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— Ай цец Па вел, што та кое лю боў у хрыс ці ян скім 
ра зу мен ні?

— Хрыс ці ян скі пункт гле джан ня грун ту ец ца не прос-
та на ней кай су ме раз ва жан няў, не на да сле да ван нях 
прад ме та, а на з'я ве лю бо ві праз спра вы.

Гэ та не эмо цыі і па чуц ці. Са праўд ная лю боў — гэ-
та дар, які про сяць і ча ка юць. Да гэ та га да ру трэ ба 
рых та вац ца. Шлях на быц ця да роў Бо жых — гэ та шлях 
пра цы і са ма ад ра чэн ня, гэ та шлях вый сця за ме жы 
свай го эга.

— Лю боў бы вае роз най: да ра дзі мы, баць коў, 
дзя цей. Ці лю боў — гэ та неш та адзі нае?

— У нас і са праў ды вель мі роз ныя па няц ці і з'я вы 
ма юц ца на ўва зе пад гэ тым сло вам. На прык лад, у грэ-
час кай мо ве іс нуе во сем слоў, якія акрэс лі ва юць тую ці 
ін шую ўлас ці васць лю бо ві. Ка лі мы ка жам пра ўза ем нае 
пры цяг нен не муж чы ны і жан чы ны, то гэ та эрас. Эрас — 
дар Бо жы. У за леж нас ці ад та го, як ён рэа лі зу ец ца, гэ ты 
дар мо жа стаць бла сла вен нем, а мо жа і пра клё нам...

Лю боў-ага пэ — бра тэр ская лю боў. Пад час на ба жэн-
ства, на прык лад, пра маў ля юц ца та кія сло вы: «З ве раю 
і лю боўю пры сту пім, каб стаць нам пры час ні ка мі жыц ця 
веч на га». У тэкс це лі тур гіі на грэ час кай мо ве сло ва 
«лю боў» азна чае ней кае там лен не, пра гу і прад чу ван не 
су стрэ чы, свя шчэн нае тра пя тан не тых, хто мо ліц ца, тых, 
хто вель мі жа дае су стрэц ца са сва ім Бо гам.

Ёсць і ін шыя па няц ці гэ та га сло ва ў грэ час кай мо ве. 
Вель мі час та мы пры свой ва ем ад но і тое ж сло ва роз ным 
з'я вам, тым са мым час та страч ва ем яго сэнс. Лю боў — 
гэ та свя тое сло ва, прын цып жыц ця, прын цып быц ця.

— Але не ка то рым зда ец ца, што яны не здоль ныя 
па лю біць...

— Гэ та не так. Мы ўсе на ра джа ем ся ў лю бо ві. На ват 
ка лі мы з'я ві лі ся на свет не ў спры яль ных умо вах. Тым 
не менш, Бог нас лю біць і дае нам маг чы масць спаз-
наць ра дасць быц ця. Кож ны ча ла век здоль ны па лю біць. 
На ват ад пе тыя раз бой ні кі, на ват са мыя агру бе лыя і 
жорст кія ду шы. Усё ад но ёсць тое, што мо жа кра нуць 
агру бе лую ду шу і рас та піць яе, хай на ват на ім гнен не, 
і гэ та ўжо ка жа пра здоль насць лю біць. Се мя лю бо ві 
ёсць у кож ным. Ін шае пы тан не, раз ві ва ем мы яго ці не. 
Хрыс ці я нін, які раз ві вае ў са бе лю боў, ста ра ец ца з усі мі 
зна хо дзіц ца ў мі ры. Та кі ча ла век у пер шую чар гу лю біць 
Бо га, та му што Ён і ёсць са праўд ная кры ні ца лю бо ві. 
По тым баць коў, му жа ці жон ку, дзя цей і бліз кіх. А хто 
бліз кі? Тут трэ ба ўспом ніць прыт чу пра са ма ры ця ні на, 
якая вы ра шы ла гэ тае пы тан не на ве кі. Ка лі ёсць ча ла-

век, які мае па трэ бу ў тва ёй да па мо зе, ве дай: гэ та і ёсць 
твой бліз кі. Хрыс ці я не ва ўсе ча сы здзіў ля лі ме на ві та 
тым, што імк ну лі ся ра біць спра вы лю бо ві. Хрыс ці я не 
жы вуць не рэ флек тор на. Іх учын кі вы хо дзяць за ме жы 
ін стынк ту са ма за ха ван ня і раз мна жэн ня. Гэ та зям ныя 
лю дзі з ня бес ным жыц цём. У гэ тым сэн се, ка лі ча ла-
век, на прык лад, усы наў ляе дзі ця — гэ ты ўчы нак «не-
на ту раль ны» для су час на га све ту. Гэ та ўчы нак су праць 
ско ра най пры ро ды ча ла ве ка, і знеш нія ўмо вы нас да 
гэ та га не пры му ша юць, а ўнут ра нае жа дан не ру ха ец ца 
ў ін шым кі рун ку.

І гэ та ты чыц ца не толь кі ўсы наў лен ня. У дні Вя лі ка га 
пос ту пад час цар коў най служ бы мы не чу ем: «Не еш це 
ма я нэ зу», мы чу ем: «Апра ні це рас пра ну та га, на кар мі це 

га лод на га, увя дзі це ў да мы тых, хто ў гэ тым мае па трэ-
бу». І ка лі на стае пост, ад ра зу ста но віц ца яс на, чым мы 
зай ма ем ся — па стом ці ды е тай.

— Што ра біць, ка лі ча ла век усвя до міў, што больш 
не жа дае зна хо дзіц ца по бач з бліз кім і на ват не хо ча 
мець з ім ні я кіх зно сін?

— Ці ка ва атрым лі ва ец ца: да пер шых цяж кас цяў заў-
сё ды хо чац ца жа ніц ца, усы на віць, сяб ра ваць, а тут на 
та бе — па чуц ці знік лі. Жыц цё не чар на вік — яго не маг-
чы ма бяс кон ца пе ра піс ваць. І на ват два ра зы пе ра пі саць 
цяж ка. Усе срод кі доб рыя для та го, каб за хоў ваць, ства-
раць і ўзга доў ваць. Сён ня ў да па мо гу лю дзям да дзе ны 
і псі хо ла гі, і Царк ва. Ка лі лас ка, ні чо га не пе ра шка джае 
па вя ліч ваць сваю кам пе тэн цыю ў ад но сі нах з людзь мі, 
у вы ха ван ні дзя цей. Раз бу рыць заў сё ды ляг чэй, але 
звы чай на гэ та пры но сіць толь кі боль...

Бог лю дзей ства раў як раз для та го, каб лю дзі са мі 
маг лі ства раць. Ка лі ча ла век зна хо дзіць у са бе не лю-
боў, то ён не мо жа ад чу ваць ся бе ар га ніч на ў гэ тым 
ста не, бо ў ім дзей ні ча юць сі лы, якія яго раз бу ра юць. 
Ад гэ та га ёсць вы ра та ван не — па ка ян не, спо ведзь і... 
спра вы лю бо ві.

— І што, пас ля гэ та га з'я віц ца па чуц цё?
— На ват ка лі ня ма па чуц ця, то ўсё роў на ра бі доб рае 

і та ды па чуц ці прый дуць.
Ка лі ча ла век пры зна ец ца са бе ў тым, што ён не 

здоль ны па лю біць, — гэ та па зі тыў ны крок, ён ужо не 

ду мае пра ся бе як пра ней ка га «доб ра га» ча ла ве ка.
З ін ша га бо ку, ня мно гія ва ло да юць во пы там ду хоў-

на га ўспры ман ня жыц ця. Хрыс ці я нін, вы явіў шы ў са бе 
неш та па доб нае, ад ра зу ра зу мее, што з ім ад бы ва ец ца. 
Ба чыць свае сла бас ці, ся бе люб ства, эга ізм і пры хо дзіць 
па спа вя даць гэ та пе рад Бо гам. Та ды ад бы ва ец ца та-
кая «жы ва твор ная раз рад ка», як на пі са на ў псал ме: 
«Ус кла дзі на Бо га сму так свой, і Ён ця бе ўма цуе». А 
сму так — гэ та ўсе ча ла ве чыя не дас ка на лас ці, не ма чы 
і пас куд насць. Не мо жаш па лю біць, пра сі ў Бо га хоць 
бы та го, каб ты не атруч ваў жыц цё ін ша му.

Што ты чыц ца ўсы наў лен ня, то я лі чу гэ ты крок бес-
па мыл ко вым у жыц ці ча ла ве ка. Та му што гэ та — крок 
дзе ля ін ша га. У гэ тым вы пад ку, як ні кру ці, ад сут ні-
чае «шкур ны ін та рэс». Але, каб пры ём на му баць ку 
атры маць да па мо гу ад Бо га, трэ ба па спра ба ваць па-
глы біць ся бе ў ду хоў нае жыц цё. Бо гу з на мі так са ма 
ня прос та.

Бог ства рыў лю дзей ад паў на ты лю бо ві, і тыя, хто бя-
рэ дзя цей да ся бе ў дом, на пэў на, так са ма ро бяць гэ та 
ад паў на ты свай го быц ця. Ад чы ня ю чы дзве ры свай го 
до ма для чу жо га дзі ця ці, бу ду чыя баць кі пе ра ка на ны, 
што ў іх сэр цы зной дзец ца мес ца яшчэ для ад на го ча-
ла ве ка. І пры маць та ко га ча ла веч ка трэ ба ўжо та кім, 
які ён ёсць. Да су стрэ чы з ім ты ні чо га ў яго не ўклаў, 
та му ўклад ваць трэ ба ця пер, ка лі дзі ця ў ця бе до ма. 
Гэ та не прос та, та му што баць коў ская лю боў — пра ца 
кож ны дзень.

Мне зда ец ца, што ў сі ту а цыі не лю бо ві да дзі ця ці 
лепш зру шыць ак цэн ты з лю бо ві як эмо цыі, па чуц ця — 
да спраў лю бо ві. Мож на ж ся бе пры му шаць да гэ тых 
спраў! Ча сам гэ та ра біць не пры ем на. Але ў ней кі мо-

мант уцяг ва еш ся і па чы на еш ра зу мець і пры маць гэ ты 
свой во пыт. Ка лі ў сям'і «чу жое» дзі ця, то баць коў ска му 
ін стынк ту на ра дзіц ца ў ад но ім гнен не ня ма ад куль. Да 
та го ж гіс то рыя жыц ця дзі ця ці час та аб ця жа ра на ад-
моў ным во пы там та го па ка лен ня, якое вы клі ка ла яго 
да жыц ця. Але гэ та не зна чыць, што та кая сі ту а цыя 
без на дзей ная.

Мой зна ё мы свя тар з Днеп ра пят роў ска, які ад крыў 
дзі ця чы дом ся мей на га ты пу, рас па вёў мне дзіў ную 
гіс то рыю. У яго жы ве дзяў чын ка, якую з двух га доў 
гвал та ваў су жы цель яе ма ці. Зда ва ла ся б, што та кая 
ду шэў ная ра на ні ко лі не за го іц ца. Але прай шлі га ды, і ў 
дзі ця ці ня ма ні я кіх сімп то маў гэ тай траў мы. Мой зна ё мы 
ўпэў не ны, што ме на ві та лю боў ча ла ве ка з да па мо гай 
Бо га мо жа вы ле чыць са мы глы бо кі дзі ця чы боль. Гэ та 

як раз тая лю боў, да якой трэ ба ся бе пры му шаць. Ка лі 
мой зна ё мы браў дзя цей да ся бе ў сям'ю, у яго не ўста-
ва ла пы тан не «па люб лю — не па люб лю», «ха чу — не 
ха чу». Ён прос та ро біць спра вы лю бо ві. А та кія на ма-
ган ні заў сё ды пры но сяць плён.

Ча ла век без лю бо ві зга сае. Яму прос та не аб ход на 
яе ства раць і да рыць — і не важ на, у якіх аб' ёмах... 
Ка лі ства ра еш лю боў, то ўжо ўсё ад но, у якім ты са-
цы яль ным ста ту се, усё ад но ты шчас лі вы. Тыя, хто 
аку му люе ў са бе лю боў і імк нец ца ра біць спра вы 
лю бо ві, пры цяг ва юць ува гу. Але не толь кі тых, якія 
жа да лі б на ву чыц ца доб ра му і да лу чыц ца да ра дас ці, 
але і тыя сі лы, якія ра дас ці не пры но сяць. Да та ко га 
ча ла ве ка пры хо дзіць шмат спа кус і вы пра ба ван няў. 
І ка лі кры ні цай доб рых спраў з'яў ля ец ца не лю боў, а 
сла ва люб ства, то та кі ча ла век мно гае цер піць, па куль 
не ўзга дуе ў са бе шчы рую лю боў. А ка лі ў ча ла ве ка 
па чы нае рас ці шчы рая лю боў, то ён змо жа пе ра нес ці 
ўсе вы пра ба ван ні, ён пе ра рас це і пе ра жы ве ўсё.

На тал ля ТА ЛІ ВІН СКАЯ

�

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)

Са ма губ ства — сам па са бе 
жах лі вы ўчы нак. Яшчэ горш, ка лі 
гэ та ро бяць «за кам па нію». Ле тась 
у Клі чаў скім ра ё не па ве сі лі ся дзве 
стры еч ныя сяст ры, ад ной з іх бы-
ло 15, дру гой 16 га доў. След чы 
па асаб лі ва цяж кіх спра вах СК 
па Ма гі лёў скай воб лас ці Але-
на КРАЎ ЧАН КА зай ма ла ся гэ тай 
спра вай не адзін ме сяц.

— Яна ме ла вя лі кі рэ за нанс, — 
ка жа Але на. — Па мя та е це, ка лі ў 
Пад мас коўі дзве дзяў чын кі ра зам 
са ско чы лі са шмат па вяр хо ві ка? 
Пра гэ та кры ча лі з усіх ка на лаў 
ра дыё і тэ ле ба чан ня. Той вы па дак 
стаў шо кам на ват для 10-міль ён най 
ра сій скай ста лі цы. Што тут ка заць 
пра на шу кра і ну, дзе жы ве столь кі 
ж жы ха роў, коль кі ў ад ной Маск-
ве...

Але на змаг ла да ве дац ца пра 
клі чаў скіх дзяў чы нак шмат пад ра-
бяз нас цяў, якія на ват не ве да лі іх 
ма ці. Яна раз маў ля ла з іх на стаў ні-
ка мі, ад на год ка мі, су се дзя мі. Дзяў-
чы нак не ці ка ві ла шко ла. На ўро ках 
яны не маг лі тры маць ува гу больш 
за 10 хві лін — кру ці лі ся, шап та лі-
ся, слу ха лі му зы ку ў тэ ле фо нах. Не 
бы ло іх і ся род тых, хто на вед вае 
ней кія гурт кі ці сек цыі. І не толь кі 
та му, што ў сель скай мяс цо вас ці, 
мяк ка ка жу чы, іх не ха пае, прос та 
ім і гэ та бы ло не ці ка ва.

У іх бы ло ін шае жыц цё, пра якое 
бліз кія на ват і не зда гад ва лі ся. І не 
толь кі та му, што дзяў ча ты неш та 
ўтой ва лі. Яны бы лі цал кам ад да-
дзе ны са мі са бе. Пра ва ахоў ні кі 
знай шлі ўпа ка ва ныя рэ чы — зда-
ва ла ся, што дзяў чын кі збі ра лі ся 
ў да лё кае па да рож жа. Маг чы ма, 
хтось ці, акра мя іх, гэ та і ве даў, але 
толь кі не ма ці.

— Сяст рыч кі бы лі ў сям'і зу сім не 
та кі мі, як за па ро гам свай го до ма, 
— ка жа Але на. — Для бліз кіх яны 
ўсё яшчэ за ста ва лі ся ма лень кі мі 
дзець мі. А ў сац сет ках і на дыс ка-
тэ ках па во дзі лі ся бе, як да рос лыя 
жан чы ны.

Як по тым вы свет лі ла ся, дзяў-
чын кі яшчэ за паў та ра ме ся ца 
да свай го са ма губ ства ра зы гра лі 
смерць у ін тэр нэ це. Іх ці ка ві ла, як 
да гэ тай ідэі па ста вяц ца ін шыя. Але 
тыя, хто ве даў іх больш дас ка на ла, 
ка за лі: яны вель мі лю бі лі жыц цё. 
Ад на з іх на ват на клас най га дзі не 
ў шко ле не як за яві ла, што су іцыд 
— гэ та дрэн на, што Гас подзь па-
ка рае тых, што ро біць гэ та. Вось 
та кі па ра докс.

Апош нія су ткі сёст ры пра вя лі 
ра зам, на ква тэ ры ад ной зна ё май. 
Яна ад да ла ім клю чы, а са ма пе ра-
бра ла ся на ней кі час у ін шае мес ца. 
У гэ тай жа ква тэ ры дзяў чат і знай-
шлі па ве ша ны мі. Яны ві се лі по бач, 
быц цам, на ват ад праў ля ю чы ся ў не-
вя до масць, ба я лі ся за стац ца ад на 
без ад ной. Зда ец ца, яны «кры ча лі» 
— мы ні ко му не па трэб ны, та му мы 
і сыш лі ра зам.

На пэў на, так яно і ёсць. Тая са-
мая дзяў чын ка, якая ка за ла, што 
су іцыд — гэ та дрэн на і на ват дзесь-
ці ў ду шы ба я ла ся Бо га, па кі ну ла 
ма ці па смя рот ную за піс ку. Гэ та бы-

ло яшчэ пе рад тым, як яна ад пра-
ві ла ся на тую фа таль ную ква тэ ру. 
Па кі ну ла на са мым бач ным мес цы. 
Яе спа чат ку знай шла ма лод шая 
сяст ра, якая ў свае 7 га доў яшчэ 
не маг ла асэн са ваць та го ня шчас-
ця, якое вось-вось па він на бы ло 
зда рыц ца. Яна на ват вы пра ві ла 
па мыл кі і за нес ла ліс ток ма ці. Тая 
так са ма спа чат ку не вель мі ўваж-
лі ва па ста ві ла ся да гэ та га жах лі ва-
га па слан ня. І толь кі на на ступ ны 
дзень за бі ла тры во гу. Іх шу ка лі з 
мі лі цы яй, але хто ж мог па ду маць, 
што яны ха ва юц ца не дзе ў чу жой 
ква тэ ры! А ка лі знай шлі, бы ло ўжо 
поз на. На мес цы тра ге дыі за ста-
ла ся і па смя рот ная за піс ка дру гой 
дзяў чын кі, якая так са ма пра сі ла 
ма ці ёй да ра ваць...

Са мае жу дас нае, што тра ге дыя 
ме ла пра цяг. У за гі ну лых сяст ры чак 
бы лі яшчэ дзве сяб роў кі. На пра-
ця гу го да абедз ве зра бі лі спро бу 
сыс ці з жыц ця. У ад ной гэ та атры-
ма ла ся.

У сва ёй па смя рот най за піс цы 
яна на пі са ла жу дас нае: сяб роў кі 
клі чуць мя не. Зда ец ца, па па хвае 
сек тай. Але ні чо га та ко га, што 
свед чы ла б аб гэ тым, след чыя не 
вы яві лі.

Не тра піць у ту нэль
На мо ве спе цы я ліс таў су іцыд 

— гэ та фе но мен, які цяж ка рас па-
знаць ці спраг на за ваць. Але факт 
за ста ец ца фак там — лю дзі, якія 
пай шлі на та кі крок, бы лі па-кас міч-
на му адзі но кія. Адзі но кія на столь кі, 
што не змаг лі да ве рыц ца ні ко му. 

Ёсць та кое па няц це — ту нэль. Гэ та 
так воб раз на на зва лі той стан, ка лі 
ча ла век за блы таў ся ў жыц ці і не 
ба чыць ін ша га вый сця, акра мя ад-
на го — ныр нуць у гэ ты зла шчас ны 
ту нэль і збег чы.

— Тут мо жа быць толь кі адзін 
ды яг наз: не да стат ко вая або ня пра-
віль ная апе ка, — лі чыць ма гі лёў скі 
мед су дэкс перт-псі хо лаг На дзея 
СА РА Е ВА. — Бя да ў тым, што ва 
ўсіх гэ тых сі ту а цы ях з са ма губ ствам 
баць кі не ве да юць, што ад бы ва ла-
ся з іх дзі цем. Ка лі б ве да лі, гэ тай 
па мыл кі не бы ло б. Але дзесь ці ўсё 
роў на атрым лі ва ец ца пра лік.

Экс пер ты сцвяр джа юць: адзі най 
пры чы ны ня ма, у дзя цей гэ ты стан 
шмат у чым аб умоў ле ны сі ту а цы яй. 
Вось пад ле так па ве сіў ся, хоць мог у 
гэ ты мо мант пай сці ка гось ці па біць 
або на піц ца. Су іцыд дзі ця чы — гэ та 
спе цы фіч ныя, на на ву ко вай мо ве — 
дэ ві янт ныя па во дзі ны.

Што мо жа тут зра біць гра мад-
ства? «Тое ж са мае, што і ў да чы-
нен ні да зла чын нас ці, — лі чыць 
экс перт. — Мы ба чым толь кі тых 
пад лет каў, якія дрэн на ся бе па во-
д зяць, а вось тых, у ка го пры клад-
ныя па во дзі ны, на ват не за ўва жа-
ем. Але ж бы вае та кое ня шчас це, 
якое не пра яў ля ец ца. Усе дзе ці, якія 
скон чы лі жыц цё са ма губ ствам, бы-
лі ў свой час агле джа ны псі хо ла гам. 
Яны ўсе бы лі нар маль ныя».

...«Ві на ва ты толь кі я...» — гэ та 
ўсё, што за ста ло ся ад 12-га до ва-
га Дзміт рыя, які пай шоў з жыц ця 
2 га ды та му.

— Хлоп чык быў з доб рай сям'і, ву-
чыў ся ў гім на зіі, меў доб рыя ад зна кі, 
— рас каз вае афі цый ны прад стаў нік 
упраў лен ня След ча га ка мі тэ та па 
Ма гі лёў скай воб лас ці Ак са на СА-
ЛЯ НЮК. — Але ад ной чы прый шоў 
да до му, па тэ ле фа на ваў ма ці, каб па-
ве да міць ёй аб гэ тым, а по тым узяў 
і... скок нуў уніз з 7 па вер ха.

Па вод гу ках на стаў ні каў, бліз-
кіх, сяб роў ён быў вель мі кам па-

ней скім, удзель ні чаў у алім пі я дах 
па ма тэ ма ты цы. А тут пра гу ляў за-
ня ткі, баць кі да ве да лі ся пра гэ та і 
пра чы та лі ма раль. Але ж гэ та не 
зла чын ства. Дзя цей трэ ба вы хоў-
ваць. Вось толь кі ён, ка жуць, вель-
мі бліз ка да сэр ца пры маў уся кую 
кры ты ку.

— Не кож на му ха пае ўмен ня 
су пер ажы ваць, — ка жа На дзея 
Са ра е ва. — Вось, на прык лад, 
упаў ча ла век. Адзін прай шоў мі ма 
моўч кі, дру гі па спа чу ваў, трэ ці кі-
нуў ся да па ма гаць. Мы ўсе вель мі 
роз ныя. Баць кам трэ ба су пер ажы-
ваць сва ім дзе цям яшчэ больш, 
чым су пер ажы ва лі ім, ка лі яны 
бы лі ма лень кі мі. А яны, час цей за 
ўсё вы хоў ва юць дзя цей так, як вы-
хоў ва лі ка лісь ці іх. Але ж усё мя ня-
ец ца. Ін фар ма ты за цыя гра мад ства 
рас це, а ра зам з гэ тым і коль касць 
стрэ саў. Пад лет кам, у якіх ня ма 
жыц цё ва га во пы ту, цяж ка бы вае 
вы тры маць гэ ты псі ха ла гіч ны прэс. 
Іх не трэ ба па кі даць ад ных, інакш 
яны па кі нуць нас. На заў сё ды. Бы ло 
б доб ра, ка лі б іс на ва ла су пра ва-
джэн не сем' яў, як гэ та бы вае там, 
дзе ёсць пры ём ныя дзе ці.

Паў га дзі ны ў дзень
Мы заў сё ды не ку ды бя жым, спя-

ша ем ся, ба ім ся не па спець. І не ба-
чым тых, што по бач з на мі, хто да-
ра жэй шы нам за ўсё на све це. Яны 
ёсць — і доб ра, але ці доб ра ім?

— На са мой спра ве ўсё даў ным-
даў но вя до ма і на пі са на ў доб рых 
ра зум ных кніж ках, — ка жа На дзея 
Са ра е ва. — Каб ад чу ваць дзі ця, 
трэ ба мі ні мум паў га дзі ны ў дзень 

раз маў ляць з ім не пра ву чо бу ці 
яду. І ра біць гэ та, се дзя чы по бач, 
гле дзя чы ў во чы і тры ма ю чы за 
ру кі. За гэ тыя паў га дзі ны лю бы 
баць ка ці ма ці, ка лі яны на са мрэч 
лю бяць сваё дзі ця, што-не будзь ды 
ад чу юць.

— А ка лі гэ та «цяж кі» пад ле так 
і ён не хо ча ся дзець, узяў шы ся за 
ру кі?

— Ён «цяж кі» та му, што не ве-
дае, як ся бе па во дзіць. Мы лі чым, 
што ка лі дзі ця на корм ле на і апра-
ну та, гэ та га да стат ко ва. Але ж мы 
не жы вё лу га ду ем, мы вы хоў ва ем 
асо бу. І да 18 га доў яны ўсе — дзе-
ці і пад лет кі, якія ма юць па трэ бу ў 
апе цы. Ча му тая ж ма ці не мо жа 
прос та па ды сці і ска заць: мне дрэн-
на, па раз маў ляй са мной. Ка лі дзі ця 
не ро біць пер ша га кро ку, зра бі це 
яго са мі. Дзе ці за кры ва юц ца не 
ад нас, а ад на шых дзе ян няў, ка лі 
мы па чы на ем быць аў та ры тар ны мі 
без пры чы ны. Аў та ры тэт баць коў 
заў сё ды ўзні ма ец ца, ка лі яны са мі 
па чы на юць пы тац ца па ра ды. Гэ та 
не сла басць, гэ та пра ява па ва гі да 
асо бы дзі ця ці.

Яшчэ лепш, ка лі гэ та бу дуць не 
прос та раз мо вы, а ней кія су мес-
ныя дзе ян ні. З зу сім ма лень кі мі 
дзець мі звы чай на гу ля юць; з ты мі, 
хто кры ху ста рэй шы, неш та ра-
зам пя куць, цяс ля раць, з пад лет-
ка мі зай ма юц ца ра зам спор там. 
Дзе ці на огул не ўме юць пра свае 
па чуц ці рас каз ваць. Тут важ на на-
зі раць за іх рэ ак цы яй, па во дзі на мі 
ў пра цэ се што дзён ных зно сін. Ве-
да е це, якую ро лю вы кон ва лі мек-
сі кан скія се ры я лы пад час рас па ду 
Са вец ка га Са ю за? Вы ключ на псі-
ха тэ ра пеў тыч ную. Лю дзі ву чы лі ся 
раз маў ляць ад но з ад ным. Дзе ці, 
якія гля дзе лі гэ тыя се ры я лы, ста лі 
гу ляць у та ты-ма мы. Па він на быць 
куль ту ра пра га вор ван ня. Унут ры-
ся мей ныя зно сі ны — гэ та леп шы 
спо саб зняц ця стрэ саў і азда раў-
лен ня.

Гра мад ства ад гэ та га, на жаль, 
ады хо дзіць. У нас у кра мах паў-
фаб ры ка ты, у кож на га свой «ай-
пад», «ай фон». Але гэ та праб ле ма 
не дзя цей, а ме на ві та да рос лых. 
Ці шмат ся род баць коў та кіх, якія 
мо гуць за даць са бе пы тан не: «Што 
я та ко га зра біў(ла), каб мой сын 
ці дач ка мя не па ва жа лі?». Па мя-
таю, як ад на жан чы на рас каз ва ла: 
«Мае баць кі, ка лі я неш та ра бі ла 
не так, як яны ча ка лі, ка за лі: да-
руй, да чуш ка, мы так дрэн на ця бе 
ра зу ме ем». Яны пра сі лі ў яе пра-
ба чэн ня за яе пра ві ны. Па-сут нас ці 
так і па він на быць. Ка лі б баць кі 
з ся бе па чы на лі, мы б не губ ля лі 
сва іх дзя цей.

Вы клі каем... 
ся бе на ду эль

Ка жуць, цяж кі дзень — гэ та па-
ня дзе лак, але для 13-га до ва га Са-
шы та кім стаў аў то рак — апош ні 
ў гэ тым сту дзе ні. За ня ткі ў шко ле 
скон чы лі ся, і дзе ці ху цень ка раз-
бег лі ся па да мах. Ён так са ма па-
спя шаў ся на аў то бус, які раз во зіў 
вуч няў з ін шых вё сак. На ву лі цы 
бы ло ма роз на, на ват вок ны ў са-

ло не за мерз лі. Хлоп чык пры ціс нуў 
да шкла га ра чую да лонь, і пад ёю 
з'я ві ла ся не вя ліч кае акен ца. Так 
ці ка ва бы ло на зі раць, што там за 
ім. Ну вось і пры пы нак. Баць ка 
ўжо до ма, гля дзіць тэ ле ві зар. Са-
ша ві та ец ца і моўч кі ідзе ў свой 
па кой пе ра адзя вац ца. По тым, як 
гэ та бы ло звы чай на, ад праў ля ец-
ца на кух ню піць гар ба ту. Праз 15 
хві лін ту ды ідзе баць ка... Тое, што 

ён уба чыў, пры вя ло яго ў шок. На 
пе ра кі ну тым це раз га за вую тру бу 
ша лі ку ві сеў яго Са шка. Муж чы на 
кі нуў ся ра та ваць сы на, але бы ло 
ўжо поз на...

З мес ца зда рэн ня су пра цоў ні кі 
мі лі цыі за бра лі ліст па пе ры з ма-
люн ка мі хлоп ца і яго сшы так. Але 
ад каз на пы тан не «Ча му?» знай сці 
так і не змаг лі.

— У за клю чэн ні, якое мы вы да-
ём у та кіх вы пад ках, вы і не зной-
дзе це пра мо га ад ка зу, — ка жа 
на чаль нік упраў лен ня су до ва-
псі хі ят рыч ных экс пер тыз упраў-
лен ня Дзярж ка мі тэ та су до вых 
экс пер тыз па Ма гі лёў скай воб-
лас ці Ан тон БА ЛА ШОЎ. — Вы-
сно ва час цей за ўсё пры клад на 
ад ноль ка вая: на мо мант са ма губ-
ства і на пя рэ дад ні смер ці ча ла век 
быў псі хіч на зда ро вы. На конт уся го 
ас тат ня га мы мо жам толь кі раз ва-
жаць. Вось вы пы та е це ся, ці іс нуе 
та кое па няц це, як ген са ма губ ства. 
Пра мой су вя зі тут, вя до ма, ня ма, 
але ёсць ней кія стэ рэа ты пы, якія 
ўплы ва юць. Адзін ча ла век ве дае 
вый сце з ту пі ка, а дру гі — не, яго 
не на ву чы лі, як гэ та ра біць. Мож-
на вы ка заць зда гад ку, што гэ та 
ад бы ва ец ца на ге не тыч ным уз роў-
ні, а на са мой спра ве гэ та ма дэль 
па во дзін, якая за свое на ў сям'і і 
пе рад ала ся ў спад чы ну. На ват ка лі 
ча ла век адзін, у яго ёсць апа нент 
— пры чы на. Ён аба вяз ко ва аб ві на-
вач вае ка гось ці ў дум ках.

— Ка лі за кра наць праб ле му 
пра фі лак ты кі са ма губ стваў, трэ-
ба ка заць аб праб ле ме іс на ван ня 
дыс гар ма ніч ных сем' яў, — лі чыць 
Ан тон Ба ла шоў. — Гэ та вон ка ва 
шчас лі выя сем'і, дзе баць кі прад'-
яў ля юць вель мі за вы ша ныя па-
тра ба ван ні да сва іх дзя цей. Не 
ра бі так, ра бі гэ так, не ка жы гэ тай 
цёт цы пра тое, а гэ та му дзядзь ку 
пра гэ тае. Я ўтры рую, але схе ма 
пры бліз на та кая. Да рос лыя па тра-
бу юць ад пад лет ка не маг чы мае, а 
гэ та пры во дзіць яго ў ад чай. І тут 
на ват пра сцей тым, хто рас це ў 
аса цы яль ных сем' ях. Яны дак лад-
на ве да юць: скраў — зна чыць, пой-
дзе ў тур му. У іх ня ма су мнен няў. 
А ка лі ча ла век не ве дае, што яму 
ра біць, зда ра ец ца не па праў нае. 
Са мы яск ра вы прык лад — гэ та Ра-
мэа і Джуль е та. Да даць да гэ та га 
ня ма ча го...

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

Уро кі жыц цяУро кі жыц ця  ��

ЧА ЛА ВЕК БЕЗ ЛЮБ ВІ ЗГА САЕ
Дзі ця лю біць не аба вяз ко ва, га лоў нае — яго пра віль на вы ха ваць. Так лі чаць не ка то рыя псі хо ла гі. Ся род 
пе да го гаў іс нуе шмат роз ных по гля даў на гэ тую з'я ву і мност ва рас пра ца ва ных ме та даў па вы ха ван-
ні дзя цей. Але ёсць мер ка ван не пра лю боў, якое не змя ня ец ца ўжо больш за дзве ты ся чы га доў. Яго 
транс лі руе хрыс ці ян ская рэ лі гія. Так што ж та кое лю боў з хрыс ці ян ска га пунк ту гле джан ня? Ці ўсе лю-
дзі здоль ныя па лю біць? У гэ тым мне да па мог ра за брац ца на ста я цель пры хо да хра ма свя то га Мі ка лая 
Япон ска га у Мін ску, іе рэй Па вел СЯР ДЗЮК.

«ВІ НА ВА ТЫ ТОЛЬ КІ Я»...

У іх бы ло ін шае жыц цё, 
пра якое бліз кія на ват і не 
зда гад ва лі ся. І не толь кі 
та му, што дзяў ча ты неш та 
ўтой ва лі. Яны бы лі цал кам 
ад да дзе ны са мі са бе. 

Каб ад чу ваць дзі ця, трэ ба 
мі ні мум паў га дзі ны ў дзень 
раз маў ляць з ім не пра ву чо бу 
ці ежу. І ра біць гэ та, се дзя чы 
по бач, гле дзя чы ў во чы і 
тры ма ю чы за ру кі.

Ці шмат ся род баць коў та кіх, 
якія мо гуць за даць са бе 
пы тан не: «Што я та ко га 
зра біў(ла), каб мой сын ці 
дач ка мя не па ва жа лі?».

Гэ тыя лю дзі ўваж лі ва і скру пу лёз на вы-
ву ча юць ста но ві шча, перш чым па чы на юць 
дзей ні чаць. Яны мо гуць быць муд ра ге ліс-
ты мі і вёрт кі мі парт нё ра мі, але не з тых, хто 
здрадж вае ці кі дае ў бя дзе. Тыя, хто на ра-
дзіў ся ў гэ ты дзень, не пых лі выя, ім не па тра-
бу ец ца гра мад скае пры знан не. Яны лю бяць 

кам форт і ўсе за да валь нен ні жыц ця. Боль шасць з іх — вы-
дат ныя сяб ры, парт нё ры і пры яце лі, ва ло да ю чы шмат лі кі мі 
пры ваб ны мі якас ця мі, яны за слу жа на лю бі мыя; вар та пры-
знаць, што яны не толь кі за ўва жа юць за га ны ў ін шых, але і 
ба чаць іх у са бе. Мно гія з гэ тых лю дзей ні ко лі не па кі да юць 
ся мей на га гняз да, і іх жыц цё пра хо дзіць у ася род дзі ста рых 
сцен, сяб роў дзя цін ства і сен ты мен таль ных ус па мі наў.

Гэ та асо бы вель мі пра ма лі ней ныя, яны 
рэд ка звяр та юць ува гу на вы ні кі сва іх дзе-
ян няў. За хоп ле ныя сва ім імі джам, над звы-
чай сур' ёз на ста вяц ца да та го, што пра іх 
ду ма юць. Па ра жэн ні толь кі ўма цоў ва юць іх 
ра шу часць іс ці на пе рад. Пры трым лі ва ю чы ся 
толь кі аса біс тых пе ра ка нан няў і іду чы раз і на-
заў сё ды абра ным шля хам, яны не пры ма юць чу жых ду мак. Іх 
энер гія цал кам на кі ра ва на на ра бо ту, без якой яны не ба чаць 
свай го іс на ван ня. Ва ўза е ма ад но сі нах з ты мі, хто по бач, яны 
паў ста юць вы ключ на па тра ба валь ны мі асо ба мі, і на ват ка лі 
парт нёр іх за да валь няе, яны ўпар та бу дуць пра цяг ваць на-
вяз ваць яму свае ідэі і стыль жыц ця. Яны па-свой му вель мі 
ад да ныя і га то выя прый сці на да па мо гу сяб рам і род ным.
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Кож ны ча ла век здоль ны па лю біць. 
На ват ад пе тыя раз бой ні кі, на ват са мыя 
агру бе лыя і жорст кія ду шы.

Ка лі мой зна ё мы браў дзя цей да ся бе ў сям'ю, 
у яго не ўста ва ла пы тан не «па люб лю — не 
па люб лю». Ён прос та ро біць спра вы лю бо ві. 
А та кія на ма ган ні заў сё ды пры но сяць плён.

ОАО «Красная Звезда»
Учетный номер плательщика: 190184544

Вид экономической деятельности: 22220, 22110, 22150
Организационно-правовая форма: 1131

Орган управления: 2330
Единица измерения: млн руб.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года

АКТИВЫ
Код 

строки
На 31 декабря 

2013 года
На 31 декабря 

2012 года

1 2 3 4

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 110  38 590  34 033 
Нематериальные активы 120  9  18 
Доходные вложения 
в материальные активы 

130  -  - 

В том числе:
инвестиционная недвижимость 131  -  - 
предметы финансовой аренды (лизинга) 132  - 
прочие доходные вложения 
в материальные активы

133  -  - 

Вложения в долгосрочные активы 140  23  16 
Долгосрочные финансовые вложения 150  -  - 
Отложенные налоговые активы 160  -  - 
Долгосрочная 
дебиторская задолженность

170  -  - 

Прочие долгосрочные активы 180  - 
ИТОГО по разделу I 190  38 622  34 067 
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210  6 135  6 821 
В том числе:
материалы 211  1 610  2 208 
животные на выращивании и откорме 212  -  - 
незавершенное производство 213  -  - 
готовая продукция и товары 214  4 525  2 100 
товары отгруженные 215  -  2 513 
прочие запасы 216  -  - 
Долгосрочные активы, 
предназначенные для реализации

220  -  - 

Расходы будущих периодов 230  71  194 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным товарам, работам, услугам

240  310  102 

Краткосрочная 
дебиторская задолженность

250  8 615  589 

Краткосрочные финансовые вложения 260  -  - 
Денежные средства и их эквиваленты 270  471  782 
Прочие краткосрочные активы 280  1 327  2 087 
ИТОГО по разделу II 290  16 929  10 575 
БАЛАНС 300  55 551  44 642 

Собственный капитал и обязательства
Код 

строки
На 31 декабря 

2013 года
На 31 декабря 

2012 года

1 2 3 4

III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал 410  5 711  5 311 
Неоплаченная часть уставного капитала 420  -  - 
Собственные акции 
(доли в уставном капитале)

430  -  - 

Резервный капитал 440  -  - 
Добавочный капитал 450  36 536  31 071 
Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

460  7 703  1 888 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 470  3 276 
Целевое финансирование 480  -  - 
ИТОГО по разделу III 490  49 950  41 546 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные кредиты и займы 510  -  - 
Долгосрочные обязательства 
по лизинговым платежам

520  -  - 

Отложенные налоговые обязательства 530  -  - 
Доходы будущих периодов 540  -  - 
Резервы предстоящих платежей 550  -  - 
Прочие долгосрочные обязательства 560  -  - 
ИТОГО по разделу IV 590  -  - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные кредиты и займы 610  -  - 
Краткосрочная часть 
долгосрочных обязательств

620  -  - 

Краткосрочная 
кредиторская задолженность

630  4 732  2 774 

В том числе:
поставщикам, подрядчикам, исполнителям 631  1 085  398 
по авансам полученным 632  280  145 
по налогам и сборам 633  784  487 
по социальному страхованию 
и обеспечению 

634  153  150 

по оплате труда 635  640  563 
по лизинговым платежам 636  1 018  - 
собственнику имущества 
(учредителям, участникам)

637  -  - 

прочим кредиторам 638  772  1 031 
Обязательства, 
предназначенные для реализации

640  -  - 

Доходы будущих периодов 650  -  10 
Резервы предстоящих платежей 660  -  - 
Прочие краткосрочные обязательства 670  869  312 
ИТОГО по разделу V 690  5 601  3 096 
БАЛАНС 700  55 551  44 642 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за январь–декабрь 2013 года

Наименование показателей
Код 

строки

За январь– 
декабрь 

2013 года

За январь– 
декабрь 

2012 года

1 2 3 4

Выручка от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг

010  35 645  26 385 

Себестоимость реализованной продукции, 
товаров, работ, услуг

020 (23 396) (18 034)

Валовая прибыль (010 – 020) 030  12 249  8 351 
Управленческие расходы 040 (6 288) (4 589)
Расходы на реализацию 050  - 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, 
товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)

060  5 961  3 762 

Прочие доходы по текущей деятельности 070  1 254  903 
Прочие расходы по текущей деятельности 080 (1 460) (665)
Прибыль (убыток) от текущей 
деятельности (± 060 + 070 – 080)

090  5 755  4 000 

Доходы по инвестиционной деятельности 100  13  - 
В том числе:
доходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

101  13  - 

доходы от участия в уставном капитале 
других организаций

102  -  - 

проценты к получению 103  -  - 
прочие доходы 
по инвестиционной деятельности

104  - 

Расходы по инвестиционной деятельности 110  -  - 
В том числе:
расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов 
и других долгосрочных активов

111  - 

прочие расходы 
по инвестиционной деятельности

112  - 

Доходы по финансовой деятельности 120  -  9 
В том числе:
курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

121  7 

прочие доходы 
по финансовой деятельности

122  2 

Расходы по финансовой деятельности 130 (20) (8)
В том числе:
проценты к уплате 131 (19)  - 
курсовые разницы 
от пересчета активов и обязательств

132 (1) (8)

прочие расходы по финансовой деятельности 133  - 
Иные доходы и расходы 140 (8)  - 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, 
финансовой и иной деятельности 
(100 – 110 + 120 – 130 ± 140)

150 (15)  1 

Прибыль (убыток) до налогообложения 
(± 090 ± 150)

160  5 740  4 001 

Налог на прибыль 170 (1 033)  - 
Изменение отложенных налоговых активов 180  -  - 
Изменение отложенных 
налоговых обязательств

190  -  - 

Прочие налоги и сборы, 
исчисляемые из прибыли (дохода)

200  -  - 

Чистая прибыль (убыток) 
(± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)

210  4 707  4 001 

Результат от переоценки долгосрочных 
активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток)

220  23 827  - 

Результат от прочих операций, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток)

230  -  - 

Совокупная прибыль (убыток) 
(± 210 ± 220 ± 230)

240  28 534  4 001 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 250  2 374  1 928 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 260  0/0  0/0 

Руководитель Маланяк И.Н. 

Главный бухгалтер Нестерович Т.В. 


