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Хто ві на ва ты ў тым, што пад лет кі 
па чы на юць свой шлях з кры вой да-
рож кі: кра дуць, а по тым, як у апош-
нім вы пад ку, за бі ва юць, аб ры ва юць 
жыц цё на са мым стар це ін шым і 
са бе? Як не пра пус ціць страш ныя 
«зва ноч кі» і што ра біць, каб у дзі ця ці 
не на ра джа лі ся чор ныя дум кі? Ад ка-
зы на гэ тыя пы тан ні шу ка ем ра зам 
са стар шым след чым упраў лен ня 
пра цэ су аль на га кант ро лю ўпраў-
лен ня След ча га ка мі тэ та па Мін-
скай воб лас ці Але най БАН ЦАР. У 
якас ці экс пер та Але ну Ві кенць еў ну 
я вы бра ла не вы пад ко ва: яшчэ ня-
даў на яна не па срэд на рас сле да ва-
ла спра вы з удзе лам не паў на лет ніх, 
ця пер жа зай ма ец ца ана лі зам дзі ця-
чай зла чын нас ці.

На ўкра дзе ныя гро шы 
на бы лі дзяў ча там квет кі

Па вод ле слоў ма ёй су раз моў-
цы, ле тась на Мін шчы не ні адзін 
пад ле так не тра піў у кры мі наль-
ную звод ку за за бой ства. А вось 
па за ле тась 17-га до вы хло пец за біў 
16-га до вую сяб роў ку. «Яны ра зам 
рас пі ва лі спірт ное. Ма ла ды ча ла-
век пас ля ке лі ха-дру го га пры знаў-
ся дзяў чы не ў ка хан ні і пра па на ваў 
пра цяг нуць ве чар у яго до ма. Ка лі 
ж ка ха ная ска за ла, што хо ча пай сці 
гу ляць з кам па ні яй, ён аба зваў яе. 
Яна так са ма ска за ла ў яго ад рас 
не каль кі «лас ка вых», да ла апля ву-
ху. Хло пец і так быў эма цы я наль на 
не ўраў на ва жа ны, хва ра ві та ўспры-
маў кры ты ку да ся бе (згод на з псі-
хо ла га-псі хі ят рыч най экс пер ты зай), 
а тут яшчэ і лёг кае ап'я нен не... Ён 
уда рыў дзяў чы ну — яна ўпа ла на 
зям лю. У па ры ве злос ці стаў біць яе 
ру ка мі і на га мі і... за ду шыў. За раз 
ма ла ды ча ла век ад бы вае па ка ран-
не ў тур ме».

На шчас це, гэ та адзін ка вы вы па-
дак. У асноў ным не паў на лет нія «па-
па да юц ца» за кра дзя жы і гра бя жы.

«Час цей за ўсё пад лет кі кра дуць 
тое, што зна хо дзіц ца на ві да во ку. 
Вось толь кі адзін прык лад. Не паў-
на лет ні за кам па нію з сяб рам за ві-
таў у гос ці да зна ё ма га ма ці. Ся дзе-
лі, вы пі ва лі, а за тым, як гэ та час та 
зда ра ец ца, па сва ры лі ся. Гос ці па бі лі 
гас па да ра ква тэ ры. За тым за бра-
лі гро шы і цы га рэ ты, якія ля жа лі 
на ста ле. Ці ка ва, што на ўкра дзе-
ныя гро шы яны на бы лі дзяў ча там 
квет кі. Я чы та ла ха рак та рыс ты ку, 
якая прый шла з лі цэя, дзе ву чыў ся 
пад ле так. Ён, як ні дзіў на, ха рак та-
ры за ваў ся ста ноў ча, меў доб рыя 
ад зна кі... У гэ тым вы пад ку на ві да-
во ку ўплыў ста рэй ша га та ва ры ша. 
Ды і га рэл ка, вя до ма, ады гра ла не 
апош нюю ро лю».

Мно гія праб лем ныя дзе ці, па вод-
ле слоў Але ны Бан цар, з ня поў ных 
сем' яў. Па коль кі до ма ня ма аў та ры-
тэ ту баць кі, яны лёг ка трап ля юць 
пад уплыў больш упэў не ных ад на-
год каў.

«За мі ну лы год на ра хун ку пад-
лет каў — ка ля 30 зго наў аў та ма-
бі ляў. Ся род згон шчы каў — і пер-
ша курс нік ка ле джа. Яго вы хоў вае 
ад на ма ці. Не як у воль ны час хло пец 
ра зам з да рос лы мі зна ё мы мі вы пі-
ваў. У ней кі мо мант яму вель мі за-
ха це ла ся па ка тац ца. Па коль кі сва-
ёй ма шы ны ў ма ла до га ча ла ве ка 

не бы ло, ён уз ла маў дзве ры чу жой 
ін ша мар кі. Па куль ка таў ся, на ехаў 
на бе тон ны слуп... Па шко джа ную 
ма шы ну вяр нуў на мес ца. Аў та ўла-
даль нік, вя до ма, за па тра ба ваў кам-
пен са ваць ма тэ ры яль ную шко ду. А 
яна, па вер це, бы ла не ма лень кая. За 
сва воль ства сы на руб лём ад ка за-
ла ма ці, якая і так ледзь ве зво дзіць 
кан цы з кан ца мі...»

— Але на Ві кенць еў на, якое 
зла чын ства аса біс та для вас бы ло 
са мым скла да ным з псі ха ла гіч на-
га пунк ту гле джан ня?

— Ка лісь ці я да пыт ва ла пад лет-
ка, які за адзін дзень здзейс ніў аж но 
тры зла чын ствы. Хло пец не толь кі 
зло ўжы ваў ал ка го лем, але і ню хаў 
дых ла фос. Яго ма ці рас па вя да ла, 
што сы ну ба чы лі ся ней кія не зра зу-
ме лыя іс то ты, ён та ды пад хоп лі ваў ся 
і ба ры ка дзі ра ваў дзве ры ў ква тэ ры. 
Але жан чы на ча мусь ці не бі ла ў зва-
ны... І да ча ка ла ся, што сын ад ной чы 
вый шаў на ву лі цу і па чаў раз мах-
ваць пе рад людзь мі на жом. У вы ні ку 
ён цяж ка па ра ніў двух муж чын. Пад-
лет ка псі ха ла гіч на скла да на бы ло 
да пыт ваць. Ён не ішоў на кан такт. 
На лю бое пы тан не ад каз ваў вы бу-
хам эмо цый, абу рэн ня. Не мог ся-
дзець на ад ным мес цы. Трэ ба бы ло 
са чыць, каб ні чо га не па шко дзіў.

«Я ця бе ка хаю. Бы вай»
Вар та за ду мац ца і аб тым, ча му 

дзе ці ідуць на край нія ме ры — па-
збаў ля юць ся бе жыц ця. «Пры чы най 
мо жа быць не раз дзе ле нае ка хан не, 
— рас па вя дае Але на Бан цар. — Так, 
у шко ле-ін тэр на це хло пец пра явіў 

сім па тыю да дзяў чын кі. Яна ж, ка-
лі вяр ну ла ся з Іта ліі, ста ла іг на ра-
ваць яго зна кі ўва гі. На ад ным з 
уро каў у яе дзён ні ку ён на пі саў: «Я 
ця бе ка хаю. Бы вай...» На пе ра пын-
ку хлоп чы ка знай шлі на лес віч най 
пля цоў цы па ве ша ным на звя за ных 
ша лі ках». 

Пры чы на мі дзі ця чых са ма губ-
стваў з'яў ля ец ца як не раз дзе ле нае 
ка хан не, так і праб ле мы ў сям'і (ня-
ўва га баць коў). У якас ці пры кла ду 
мая су раз моў ца ўзга да ла тра гіч ную 
смерць 11-га до ва га хлоп чы ка ў пі я-
нер скім ла ге ры.

«Бія ла гіч ную ма ці хлоп чы ка па-
зба ві лі баць коў скіх пра воў, та му ён 
жыў у пры ём най сям'і. Ле там школь-
ні ка ад пра ві лі ў аздараўленчы ла гер 
пад Стоўб ца мі. Праз не ка то ры час 
яго знай шлі па ве ша ным на дрэ ве 
на тэ ры то рыі лет ні ка. Як вы свет лі-
ла ся, пры чы на та ко га вы пад ку— 
эма цы я наль ны зрыў праз ту гу па 
бія ла гіч ных баць ках. Хоць хлоп чык 
па во дзіў ся бе як звы чай на, але, як 
ба чы це, унут ра ны стан яго быў зу сім 
ін шым...»

— Апош нім ча сам у ін тэр нэт-
пра сто ры аб мяр коў ва юць ста ліч-
ных пе да фі лаў, ах вя ра мі якіх ста лі 
ты ся чы хлоп чы каў ва ўзрос це ад 
ся мі да ча тыр нац ца ці га доў...

— Мы так са ма рас сле да ва лі 
кры мі наль ныя спра вы гэ тай ка тэ го-
рыі. Ле тась на пры му со вае ля чэн не 
ад пра ві лі пе да фі ла, які за мань ваў 
да ся бе хлоп чы каў цы га рэ та мі і... 

пра сіў іх ра біць тыя ці ін шыя дзе ян-
ні сек су аль на га ха рак та ру. Цер пяць 
ад па доб ных зла чын цаў, як пра ві ла, 
дзе ці з нядбай ных сем' яў. Яны за 
цу ке ркі ці чып сы зга джа лі ся на не-
пры стой ныя пра па но вы з бо ку да-
рос лых. Пры гэ тым са мі цал кам не 
ўсве дам ля лі, згод на з экс пер ты за мі, 
што з імі ад бы ва ла ся.

— Але на Ві кенць еў на, як ма ці, 
што вы па ра і це ма ла дым баць-
кам?

— Мно гія су час ныя ма мы і та ты 
за мя ні лі эма цы я наль ныя ста сун кі ма-
тэ ры яль ны мі. Ста лі менш ба віць час 
са сва і мі дзець мі, ха дзіць ку дысь ці ра-
зам. Ку піць сы ну на ва ро ча ны га джэт і 
сыс ці на пра цу — звы чай ная спра ва. 
Ча сам па між баць ка мі і дзець мі — 
ледзь не ад чу валь ная сця на. Час цей 
пры слу хоў вай це ся да сва іх дзя цей. 
Не ад мах вай це ся, ка лі яны спра бу-
юць неш та рас ка заць. Ста рай це ся 
што дзень раз маў ляць з сы нам (дач-
кой). Па мя тай це, што асу джэн не — не 
са мы леп шы спо саб сфар мі ра ваць 
да вер лі выя ад но сі ны. 

На дзея ДРЫ ЛА.

МА ЛЕНЬ КІЯ ДЗЕТ КІ — ВЯ ЛІ КІЯ БЕД КІ...
Хто ві на ва ты ў тым, што пад лет кі па чы на юць свой шлях з кры вой да рож кі?

Два га ды та му ў сям'і з вёс кі Ля дзец ад бы ла ся тра ге дыя. У на ва-
год нюю ноч з дыс ка тэ кі не вяр ну ла ся іх 13-га до вая дач ка. Це ла 
школь ні цы знай шлі за вёс кай... Яе за бой цам-ад на вяс коў цам бы ло 
па 17 га доў (!). Як вы свет лі ла ся пад час след ства, ма ла дыя лю дзі 
пад бой ку ран таў за бу тэль кай аб мяр коў ва лі, ці змо гуць за біць 
ча ла ве ка... І вы ра шы лі пра ве рыць свае сі лы. Ах вя ру яны ад мыс-
ло ва не вы бі ра лі. На па лі на Юлю, якая пер шай тра пі ла ся пад ру ку... 
Здзе ка ва лі ся з дзяў чы ны, гвал та ва лі, а по тым за ду шы лі і за ка па лі 
ў зям лю. Адзін з іх атры маў 15 га доў тур мы, дру гі — 11...
А не за доў га да гэ та га Но ва га го да 16-га до вы на ву чэ нец ад на го 
з баб руй скіх лі цэ яў (ра ней двой чы су дзі мы за кра дзя жы) за біў 
21-га до вую дзяў чы ну. Яе це ла знай шлі ў за кі ну тым вы твор чым 
па мяш кан ні ў Баб руй ску. Тое, што да вя ло ся па ба чыць і ад чуць 
баць кам, страш на ўя віць. Тва ру ў іх дач кі фак тыч на не бы ло: дзяў-
чы ну бі лі па ім не менш чым 10 ра зоў цэг лай. Ча му ўзнік ла свар ка 
па між ма ла ды мі людзь мі, уста наў лі вае след ства...

У яе дзён ні ку ён на пі саў: «Я 
ця бе ка хаю. Бы вай...» На 
пе ра пын ку хлоп чы ка знай шлі 
на лес віч най пля цоў цы 
па ве ша ным на звя за ных 
ша лі ках.

Мно гія праб лем ныя дзе ці з 
ня поў ных сем' яў. Па коль кі 
до ма ня ма аў та ры тэ ту баць кі, 
яны лёг ка трап ля юць пад 
уплыў больш упэў не ных 
ад на год каў.

Фота Пятра ФАМІНА.

Як нас ду рацьЯк нас ду раць  ��

«Кі даў» з крэ ды та мі 
на тэ ле фо ны і план шэ ты

Ура джэ нец Пін ска пры ехаў у ста лі цу, 
каб на ла дзіць біз нес. Толь кі свое асаб-
лі вы... За вод зя чы зна ём ствы з ма ла-
ды мі людзь мі, 24-га до вы зла мыс нік 
пра па ноў ваў ім за ра біць 50 до ла раў: 
афор міць на свой паш парт да ра гі тэ ле-
фон або план шэт у рас тэр мі ноў ку ў ад-
ной з кам па ній со та вай су вя зі. Маў ляў, 
для да лей ша га пе ра про да жу. Ка лі бы-
ло трэ ба, пер шы ўзнос уно сіў сам...

Праў да, пас ля афарм лен ня не аб ход ных 
да ку мен таў но выя зна ё мыя ма ла до га ча-
ла ве ка абя ца на га ўзна га ро джан ня так і не 
атрым лі ва лі. «Най маль нік» абя цаў рас пла-
ціц ца паз ней, пас ля ча го пе ра ста ваў вы хо-
дзіць на су вязь. А праз не ка то ры час пад-
ма ну тыя ім лю дзі да вед ва лі ся: аказ ва ец ца, 
што ме сяч ныя пла ця жы за да ра гую тэх ні ку 
ні хто не ўно сіць. У пра ва ахоў ныя ор га ны 
звяр ну лі ся ад ра зу не каль кі ча ла век... Не-
ўза ба ве зла мыс ні ка за тры ма лі. Як па ве-
да мі лі ў Фрун зен скім РУ УС г. Мін ска, ужо 
ўста ноў ле на, што той па доб ным чы нам пад-
ман ваў да вер лі вых лю дзей у Лі дзе, Пін ску, 
Баб руй ску, Ві цеб ску. Толь кі на тэ ры то рыі 
Фрун зен ска га ра ё на ста лі цы за фік са ва на 
19 фак таў афер.

Сяр гей РА СОЛЬ КА

�

Сва бо да сум лен ня да мно га га аба вяз вае
Каб ра зу мець
пры ха джан

Вя лі кі во пыт са цы яль на га су-
пра цоў ніц тва з гра мад ствам мае 
і ка та ліц кая царк ва. У Ле нін скім 
ра ё не ста лі цы кас цёл Бо жай Ма ці 
Ру жан цо вай ка то ры год рэа лі зуе 
даб ра чын ныя пра ек ты. У Ві лей-
скім ра ё не ка та ліц кія свя та ры 
ра зам з пра ва слаў ны мі бя руць 
удзел ва ўсіх важ ных для ра ё на 
ме ра пры ем ствах. У Док шыц кім 
ра ё не кас цё лы ў Па раф' я на ве і 
Ваў ка ла тах ла дзяць шы коў ныя 
мо ла дзе выя фэс ты.

Па доб ных пры кла даў ня ма-
ла і ў ін шых рэ гі ё нах кра і ны, дзе 
ёсць ка та ліц кія па ра фіі. Бы ло б 
іх, на пэў на, і больш, ка лі б ся род 
свя та роў бы ло менш ін ша зем цаў. 
Іх коль касць па сту по ва змян ша ец-
ца, але яшчэ за ста ец ца ўну шаль-
най: з 449 ка та ліц кіх свя та роў, 
што слу жаць сён ня ў Бе ла ру сі, 
ле тась 146, а сё ле та 135 — не-
бе ла рус кія гра ма дзя не. І мож на 
толь кі зда гад вац ца, на коль кі ім, 
вы ха ва ным у ін шым гра мад стве, 
бліз кія і зра зу ме лыя праб ле мы іх 
жа пры ха джан.

Сі ту а цыю пры зва ны вы раў няць 
Мін скі тэ а ла гіч ны ка ледж, які ад-

крыў ся ў жніў ні мі ну ла га го да. Па-
вод ле слоў Ле а ні да Гу ля кі, яго ад-
крыц цё — пер шы крок да ства рэн-
ня ка та ліц кай ду хоў най ака дэ міі. 
Гэ та цал кам вы ра шыць праб ле му 
ай чын на га кан тын ген та ка та ліц кіх 
свя та роў у на шых кас цё лах.

«І не ўвя дзі нас
у спа ку су...»

Пад клю ча юц ца да са цы яль ных 
пра ек таў і пра тэ станц кія су пол кі. 
На прык лад, у Мін ску хрыс ці я не 
ве ры еван гель скай пра цу юць з 
асу джа ны мі, да стаў ля юць ім па-
трэб ныя рэ чы, кні гі.

Але ад на спра ва — са браць 
па сыл ку зня во ле на му, і зу сім ін-
шая — зва ніць у дзве ры ква тэ ры 
і на вяз лі ва рас каз ваць гас па да-
рам пра «адзі на пра віль ную ве-
ру». Ме на ві та так дзей ні ча юць 
прад стаў ні кі аб' яд нан ня «Свед кі 
Іе го вы». Вер ні кі ін шых кан фе сій 
скар дзяц ца на іх на вяз лі вую пра-
па ган ду ва ўсіх рэ гі ё нах на шай 
кра і ны. Аб' яд нан не, за ба ро не нае 
ў мно гіх кра і нах све ту, бы ло ў нас 
за рэ гіст ра ва на ў 1993 го дзе. Па-
зба віць яго рэ гіст ра цыі скла да на: 
гэ та ў кам пе тэн цыі Вяр хоў на га 
Су да. Але ж пры хіль ні кі аб' яд нан-
ня па ста ян на па ру ша юць дзе ю чае 
за ка на даў ства, рас паў сюдж ва ю-
чы сваю пра дук цыю і ажыц цяў ля-

ю чы рэ лі гій ную дзей насць зу сім не 
там, дзе яны мо гуць гэ та ра біць (у 
тым лі ку і на ган ку на шых да моў). 
Пры цяг нуць іх за гэ та да ад каз-
нас ці скла да на: аказ ва ец ца, што 
гэ та чле ны не мяс цо вай су пол кі, 
а з су сед ня га ра ё на або зу сім ні-
дзе не за рэ гіст ра ва ныя. Тым не 
менш праб ле ма на спя вае, коль-
касць не за да во ле ных на вяз лі вы-
мі пра па вед ні ка мі лю дзей рас це. 
І ме ры бу дуць пры мац ца. «Аж да 
пра па но вы ўня сен ня змя нен няў у 
за ка на даў ства», — ка тэ га рыч на 
за зна чыў Ле а нід Гу ля ка.

На огул, ме на ві та мяс цо вая 
ўла да па він на са чыць за тым, 
каб лю дзей не адур мань ва лі дэ-
струк тыў ныя плы ні. Якія ня рэд ка 
мас кі ру юц ца пад роз ныя азда-
раў лен чыя і асвет ніц кія пра ек ты. 
На мес нік стар шы ні Жло бін ска га 
рай вы кан ка ма Вік тар Кас цяй коў 
пры га даў, як ар га ні за цыя дэ-
струк тыў на га кі рун ку спра ба ва ла 
раз гар нуць на тэ ры то рыі іх ра ё на 
дзей насць пад вы гля дам пра па-
ган ды зда ро ва га ла ду жыц ця і пад 
аб са лют на бяс крыўд най шыль дай 
«Цэнтр ча ла ве ка».

У нас сва бо да сум лен ня, за пя-
рэ чыць нех та. Але ж гэ та сва бо-
да, як і лю бая ін шая, за кан чва ец ца 
там, дзе за кра нае ін та рэ сы і свя-
до масць ін ша га ча ла ве ка. Што бы-
вае пас ля? Спы тай це ў на мес ні ка 

стар шы ні Жа бін каў ска га рай вы-
кан ка ма Алы Ануф ры юк. Яна вам 
рас ка жа пра сям'ю, што жы ве ў іх 
у ра ё не. Гэ та ах вя ры ву чэн ня Пят-
ра Куз ня цо ва, якія ра зам са сва ім 
«на стаў ні кам» не каль кі га доў таму 
ака па лі ся ў зям лян цы на поў на чы 
Ра сіі і ча ка лі кан ца све ту. Дзе ці, 
якіх так са ма та ды за му ра ва лі пад 
зям лёй, сён ня ўжо амаль да рос-
лыя, толь кі ця пер па чы на юць вяр-
тац ца да нар маль на га жыц ця.

***
На ка ле гіі га ва ры ла ся яшчэ 

шмат пра што. Пра ўша на ван не 
па мя ці за гі ну лых у Пер шай су свет-
най вай не, пра маг чы мы па ча так 
сё ле та бу даў ніц тва ме ма ры я ла ў 
Трас цян цы. За кра на ла ся пы тан не 
за ключ най пра цы над пра ек там 
за ко на «Аб бе ла ру сах за меж жа» 
і аб не аб ход нас ці ма ні то рын гу сі-
ту а цыі з за меж ны мі сту дэн та мі 
(пас ля рэ за нанс на га су тык нен ня 
мяс цо вых жы ха роў з турк мен скі мі 
на ву чэн ца мі ў Ба ра на ві чах). Быў 
пры ня ты план дзе ян няў апа ра ту 
Упаў на ва жа на га і яго пад раз дзя-
лен няў на блі жэй шы год. Там пра-
пі са на шмат ці ка вых і зна ка вых 
ме ра пры ем стваў, аб' яд на ных па 
сут нас ці ад ной мэ тай — за ха ваць 
роў насць, раў на ва гу і па ра зу мен-
не па між усі мі людзь мі, што жы-
вуць на на шай зям лі.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
(Заканчэнне.

Пачатак на 2-й стар.)


