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Па сё лак Смі ла ві чы воль на рас кі нуў-
ся ўздоўж бе ра га ра кі Вол ма. Дак лад-
най да ты ўзнік нен ня яго ня ма. У ад ным 
з да ку мен таў згад ва ец ца, што ў 1483 
го дзе тут уз ве дзе на но вая царк ва. Не-
ка то рыя лі чаць, што пры клад на ў гэ ты 
пе ры яд і ства ры ла ся па се лі шча. Але Іван 
Паў ла віч пры трым лі ва ец ца ін шай дум кі: 
па сёл ку не менш за ты ся чу га доў. А ў 
знак до ка зу за пра шае мя не на Свя тую 
га ру, што зна хо дзіц ца як раз па да ро зе ў 
су сед нюю Сла бод ку.

Зда лёк ві даць па рос лы дрэ ва мі па-
го рак. Пад ні ма ем ся на яго, і ста но віц ца 
зра зу ме ла, што ён ство ра ны ча ла ве кам: 
мае пра віль ную акруг лую фор му, акру-
жа ны ва ла мі і ро вам. У цэнт ры  —  ка-
мен ны ідал, фор ма яко га на гад вае торс 
ча ла ве ка. По бач рэшт кі ка ме ня з па-
глыб лен нем, ку ды на шы прод кі кла лі 
ах вя ра ван ні. Гэ та ка мень — сле да вік, 
які на зва лі След Бо жай Ма ці, або ступ-
ня Маг да лен кі. Згод на з пад ан нем, тут 
ка лісь ці пра хо дзі лі аж тры Ба га ро дзі цы. 
Ад на з іх па вяр ну ла ў Ду дзі чы, дру гая 
ў На ва сёл кі, а трэ цяя, перш чым іс ці ў 
Ля ды, ад па чы ва ла на гэ тым ка мя ні, дзе 
па кі ну ла след. По бач з ка мен ным кры-
жам — драў ля ны, аб вя за ны руч ні ком, 
па пе ра дзе зме шча на іко на Ба га ро дзі-
цы. Ка пі шча, па ўсім ві даць, да гэ та га 
ча су з'яў ля ец ца куль та вым мес цам для 
мяс цо вых на сель ні каў, пра што свед-
чаць ах вя ры: цу кер кі, пе чы ва, ма не ты.

— Тут бы ло па ган скае свя ці лі шча, гэ-
ты пом нік за ха ваў ся з языч ніц кіх ча соў. 
Мяс цо выя жы ха ры рас каз ва лі, што не ка-
лі тут ста яў ка мен ны ідал, які я вы ра шыў 
ад шу каць не дзе ў 70-х га дах мі ну ла га 
ста год дзя ра зам з ад ным ча ла ве кам. І 
нам па шан ца ва ла, — рас па вёў Іван Паў-
ла віч. — Да 1954 го да Свя тая га ра ме ла 
прак тыч на пер ша па чат ко вы вы гляд. А 
за тым тут па ча лі ха ваць лю дзей.

«Сме лыя ла ві чы» 
жы вуць у Смі ла ві чах

Па ад ной з вер сій, наз ва Смі ла віч па-
хо дзіць ад та тар ска га імя Сміл (Алах усё 
чуе). Але мой су раз моў ца ду мае інакш:

— Іс нуе шмат ва ры ян таў па хо джан ня 
наз вы: ад сла вян ска га сло ва «сме лы», 
ад сло ва «сміл ка» — тра ва, якой тут ба-
га та. Пра ана лі за ваў шы роз ныя вер сіі, я 
схі ля ю ся да та го, што наз ву па се лі шчу 
да лі «сме лыя ла ві чы» (сме лыя лаў цы). 
Смі ла віц кая зям ля заў сё ды бы ла пры-
дат най для пра жы ван ня: рэ кі, ля сы, да 
па се лі шча пры мы ка ла Ду кор ская пу шча. 
Тут ах вот на ся лі лі ся ры ба кі, зем ля ро бы, 
і, бяс спрэч на, па ляў ні чыя.

Па сё лак вель мі ці ка вы, ба га ты гіс-
то ры яй, у якой па кі ну лі след шмат якія 
вя до мыя лю дзі: Вань ко ві чы, Кез гай лы, 

Ра дзі ві лы, За ві шы, Са пе гі, Агін скія, Ма-
нюш кі. Ту тэй шыя лю дзі з па ка лен ня ў 
па ка лен не пе ра да юць ці ка вую ле ген ду. 
Сын па ноў Ель скіх за ка хаў ся ў дач ку 
Вань ко ві чаў. Але яны не да зво лі лі ма-
ла дым па брац ца шлю бам, бо Ель скія бы-
лі не вель мі ба га тыя, да та го ж і слы лі 
рэ фар ма та ра мі. Дзяў чы на на ра дзі ла ад 
ка ха на га па за шлюб на га сы на, але дзі ця 
па мер ла. Цень без уцеш най ма ці да гэ та-
га ча су блу кае па але ях пар ку.

Ра док у ра да вод
Ад ной чы Іва ну Паў ла ві чу па тэ ле фа-

на ва лі мін скія сяб ры і па пра сі лі да па маг-
чы ра сі ян цы, якая шу кае свае ка ра ні. Як 
рас ка за ла жан чы на, у 20-я га ды мі ну ла га 
ста год дзя яе пра дзе да і пра баб ку пры-
му со ва пе ра ся лі лі са Смі ла віч у Джан-
кой скую акру гу. За тым пра дзед змя ніў 
яў рэй скае проз ві шча на рус кае, а ў па-
чат ку вай ны за гі нуў. Але з па ка лен ня 
ў па ка лен не пе ра да ва ла ся, што сям'я 
вя дзе ра да вод са Смі ла віч. Іван Паў ла-
віч ва дзіў гос цю па яў рэй скіх мо гіл ках, 
па ка заў тра гіч ную Са ла мян ку, на ла дзіў 
су стрэ чы з мес тач коў ца мі, але ні хто ні-
чо га не ве даў. Ра зам пе ра гле дзе лі на ват 
тэ ле фон ныя да вед ні кі ра ё наў Мін скай 
воб лас ці — ні я кай за чэп кі.

Уда ча ўсміх ну ла ся да след чы ку паз-
ней, ка лі ён вы ву чаў ма тэ ры я лы пра 
свай го зем ля ка Мі ра но ві ча (Я.Ф. Філь-
кенш тэй на) для но вай кні гі. І зу сім вы пад-
ко ва ў во чы да след чы ку кі ну ла ся шэ рая 
па пер ка аб пе ра ся лен ні жы ха роў Ігу мен-
шчы ны і та га час на га Смі ла віц ка га ра ё на. 
Як свед чыў да ку мент, са праў ды, у са ка-
ві ку—лі пе ні та кія па дзеі ме лі мес ца. Смі-
ла віц кіх і чэр вень скіх яў рэ яў ад праў ля лі 

на поў дзень Са вец ка га Са ю за — у Джан-
кой скую акру гу, Еў па то рыю (Крым), а бе-
ла ру саў ча мусь ці ў Амур скую, Ачын скую, 
Ір куц кую, Том скую, Ураль скую, Ха ба раў-
скую акру гі. Ад каз ваў за пе ра ся лен не 
На род ны ка мі са ры ят зем ля роб ства, а на 
мес цах — акру го выя зя мель ныя ўпра вы. 
Гэ тая спра ва бы ла як бы доб ра ах вот най, 
але за клю ча ла ся на са мрэч у сло вах «ты 
па е дзеш». У пер шую чар гу на чу жы ну 
ад праў ля лі не за да во ле ных са вец кай ула-
дай. Гас па да ру сям'і вы да ва ла ся па свед-
чан не з ука зан нем коль кас ці да ма чад цаў, 

кан крэт ны ад рас мес ца бу ду ча га жы хар-
ства, ну мар участ ка, коль касць зям лі ў 
па ях на кож на га ча ла ве ка. Пе ра ся лен цаў 
за ах воч ва лі браць з са бой прад ме ты хат-
ня га ўжыт ку, сель ска гас па дар чыя пры ла-
ды пра цы, ін вен тар, жы вё лу: ка роў, коз, 
аве чак, ко ней. Ула ды спа дзя ва лі ся, што 
з іх да па мо гай на ва сё лы хут чэй асво яць 
не аб жы тыя зем лі.

Пад па свед чан нем за № 61 у Джан-
кой скую акру гу вы яз джаў 28-га до вы 
смі ла віц кі яў рэй Ка ган Ай зік Бер ка віч. 
Ра зам з ім — яшчэ 13 ча ла век, у тым лі-

ку адзі ная жан чы на — Мал ка Да ві до віч. 
Ці ка ва, што імі не бы ло за яў ле на ні я кіх 
па жыт каў для пе ра воз кі.

Вось так, дзя ку ю чы вы сіл кам мяс цо-
ва га края знаў цы, сот ні лю дзей змаг лі 
ўпі саць у свой ра да вод яшчэ адзін ра-
док, уз на віць пе ра рва ную су вязь па ка-
лен няў.

Да дам, што Іван Паў ла віч — аў тар 
рас пра цоў кі вер сіі пра скарб На па ле о на. 
Усе лі чаць, што ён сха ва ны ў Бе ла ру сі, 
на зы ва юць роз ныя мес цы, у тым лі ку 
і ра ку Бя рэ зі ну. Ра ней і наш ге рой так 
ду маў, а на ідэю ад шу каць ба гац ці Ба на-
пар та за хва рэў яшчэ ў сту дэнц кія га ды. 
Але паз ней, пра ана лі за ваў шы ха рак тар 

ім пе ра та ра, вы су нуў ін шую гі по тэ зу. 
Скарб па спя хо ва да стаў ле ны ў Фран-
цыю і за хоў ва ец ца ў Па рыж скім бан ку, а 
маг чы ма, на ват і ў Швей ца рыі. На дум ку 
да след чы ка, На па ле он зна рок дэз ын-
фар ма ваў рус кіх. І на ват ця пер яшчэ яго 
не да ацэнь ва юць: на са мой спра ве ён 
быў ана лі тык, псі хо лаг.

Бе ла рус кі мас так 
фран цуз скай шко лы

У 1893 го дзе ў смі ла віц кай бед най 
яў рэй скай сям'і на ра дзіў ся хлоп чык, 
які стаў вя до мым мас та ком так зва най 
«фран цуз скай шко лы» — Ха ім Су цін. З 
дзя цін ства Ха ім ці ка віў ся ма ля ван нем, 
жы ва пі сам. Але баць кі бы лі су праць та-
го, каб сын стаў мас та ком. У 1907 го дзе 
Ха ім уцёк з до му ў Мінск, за тым пе ра-
браў ся ў Віль ню, а ў 1913-м тра піў у Па-
рыж. Пра па рыж скі след на ша га зем ля ка 
вя до ма шмат.

І амаль ні чо га не вя до ма пра смі ла віц-
кі пе ры яд жыц ця сла ву та га мас та ка.

— Яшчэ ў са вец кія ча сы, ка лі не бы ло 
ін тэр нэ ту, а до ступ да ін фар ма цыі быў 
аб ме жа ва ны, гэ тае проз ві шча трап ля ла 
ў по ле зро ку, па коль кі я ці ка віў ся гіс-
то ры яй Смі ла віч. Толь кі ў не за леж най 
Бе ла ру сі гэ тай тэ ме на да лі гу чан не,  — 
за зна чае гіс то рык. — Але і тут трап-
ля ец ца шмат не дак лад ных звес так. У 
пры ват нас ці, не ка то рыя вы дан ні пі шуць, 
што яго баць кі бы лі рас стра ля ны ра зам з 
яў рэ я мі пад час вай ны. На са мой спра ве 
яны па мер лі сва ёй смер цю яшчэ пе рад 
вай ной і, мяр кую, па ха ва ны на Смі ла віц-
кіх мо гіл ках. Іх ма гі лы спра ба ваў ад шу-
каць, але зра біць гэ та скла да на. Ня даў на 
я су стра каў ся са сва я ком Ха і ма Су ці на 
па лі ніі ма ці Аль бер там Плак сам. Ён на-
ра дзіў ся ў Смі ла ві чах, пра ца ваў у Мін ску, 
ця пер жы ве ў Злу ча ных Шта тах Аме ры кі. 
Муж чы на так са ма ха цеў больш да ве-
дац ца пра свай го ро дзі ча. З са бой ён 
пры вёз сы на — ды зай не ра Ге ле ра, каб 
той па ды хаў па вет рам ра дзі мы, аку нуў-
ся ў ат мас фе ру пасёлка, ад куль ка ра ні 
яго прод ка. Што ты чыц ца ўве ка ве чан ня 

сла ву та га зем ля ка, то раз мо ва пра гэ та 
вя ла ся не ад на ра зо ва. Але не вя до ма, дзе 
ста яў дом Су ці ных. Збі ра ю ся па пра ца-
ваць у гіс та рыч ным ар хі ве, ад куль па-
ве да мі лі, што зной дзе на не каль кі ты сяч 
не апра ца ва ных чар ця жоў на се ле ных 
пунк таў. А рап там па шан цуе?

Ін тэ лект, 
ін тэр на цы я на лізм, 
па мяр коў насць

Смі ла ві чы — вы со ка ін тэ ле кту аль ны 
па сё лак, дзе жы ве шмат ін тэ лі ген цыі, лі-
чыць мой су раз моў ца. Да ня даў ня га ча-

су тут бы ло дзве ся рэд нія спе цы яль ныя 
на ву чаль ныя сель ска гас па дар чыя ўста-
но вы, якія аб' яд на лі ў ка ледж. Пра цу юць 
дзве агуль на аду ка цый ныя шко лы, два 
дзі ця чыя сад кі, якія не мо гуць пры няць 
усіх дзе так, та му пла ну ец ца бу даў ніц тва 
трэ ця га. А гэ та свед чыць пра спры яль-
ную дэ ма гра фіч ную сі ту а цыю ў па сёл ку. 
Ак тыў на раз ві ва ец ца пры ват ны біз нес, 
асаб лі ва ў ганд лё вай сфе ры. І са праў ды, 
цэнт раль ную пло шчу па сёл ка аб ля пі лі 
пры ват ныя кра мы, дзе да во лі па мяр-
коў ныя цэ ны і ба га ты асар ты мент. Па 
сло вах мяс цо вых на сель ні каў, ні вод ная 
з іх яшчэ не аб анк ру ці ла ся, не за кры ла-
ся. На дум ку Іва на Паў ла ві ча, ган даль 
у Смі ла ві чах раз ві ты на ват лепш, чым 
у рай цэнт ры. «Вы не за дум ва лі ся, ча-
му?»  — ці ка віц ца ён у мя не.

— Ві даць, дзяр жа ва дае ней кія прэ-
фе рэн цыі, іль го ты тым, хто ад кры вае 
спра ву ў сель скай мяс цо вас ці, — вы-
каз ваю сваю дум ку.

— Гэ та так са ма трэ ба ўліч ваць, але, 
на мой по гляд, пры чы на ў ін шым. Лю дзі 
тут жы вуць за мож на. Доб рыя за роб кі на 
ва люш на-лям ца вай фаб ры цы. А шмат 
хто пра цуе на буй ных ста ліч ных за во дах: 
ко ла вых ця га чоў, аў та ма біль ным, трак-
тар ным; у пра мыс ло вай зо не «Ша ба ны», 
На цы я наль ным аэ ра пор це. Сма ля ві чы — 
юры дыч на го рад-спа да рож нік Мін ска, а 
Смі ла ві чы — фак тыч на.

Смі ла ві чы — па сё лак ін тэр на цы я-
наль ны. Па пад лі ках май го су раз моў-
цы, тут жы вуць прад стаў ні кі не менш як 
18 на цы я наль нас цяў: бе ла ру сы, рус кія, 
укра ін цы, па ля кі, нем цы, гру зі ны, азер-
бай джан цы, цы га ны, лі тоў цы, ла ты шы, 
яў рэі, га га у зы, мал да ва не і ін шыя. І як 
вы нік, тут мір на су іс ну юць роз ныя кан-
фе сіі. Вя ду чы храм — пра ва слаў ны. Ай-
цец Ва ляр' ян па бла сла вен ні Міт ра па лі та 
Фі ла рэ та ле чыць хво рых сло вам бо жым, 
па да па мо гу да яго едуць не толь кі бе-
ла ру сы, але і ра сі я не, укра ін цы, лі тоў цы, 
ла ты шы. Кас цёл у мяс тэч ку не ад ноў ле-
ны, але вер ні кі мо ляц ца ў кап лі цы. Ге-
не рал-ма ёр авія цыі ў ад стаў цы, удзель-
нік Вя лі кай Ай чын най вай ны, вы пуск нік 
смі ла віц кай ся рэд няй шко лы №  1 1941 
го да Карл Крэп скі спан сі ра ваў уз вя дзен-
не свя ты ні, у якой кож ную ня дзе лю ідзе 
служ ба. Карл Іва на віч ка лісь ці абя цаў 
баць кам, якія за яго ма лі лі ся, каб за стаў-
ся жы вы на фрон це, ад на віць кап лі цу. 
На гэ тых мо гіл ках па ха ва ны яго дзед, 
ба бу ля, баць кі. Ён так са ма за вя шчаў, як 
пры знаў ся, быць па ха ва ным тут.

Царк ва хрыс ці ян ве ры еван гель скай 
з'я ві ла ся ўжо ў не за леж най Бе ла ру сі, па 
па хо джан ні яе па стыр — мал да ва нін, 
вель мі шмат зра біў для вер ні каў, ства-
рыў на ват па кой ма ці і дзі ця ці. Пры ха-
джа не ўсіх кан фе сій жы вуць у мі ры і зго-
дзе, ад зна ча юць ра зам свя ты: Ра ма зан, 
Вя лік дзень па абод вух ка лен да рах.

— А муж чы ны не п'юць га рэл ку? — 
па ці ка ві ла ся ў Іва на Паў ла ві ча.

— Не без гэ та га. Вы пі ва юць, але ў 
ме ру. Што ты чыц ца злос на га п'ян ства, то 
не ска заў бы, што яно ў нас квіт нее: знач-
ная пра фі лак тыч ная ра бо та пра во дзіц-
ца сель скім і па сял ко вым вы кан ка ма мі, 
царк вой. Ды і на вош та піць, ка лі лю дзі 
за ня тыя пра цай, доб ра за раб ля юць.

Так што бу ду чы ня ў па сёл ка ёсць.
Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ

�

Ча ла век-гіс то рыяЧа ла век-гіс то рыя  ��

РОД НА МУ КРАЮ 
ЧАС ЦІН КУ ДУ ШЫ ПРЫ СВЯ ЧАЮ

Ба дай у кож ным рэ гі ё не Бе ла ру сі ёсць лю дзі, якія, ах вя ру ю чы сва ім ча сам, 
ад па чын кам, кор па юц ца ў ар хі вах для та го, каб знай сці неш та но вае пра 
свой род ны кут, яго гіс то рыю. Мяс цо выя на сель ні кі з па ва гай на зы ва юць іх 
края знаў ца мі. Ёсць та кі ча ла век і ў га рад скім па сёл ку Смі ла ві чы, што пад 
Мінск ам. Іван Паў ла віч Яра шэ віч на ра дзіў ся ў вёс цы Ха ты ні чы на Брэст-
чы не, але з 1969 го да жы ве ў Смі ла ві чах, да якіх пры кі пеў ду шой. Гіс то рык 
па аду ка цыі, доў гі час пра ца ваў ды рэк та рам шко лы, ды і ця пер, на пен сіі, 
не ся дзіць склаў шы ру кі. Ме на ві та дзя ку ю чы яго ня ўрымс лі вас ці ста лі вя-
до мымі мно гія но выя фак ты з гіс то рыі па сёл ка. На кож ную па дзею ў Іва на 
Паў ла ві ча свой ад мет ны по гляд, які не су па дае з агуль на пры ня тым. Іва на 
Яра шэ ві ча пры ро да на дзя лі ла шмат які мі здоль нас ця мі. Ён ка лек цы я нуе 
ма не ты, па пя ро выя гро шы, пі ша вер шы, ра ман сы, про зу, зай ма ец ца борт-
ніц твам, але ўсё ж га лоў ная спра ва яго жыц ця — края знаў ства.

Хоць Бе ла русь і з'яў ля ец-
ца су ха пут най дзяр жа вай, але 
мае пры тым ба га тую мар скую 
гіс то рыю. Амаль дзвес це га-
доў бе ла ру сы на кі роў ва лі ся 
слу жыць спа чат ку ў ра сій скім 
ім пе ра тар скім, а пас ля — у са-
вец кім фло це. Па пад лі ках спе-
цы я ліс таў, пры клад на трэ цяя 
част ка бе ла рус кіх пры зыў ні-
коў у пас ля ва ен ны час ад праў-
ля ла ся на флот. А не ка то рыя 
на шы су ай чын ні кі пра цяг ва-
юць ба раз ніць не аб сяж ныя 
вод ныя пра сто ры і да гэ туль.

Мар ское брац тва не ве дае 
ме жаў, ня гле дзя чы на знік нен-
не СССР і з'яў лен не не за леж ных 
Ра сіі і Бе ла ру сі. І та му на вед-
валь ні кі ста ліч на га му зея гіс-
то рыі Вя лі кай Ай чын най вай ны 
не ўза ба ве змо гуць за ві таць на 
ад мыс ло вую ва ен на-мар скую 
вы ста ву.

— Экс па на ты для яе мы збі-
ра ем па ўсім све це, — га во рыць 
на мес нік стар шы ні Бе ла рус ка-
га са ю за ва ен ных ма ра коў Ва-
ле рый ХА ЛА ДЗІ ЛІН. — Па куль 
што зболь ша га яны за хоў ва юц ца 
ў за кры тых фон дах. Ад нак два 
з іх зна хо дзяц ца ў воль ным до-
сту пе на Каст рыч ніц кай пло шчы 

ў Мін ску. Гэ та якар ад на го з ка-
раб лёў Дняп роў скай фла ты ліі, 
якая ўдзель ні ча ла ў вы зва лен ні 
Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 
за хоп ні каў, і фраг мент атам най 
пад вод най лод кі «Курск», на якой 
за гі нуў і бе ла рус Сяр гей Дуд ко... 
У по шу ку нам вель мі да па ма га-
юць на шы сяб ры з Бал тый ска га 
фло ту. Так, дэ ле га цыя ве тэ ра наў 
ВМФ з Ка лі нінг рад скай воб лас ці 
Ра сіі пе рад ала нам у мі ну лы па-
ня дзе лак ко пію сця га Пе ра мо гі і 
план шэт ку.

Праў да, да ры гэ тыя па куль 
што больш сім ва ліч ныя. На 
жаль, ма сіў ныя рэ чы са ма лё там 
пе ра вез ці нель га. Ад нак ма ра кі 
не вы клю ча юць і та го, што ў бу-
ду чым да экс па зі цыі мо гуць да-
лу чыц ца на ват не вя лі кія ка раб лі. 
Больш за тое, у іх пла нах ёсць і 
здым кі філь ма аб бе ла рус кіх ма-
ра ках на Бал ты цы.

— Мы мо жам па поў ніць фон-
ды мін скай вы ста вы ме му ар най 
лі та ра ту рай, рэд кі мі фо та здым-
ка мі. Праз му зей Бал тый ска га 
фло ту мы мо жам ар га ні за ваць 
экс па зі цыі, так ці інакш звя за ныя 
з бе ла ру са мі, — раз ва жае стар-
шы ня ка мі тэ та Са ю за ўдзель ні-
каў Вя лі кай Ай чын най вай ны і 

ве тэ ра наў ва ен на-мар ско га 
фло ту Ка лі нінг рад скай воб лас-
ці Ула дзі мір НІ ЖА ГА РОД ЦАЎ. 
— Я ня даў на быў у Вар ша ве, дзе 
на ве даў му зей Вой ска Поль ска га. 
І мя не ўра зі ла, што там са бра ны 
на ват драб ней шыя дэ та лі ва ен-
най гіс то рыі на цыі. А чым гор шыя 
мы? Вя до ма, што не ўсё аца ле ла 
ад бяз лі тас на га ча су. Ад нак ства-
рыць вы дат ную ва ен на-мар скую 
экс па зі цыю ў на шых сі лах — па-
ка заць тыя ж мар скія кор ці кі, аг-
ня стрэль ную зброю, флоц кую 
фор му роз ных эпох...

Дзей насць мар ско га брац-
тва скі ра ва на не толь кі на ша-
на ван не агуль на га мі ну ла га, 
але і на па тры я тыч ную пра цу 
ся род мо ла дзі. Ва ен ныя ма ра кі 
рэ гу ляр на ар га ні зоў ва юць твор-
чыя фес ты ва лі ся род ва ен ных 
ка дэ таў, ва ен на-гіс та рыч ныя і 
спар тыў ныя гуль ні, па езд кі па 
па мят ных ва ен ных мяс ці нах... 
Ад ным сло вам, ні я кія па лі тыч-
ныя пе ра тур ба цыі не пе ра шка-
джа юць пра цяг ваць моц нае сяб-
роў ства, якое бы ло за ма ца ва на 
ка лісь ці агуль най цяж кай, але і 
ра ман тыч най служ бай — служ-
бай на фло це.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

«Вы клік са мо му са бе» — пад та кім ло зун гам прай шоў ІІ Рэс пуб лі кан скі 
фес ты валь Strееt WОRKОUT у Бе ла ру сі.

Спар тыў ная мо ладзь кра і ны са бра ла ся на пля цоў цы ка ля ста ліч на га Па ла ца спор ту. Па ка-
заць свае фі зіч ныя здоль нас ці і па зма гац ца за зван не леп ша га змаг лі не толь кі прад стаў ні кі 
з Мін ска, але і Асі по віч, Баб руй ска, Грод на, Го ме ля, Ба ра на віч і Ві цеб ска. Каб вы сту піць у 
фі на ле чэм пі я на ту, удзель ні кам трэ ба бы ло прай сці ад бо рач ныя ту ры, якія пра во дзі лі ся па 
ўсёй кра і не яшчэ з мая. Ужо тра ды цый на пад тры ма лі спарт сме наў вя до мыя гос ці з Укра і ны, 
Ра сіі і Бе ла ру сі. Яны ж і ацэнь ва лі ўдзель ні каў спа бор ніц тваў, да па ма га ю чы гле да чам вы браць 
леп ша га. На га да ем, Strееt WОRKОUT (у пе ра кла дзе — ву ліч ная трэ ні роў ка) — гэ та рух, які 
паў стае як аль тэр на ты ва за ня ткаў у да ра гіх трэ на жор ных за лах. Усё, што трэ ба, — жа дан не 
пе ра маг чы ўлас ную ля но ту.

— Да лу чыц ца да нас мо жа лю бы ах вот ны. Мы зай ма ем ся на звы чай ных два ро вых пля-
цоў ках, — рас па вёў ар га ні за тар фес ты ва лю, а так са ма лі дар раз віц ця ру ху WОRKОUT 
у Бе ла ру сі Сяр гей Зе лян ко. — На ле та пла ну ем пра вес ці су свет ны між на род ны чэм пі я нат 
і за пра сіць удзель ні каў з Ра сіі, Ка зах ста на, Укра і ны. На шы да лей шыя перс пек ты вы да во лі 
прос тыя: па шы рыць ме жы, бу да ваць больш пля цо вак, пад ні маць мо ладзь на но вы ўзро вень 
раз віц ця, дзе пе ра ва жае спорт і ін тэ лект».

На дзея БУ ЖАН. 
Фо та аў та ра.

ВЯ ЛІ КАЯ ТРЭ НІ РОЎ КА 
ПАД АД КРЫ ТЫМ НЕ БАМ

Уні каль ныя ўспа мі ны све дак са бра лі жур-
на ліс ты тэ ле ра дыё кам па ніі «Ма гі лёў» для да-
ку мен таль на-пуб лі цыс тыч на га філь ма аб вы-
зва лен ні Бе ла ру сі.

Здым кі пра хо дзяць у па меж ным з Ра сі яй Хо цім-
скім ра ё не. Ме на ві та яго жы ха ры амаль 70 га доў 
та му, у ве рас ні 1943 го да, ад ны мі з пер шых су-
стрэ лі са вец кіх сал дат, якія нес лі вы зва лен не ад 
фа шысц кай аку па цыі.

— Мя не на столь кі моц на ўра зі лі дзі ця чыя ўспа-
мі ны лю дзей, якія пе ра жы лі вай ну, што я на ват 
пла ка ла ра зам з імі, — пры зна ла ся аў тар пра ек та, 
рэ дак тар Тэ ле ра дыё кам па ніі «Ма гі лёў» Ган на Ла-
по. — Мне, на прык лад, рас ка за лі, што на аку па ва-
най тэ ры то рыі лю дзі маг лі атры маць ін фар ма цыю з 
«вя лі кай зям лі» толь кі праз пар ты за наў. І за «паш-
то вых га лу боў» тры ма лі, уя ві це са бе, ка роў. Ра ні-
цай ка роў вы га ня лі па свіц ца, а ўве ча ры на ра гах 

якой-не будзь жы вё лі ны дзе ці зна хо дзі лі пры вя за-
ныя пар ты зан скія ліс тоў кі. Ця пер лю дзі, якім больш 
за 80 га доў, па мя та юць, як яны чы та лі пад лож ка мі 
сва ім час та не пісь мен ным баць кам пра тое, што 
Маск ву не ўзя лі, а Гіт ле ру бу дзе «ка пут»!

Ра бо чая наз ва да ку мен таль на-пуб лі цыс тыч на га 
філь ма — «Ве ра сень 1943-га. Не дзі ця чы дзён нік». 
Яго зды ма юць не толь кі ў глы бін цы, але і пад Ма гі-
лё вам. Тут ро біц ца маш таб ная па ста ноў ка, у якой 
за дзей ні ча ны не пра фе сій ныя ак цё ры, мяс цо выя 
жы ха ры, сал да ты тэр мі но вай служ бы і прос та эн ту-
зі яс ты. Тэ ле ві зій шчы кам да па ма га юць, у тым лі ку 
і каш тоў ным рэ кві зі там, ама та ры рэ кан струк цыі 
ва ен най эпо хі.

Гле да чы ўба чаць фільм ў сё лета ў ве рас ні, роў-
на праз 70 га доў пас ля па дзей, якія ў ім згад ва-
юц ца.

Іло на ІВА НО ВА.

Мар ская вы ста ва ў су ха пут ным Мін ску

У АКУ ПА ЦЫЮ «ПАШ ТО ВЫ МІ ГА ЛУ БА МІ» БЫ ЛІ... КА РО ВЫ

На слыхуНа слыху  ��

ЗА РО БАК «У КАН ВЕР ТАХ» НА ГІ ГАНЦ КІЯ СУ МЫ
У 40 фір мах на Ві цеб шчы не ра бот ні кі атрым лі ва лі зар пла ту 
ў «кан вер тах».
— Толь кі ў пер шым паў год дзі сё ле та пад атко вы мі ор га на мі 

Ві цеб скай воб лас ці пры пра вя дзен ні кант роль ных ме ра пры ем стваў 
бы лі вы яў ле ны 37 суб' ек таў прад пры маль ніц кай дзей нас ці, якія 
вы пла ці лі ра бот ні кам гро шы без ад люст ра ван ня ў рэ гіст рах бух гал-
тар ска га ўлі ку («у кан вер тах»). У бюд жэт да на лі ча на 189 міль ё наў 
руб лёў, у тым лі ку 114 міль ё наў — па да ход на га па да тку, — па ве-
да мі лі ў пад атко вым ве дам стве.

Ці ка ва, што ў да чы нен ні да ка ля 160 кі раў ні коў, за сна валь ні каў, іх 
бліз кіх сва я коў, а так са ма на ём ных ра бот ні каў ар га ні за цый, якія вы-
плач ва юць за ра бот ную пла ту ў ня знач ным па ме ры, бы ло пра ве дзе на 
су па стаў лен не па не се ных вы дат каў з атры ма ным да хо дам. Гэ та бы-
ло зроб ле на, каб вы явіць да хо ды, уто е ныя ад па дат ка аб кла дан ня. 
У вы ні ку ў 32 гра ма дзян бы лі за па тра ба ва ны дэк ла ра цыі аб да хо дах 
і ма ё мас ці і да на лі ча ны па да ход ны па да так у су ме 53 млн руб лёў.

Акра мя та го, пад час пра ве рак бы ло ўста ноў ле на, што 12 ін ды-
ві ду аль ных прад пры маль ні каў не за кон на пры цяг ва лі да ажыц цяў-
лен ня сва ёй дзей нас ці гра ма дзян, якія не з'яў ля юц ца іх бліз кі мі 
сва я ка мі. Гас па дар чым су дом Ві цеб скай воб лас ці па ру шаль ні каў 
пры цяг ну лі да ад мі ніст ра цый най ад каз нас ці. Агуль ная су ма на кла-
дзе ных штра фаў і кан фіс ка ва на га да хо ду, атры ма на га ў вы ні ку 
не за кон най дзей нас ці, — больш за 30 міль ё наў руб лёў.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

МА ГI ЛЁЎ СКАЯ МЫТ НЯ 
ЗА ТРЫ МА ЛА ПРА ДУК ТЫ 

Су пра цоў нi кi Ма гi лёў скай мыт нi за тры ма лi 21 то ну пра дук-
таў, якiя не за кон на пе ра мя шча лi ся праз мыт ную мя жу Рэс-
пуб лi кi Бе ла русь. Пры чы на — ад сут насць ве тэ ры нар ных 
сер ты фi ка таў на гру зы.
У Мсцi слаў скiм ра ё не мыт нi кi спы нi лi ве лi ка груз ны аў та ма бiль 

«Ска нiя», якi вёз сме тан ко вае мас ла з Ра сii на тэ ры то рыю Бе ла ру сi. 
У ад па вед нас цi з за ка на даў ствам Мыт на га са ю за, пра ка мен та ва лi 
ў прэс-гру пе Ма гi лёў скай мыт нi, увоз, тран зiт i пе ра мя шчэн не та ва-
ру, якi пад ля гае ве тэ ры нар на му на гля ду, па вi нен су пра ва джац ца 
ве тэ ры нар ны мi сер ты фi ка та мi. Та кiя да ку мен ты кi роў ца гру за вi ка 
прад' явiць не здо леў. Та му сем тон та ва ру за тры ма ны.

Так са ма ад сут нi чаў ве тэ ры нар ны сер ты фi кат i ў ва дзi це ля 
«Рэ но» з паў пры чэ пам, якi вёз у ад ва рот ным на прам ку, з Бе ла ру-
сi у Ра сiю, 14 тон су хо га ма ла ка. Кошт мас ла i су хо га ма ла ка, па 
па пя рэд няй ацэн цы, склаў бо лей за 880 мiль ё наў руб лёў. Па гэ тых 
фак тах па ру шэн ня за ка на даў ства Ма гi лёў ская мыт ня па ча ла ад-
мi нiст ра цый ныя пра цэ сы.

Iло на IВА НО ВА.

ТАК СІС ТЫ ГОД «ЗА БЫ ВА ЛІ» ПРА ПА ДА ТКІ
У Ві цеб ску су пра цоў ні кі пад атко вай уста на ві лі, што ў марш-
рут ным так сі пры клад на год бра лі гро шы з па са жы раў за 
пра езд, а па да ткі не пла ці лі.
— Пры пра вя дзен ні па за пла на вай тэ ма тыч най апе ра тыў най 

пра вер кі ў марш рут ным так сі ад на го з пры ват ных прад пры ем стваў 
Ві цеб ска вы яў ле на вы ка ры стан не ка са ва га апа ра та, не за рэ гіст ра-
ва на га ва ўста ноў ле ным па рад ку ў пад атко вым ор га не. Кі роў ца мі 
марш рут кі за пе ры яд са жніў ня мі ну ла га го да па ся рэ дзі ну лі пе ня 
бя гу ча га бы лі пры ня ты ад па са жы раў на яў ныя гро шы — 175 млн 
руб лёў. Але гэ тая вы руч ка да ку мен таль на не ад люст роў ва ла ся ў 
дэк ла ра цы ях, якія па да ва лі ся ў пад атко вую ін спек цыю. За роб ле ная 
та кім чы нам вя лі кая су ма гро шай бы ла сха ва на ад па дат ка аб кла-
дан ня, — па ве да мі лі ў аб лас ной пад атко вай ін спек цыі.

СВЯ ЦI ЦЕ ЛЯ... АБА КРА ЛI
У ка вяр нi ў Шу мi лi на зло дзей ве ча рам спра ба ваў вы крас цi 
скры ню для ах вя ра ван няў, якая на ле жыць хра му ў го нар 
Свя цi це ля Мi ка лая Цу да твор ца. Вi да воч цы пе ра шко дзi лi 
гэ та зра бiць.
Су пра цоў нi кi ра ён на га ад дзе ла ўнут ра ных спраў вы свет лi лi, што 

зла чын ства здзейс нiў не пра цу ю чы 1989 го да на ра джэн ня. Ад дзе-
лам След ча га ка мi тэ та за ве дзе на кры мi наль ная спра ва.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

У КАС ЦЮ КО ВI ЧАХ ПРАБ ЛЕ МЫ З МОС ТАМ
У ня дзе лю, 28 лi пе ня, удзень аб ва лi ла ся плi та ў пе ша ход най 
част цы аў та ма бiль на га мос та праз ра ку Жа дунь ка ў го ра дзе 
Кас цю ко вi чы.
МНС па ве дам ляе, што нi хто не па цяр пеў, жыц ця дзей насць ра-

ён на га цэнт ра не па ру ша на. Рух па мос це ця пер аб ме жа ва ны, 
транс парт пра яз джае па ад ной па ла се па чар зе.

Мост па бу да ва лi ў 1978 го дзе. Вя до ма, што да рож ныя бу даў нi кi 
пра ца ва лi над ума ца ван нем кан струк цый мос та ў су вя зi з рас ко лi на мi, 
якiя там з'я вi лi ся. Плi ту, якая ўпа ла, трэ ба бы ло ўсё роў на зды маць. 
Рух пе ша хо даў па тым ба ку мос та быў спы не ны яшчэ да зда рэн ня.

Ця пер у Кас цю ко вi чы пры едуць спе цы я лiс ты i пра ек тан ты з аб-
лас но га цэнт ра, якiя аб сле ду юць аб' ект i да дуць ацэн ку тры ва лас цi 
кан струк цый мос та. У рай вы кан ка ме па ве да мi лi, што мост бу дзе 
аба вяз ко ва ад ноў ле ны.

Iло на IВА НО ВА.

Па сё лак вель мі ці ка вы, ба га ты гіс то ры яй, у якой 
па кі ну лі след шмат якія вя до мыя лю дзі: Вань ко ві чы, 
Кез гай лы, Ра дзі ві лы, За ві шы, Са пе гі, Агін скія, 
Ма нюш кі. Ту тэй шыя лю дзі з па ка лен ня ў па ка лен не 
пе ра да юць ці ка вую ле ген ду... 


