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У па пя рэд ніх вы пус ках «Фар-

пос та спа кою» мы ўжо рас каз-

ва лі пра Му зей Мі ніс тэр ства 

ўнут ра ных спраў. Але ця пер 

па да бра лі ся, ма быць, да са-

май ці ка вай яго част кі — гіс-

то рыі су ве рэн най Бе ла ру сі. 

Ча му яна зда ец ца са май за-

хап ляль най? Ад каз прос ты: бо 

мае не па срэд нае да чы нен не 

да ўсіх нас. Што ж, пач нем эк-

скур сію.

Ка лі вір ту аль ны свет 
ста но віц ца рэ аль ным

Сён ня ў кра і не рас пра цоў ва ец-

ца сіс тэ ма ма ні то рын гу гра мад скай 

бяс пе кі.

Яе эле мен та мі з'яў ля юц ца сіс тэ-

ма ві дэа на зі ран ня за ста нам гра-

мад скай бяс пе кі, ла каль ныя сіс тэ-

мы ві дэа на зі ран ня, спе цы яль ныя 

дэ тэк та ры (дат чы кі ды му, по лы мя, 

вы бу хо вых, нар ка тыч ных і ра дые-

ак тыў ных рэ чы ваў, цеп ла ві за ры і 

ін шае), ка на лы су вя зі адзі най рэс-

пуб лі кан скай сет кі пе ра да чы да ных, 

пра грам ная плат фор ма сіс тэ мы ма-

ні то рын гу. На яў насць сіс тэ мы, якая 

аб' яд нае ка ме ры і спе цы яль ныя дэ-

тэк та ры па ўсёй кра і не, да зво ліць 

у ра зы па вя лі чыць маг чы мас ці ад-

па вед ных струк тур па га ран та ван ні 

гра мад скай бяс пе кі і апе ра тыў ным 

рэ ага ван ні на роз ныя не га тыў ныя 

пры род ныя з'я вы.

У ад ной з за лаў му зея прад стаў-

ле на кар цін ка з рэ аль ных ка мер, 

уста ля ва ных у цэнт ры ста лі цы і 

аб лас ных га ра доў. На вед валь ні-

кі мо гуць аса біс та пе ра ка нац ца ў 

доб рай якас ці вы явы і ў тым, што 

без праб лем мож на раз гле дзець 

па трэб ныя дэ та лі. Адзі ны мо мант, 

што транс ля цыя ад бы ва ец ца не 

ў рэ жы ме рэ аль на га ча су — гэ та 

да ныя для ўнут ра на га ка ры стан ня 

ве дам ства: на эк ра ны вы вод зяц ца 

ня даў нія за пі сы.

— Мы пры вык лі ба чыць мо ладзь 

у тэ ле фо нах і кам п'ю тар ных гуль-

нях. Але на па чат ку 90-х за баў бы ло 

не так шмат, та му ма ты вы су час-

ных кам п'ю тар ных гуль няў ма ла дыя 

лю дзі ня рэд ка ўзнаў ля лі ўжы вую. 

Адзін з са мых рас паў сю джа ных сю-

жэ таў — ма са выя бой кі: шко ла на 

шко лу, ра ён на ра ён, го рад на вёс-

ку... Коль касць удзель ні каў да хо-

дзі ла да 300 ча ла век, — рас каз вае 

пад час эк скур сіі ды рэк тар Му зея 

Мі ніс тэр ства ўнут ра ных спраў 

Вія ле та СА ЛОД КАЯ.

До ка зы та го, што ў той час юна кі 

за над та «за гуль ва лі ся», — зброя, 

да рэ чная хі ба што ў ба е ві ках: на 

стэн дзе і ар ма ту ра з пры ва ра ны-

мі шы па мі, і бу ла ва з укру ча ны-

мі ў яе дэ та ля мі ад бу цаў, і на ват 

кі даль ныя зо рач кі — сюр ыке ны. 

Як жар ту юць на вед валь ні кі: чым не 

до каз рэ аль нас ці іс на ван ня ча ра па-

шак-нін дзя?

Але, зда ец ца, у Бе ла ру сі бы ва лі 

не толь кі вя до мыя ча ра паш кі, але 

на ват мар сі я не. Так, у му зей най 

экс па зі цыі мож на ўба чыць да ку-

мен ты на імя Ар ту ра Ага нэ са ві ча 

Лу ны, дзе ў гра фе на цы я наль насць 

ста іць «мар сі я нін». Уво гу ле паш-

пар тоў у яго бы ло шмат, ся род іх 

су стра ка лі ся і не менш эк за тыч ныя 

проз ві шчы, на прык лад Пет ра сян 

або Шыш кі ян. Муж чы на з'яў ляў ся 

зло дзе ем-рэ цы ды віс там, але на тэ-

ры то рыі Бе ла ру сі ні чо га скрас ці не 

па спеў: яго за тры ма лі ў Брэс це за 

пад роб ку да ку мен таў і дэ пар та ва лі 

на ра дзі му. На жаль, ёй ака заў ся не 

Марс, а Пры мор скі край.

Асоб ны стэнд у му зеі пры све ча ны 

знач най да це ў гіс то рыі бе ла рус кай 

мі лі цыі — яе 100-га до ва му юбі лею, 

які ад зна чы лі 4 са ка ві ка 2017 го да. 

Тут са бра на ўсё, што бы ло вы пу-

шча на да гэ тай па дзеі, у тым лі ку і 

пры да па мо зе су пра цоў ні каў му зея. 

У пры ват нас ці, дру гі том кні гі пра гіс-

то рыю бе ла рус кай мі лі цыі быў ство-

ра ны цал кам на асно ве ма тэ ры я лаў 

з фон даў му зея. Пер шы ж быў на-

пі са ны пра фе сар ска-вы клад чыц кім 

скла дам Ака дэ міі МУС. Двух том нік 

стаў пе ра мож цам кон кур су «Мас тац-

тва кні гі — 2017». На пя рэ дад ні юбі-

лею так са ма быў пра ве дзе ны маш-

таб ны кон курс на са мыя леп шыя 

пра за іч ны, паэ тыч ны і му зыч ны тво-

ры, кар ці ну, фо та зды мак, пры све ча-

ныя пра цы пра ва ахоў ных ор га наў. 

У вы ні ку вы да вец твам «Мас тац кая 

лі та ра ту ра» быў вы пу шча ны збор-

нік най леп шых тво раў, якія бы лі 

пе ра да дзе ныя на кон курс. А так са-

ма быў скла дзе ны му зыч ны дыск 

«100 пе сень аб мі лі цыі». Акра мя 

та го, су мес на з РУП «Бел пош та» 

да юбі лею быў вы пу шча ны 

паш то вы блок. Адзін дзень, 

21 лю та га 2017 го да, аб са-

лют на ўся пош та, якая вы-

хо дзі ла з Га лоў паш там та 

па кра і не і све це, га сі ла ся 

штам пам, на якім бы ло на-

пі са на «100-год дзе мі лі цыі 

Бе ла ру сі». Гэ та так зва ны 

штамп пер ша га дня.

Пад ман зро ку
Ад ура чыс тай част кі пе-

ра хо дзім да паў ся дзён най 

пра цы. Так, у му зеі ёсць 

пры ла да, якая мо жа іс-

тот на па лег чыць жыц цё ўсім тым, 

хто па ку туе на не па мят лі васць. Тут 

прад стаў ле ны дзве ры, якія мож на 

ад мык нуць толь кі з да па мо гай ад-

біт ка паль ца. Два ў ад ным: і пра 

за бы тыя клю чы больш не да вя-

дзец ца пе ра жы ваць, і ўзро вень 

бяс пе кі жыл ля або офі са іс тот на 

пад вы сіц ца.

Стэнд з прад ме та мі, якія кан фіс-

ка ва лі су пра цоў ні кі дэ парт амен та 

вы ка нан ня па ка ран няў, за слу гоў-

вае асоб най ува гі. Ча го толь кі не 

пры дум ля юць «на род ныя ўмель-

цы». Ма біль ны тэ ле фон «са сма-

кам» кет чу па або мас ла, а дак лад-

ней, сха ва ны ў іх упа коў ку, — ча му 

не. Але, ма быць, са мы эк за тыч ны 

экс па нат тут — как тус. Ён ста яў у 

ад ной з вы ха ваў чых ка ло ній. Су пра-

цоў нік дэ парт амен та за ўва жыў, што 

за ім дрэн на да гля да юць — зям ля 

вы сах ла. Ка лі ён узяў рас лі ну ў ру кі, 

ака за ла ся, што как тус вы раб ле ны 

з хле ба, ігол кі — з лёс кі, а ўнут ры 

гарш ка сха ва ны ма біль ны тэ ле фон. 

На ват пры блі жэй шым раз гля дзе 

да лё ка не ад ра зу зра зу ме еш, што 

гэ та пад роб ка. Так са ма за рас лі-

ны ў 2011 го дзе спра ба ва лі вы даць 

пар тыю з 27,7 кі ла гра ма ге ра і ну. 

У лег ка вым аў та ма бі лі яе пе ра во-

зі лі пад вы гля дам цы бу лі. Ба ла зе, 

су пра цоў ні кам упраў лен ня па нар-

ка кант ро лі і су праць дзе ян ні ганд лю 

людзь мі доб ра вя до мыя ка лі не ўсе 

кан крэт ныя спо са бы транс пар ці-

роў кі за ба ро не ных рэ чы ваў, то ход 

ду мак зла чын цаў.

Так са ма ў му зеі мож на ўба чыць 

ка лек цыю кан фіс ка ва най зброі. 

Ся род яе, на прык лад, са ма роб ны 

зу сім ма ле неч кі піс та лет, які стра-

ляе ска ро ча ны мі па тро на мі. За біць 

ча ла ве ка ім не маг чы ма, але, ка лі 

стрэл прый дзец ца на ад чу валь ныя 

ўчаст кі, ён па гра жае не пры ем ным 

ра нен нем. Ёсць у за па се му зей-

шчы каў і «пра фе сій ныя пры ла ды» 

зла дзе яў-«мядз вед ні каў». Для па-

раў на ння пра па ну юць па гля дзець 

вя лі кіх па ме раў ча ма дан, з да па-

мо гай яко га ў 70-я бы ло здзейс не на 

27 кра дзя жоў на тэ ры то рыі Мін ска 

і Мін скай воб лас ці, і не вя лі кі на бор 

ад мы чак, які змя шча ец ца ў кі шэ ні, 

ня даў на за ка за ны на ад ным вя до-

мым сай це, дзе, зда ец ца, мож на 

знай сці ўсё.

«У ін та рэ сах» спа жыў ца
Адзін з ві даў зла чын стваў, які 

з'я віў ся зу сім ня даў на, — уста ноў-

ка на бан ка ма ты так зва ных скі-

ме раў — пры лад, якія счыт ва юць 

ін фар ма цыю з карт кі. Ка лі яна 

між на род на га ўзо ру, атры маць да-

ныя праз ін тэр нэт і вы ра біць ко пію 

мож на прак тыч на ў лю бой кра і не 

све ту.

Ёсць у экс па зі цыі і больш ста-

рая тэх ні ка. На прык лад, пры ла да, 

з да па мо гай якой у 1980-я га ды 

скла да лі фо та ро бат, на зы ва ец ца 

яна «Парт рэт». Ка та лог ва ры ян таў 

ва чэй, вус наў, пры чо сак і гэ так да-

лей прос та ве лі зар ны. Кож ны ўзор 

быў на асоб най плас цін цы, з якіх 

уруч ную і скла да лі вы яву.

Да лей у экс па зі цыі «хат няя» 

тэх ні ка. На прык лад, пры ла да, вы-

ка рыс тоў ва ю чы якую за кар ка ва лі 

12 ты сяч бу тэ лек ал ка го лю. Мі ні-

за вод зна хо дзіў ся ў Фрун зен скім 

ра ё не ста лі цы. Усё бы ло аў та ма-

ты за ва на: за кар коў ван не, раз ліў, 

на клей ка эты ке так. Кры ху да лей 

узор яшчэ ад ной вы твор час ці — 

зла чын ная гру па з трох па ка лен няў 

сям'і пад раб ля ла ал ка голь: ма ма з 

ба бу ляй са спір ту, раз ве дзе на га з 

гар ба тай, га та ва лі «кань як», а не-

паў на лет няя ўнуч ка по тым яго пра-

да ва ла. По бач яшчэ адзін та вар, 

які з'яў ля ец ца зу сім не тым, чым 

зда ец ца, — ан ты сеп тыч ны сро дак 

на спра ве ака заў ся чыс тай ва дой 

з-пад кра на, у якую для ўтва рэн ня 

пе ны да да лі шам пунь.

Бы лі па доб ныя вы пад кі і на буй-

ных прад пры ем ствах. На прык лад, 

група злаўмыснікаў у пач кі белару-

скай му кі най вы шэй ша га га тун ку 

за сы па ла ра сій скую бес сар та вую. 

Роз ні ца — тры кош ты. Мар кі роў ка 

па ке таў змя шча ла і но выя да ныя аб 

вы твор цу, фа соў цы і тэр мі не за хоў-

ван ня му кі. На фаб ры ку па ча лі па-

сту паць скар гі на якасць му кі, і зла-

чын ства не ўза ба ве бы ло рас кры та. 

Вытворца бы ў вы му ша ны за мя ніць 

упа коў ку, і не каль кі га доў на ёй, каб 

па збег нуць паў та рэн ня сі ту а цыі, на-

ват раз мя шча лі га ла гра мы.

Мож на ўба чыць у му зеі і пад роб-

ле нае зо ла та. У 90-я быў рас паў-

сю джа ны та кі тып мах ляр ства: на 

тра сах спы ня лі ма шы ны і пра сі лі 

кі роў цаў да па маг чы гра-

шы ма, маў ляў, ні чо га не 

па шка дую — вось та бе на-

ват зо ла та ў па дзя ку. На 

са май спра ве ўпры га жэн-

ні бы лі ла ту не вы мі. Прад-

стаў ле ны тут і кла січ ны 

прык лад пад ма ну ў ганд лі: 

гі ра на мі наль най ва гой два 

кі ла гра мы рэ аль на ва жыць 

на 150 гра маў ме ней. Кан-

фіс ка ва лі яе ў жан чы ны, 

якая ганд ля ва ла ры бай. У 

гі ры пра роб ле ны ад ту лі ны, 

якія за поў ні лі больш лёг кім 

ме та лам. «Вый грыш» пра даў шчы-

ца за бі ра ла са бе ў кі шэ ню.

Ну і вя до ма, у гэ тай тэ ме нель-

га па кі нуць па-за ўва гай пад роб ку 

да ку мен таў і гро шай. На прык лад, 

дру кар скі ста нок для аф сет на га 

дру ку вы раб ляў усё, што па жа да-

е це: ак цы зы, па свед чан ні кі роў цы, 

вет паш пар ты, дып ло мы ВНУ і на ват 

ку пю ры ў 10 до ла раў. Пра ца ваў ён 

ня спын на, па куль вы на ход ні кі схе-

мы не апы ну лі ся ў тур ме.

Дак лад на да мэ ты
Хлоп чы каў у му зеі звы чай на 

больш за ўсё ўраж ва юць фор ма 

і ўзбра ен не, якія сён ня вы ка рыс-

тоў вае спец пад раз дзя лен не па 

ба раць бе з тэ ра рыз мам «Ал маз». 

Тут жа — са ма роб ныя вы бу хо выя 

пры ла ды, якія да во дзі ла ся раз мі ні-

ра ваць су пра цоў ні кам. Вы на ход лі-

вас ці на сель ніц тва, на жаль, на кі ра-

ва най не ў тое рэ чы шча, пра хо дзя-

чы па за лах уво гу ле не стам ля еш ся 

шчы ра здзіў ляц ца. Як і пра фе сі я на-

ліз му су пра цоў ні каў мі лі цыі, якія з 

гэ тым зма га юц ца.

На ступ ная част ка экс па зі цыі пры-

све ча на ўпраў лен ню па ба раць бе з 

ар га ні за ва най зла чын нас цю і ка руп-

цы яй. Тут прад стаў ле на спра ва сум-

на вя до май гру поў кі Ма ро за ва, якая 

дзей ні ча ла ў 90-х — па чат ку 2000-х у 

Го ме лі і Го мель скай воб лас ці. На ла-

ву пад суд ных тра пі ла 48 яе ўдзель-

ні каў, 5 аб ве шча ны ў між дзяр жаў ны 

вы шук, уво гу ле яны атры ма лі ка ля 

500 га доў па збаў лен ня во лі. У лі-

ку іх зла чын стваў — 19 да ка за ных 

за бой стваў, спіс ас тат ня га не пад-

да ец ца пад лі ку: бан ды тызм, раз боі, 

ра ба ван не, вы ма ган не, мах ляр ства, 

за хо пы за лож ні каў, згвал та ван ні і 

ін шыя эпі зо ды здзяйс нен ня і ма ё-

мас ных зла чын стваў. У іх быў кан-

фіс ка ва ны ве лі зар ны ар се нал зброі. 

У му зеі зна хо дзіц ца толь кі не вя лі-

кая част ка. На прык лад, са ма роб-

ны ар ба лет, якім ка рыс таў ся адзін 

з бліз кіх па плеч ні каў Ма ро за ва па 

мя нуш цы Джын. Ар ба лет за вод ска-

га вы ра бу з ап тыч ным пры цэ лам. 

Сён ня з та кім хо дзяць на па ля ван не 

на буй но га зве ра.

За вяр шае агляд экс па зі цыі 

эк скур са вод рэ аль най гіс то ры-

яй, якая ўжо ста ла ле ген дар най. 

У 1994 го дзе су пра цоў нік МУС Кня-

зеў быў ад праў ле ны ў ЗША пра ца-

ваць пад пры крыц цём па вы хад цах 

з Са вец ка га Са ю за. У яго бы ло два 

па свед чан ні: МУС Бе ла ру сі і па лі цыі 

ЗША. Не ўза ба ве пас ля яго пры ез ду 

прый шла ін фар ма цыя, што ў аэ-

ра пор це Мінск-2 па са жыр за пла ціў 

за бі ле ты фаль шы вы мі до ла ра мі. 

Кня зеў з да па мо гай па лі цыі ЗША 

ўста на віў мес ца жы хар ства гэ та га 

ча ла ве ка. Толь кі ўба чыў шы Кня зе-

ва, той ска заў, што на ват пы тан-

ні за да ваць не трэ ба, ён і сам усё 

рас ка жа. Ака за ла ся, што яны з су-

пра цоў ні кам мі лі цыі ля це лі ад ным 

рэй сам і зла чы нец вы ра шыў, што 

пра ва ахоў ні ка з Бе ла ру сі да сла лі 

ад мыс ло ва па яго. Пад час раз бо-

раў вы свет лі ла ся, што до ла ры ён 

ку піў у Тэль-Аві ве, ад рас не змог 

ус пом ніць, але на ма ля ваў кар ту. 

Бе ла рус кая мі лі цыя пе рад ала ін-

фар ма цыю із ра іль скім ка ле гам, у 

вы ні ку ча го бы ла за тры ма ная гру па 

фаль шы ва ма нет чы каў.

Ужо пад час раз мо вы сам-на сам 

Ві я ле та Са лод кая пры зна ец ца, што 

пас ля рэ кан струк цыі ў му зея мі лі цыі 

са праў ды па ча ло ся но вае жыц цё: 

«На шчас це, на шы су ай чын ні кі па-

ча лі пра яў ляць больш ці ка вас ці да 

сва ёй куль ту ры, гіс то рыі свай го на-

ро да і дзяр жа вы. Та му за раз у нас 

ня ма ла на вед валь ні каў. Акра мя не-

па срэд на эк скур сій мы пра во дзім на 

ба зе му зея вы ха ваў чую і на ву чаль-

ную ра бо ту з дзець мі і пад лет ка мі. 

Уру ча ем шаў ро ны на ву чэн цам пра-

ва вых кла саў і па го ны — ка дэ там. 

Су мес на з ДАІ ла дзім пра фі лак тыч-

ныя гурт кі і кі на па ка зы. Вя до ма, усё 

гэ та су пра ва джа ец ца тэ ма тыч ны мі 

эк скур сі я мі. Са мае пры ем нае для 

нас, што ў тых, хто пра хо дзіць па 

за лах, мож на за ўва жыць шчы ры 

агень чык у ва чах. На ве дай це ся да 

нас — не па шка ду е це».



А вы ве да лі, што...А вы ве да лі, што...  

«ЭН ЦЫК ЛА ПЕ ДЫЯ» ЧА ЛА ВЕ ЧАЙ ХІТ РАС ЦІ
Якія кан фіс ка ва ныя прад ме ты мож на знай сці ў му зеі мі лі цыі

Матэрыялы падрыхтавала Да р'я КАС КО.Фо
та
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