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Кры вія 
Х ста год дзя

Да За слаўя, якое ўпер шы-

ню згад ва ец ца ў 985 го дзе, 

мы едзем па зем лях ста ра-

жыт на га По лац ка га княст ва, 

дзе жы лі на шы прод кі кры-

ві чы. Гіс то ры кі на ват пра па-

на ва лі на зваць гэ тую част ку 

Бе ла ру сі Кры ві яй. На жаль, 

ця пер ад ста ра жыт на га За-

слаўя, што мо жа па спра чац ца 

за трэ цяе мес ца ся род га ра-

доў, якія ўзні ка лі ў эпо ху По-

лац ка га княст ва ў Х ста год-

дзі, ма ла што за ста ло ся.

Гіс та рыч ная част ка го ра-

да — за мчы шча — кры ху на 

ўзвыш шы. З тых ча соў ад 

збу да ван ня, якое лі чыц ца 

пер шым на Бе ла ру сі бас ты-

ён ным зам кам, за ха ва ла ся 

толь кі част ка пад мур ка, ва лы 

і роў ва кол яго. Бу да ва ла ся 

за мчы шча ў ХІ ста год дзі і 

не ад на ра зо ва пе ра раб ля ла-

ся. А шыль да свед чыць, што 

тут ахоў ва юц ца дзяр жа вай 

«рэшт кі вя лі кай зам ка вай 

бра мы ХVІ ста год дзя».

Перш чым уз няц ца на гіс-

та рыч ны вал, пра хо дзім ка-

ля Спа са-Пра аб ра жэн скай 

царк вы. Пра ва слаў най яна 

ста ла ў ХVІІІ ста год дзі, а ў 

ХVІ ува хо дзі ла ў каль ві ніс-

кі збор ро ду Гле ба ві чаў. Яе 

цэнт раль ная ве жа па доб на 

да ўма ца ва най ве жы зам ка, 

і ра ней у ёй бы лі на ват бай-

ні цы. Лі чыц ца, што на ва лах 

быў вост ры драў ля ны час та-

кол, а вось рвы бы лі без ва-

ды. Мяс цо выя жы ха ры на ват 

па бу да ва лі ў іх да мы.

Ты ся ча год дзе 
та му 
і па слан не 
ў 2085-ы

Мы пе ра яз джа ем на ста-

ра жыт ную ры нкавую пло шчу, 

якая ця пер вы гля дае як звы-

чай ны сквер. Тут, ка ля пом ні-

ка Ізя сла ву, сы ну Раг не ды, эк-

скур са вод Ак са на рас каз вае 

гіс то рыю ства рэн ня го ра да. 

Ізя сла ва з ма ці ад пра віў сю-

ды Ула дзі мір Яс на Со-

ней ка, які гвал там узяў 

яе ў жон кі, за біў шы ў 

По лац ку бра тоў і баць ку 

кня зёў ны. Спа дзе ю чы ся 

ад помс ціць, яна, ужо ма-

ю чы не каль кі дзя цей ад 

за ва ёў ні ка, спра ба ва ла 

за біць му жа, па куль ён 

спаў. Угне ва ны, ён ха цеў 

па ка раць Раг не ду, ад нак 

за яе за сту піў ся ма лень кі 

Ізя слаў, за што  Ула дзі-

мір і са слаў абод вух у 

мяс ці ны, дзе і быў за сна ва-

ны го рад. А яшчэ на рын кавай 

пло шчы ёсць не звы чай ны ка-

мень, які па ста ві лі ў 1985 го-

дзе. Пад ім ля жыць па слан не 

да на шчад каў у 2085-ы.

40 хві лін па да рож жа па За-

слаўі пра ля та юць ім гнен на. 

Тым больш што пас ля рын-

ка вай пло шчы мы на зі ра ем 

го рад толь кі з вок наў аў то бу-

са. Вось мы ўжо ў но вай част-

цы За слаўя, якую ад ста рой 

ад дзя ляе цэнт раль ны ры нак. 

Раз ва рот, каб па гля дзець 

на пом нік, дзе ад люст ра ва-

ны ле ген дар ны мо мант, ка лі 

Ізя слаў аба ра няе Раг не ду ад 

раз' юша на га баць кі, — і мы 

едзем на «Лі нію Ста лі на».

Уз бра ен не 
па гус це

Комп лекс «Лі нія Ста лі на» 

ўмоў на па дзе ле ны на дзве 

част кі: гіс та рыч ны марш рут 

фар ты фі ка цыі Са вец ка га 

Са ю за 30-х га доў і пля цоў кі 

з тэх ні кай для са ма стой на га 

агля ду. Пад час усёй ванд роў-

кі па «Лі ніі Ста лі на» чу юц ца 

стрэ лы. Гэ та ама та ры зброі 

стра ля юць з він тоў кі Мо сі на, 

аў та ма та ППШ, а не ка то рыя 

ба вяц ца на ват су праць тан-

ка вым руж жом і стра ля юць 

з гар ма ты па тан ку, які спе-

цы яль на ста іць у по лі. Гу кі і 

дым пры гэ тым ства ра-

юць рэа ліс тыч нае ўра-

жан не, што ты са праў ды 

тра піў у ва ро жую тэх ні-

ку. Я так са ма не стры-

ма ла ся і апра ба ва ла ку-

ля мёт «Мак сім», а мая 

сяб роў ка па ванд роў цы 

Воль га з прад пры ем-

ства «Аў та ма ты за ва-

ныя тэх на ло гіі ту рыз му» — 

мі на мёт.

Тут, да рэ чы, мож на на ват 

па ка тац ца на бра ні тан ка Т34. 

Дзе ля гэ та га, ка жуць, сю ды 

спе цы яль на пры яз джа юць су-

се дзі-ра сі я не. На ват з кош там 

пра ез ду ў Бе ла русь ім гэ та 

больш вы гад на, чым та кая ж 

за баў ка на ра дзі ме. Не каль кі 

хві лін та ко га за да валь нен ня — 

ка ля 200 руб лёў на гру пу ад 

10 ча ла век. Пры гэ тым не 

заўж ды та кі ад па чы нак і да-

ступ ны, бо тэх ні ка ста рая, 

а зап част кі да яе, са мі ра зу-

ме е це, ужо не вы пус ка юць. 
Част ка ма шын, якія вы стаў-
ле ны на пля цоў цы для агля ду, 

так са ма да гэ туль на ха ду.

Дзот, яжы
і зу бы дра ко на

Наш мяс цо вы эк скур са вод 

Ва лян цін у сал дац кай фор ме 

ча соў Вя лі кай Ай чын най вай-

ны рас каз вае пра гіс то рыю 

ства рэн ня ме ма ры яль на га 

комп лек су. Фар ты фі ка цый-

ныя ўма ца ван ні ўзво дзі лі ў 

30-я га ды мі ну ла га ста год дзя 

ўздоўж ста рой за ход няй мя жы 

Бе ла ру сі. Іх мэ та — стры маць 

пра ціў ні ка на 15 су так, па куль 

ма бі лі зу ец ца ар мія. Ра бі ла ся 

гэ та, па коль кі Са вец кі Са-

юз пас ля Пер шай су свет най 

вай ны жыў у прад чу ван ні на-

ступ най. Да Мінск ага 

ўма ца ва на га ра ё на 

(умац ра ё на) пра цяг-

лас цю 140 кі ла мет-

раў нем цы па ды шлі 

25 чэр ве ня. Ён пра тры-

маў ся ча ты ры дні.

Уз бро іў шы ся гіс-

та рыч ны мі ве да мі, 

мы на кі ра ва лі ся да 

ар ты ле рый ска га паў-

ка па ні ра — дзо та, мэ-

та яко га — аб стрэл 

да ро гі ўздоўж мя жы. 

Да да ро гі бы ло два кі-

ла мет ры, да мя жы — 

ча ты ры. Дзот раз-

ме шча ны на плі це 

таў шчы нёй 80 сан-

ты мет раў. Верх няе 

пе ра крыц це дзо та — 

1,1 мет ра, а сця ны — 

1,5 мет ра ў шы ры-

ню. Та кая моц да зва ля ла 

вы трым лі ваць пра мое па па-

д ан не сна ра даў. Збу да ван-
не ўмя шча ла 300 сна ра даў, 
якія, між тым, пры ін тэн сіў-
най страль бе рас хо да ва лі ся 
за га дзі ну-паў та ры.

Спус ціў шы ся ў паў ка па нір, 
ба чым ніз кую столь, не вя лі кія 
па мяш кан ні: ка зе мат з бай-
ца мі, ка лі дор са сна ра да мі, 
цэ лы па кой чык з ву галь ны мі 
філь тра мі, якія вы во дзі лі па-
ра ха выя га зы ад стрэ лаў...

Пас ля па тран шэ ях кі ру ем-
ся да зе ніт най гар ма ты, мі ма-
хо дам за зі ра ю чы ў блін даж, 
спус ка ем ся ў ку ля мёт ны дзот, 
гля дзім на су праць тан ка выя 
ага ро джы: ме та ліч ныя, бе-
тон ныя, драў ля ныя. Тут вам і 
су праць тан ка выя яжы, і зу бы 
дра ко на — пі ра мід кі, якія пад 
зям лёй звя за ны па між са бой 
адзі ным пад мур кам.

Што і ка заць, ураж вае, 
здзіў ляе, вы му шае за ду мац-
ца, што не вар та ста віц ца да 
гіс то рыі лег ка дум на.

— Кож ны па ві нен ве даць 
сваю ра дзі му. Эк скур сіі, дзе 
мож на па зна ё міц ца са сва ім 
кра ем, сва ёй гіс то ры яй — ста-
ра жыт най, як у За слаўі, або 
больш су час най, як на «Лі ніі 
Ста лі на», — да па ма га юць 
больш да ве дац ца пра Бе-
ла русь, — мяр куе Ма ры на 
ГНЕ ДАЯ, ды рэк тар прад-
пры ем ства «Аў та ма ты за ва-
ныя тэх на ло гіі ту рыз му». —
І доб ра па чы наць та кія па-
да рож жы з ма лен ства, каб 
скла ла ся ўяў лен не, што та кое 
Ра дзі ма, з'явілася ад каз насць 
за яе і стаў лен не да сва ёй кра-
і ны. Ду маю, мы пэў ным чы нам 
так са ма спры я ем вы ву чэн ню 
краю, бо той, хто за каз вае ў 
нас ча ты ры эк скур сіі, пя тую 
атрым лі вае ў па да ру нак.

На ступ ным ра зам мы зой-
мем ся азда раў лен чым ту рыз-
мам у са на то рыі «Пры мор скі» 

і рас ка жам, як спа лу чыць ад-

па чы нак з ля чэн нем.

Іры на СІ ДА РОК
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У Ра сіі ха лас ця коў удвая 
больш за незамужніх жан чын

Не жа на тых муж чын у Ра сіі ўдвая больш,

чым не за муж ніх жан чын (16 % і 7% ад па вед на), 

па ве да мі лі ва Усе ра сій скім цэнт ры вы ву чэн ня 

гра мад скай дум кі.

Пры гэ тым жа-

на тых муж чын у 

кра і не ча мусь ці так-

са ма больш, чым 

жан чын, якія зна хо -

дзяц ца ў шлю бе 

(54 % і 47%). Са-

цы ё ла гі цэнт ра вы-

свет лі лі, што 10 % 

ра сі ян жы вуць ра-

зам у гра ма дзян скім шлю бе. У афі цый ным шлю бе зна-

хо дзіц ца па ло ва жы ха роў кра і ны. Час цей за ўсё ра сі я не 

зна хо дзяць дру гую па ла він ку праз кам па ніі зна ё мых і 

сяб роў (30 %), кож ны пя ты рэ спан дэнт (20 %) знай шоў 

яе на ра бо це. Да лей па па пу ляр нас ці мес цаў для зна-

 ём ства ідуць на ву чаль ныя ўста но вы (13 %), пар кі 

(11 %) і кан цэр ты (6 %). Праз ін тэр нэт сваю па ру ад шу ка-

лі ка ля 5 % рэ спан дэн таў. Што ці ка ва, у эфек тыў нас ці 

су свет най сет кі для зна ём стваў больш пе ра ка на ныя 

муж чы ны, ад зна ча юць да след чы кі.

Аў тар кні гі пра за бой ства 
па да зра ец ца 

ў за бой стве му жа
Аў та ра апа вя дан ня-да па мож ні ка «Як за біць 

свай го му жа», пісь мен ні цу Нэн сі Крэмп тан 

Бро фі з ЗША, аб ві на ва ці лі ў за бой стве свай го 

му жа Дэ ні э ла Броя, па ве дам ляе Newsweek.

6 8 - г а  д о  в а я 

жан чы на на пі са-

ла да па мож нік 

па за бой стве ў 

2011 го дзе, апо-

вед быў апуб лі-

ка ва ны на сай це 

See Jane Publіsh, 

ад нак у ця пе раш ні час ён вы да ле ны. Ад зна ча ец ца, 

што ў пра цы Бро фі апіс ва ла маг чы мыя пры ла ды за-

бой ства і пра па ноў ва ла ма ты вы здзяйс нен ня зла-

чын ства. За бой ства 63-га до ва га Дэ ні э ла ад бы ло ся 

2 чэр ве ня. Муж чы на атры маў смя рот нае ра нен не з 

аг ня стрэль най зброі ў ку лі нар ным ін сты ту це Арэ го на ў 

Порт лен дзе, дзе пра пра ца ваў больш за дзе сяць га доў. 

Пас ля трох ме ся цаў рас сле да ван няў па лі цыя за тры-

ма ла Нэн сі па па да зрэн ні ў за бой стве. Пісь мен ні цу 

так са ма аб ві на ва ці лі ў не за кон ным вы ка ры стан ні аг-

ня стрэль най зброі. Нэн сі Бро фі яшчэ на пі са ла ра ма ны 

«Пек ла ў сэр цы» і «Не той па лі цэй скі».

Спа ло ха ла ся за сваё жыц цё 
і... па ху дзе ла

29-га до вая жы хар ка Аў стра ліі Ме лі са 

Маў а вед пры звы ча і ла ся да фаст-фу ду яшчэ 

ў дзя цін стве і па глы на ла шкод ныя пра дук ты 

ў ве лі зар най коль кас ці. Да 18 га доў яе ва га 

да сяг ну ла 135 кі ла гра маў.

«У дзя цін стве 

я час та пры но-

сі ла ла сун кі з 

кух ні ў спаль ню, 

каб по тым з'ес ці 

іх. Я з'я да ла ту зін 

пон чы каў, фаст-

фуд, ша ка лад і 

пі ла га зі ра ва ныя 

на піт кі кож ны ве-

чар», — рас каз-

вае яна. У ней кі 

мо мант Ме лі са 

ста ла ад чу ваць 

ся бе вель мі не-

кам форт на ў 

люд ных мес цах, 

а так са ма ста ла 

куп ляць воп рат-

ку для ця жар ных, у якой ёй бы ло зруч ней. Ад нак па-

са праўд на му дзяў чы на спа ло ха ла ся, ка лі ўра чы па пя-

рэ дзі лі пра тое, да якіх страш ных за хвор ван няў мо жа 

пры вес ці атлус цен не. Ця пер дзяў чы на вя дзе пад лік 

ка ло рый, ужы вае шмат са да ві ны і ага род ні ны і пе ры я-

дыч на па сціц ца. Плюс да гэ та га — аба вяз ко выя трэ ні-

роў кі шэсць дзён на ты дзень. Вы нік, яко га да маг ла ся 

Ме лі са за два га ды, пры ем на здзіў ляе: дзяў чы на скі ну ла 

амаль па ло ву сва ёй ва гі — 65 кі ла гра маў і ця пер ва-

жыць ка ля 70.

Іван КУ ПАР ВАС
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ГО РАД ІЗЯ СЛА ВА 
І МІН СКІ ЎМАЦ РА ЁН
На пер шае — гіс то рыя За слаўя, на дру гое — дзот і ку ля мёт

Пра ехаць па тэ ры то рыі ста ра жыт на га По лац ка га 

княст ва, да кра нуц ца да рэшт каў пад мур ка ся рэд-

ня веч на га за мчы шча, спус ціц ца ў дзот 30-х га доў 

мі ну ла га ста год дзя, па стра ляць з він тоў кі ці па ка-

тац ца на тан ку... Усё гэ та мож на зра біць пад час 

гіс то ры ка-ар хі тэк тур на га і ва ен на-гіс та рыч на га 

па да рож жа ў За слаўе і на «Лі нію Ста лі на». У ад-

ной эк скур сіі ўда ло ся спа лу чыць ста ра жыт ныя 

ле ген ды і су час ную зброю.


