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Ня гле дзя чы на тое, што ў Бе ла-

ру сі ня ма воль на га аба ра чэн ня 

аг ня стрэль най зброі, піс та ле ты, 

рэ валь ве ры, даў га стволь ныя 

стрэль бы пе ры я дыч на трап ля-

юць на да сле да ван не да су до-

вых экс пер таў. Су мную «май ку 

лі да ра» тут тры ма юць спра вы, 

звя за ныя з бра кань ер ствам. 

Але які шлях пра хо дзіць зброя 

пад час экс пер ты зы? Пра гэ та 

ка рэс пан дэнт «Звяз ды» рас пы-

таў на мес ні ка на чаль ні ка ад-

дзе ла да сле да ван ня зброі цэнт-

раль на га апа ра ту Дзяр жаў на га 

ка мі тэ та су до вых экс пер тыз 

Аляк сея ПА ШКЕ ВІ ЧА.

Рэ ха «маў зе ра»
У ка лек цыі экс пер таў-ба ліс таў 

ёсць уні каль ныя для Бе ла ру сі прад-

ме ты зброі. Адзін з са мых рэд кіх эк-

зэмп ля раў — аме ры кан скі рэ валь вер 

«Сміт-ве сан», які, як мяр ку ец ца, быў 

зроб ле ны ў 1875—1880 га дах. За раз 

па ба чыць гэ тую зброю ва гой паў та ра 

кі ла гра ма мож на толь кі ў вес тэр нах. 

А апы нуў ся ён у ка лек цыі вы пад ко ва. 

Дзесь ці ў Мін ску па сту пі ла па ве дам-

лен не па лі ніі 102, што ў ад ной з ква тэр 

ад бы ва ец ца вя лі кі ся мей ны скан дал. 

Су па кой ваць му жа і жон ку ад пра віў ся 

мяс цо вы ўчаст ко вы мі лі цы я нер. Зай-

шоў шы ў ква тэ ру, ён па ба чыў рэ валь-

вер. Па пра сіў прад' явіць да ку мен ты на 

яго, але не аб ход ных па пер у на яў нас ці 

не ака за ла ся.

Але гэ та вы па дак уні каль ны. Ку ды 

час цей да экс пер таў па сту па юць на раз-

гляд він тоў кі Мо сі на і «Маў зер», на га ны 

і маў зе ры ча соў Пер шай і Дру гой су-

свет ных вой наў. Амаль усё гэ та — рэ ха 

шмат лі кіх вой наў, якія ка ці лі ся ў пер шай 

па ло ве мі ну ла га ста год дзя праз Бе ла-

русь. Не ка то рыя эк зэмп ля ры, да рэ чы, 

пры но сяць у за вод скай змаз цы. Праў да, 

да ты чыц ца гэ та бо лей ня мец кай зброі. 

Пад час апе ра цыі «Баг ра ці ён» на цыс ты 

ад сту па лі на столь кі хут ка, што не па спя-

ва лі вы во зіць зброю з са бой. І за коп ва лі 

скрын кі з ёй у зям лю.

— Ра зам з тым трэ ба за зна чыць, 

што він тоў кі, аў та ма ты і піс та ле ты тых 

ча соў, якія за ха ва лі ся ў ідэа льным 

ста не, — хут чэй вы клю чэн не з пра-

ві ла, — ка жа Аляк сей Па шке віч. — 

Час цей за ўсё яны дзе ся ці год дзя мі 

ля жа лі ў зям лі, ні чым не аба ро не ныя. 

Даж джы, снег «зда роўя» зброі не да-

даюць. Моц ная ка ро зія ме та ліч ных 

час так, і ў асаб лі вас ці ства ла, — гэ та 

ледзь не стан дарт. Не ка то рыя ўмель-

цы спра бу юць іх ад на віць. Ад нак, як 

пра ві ла, та кія эк зэмп ля ры стра ляць 

не здоль ныя. Ці мо гуць стрэ ліць толь кі 

адзін раз: вы со кі ціск, які ўтва ра ец ца ў 

ства ле, прос та ра за рве крох кі ме тал. 

А ка лі ўлі чыць, што ка зён ная част ка, 

на якую ён пры хо дзіц ца, раз мя шча ец-

ца ка ля тва ру страл ка, то на ступ ствы 

мо гуць быць вель мі сум ныя.

Са ма роб ныя аг ня стрэ лы
— Знач ная коль касць экс пер тыз у 

нас звя за на з вы ка ры стан нем са ма-

роб най аг ня стрэль най зброі, — пра-

цяг вае Аляк сей Па шке віч. — Пры чым 

не ка то рыя эк зэмп ля ры, зда ец ца, збі-

ра лі ледзь не «на ка лен цы». Да гэ туль 

ро бяц ца «пу га чы», якія бы лі па пу ляр-

ныя яшчэ ў са вец кіх школь ні каў. Гэ та 

жа лез ная труб ка, чымсь ці пры ма та ная 

да драў ля на га кор пу са. Кан струк цыя 

пры мі тыў ней ня ма ку ды, але ад на ча-

со ва з тым і страш ная для та го, хто яе 

вы ка рыс тоў вае. Асаб лі ва ка лі труб ка 

доў гі час не дзе ржа ве ла. І ў тым мес-

цы, дзе пад паль ва ец ца по рах, га зы 

прос та раз ры ва юць крох кі ме тал.

Але са ма роб кі «пу га ча мі» не аб-

мя жоў ва юц ца. На прык лад, у 1970-я 

з уз бра ен ня па ча лі ма са ва зды маць 

на га ны. Іх пе ра раб ля лі ў га за выя або 

сіг наль ныя рэ валь ве ры. Па коль кі ўсё 

гэ та ажыц цяў ля ла ся ва ўмо вах фаб-

рыч най вы твор час ці, то тэх ніч ныя ха-

рак та рыс ты кі та кой зброі бы лі зме-

не ны не зва рот на. Сцен кі ста лі больш 

тон кія, змя ніў фор му ба ёк. На зад з 

та кой зброі зра біць аг ня стрэл ужо не-

маг чы ма. Але ча мусь ці рас паў сю джа-

на мер ка ван не, што да стат ко ва толь кі 

вы да ліць пе ра га род кі — і сіг наль ны 

піс та лет пе ра тво рыц ца ў ба я вы. Пер-

шы ж стрэл — і та кую пе ра роб ле ную 

дру гі раз пры ла ду ра за рве.

— Ёсць у нас і не пры зна ныя май-

стры зброй най спра вы, — згад вае экс-

перт. — Іх бы здоль нас ці ды ў ка рыс ны 

бок на пра віць... Згад ва ец ца спра ва, 

якая ад бы ла ся ў Ві цеб скай воб лас ці. 

Не як па паў ся «чор ны ка паль нік», які 

шу каў зброю ча соў Вя лі кай Ай чын-

най. Пад час пе ра тру су ў яго знай шлі 

не толь кі піс та ле ты і аў та ма ты 40-х 

га доў мі ну ла га ста год дзя, але і пры-

клад на дзя ся так вы ра баў, якія чымсь ці 

на гад ва лі эк зэмп ля ры з аме ры кан скіх 

філь маў. Ча го бы лі вар тыя толь кі він-

тоў кі-транс фор ме ры, якія шля хам не-

каль кіх прос тых ма ні пу ля цый мож на 

бы ло склас ці. Яшчэ праз нас пра хо-

дзі ла зброя з элект рыч ным рас паль-

ван нем ад аку му ля та ра.

Так са ма быў у нас аг ня стрэл, са-

бра ны ў тым лі ку з по лі пра пі ле на вых 

труб, якія вы ка рыс тоў ва юц ца ця пер 

пры сан тэх ніч ных ра бо тах. Але пас ля 

пер ша га ж стрэ лу гэ тая зброя раз ва-

лі ла ся.

У ці ры ў экс пер таў-ба ліс таў уста-

ля ва на спе цы яль ная кан струк цыя 

для вы пра ба ван ня зброі. Ка лі піс та-

лет, він тоў ка або стрэль ба вы клі ка юць 

хоць бы най мен шыя па да зрэн ні — ска-

жам, ёсць мік ра ска піч ны скол на ства-

ле, трэ шчы на ці неш та яшчэ — або 

з'яў ля юц ца са ма роб ны мі, то ў ход ідзе 

аў та ма ты ка. Экс пер ты-ба ліс ты пад час 

вы пра ба ван няў пра цу юць у тан дэ ме. 

Яны апра на юць аба рон чую экі пі роў ку, 

вы хо дзяць з па мяш кан ня і пры вод зяць 

ме ха нізм у дзе ян не дыс тан цый на. Для 

атры ман ня мак сі маль на пад ра бяз най 

кар ці ны ро бяц ца тры стрэ лы. Але гэ та 

ў ідэа ле. У рэ аль нас ці ж мо жа ад быц-

ца так, што пас ля пер ша га ж стрэ лу 

які-не будзь са ма роб ны «пу гач» раз-

ля ціц ца на ка вал кі. Але сваю мі сію 

ўста ноў ка ўсё ад но вы ка нае. Узор ку лі 

бу дзе атры ма ны, а так са ма пры бо ры 

вы ме ра юць кі не тыч ную энер гію сна-

ра да, што і па слу жыць пад ста вай для 

экс перт на га за клю чэн ня.

Пар ты зан скі па да ру нак
— Які шлях пра хо дзіць зброя ў 

ру ках экс пер та?

— Гэ та за ле жыць ад та го, на якія 

ме на ві та пы тан ні хо ча атры маць ад каз 

след ства. На прык лад, вя лі кую коль-

касць зброі і па тро наў мы да сле ду-

ем па спра вах, звя за ных з фак та мі 

бра кань ер ства. Спа чат ку мы ў та кім 

вы пад ку шу ка ем ад ка зы на пы тан ні, ці 

ра біў ся стрэл з гэтай зброі і ці ўво гу ле 

гэ тая адзін ка пры дат ная для страль-

бы? Пас ля ўста наў лі ва ем ма дэль і ка-

лібр. І толь кі пас ля гэ та га ад бы ва ец ца 

кант роль ны стрэл. Яго мэ та — атры-

маць сля ды ад пра хо джан ня ку лі праз 

ка нал ства ла і ад за тво ра. Пас ля та го 

як мы атры ма лі гэ тыя экс пе ры мен-

таль ныя ўзо ры, пе ра хо дзім ужо не па-

срэд на да куль і гіль заў, зной дзе ных 

на мес цы зла чын ства, і вы свят ля ем 

су па дзен не.

Але бы вае і так, што ку ля ёсць, а 

«пры вя заць» яе да кан крэт на га ства-

ла не маг чы ма. У та кім вы пад ку яна 

ра зам з гіль зай трап ляе ў рэс пуб лі-

кан скую ку ле гіль за тэ ку. Там яна і бу-

дзе ча каць свай го мо ман ту — па куль 

у ру кі экс пер таў-ба ліс таў не тра піць 

зброя, з якой яна вы ле це ла.

А вось уз на га род ная зброя ў да след-

чы каў — госць рэд кі. Час цей за ўсё яна 

па сту пае да нас пас ля спе цы яль най 

май стэр ні, дзе згу бі ла свае аг ня стрэль-

ныя ўлас ці вас ці і ста ла прос тым ма са-

га ба рыт ным ма ке там. Экс перт, у сваю 

чар гу, вы но сіць за клю чэн не аб тым, 

што гэ ты піс та лет больш стра ляць не 

здоль ны. І да лей ён ад да ец ца за каз чы-

ку. Так праз нас, на прык лад, пра хо дзіў 

су ве нір ны піс та лет ад на шчад каў лёт-

чы ка, на ру ка ят цы яко га быў вы гра ві-

ра ва ны да роў ны над піс ад бе ла рус кіх 

пар ты зан, да та ва ны 1943 го дам...

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

Фо та атры ма на ад ДКСЭ.

Экс пер ты заЭкс пер ты за

КУ ЛЯ ВА ЖЫЦЬ НЯ ШМАТ
ЯК СПЕ ЦЫ Я ЛІС ТЫ ДА СЛЕ ДУ ЮЦЬ ЗБРОЮ?

НА СТАРТ!
2 снеж ня прой дзе пер шая гон ка 

но ва га се зо на Куб ка све ту па бія тло не
Сё ле та пер шы этап тра ды цый на пры мае сла вен-

ская Па клю ка. Ку бак све ту стар туе з сінгл-мікс-

та і зме ша най эс та фе ты. Уся го ж у гэ тым се зо не 

спарт сме ны бу дуць спа бор ні чаць на дзе вя ці эта-

пах, акра мя Сла ве ніі іх пры муць Аў стрыя, Чэ хія, 

Гер ма нія, Іта лія, Ка на да, ЗША і Нар ве гія. Чэм пі я нат 

све ту па бія тло не прой дзе ў швед скім Эс тэр сун дзе 

з 7 да 17 са ка ві ка 2019 го да.

Склад збор най Бе ла ру сі на эта пе Куб ка све ту ў Сла ве ніі 

вы гля дае на ступ ным чы нам: Сяр гей Ба чар ні каў, Ула дзі мір 

Ча пе лін, Ра ман Ялёт наў, Ан тон Смоль скі, Мак сім Ва ра бей, 

Іры на Крыў ко, Ды на ра Алім бе ка ва, Ган на Со ла і Да р'я Юр-

ке віч.

Пер шы этап Куб ка све ту па бія тло не ў Сла ве ніі пра цяг-

нец ца 5 снеж ня ін ды ві ду аль най гон кай у муж чын. 6 снеж ня 

ў та кой жа дыс цып лі не вы сту пяць жан чы ны. На 7 снеж ня 

за пла на ва ны муж чын скі спрынт, а на 8 снеж ня — жа но чы. 

9 снеж ня ад бу дуц ца гон кі пе ра сле ду.

«Вы хо джу з гуль ні 
толь кі на па зі ты ве!»

МАК СІМ МІР НЫ АБ ВЯС ЦІЎ 
АБ ЗА ВЯР ШЭН НІ КАР' Е РЫ

Яго шлях у вя лі кім спор це склаў больш за двац-

цаць га доў. За гэ ты час Макс, як пры вык лі на зы-

ваць яго мно гія, стаў пер шай ра кет кай све ту ў 

пар ным раз ра дзе і алім пій скім чэм пі ё нам у мікс це. 

У яго ак ты ве так са ма дзе сяць пе ра мог тур ні раў 

Вя лі ка га шле ма ў пар ным раз ра дзе, двой чы Мір ны 

ста на віў ся пе ра мож цам Вы ні ко ва га тур ні ру АTР. 

А ўся на поў не ная ўзлё та мі і па дзен ня мі кар' е ра 

па чы на ла ся ме на ві та ў на цы я наль най збор най у 

1994 го дзе. Там Мір ны дэ бю та ваў у 16 га доў, у ад-

бо рач ных раў ндах Куб ка Дэ ві са. Пас ля гэ та га ён 

прак тыч на кож ны год уно сіў сваю ве лі зар ную леп-

ту ў раз віц цё збор най род най кра і ны.

29 ліс та па да Мак сім Мір ны апуб лі ка ваў ад кры ты ліст, 

дзе па ве да міў аб тым, што мае на мер за вяр шыць сваю 

спар тыў ную кар' е ру. 41-га до вы спарт смен па дзя ка ваў сва ім 

род ным, ба лель шчы кам, дзі ця чым трэ не рам, на стаў ні кам 

пад час пра фе сій най кар' е ры, кі раў ніц тву Бе ла рус кай тэ ніс-

най фе дэ ра цыі, Мінс пор ту і На цы я наль на му алім пій ска му 

ка мі тэ ту за пад трым ку на пра ця гу 25 га доў ак тыў ных вы-

ступ лен няў на кор це.

«Я ха чу па ве да міць сён ня, я пры няў ра шэн не аб тым, 

што 2018 год быў ма ім апош нім се зо нам у пра фе сій най 

кар' е ры. Гэ та бы ло цяж кае для мя не ра шэн не, уліч ва ю чы, 

што тэ ніс з'яў ля ец ца ма ім жыц цём з са ма га ран ня га дзя цін-

ства. Я шчас лі вы, што мне ўда ло ся так доў га атрым лі ваць 

аса ло ду ад гэ тай гуль ні!

Вы сту па ю чы на аса біс тых тур ні рах аль бо гу ля ю чы за 

кра і ну, я заў сё ды ста віў ся да сва ёй пра фе сіі з вы со кай 

сту пен ню го на ру і па ва гі, заў сё ды пра ца ваў з поў най ад да-

чай, та му вы хо джу з гуль ні без яко га-не будзь шка да ван ня і 

толь кі на па зі ты ве! Мне ўда ло ся да сяг нуць на шмат больш 

за тое, пра што ма лы з Мін ска, Бе ла ру сі мог ма рыць, узяў-

шы ў ру ку ра кет ку.

Мой доў гі шлях быў бы не маг чы мы без па ста ян най 

пад трым кі ма ёй сям'і. Я за ста ну ся ў веч ным даў гу пе-

рад сва і мі баць ка мі, якія мя не з ма лых га доў вы хоў ва лі 

ў най леп шых спар тыў ных тра ды цы ях і ву чы лі жыц цю. 

Мая жон ка і дзе ці заў сё ды мя не на паў ня лі не ве ра год най 

пад трым кай і вель мі на тхня лі пра соў вац ца на пе рад. Так-

са ма на ма ім шля ху па шчас ці ла пра ца ваць з цу доў ны мі 

спе цы я ліс та мі, якія да па маг лі раз віць мае спар тыў ныя 

і ча ла ве чыя якас ці. Ха це ла ся б па дзя ка ваць і аб няць 

усіх сва іх ба лель шчы каў. Вы па сы ла лі мне сваю лю боў 

і пад трым ку. Вы са мной ра да ва лі ся пе ра ма га ю чы, а 

так са ма пад ні ма лі мя не ў роз ных кутках све ту, ка лі свет-

лая па ла са змя ня ла ся на цём ную... Вы мне да ва лі сі лы і 

ма ты ва цыю пра чы нац ца і пра цяг ваць пра ца ваць. Я бу ду 

заў сё ды па мя таць, як пры ем на і ад каз на вы сту паць пе-

рад ва мі, ня хай гэ та бу дзе на трэ ні ро вач ным кор це ці пры 

за бі тых тры бу нах.

За зі ра ю чы на пе рад, прый шоў час пе ра клю чац ца і пры-

маць но выя вы клі кі. Не су мнен на, я бу ду су ма ваць па гуль ні 

і са пер ніц тву, але я ўсё роў на бу ду піль на са чыць за тэ ні сам 

і атрым лі ваць аса ло ду ад сва ёй лю бі май пра фе сіі по бач з 

кор там», — на пі саў Мак сім Мір ны.

Да р'я ЛА БА ЖЭ ВІЧ.


