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Ця пер не ка то рыя з тых, хто вы жыў, га-

во раць, што не за ўва жы лі ап'я нен не ў кі-

роў цы. Пры бо ры паз ней за фік са ва лі ў яго 

1,4 пра мі ле. Са мі ж бы лі на пад піт ку, маг лі 

і не за ўва жыць. Але як не на сця ро жы ла, 

што кі роў ца з біт ком на бі тым аў то па грун-

та вой да ро зе імчыць на не да пу шчаль най 

хут ка сці — пад 80—90 кі ла мет раў. І та ды б 

ма мам з дзець мі за біць тры во гу, за па тра-

ба ваць спы ніц ца, каб прай сці ся пяць-шэсць, 

ды хоць бы дзе сяць кі ла мет раў пе ха тою. 

Ні хто не спы ніў, не за пра тэс та ваў.

...На за круг лен ні да ро гі ўздоўж тэх ніч-

на га ка на ла Бя ро заў скай ГРЭС кі роў ца 

ма шы ну не ўтры маў, «Мер се дэс» вы нес-

ла ўпе рад, і аў то ўля це ла ў ва ду. Ка жуць, 

што там глы бо ка, да ся мі мет раў. Ма шы на 

поў нас цю ака за ла ся пад ва дой, да та го ж 

спра ца ва лі па душ кі бяс пе кі, для не ка то рых 

па са жы раў яны ста лі смя рот най паст кай. 

Ад на дзе вя ці га до вая дзяў чын ка ся дзе ла 

спе ра ду на ру ках у ма ці. Яе вы кі ну ла пры 

па дзен ні, це ла паз ней да ста лі з ва ды. Ма-

ці так са ма за гі ну ла, бо бы ла пры шпі ле ная. 

Двое дзя цей — хлоп чык і дзяў чын ка, якія 

еха лі на зад нім ся дзен ні, так са ма за гі ну лі. 

Іх ма ці су ме ла вы брац ца з ма шы ны, а вось 

дзя цей сва іх не змаг ла ўра та ваць. Сён ня 

ва ўсіх дэ та лях тра ге дыі раз бі ра ец ца след-

ства. Вя до ма, кі роў ца бу дзе па ка ра ны. Яму 

па гра жае да 10 га доў па збаў лен ня во лі. Ён, 

не су мнен на, ві на ва ты. Тым больш што ў 

яго ўжо за бі ра лі пра вы за п'я ную яз ду. По-

тым, як пра ду гле джа на за ко нам, ён ад на віў 

пра вы на кі ра ван не транс пар там. Але той 

вы па дак, як ба чым, ні чо му не на ву чыў го-

ра-аў та ма бі ліс та.

А як жыць пас ля гэ та га жан чы не, якая 

стра ці ла дзя цей, на ват не ўяў ляю. Усё жыц-

цё грыз ці ся бе, што ві на ва тая ў гі бе лі сы на 

і дач кі? Вя до ма, там бы ло шмат тра гіч ных 

су па дзен няў. І ў го ра дзе за раз га во раць, 

што гэ тыя ма ла дыя лю дзі не якія-не будзь 

гор кія п'я ні цы аль бо асо бы аса цы яль ных 

па во дзі н, гэ та звы чай ныя га ра джа не. Як 

і 31-га до вы Анд рэй, што на сваю і чу жую 

бя ду вы ра шыў як быц цам бы зра біць доб-

рую спра ву — раз вез ці зна ё мых па да мах, 

так са ма звы чай ны ма ла ды ча ла век. Ды ў 

гэ тых су па дзен нях пра гля да ец ца вель мі 

не бяс печ ная за ка на мер насць на шай ця-

пе раш няй рэ ча іс нас ці. Звы чай ныя лю дзі 

п'юць мно га і час та, звы чай ныя лю дзі не 

лі чаць за га най сес ці за руль хоць бы на 

не вя лі кім пад піт ку.

Ну вось зда рыў ся вы хад ны дзень, са бра-

ла ся кам па нія ад нос на ма ла дых лю дзей, якія 

выбралі такі сумнеўны спо са б баў лен ня часу, 

як вы піў ка. Яны бя руць з са бой дзя цей, дзе-

ці на гэ та гля дзяць, і га доў праз коль кі, мо-

жа на ват у ста рэй шых кла сах, яны бу дуць 

паў та раць во пыт баць коў, ла дзіць па доб ныя 

пік ні кі. Цал кам ве ра год на, што баць кі не-

шчас лі вых удзель ні каў ку паль ска га гу лян-

ня ад па чы ва лі та кім жа чы нам. Толь кі вось 

баць кі, мо жа, час цей пе ха той ха дзі лі. А ця пер 

аў та ма біль ёсць амаль у кож на га, што там 

ся бе аб ця жар ваць. Лю дзі ста лі менш пра ца-

ваць фі зіч на, менш ру хац ца, больш піць. Гэ та 

пры кмет на без уся ля кай ста тыс ты кі і са цы я-

ла гіч ных да сле да ван няў. Да стат ко ва ўваж-

лі ва пры гле дзец ца да зна ё мых, су се дзяў, 

бліз ка га і да лё ка га ата чэн ня. Ды і ста тыс ты-

ка да во лі кра са моў ная: ДАІ па ве дам ляе, што 

да паў сот ні п'я ных кі роў цаў за трым лі ва юць 

ця гам су так, а ў вы хад ныя дні гэ тая ліч ба 

ўзрас тае на 20—30—40. І не ска заць, што ў 

нас па га лоў на пра вя ра юць усіх на да ро гах. 

Пра вя ра юць вель мі на ват вы ба рач на. І та кія 

вы ні кі! Зна чыць, на са мрэч па каз чык яшчэ 

боль шы. А коль кі бяс праў ні каў на да ро зе, 

тых, ка го па зба ві лі па свед чан ня ме на ві та за 

п'я ную яз ду!

Зда ва ла ся б, усё прос та, ка лі атры маў 

пра вы, па ві нен не толькі ўзяць за пра ві ла, 

але і за пом ніць як вы ра заць у сва ёй свя-

до мас ці не маг чы масць сес ці за руль пас ля 

ўжы ван ня лю бой коль кас ці ал ка го лю. Толь кі 

вось гэ та прос тае пра ві ла не ка то рым, ка лі 

не ска заць мно гім, па да ец ца скла да ным, 

амаль не маг чы мым. І, на жаль, вы свеч вае 

куль ту ру, вы ха ван не, ду хоў ны ўзро вень 

мно гіх су ай чын ні каў. Аб чым ужо га ва ры ла-

ся, не га тыў ны прык лад баць коў ста но віц ца 

ўзо рам для дзя цей. Да дай це пры выч ку да 

«пры го жа га» жыц ця пры ад сут нас ці пры-

выч кі ду маць, пра ліч ваць на ступ ствы хоць 

бы на крок на пе рад, і вы ні кі мо гуць быць 

над та сум ныя, а то і тра гіч ныя для лю бо га 

ча ла ве ка, які вы пад ко ва ака жац ца на шля ху 

па тэн цы яль на га за бой цы. Мі лі цэй скія звод кі 

та му ня ўмоль ным па цвяр джэн нем.

У кра і не зноў за га ва ры лі пра больш 

жорст кія ме ры ад каз нас ці за п'я ную яз-

ду. Ад па вед ныя пра па но вы раз гля да юц ца 

дзяр жаў ны мі ор га на мі. Дзяр жаў та інс пек цыя 

пра па ноў вае за лёг кую сту пень ап'я нен ня 

па збаў ляць пра воў і на тры га ды, і на пяць 

га доў, а лёг кая сту пень ап'я нен ня, на га даю, 

лі чыц ца ад 0,3 да 1,5 пра мі ле. Па сту пі ла 

яшчэ ад на пра па но ва па збаў ляць п'я ных кі-

роў цаў пра воў кі ра ван ня на тэр мін да васьмі 

га доў, ка лі га вор ка ідзе пра паў тор нае па ру-

шэн не. Ну і раз гля да ец ца па вы шэн не тэр мі-

наў па збаў лен ня во лі за п'я ную ава рыю са 

смя рот ны мі на ступ ства мі. Зра біць больш 

жорст кі мі ме ры ад каз нас ці за па тра ба ваў у 

лю тым гэ та га го да кі раў нік дзяр жа вы. І гэ та, 

не су мнен на, бу дзе зроб ле на.

Пе рад па ся джэн нем Між дзяр жаў на га 

са ве та па про ці дзе ян ні ка руп цыі 11 лі пе ня 

Гене раль ны пра ку рор Бе ла ру сі Аляк сандр 

КА НЮК ска заў: «Па зі цыя Прэ зі дэн та над-

звы чай жорст кая, ён не дзе ў па ры ве ска заў, 

што, маг чы ма, трэба па жыц цё ва па збаў ляць 

пра воў... Не вы клю чаю, што мы да гэ та га 

прый дзем, ужо па ча лі ма шы ны за бі раць. Але 

вы па гля дзі це дру гі бок: ну за бя ром мы ў яго 

пра вы — ся да юць без пра воў, за бя ром ма-

шы ну — бя руць чу жыя, баць ка вы, уга ня юць». 

Па вод ле слоў генп ра ку ро ра, за ка на даў чыя 

ме ры бу дуць пры ня тыя, але па тра бу юц ца 

да дат ко выя дзе ян ні, мо жа быць, пы тан не бу-

дзе вы не се нае на гра мад скае аб мер ка ван не. 

«Ад ных пра ва вых мер не да стат ко ва. Нам з 

ва мі па трэб на ду маць, шу каць да дат ко выя 

ме ры», — пад крэс ліў генп ра ку рор.

Із ноў вяр та ем ся да вы ха ван ня і да гра-

мад скай ад каз нас ці. Па куль са мо гра мад-

ства не за б'е ў са бе гэ тую са рам лі вую та-

ле рант насць, яны бу дуць за бі ваць ін шых на 

да ро гах. Пас ля рэ за нанс най ава рыі ў Бе ла-

азёр ску пад Брэс там за тры ма лі кі роў цу, які 

пе ра во зіў па са жы раў з Льво ва ў Брэст. Ка лі 

адзін з па са жы раў агле дзеў, што з кі роў цам 

неш та не так, ён па тэ ле фа на ваў у мі лі цыю. 

У кі роў цы вы яў ле на 2,7 пра мі ле! А ў са ло не 

бы ло трое да рос лых і чац вё ра дзя цей. Маг-

чы ма, вы ра та ваў ся бе і не ка га ін ша га. А кож-

ны з нас ці паў плы ваў не як на сі ту а цыю, ка лі 

ба чыў па доб ных па ру шаль ні каў? Мы не мо-

жам, мы не пры вык лі, нам цяж ка пе ра сту піць 

мя жу ўлас най та ле рант нас ці. Та ды да вай це 

пры дум ваць ней кія ін шыя ме ры. На прык лад, 

тэс ці ра ваць кі роў цаў на па лі гра фе пад час 

пра хо джан ня тэх агля ду. Не па да ба ец ца та кі 

ме тад, нех та па лі чыць гэ та за па ру шэн не 

пра воў і аса біс тых сва бо даў? Мо жа, гэ тую 

ме ру вар та вы нес ці на гра мад скае аб мер-

ка ван не. І ня згод ныя пра па ну юць свой ва-

ры янт. Бо га ва рыць, што трэ ба вы хоў ваць 

гра ма дзя ні на з дзя цін ства, пры ві ваць пры-

выч ку да за ко на па слух мя нас ці — зна чыць 

га ва рыць пра віль ныя сло вы. І га ва рыць іх 

трэ ба. Але яны час та не да хо дзяць да ад-

ра са та, не ася да юць у пад свя до мас ці. Та му 

трэ ба дзей ні чаць ін шы мі спо са ба мі, дзей ні-

чаць уся му гра мад ству. Ад ны пра ва ахоў ныя 

ор га ны з праб ле май не спра вяц ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

Пер шы та кі да ку мент 

быў пад пі са ны ў 2003 го-

дзе. Сё лет ні да га вор больш 

дэ та лі за ва ны і раз гор ну ты, 

у боль шай сту пе ні да ты чыц-

ца ўсе ба ко ва га вы ха ван ня 

юных гра ма дзян.

— Па гад нен не мае на мэ-

це су мес ную ра бо ту з пра ва-

слаў най царк вой для даб ра-

бы ту на шай Ра дзі мы — Рэс-

пуб лі кі Бе ла русь, — ад зна чыў 

стар шы ня Мі набл вы кан ка-

ма Ана толь ІСА ЧАН КА. — 

Гэ та да ты чыц ца куль тур най, 

са цы яль най сфе ры, уза ем-

най да па мо гі ў пы тан нях вы-

ха ван ня ма ла дых гра ма дзян, 

каб яны рас лі ў лю бо ві да Ра-

дзі мы, бліз кіх, вы со ка ма раль-

ны мі людзь мі.

Су мес ныя пра ек ты рас-

пра ца ва ныя ў кож ным ра ё-

не і ча ты рох епар хі ях цэнт-

раль на га рэ гі ё на. Та му на 

су стрэ чы пры сут ні ча лі і кі-

раў ні кі ўсіх рай вы кан ка маў 

Мін шчы ны.

— Сён няш няя на ша су-

стрэ ча мае вя лі кае зна чэн-

не. Гэ та не па ча так, а пэў ны 

вы нік шмат га до вай ра бо ты, 

якая пра во дзі ла ся і пра цяг-

ва ец ца на бла сла вё най бе ла-

рус кай зям лі і, у пры ват нас ці, 

у Мін скай воб лас ці, — ска заў 

Ула ды ка Па вел. — Да мо ва 

пра ду гледж вае раз на стай-

ныя кі рун кі — і па тры я тыч-

нае вы ха ван не, і да па мо гу 

баць кам, і слу жэн не мі ла сэр-

нас ці, і са цы яль нае слу жэн-

не. Мы імк нём ся зра біць усё 

маг чы мае, каб ні хто ў на шай 

воб лас ці, кра і не не за стаў ся 

без ува гі. Да гэ тай ра бо ты 

пры цяг ва ец ца і дзяр жаў ная, 

і аб лас ная ўла ды, і доб ра ах-

вот ні кі, якія хо чуць пра явіць 

свой удзел і спа чу ван не да 

тых лю дзей, якія ма юць па-

трэ бу ў па боч най да па мо зе. 

А са мае га лоў нае пы тан-

не для ўсіх нас, на мой по-

гляд, — вы ха ван не дзя цей.

Эк зарх звяр нуў ува гу на 

тое, што сён ня шмат спа кус 

для мо ла дзі. Па тэ ле ві за ры 

па каз ва юць воль нае, рас-

кош нае жыц цё, у якім пры-

сут ні ча юць шмат лі кія за ба-

вы. А вось за раб ляць гро шы 

ча мусь ці ву чаць сва іх дзя-

цей толь кі баць кі.

— Каб па тра ціць гро шы, 

спа чат ку трэ ба іх за ра біць. 

На ват за ра біў шы і вы ка рыс-

тоў ва ю чы іх на ся бе, трэ ба 

за ста вац ца па тры ё там сва-

ёй кра і ны, ча ла ве кам з вя-

лі кай лі та ры. Та му ста наў-

лен не ма ла до га ча ла ве ка, 

у тым лі ку і па тры я тыч нае, 

па він на быць на шым агуль-

ным кло па там, — пад крэс-

ліў яго Пра асвя шчэн ства. — 

Нам не аб ход на зра біць усё, 

каб ма ла дыя лю дзі ва ло да лі 

аба рон чым іму ні тэ там, маг лі 

раз ва жаць і ме лі пра віль ны 

пункт гле джан ня на жыц цё, 

уме лі вы зна чаць, што ім пой-

дзе на ка рысць. Та кія раз-

важ лі выя ад но сі ны ў пад рас-

та ю ча га па ка лен ня вы хоў-

вае царк ва. Та му вы дат на, 

што і царк ва, і дзяр жаў ная 

ўла да хо чуць ра зам іс ці па 

гэ тым шля ху. Гэ тая ра бо та 

ўжо пры но сіць вы ні кі. Бе ла-

русь кро чыць у аван гар дзе 

маш таб на га даб ра чын на га 

вы ха валь на га пра цэ су. І я 

шчы ра ра ду ю ся, што Прэ зі-

дэнт Аляк сандр Лу ка шэн ка 

доб ра гэ та ра зу мее і ўша-

ноў вае вы со ка ма раль ных 

асоб, што год уру ча ю чы 

дзяр жаў ныя ўзна га ро ды 

«За ду хоў нае ад ра джэн не». 

Сён ня і гу бер на тар Мін скай 

воб лас ці, і ўсе кі раў ні кі рэ гіё-

наў ро бяць усё не аб ход нае, 

каб мы ра зам ра бі лі да бро і 

ра зам іш лі па жыц ці. Толь кі 

та ды на шы на ма ган ні бу дуць 

эфек тыў ныя. Та му ў па гад-

нен ні пра пі са на ўсё: удзел у 

вы ха ваў чым пра цэ се, аду ка-

цый най сіс тэ ме, са цы яль най 

сфе ры, ін фар ма цый най пра-

сто ры. Гэ ты да га вор — пад-

вя дзен не пэў ных вы ні каў за 

мі ну лыя га ды і план ра бо ты 

на бу ду чы ню.

Да рэ чы, у пра ва слаў-

най царк вы ёсць ге не раль-

нае па гад нен не. Пад пі са ны 

да мо вы з мі ніс тэр ства мі: 

аба ро ны, аду ка цыі, пра цы, 

за ня тас ці і са цы яль най аба-

ро ны, ахо вы зда роўя. Па гад-

нен не з Мі набл вы кан ка мам 

па куль адзі нае ся род ін шых 

аб лас цей.

Бе ла рус кая пра ва слаў-

ная царк ва Мін шчы ны — гэ-

та 4 епар хіі, ку ды ўва хо дзяць 

33 бла га чын ні, 310 свя та роў 

і 385 рэ лі гій ных аб шчын, якія 

аб' яд ноў ва юць ты ся чы вер-

ні каў.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

Фо
та

 П
ер
шы

 Р
эг
іён

.

ЯЗ ДА ПА КРЫ ВОЙ...

Агуль ны ін та рэсАгуль ны ін та рэс ВЫ ХОЎ ВАЦЬ ДУ ХОЎ НАСЦЬ РА ЗАМ
Праваслаўная царква і ўлада аб'яднаюць намаганні 

Цы ры мо нія пад пі сан ня па гад нен ня па між Мі набл вы-

кан ка мам і Мін скай міт ра по лі яй Бе ла рус кай пра ва-

слаў най царк вы прай шла ў На цы я наль най біб лі я тэ цы. 

Да ку мент за ма ца ва лі сва і мі под пі са мі кі раў нік цэнт-

раль на га рэ гі ё на Ана толь Іса чан ка, Міт ра па літ Мін скі 

і За слаў скі, Па тры яр шы Эк зарх усяе Бе ла ру сі Па вел, 

а так са ма епіс кап Ба ры саў скі і Мар' і на гор скі Ве ні я мін 

ад Ба ры саў скай епар хіі, епіс кап Слуц кі і Са лі гор скі 

Ан то ній ад Слуц кай епар хіі, епіс кап Ма ла дзе чан скі і 

Стаўб цоў скі Па вел ад Стаўб цоў скай епар хіі.

Ста тыс ты ка да во лі кра са моў ная: 
ДАІ па ве дам ляе, што да паў сот ні 
п'я ных кі роў цаў за трым лі ва юць 
ця гам су так, а ў вы хад ныя дні 
гэ тая ліч ба ўзрас тае на 20—30—40. 
І не ска заць, што ў нас па га лоў на 
пра вя ра юць усіх на да ро гах.


