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На слыху

А сіг нал 
му сіць быць 
да рэ чы

Раз-по раз ву лі цы га ра доў Бе ла ру сі 

ага лош ва юц ца ма са вы мі гу ка вы мі 

сіг на ла мі кі роў цаў. Але на коль кі гэ та 

пра ва мер на? Сі ту а цыю пра ка мен та-

ва лі ў Га лоў ным ўпраў лен ні Дзяр жаў-

най аў та ма біль най ін спек цыі Мі ніс тэр-

ства ўнут ра ных спраў Бе ла ру сі.

— Так, апош нім ча сам па сту пае шмат 

скар гаў ад гра ма дзян на шмат лі кія гу ка выя 

сіг на лы ад аў та ма бі ляў. ДАІ пры мае ме ры 

па на вя дзен ні па рад ку. У кож ным вы пад ку 

ін спек та ра мі вы ка рыс тоў ва ец ца ін ды ві ду-

аль ны па ды ход. Ка лі гу ка вы сіг нал быў па-

да дзе ны з па ру шэн нем, то ад каз насць на-

ды хо дзіць па ар ты ку ле 18.14 Ка АП. Пункт 2 

гэ та га ар ты ку ла цяг не па пя рэ джан не або 

штраф у па ме ры да трох ба за вых ве лі чынь. 

Але ка лі праз ціск на клак сан бы ла ство-

ра на ава рый ная аб ста ноў ка, то санк цыя 

ўзмац ня ец ца — за гэ та пра ду гле джа ны 

штраф па ме рам ад 5 да 20 ба за вых ве-

лі чынь. Пры гэ тым кі роў ца мо жа быць па-

збаў ле ны пра ва кі ра ван ня транс парт ным 

срод кам на тэр мін да двух га доў.

Як удак лад ні лі ў ДАІ, ава рый ная аб ста-

ноў ка ўзні кае ў тым вы пад ку, ка лі ін шыя 

ўдзель ні кі да рож на га ру ху — як кі роў цы, 

так і пе ша хо ды — па ло ха юц ца і праз гэ та 

рэз ка змя ня юць хут касць і на пра мак ру ху, 

ад ча го рэз ка ўзрас тае ры зы ка да рож на га-

транс парт на га зда рэн ня.

Аляк сандр КА ВА ЛЁЎ.

Учо ра ў му зеі Мінск ага 

мет ра па лі тэ на стар та ва ла 

ак цыя Бе ла рус ка га саюза 

жан чын «Жан чы ны за 

адзін ства і мір». Па сло-

вах на мес ні ка стар шы ні 

гра мад ска га аб' яд нан ня, 

на мес ні ка стар шы ні Па-

ста ян най ка мі сіі па пра вах 

ча ла ве ка, на цы я наль ных 

ад но сі нах і срод ках ма са-

вай ін фар ма цыі Па ла ты 

прад стаў ні коў Лі ліі АНА-

НІЧ, Бе ла рус кі са юз жан-

чын апош нім ча сам ак тыў-

на ўдзель ні чае ў ак цы ях, 

мі тын гах за спа кой ную, 

ста біль ную Бе ла русь.

Ар га ні за та рам уча раш ня га 

ме ра пры ем ства ста ла мін ская 

га рад ская ар га ні за цыя гра мад-

ска га аб' яд нан ня. Жан чы ны Бе-

ла ру сі та кім чы нам вы сту па юць 

за мір, спа кой і су праць рас ко лу 

гра мад ства.

«Мы ка жам, што нам не па-

да ба ец ца сі ту а цыя, ка лі мы не 

мо жам спа кой на збі раць дзя-

цей у шко лы, не ад чу ва ем ся бе 

аба ро не ны мі. Та му мы за клі ка-

ем усіх да спа кою, мі ру. Трэ ба 

рых та ваць дзя цей да шко лы, 

мір на пра ца ваць, ства раць на-

шу Бе ла русь і ад стой ваць на шы 

каш тоў нас ці», — ска за ла Лі лія 

Ана ніч і да да ла, што ак цыі та-

ко га кштал ту гра мад скае аб' яд-

нан не бу дзе пра цяг ваць.

Так са ма Лі лія Ана ніч вы ка-

за ла сваё мер ка ван не на конт 

гра мад ска-па лі тыч най сі ту а цыі 

ў кра і не: «Вось па ду ма ла ся, 

як гэ та — быць не ў ла дах са 

сва ім сум лен нем, мя няць пе-

ра ка нан ні як паль чат кі? І пры 

гэ тым па каз ваць, быц цам рап-

тоў на «стаў ві ду шчым» і ад нёс-

ся з па гар дай? Па дзеі жніў ня і 

лё са вы зна чаль ны вы бар ага лі-

лі мно гіх асоб. І доб ра б хлоп-

цаў і дзяў чат, якія аб дум ва юць 

жыц цё (за блы та лі ся ў сет ках? 

Пад да лі ся па ры ву на тоў пу або 

лжы вым аў та ры тэ там? Ці «не 

ад роз ні лі» бу тэль ку з за паль най 

су мес сю ад бу тэль кі ко ка-ко лы? 

Цяж кае дзя цін ства?..) На жаль, 

у ад но сі нах да не ка то рых лю-

дзей, у тым лі ку і ма іх сет ка вых 

пад піс чы каў, гэ та пы тан ні. Мне 

ляг чэй. Пе ра ка нан няў не мя ня ла 

і не змя няю. І сцяг кра і ны, чыр-

во на-зя лё ны, мой сцяг. І на цы я-

наль ны лі дар для мя не наш Прэ-

зі дэнт, Аляк сандр Лукашэн ка. 

Тры ма ем удар! Ма цу ем шэ ра гі! 

Пе ра маг лі і пе ра мо гу не ад да-

дзім! Як спад ка ем цы Вя лі кай 

Пе ра мо гі! Як прад стаў ні кі су ве-

рэн най не за леж най Бе ла ру сі! 

За Бе ла русь!»

Пар ла мен та рый за дае пы-

тан не: ці не пе рад вы бар чыя мі-

тын гі ста лі сіг на ла мі да ма са вых 

пра тэс таў і па ру шэн няў?

«Я жа ха ла ся ры то ры кі 

«не баяц ца аў та за каў», па раў на-

ння Бела ру сі са ста рым дран ду-

ле там. Ні хто з аль тэр на тыў шчы-

каў і не спра ба ваў хоць сло вам 

доб рым аб' ек тыў на ад гук нуц ца 

пра кра і ну і пра Прэ зі дэн та. Але 

курс са цы яль най дзяр жа вы вы бі-

раў сам на род, і мы ўсе яго твор-

цы!» — ад зна чы ла Лі лія Ана ніч.

Яна ад на знач на асу джае аб-

ра зы, пры ні жэн ні ўсіх, хто мае 

ін шы пункт гле джан ня, і гвалт.

«Гвалт не пры маю. Я так са ма 

ма ці і жы вы ча ла век. Мне так са-

ма ду ша ба ліць за тое, што зда-

ры ла ся. І ў пер шую чар гу за тых 

ма ла дых хлоп цаў, хто пры ся гаў 

ра дзі ме і хто быў па служ бе на 

лі ніі су праць ста ян ня. І су праць 

ка го на кі роў ва лі ся за паль ныя 

су ме сі і та ра ны. Нам усім трэ ба 

знай сці ад каз на мно гія пы тан ні, 

у тым лі ку і на са мае га лоў нае, 

ча му баць кі не збе раг лі сва іх 

дзя цей і сён ня ў за хап лен ні аса-

біс тым удзе лам у «ба раць бе» 

з ула дай цяг нуць на пра тэс ныя 

ву лі цы ма ла лет ніх? Дзе га ран-

тыя, што на тоўп утры ма ец ца ў 

мір ным рэ чы шчы? Ка го зноў бу-

дзем ві на ва ціць?» — пад крэс лі-

вае пар ла мен та рый.

Лі лія Ана ніч звяр тае ўва гу 

і на тое, што га вор ка ідзе пра 

зме ну кур су. «І на ват без агуч-

ван ня па скла дзе ўдзель ні каў 

з лі ку за ва да та раў, а так са ма 

тых, хто да іх пры ма заў ся, гэ та 

яс на як бо жы дзень. Ме на ві та 

праз раз вал эка но мі кі і імк нуц-

ца асяд лаць хва лю пра тэс ных 

на стро яў. За клі кі на да па мо гу 

«сяб роў» усіх мас цей і не ха ва-

юць ужо», — вы каз вае дум ку 

на мес нік стар шы ні Па ста ян най 

ка мі сіі.

Дэ пу тат Па ла ты прад стаў ні-

коў звяр ну ла ўва гу і на сім вал 

пра тэс таў — бе ла-чыр во на-

бе лы сцяг: «Пад гэ тым сця гам 

па лі лі і ка та ва лі на шу Бе ла русь 

фа шыс ты і іх па слу га чы. З на ру-

каў ні ка мі бела-чыр во на га ко ле-

ру бы лі пры служ ні кі на цыс таў, 

якія па лі лі род ную ха ту і жы вы мі 

маю ба бу лю з пра ба бу ляй у вёс-

цы Ду наі на Ла гой шчы не. Гэ та 

мой по гляд і маё аса біс тае пе-

ра ка нан не».

Лі лія Ана ніч рэ зю муе: «Вель-

мі ха чу, каб вяр ну ла ся га лоў-

нае — спа кой і ўза е ма па ва га 

ад но да ад на го. Каб мы ста лі 

мац ней шыя і каб квіт не ла на ша 

кра і на».

За мір і спа кой, су праць рас ко лу
З нагодыЗ нагоды

Ды рэк тар Ін сты ту та 

гіс то рыі НАН Бе ла-

русі Вя ча слаў ДАНІ-

ЛО ВІЧ — пра сім ва-

лы, якія вы ка рыс тоў-

ва юц ца на бе ла рус кіх 

мі тын гах апош ніх 

дзён:

— Не аб ход на ад зна чыць, што су час ная 

дзяр жаў ная сім во лі ка на шай кра і ны вы раз-

на пе рад ае гіс то ры ка-куль тур ную спад чы-

ну бела рус ка га на ро да, пад крэс лі вае яго 

нацыя наль ны і гра ма дзян скі дух, дае ўяў лен-

не аб ай чын ных ду хоў ных каш тоў нас цях.

Чыр во ны, зя лё ны і бе лы ко ле ры бе ла-

рус ка га сця га аб умоў ле ны як гіс та рыч на, 

так і све та по гляд на, звя за ныя з ду хоў ны мі 

вы то ка мі на ша га на ро да.

Чыр во ны ко лер здаў на сім ва лі зуе сон-

ца — га лоў ную жы ва твор ную кры ні цу 

энер гіі. Ра зам з тым ён ува саб ляе во лю, 

муж насць, вы са ка род насць. Ме на ві та пад 

чыр во ны мі сця га мі Чыр во ная Ар мія і бе ла-

рус кія пар ты за ны вы зва ля лі на шу зям лю ад 

ня мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў.

Зя лё ны ко лер — гэ та не толь кі сім вал 

Пры ро ды, але і сім вал ма ла до сці, энер гіі лю-

бо ві, вяс ны і ад ра джэн ня, ко лер шчод рас ці, 

да бры ні і ства раль най пра цы.

Бе лы ко лер сім ва лі зуе ду хоў ную чыс ці-

ню, свя тасць, муд расць, зго ду, сва бо ду і 

ве ды. Ён ад па вя дае наз ве на шай кра і ны 

«Бе лая Русь».

Най важ ней шая асаб лі васць Дзяр жаў на га 

сця га Рэс пуб лі кі Бе ла русь — вы ка ры стан-
не на цы я наль на га ар на мен ту як эле мен та 
дзяр жаў най сім во лі кі. Гэ та над звы чай рэд-

кая з'я ва на сця гах дзяр жаў све ту.

Ар на мент са ста ра жыт ных ча соў быў 

ха рак тэр ным зна кам, ад мет най ры сай усіх 

куль тур ных на ро даў.

У асно ву ар на мен ту на Дзяр жаў ным сця-

гу Рэс пуб лі кі Бе ла русь па кла дзе ны ўзор 

«Узы хо дзя чае сон ца», вы тка ны на руч ні-

ку ў 1917 го дзе ся лян кай вёс кі Кас це лі шча 

на Сен нен шчы не Мат ро най Мар ке віч. У ім 

вы ка ры ста ны ста ра жыт ныя сім ва лы зем-

ля роб ства — ром бы, гра фіч ныя ва ры я цыі 

якіх вя до мыя ар хе о ла гам па зна ход ках на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі. Цэнт раль нае мес ца 

займае вы цяг ну ты па вер ты ка лі ромб, ад 

яко га звер ху і зні зу ады хо дзяць за гну тыя 

лі ніі. На пра ця гу ты ся ча год дзяў ён ува саб-

ляе жы ва твор ную энер гію сон ца і мат чын ны, 

жа но чы па ча так Зям лі, звя за ныя з імі ўрад-

лі васць гле бы і ства раль ную сі лу пра цы.

У цэнт ры га лоў на га ром ба — дзве пе ра-

кры жа ва ныя лі ніі з ча тыр ма кроп ка мі па між 

імі. Гэ та — ста ра жыт ны сім вал за се я на га 

по ля. Яго так са ма трак ту юць як «ключ да 

шчас ця», ма гіч нае па жа дан не спры яль на-

га раз віц ця па дзей. Да та го ж ромб з кры-

жам — яшчэ адзін ста ра жыт ны сім вал узы-

хо дзя ча га сон ца.

Злу ча ныя па ра мі ром бы звер ху і зні зу 

ар на мен ту сім ва лі зу юць ідэю пад аў жэн ня 

жыц ця. Увесь узор пра ніз вае ідэя даб ра, 

над зеі на леп шае, па жа дан ня даб ра бы ту, 

урад лі вас ці і роск ві ту.

Раз мя шчэн не чыр во на га ар на мен ту на 

бе лым фо не ад па вя дае тра ды цы ям бе ла-

рус ка га ар на мен таль на га мас тац тва, у якім, 

як пра ві ла, на бе лую асно ву на не се ны ка ля-

ро вы (час цей за ўсё чыр во ны) узор.

Тры па ла сы Дзяр жаў на га сця га Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь — га ры зан таль ныя чыр во ная і зя лё-

ная, вер ты каль ная бе лая з чыр во ным ар на-

мен там — ня суць па жа дан не даб ра, пос пе ху і 

роск ві ту на шай кра і не, усім яе гра ма дзя нам.

Звер нем ся да гіс то рыі бел-чыр во на-

белага сця га. Пер шае. Ка лі і кім быў ство-

ра ны бел-чыр во на-бе лы сцяг? Па ўлас ным 

свед чан ні дзея ча бе ла рус ка га на цы я наль-

на га ру ху Клаў дзія Сця па на ві ча Ду шэў ска га 

(Дуж-Ду шэў ска га), аў та рам эс кі за бел-чыр-

во на-бе ла га сця га быў ме на ві та ён. У пры-

ват нас ці, у аў та бія гра фіі ён пі саў на ступ нае: 

«Ці ка ва ад зна чыць, што бе ла ру сы лі чы лі 

сва ім дзяр жаў ным сця гам той, што і лі тоў цы, 

г. зн. Бе лую Па го ню на чыр во ным по лі, але 

на цы я наль на га сця га не бы ло. Мне да вя ло-

ся зра біць не каль кі пра ек таў на цы я наль на-

га сця га, і адзін з іх быў пры ня ты, ме на ві-

та: бел-чыр во на-бе лы». Увес ну 1917 го да 

ў Пет ра гра дзе над бу дын кам Бе ла рус ка га 

та ва рыст ва да па мо гі па цяр пе лым ад вай ны 

лу наў та кі сцяг.

Дру гое. Ка лі і кім вы ка рыс тоў ваў ся бел-

чыр во на-бе лы сцяг? Бел-чыр во на-бе лы 

сцяг — афі цый ны сцяг Бе ла рус кай На роднай 

Рэс пуб лі кі. У 1919—1920 га дах роз ныя ва-

ры я цыі бел-чыр во на-бе ла га сця га вы ка рыс-

тоў ва лі ся бе ла рус кі мі вай ско вы мі фар мі ра-

ван ня мі ў Літ ве і Поль шчы. У 1920 го дзе 

бел-чыр во на-бе лым сця гам ка рыс та лі ся 

кі раў ніц тва Слуц ка га паў стан ня і ва ен ныя 

фар мі ра ван ні С. Бу лак-Ба ла хо ві ча.

Бел-чыр во на-бе лы сцяг вы ка рыс тоў ваў-

ся бе ла рус кім ру хам у За ход няй Бе ла ру сі: 

Бе ла рус кай хрыс ці ян скай дэ ма кра ты яй, Та-

ва рыст вам бе ла рус кай шко лы, Бе ла рус кім 

ін сты ту там гас па дар кі і куль ту ры і ін шы мі.

Пэў ная част ка бе ла рус кай ін тэ лі ген цыі, 

якая жы ла ў эміг ра цыі і зна хо дзі ла ся ў апа-

зі цыі да Са вец кай ула ды, пас ля пры хо ду 

на цыс таў рас па ча ла спро бу ўста наў лен ня 

су пра цоў ніц тва з мэ тай ства рэн ня бе ла рус-

кай дзяр жа вы пад пра тэк та ра там Гер ма ніі. 

З пер шых дзён аку па цыі тэ ры то рыі Бе ла ру сі 

яны па спра ба ва лі на прак ты цы ажыц ця віць 

за ду ма нае, пры сту піў шы да ства рэн ня бела-

рус кай да па мож най ад мі ніст ра цыі.

Крах пла на «Бар ба ро са», па ра за ў Мас-

коў скай біт ве, ва ен ныя па дзеі вяс ны — ле-

та 1942 го да за па тра ба ва лі но вых люд скіх 

рэ сур саў для ба раць бы з Чыр во най Ар мі яй. 

Бе ла рус кія ка ла ба ран ты ска рыс та лі ся гэ тай 

сі ту а цы яй з мэ тай да маг чы ся ад гер ман-

скай аку па цый най ад мі ніст ра цыі ства рэн ня 

Бе ла рус кай са ма аба ро ны ў якас ці асно вы 

бу ду чай бе ла рус кай ар міі. Да зво ліў шы ства-

рэн не Бе ла рус кай са ма аба ро ны, гаў ляй-

тэр Віль гельм Ку бэ даў да звол 27 лі пе ня 

1942 го да на вы ка ры стан не на тэ ры то рыі 

Ге не раль на га ка мі са ры я та «Бе ла русь» бел-

чыр во на-бе ла га сця га і гер ба «Па го ня».

Паз ней, 21 снеж ня 1943 го да, у Мін ску, 

раз ме шча ным на аку па ва най у той мо мант 

тэ ры то рыі, бы ла ўтво ра на ка ла ба ра цы я нісц-

кая Бе ла рус кая цэнт раль ная ра да (БЦР) з 

ана ла гіч най сім во лі кай.

Бел-чыр во на-бе лы сцяг вы ка рыс тоў ваў 

ство ра ны на цысц кі мі аку пан та мі «Са юз бе-

ла рус кай мо ла дзі».

27 чэр ве ня 1944 го да ў Мін ску з іні цыя-

ты вы БЦР ад быў ся Дру гі Усе бе ла рус кі кан-

грэс — з'езд прад стаў ні коў бе ла рус кіх ка-

ла ба ра цый ных ар га ні за цый і ін шых асоб, 

ла яль ных у ад но сі нах да гер ман скіх аку-

па цый ных улад. З сім во лі кай бел-чырвона-

бела га сця га быў пра ве дзе ны па рад ка ла-

ба ра цый на га фар мі ра ван ня Бе ла рус кай 

кра ё вай аба ро ны.

Пас ля пры няц ця Дэк ла ра цыі аб дзяр-

жаў ным су ве рэ ні тэ це Бе ла рус кай ССР і 

пе рай ме на ван ня яе ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь 

19 ве рас ня 1991 го да Вяр хоў ны Са вет пры-

няў За кон «Аб Дзяр жаў ным сця гу Рэс пуб лі кі 

Бе ла русь», які за цвер дзіў у якас ці дзяр жаў-

на га сім ва ла бел-чыр во на-бе лы сцяг. Ад-

нак ён быў не га тыў на ўспры ня ты знач най 

част кай бе ла рус ка га гра мад ства, у тым лі ку 

ве тэ ран скі мі ар га ні за цы я мі, з-за яго вы ка-

ры стан ня бе ла рус кі мі ка ла ба ран та мі пад час 

аку па цыі БССР вой ска мі на цысц кай Гер ма-

ніі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. Па вы ні-

ках рэ фе рэн ду му, які ад быў ся 14 мая 1995 

го да, дзяр жаў ны сцяг быў за ме не ны.

Без умоў на, бел-чыр во на-бе лы сцяг з'яў-

ля ец ца част кай бе ла рус кай гіс то рыі. Але мы 

па він ны па мя таць усе фак ты, звя за ныя з яго 

вы ка ры стан нем. Мож на па-роз на му ста віц ца 

да гэ та га зна ка, але для мя не бяс спрэч на, што 

на цы я наль на-дзяр жаў ныя сім ва лы па він ны аб'-

яд ноў ваць, а не раз' яд ноў ваць гра мад ства.

Больш за тое, да вай це за ду ма ем ся: не-

за леж на ад на ша га стаў лен ня да бел-чыр-

во на-бе ла га сця га, якія вы ні кі вы ка ры стан ня 

гэ та га сім ва ла ў на шай гіс то рыі? А яны ад-

моў ныя: БНР рэ аль най дзяр жа вай не ста ла, 

Слуц кае паў стан не і ва ен ныя фар мі ра ван ні 

С. Бу лак-Ба ла хо ві ча бы лі раз гром ле ныя, 

бе ла рус кія на цы я наль ныя ар га ні за цыі ў За-

ход няй Бе ла ру сі бы лі лік ві да ва ныя поль скі мі 

ўла да мі, бе ла рус кая ка ла ба ра цыя па цяр-

пе ла крах, пер шая па ло ва 1990-х га доў у 

гіс то рыі су ве рэн най Рэс пуб лі кі Бе ла русь 

бы ла ча сам най ця жэй ша га гра мад ска-па лі-

тыч на га і са цы яль на-эка на міч на га кры зі су. 

Зна чыць, ві да воч на неш та не так з гэ тым 

сім ва лам. І я вель мі су мня ва ю ся, што Рэс-

пуб лі ка Бе ла русь мо жа прый сці да роск ві ту 

пад бел-чыр во на-бе лым сця гам.

Ра зам з тым ме на ві та пад чыр во на-зя лё-

ным сця гам з най ста ра жыт ней шым бе ла-

рус кім ар на мен там мы да сяг ну лі вы дат ных 

са цы яль на-эка на міч ных, на ву ко вых і куль-

тур ных вы ні каў у БССР і су час най Рэс пуб-

лі цы Бе ла русь. За ду май це ся, па ва жа ныя 

су гра ма дзя не!

Экс пер ты за пы тан ня АБ' ЯД НОЎ ВАЦЬ 
І ЎЗВЫШ АЦЬ ГРА МАД СТВА


