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Вік тар 
ВЯ ТОШ КІН

Ён на ра дзіў ся 10 мая 1925 

го да ў вёс цы Но вая Міль ча Го-

мель ска га ра ё на. Ця пер яе не

знай сці на кар це Бе ла ру сі — 

у 1980-я га ды па се лі шча па глы-

 нуў Го мель. Дзя цін ства Вік та ра 

Дзміт ры е ві ча прай шло по бач 

з чы гун кай — на сталь ной ма-

гіст ра лі пра ца ваў яго баць ка. Да 

вай ны хло пец па спеў скон чыць 

дзе вяць кла саў і ўжо за дум ваў ся 

на конт бу ду чай пра фе сіі, але на-

ста ла 22 чэр ве ня 1941-га...

Шас нац ца ці га до вы пад ле так 

ак тыў на ўклю чыў ся ў пад рых-

тоў ку да аба ро ны Го ме ля. Ён 

да па ма гаў ка паць су праць тан-

ка выя рвы. Але ка лі Го мель у 

жніў ні 1941-га за ха пі лі нем цы, 

юнак быў вы му ша ны ўсё ж за-

стац ца на доў гія два га ды пад 

аку па цы яй. За не каль кі ме ся цаў 

да вы зва лен ня го ра да яго сха пі-

лі гіт ле раў цы пад час аб ла вы на 

вёс ку, каб ад пра віць на пры му-

со выя ра бо ты ў Гер ма нію. Але 

ён здо леў уця чы з-пад ахо вы і 

ха ваў ся ў ад ной з на ва коль ных 

вё сак. Як толь кі Чыр во ная Ар мія 

вы зва лі ла Го мель, вый шаў са 

свай го схо ву.

Тым ча сам у аб лас ным цэнт-

ры ад на віў ра бо ту чы гу нач ны 

тэх ні кум, і ме на ві та ту ды і па-

сту піў на ву чо бу Вік тар Дзміт ры е-

 віч. Ён аў та ма тыч на атры маў 

бронь. Зда ва ла ся б, вай на для 

яго скон ча на, але... 18-га до вы 

юнак у адзін з лю таў скіх дзён 

1944-га пры хо дзіць даб ра воль-

цам у Го мель скі рай ва ен ка-

мат і про сіць на кі ра ваць яго на 

фронт. Ту ды ён і тра піў пас ля 

ме ся ца пад рых тоў кі ў за па сным 

страл ко вым пал ку блі зу го ра да 

Ста ра дуб, які мес ціц ца на тэ ры-

то рыі Бран скай воб лас ці. Хлоп-

цу да вя ло ся змя ніць не каль кі 

вай ско вых спе цы яль нас цяў, але

ўрэш це ён стаў на вод чы кам мі на -

мё та. Ва я ваў у скла дзе 82-й

страл ко вай ды ві зіі, якая пад час 

апе ра цыі «Баг ра ці ён» вы зва ля-

ла бе ла рус кую зям лю.

Ор дэн Сла вы ІІІ сту пе ні Вік-

тар Вя тош кін атры маў узім ку 

1945-га. У ся рэ дзі не сту дзе ня 

па ча ла ся Віс ла-Одэр ская стра-

тэ гіч ная апе ра цыя, мэ тай якой 

быў вы хад на под сту пы да Бер-

лі на. Але спяр ша трэ ба бы ло 

пра рваць ня мец кую аба ро ну 

на за ход нім бе ра зе Віс лы. Гэ-

тая мэ та ста ві ла ся ў тым лі ку 

пе рад 61-й ар мі яй, якая бра ла 

ўдзел у Вар шаў ска-Поз нан скай 

на сту паль най апе ра цыі. Вік тар 

Вя тош кін пад час ба ёў блі зу го-

ра да Вар ка па да віў два ня мец-

кія ку ля мёт ныя пунк ты і пры-

цэль ным аг нём зні шчыў больш 

за дзя ся так гіт ле раў цаў.

За час ба ёў на фрон це Вік тар 

Вя тош кін па ка заў ся бе як вель мі 

да свед ча ны ба ец. Гэ та да ло пад-

ста вы для та го, каб па вы сіць яго 

да ка ман дзі ра мі на мёт на га раз-

лі ку. Там жа, у Поль шчы, ге рой 

на ша га апо ве ду ўпер шы ню 

пры ме раў лыч кі ма лод ша га сяр-

жан та.

...У кан цы са ка ві ка 1945-га 

ка ман да ван не па ста ві ла за да чу 

зні шчыць ва ро жы плац дарм на 

ўсход нім ба ку Одэ ра на тэ ры-

то рыі су час на га За ход не па мор-

ска га ва я вод ства Поль шчы. Раз-

лік пад кі раў ніц твам ма лод ша га 

сяр жан та Вя тош кі на зні шчыў 

два аг ня выя пунк ты нем цаў і 

ка ля дзя сят ка ва ро жых сал дат 

і афі цэ раў. Гэ та па спры я ла та-

му, каб па зба віц ца ад па гро зы з 

бо ку плац дар ма. А Вік тар Дзміт-

ры е віч быў прад стаў ле ны да ор-

дэ на Сла вы ІІ сту пе ні.

У па чат ку мая, ка лі Трэ ці рэйх 

іс на ваў апош нія дні, Чыр во ная 

Ар мія імк ну ла ся вый сці да Эль-

бы, каб су стрэц ца там з са юз ні-

ка мі. Баі пал ка, у якім слу жыў 

ге рой на ша га апо ве ду, іш лі ў 

Сак со ніі. Раз лік пад ка ман да-

ван нем сяр жан та Вятош кі на лік-

ві да ваў пяць ва ро жых аг ня вых 

пунк таў. Лі та раль на праз дзень 

19-га до вы юнак вёў агонь з мі на-

 мё та, пры гэ тым пад стрэ ліў-

 шы з аў та ма та ка ля дзя сят ка во-

ра гаў. Ды і свой двац ца ты дзень 

на ра джэн ня, які прый шоў ся на 

на ступ ныя су ткі пас ля Пе ра мо гі, 

ён су стрэў у ба ях з час ця мі СС, 

якія не жа да лі ка пі ту ля ваць.

Вік тар Вя тош кін быў прад-

стаў ле ны да ўзна га ро джан ня 

ор дэ нам Сла вы І сту пе ні ў 1946 

го дзе. Але... так скла ла ся, што 

ўзна га ро да да сал да та свое ча-

со ва не дай шла. Амаль чвэрць 

ста год дзя за няў яе шлях. Уру-

чэн не ж ад бы ло ся дзя ку ю чы 

пісь мен ні ку Яў ге ну Верт лі бу. 

Пра цу ю чы ў ва ен ным ар хі ве ў 

па чат ку 1970-х га доў, ён знай-

шоў звест кі пра тое, што Вік тар 

Вя тош кін быў прад стаў ле ны 

да гэ тай вы со кай уз на га ро ды, 

ад нак ча мусь ці яе не атры маў. 

Хі ба бы ла не ад клад на вы праў-

ле на.

Вік тар Вя тош кін стаў ад ным 

з вай скоў цаў, якія рас пі са лі ся на 

рэйх ста гу. Ён па кі нуў над піс «Го-

мель. Вя тош кін. Міль ча». Свой пра-

цоў ны шлях ён звя заў з фаб ры -

кай «Па лесд рук», дзе пра ца -

ваў аж но да са май пен сіі. Яго 

пра цоў ныя за слу гі аца ні лі вы со-

ка — ор дэ нам Ле ні на і зван нем 

«За слу жа ны ра бот нік пра мыс-

ло вас ці БССР». Пас ля вы ха ду 

на за слу жа ны ад па чы нак Вік тар 

Вя тош кін спа чат ку жыў у Го ме лі, 

але пас ля скла да най апе ра цыі 

ў 2010-м пе ра браў ся да сва ёй 

дач кі ў ста лі цу. У Мін ску ён пра-

жыў пяць га доў. Па ха ва ны на 

сва ёй ра дзі ме, на мо гіл ках бы-

лой вёс кі Но вая Міль ча.

Па вел РУ БІС
Ён на ра дзіў ся ў лю тым 1923 го да на поў-

на чы Бе ла ру сі — у вёс цы Мі ку лен кі Ра сон-

ска га ра ё на. Сям'я жы ла не ба га та. Та му, 

скон чыў шы ся мі год ку, Па вел Іва на віч не 

пай шоў да лей грыз ці гра ніт на ву кі, а па чаў 

пра ца ваць у мяс цо вым кал га се. Там яго і 

за спеў па ча так Вя лі кай Ай чын най вай ны.

Што та кое мяс ці ны на сты ку Бе ла ру сі, 

Ра сіі і Лат віі? Час цей за ўсё — ве лі зар ныя 

ля сы з ня час ты мі па се лі шча мі. Але для нем-

цаў гэ ты на пра мак быў стра тэ гіч на вель мі 

важ ны. З лат вій скіх парт оў, якія яшчэ з цар-

скіх ча соў бы лі «за то ча ны» пад пе ра вал ку

вя лі кай коль кас ці гру заў, гэ та быў най -

ка ра цей шы шлях для нем цаў праз Вя лі кія Лу-

кі да Ржэ ва і да лей да Маск вы. Вось та му 

і дзей ні ча ла на са май поў на чы Бе ла ру сі і 

ў па меж ных ра ё нах Ка лі нін скай воб лас ці 

Ра сон ская пар ты зан ская бры га да. У 1942 

го дзе ту ды і сы шоў Па вел Ру біс.

Бры га да злу чы ла ся з час ця мі Чыр во най 

Ар міі ў па чат ку ліс та па да 1943 го да, а 20-га-

до вы пар ты зан Па вел Ру біс не ўза ба ве быў 

пры зва ны ў вой ска. Пер шы ўчы нак, ад зна-

ча ны ор дэ нам Сла вы ІІІ сту пе ні, ён здзейс-

ніў, яшчэ зна хо дзя чы ся ў ста ту се кур сан та 

ву чэб най ро ты 156-й страл ко вай ды ві зіі, 

якая ва я ва ла на 1-м Пры бал тый скім фрон-

це. 26 снеж ня баі іш лі за вёс ку Фі лі пен кі, 

якая зна хо дзі ла ся ў Га ра доц кім ра ё не. Ад 

пры цэль на га агню на ша га ге роя па ляг лі 

больш за дзя ся так гіт ле раў цаў.

А вось да на ступ най уз на га ро ды прай-

шоў амаль год. У ве рас ні 1944-га нем цы 

вель мі моц на су пра ціў ля лі ся пры на ступ-

лен ні са вец кіх вой скаў у Лат віі. Кры ху паз-

ней сфар мі ру ец ца «Кур лянд скі ка цёл», баі 

ў якім бу дуць іс ці яшчэ не каль кі ме ся цаў 

пас ля ка пі ту ля цыі Гер ма ніі. А па куль што 

гіт ле раў цы імк ну лі ся ад біць на зад буй ны 

транс парт ны ву зел Ел га ву. Баі за яго іш-

лі на столь кі жорст кія, што ў пас ля ва ен ны 

час гэ ты го рад фак тыч на бу да ва лі з ну ля. 

Ад на віць уда ло ся толь кі не каль кі гіс та рыч-

ных бу дын каў. Блі зу Ел га вы пад раз дзя лен ні 

Чыр во най Ар міі фар сі ра ва лі ра ку Лі е лу пе. 

Ва ро жыя ку ля мёт ныя раз лі кі ўсклад ня лі 

пе ра пра ву. Ка ман дзір раз лі ку ку ля мёт най 

ро ты 417-га страл ко ва га пал ка Па вел Ру-

біс, у сваю чар гу, пры кры ваў аг нём на шых

сал дат і пад час бою пры му сіў на заўж ды 

змоўк нуць два ня мец кія аг ня выя пунк ты.

43-я ар мія, у скла дзе якой дзей ні чаў 

417-ы страл ко вы полк, пас ля бы ла пе ра кі ну-

та на ўзяц це Ме ме ля (ця пе раш няй Клай пе-

ды) — буй но га мар ско га пор та. 13 сту дзе ня 

баі раз га рэ лі ся па блі зу ад ной з чы гу нач ных 

плат форм не па да лёк ад го ра да. Ку ля мёт чык 

Па вел Ру біс пра явіў там ся бе най леп шым чы-

нам — ска сіў аг нём 130 гіт ле раў цаў і вы веў 

са строю стан ка вы ку ля мёт ра зам з раз лі кам. 

Пад час вя дзен ня бою не па да лёк ад Паў ла 

Ру бі са вы бух нуў ар ты ле рый скі сна рад. Ге рой 

на ша га апо ве ду атры маў кан ту зію, але по ле 

бою не па кі нуў. Ата кі нем цаў ён ад бі ваў аж но 

да та го мо ман ту, па куль не па да спе ла пад ма-

ца ван не. 29 чэр ве ня 1945 го да Па вел Ру біс 

стаў поў ным ка ва ле рам ор дэ на Сла вы.

Ён да слу жыў ся да зван ня стар шы ны, але 

на да лей звяз ваць свой лёс з вой скам не за-

ха цеў, у 24 га ды дэ ма бі лі за ваў ся і вяр нуў ся 

на сваю ра дзі му, на Ра сон шчы ну. Скон чыў 

По лац кае ву чы лі шча ме ха ні за цыі сель скай 

гас па дар кі і пас ля ўлад ка ваў ся на ра бо ту ў 

Ра сон скі ляс гас. Там і пра ца ваў трак та рыс-

там. Па мёр у кра са ві ку 1996 го да.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

ЯК і Па вел, Вік тар па чы наў 

сваю вай ну на тэ ры то рыі 

Бе ла ру сі. Абод ва — пе ха цін цы, 

ку ля мёт чык і мі на мёт чык. Ру-

біс вы гля даў ма лым, не да рос-

лым, на сіў бо ты дзі ця ча га 39-

га па ме ру, гім нас цёр кі — со рак 

вась мо га. Вік тар, на ад ва рот, 

вы гля даў вы со кім, але вель мі 

ху дарля вым.

— Мой па мер абут ку — со рак 

трэ ці, а адзен ня... які вы да ва лі, — 

уз ды хаў Вя тош кін. — Фор му мы 

заў сё ды са мі пад га ня лі. А яшчэ 

на вай не мне заў сё ды ха це ла-

ся ес ці і спаць. Я зайз дрос ціў 

тан кіс там — яны еха лі, а мы ўсё 

іш лі ды іш лі.

Са сва ім 82-мі лі мет ро вым 

мі на мё там Вік тар пра кро чыў 

усю Бе ла русь, па чы на ю чы з 

бы хаў скіх вы шынь, дай шоў да 

Мін ска, по тым вы зва ляў Лат вію 

і Літ ву, Поль шу, даб ра ўся да ня-

мец кай Эль бы.

— Час та не ве даў, дзе зна-

хо дзіц ца часць: стра ля лі то спе-

ра ду, то зза ду. Ка лі стаў сяр-

жан там, па чаў ра зу мець вай-

ну... Кож ная ата ка па чы на ла ся 

гуч ным за клі кам: «Упе рад, за 

Ста лі на, за Ра дзі му!» — згад-

ваў фран та вік. — Бы ло шмат 

злос ці, асаб лі ва ка лі ішоў у 

ата ку. Манд раж кі пе рад бо ем 

амаль не бы ло.

Па вел Іва на віч Ру біс быў не-

шмат слоў ны, раз мо ва пе ра пы-

ня ла ся, не кле і ла ся. На пэў на, 

ён не мог пры го жа апа вя даць, 

а маг чы ма, і не ха цеў дзя ліц-

 ца ба лю чы мі ўспа мі на мі — 

па спра буй пе ра даць на сло вах 

пе ра жы ван ні! Ка заў, што па-

чаў за піс ваць свае фран та выя 

ўспа мі ны ў дзён нік — знай шоў 

ляг чэй шую фор му спа вя дан ня. 

За тое Па вел быў доб рым гар-

ма ніс там, ве даў тра ды цый ныя 

най гры шы, лю біў ду шэў ныя 

пес ні пра вай ну. Але на фрон-

це ў яго гар мо ні ка з са бою не 

бы ло, бо нёс цяж кі стан ка вы 

ку ля мёт, па лі ваў з яго фры цаў 

зле ва на пра ва — та кая бы ла ў 

яго смер та нос ная пра ца.

— І на вай не пе лі пес ні — 

у пе ра хо дах, на пры ва лах, у зям-

лян ках, — уз гад ваў Па вел Ру-

біс. — Пес ні нас ра та ва лі, ля чы-

лі на шу псі хі ку: мы ады хо дзі лі 

ад бою, за бы ва лі, як за бі ва лі 

во ра га, ха ва лі сва іх ад на па л-

чан, цяр пе лі боль і ра нен ні.

А на конт уз на га род і Ру біс, 

і Вя тош кін ка за лі: «Вя лі ка га 

ўзру шэн ня не адчувалі — ор дэн 

Сла вы лі чыў ся як ме даль, не 

быў чымсь ці вы ключ ным».

Ана толь КЛЯ ШЧУК.

Ку ля мёт чык і мі на мёт чык

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК. Фо та Ана то ля КЛЕ ШЧУ КА.

З пі я нер ска га ўзрос ту
Ку рыць па спра ба ваў яшчэ ў 

шко ле — ка лі не па мы ля ю ся, кла-

се ў сё мым. Нех та з ад на клас ні каў 

скраў цы га рэ ты ў та ты, на пе ра-

пын ку пра па на ваў мне па спра ба-

ваць. Пер шая за цяж ка ледзь не 

збі ла з ног — слё зы з ва чэй. Але ж 

мы бу ду чыя муж чы ны, нам трэ ба! 

Так, на пэў на, раз ва жа лі та ды. Як 

толь кі ма ма і су се дзі ў ка му наль-

най ква тэ ры, дзе я жыў, не ад чу лі, 

што ма лы не як па-да рос ла му пах-

не? У вось мым кла се пе ры я дыч-

на ку рыў не толь кі за кам па нію з 

ад на клас ні ка мі. Дзе браў? Зноў 

жа нех та час та ваў з ра вес ні каў, а 

час цей пра да ваў.

Ка лі ву чыў ся ў тэх ні ку ме, ку рыў 

ужо па раў наль на шмат: штук па 

пяць-шэсць у дзень. Вы клад чык га-

няў нас і спра ба ваў за пом ніць тва-

ры, каб да клас ці ды рэк та ру.

У ар міі ку рыў ня доў га, бо вель мі 

цяж ка да ва лі ся фі зіч ныя на груз кі. 

Ды і сяр жант, дай яму не ба доў га-

га жыц ця, мне за ба ра ніў. Маў ляў: 

«Пук шан скі ка лі яшчэ па ку рыць, 

дык пад час марш-кід ка яго да вя-

дзец ца цяг нуць на са бе!»

Ка лі я пра ца ваў у шмат ты раж ках, 

асаб лі ва не за хап ляў ся ку рэн нем.

Кан чат ко ва «пад сеў» у аб лас ной 

га зе це. Там мно гія ку ры лі і клі ка-

лі за кам па нію. А вось у «Звяз дзе» 

на мо мант май го пра ца ўлад ка ван ня 

(у 2002 го дзе) ку ры лі ўся го не каль-

кі ча ла век. Гэ та мя не здзі ві ла, бо 

шмат ма іх ка лег у Ві цеб ску, у тым 

лі ку і жан чы ны, ды мі лі як па ра во зы. 

Між ін шым, яшчэ больш здзі ві ла ад-

на з кі раў ніц «Звяз ды», якая кі ну ла. 

Ска за ла, што да па маг ло змян шэн не 

коль кас ці штук у дзень і ле дзян цы. 

Я па спра ба ваў і... да рэм на гро шы 

на цу кер кі па тра ціў.

Ну, ка неш не, дзе ля...
Не раз, як усе за яд лыя ку рыль-

шчы кі, я спра ба ваў кі нуць. Дзе ля 

жар ту, каб на пі саць ар ты кул у га зе-

ту, у рэ дак цыі якой пра ца ваў даў но, 

да рэ чы, так са ма на пя рэ дад ні Дня 

без ты ту ню, пра вёў не каль кі га дзін 

з аба яль най бру нет кай, каб утрым ац -

ца ад ку рэн ня. Пас ля спат кан ня на 

пер шай жа хві лі не я да стаў з кі шэ-

ні ак се су а ры, якія ве да юць усе ку-

рыль шчы кі. 

Сы ны, ка лі бы лі зу сім ма лень кія 

 пра сі лі «за вя заць», бо адзен не і ва-

ла сы пах нуць! Ды і які прык лад ма-

лым? Але ну ні як не атрым лі ва ла ся 

ад мо віц ца. Ды і, шчы ра кажучы, мне 

па да баў ся пра цэс ку рэн ня. І за раз, 

ка лі б не прын цып, па ку рыў бы... 

Асаб лі ва «смач на», ка лі пі шаш па 

ра бо це. За цяг ва еш ся — і быц цам 

са мі пі шуц ца чы тэль ныя тэкс ты, як 

ка жуць пра фе сі я на лы.

У кра са ві ку мі ну ла га го да ад бы-

ло ся тое, што паў плы ва ла на мя не 

моц на. Та му і вы ра шыў «за вя заць». 

Ва ўсім, ка неш не, трэ ба шу каць 

жан чы ну.

Дык вось яна па-жа но чы хіт ра 

ўпэў ні ла мя не, што мне трэ ба кі нуць 

ку рыць... 

Вы ра шыў, што ўсё: трэ ба неш-

та ра біць, тым больш што ад чу ваў 

праб ле мы: за дыш ку, ка лі пра хо дзіў 

па ру кі ла мет раў; бяс сон ні цу, ка лі 

не бы ло ча го ку рыць. Лі та раль на 

страч ваў на строй, ка лі па ра бо це 

не дзе нель га бы ло на ву лі цу вый сці 

праз га дзі ну, каб па ку рыць.

Спра ба ваў на па чат ку сам хоць га-

дзі ну вы тры маць без ты ту ню. Ні як. 

Ра біў спро бы не ку рыць у па коі. Але ж 

ча му б і не атры маць кайф, се дзя чы 

на ка на пе, ка лі ні хто не за ба ра няе?

Зра зу меў, што адзін не пе ра ма гу 

сваю звыч ку.

Та му звяр нуў ся ў дзяр жаў ную 

клі ні ку, дзе ле чаць у тым лі ку і за-

леж насць ад ты ту ню. Не бяс плат-

на, ка неш не. Гра ма дзя нам Бе ла ру сі 

за ка дзі роў ку па ме та дзе Даў жэн кі 

да вя дзец ца за пла ціць 130 руб лёў. 

Пра сі лі трое су так не ку рыць. Для 

па раў на ння столь кі ж каш туе ка дзі-

роў ка і ў ста ліч ным ка мер цый ным 

мед цэнт ры, сайт яко га знай шоў у 

ін тэр нэ це.

Ца ла ваў ся з по пель ні цай
Дай бог зда роўя нар ко ла гу, якая 

са мной му чы ла ся. Пра та кіх ка жуць

«ча ла век та го ча су». І я не пра 

ўз рост, хоць ён у яе вель мі па ва жа ны, 

а пра во пыт. Ка лі яна ска за ла, што 

ёй за 70, я зра зу меў, ча му Кір ко раў 

і Гал кін так пя шчот на ад но сяц ца да 

Пу га чо вай. За ча ра ва ла тым, што як 

я ні «спра ба ваў» пе ра шка джаць ёй 

са мной пра ца ваць, бо неш та мне не 

ве ры ла ся, што кі ну ку рыць, — яна 

цярп лі ва ра бі ла сваю спра ву.

А ку рыў я што дня ўжо два пач кі 

цы га рэт з філь трам ніз кай якас ці. 

Да рэ чы, ка дзі ра ван не, як вы свет-

лі ла ся, мне ка тэ га рыч на нель га 

ра біць. Нар ко лаг спра ба ва ла ўплы-

ваць на мя не па ме та дзе ней ра лінг-

віс тыч на га пра гра ма ван ня. На прык-

лад, трэ ба бы ло ўя віць, што па чак 

пе ра тва ра ец ца ў лі нію, якая зні кае 

за ву ша ком дзвя рэй. Ад па вед нае 

прак ты ка ван не мне не да ва ла ся. 

Яшчэ спра ба ваў за мест цы га рэт 

клас ці на стол крэ ке ры. Ме дык ска-

за ла, што та кім чы нам кі нуў ку рыць 

даль на бой шчык. І «Та бэкс» (таб лет-

кі, якія ра яць ку рыль шчы кам, каб 

кі нуць) куп ляў. Не да па маг ло...

На пэў на, з бо ку вы гля да ла смеш-

на: вы піў таб лет ку, ем крэ кер, чы-

таю элект рон ную кні гу Але на Ка ра 

«Лёг кі спо саб кі нуць ку рыць» і... ку-

ру. А ў пе ра пын ках пас ля ня ўда лай 

спро бы пе ра тва рыць па чак у лі нію 

зноў жа з аса ло дай за цяг ва ю ся.

Урач вы ра шы ла, што мне да па мо-

жа так зва нае зняц це ця гі — гэ та не 

зу сім ка дзі ра ван не. Се анс цяг нуў ся 

ка ля 30 хві лін. Усе дзе ян ні ме ды-

ка я ра зу меў, толь кі ні бы та дра маў. 

Пе рад за вяр шэн нем па пыр ска ла 

неш та ў рот — на смак быц цам вы-

ку рыў ад ра зу цы га рэт дзе сяць. Док-

 тар ска за ла, што ме сяц — га ран тыя,  

але ка лі са рву ся, ма гу ра зок прый-

сці на ка рэк цыю.

Гэ ты дзень мне здаў ся жу дас-

ным. Ку рыць ха це ла ся ўсё роў на. 

Але я прын цы по ва не куп ляў цы-

га рэ ты — ра зу меў, што ма гу лёг ка 

зноў па чаць. Ды і шка да бы ло вя лі кіх 

гро шай, па тра ча ных на ля чэн не.

«Доб ра», што адзен не праз га ды 

ку рэн ня пах ла ты ту нём на ват пас-

ля мыц ця. І пра бач це за пры знан не: 

ледзь не ца ла ваў ся з по пель ні цай. 

Але вы тры маў.

Праў да, на ка рэк ці роў ку да вя ло-

ся прый сці. І, ужо ка лі шчы ра, ха-

цеў бы — па чаў бы ку рыць і пас ля

ка рэк ці роў кі, але пра явіў сі лу во лі. 

І за гэ та па ва жаю ся бе.

Да па ма жы са бе сам
Ка лі пра кла сі каў, дык мно гія лі-

та ра та ры, мас та кі, ак цё ры ку ры лі. 

На конт жар таў у тэ му ад ге ні яў мне 

блі жэй шы за ўсіх Марк Твэн. На мой 

по гляд, шэ дэў раль на: «На па чат ку 

Бог ства рыў муж чы ну. По тым ства-

рыў жан чы ну. По тым Бо гу ста ла 

шка да муж чы ну, і ён ства рыў яму 

ты тунь». Уяў ляю рэ ак цыю фе мі ніс-

так, та му пра шу пра ба чэн ня. І ад па-

вед на за даю пы тан не: а вось ча му 

та ды жан чы ны ку раць?

Яшчэ ён пі саў, што кі нуць ку рыць 

вель мі прос та, бо ра біў гэ та шмат 

ра зоў, што не хо ча ў рай, ка лі там 

та бу на ку рэн не. Або: «Я ўзяў са бе 

за пра ві ла ні ко лі не ку рыць больш за 

ад ну цы га рэ ту ад на ча со ва».

Сме ху, ка неш не, ма ла. Бо на са м-

рэч коль кі зда роўя мы вы кур ва ем

з ся бе лю бі мых, ды і які прык лад 

для дзя цей?

Між ін шым, на кож ным пры пын-

ку гра мад ска га транс пар ту кіёскі

з над пі сам «Та ба кер ка» — не най-

леп шая ідэя.

Якія мі ну сы з-за ад мо вы ад ку-

рэн ня? Ста ла ця жэй кан так та ваць 

з ку рыль шчы ка мі? Не! Зна ё міц ца 

з жан чы на мі, на ад ва рот, пра сцей 

і ляг чэй: усе ўра жа ны, што ў мя не 

ёсць сі ла во лі. А тыя, хто ку раць, 

здзіў ля юц ца, што я не агі тую кі нуць. 

А па ца лун кі ней кім чы нам кам пен-

су юць жа дан не па ку рыць за кам-

па нію.

На конт пры баў кі ва гі — кі ло 

шэсць, на пэў на, з'я ві ла ся. Але, зноў 

жа, па таў сцеў пры клад на га ды два 

та му, да мо ман ту, ка лі кі нуў ку рыць. 

І лі та раль на на ва чах, як мо вяць у 

на ро дзе, «пу за вы ле це ла» ў вы ні ку 

трох дзён на га ся дзен ня за кам п'ю-

та рам і па ядан ня ма ро жа на га, пі-

рож ных і ша ка ла дак. Ды і ця пер, на-

пэў на, прый шоў час пі саць ар ты кул 

пра тое, як, кі нуў шы ку рыць, зра біць 

са бе ат ле тыч ную фі гу ру.

Пас ля ад мо вы ад ку рэн ня не 

вель мі і «раз нес ла». Хар ча вац ца б 

пра віль на ды фі зіч ных на гру зак да-

даць — і ўсё свое ча со ва, — бу дзе 

ча ла век строй ны і пад цяг ну ты.

Тым, хто ку рыць, не бу ду ра іць

кі нуць. Ну на вош та? Цы га рэ ты 

з 1 чэр ве ня зноў да ра жэ юць, усё больш 

жан чын (я гэ та ха лас ця кам) за зда-

ро вы спосаб жыц ця. А хва ро бы лёг-

кіх, страў ні ка, праб ле мы з ціс кам і 

ін шыя — ня ўжо цу доў на ля жаць у 

баль ні цы, ка лі на два рэ вяс на?

А ка лі сур' ёз на, дык лепш ра зок 

вы дат ка ваць на спро бу кі нуць, каб 

по тым на сэ ка ном ле ныя ад на бы-

та га ты ту ню гро шы куп ляць неш та 

не аб ход нае, ра да ваць бліз кіх...

Да рэ чы, скон чу ар ты кул са май 

ак ту аль най тэ май на сён няш ні 

дзень — ка ра на ві рус най ін фек цыі.

На хві лі ну ўя віў са бе, што бы ло б 

са мной, ка лі б я апы нуў ся ў рэ-

 жы ме са ма іза ля цыі і ка лі ку рыў бы 

па-ра ней ша му ў ква тэ ры. Па коль кі 

пад час ацяп ляль на га се зо на я за-

клей ваю ста рыя дзве ры бал ко на, 

бо дзьме, све жае па вет ра трап ляе 

ў дом толь кі праз форт ку. На пэў на, 

як ка жуць, не толь кі ся ке ра ві се ла б, 

але і мэб ля. І ні я кае пра вет ры ван не 

дак лад на не да па маг ло б. І ды хаў бы 

я круг ла су тач на ды мам... Ка ра цей, 

усё я зра біў пра віль на.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

Вы пра ба ва на на са беВы пра ба ва на на са бе Мо вай ліч баўМо вай ліч баў

Развітайся 
з цы га рэ тай!

Амаль 30 % бе ла ру саў — ку рыль шчы кі
Ужы ван не ты ту ню што год ста но віц ца 

пры чы най смер ці ка ля ся мі міль ё наў 

ча ла век ва ўсім све це. Ка лі не прад-

пры маць ні я кіх мер, гэ та ліч ба мо-

жа да сяг нуць вась мі міль ё наў у год. 

Што год 31 мая пра во дзіц ца Су свет ны 

дзень без ты ту ню.

У Бе ла ру сі ку рыць 29,6 % на сель ніц-

тва, пры чым ся род муж чын до ля кур цоў 

скла дае 48,2 %, ся род жан чын — 12,8 %. 

Ся род га ра джан ку рыць ка ля 43,1 % муж-

чын, ся род вяс коў цаў — 53 %. Най боль шая 

до ля ак тыў ных ку рыль шчы каў пры па дае 

на ўзрос та вую гру пу ад 30 да 44 га доў — 

32 %. Ся род бы лых кур цоў шмат лю дзей ва 

ўзрос це 60-69 га доў. Та кія звест кі пры вя ла 

за гад чык ад дзя лен ня Рэс пуб лі кан ска га 

цэнт ра гі гі е ны, эпі дэ мі я ло гіі і гра мад ска-

га зда роўя Воль га БАРТ МАН.

Ужы ван не ты ту ню вы клі кае сар дэч на-

са су дзіс тыя за хвор ван ні, ка ля 90 % вы-

пад каў ра ку лёг кіх звя за на з ку рэн нем. 

Не га тыў на яно ўплы вае і на жа но чае зда-

роўе, ця жар насць і раз віц цё пло да. Пасля 

адмовы ад курэння патрабуецца ад 1 да 

1,5 го да на ад наў лен не функ цый ды хан ня 

і звя дзен ня да мі ні му му ры зы кі ан ка ла гіч-

ных хва роб, якія вы клі кае ку рэн не.

Воль га Барт ман ад зна чы ла, што з 

2002 го да коль касць ку рыль шчы каў у Бе-

ла ру сі змен шы ла ся на 12 %, і гэ та доб ры 

вы нік, а ў мо ла дзі мя ня ец ца свя до масць і 

ўсё больш прад стаў ні коў но ва га па ка лен ня 

вы бі ра юць зда ро вы спо саб жыц ця.

Але на КРА ВЕЦ.

ЯК Я КІ НУЎ КУ РЫЦЬКа рэс пан дэнт «Звяз ды» на-

пя рэ дад ні Су свет на га дня без 

ты ту ню па спра ба ваў кі нуць ку-

рыць, ма ю чы стаж ка ля 30 га-

доў. Экс пе ры мент быў пра ве-

дзе ны год та му. І што вы ду ма-

е це? Тры ма ю ся ўжо год! Ча-

му ўрэш це за ха цеў жыць без 

ты ту ню, ці вы ку рыў хоць ад ну 

цы гар ку, коль кі каш туе ме ды-

цын ская да па мо га і ці праў да, 

што без ні ка ці ну таў сце юць? 

Усё пра гэ та і не толь кі — у на-

тат ках бы ло га ку рыль шчы ка.

Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі Рэс пуб лі кі Бе ла-
русь смут куе ў су вя зі са смер цю Мі ха ся 
Кан стан ці на ві ча МІЦ КЕ ВІ ЧА, сы на Яку ба 
Ко ла са, ву чо на га, док та ра тэх ніч ных на вук, 
лаў рэ а та Дзяр жаў най прэ міі БССР, і вы каз-
вае шчы рае спа чу ван не род ным і бліз кім.


