ля ван не на ра джаль нас ці. 
У най гор шым ста не жы ха ры 
кра ін, дзе ўсе гэ тыя фак та-
ры прад стаў ле ны ад на ча со ва 
(на прык лад, Эфі о пія). Пра да-
стаў лен не хар чо вай да па мо-
гі — толь кі ад тэр мі ноў ка: ні 
ва ды, ні ўрад лі вай зям лі для 
тых, якія зноў на ра дзі лі ся, ня-
ма, і сі ту а цыя з кож ным го-
дам па гар ша ец ца.

На чым тры ма ец ца 
хар чо вая бяс пе ка?

Бры тан скі ана лі тыч ны 
цэнтр Сhаthаm Hоusе вы явіў 
14 геа гра фіч ных кро пак і аб'-
ек таў інф ра струк ту ры, на якіх 
тры ма ец ца су свет ная хар чо-
вая бяс пе ка, пі ша вы дан не Еl 
Раіs. Ся род іх — Па нам скі і 
Су эц кі ка на лы, Бас фор і Дар-
да не лы, Гіб рал тар скі пра ліў, 
пар ты на бе ра гах Чор на га 
мо ра і чы гун кі пры чар на мор-
ска га рэ гі ё на. Да след чы кі 
пе ра сце ра га юць: ні ўра ды, ні 
між на род ныя ар га ні за цыі не 
на да юць на леж най ува гі праб-
ле мам, які мі ба га тыя кры зі-
сы ў ад па вед ных кроп ках. 
На прык лад, ка лі пе ра крыць 
пра лі вы Бас фор і Дар да не-
лы, гэ та мо жа спра ва ка ваць 

дэ фі цыт хар ча ван ня ў Паў-
ноч най Аф ры цы. Тлу ма чыц ца 
ўсё прос та — праз гэ тыя пра-
лі вы пе ра праў ля ец ца пя тая 
част ка су свет на га экс пар ту 
пша ні цы — пар тыі, якія ад-
гру жа юц ца з Ра сіі, Укра і ны і 
ін шых кра ін Пры чар на мор'я і 
на кі роў ва юц ца ў Паў ноч ную 

Аф ры ку, а так са ма на Бліз кі 

Ус ход. Аль тэр на тыў ных марш-

ру таў або спо са баў да ста віць 

пша ні цу ў рэ гі ё ны-атры маль-

ні кі прак тыч на ня ма.

Па ін фар ма цыі Еl Раіs, 

60% ка ло рый, спа жы ва е мых 

ча ла вец твам, пры па да юць 

на ку ку ру зу, пша ні цу і рыс. 

Гэ ты мі пра дук та мі сіл ку юц ца 

2,8 млрд ча ла век. «Та му праб-

ле мы, якія мо гуць уда рыць па 

асноў ных вуз лах ім пар ту і экс-

пар ту гэ тых пра дук таў, ства-

ра юць сур' ёз ную ры зы ку для 

хар чо вай бяс пе кі мно гіх кра-

ін», — пі ша вы дан не. «Гэ та не 

та кія пры кмет ныя ры зы кі, пра 

іх ду ма юць не да стат ко ва, каб 

пад рых та вац ца», — пры знае 

га лоў ны эка на міст FАО Аб-

доль рэ за Аба сі ан. У дак ла дзе 

Сhаthаm Hоusе га во рыц ца аб 
клі ма тыч ных зме нах, якія мо-
гуць вы клі каць не ўра джай 
на гле бе за су хі ці па во дак, а 
так са ма спра ва ка ваць збоі ў 
па стаў ках. Да пус цім, ура ган 
пе ра шко дзіць экс пар ту пша ні-
цы з ЗША, а па вод кі ў Бра зі ліі 
пе ра шко дзяць да стаў цы соі ў 
пар ты. «Ёсць так са ма ры зы-
ка, што гэ тыя «бу тэ леч ныя 
рыль цы» бу дуць пе ра кры тыя 
з пры чы ны кан флік таў, вой-
наў ці су тык нен няў», — пі ша 
Еl Раіs.

У дак ла дзе пра па на ва ны 
кан крэт ныя ме ры: зра біць 
за па сы хар ча ван ня на вы па-
дак над звы чай ных сі ту а цый, 
за клю чыць па лі тыч ныя па-
гад нен ні, ін вес та ваць у ма-
дэр ні за цыю інф ра струк ту ры. 
«Не вар та ўпа даць у па ні кёр-
ства», — мяр куе Аба сі ан, пад-
крэс лі ва ю чы, што ў дак ла дзе 
ідзе га вор ка аб па тэн цый ных 
ры зы ках і праб ле мах. І ўсё ж 
вы дан не ад зна чае: «Рост на-
сель ніц тва і зме ны ра цы ё ну 
азна ча юць, што ўсё больш 
кра ін упа дае ў за леж насць 
ад ім пар ту хар ча ван ня».

Па вод ле ацэ нак Ар га ні-
за цыі Аб' яд на ных На цый, да 
кан ца ста год дзя на пла не це 
бу дуць пра жы ваць 11,2 млрд 
ча ла век. За раз гэ ты па каз-
чык скла дае 7,5 млрд. Ге не-
раль ны ды рэк тар Хар чо вай 
і сель ска гас па дар чай ар га-
ні за цыі ААН Жа зэ Гра цы я ні 
да Сіл ва па пя рэдж вае, што 
ча ла вец тва ўжо пе ра вы сі ла 
ме жы маг чы мас цяў на шай 
пла не ты, та му не аб ход-
на тэр мі но ва змя ніць сваё 
стаў лен не да на ва коль на га 
ася род дзя. Рост на сель ніц-
тва ад бы ва ец ца ў са мы ня-
зруч ны час. Каб пе ра маг чы 
гла баль нае па цяп лен не, ча-
ла вец тву трэ ба ад да ваць усё 
больш па сяў ных пло шчаў для 
вы рошч ван ня сы ра ві ны для 
бія па лі ва. Пры гэ тым вы ся-
каць ля сы пад но выя сель-
гас па лет кі так са ма нель га: 
пла не та і так за ды ха ец ца ад 
пар ні ко вых га заў, іх вы кі ды 
ле тась па бі лі ўсе рэ кор ды.

Та му на ву коў цаў сур' ёз на 
хва люе пы тан не: чым на сель-
ніц тва Зям лі бу дзе хар ча вац-
ца ў на ступ ныя дзе ся ці год-
дзі? На пер шы по гляд ад каз 
ві да воч ны — каб пра кар міць 
жы ха роў, аг ра ры ям трэ ба 
прос та па вя ліч ваць пра дук-
цый насць. Тым больш ура-
джай насць і так па ста ян на 
па вы ша ец ца дзя ку ю чы з'яў-
лен ню но вых сін тэ тыч ных 
угна ен няў. Але не ўсё так 
прос та. Каб у све це не бы ло 
не да хва ту ежы, вы твор часць 
збож жа вых па він на пад во іц-
ца. 40 га доў для гэ та га бу-
дзе не да стат ко ва, па лі чы лі 
да след чы кі з уні вер сі тэ та Мі-
не со ты. Ура джай насць рас-
це за над та па воль на. На ват 
там, дзе на служ бу сель гас-
вы твор цам па стаў ле ны ўсе 
да сяг нен ні на ву кі, па вы сіць 
пра дук цый насць больш за 
пэў ны ўзро вень не атры ма-
ец ца. Вы твор цы ўпі ра юц ца 
ў «бія ла гіч ную сця ну» — не-
маг чы масць вы рошч ваць на 
ад ным участ ку больш вы-
зна ча най коль кас ці пра дук-
цыі. Ці азна чае гэ та, што ў 
бу ду чы ні свет без аль тэр на-
тыў на су тык нец ца з маш таб-
ным го ла дам? Зу сім не. Каб 
ежы ха па ла ўсім жы ха рам 
Зям лі, лі чаць экс пер ты, ча-
ла вец тву трэ ба вы ра шыць 
не каль кі гла баль ных праб-
лем. Па-пер шае, ад мо віц ца 
ад вы твор час ці бія па лі ва. 
Па вы сіць ура джай насць, дзе 
гэ та маг чы ма, удас ка наль-
ваць угна ен ні. Па мен шыць 
коль касць мя са ў ра цы ё не 
лю дзей, а так са ма ска ра ціць 
коль касць хар чо вых ад хо даў 
ва ўсім све це. Комп лекс за-
дач, як ба чым, уну шаль ны, 
спра віц ца з ім бу дзе ня прос-
та, ад нак і вы нік та го вар ты.

За хар БУ РАК.
burаk@zvіаzdа.bу

У ПО ШУ КАХ ЕЖЫ
Ці здо лее ча ла вец тва пе ра адо лець ма са вы го лад?

Са вет Бяс пе кі ААН за явіў, што з-за су тык нен няў у 
Еме не, Са ма лі, поў на чы Ні ге рыі і ў Паў днё вым Су да не 
20 міль ё наў лю дзей су тык ну лі ся з го ла дам. У за яве, 
пры ня тай пры пад трым цы 15 дзяр жаў, вы каз ва ец ца 
за не па ко е насць у су вя зі з тым, што кан флік ты ў гэ-
тых ча ты рох кра і нах ма юць не га тыў ныя гу ма ні тар-
ныя на ступ ствы для гра ма дзян ска га на сель ніц тва. 
На дум ку на мес ні ка ге не раль на га сак ра та ра ААН па 
гу ма ні тар ных пы тан нях Сты ве на О' Бра е на, ча ла вец тва 
на па ро зе гу ма ні тар на га кры зі су — свет су тык нуў ся з 
«най гор шым го ла дам з 1945 го да», які па гра жае ў тым 
лі ку ка ля 2 млн дзя цей. Сё ле та «воб лас ці го ла ду» ўяў-
ля юць са бой доб ра пры кмет ны по яс на кар це све ту. 
Ад мет на, што най больш жах лі вая сі ту а цыя скла ла ся 
на ват не на тэ ры то рыі Аф ры кан ска га кан ты нен та, а 
на поўд ні най ба га цей ша га Ара вій ска га паў вост ра ва. 
Чым па гра жае ма са вы го лад?


