
Бе ла русь і Літ ва — 
кра і ны-су сед кі — ма юць шмат 
падабенcтва. І ў на цы я наль най 
раз на стай нас ці — так са ма. 
Прад стаў ні кі 154 на цый жы вуць 
сён ня ў Літ ве. Дзе бе ла рус кая 
су пол ка — ад на з най буй ней шых. 
Па роз ных пад лі ках, сён ня там 
пра жы вае не дзе ад 50 да 60 
ты сяч ча ла век, якія афі цый на 
лі чаць ся бе бе ла ру са мі.

Пы тан ні са ма ідэн ты фі ка цыі, збе-
ра жэн ня куль ту ры на цы я наль ных 
су по лак (і, што асаб лі ва важ на, — 
больш ак тыў нага ўдзе лу мо ла дзі ў гэ-
тых спра вах) — ста лі га лоў най тэ май 
па ся джэн ня «круг ла га ста ла», якое 
ад бы ло ся ў сце нах лі тоў ска га Сей ма. 
Ар га ні за та ра мі вы сту пі лі: з лі тоў ска-
га бо ку аса цы я цыя «Но вая фор ма» і 
Згур та ван не бе ла рус кіх гра мад скіх 
ар га ні за цый Літ вы, ад на шай кра і ны 
— Та ва рыст ва па су вя зях з су ай чын-
ні ка мі за мя жой «Ра дзі ма».

Па доб ныя пы тан ні для на шай су-
сед кі ня прос тыя. Не ка то рыя з іх вы-
ра ша юц ца ад ра зу, ас тат нія ча ка юць 
свай го ча су. У Віль ню се дзяр жа ва 
вы дзе лі ла доб ры бу ды нак, дзе на цы-
я наль ныя мен шас ці мо гуць атры маць 
мес ца свай го прад стаў ніц тва і пра вя-
дзен ня ме ра пры ем стваў. Ка лісь ці ў 
кра і не пра ца ваў спе цы яль ны За кон 
аб на цы я наль ных мен шас цях, дзей-
насць яко га по тым пры пы ні лі. Ця пер 
пла ну юць зноў вяр нуц ца да яго.

Пры сут насць і ак тыў ны ўдзел у 
ме ра пры ем стве дэ пу та таў Еў ра пар-
ла мен та ад Літ вы Ра лан да са Па-
кса са і Ёза са Ім бра са са, дэ пу та таў 

На цы я наль на га пар ла мен та і га рад-
ско га Са ве та Віль ню са — так са ма 
па каз ва ла ак ту аль насць тэ мы. Якая 
сён ня і для ўсёй Еў ро пы на дзён ная. 
Як ад зна чыў Ра лан дас Па ксас, у Еў-
ра пар ла мен це ні ко лі не схо дзяць з 
парадку дня два пы тан ні. Гэ та праб-
ле ма змя нен ня клі ма ту і спра вы на-
цы я наль ных мен шас цяў.

І дэ ма гра фіч ныя пы тан ні не па ко-
яць Літ ву. На сель ніц тва імк лі ва змян-
ша ец ца. Ха ця гэ та так са ма агуль на-
еў ра пей ская тэн дэн цыя, але лі тоў скія 
ліч бы асаб лі выя. За апош нія дзе сяць 
га доў коль касць жы ха роў змен шы ла-
ся аж на 11 пра цэн таў.

— Па кі дае кра і ну мо ладзь, — за-
зна чыў дэ пу тат Сей ма Рэ мі гі юс Жэ-
май тай ціс. Які сам, да рэ чы, ня гле-
дзя чы на ма ла досць, у пар ла мен це 
ўзна чаль вае адзін з са мых скла да-
ных ка мі тэ таў — па эка но мі цы.

Змян ша ец ца ў Літве і коль касць 
тых, хто пра цяг вае лі чыць ся бе эт-
ніч ны мі бе ла ру са мі. Але ў Віль ню се 
і сён ня па спя хо ва пра цуе бе ла рус-
кая шко ла — адзі ная поў ная ся рэд-
няя бе ла рус кая шко ла ў за меж жы. 
Но сіць імя Фран цыс ка Ска ры ны, 
зай мае сё мае мес ца ў рэй тын гу 
ўсіх ся рэд ніх агуль на аду ка цый ных 
школ Літ вы. Больш у кра і не, апроч 
сям'і, дзе цям ня ма дзе бе ла рус кай 
мо ве. Пе ра ста юць быць па пу ляр-
ны мі і рус ка моў ныя шко лы. Дзе ці 
больш ах вот на вы бі ра юць на ву-
чан не па-лі тоў ску. Гэ та так са ма 
тэн дэн цыя. На прык лад, у рус ка-
моў най шко ле Шаў ляя за ста ло ся 
толь кі 140 вуч няў — вель мі ма ла 
для го ра да з моц най рус ка моў най 
ды яс па рай.

Да рэ чы, у бе ла рус кай шко ле ў 
Віль ню се на ліч ва ец ца 166 вуч няў.

А вось што ты чыц ца коль кас ці бе-
ла рус кіх сту дэн таў ва ўні вер сі тэ тах 
Літ вы, то яна, па сло вах Рэ мі гі ю са 
Жэ май тай ці са, у апош нія га ды імк-
лі ва рас це.

— На шым бе ла рус кім су пол кам 
тут пра ца ваць мож на, пры чым пра-
ца ваць ці ка ва, — ка жа бы лы па сол 
Літ вы ў Бе ла ру сі (ён быў са мым пер-
шым лі тоў скім па слом у нас) Аль фон-
сас Аў гу ліс. — Мы пра во дзім шмат 
ме ра пры ем стваў ся род бе ла ру саў 
лі тоў ска га па меж жа. І куль тур ных, і 
спар тыў ных. — Я ўну каў сва іх ву чу, 
каб яны маг лі раз маў ляць на ўсіх мо-
вах, які мі сам ва ло даю. Без умоў на ж, 
і бе ла рус кай ву чу.

— У Еў ра пей скім са ю зе, чле нам 
яко га з’яў ля ец ца Літ ва, ад но сі нам да 
на цы я наль ных мен шас цяў пра па на-
ва на на да ваць па ста ян ную ўва гу, — 
ска заў у сва ім вы ступ лен ні Ра лан-
дас Па ксас. — Адзі на га ме ха ніз му, 
праў да, не пра пі са на, кож ная кра і-
на ра шае гэ та пы тан не па-свой му. 
Пы тан не ня прос тае, але я лі чу, што 
Літ ва вы кон вае яго, на ра кан няў ад 
еў ра пей ска га су поль ніц тва ў наш бок 
ня ма.

На па ся джэн ні «круг ла га ста ла» 
з ці ка вас цю слу ха лі і пра бе ла рус кі 
во пыт пра цы з на цы я наль ны мі мен-
шас ця мі, з бе ла ру са мі за меж жа. Пра 
гэта пры сут ным рас ка за лі прад стаў-
ні ца та ва рыст ва «Ра дзі ма» Га лі на 
На віц кая і Ве ра ні ка Ру са ко ва з Са-
ю за бе ла рус кіх гра мад скіх яў рэй скіх 
аб' яд нан няў і аб шчын.

Пад час па ся джэн ня раз мо ва іш ла 
і пра не аб ход насць больш цес на га 

су пра цоў ніц тва па між людзь мі на-
шых кра ін, асаб лі ва па між мо лад дзю. 
Га лоў ная пе ра шко да тут — ві за вае 
пы тан не. Бе ла ру сам на огул атры-
маць уяз ную ві зу — на цы я наль ную 
ці шэн ген скую — ня прос та. Ды яшчэ 
за пла ціць за яе 60 еў ра — гэ та для 
школь ні ка ці сту дэн та вель мі вя лі кія 
гро шы.

Еў ра пар ла мен та рыі Ра лан дас Па-
ксас і Ёзас Ім бра сас, якія пры сут ні ча-
лі на па ся джэн ні «круг ла га ста ла», 
па ве да мі лі, што яны ў еў ра пей скім 
пар ла мен це іні цы я ва лі пра па но ву 
іс тот на га ска ра чэн ня кош ту ўяз ных 
віз для бе ла ру саў. Ха ця б да па ме ру 
апла ты на шых су се дзяў — укра ін цаў 
і ра сі ян. Без умоў на, гэ та спра ва не 
ад на го кро ку, але ра дуе, што пра па-
но ва ха ця б агу ча на. Кроп ля ка мень 
то чыць.

Яшчэ ад ным свет лым мо ман там 
ме ра пры ем ства ў Віль ню се ста ла 
вы ступ лен не стар ша клас ніц мяс цо-
вай шко лы. Юныя віль нюс чан кі па-
май стэр ску пра спя ва лі пры сут ным 
лі тоў скія пес ні, а по тым цу доў на вы-
ка на лі і на шу «Ка сіў Ясь ка ню шы ну». 
Ды так вы ка на лі, ні бы жы вуць у нас 
і мо ву доб ра ве да юць. Ха ця дзяў ча-
ты вы ву чы лі тэкст пес ні лі та раль на 
на пя рэ дад ні ме ра пры ем ства. Вось і 
спра чай ся тут з ты мі, хто ў Бе ла ру сі 
жы ве, а род ную мо ву ні ву чыць, ні 
ўжы ваць не хо ча: маў ляў, за над та 
скла да на.

Ві кен цій КЛЮЧ НІК.
Віль нюс—Мінск
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«ПАШ ПАРТ НАЕ» SMS-ПА ВЕ ДАМ ЛЕН НЕ
У се зон ад па чын каў, са мы «га ра чы час» для су пра цоў нi каў пад раз-
дзя лен няў па гра ма дзян стве i мiг ра цыi па афарм лен нi i аб ме ну паш-
пар тоў, апош нiя пра па на ва лi жы ха рам Вi цеб шчы ны но вую па слу гу.

— З 1 лi пе ня ў мэ тах эка но мii ча су гра ма дзян пад раз дзя лен ня мi па гра-
ма дзян стве i мiг ра цыi ор га наў унут ра ных спраў аказ ва ец ца но вая па слу га па 
iн фар ма ван нi гра ма дзян з да па мо гай SMS-па ве дам лен ня на ма бiль ны тэ ле-
фон пра га тоў насць да вы да чы да ку мен та (паш пар та гра ма дзя нi на Рэс пуб лi кi 
Бе ла русь, вi ду на жы хар ства ў на шай кра i не, пра яз но га да ку мен та), — па ве-
да мi лi ва ўпраў лен нi ўнут ра ных спраў Вi цеб ска га абл вы кан ка ма. — Кошт за 
ад но па ве дам лен не — 1000 руб лёў. Для ака зан ня па слу гi па SMS-iн фар ма-
ван нi не аб ход на ў за яве на вы да чу (аб мен) ад па вед на га да ку мен та на пi саць 
поў ны ну мар ма бiль на га тэ ле фо на (+375 *********), на якi бу дзе да стаў ле на 
па ве дам лен не, i прад ста вiць квi тан цыю аб апла це па слу гi.

Ва ўпраў лен нi па гра ма дзян стве i мiг ра цыi на га да лi, што пра жы ван не па 
не са праўд ных да ку мен тах мо жа па цяг нуць пры цяг нен не гра ма дзя нi на да ад-
мi нiст ра цый най ад каз нас цi i штра фу ў па ме ры да 4 ба за вых ве лi чынь (за раз 
гэ та 400 ты сяч бе ла рус кiх руб лёў). Та му, каб па збег нуць не пры ем нас цяў, 
трэ ба свое ча со ва звяр тац ца ў пад раз дзя лен нi па гра ма дзян стве i мiг ра цыi 
па мес цы рэ гiст ра цыi.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ЗА МКI: КРОК ЗА КРО КАМ
Згод на з пра гра май «За мкi Бе ла ру сi», рэ стаў ра цыю i кан сер ва цыю 
шэ ра гу аб' ек таў гiс та рыч най спад чы ны пра вод зяць з перс пек ты вай iх 
да лей шай му зе е фi ка цыi, па ве да мiў на мес нiк стар шы нi Гро дзен ска га 
абл вы кан ка ма Iгар ЖУК.

Сё ле та пла ну ец ца за вяр шыць кан сер ва цыю Кас цель най ве жы На ва груд-
ска га зам ка i част ко ва ад на вiць зам ка вую ага ро джу (вы дзе ле на 8 мiль яр даў 
руб лёў з рэс пуб лi кан ска га i аб лас но га бюд жэ таў), а за тым рас па чаць ад-
наў лен не ве жы Шчы тоў ка, якая ў да лей шым бу дзе му зе е фi ка ва на. Вы дзе-
ле ны срод кi i на кан сер ва цыю Галь шан ска га зам ка, дзе бу дзе ад ноў ле на i 
му зе е фi ка ва на ад на ве жа. У Лiд скiм за мку ў гэ тым го дзе бу дуць за вер ша ны 
бу даў нi чыя ра бо ты ва ўнут ра ным дво ры ку, а на на ступ ны ёсць пла ны па 
му зе е фi ка цыi.

На дум ку Iга ра Жу ка, са мае скла да нае пы тан не па кан сер ва цыi — у Крэў-
скiм за мку. У су вя зi з асаб лi вас ця мi яго кан струк цыi ста iць за да ча вы браць 
ап ты маль ны ва ры янт кан сер ва цыi з па зi цый эка на мiч най аб грун та ва нас цi i 
мак сi маль на га за ха ван ня гiс та рыч на га пом нi ка.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.

З ЭМІ РА ТАЎ НА ВІ ЦЕБ СКІ ПЛЯЖ
На цы я наль ныя збор ныя па пляж ным фут бо ле з Аб' яд на ных Араб-
скіх Эмі ра таў, Іра на, Тур цыі, Поль шчы, Укра і ны і Бе ла ру сі возь муць 
удзел у ад кры тым між на род ным тур ні ры па пляж ным фут бо ле «Ку-
бак Друж бы-2013», які прой дзе ў Ві цеб ску.

— Тур нір стар туе 4 лі пе ня на ста ды ё не па пляж ным фут бо ле ў пой ме ра кі 
Віць ба. Спа бор ніц твы пра вод зяц ца пад эгі дай ФІ ФА, аса цы я цый «Бе ла рус-
кая фе дэ ра цыя фут бо ла» і «Фе дэ ра цыя пляж на га фут бо ла». Між на род ныя 
спа бор ніц твы бу дуць аб слу гоў ваць рэ фе ры ФІ ФА з Бе ла ру сі, Эмі ра таў, Іра на, 
Поль шчы і Укра і ны, — па ве да мі лі ў ар га ні за цый ным ка мі тэ це спа бор ніц тваў. 
— Ця пе раш ні між на род ны тур нір — 4-ы па лі ку ў гіс то рыі раз віц ця пляж на га 
фут бо ла ў на шай кра і не. Па чы на ю чы з 2010 го да, на га ра чых пяс ках Ві цеб ска 
спа бор ні ча лі на цы я наль ныя збор ныя ка ман ды па пляж ным фут бо ле з Ра сіі, 
Лат віі, Літ вы, Укра і ны, Азер бай джа на, Поль шчы і Мал до вы. Та кое прад стаў-
ніц тва свед чыць аб між на род ным пры знан ні Бе ла ру сі, дзе ак тыў на раз ві ва ец-
ца пляж ны фут бол. Пра мое па цвяр джэн не — пос пе хі на шай збор най ка ман ды 
ў еў ра пей скіх і між на род ных спа бор ніц твах вы со ка га ўзроў ню.

Для пра вя дзен ня між на род ных спа бор ніц тваў у Ві цеб ску функ цы я нуе спе-
цы я лі за ва ны ста ды ён па пляж ным фут бо ле, які ад па вя дае ўсім еў ра пей скім 
па тра ба ван ням і стан дар там. Сён ня ФІ ФА і Су свет ная ар га ні за цыя пляж на га 
фут бо ла (BSWW) раз гля дае маг чы масць пра вя дзен ня ў Бе ла ру сі ад бо рач на га 
эта пу Лі гі Еў ро пы па пляж ным фут бо ле.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ.

ЛЕЙ ТЭ НАН ТЫ НА БЕ ЛЫХ ЛI МУ ЗI НАХ
Ка ло ну бе лых лi му зi наў на цэнт раль най ву лi цы Го ме ля спы нi лi су-
пра цоў нi кi Дзяр жаў та iнс пек цыi. Як рас ка за ла на чаль нiк ад дзя лен ня 
па агi та цыi i пра па ган дзе ДАI УУС абл вы кан ка ма Воль га Раз вя ко ва, 
вы пуск нi кi iн жы нер на га iн сты ту та МНС на ня лi сем iн ша ма рак, каб з 
вет ры кам пра ка цiц ца па ву лi цы Са вец кай у дзень раз вi тан ня з на ву-
чаль най уста но вай.

Ма ла дыя афi цэ ры вы соў ва лi ся пад час ру ху ў вок ны i лю кi доў гiх ма шын 
амаль па по яс, чым ства ра лi на да ро зе не бяс печ ную сi ту а цыю. Та кiм чы-
нам, кi роў цы аў то па ру шы лi пра вi лы пе ра воз кi па са жы раў, i ў да чы нен нi да 
iх су пра цоў нi ка мi ДАI скла дзе ны ад па вед ныя ад мi нiст ра цый ныя пра та ко лы. 
Ад на ча со ва бы лi за поў не ны яшчэ i пра та ко лы за за лiш няе та нi ра ван не шкла, 
сту пень пра пус кан ня свят ла яко га менш за 75 % (для вет ра во га) i 70 % (для 
iн шых). Ця пер кi роў цам прый дзец ца пла цiць штра фы ў агуль най су ме да 6 
ба за вых ве лi чынь на кож ную ма шы ну.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

ГАНД ЛЮЙ ЦЕ, А ПЛА ЦI ЦЕ МНЕ?
Ад ра зу тры кры мi наль ныя спра вы рас па ча ты ў да чы нен нi да бы ло га 
на чаль нi ка ар га нi за цый на-вы ста вач на га ад дзе ла прад пры ем ства «Вi-
цеб скi аб лас ны цэнтр мар ке тын гу». Ён па да зра ец ца ў тым, што браў 
гро шы пад час пра вя дзен ня кiр ма шоў, а ў ка су iх не зда ваў.

— Бы лы на чаль нiк па да зра ец ца ў тым, што ў час пра вя дзен ня чар го-
вай рэс пуб лi кан скай вы ста вы-кiр ма шу та ва ра вы твор цаў «Ма лы бiз нес у 
фес ты валь ным Вi цеб ску» ў чэр ве нi 2009 го да, зло ўжы ва ючы служ бо вы мi 
паў на моц тва мi, атры маў ад iн ды вi ду аль на га прад пры маль нi ка 600 ты сяч 
руб лёў — за да звол на ўдзел у гэ тай вы ста ве. Узяў гро шы, але не ўнёс iх у 
ка су або на раз лi ко вы ра ху нак прад пры ем ства, дзе пра ца ваў, — рас ка заў 
Ва сiль Па шкоў скi, на чаль нiк ад дзе ла пра ку ра ту ры Вi цеб скай воб лас цi 
па ба раць бе з ка руп цы яй i ар га нi за ва най зла чын нас цю. — Ён жа па да-
зра ец ца, што ў 2010 го дзе ў пе ры яд пра вя дзен ня iн ша га вi цеб ска га кiр ма-
шу — та ва раў на род на га спа жы ван ня «Пе рад фес ты валь ны» — атры маў 
ад ды рэк та ра пры ват на га прад пры ем ства 400 ты сяч руб лёў — за пра ва 
ганд лю. Та кiм чы нам па той жа кры мi наль най схе ме па клаў гро шы са бе 
ў кi шэ ню.

Вi даць, на чаль нiк ад дзе ла вы ра шыў па ста вiць сваю дзей насць на кан ве ер. 
I так са ма па да зра ец ца, што зноў «спа ку сiў ся»: тры га ды та му ў пе ры яд пра-
вя дзен ня ўжо ў На ва по лац ку пе рад на ва год няй вы ста вы-кiр ма шу «Мод ныя 
та ва ры для жан чын» атры маў ад гра ма дзя нi на больш за 960 ты сяч руб лёў 
на яў ны мi — за ўдзел жон кi апош ня га ў на зва най вы ста ве. По тым так са ма 
«за быў» пе ра лi чыць атры ма ныя гро шы на ра ху нак род на га цэнт ра мар ке-
тын гу.

За раз не за кон ная дзей насць мар ке то ла га рас сле ду ец ца су пра цоў нi ка мi 
След ча га ка мi тэ та.

Аляк сандр ПУК ШАН СКI.

ТАЙ НI КI Ў «МЕР СЕ ДЭ САХ»
«Мер се дэс» не пра цу ю ча га жы ха ра Ка мя нец ка га ра ё на пе ра ся каў поль-
ска-бе ла рус кую мя жу на мыт ным па сту «Пяс чат ка». Ка лi супра цоў нi кi 
мыт нi пра па на ва лi 39-га до ва му ва дзi це лю пра ехаць у бокс для па глыб-
ле на га над гля ду, ён на цiс нуў на газ i па спра ба ваў уця чы з тэ ры то рыi 
па ста. За тры ма лi гра ма дзя нi на вай скоў цы па меж най гру пы.

Як па ве да мiў су пра цоў нiк прэс-служ бы Брэсц кай мыт нi Анд рэй Ду бiн ка, 
у вы нi ку над гля ду ў дзвя рах i пад зад нiм ся дзен нем аў та ма бi ля зной дзе на 
больш за 350 адзi нак кант ра банд ных адзен ня i кас ме ты кi на су му больш за 
30 мiль ё наў руб лёў.

Цi ка ва, што праз па ру га дзiн пе ра ся чы мя жу на «Пяс чат цы» са сха ва ным 
та ва рам спра ба ваў 30-га до вы брат вы шэй на зва на га гра ма дзя нi на. Пры чым 
так са ма на «Мер се дэ се». Пры над гля дзе вы явi лi сха ва ны абу так i вуг лаш лi-
фа валь ную ма шын ку. I ма шы ны з аб ста ля ва ны мi тай нi ка мi, i та вар кан фiс-
ка ва ны да ра шэн ня су да.

Яна СВЕ ТА ВА.

СТУ ДЭНЦ КАЯ ВЕН ДЭ ТА
За два днi да атры ман ня дып ло ма не вяр ну ла ся да до му 23-га до вая 
жы хар ка Рэ чы цы. Яе на пу жа ная ма цi ад ра зу ж звяр ну ла ся ў мi лi-
цыю.

Як па ве да мiў на чаль нiк упраў лен ня кры мi наль на га вы шу ку УУС Го мель-
ска га абл вы кан ка ма Вiк тар Чы ку ноў, су пра цоў нi кi мi лi цыi па ча лi по шук i 
пра вя лi не аб ход ныя апе ра тыў на-вы шу ко выя ме ра пры ем ствы. Це ла дзяў чы-
ны бы ло зной дзе на ў ляс ным ма сi ве не да лё ка ад рай цэнт ра. Мi лi цы я не ра мi 
ў той жа дзень бы ла ўста ноў ле на асо ба, якая па да зра ец ца ў здзяйс нен нi 
за бой ства. Гра ма дзя нiн Ра сiй скай Фе дэ ра цыi, якi ву чыў ся су мес на з гэ тай 
дзяў чы най у Ма зыр скiм унi вер сi тэ це, год та му су стра каў ся з ёй, але ж тая 
ад да ла пе ра ва гу iн ша му. Хло пец не су па ко iў ся i пры ехаў для вы свят лен ня 
ад но сiн на ма шы не, у якую сту дэнт ка се ла. Свар ка за кон чы ла ся сум на: гра-
ма дзя нiн уда рыў дзяў чы ну на жом. Па да зро на га, якi пры знаў ся ў здзейс не ным 
зла чын стве, апе ра тыў нi кi за тры ма лi ў Ма зы ры.

Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.

Як лі чыць пал коў нік за па су Сяр гей 
Ма кей, у яго са мая звы чай ная бія гра-
фія. На ра дзіў ся ў цу доў ным га рад ку 
Ва ло жын, што пад Мінск ам, у вай ско-
вай сям'і: баць ка слу жыў, ма ці за гад ва-
ла біб лі я тэ кай у вай ско вай час ці. Ін шай 
ма ры, як стаць «сал да там», у хлоп ца 
не бы ло. Пас ля за кан чэн ня ся рэд няй 
шко лы спра ба ваў па сту піць у ва ен нае 
ву чы лі шча, ды не прай шоў ме ды цын-
скую ка мі сію: траў ма па зва ноч ні ка. 
У пер шы раз хі рург ска заў: маў ляў, 
хло пец, ты не пры год ны да вай ско вай 
служ бы ўво гу ле. У дру гі раз, ка лі ўба-
чыў ста ро га зна ё ма га на па ро зе, лі та-
раль на вы гнаў за дзве ры. Трэ цім ра зам 
усё паў та ры ла ся. Ін шы б на яго мес цы 
пры мі рыў ся з аб ста ві на мі, але толь кі 
не Ма кей. Чац вёр тая, апош няя спро ба 
ста ла для Сяр гей шчас лі вай.

85 ГА ДОЎ НА СЛУЖ БЕ ЎСЁЙ 
СЯМ' ЁЙ

— На той час мне «стук ну ла» 20, а 
пры ма лі ў ву чы лі шча толь кі да 21, — згад-
вае мой су раз моў ца. — Маг чы ма, док тар 
мя не па шка да ваў, а мо жа, уба чыў шы 
маю ўпар тасць, зра біў вы гляд, што не 
па знаў. Ха ця ска жу, што гэ тыя тры га ды 
я не мар на ваў час: зай маў ся спор там, 
трэ ні ра ваў мыш цы спі ны. Акра мя та го, 
па спеў за кон чыць Мін скі элект ра тэх ні-
кум су вя зі. На бы тая там спе цы яль насць 
ад па вя да ла вы бра най вай ско вай. Та му 
мне бы ло ляг чэй прай сці па кон кур се, які 
скла даў 17 ча ла век на мес ца.

Пас ля за кан чэн ня ка манд на га фа-
куль тэ та Ча ра па вец ка га вы шэй ша га ва-
ен на га ін жы нер на га ву чы лі шча ра-
дыё элект ро ні кі лей тэ нант пры ехаў 
слу жыць у род ны го рад. У 153-й 
асоб най ра дыё тэх ніч най бры га дзе 
асо ба га пры зна чэн ня ён пра доў-
жыў фа міль ную спра ву. Стаж служ-
бы сям'і Ма кея ў гэ тым вай ско вым 
фар мі ра ван ні на ліч вае 85 га доў: тут 
слу жы лі баць ка, ма ці і род ны брат.

— Ад ной чы мой дзед пра гля даў 
здым кі, дзе я сфа та гра фа ва ны з 
афі цэ ра мі свай го ба таль ё на ка ля ка зар-
маў, якія зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі ся-
дзі бы гра фа Тыш ке ві ча. І рап там ка жа: 
«Унук, дык я тут у 1938 го дзе слу жыў 
пры па ля ках», — смя ец ца Сяр гей Аляк-
санд ра віч.

Ме на ві та ў Ва ло жы не афі цэр прай-
шоў усе пры ступ кі служ бо вай лес ві цы: 
ад ка ман дзі ра ўзво да да ка ман дзі ра 
ба таль ё на. За тым яму пра па на ва лі па-
са ду ў Мі ніс тэр стве аба ро ны Бе ла ру сі, 
пас ля быў на мес ні кам ка ман дзі ра 120-й 
асоб най ме ха ні за ва най бры га ды, зноў 
вяр нуў ся ў ва ен нае ве дам ства, ад куль 
пай шоў у за пас у зван ні пал коў ні ка.

РА МАН ТЫК, ЛЕ ТУ ЦЕН НІК, 
ПА ТРЫ ЁТ

— Сяр гей Аляк санд ра віч, на коль кі ве-
даю, вы ча ла век твор чы, пі ша це вер шы і 
му зы ку да іх. Ад куль у вас та лент?

— Ка лісь ці я скон чыў му зыч ную 
шко лу па кла се ба я на. Не ска жу, што 
з вя лі кім за да валь нен нем ту ды ха дзіў, 
ма быць, больш пад пры му сам ма ці. 
Аса біс та мне бы ло ці ка вей збі раць ма-
ку ла ту ру ці ме та ла лом. Але пас ля за-
кан чэн ня шко лы му зы ку не за бы ваў. 
Акра мя та го, у ста рэй шых кла сах іг раў 
у ва каль на-ін стру мен таль ным ан самб лі 
на бас-гі та ры. І сваю пер шую пес ню на пі-
саў як раз у шко ле. Вя до ма, пра ка хан не. 
Гэ та бы ла пер шая спро ба пя ра.

По тым гэ тае за хап лен не ады шло на 
дру гі план. У тэх ні ку ме ён быў вель мі ак-
тыў ны, зай маў ся бас кет бо лам, удзель ні-
чаў ва ўсе са юз ных спа бор ніц твах, быў 
ка ман дзі рам сту дэнц ка га бу даў ні ча га 
атра да. У вай ско вым ву чы лі шчы дзя-
ку ю чы моц на му і зыч на му го ла су з пер-

ша га дня стаў за пя ва лам, удзель ні чаў у 
са ма дзей нас ці.

— У па чат ку 1990-х на кар це з'я ві ла-
ся но вая дзяр жа ва пад наз вай Рэс пуб лі-
ка Бе ла русь. Паў ста ла пы тан не аб тым, 
што спя ваць, — га во рыць Сяр гей Аляк-
санд ра віч. — Ка лі мы — дзяр жа ва і ў нас 
ёсць свая мо ва, то трэ ба і спя ваць сваё, 
ай чын нае. Пра бач це, не «по долинам и 
по взгорь ям шла дивизия впе ред» ці «по 
диким сте пям За бай калья». Кі нуў ся ў біб-
лі я тэ ку, але на ар мей скую тэ ма ты ку там 
ні чо га не знай шоў. Вы ра шыў пе ра клас-
ці на род ную мо ву сваю лю бі мую пес ню, 
якую вы кон ваў у ву чы лі шчы, «Армия моя»: 
«Если на Отчизну на гря нет бе да, по зо вет 
сол да та тру ба. Армия моя, ты на стра же 
всег да! Ты — моя лю бовь и су дьба». Але 
пе ра клад чык з мя не, як вы свет лі ла ся, не 
вель мі доб ры і ні чо га асаб лі ва га не атры-
ма ла ся. Але тэ ма той пес ні, пра ва ен ны 
лёс, па кі ну ла ўва мне ад бі так, і на яго пад-

мур ку я на пі саў ін шыя вер шы, а по тым і 
му зы ку. У вы ні ку атры ма ла ся мая пер шая, 
бе ла рус ка моў ная стра я вая пес ня «Ай чы-
ны на шай сцяг»: «Ра дзі му аба ра няць у 
цяж кі час заўж ды га то вы. Мы ўсе ўме ем 
ва я ваць, але пра мір вя дзём раз мо вы».

Да рэ чы, 3 лі пе ня яна бу дзе гу чаць на 
па ра дзе ў вы ка нан ні звод на га ар кест ра 
Уз бро е ных Сіл Бе ла ру сі.

Сяр гей Ма кей ства рае роз ныя пес-
ні: пра ка хан не, да ра гі сэр цу Ва ло жын, 
род ную мо ву. Але, як пры знаў ся, блі жэй 
яму ар мей ская, ва ен на-па тры я тыч ная 
тэ ма ты ка.

— Ка лі я стаў на мес ні кам ка ман дзі ра 
ба таль ё на, а по тым і ка ман дзі рам, вы ра-
шыў: трэ ба, каб у кож най ро це бы ла свая 
пес ня на бе ла рус кай мо ве. І я ўзяў ся за 
вы ка нан не гэ та га за дан ня. Спа чат ку на-
пі саў пес ні для сва іх пад раз дзя лен няў, а 
по тым ужо і для ін шых.

Тво ры та ле на ві та га аў та ра прый шлі ся 
да спа до бы і сал да там, і афі цэ рам. Іх за пе лі 
ў роз ных час цях Уз бро е ных Сіл. І ка лі вы 
па чу е це пес ню ў вы ка нан ні вай скоў цаў на 
беларускай мове, то на 50 пра цэн таў яна 
скла дзе на Сяр ге ем Ма ке ем. На жаль, пра-
фе сій ныя паэ ты і кам па зі та ры на су час ную 
ар мей скую тэ ма ты ку амаль не пі шуць.

З пес няй «Ай чы ны на шай сцяг» афі-
цэр удзель ні чаў у пер шым тэ ле ві зій ным 
фес ты ва лі сал дац кай пес ні, за раз ён 
на зы ва ец ца тэ ле фес ты валь ар мей скай 
пес ні «Звяз да». І стаў лаў рэ а там.

УМЕЦЬ ЗА ПАЛЬ ВАЦЬ «ЗОР КІ»
Пад час пра цы ў Мі ніс тэр стве аба ро ны, 

па чы на ю чы з 2006 го да, Сяр гей Ма кей 
і сам зай маў ся ар га ні за цы яй «Звяз ды». 
Ця пер Сяр гей Аляк санд ра віч ады шоў ад 

спра вы, але не стра ціў ці ка вас ці да фес ты-
ва лю, со чыць за та ле на ві ты мі вы ка наў ца мі 
і да па ма гае ім за явіць пра ся бе. На прык-
лад, пад час 14-га фес ты ва лю ўпер шы ню 
сал дат тэр мі но вай служ бы Аляк сандр Па-
на сюк стаў ула даль ні кам Гран-пры ў на мі-
на цыі «Аў тар — вы ка наў ца».

— За раз ён ства рыў гру пу «Квар тал», 
якая пра цуе ў мо ла дзе вым сты лі хіп-хоп. 
Ма ла дыя лю дзі са мі пі шуць вер шы, пе-
ра кла да юць іх на му зы ку. У іх, на прык-
лад, з'я ві ла ся пес ня «За По бе ду», — ра-
ду ец ца за пос пе хі свай го па да печ на га 
Сяр гей Аляк санд ра віч, але пры гэ тым 
сціп ла за моўч вае, што ме на ві та ён да-
па мог гур ту паў дзель ні чаць у му зыч ным 
пра ек це «Ай чы не слу жым». У сал дат, якія 
пра хо дзяць тэр мі но вую служ бу, ня ма маг-
чы мас ці знай сці доб рую пес ню, зра біць 
аран жы роў ку. Та му яны час та звяр та юц-
ца да свай го на стаў ні ка, які ад дае ім ужо 
га то выя тво ры. І мно гія з ма ла дых ста но-
вяц ца лаў рэ а та мі фес ты ва лю. На апош-
нім, на прык лад, з пес няй Сяр гея Ма кея на 
бе ла рус кай мо ве «Ой, ты, ка ша» ім стаў 
кур сант ва ен най ака дэ міі з Ве не су э лы, які 
вы ка наў яе вель мі эма цы я наль на, як гэ та 
мо гуць ра біць толь кі ла ці на а ме ры кан цы.

— Уз ро вень «Звяз ды» са праў ды 
вель мі вы со кі. На пост са вец кай пра-
сто ры ні дзе ня ма фес ты ва лю та ко га 
кштал ту, — упэў не ны мой су бя сед нік. 
— Ад сюль вый шлі та кія вы ка наў цы, як 
Рус лан Алях но, Анд рэй Уса наў, Ра да Ся-
мё на ва, Анас та сія Ша вя рэн ка — у да-
лей шым удзель ні кі і пе ра мож цы роз ных 
му зыч ных пра ек таў на тэ ле ба чан ні.

— І ўсё ж не шка ду е це, што не ста лі 
пра фе сій ным паэ там-пе сен ні-
кам? Маг чы ма, скла лі б кан ку-
рэн цыю са мо му Іга ру Лу чан ку? 
— звяр та ю ся да Сяр гея Аляк-
санд ра ві ча.

— Пра фе сій ны за ня так твор-
час цю мае на ўва зе ма тэ ры яль-
ныя вы го ды. А гэ та су пя рэ чыць 
ма ім прын цы пам. Я раб лю ўсё 
па вод ле на тхнен ня сэр ца і ду шы 
і не атрым лі ваю за гэ та гро шай 

— на ад ва рот, уклад ваю аса біс тыя срод кі. 
Да стат ко ва до ра га каш туе аран жы роў ка, 
за піс пе сень. Ня даў на я вы даў пер шы 
дыск пе сень «Ай чы ны на шай сцяг» з да-
па мо гай ма іх сяб роў — Ві та ля Су пра но ві-
ча, кі раў ні ка гур та «Ста ры Оль са» Змі це-
ра Са сноў ска га. Але гэ та не ка мер цый ны 
пра ект, — ад каз вае ён.

— Якія пла ны на бу ду чы ню?
— Шчы ра ка жу чы, твор часць па куль 

па ча кае. Да жыў шы амаль да 50 га доў, 
я, на рэш це, па бу да ваў сваю ква тэ ру. 
Да гэ та га да во дзі ла ся жыць з сям' ёй на 
здым ных ква тэ рах, у ін тэр на тах. Та му 
сва і мі ру ка мі да вод жу жыл лё да ла ду.

— З гэ тай на го ды я сва ім пад на ча ле-
ным заў сё ды га ва рыў, што са праўд ны 
афі цэр па ві нен умець усё: і бу да ваць, і 
ра ман та ваць, і Ра дзі му лю біць, і жан чы-
ну ка хаць. Гэ та мой прын цып па жыц ці.

Да дам, што Сяр гей Ма кей — ак тыў ны 
ўдзель нік са цы яль ных се так, дзе пра па-
ноў вае ка рыс таль ні кам шмат бе ла рус-
кіх пе сень ар мей скай тэ ма ты кі. На яго 
ста рон кі за хо дзіць шмат лю дзей, якія 
звяр та юц ца з прось бай вы ка рыс таць 
тво ры ў сва іх мэ тах. І ні ко му з іх аў тар 
не ад мо віў.

— Ка лі б усё па чаць на но ва, што б па-
мя ня лі ў жыц ці? — да пыт ва ю ся ў Сяр гея 
Аляк санд ра ві ча.

— Маг чы ма, стаў бы яшчэ і жур на ліс-
там, — чую ў ад каз.

Сяр гей Ма кей са праў ды за хап ляў ся 
жур на ліс ты кай. На ват пад час служ бы 
пра сіў ка ман дзі раў да зво ліць за воч на 
па сту піць на фа куль тэт жур на ліс ты кі. 
Але ма ра ўва со бі ла ся ў да чцэ Воль зе, 
якая пра цуе ка рэс пан дэн там на ста ліч-
ным тэ ле ба чан ні (СТБ).

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.
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БЫ ВАЙ, «ДЭУ»...
У Грод не яшчэ адзiн «бам бi ла» 
за стаў ся без ма шы ны

Вя до мае па пя рэ джан не аб за леж нас цi спа кой на га сну 
ад вы ка нан ня пад атко вых аба вя за цель стваў пе рад дзяр-
жа вай, на жаль, па-ра ней ша му iг на ру ец ца не ле галь ны мi 
так сiс та мi. Ад нак уз мац ня юц ца i ме ры па ка ран ня так зва-
ных «бам бiл». Усё час цей пры мя ня ец ца, пэў на, най больш 
ра ды каль ная ме ра — кан фiс ка цыя транс парт на га срод ку. 
У гэ тым ня даў на, так бы мо вiць, на ўлас най ску ры пе ра ка-
наў ся 35-га до вы ра бот нiк сель гас ка а пе ра ты ва «Пра грэс-
Вер ця лiш кi» Гро дзен ска га ра ё на, для яко га не ле галь ная 
пе ра воз ка па са жы раў скон чы ла ся не толь кi штра фам, але 
i раз вi тан нем з транс парт ным срод кам.

Той ноч чу, якая ака за ла ся для Сяр гея П. ра ка вой, у яго ма-
шы ну на ву лi цы Па по вi ча ў Грод не се лi тры па са жы ры. Марш-
рут пра ля гаў да ву лi цы Вi лен скай, дзе так сiст атры маў ад iх 40 
ты сяч руб лёў. Але гэ тым не скон чы ла ся. Па са жы ры ака за лi ся 
су пра цоў нi ка мi пад атко вай iн спек цыi, а кi роў ца, ня гле дзя чы на 
пла фон «так сi», — не ле га лам, без па свед чан ня аб дзяр жаў най 
рэ гiст ра цыi iн ды вi ду аль ным прад пры маль нi кам. Пас ля ча го 
аў та ма бiль «Дэу» (ён, да рэ чы, не прай шоў тэх нiч на га агля ду) 
апы нуў ся на штрафс та ян цы, а па ру шаль нiк — у гас па дар чым 
су дзе Гро дзен скай воб лас цi.

Праў да, не ле галь ны пе ра воз чык не лi чыць свае дзе ян нi сiс-
тэ ма тыч ны мi. Та му суд дзi гас па дар ча га су да Гро дзен скай воб-
лас цi да вя ло ся лiк вi да ваць пра ва лы ў яго па мя цi. Дык вось, у 
по ле зро ку пад атко вых ор га наў гэ ты кi роў ца тра пiў яшчэ ў 2011 
го дзе. Па коль кi та ды гэ та зда ры ла ся ўпер шы ню, то абы шло ся 
без фi нан са вых санк цый — толь кi па пя рэ джан нем i за ня сен нем 
проз вi шча ў ба зу не за рэ гiст ра ва на га прад пры маль нiц тва.

А ле тась у са ка вi ку Сяр гея П. упер шы ню вы клi ка лi ў гас па-
дар чы суд Гро дзен скай воб лас цi. У вы нi ку — чар го вы пра та-
кол у су вя зi з не ле галь най пе ра воз кай па са жы раў i штраф у 
па ме ры 40 ба за вых ве лi чынь. Акра мя та го, для па ру шаль нi ка 
пра гу чаў «апош нi зва нок» — яму па тлу ма чы лi, што на ступ-
нае iг на ра ван не пра вi лаў прад пры маль нiц кай дзей нас цi мо жа 
абяр нуц ца не толь кi яшчэ боль шай су май штра фу, але i стра-
тай аў та ма бi ля. I, як ака за ла ся, пад пi саў шы ў свой час гэ ты 
да ку мент, Сяр гей П. зноў узяў ся за ста рое.

З пунк ту гле джан ня iн та рэ саў па са жы ра, мець спра ву з 
та кiм «спе цы я лiс там» прос та не бяс печ на. Мяр куй це са мi. На 
яго ра хун ку 22 (!) пра та ко лы аб ад мi нiст ра цый ных пра ва па ру-
шэн нях. Тут i пе ра вы шэн не хут кас на га рэ жы му, i iг на ра ван не 
пра вi лаў да рож най раз мет кi, пар коў кi, i яз да з не пры шпi ле ным 
рэ ме нем бяс пе кi, i не пра хо джан не тэх нiч на га агля ду транс-
парт на га срод ку.

Нi вод нае пы тан не, з якiм суд дзя звяр таў ся да Сяр гея П., не 
вы клi ка ла ў яго жа дан ня кры тыч на аца нiць улас ныя дзе ян нi. 
На ўсё знай шлi ся апраў дан нi. Ча му сiс тэ ма тыч на зай маў ся 
не за кон ным пад во зам? Дык ма тэ ры яль нае ста но вi шча цяж-
кае — ма лое дзi ця, жон ка не пра цуе (яго афi цый ны да ход за 
мi ну лы год, па вод ле звес так Фон ду са цы яль най аба ро ны, склаў 
больш за 52 мiль ё ны руб лёў — Б.П.) Не там ма шы ну спы нiў? 
Дык з пар коў ка мi ў го ра дзе бы ла праб ле ма. Не прай шоў тэх-
агляд? Дык та му i вы ехаў «па-чор на му», каб за ра бiць гро шы 
на ра монт аў та ма бi ля i прай сцi тэх агляд. Не ду мае пра бяс пе ку 
па са жы раў, якiя пе ра во зяц ца та кiм аў та ма бi лем? Дык во зiць 
жа на iм сваю жон ку i дзi ця. Пры гэ тым за яў ляе ў су дзе, што 
«ма шы на ў та кiм ста не, што ез дзiць страш на...»

На шчас це, да лей шыя кан так ты гэ та га кi роў цы з маг чы мы мi 
клi ен та мi ця пер ка лi зу сiм i не вы клю ча ны, дык да во лi iс тот на 
аб ме жа ва ны. Суд аштра фа ваў па ру шаль нi ка на 40 ба за вых 
ве лi чынь, а так са ма кан фiс ка ваў яго ны аў та ма бiль. Хто бу дзе 
на ступ ным?

Як па са жы ру ад роз нiць «бам бi лу» ад афi цый на га так сiс та? 
Ба дай што па так со мет ры, якi не ле гал уклю чаць не бу дзе. А 
вось пла фон, жоў тыя па ло сы i на ват жоў тыя ну мар ныя зна кi 
— яшчэ не га ран тыя, што гэ та за кон ны пе ра воз чык.

— Па ру шаль нi кi пра яў ля юць вы на ход лi васць, мас кi ру ю чы ся 
пад ле галь ных так сiс таў. Ад нак та кiя фак ты ўсё роў на вы яў ля-
юц ца, i та ды ад каз насць не па збеж ная, — па пя рэдж вае суд дзя 
гас па дар ча га су да Гро дзен скай воб лас цi Сяр гей Лях.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК
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НАШУ ПЕСНЮ Ў ВІЛЬНЮСЕ СПЯВАЛІ
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Сяр гей МА КЕЙ:

«АФІ ЦЭР ПА ВІ НЕН УМЕЦЬ УСЁ: 
І ЖАН ЧЫ НУ КА ХАЦЬ, І РА ДЗІ МУ 

ЛЮ БІЦЬ, І ПЕС НІ СПЯ ВАЦЬ»
Пес ня Сяр гея Ма кея «Ай чы ны на шай сцяг» пра гу чыць 
на па ра дзе 3 лі пе ня ў вы ка нан ні звод на га ар кест ра Уз бро е ных Сіл

«Ад ной чы мой дзед пра гля даў здым кі, дзе я 
сфа та гра фа ва ны з афі цэ ра мі свай го ба таль ё на 
ка ля ка зар маў, якія зна хо дзяц ца на тэ ры то рыі 
ся дзі бы гра фа Тыш ке ві ча. І рап там ка жа: 
«Унук, дык я тут у 1938 го дзе слу жыў пры 
па ля ках», — смя ец ца Сяр гей Аляк санд ра віч.»


