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Форум Беларусаў Паўночнай Амэрыкі
У

канцы жніўня сёлета ў
Стронгсвіле каля Кліўлен
ду (штат Агаё) прайшла
чарговая 28я Сустрэча Беларусаў
Паўночнай Амэрыкі. Традыцыйна,
Сустрэчы праводзяцца штодва гады
ў адной зь мясьцінаў ЗША або Ка
нады і рыхтуюцца сумесна буйней
шымі беларускімі арганізацыямі —
БеларускаАмэрыканскім Задзіно
чаньнем (БАЗА) і Згуртаваньнем
Беларусаў Канады (ЗБК). Мэтай
Сустрэчаў, якія зьяўляюцца найвя
лікшымі сходамі беларусаў у Паў
ночнай Амэрыцы і, бадай, у сьвеце,
ёсьць мацаваньне шэрагаў беларус
кай грамады, каардынацыя сумесных
дзеяньняў беларусаў у справах гра
мадзкіх, сацыяльных і палітычных.
Вялікую ролю мае культурная праг
рама, якая ўлучае канцэрты, выста
вы, прэзэнтацыі, танцы і забавы.
Ія Сустрэча адбылася ў м. Ніяга
раФолз у ліпені 1952га году. Тэматычна
яна была прысьвечаная памяці Янкі Ку
палы, што трагічна загінуў 10 год перад
тым. Падчас імпрэзы былі чытаныя лек
цыі, адбыліся канцэрты, прайшло сьвят
каваньне Купальля, з вогнішчамі й су
меснымі сьпевамі. Ія Сустрэча стала вя
лікім посьпехам, сабраўшы некалькі сот

няў людзей розных узростаў і з розных
хваляў эміграцыі. Пачынаючы з наступ
най Сустрэчы (Таронта, верасень 1956
г.) яны сталі праводзіцца на ўікэнд Дня
Працы (Labor Day).
Cёлетняя Сустрэча прайшла пад зна
кам 90х угодкаў абвешчаньня незалеж
насьці Беларускай Народнай Рэспублікі

Шаноўныя чытачы!
Паведамляем, што ў верасьні сёлета выйшаў з друку чарговы альманах беларускіх пісьменьнікаў замежжа “БЕЛАРУС” за 2008 год.
Больш як на 200 старонках гэтага выданьня зьмешчаныя творы 19 беларускамоўных аўтараў, якія зараз жывуць у 9 краінах сьвету. Шмат тых, хто друкаваліся ў “БЕЛАРУСЕ-2007”, даслалі свае творы і ў гэты выпуск. Нагадваем, што зьмясьціць свае творы ў альманаху маглі тыя аўтары, якія жывуць паза межамі Беларусі. Ёсьць сярод іх вядомыя пісьменьнікі й паэты, але большасьць складаюць тыя, чые імёны мала вядомыя шырокаму колу чытачоў.
Хочацца выказаць шчырую падзяку ўсім, хто дапамог у падрыхтоўцы гэтага
вельмі патрэбнага і, спадзяёмся, цікавага для ўсіх вас выданьня.
Падпісчыкі газэты “БЕЛАРУС”, якія цягам апошняга году ахвяравалі на выдавецкі фонд газэты $50 ці больш, атрымаюць альманах бескаштоўна ў якасьці
падзякі за сваю ахвярнасьць, бо толькі дзякуючы іхняй падтрымцы і газэта, і
альманах выходзяць у сьвет.
Усе іншыя падпісчыкі газэты “БЕЛАРУС”
могуць набыць асобнік альманаха па зьніжанаму кошту ў $10.
Аматары беларускай літаратуры, якія не
выпісваюць “БЕЛАРУС”, могуць замовіць
альманах з дасылкаю ў межах ЗША, даслаўшы аплату ў памеры $15 (чэкам ці
money-order) на адрас рэдакцыі:
BIELARUS
P. O. Box 3225
Farmingdale, NY 11735
Чэкі выпісвайце на імя BIELARUS.
Замовы ў Канаду каштуюць $18, ва ўсе
іншыя краіны $20 з улікам перасылкі.
Падайце, калі ласка, дакладны паштовы
адрас, куды трэба будзе даслаць замову.
Альманах таксама можна будзе набыць
на штомесячных сходах нью-ёрскага аддзелу БАЗА. Разьлічваем на вашую падтрымку і зацікаўленасьць.

як на Бацькаўшчыне, сярод земля
коў, сярод гукаў роднай беларускай
мовы. Арганізатары Сустрэчы —
кліўлендзкі аддзел БАЗА — добра
падрыхтаваліся і добра папрацавалі
на тое, каб імпрэза ўдалася. Удзель
нікі Сустрэчы прыехалі зь дзесяці
штатаў ЗША, з чатырох пра
вінцыяў Канады, зь Вялікай Брыта
ніі (а. А. Надсан, спня Лёля Міха
люк, ЗБВБ), а таксама з Бацькаў
шчыныБеларусі (А. Макоўская, В.
Трыгубовіч). Беларусы з рэгіёну
НьюЁрк—НьюДжэрзі прыехалі
на замоўленым БАЗА аўтобусе.
У першы дзень Сустрэчы, 30
жніўня, прайшоў кірмаш — выста
ва мастацтваў і рамёстваў, продаж
беларускіх кнігаў, мастацкіх выра
баў. Затым адбыліся валейбольныя
спаборніцтвы — на спартовую пля
Фота Анатоля СТАРКОВА
цоўку выходзілі каманды Агаё,
НьюЁрку, НьюДжэрзі і Канады.
(БНР), і ўдзел у ёй узяла Старшыня Рады Пераможцам была прызнаная каманда
БНР спня Івонка Сурвілла. Пляцоўкай Канады. Увечары ўдзельнікі Сустрэчы
правядзеньня Сустрэчы стаў беларускі сабраліся разам за смачнай вячэрай, пад
грамадзкі цэнтар “Полацак” у Стронг час якой гучэла музыка і супольныя сьпе
свіле недалёка Кліўленду. У прыемнай вы. Асабліва вызначыўся музыка Федзя
зялёнай мясьціне, дзе стаяць грамадзкі Паўлавец, і свае сьпявацкія здольнасьці,
цэнтар і царква, з невялічкім лесам, лу часам вялікія, паказвалі шмат хто з пры
гам, сажалкамі, ручаямі — людзі чуліся
Працяг на бачыне 4

Рэзалюцыя
28-й Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі й канфэрэнцыі “Год беларускай дзяржаўнасьці” аб абароне
мовы, культуры, свабоды і незалежнасьці Беларусі
Мы, удзельнікі 28-й Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі, сабраўшыся ў Вольным Сьвеце з шырокім прадстаўніцтвам беларускай грамады
ЗША і Канады, а таксама Бацькаўшчыны-Беларусі й усяго сьвету,
канстатуем, што антынацыянальны, антыдэмакратычны рэжым у Беларусі пазбавіў большасьць яе жыхароў рэальных грамадзянскіх і чалавечых
правоў, улучна з правам карыстацца беларускай мовай, атрымліваць на ёй
сыстэмную адукацыю й інфармацыю. У адрозьненьні ад нас тут прысутных, беларусы на Бацькаўшчыне пазбаўленыя права на свабодныя выбары, свабоду слова, свабоду сходаў.
Пратэстуем супраць перасьледу нацыянальных дэмакратычных сілаў у Беларусі, супраць гандлю беларускай незалежнасьцю, супраць разбурэньня
гістарычнай памяці, культурных набыткаў і традыцыяў, і вынішчэньня ўсяго нацыянальнага, што праводзіць цяпер прамаскоўскі рэжым Лукашэнкі.
Пратэстуем супраць адкрытага цынічнага парушэньня рэжымам Лукашэнкі выбарчых правоў беларусаў і супраць антыдэмакратычнай выбарчай кампаніі, вынікі якой ня могуць быць прызнаныя законнымі.
Пратэстуем супраць намераў стварэньня ваенна-палітычнага саюзу з
Расеяй, супраць вяртаньня расейскіх ракетаў і ядзернай зброі ў Беларусь,
супраць прысутнасьці расейскіх войскаў у любой форме.
Заяўляем, што толькі вольная і сапраўды незалежная ад вонкавых сілаў Беларусь зможа стаць сапраўднай дзяржавай для беларускага народу
і сапраўдным домам для беларускай культуры, мовы і традыцыяў.
Выказваем падтрымку грузінскаму народу ў ягоным супрацьстаяньні расейскай агрэсіі і заяўляем, што толькі салідарнасьць народаў, якія былі паняволеныя Расеяй, можа спыніць спробы адраджэньня імпэрскіх амбіцыяў
Расеі.
Заклікаем беларусаў і сяброў Беларусі на Бацькаўшчыне і ў сьвеце яднацца для падтрымкі свабоды і незалежнасьці Беларусі, для супрацьстаяньня дыктатарскаму рэжыму і спробам Расеі аслабіць і зьнішчыць беларускую дзяржаўнасьць.
Кліўленд-Стронгсвіль, Агаё, ЗША
31 жніўня 2008 г.
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Маладзёвыя дэманстрацыі пратэсту ў НьюЁрку

Н

ягледзячы на дождж, 28 верась
ня 2008 году БеларускаАмэры
канскае Задзіночаньне i Згурта
ваньне Беларускай Моладзі ў Амэрыцы

наладзілі акцыю пратэсту супраць фаль
сыфікацыі выбараў у Беларусі. Акцыя ад
былася ў адным з самых ажыўленых мес
цаў у цэнтры гораду, каля рэзыдэнцыі

мэра НьюЁрку. Асноўную масу ўдзель
нікаў складалі беларускія студэнты ў
ЗША. У акцыі па падтрымцы свабоды вы
бару ў Беларусі таксама ўзялі ўдзел сту

дэнтыамэрыканцы і амэрыканскія пра
ваабаронцы. На мітынгу прысутнічалі
прадстаўнікі амэрыканскіх інфармацый
ных агенцтваў.
Дэманстранты зьвярнуліся да амэры
канскіх і эўрапейскіх уладаў, заклікаўшы
іх не прызнаваць рэжым Лукашэнкі,які
нахабна фальсыфікуе выбары. Са свайго
боку студэнтыпратэстоўцы абавязаліся
прыцягваць увагу да праблемаў з дэма
кратыяй у Беларусі ва ўнівэрсытэцкіх
асяродках. Удзельнікі акцыі выказалі поў
ную салідарнасьць з дэманстрантамі ў Бе
ларусі!
Былі зачытаныя звароты прадстаўнікоў
папярэдняй хвалі беларускай эміграцыі ў
ЗША.
Надвор’е не парадавала мітынгуючых,
але калі яны пачалі сьпяваць песьні і гім
ны, дождж раптоўна перапыніўся.

Мікалай ЦІМАШЭНКА

У

Удзельнікі дэманстрацыі, ладжанай БАЗА і ЗБМА.

Прэзэнтацыя кніг у Атаве

У

жыцці беларускай суполкі ў Атаве адбылася яш
чэ адна цікавая падзея – прэзэнтацыя трох кніг
беларускіх аўтараў. У 2008м годзе надрукава
ныя кнігі сяброў нашай суполкі – Івонкі Сурвілла “Даро
га”, Пятра С. Мурзёнка “Над Дзісенкай ракой” і Юркі
Пелюшонка “Acquisition through division (practical dema
gogy)”. Прэзэнтацыя кніг прайшла на сялібе спні Івонкі
Сурвілла, на ветлівае запрашэнне якой адгукнуліся шмат
лікія сябры суполкі. Падзея адбывалася пры цудоўным
надвор’і ў садзе, дзе быў арганізаваны імправізаваны тэ
атар – накрыты сталы, расстаўленыя крэслы і лаўкі.
Пачалі з кнігі гаспадыні, спні Івонкі Сурвілла. Яе кніга
ўжо атрымала вядомасць і добрыя водгукі. Кніга “Даро
га” была выдадзеная і прэзэнтаваная вясной сёлета ў
Менску, абмяркоўвалася ў этэры радыё “Свабода”. Ці
кавасьць да кнігі выкліканая ня толькі тым, што яна рас
павядае пра жыцьцё сучаснага Прэзідэнта Рады БНР, а і
тым, што спня Івонка Сурвілла вельмі яскрава распавя
ла ў кнізе пра шмат якія падзеі 20га стагодзьдзя, удзель
нікамі якіх яна і яе блізкія сталі воляю лёсу. Асабіста я
прачытаў гэту кнігу з захапленьнем яшчэ калі яна была
толькі на вэбсайце. Вельмі цікава
было пабачыць шмат новых здым
каў з жыцця спні Сурвілла. Яна
прывітала гасцей і распавяла пра
гісторыю стварэньня кнігі. Фак
тычна кніга склалася з інтэрвію на
Радыё “Свабода”. Шмат працы у
стварэньне кнігі ўклаў журналіст
Сяргей Навумчык. Аўтарка прачы
тала, на просьбу прысутных, эпізо
ды з пэрыяду яе студэнцтва ў Сар
бонскім унівэрсытэце. Вельмі пры
гожа аб кнізе і аб аўтарцы выка
заўся сп. Ю. Пелюшонак, які ў
сваім выступе гаварыў аб той шчы
расьці, зь якой напісаная гэта кні
га, аб тых пачуцьцях, якія ён меў,
чытаючы эпізод пра адступленьне
зь Беларусі, калі на выспе пад
Кёнігсбэргам Івонку і іншых уцекачоў абстрэльвалі з са
малётаў, і кулі літаральна між пальцаў прасочваліся ў
пясок. Ён выказаў шкадаваньне, што кнігу можна толькі
пабачыць і немагчыма набыць, бо той наклад, які быў
надрукаваны, умомант разыйшоўся у Менску і Празе. Я
маю вялікі гонар лічыць сябе сябрам Івонкі. Даўно ма
рыў і выношваў ідэю напісаць верш пра гэтую цудоўную
жанчыну. Відаць прэзэнтацыя яе кнігі крыху падштурх

нула мяне гэта зрабіць і літаральна за пару тыдняў да гэ
тай падзеі зьявіліся радкі, прысьвечаныя ёй, якія я пра
чытаў на прэзэнтацыі, і якія чытач знойдзе напрыканцы
гэтага артыкулу.
Мне, як вядучаму імпрэзы, было вельмі прыемна за
прасіць на сцэну, як аўтара, майго бацьку Пятра Сільвэ
стравіча Мурзёнка. Ідэя напісаць успаміны пра жыццё ў
Беларусі зьявілася пяць год таму, калі мае бацькі прые
халі на сталае жыцьцё ў Канаду. Бацька пісаў і пакрысе
асвойваў кампутар. На прэзэнтацыі ён прачытаў вы
трымкі са сваіх успамінаў і падзякаваў усім прысутным,
што прыйшлі на гэтую важную ў ягоным жыцьці пад
зею. Пасля свайго выступу аўтар падпісваў жадаючым
свае кнігі. У ягоных успамінах вы знойдзеце ня толькі
жыцьцяпіс чалавека, які нарадзіўся і жыў на Пас
таўшчыне. Настаўнік па адукацыі, шчыры беларус па
паходжаньню на прыгожай мове і ў цікавай форме рас
казвае пра жыцьцё вёскі Заходняй Беларусі, Другую
сусветную вайну, гады службы ў Савецкай арміі, працу
ў школе і быт сям’і настаўнікаў вясковай школы. Кніга
ахоплівае пэрыяд амаль ад пачатку да канца 20га ста

гэтыж дзень, толькі ў іншым
месцы, ля будынка ААН, адбыла
ся дэманстрацыя пратэсту су
праць фальсыфікаваньня выбараў у Бела
русі, якую зладзіў Беларускі Маладзёвы
Рух Амэрыкі. Акцыі праходзілі прыблізна
ў адзін час з акцыяй ЗБМА, але тая, якую
ладзіў БМРА, скончылася досыць хутка, і
некаторыя яе удзельнікі далучыліся да дэ
манстрацыі, ладжанай ЗБМА, якая тры
вала каля двух гадзін.

Via a Simple Prism” (2007). Вялікую працу робіць ягоная
жонка Вольга, якая, як прафэсійная перакладчыца, да
памагла выхаду гэтых кніг на ангельскай мове. Кніжку
“Acquisition through division” аўтар трактуе як “аn edu
cational guide to the art of existence based on idealistic
notions”. Гэта кніга – разважаньні аўтара аб арганізацыі
грамадзтва, аб суадносінах паміж сацыяльнымі групамі
людзей. Увогуле, гэтая кніга будзе цікавай для многіх
чытачоў, хто любіць філязофію, сацыялёгію. Кніга мае
шмат практычных задач, якія дапамагаюць чытачу ў
разглядзе і разуменьні праблем, якія абмяркоўваюцца.
Кнігу можна будзе набыць у хуткім часе, калі яна выйдзе
большым накладам.
Сама імпрэза доўжылася каля паўтары гадзіны. Затым
прысутныя затрымаліся ля сталоў з пачастункамі, пра
цягвалі размовы з аўтарамі і вялі дыскусіі. Непрыкметна
надыйшоў вечар і час, калі пара была разыходзіцца, а па
чыналі а 2й гадзіне папаўдні. Значыць, было цікава,
імпрэза ўдалася.

Др Пётр МУРЗЁНАК

²âîíöû Ñóðâ³ëëà ïðûñüâÿ÷àåööà
Жанчына прабудзілася ў прыгожы ранак.
Прысьніўся сёньня добры сон для родных і яе;
Любімы муж і дзеці, разам выйшаўшы на ганак,
Ўсміхаюцца, чароўная зямля наўкол пяе.
Затым, штось нечаканае, сьвятая Ганна,
У віленскім касьцёле, што на Вяльлі на рацэ,
На шлях яе бласлаўляе зь імём Іоанна,
Ў сукенцы белай, зь Бібліяй і крыжыкам ў руцэ.
Відаць, што час прыйшоў такі у нашым краі,
Калі жанчынам выпадае ладзіць яго лёс.
Сягоньня край без іх удзелу зьнемагае,
Аслаб у барацьбе, бо шмат пакутаў перанёс.
Жанчына вызваліць любімы край ад гнёту,
Свабоду, сьвет і шчасьце нашым людзям прынясе.
Ўжо блізка дух свабоды над краінай лётае,
І хутка нават памяркоўныя пачуюць ўсе.

годзьдзя. Кнігу можна набыць зьвярнуўшыся па тэле
фону 819 6823287.
Кніга “Acquisition through division (practical dema
gogy)” была прэзэнтаваная яе аўтарам доктарам Юрам
Пелюшонкам. Трэба сказаць, што гэта ня першая ягоная
кніжка. Да гэтага выйшлі ў сьвет “Strings for a Beatle
Bass: A Book about the Beatles Generation in the U. S. S.
R.” (1999) і “ Through the Eyes of a Cockroach: Socialism

Гарыць паходня волі у руках жаночых,
Запалена гарачым сэрцам, што бацькі далі,
Бы ў Жанны Д’Арк й Тэрэзы3маці яе вочы,
Жаданае цяпло нясуць для стомленай зямлі.
З часоў Сафіі не зьнікаюць моц і воля,
Й цяпер ўпершыню, такога не было нідзе,
З надзеяй, што ня згасьне ў барацьбе за долю,
Жанчына3Прамэтэй па роднай Беларусі йдзе.
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Беларуская музыка гучыць у Чыкага

Г

эты цікавы незвычайны канцэрт камэрнага сымфаніч чыць музыка дваццаць першага стагодзьдзя з новым разу
нага аркестрц “Tutti” (“Мы – разам”) пад кіраўніц меньнем духоўных праблемаў і новым трагізмам. Таму было
твам эмігранта зь Беларусі дырыжэра Анатоля Лы вельмі цікава выконваць яе, выкарыстоўваючы ўсе магчы
сенкі адбыўся нядаўна ў адной з прыгожых заляў чыкагаўска масьці і эфэкты такога нашага традыцыйнага беларускага
га прыгараду Нортфілд.
інструмэнту як цымбалы. Музыка гэтага «Канцэрту» дае
Упершыню за межамі Беларусі прагучаў “Канцэрт для цым магчымасьць выказаць і сваё разуменьне новага стагодзьдзя
балаў і аркестру” сучаснага беларускага кампазытара Ўладзі і ягоных праблемаў, разуменьне сябе і сваёй душы менавіта
мера Кур’яна, вядомага сёньня на радзіме інструмэнтальнай, сёньня тут, удалечыні ад радзімы.
сымфанічнай, песеннай музыкай і музыкай да многіх спэктак
У праграме канцэрту прагучаў таксама яскравы «Бела
ляў тэатра імя Я. Купалы. Увогуле, такі канцэрт – даволі рускі сувэнір» Яўгена Глебава –сымфанічная паэма майстра,
рэдкі музычны жанр, у якім інструмэнт, які прыйшоў з фальк які, на вялікі жаль, рана пайшоў з жыцьця. Гэты твор – свае
лёрнай гісторыі і глыбінь народнага жыцьця, гучыць арыгі асаблівая маленькая сымфонія, п’еса для аркестру, у аснове
нальна і гарманічна разам з клясычнымі інструмэнтамі трады якой – народная песенная мэлёдыка і сучасныя пачуцьцёвыя
цыйнага сымфанічнага аркестру.
інтанацыі і рытмы. Выконвалася
На гэтым чыкагаўскім канцэр
яна ў аўтарскай аркестроўцы
це ўсю прыгажосьць і нечаканыя
дырыжэра Анатоля Лысенкі,
магчымасьці гучаньня цымбалаў
якая з асаблівай сілай пад
дала нам адчуць салістка Ірына
крэсьлівае і дасканаласьць фор
Грыгаровіч, бліскучы майстар
мы твору, і ягоны, заснаваны на
ігры на гэтым інструмэнце. Мы
традыцыях, агульначалавечы
пачулі вялікае па дыяпазоне
пачатак. Цудоўна гучаў і лірыч
тэмбравае і гукавое багацьце
ны ўступ, і пераходы да мэлё
цымбалаў, пачулі, якія арганіч
дыяў беларускіх нацыянальных
ныя і натуральныя могуць быць
песьняў і танцаў, і нечаканае
яны разам з гучаньнем струных,
шматгалосьсе такой лірычнай
духавых, ударных... Захаплялі
«Перапёлачкі»... Слухачы яшчэ
новыя рытмы і сучасныя музыч
раз пераканаліся ў цудоўным
ныя інтанацыі, нечаканыя зьме
ансамблевым гучаньні ўсіх ін
ны тэмпарытму і ўзроўню гу
струмэнтаў гэтага невялікага па
чаньня ад piano да forte. Мы ад
складу камэрнага аркестру.
чулі асаблівую насычанасьць гэ
Анатоль Лысенка нарадзіўся
тага твору Ўладзімера Кур’яна
ў Бабруйску, ён – выхаванец
ўнутраным драматызмам, палі
Беларускай кансэрваторыі і
фаніяй агульначалавечых і аса
спэцыяльнага клясу дырыжэраў
бістых інтанацыяў, рухам па
у Пецярбургу пад кіраўніцтвам
Пасьля канцэрту. Анатоль Лысенка,
чуцьцяў і перажываньняў, адчулі
вядомага маэстра Ільлі Мусіна.
Ірына Грыгаровіч, Філіп Сімманс.
і эмацыйныя адносіны выканаў
У Менску Лысенка працаваў з
цы да перадачы мэлядычнай і рытмічнай сваеасаблівасьці гэ аркестрамі дзяржфілярмоніі, кансэрваторыі, радыё, тэлеба
тага твору. Ірына Грыгаровіч дасканала валодае тэхнікай ігры чаньня і іншымі сымфанічнымі калектывамі. У Амэрыцы ён з
на цымбалах, захапляючы і зачароўваючы нас, слухачоў, 2000 году, у Чыкага ў 2005 годзе арганізаваў арыгінальны ка
арыгінальнымі мэлядычнымі і ўдарнашумавымі (скажам так) мэрны сымфанічны аркестар «Tutti», які апошнім часам вы
магчымасьцямі цымбалаў. У Амэрыцы былая салістка Дзярж ступае з такімі вось цікавымі канцэртамі. «Мы – разам», –
філярмоніі жыве ўжо болей за 10 гадоў, выступае, нажаль, да так перакладаецца назва гэтага калектыву, аснову якога
волі рэдка. Хацеласяб пажадаць, каб мы часьцей сустракалі складаюць маладыя музыканты Chicago Civic Orchestra. Ар
ся на яе цымбальных канцэртах у нашай беларускаамэры кестар «Tutti» працуе ў цесным кантакце з арганізацыяй
канскай (і ня толькі) супольнасьці.
«American Music Festival», якой кіруе вядомы ў Чыкага му
– Музыка кампазытара Ўладзімера Кур’яна мне добра вя зыкант і дырыжэр Філіп Сімманс.
домая, – расказала пасьля канцэрту Ірына Грыгаровіч. –
Анатоль Лысенка ганарыцца тым, што амаль ва ўсіх прагра
Але гэты «Канцэрт для цымбалаў» быў напісаны, калі я жы мах канцэртаў «Tutti» гучыць беларуская музыка. «Як пра
ла ўжо тут, я раней яго ня ведала. І была вельмі ўражаная віла, мы выконваем творы беларускіх кампазытараў у маёй
тым, што мова ягоная – зусім іншая, зусім ня тая, да якой аркестроўцы альбо ў маёй рэдакцыі, – прызнаўся ў нашай гу
мы, цымбалісты, прызвычаіліся. У свой час я пераіграла тарцы Анатоль Лысенка. – Большасьць з таго, што мы выкон
амаль усё, што беларускія кампазытары напісалі для цымба ваем, гучыць упершыню ў Амэрыцы. Мы лічым, што гучаньне
лаў. Таму мне было вельмі цікава сыграць менавіта гэты беларускай музыкі у нашых праграмах – гэта сваеасаблівае
твор Кур’яна. Натуральна, узнікалі пытаньні: як да яго па выяўленьне беларускай духоўнасьці менавіта беларускай гра
дыйсьці. Бо тут – іншыя рытмы, другі час, іншыя інтанацыі, мадой у нашым Чыкага».
іншыя праблемы. Музыка, пэўна, ня можа ўвесь час быць
Цалкам згаджаючыся з музыкам, хочацца пажадаць калек
гэткай, як раней. Новая музычная мова, новыя формы, – і тыву «Tutti» новых творчых посьпехаў у абраным напрамку.
ўсё гэта вельмі цікава. У гэтым «Канцэрце для цымбалаў» гу
Ванкарэм НІКІФАРОВІЧ
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Рэзалюцыя
Эўразьвязу

Э

ўрапарлямэнт ухваліў 9 кастрычні
ка рэзалюцыю па Беларусі, якая аб
мяркоўвалася напярэдадні.
Праект быў падрыхтаваны і ўнесены на
разгляд пяцьцю фракцыямі Эўрапарлямэн
ту. Ён быў ухвалены абсалютовай большы
нёй галасоў. “За” прагаласавалі 597 дэпута
таў, 31 — “супраць”, 22 ўстрымаліся.
У рэзалюцыі Эўрапарлямэнт заклікае вы
канаўчыя органы Эўразьвязу спрасьціць пра
цэдуру атрыманьня эўрапейскіх візаў для
грамадзян Беларусі, а таксама прыпыніць ві
завыя санкцыі супраць некаторых беларус
кіх чыноўнікаў на паўгоду, каб за гэты час у
Беларусі быў перагледжаны дыскрымінацый
ны закон аб сродках масавай інфармацыі.
Пры гэтым прапанова прыпыніць візавыя
санкцыі не датычыцца асоб, якія ўдзельні
чалі ў парушэньнях дэмакратычных выбар
чых стандартаў і правоў чалавека.
Эўрапарлямэнт вітае вызваленьне паліт
вязьняў А. Казуліна, А. Кіма і С. Парсюкеві
ча, а таксама называе ўмовы верасьнёўскіх
парлямэнцкіх выбараў у Беларусі значна
лепшымі, чым падчас выбараў 2004 і 2006
г.г. Пры гэтым выказваецца “глыбокае рас
чараваньне” тым, што ў Беларусі не адбы
лося дэмакратычных зьменаў, на якія спа
дзяваўся Эўразьвяз, і што, нягледзячы на
невялікія паляпшэньні, выбары не адпавя
далі стандартам АБСЭ.
Эўрапарлямэнт таксама заклікаў беларус
кія ўлады правесьці сапраўды дэмакратыч
ныя выбары ў адпаведнасьці зь міжнарод
нымі стандартамі і для гэтага даць прад
стаўнікам усіх партыяў доступ да выбарчых
камісіяў усіх узроўняў, скасаваць працэду
ру датэрміновага галасаваньня, ці прынамсі
забясьпечыць асобны падлік і запіс у прата
колы галасоў з датэрміновага галасаваньня.
Рэзалюцыя заклікае беларускі ўраду па
важаць правы чалавека і скасаваць шэраг
артыкулаў крымінальнага кодэксу, якія вы
карыстоўваюцца для рэпрэсій, устрымацца
ад перасьледу студэнтаў, якія вучацца за
мяжой пасьля выключэньня зь беларускіх
ўнівэрсытэтаў за грамадзкую дзейнасьць, а
таксама зьняць перашкоды на шляху рэгі
страцыі няўрадавых арганізацый.
Эўрапарлямэнт таксама вітаў тое, што,
нягледзячы на ціск, Беларусь не прызнала
незалежнасьці Абхазіі і Паўднёвай Асэтыі.
У рэзалюцыі выказваецца асуджэньне та
го, што Беларусь адзіная сярод краінаў
Эўропы захоўвае сьмяротнае пакараньне.

Паводле Радыё Свабода

Беларускі фэстывалькірмаш у Брукліне

У

Брукліне ў саборы сьв. Кірылы Ту
раўскага і на вуліцы каля яго 5 ка
стрычніка чарговы раз адбыўся бе
ларускі фэстываль, які ладзіла парафіяль
ная рада і сястрыцтва сабору.
Забаўляць ўдзельнікаў і шматлікіх гась
цей арганізатары запрасілі знакамітае трыё
Казакоў. Падчас фэстывалю ў царкоўнай
залі была адкрытая выстава карцінаў мас
така зь Беларусі Ўладзімера Новака.
На вуліцы каля будынка сабору прада
валіся беларускія стравы і сувэніры,
гучала беларуская музыка і песьні.
Фэстываль арганізоўваўся ў рамках традыцыйнага штогадовага
вулічнага кірмашу “Atlantic Antic”, які праводзіўся сёлета ў бруклінскім
раёне Борум Гіл ужо 34ы раз. Кірмаш лічыцца адным з найбольшых у
краіне. Падчас яго правядзеньня закрываецца аўтамабільны рух на
адной з найбольшых вуліц Брукліну – Атлянтык Авэню – на працягу 10
ці гарадзкіх кварталаў. На кірмашы можна пакаштаваць прысмакі ці ня
ўсіх этнічных групаў, якія жывуць у НьюЁрку, ладзяцца канцэрты вя
домых музыкаў і выканаўцаў.
Апошнія гады да кірмашу далучаецца і беларуская грамада.

Я. ЗАБАЛІН

Bielarus549.qxd

10/18/2008

8:29 PM

Page 6

ÁÅËÀÐÓÑ
Беларускай Народнай Рэспублікі. Вя
28-я Сустрэча Беларусаў Паўночнай Амэрыкі цідучым
быў старшыня НьюЁрскага ад
4

№ 549 Кастрычнік 2008 г.

Спня Валянціны Трыгубовіч, сябра
дзейнай рады Беларускага праваслаўнага
паважных дысцыплінаў. Цэнтар Беларус дзелу БАЗА сп. Віталь Зайка, які прад брацтва Трох Віленскіх Мучанікаў, вы
Працяг з бачыны 1
кіх Досьледаваньняў займаецца запра ставіў удзельнікаў. Першай выступіла ступіла на тэму “Рэлігійная сытуацыя ў
шэньнем маладых навукоўцаў зь Белару старшыня Згуртаваньня Беларусаў Сьве Рэспубліцы Беларусь”. Даўшы агляд разь
сутных.
Назаўтра, 31 жніўня, раніцай прайшло сі на стажыроўку, наладжваньнем кан ту “Бацькаўшчына” Алена Макоўская. віцьця падзеяў у рэлігійнай сфэры за
набажэнства ў Царкве Маці Божай Жы тактаў паміж навукоўцамі, каардынацы Яна прысьвяціла свой выступ адзначэнь апошнія 20 год, калі стала магчымым ад
ровіцкай у Кліўлендзе. Службу вёў япіс яй досьледаваньняў, правядзеньнем лек ню 90х угодкаў БНР у Беларусі. “Мэта раджэньне веры і духовасьці, прамоўца
кап БАПЦ Уладыка Сьвятаслаў зь сьвя цыяў і чытаньняў пра Беларусь, і г. д. “За імпрэзаў і праектаў, зьвязаных з юбілеем адзначыла, што адбыліся значныя зьме
тармі а. Зьмітром і а. Раманам. Прыехаў раз чарговы візытуючы навукоўца зь Бе незалежнасьці й БНР — выйсьці за палі ны, адкрытыя новыя прыходы, пабудава
шы зь Лёндану апостальскі візытатар для ларусі пры Цэнтры пачынае стаж па гі тычны фармат, на культурніцкую й ін ныя новыя сьвятыні, але разам з гэтым
беларусаўкаталікоў а. Аляксандар Над сторыі разьвіцьця беларускага нацыя фармацыйную прастору. Звароты ва ўра паўсталі розныя новыя праблемы ў вы
сан правёў літургію ў капліцы пры ката нальнага руху. Дарэчы, мы стараемся давыя структуры Беларусі па стварэньні глядзе пэўных межканфэсійных непара
зводзіць навукоўцаў зь Беларусі з прад нацыянальнай арганізацыі сьвяткавань зуменьняў. Далей спня Трыгубовіч спы
ліцкім саборы ў Кліўлендзе.
Апаўдні адбылося афіцыйнае адкрыць стаўнікамі беларускай дыяспары ў Амэ ня 90х угодкаў незалежнасьці Беларусі, нілася на дзейнасьці Брацтва Трох Вілен
цё Сустрэчы, былі паднятыя нацыяналь рыцы.” Амбасадар Сўорц пажадаў плёну па ўшанаваньні мясьцінаў і асобаў, што скіх Мучанікаў, якое існуе ад 1992 году.
ны сьцяг Беларусі, дзяржаўныя сьцягі Сустрэчы й выказаў спадзеў, што прыме спрычыніліся да абвешчаньня незалеж Яна таксама закранула сваю дзейнасьць
насьці — не далі вынікаў. Між тым гэта як сяброўкі Партыі БНФ, адказнай за кан
ЗША і Канады. На цырымоніі адкрыцьця ўдзел яшчэ не ў адной зь іх.
такты з рэлігійнымі супольнасьцямі.
Сустрэчы з кароткімі прамовамі
“Арганізуюцца сэмінары і круглыя
выступілі Старшыня Галоўнай Уп
сталы для грамадзкіх актывістаў. Ня
равы БАЗА сп. Вячка Станкевіч і
можна весьці грамадзкую працу без
старшыня аддзелу БАЗА ў Агаё і
малітвы, толькі зь ёю можам перамаг
Кліўлендзе сп. Сяргей Раманюк. За
чы”. Напрыканцы выступу спня Тры
тым у вялікай залі грамадзкага
губовіч адзначыла патрэбу паразу
цэнтру адбыўся ўрачысты банкет.
меньня й стрыманасьці “Змагацца за
Перад прысутнымі з прывіталь
сваю веру — ня значыць змагацца
ным словам выступілі сп. В. Стан
супраць іншага”.
кевіч, які прадставіў удзельнікаў
Затым сп. Ільля Куніцкі, сябар уп
Сустрэчы па краінах і штатах, Стар
равы НьюЁрскага аддзелу БАЗА і ма
шыня Рады Беларускай Народнай
лады гісторык, выступіў з дакладам
Рэспублікі Івонка Сурвілла, і першы
“Беларуская дзяржаўнасьць у сыстэ
амбасадар ЗША ў Беларусі Дэйвід
ме міжнародных адносінаў”. Ён адз
Сўорц.
начыў, што гісторыя дзяржаўных ут
У сваім выступе спня Івонка
варэньняў на абшары Беларусі наліч
Сурвілла прывітала прысутных ад
вае больш за 11 стагодзьдзяў, і што
імя Рады БНР, адзначыўшы, што ў
менавіта зь беларускай тэрыторыі вы
юбілейны год БНР усьцешаная
водзіцца летапісная Літва, дзе жыў
быць у “Полацку”, дзе беларусы па
тады пратабеларускі этнас. Далей
казалі сваю працавітасьць і гась
прамоўца даў агляд усіх этапаў бела
ціннасьць. Коратка спыніўшыся на
рускай дзяржаўнасьці, улучна з ста
становішчы на Бацькаўшчыне, сп
рабеларускай дзяржавай Вялікім
ня Сурвілла заўважыла, што Рада
Княствам Літоўскім, і з узьнікненьнем
Прамоўцы на канфэрэнцыі, зьлева направа: І. Куніцкі, З. Пазьняк,
БНР заўсёды гатовая перадаць свой
сучаснага беларускага нацыянальна
мандат беларускаму народу, але па
В. Зайка, В. Трыгубовіч, А. Макоўская
га руху ў 19м стагодзьдзі, падаўшы іх
куль што трэба працягваць змагань
Затым былі прачытаныя прывітаньні, была і ёсьць нагода для ўзмацненьня на у кантэксьце міжнародных адносінаў і
не, каб наблізіць момант, калі гэта можна
будзе зрабіць. Адзначыўшы ролю бела сярод якіх амбівалентна было ўспрыня цыянальнага адзінства, і таму можа пра міжнароднага становішча на кожным
рускай дыяспары ў пашырэньні сярод на тае прывітаньне прадстаўніка Расейскай ўрадавыя масавыя сродкі дапусьцілі ў гістарычным этапе, напрыклад на тле
родаў, дзе жывём, ведаў пра Беларусь і Праваслаўнай Царквы ў Беларусі Мітра этэр матэрыялы, што паказвалі БНР і па Вэстфалійскай сыстэмы міжнародных ад
сытуацыю ў ёй, прамоўца зьвярнула ўва паліта Філярэта (Вахрамеева), які выка ваенную эміграцыю ў больш пазытыў носінаў. Дзяржавыімпэрыі й колішнія
гу на патрэбу культурных цэнтраў, му заў прывітаньні ўдзельнікам 28й Сустрэ ным сьвятле. Нават створаная афіцый калёніі пераўтвараюцца ў нацыянальныя
зэяў, галерэяў, якія больш непасрэдна і чы і ўзгадаў 90 год БНР “як значную па нымі структурамі Беларусі т. зв. грамадз дзяржавы. Адзначаючы ролю нацыяналь
эфэктыўна заўляліб аб беларускай пры дзею бягучага году” поруч з 400годзь какультурная акцыя “Мы – беларусы”, ных дзяржаваў сёньня, сп. Куніцкі адзна
сутнасьці, інфармавалі пра беларусаў і дзем князя Канстанціна Астроскага. Та што ідзе ад сакавіка — гэта ўпершыню чыў, што заклікі да пераходу да “надна
кія словы ад этнічнага расейца і прыхіль зварот рэжыму да беларусаў не як да жы цыянальных” утварэньняў неабгрунтава
Беларусь.
Амбасадар Дэйвід Сўорц у сваім высту ніка Лукашэнкі прагучэлі як сэнсацыя, хароў пэўнай тэрыторыі, а як да нацыі. ныя, і ў выпадку Беларусі шкодзяць нацы
пе заўважыў, што добра вярнуцца ў гэты але потым высьветлілася, што ўзгаданы Згуртаваньне “Бацькаўшчына” бярэ ак янальнай кансалідацыі. Толькі нацыя
беларускі куток у Амэрыцы праз 12 год, князь Астроскі — ня той, чыё войска ба тыўны ўдзел у адзначэньні 90х угодкаў нальная дзяржава можа абараніць нацыя
калі ён тут браў удзел у падобнай Сустрэ раніла старабеларускую дзяржаву ад БНР. Былі праведзеныя больш за 20 кан нальныя інтарэсы пэўнага народу, але гэ
чы, і выдатна, што традыцыя Сустрэчаў Масковіі пад Воршай, але ягоны ўнук, цэртаў і літаратурных імпрэзаў, прысьве тага, нажаль, не назіраецца ў сёньняш
працягваецца. Прамоўца адзначыў, што “рэўніцель праваслаўя”. У прывітаньні ад чаных юбілею, па розных гарадох і мяс няй Рэспубліцы Беларусь, што сьведчыць
сёньня становішча ў сьвеце робіцца на Менскага грамадзкага клюбу “Спадчы тэчках Беларусі. На іх расказвалася пра пра незавершанасьць і фрагмэнтарны ха
пружаньнейшым дзеля агрэсіўных па на” старшыня Анатоль Белы адзначыў, БНР, гісторыю беларускай дзяржаўнась рактар працэсу разьвіцьця нацыянальнай
мкненьняў Расеі, і трэба не забывацца, між іншага, што “28я Сустрэча Белару ці, пра значнасьць Акту 25 Сакавіка 1918 дзяржаўнасьці ў Беларусі.
Наступным быў выступ Старшыні Бе
што Расея кіруе націск ня толькі на саў Паўночнай Амэрыкі — сымбаль году. У гэтай сувязі вялікая падзяка на
Каўказ, але і на Захад, дзе ключавое ста неўміручага духу патрыятызму нашых лежыць спні Івонцы Сурвілла і а. Аляк ларускага Народнага Фронту сп. Зянона
новішча на межах Эўропы займае Бела суродзічаў, які прыцягвае на свой бок усё сандру Надсану, а таксама спні Ірэне Ка Пазьняка. Тэма яго была “Сучасная сы
лядаСьмірноў, якая фундавала выдань туацыя ў Беларусі й яе пэрспэктывы”.
русь. Гульня Лукашэнкі, заявы расейска больш і больш змагароў”.
Затым адбылася канфэрэнцыя “Год бе не “Бацькаўшчынай” кнігі Алеся Петра Сп. Пазьняк адзначыў, што пры аналізе
га амбасадара ў Менску пра магчымасьць
дыслякацыі расейскіх ракетаў у Беларусі ларускай дзяржаўнасьці”, прысьвечаная шкевіча “Прылашчыць і зьнішчыць”, пра становішча ў Беларусі перш за усё трэба
вартыя самай пільнай увагі й гатовасьці 90м угодкам абвешчаньня незалежнась стваральнікаў беларускай дзяржаўнась браць пад увагу геапалітычныя фактары, і
ці. Таварыства Беларускай Мовы (ТБМ) самы важны зь іх — фактар Расеі. “Ня
да дзеяньняў у адказ.
супольна з “Бацькаўшчынай” праводзіць ўлік гэтага фактару можа вельмі дорага
Далей амбасадар Сўорц спыніўся на
кампанію за паглыбленьне нацыяналь каштаваць. Уся гісторыя Беларусі поўная
працы Цэнтру Беларускіх Досьледавань
най самаідэнтыфікацыі жыхароў Белару канфліктаў з Расеяй, якая пры царах бы
няў пры СаўтЎэсткаледжы ў Канзасе,
сі, паказваюць моладзі, што беларуская ла “ваеннай дзяржавай”, скіраванай на
галоўным стваральнікам якога стаў фак
мова і культура — гэта сучасна, модна, ўзброеныя канфлікты і захоп чужой зям
тычна ён сам. Цэнтар, як першая белару
пэрспэктыўна. Сёньня вялікая адказ лі. Гэтая парадыгма і палітыка Расеі заха
саведная ўстанова сярод амэрыканскіх
насьць ляжыць на беларускіх асяродках валася і да сёньня. Уся імпэрская расей
унівэрсытэтаў і каледжаў, створаны для
у сьвеце, мы зацікаўленыя ў стварэньні ская канцэпцыя ад цара Аляксея Міхай
пашырэньня ведаў пра Беларусь, для сы
беларускага лобі, у распаўсюджаньні ве лавіча — гэта зьнішчэньне Вялікага
стэмнага і навуковага дасьледаваньня
даў пра Беларусь і падтрымкі для яе ў Княства Літоўскага празь зьнішчэньне
праблемаў беларускай культуры, гісто
сьвеце. Цяпер распачынаецца выдавецкі ўсяго насельніцтва. Яны разбурылі наш
рыі, палітыкі й сёньнешніх сацыяльна
праект “Вакно ў Беларусь”, важна, каб Картаген. У 17м стагодзьдзі была зьні
эканамічных пытаньняў. Раней, цягам
кожны беларус на чужыне стаў такім шчаная палова насельніцтва. Авантурная
шмат год, Беларусь толькі спарадычна
вакном на Бацькаўшчыну.” Напрыканцы задача зьнішчэньня нашай дзяржавы ра
прыцягвала ўвагу паасобных амэрыкан
выступу спня Макоўская запрасіла ўсіх сейцам не ўдалася, але была страчаная
скіх дасьледчыкаў, пераважна ў сувязі зь
прысутных, усіх прадстаўнікоў беларус палова нашага насельніцтва, і гэта адчу
нейкімі іншымі пытаньнямі або іншымі
кай дыяспары на 5ы Зьезд Беларусаў ваецца да сёньня. Мы дасюль ня можам
народамі. Цяпержа беларусаведа ў Амэ
Сьвету, які адбудзецца ў наступным го падняцца.” Далей прамоўца спыніўся на
рыцы атрымлівае сталую і салідную пля
дзе ў Менску.
Алена Макоўская
цоўку, далучаецца да шэрагу прызнаных і
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Выступ Старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілла
на 28-й Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі 31 жніўня 2008 году

Д

астойныя айцы, пава
жаныя суродзічы і гось
ці, дарагія сябры!
Перад усім хачу прывітаць вас
ад імя Рады Беларускай Народ
най Рэспублікі і павіншаваць з
гэтай 28й Сустрэчай Беларусаў
Паўночнай Амэрыкі.
Цешуся, што яна адбываецца
ў цудоўным Полацку, дзе бела
русы паказалі леш як дзеколечы
сваю шчодрасьць, сваю працаві
тасьць і сваю жыцьцяздоль
насьць. Такой пышнай мясьціны
паза межамі Бацькаўшчыны бе
ларусы, мусіць, нідзе больш ня
маюць. Дазвольце падзякаваць
гаспадарам за гасьціннасьць,
якую кожны з нас высока цэ
ніць.
Сабраліся мы тут, як зьбіраем
ся што два гады ад 1952га году,
каб спаткаць старых знаёмых,
прыпомніць разам найлепшыя
мамэнты нашага супольнага
жыцьця і падзяліцца з новымі па
каленьнямі нашай спадчынай і
нашым слаўным беларускім joie
de vivre. Ведаю, што падрых
тоўка такой сустрэчы ўяўляе са
бою шмат працы. Ад імя ўсіх нас
дзякую з глыбіні сэрца нашай
кліўлендзкай грамадзе.
Аднак думкі кожнага беларуса
на кожнай такой імпрэзе пера
носяцца ў родны край. А наш
край перажывае, нажаль, цяж
кія часы – і што мяне асабліва
трывожыць – вялікую небясьпе
ку. Каб утрымацца пры ўладзе,
дыктатарскі рэжым гатовы пра

дацца любому купцу, якіб ама
ральны і нялюдзкі ён ня быў. І
вось цяпер, калі сьвет з жахам
глядзіць на падзеі ў Грузіі, стар
шыня беларускай дзяржавы пае
хаў спатыкацца з захопнікамі чу
жога краю, хваліць іх за “прыго
жыя” паводзіны ды абяцаць ім
сваю вечную вернасьць у форме
будучых ваенных дамоваў.
Дарагія сябры, не гавару я вам
гэта, каб сапсаваць настрой.
Моцна хацеласяб, каб была ў
стане абвесьціць, што Рада пера
дае свой мандат беларускаму дэ
макратычна абранаму ўраду ў
Менску, што народ наш ужо
вольны, што ён займае пачэснае
месца паміж іншымі дэмакраты
ямі Эўропы, і што больш ніколі
ня станецца ахвярай захопніцкіх
інстынктаў несумленных сусе
дзяў. Моцна веру, што калісь,
калі ня я сама, дык наступны
Старшыня Рады зможа вам гэта
абвесьціць. Але пакуль што нам
трэба прадаўжаць змаганьне.
Тых з вас, хто баіцца палітыкі,
хачу запэўніць, што ня буду
сёньня гаварыць пра палітыку,
хаця і перакананая, што ня
толькі ўсё тое, што мы робім,
але і ўсё, ЧАГО МЫ НЯ РОБІМ
– палітыка, толькі значна гор
шая.
Але сёньня хацелаб задумац
ца разам з вамі, якім мы хацеліб,
каб бачыў сьвет наш край і наш
народ. Ці хочам, каб слова Бела
русь прыпамінала сьвету толькі
нашыя вялікія беды апошняга

стагодзьдзя, уключна з Чарно
былем і лукашэнкаўскай дыкта
турай. Альбо хочам, каб сьвет
бачыў нас такімі, якімі мы заўсё
ды былі: гасьціннымі, жыцьця
здольнымі, працавітымі эўрапей
цамі, а наш край – тым цудоў
ным кавалачкам Зямлі, які мы
ўважаем наймілейшым і най
прыгажэйшым у сьвеце.
Супраць дыктатуры, патэн
тыйных агрэсіяў з боку нашага
ўчходняга суседа і супраць бе
даў, якія пакінуў па сабе нашаму
народу Чарнобыль, былоб шмат
лягчэй змагацца, каліб сьвет ве
даў пра нас і нас любіў. Я заўсё
ды верыла, што як раз нашай ро
ляй, роляй нашай дыяспары
ёсьць данесьці да сьвету, якім
цудоўным ёсьць наш край і наш
народ, і колькі мы прынесьлі і
колькі яшчэ можам прынесьці
чалавецтву, калі будзем вольнай
незалежнай – нармальнай – дэ
макратыяй між іншымі дэмакра
тыямі сьвету, калі наш народ
пачне з упэўненасьцю і верай
глядзець на будучыню.
Дык як мы можам зьдзейсь
ніць гэтую задуму? Пра гэта мы
будзем безумоўна гаварыць усе
разам на канфэрэнцыі і за круг
лым сталом сёньня па абедзе.
Пра гэта будзе таксама гаварыць
вялікі прыяцель беларускага на
роду амбасадар Давід Суорц.
Але усёж хацелаб тут зьвяр
нуць увагу на велізарныя магчы
масьці і цудоўную мясьціну, якія
мае нашая грамада ў Кліўлендзе.

Крыху зайздрошчу чэхам і
славакам, калі знаходжуся ў Аё
ве, дзе на кожным кроку пры
памінаецца пра чэскі і славацкі
музэй, пра дом кампазытара
Дворжака, які напісаў у Аёве
сваю сымфонію Новага сьвету.
Усе ведаюць пра гэта.
Уявіце сабе, дарагія сябры,
якая радасьць напаўнялаб сэр
ца кожнага з нас, каліб, едучы
па Кліўлендзе або па Стронгс
віле, мы бачылі над аўтастрадамі
вялізарныя табліцы, запрашаю
чыя людзей адведаць беларускі
музэй у Полацку? Такую ра
дасьць адчуваюць, калі яшчэ не
прывыклі да гэтага, чэхі і славакі
ў СідарРапідс.
Мы дасюль на гэта не здабылі
ся. Гэта ня робіцца адзінкамі.
Але каб нашыя маленькія асярод
кі на гэтым кантынэнце стварылі
між сабою сетку салідарнасьці,
каб памагалі адны другім паказаць
іншым этнічным групам, хто мы
– якія мы цудоўныя людзі – мы
магліб гэта асягнуць. Міжнарод
ныя фэстывалі – цудоўная для
гэтага нагода. Калі яны ўжо існу
юць у вашай мясьціне, чаму да іх
не далучыцца? А калі не існу
юць, то чаму не запачаткаваць,
запрашаючы да сябе іншыя гру
пы, каб вас пазналі, каб слова
Беларусь стала ім знаёмым, каб
яны адчувалі сябе салідарнымі з
вамі, так як мы сёньня адчуваем
сябе салідарнымі з Грузіяй! Га
лоўнае – гэта каб нас чулі, каб
нас бачылі, каб нас любілі.

Ёсьць сотні спосабаў гэта
асягнуць. Але пра гэта, як я ка
зала раней, давайце пагаворым
разам пры круглых сталах.
Моцна прашу вас аднак паду
майце, ці выпадкова і дарэмна
апынуліся мы ў такой далёкай
краіне, ці, наадварот, гэтае на
шае выгнаньне як раз надае сэнс
нашаму жыцьцю? Таму што тут
мы можам зрабіць болей як дзе
колечы для нашай пракрыўджа
най лёсам Бацькаўшчыны. Маг
чыма як раз гэта, а не амэры
канскі дабрабыт ёсьць нашым
шчасьцем у няшчасьці. Магчы
ма, гэта той талент, аб якім гаво
рыцца ў Новым Запавеце, і які
Бог нам даў, каб мы яго не змар
навалі, а скарысталі з магчы
масьцяў, якія мы маем, каб па
магчы нашаму народу.
Дык яшчэ раз віншую вас з гэ
тай цудоўнай нагодай спаткац
ца, пацешыцца разам, набрацца
сілаў на будучыню і разам пры
няць пастанову, што на працягу
наступных двух гадоў зробім
усё, што ў нашых сілах, каб па
магчы нашаму народу здабыць
тое, што маем мы, што маюць
усе вольныя народы – сваё па
чэснае месца на гэтай зямлі.
Памятайце, што няма лепшых
прадстаўнікоў нашага краю ў
сьвеце, як вы, дарагія сябры і
сяброўкі. Паслы ў амбасадах
Рэспублікі Беларусь прадстаў
ляюць Лукашэнку, а наш народ
прадстаўляе беларуская дыяспа
ра, якая ёсьць неадменнай част
кай гэтага народу. Ад нас зале
жыць, як сьвет будзе яго ўспры
маць і, у выпадку патрэбы, ба
раніць ад чужой агрэсіі.

Беларуская дзяржаўнасьць у сыстэме міжнародных зносінаў
Даклад Ільлі Куніцкага, прачытаны на 28й Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі

У

гэтым выступе я спачат
ку прапаную невялікі
экскурс у гісторыю бела
рускай дзяржаўнасьці, а потым
– разгледжау асноўныя асаблі
васьці сыстэмы сучасных міжна
родных адносінаў ды месца бела
рускай дзяржаўнасьці ў ёй.
2008ы быў абвешчаны Годам
Беларускай Дзяржаўнасьці з
прычыны 90х угодкаў абвеш
чаньня незалежнасьці Беларус
кай Народнай Рэспублікі. Без
сумневу, БНР – гэта найважней
шая веха ў нашай гісторыі, зья
ва, якая сталася лягічным куль
мінацыйным акордам у працэсе
фармаваньня беларускай нацыі.
Абвесьціўшы незалежнасьць
дзяржавы ў межах пражывань
ня сваей нацыі, беларусы занялі,
словамі Янкі Купалы, “свой па
чэсны пасад між народамі”1.
У тойжа час, варта памятаць,
што гістoрыя дзяржаўных фар
маваньняў на тэрыторыі Белару
сі налічвае ўжо больш за адзі
наццаць стагодзьдзяў. Пад 862м
годам у летапісных крыніцах
упершыню ўзгадваецца Полацак
як цэнтр самастойнага і моцнага
дзяржаўнага ўтварэньня – По
лацкага княства. Беларускія ар
хеолягі да тагож даказалі, што
горад паўстаў на стагодзьдзе ра
ней за яго першую згадку2. На
вукоўцы таксама вызначылі,
што ў межах уладаньняў Полац
ку жылі ня толькі ягоныя засна

вальнікі – славянскія плямёны
крывічоў – але і дрыгавічы. Ме
навіта гэтыя дзьве групы сталі
асновай этнагенэзу беларусаў,
таму Полацкае княства па праву
лічыцца першым прабеларускім
дзяржаўным утварэньнем. А ў
другой палове Хга стагодзьдзя
на тэрыторыі Беларусі было ўжо
два княжаньні: летапіс паведам
ляе і пра Тураўскае княства3.
У сярэдзіне ХІІІга стагодзьдзя
на беларускіх землях утварыла
ся Вялікае Княства Літоўскае
(ВКЛ) з цэнтрам у Новагародку.
Тут варта ўзгадаць, што летапіс
ная Літва, ад якой атрымала наз
ву новая дзяржава і адкуль па
ходзіў яе заснавальнік Міндоўг,
знаходзілася на тэрыторыі су
часнай Беларусі менавіта каля
Новагародку, што пераканаўча
даказаў выбітны беларускі гісто
рык Мікола Ермаловіч4. Такім
чынам, ёсць усе падставы казаць
пра ВКЛ, як пра беларускую
дзяржаву, бо Княства пачалося
на нашых землях, прабеларускі
этнас складаў большасьць на
сельніцтва, а старабеларуская
мова была дзяржаўнай.
Нажаль, з канца ХVIга ста
годзьдзя беларуская дзяржаў
насьць прыйшла ў часовы заня
пад: спачатку пасьля вуніі з
Польшчай утварылася фэдэра
цыя Рэч Паспалітая, у якой Ка
рона заўсёды імкнулася даміна
ваць ды з гэтымі мэтамі праводзі

ла палітыку “палянізацыі”. А по
тым, пасьля падзелаў Рэчы Пас
палітай, беларускія землі апыну
ліся ў межах Расейскай імпэрыі,
ды “палянізацыя” зьмянілася
яшчэ больш жорсткай “русіфі
кацыяй”.
Аднак, нават здаваласяб та
кая неспрыяльная для развіцьця
народу падзея, як страта дзяр
жаўнасьці ды гвалтоўнае выні
шчэньне ўсяго адметна беларус
кага, не прыпыніла працэсу кан
чатковага фармаваньня беларус
кай нацыі. На пряцягу ХІХга
стагодзьдзя гэты працэс уваса
біўся нацыянальнавызвольным
рухам, зьяўленьнем уласна бе
ларускай літаратуры, нацыя
нальнага друку, грамадзкакуль
турным адраджэньнем, ства
рэньнем беларускіх палітычных
партый ды, нарэшце, абвешчань
нем незалежнасьці БНР.
Трэба адзначыць, што ўздым
беларускага руху ў ХІХм ста
годзьдзі адбываўся разам з мабі
лізацыяй нацыянальнага зма
ганьня па ўсей Эўропе. З часу
Францускай рэвалюцыі, якая
была ў канцы ХVIIIга стагодзь
дзя, на міжнародную палітыч
ную арэну на зьмену вялізным
шматнацыянальным імпэрыям
прыйшла нацыянальная дзяржа
ва – утварэньне, якое найбольш
увасабляла сабой прынцып ім
кненьня народаў да сувэрэн
насьці, упершыню дакумэнталь

на замацаваны ў Вэстфалійскай
мірнай дамове 1648га году.
У гэтым – першая характэр
ная асаблівасьць міжнародных
адносінаў на сучасным этапе
гісторыі: пачынаючы з канца
XVIIIга стагодзьдзя нацыяналь
ная дзяржава стала галоўным
суб’ектам сусьветнай палітыкі,
так званай Вэстфалійскай сыс
тэмы міжнародных адносінаў.
Нават зараз, калі ўсё больш на
вукоўцаў гавораць пра заняпад
сыстэмы нацыянальных дзяр
жаў5 зза растучай узаемаза
лежнасьці краін адна ад другой
ды пасьпяховай рэгіянальнай
інтэграцыі, падставаў казаць пра
новы сусьветны парадак не вы
падае. Як паказвае прыклад са
мага пасьпяховага з інтэграцый
ных праектаў – Эўразьвязу –
асабістыя інтарэсы кожнай кра
іны ўсё яшчэ настолькі моцныя,
што, здаваласяб такі эфэктыў
ны мэханізм як аб’яднаная Эўро
па, можа даць збой у любы мо
мант. Напрыклад, нядаўна так
адбылося з ратыфікацыяй Ліса
бонскай дамовы, калі ірляндцы
сказалі “не” глыбейшай эўра
пейскай інтэграцыі.
Другая характэрная асаблі
васьць гэтай сыстэмы – даміна
ваньне некалькіх моцных дзяр
жаваў (ці, такбы мовіць, супэр
дзяржаваў), якія фармавалі су
сьветны парадак адпаведна сва
ім інтарэсам. Такія краіны, як

ЗША, Вялікая Брытанія, Японія,
Нямеччына, Францыя, Кітай,
Расея (СССР) у той ці іншай сту
пені ёсьць, былі ці спрабавалі
стаць імпэрыямі напрацягу свай
го існаваньня. Яны ў той ці ін
шай ступені кантралююць су
сьветную бясьпеку. Яны распа
чалі большасьць войнаў, у тым
ліку дзьве сусьветныя. Пасьля іх
яны нязьменна перароблівалі
мапу сьвету на карысьць пера
можцаў. Яны падтрымліваюць
сыстэму міжнародных адносінаў
па прынцыпу так званай ваенна
палітычнай раўнавагі: калі адна
з супэрдзяржаў назапашвае да
датковую моц ды будуе агрэсіў
ныя пляны, некаторыя іншыя
аб’ядноўваюцца ў кааліцыю ды
“балянсуюць” свае сілы супроць
той, якая шукае гегемоніі.

1 Верш “Маладая Беларусь”,
Янка Купала, 1911-1912 гг.
2 “Нарыс Гісторыі Беларусі”,
Генадзь Сагановіч, Менск, 2001.
Ст. 25.
3 Там жа.
4

Гл. “Беларуская Дзяржава
Вялікае Княства Літоўскае”, Мікола Ермаловіч, Менск, 2000.
5 Гл., напрыклад, “The Breaking
of Nations: Order and Chaos in the
Twenty-first
Century”,
Robert
Cooper, New York, 2003.
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Беларусь за месяц
Выбары ў парлямэнт
28 верасьня ў Беларусі прайшлі выба
ры ў Палату прадстаўнікоў Нацыяналь
нага сходу. Ніжняя палата, у адрозьнень
не ад верхняй (Савета Рэспублікі), абіра
ецца ўсеагульным галасаваньнем. Адмет
насьць беларускіх выбараў у тым, што
яны праходзяць паводле мажарытарнай
асновы (не паводле партыйных сьпісаў),
дый амаль усе кандыдаты абіраюцца ў
першым туры, як “прагназуе” прэзыдэнт
і кіраўніцтва Цэнтарвыбаркаму.
Вось і сёлета ва ўсіх 110 выбарчых ак
ругах дэпутаты былі абраныя ў першым
туры. Што дало потым кіраўнічцы Цэн
тральнай выбарчай камісіі Лідзіі Ярмо
шынай іранізаваць, што адсутнасьць дру
гога туру зэканоміла 4 млрд. рублёў (2
млн. даляраў).

Ніводны дэпутат ад апазыцыі (а іх было
65 чалавек ад розных партый і рухаў) у
парлямэнт ня трапіў. Іх папросту не пра
пусьцілі. Хоць напярэдадані і ва ўладных
структурах, і апазыцыйных колах цырку
лявалі чуткі, што на фоне кантактаў з
Эўропай (з мэтай скасаваньня санкцый ў
дачыненьні да Беларусі) некалькі апазы
цыйных кандыдатаў у парлямэнт пра
пусьцяць. Спачатку называўся г. зв.
“Сьпіс пяці”, потым “Сьпіс 22х”.
У Менску апазыцыйным кандыдатам
малявалі ня больш за 16%. Былы на
месьнік старшыні Партыі БНФ Алесь
Міхалевіч атрымаў 15%, старшыня Пар
тыі Камуністаў Беларускай Сяргей Ка
лякін – 15,6%, дачка палітвязьня Аляк
сандра Казуліна – Вольга Казуліна –
8,6%, старшыня Аб’яднанай Грамадзян
скай Партыі Анатоль Лябедзька – 9,7%.
У тойжа час амаль усе кандыдаты ад ула
ды набралі па 70%. У правінцыі дэмакра
тычныя кандыдаты атрымлівалі болей.
Своеасаблівымі рэкардсмэнамі выгляда
юць Іван Шэга са Слоніму (Партыя БНФ)
і Яраслаў Раманчук з Горадні (АГП), якія
на выхадзе атрымалі больш за 30 % гала
соў. Апэляцыі дэмакратычных кандыда
таў перагледзець вынікі выбараў па асоб
ных акругах ні да чаго не прывялі. Вынікі

Н

ягледзячы на некато
рыя нязначныя паляп
шэньні, парлямэнцкія
выбары 28 верасьня ў Беларусі
не адпавядалі стандартам АБСЭ
для дэмакратычных выбараў.
Такую выснову зрабілі міжна
родныя назіральнікі.
Выбары адбыліся ў жорстка
кантраляваных умовах, і выбар
чая кампанія была практычна не
заўважная. Працэс галасавань
ня быў наладжаны добра, але па
горшыўся падчас падліку гала
соў. У заяве адзначаецца, што
абяцаньні беларускіх уладаў за
бясьпечыць празрыстасьць пад
ліку галасоў не былі выкананыя.
На 48% участкаў, якія наве
далі назіральнікі АБСЭ, яны аца

зацьверджаныя ЦВК і адобраныя Лука
шэнкам.
Першае паседжаньне новай палаты (гэ
та ўжо чацьверты парлямэнт пасьля рэ
фэрэндуму 1996 г.) заплянаванае на 27
кастрычніка.

Дзьве калёны на Дзяды
Партыя БНФ (старшыня Лявон Барш
чэўскі і ягоны намесьнік Віктар Івашке
віч) падалі заяўку на традыцыйнае шэсь
це на Дзяды (2 лістапада), Мяркуецца,
што людзі зьбяруцца на Ўсходніх могіл
ках, дзе пахаваныя Васіль Быкаў, Ула
дзімер Караткевіч. Уладзімер Мулявін,
Пётра Машэраў. Збор заплянаваны а 12
й гадзіне. Потым адбудзецца шэсьце
праспэктам Незалежнасьці, вуліцай Калі
ноўскага, Лагойскім трактам да Курапа
таў, дзе адбудзецца ўшанаваньне памяці
ахвяраў бальшавіцкага тэрору.
Цікава, што напачатку лідэр Партыі
БНФ Лявон Баршчэўскі меў дамоўле
насьць зь лідэрам КХПБНФ Зянонам
Пазьняком аб сумесным ладжаньні Дзя
доў. Але потым КХПБНФ адмовілася.
Папярэдне ёсьць інфармацыя, што сябры
КХПБНФ дый іншыя грамадзкія акты
вісты традыцыйна зьбяруцца ля будынка
гадзіньнікавага заводу і адтуль накіруюц
ца ў Курапаты. Магчыма, дзьве калёны
злучацца ва ўрочышчы.
Менавіта 20 гадоў таму, у 1988 годзе,
прайшлі першыя Дзяды ў Менску. Тады
яны былі брутальна разагнаныя міліцы
яй.

БНФ – 20 гадоў
19
кастрычніка
спаўняецца 20 гадоў,
як у Менску, у Чырво
ным касьцёле (тага
часны Дом кіно), быў
створаны Беларускі
Народны Фронт. З нагоды юбілею запля
наваныя некалькі ўрачыстых акцый.

Джэймс Бонд адпачывае
30 верасьня ў Менску затрымалі чала
века, якому “выставілі падазрэньне” ў
выбуху 4 ліпеня. Гэта быў 21гадовы
Аляксандар Корык, ураджэнец Бярэзін
скага раёну. Ён працаваў да сярэдзіны ве
расьня ў фірме, што пастаўляла на бела
рускі рынак сок “Садочак”. У пакеце з
пад гэтага соку і знаходзілася выбухоўка,
што ўзарвалася падчас сьвяткаваньня
Дня незалежнасьці ў Менску ў ноч на 4
ліпеня. Тады пацярпела больш за 50 ча
лавек, 46 чалавек апынуліся ў бальніцах
з раненьнямі розных ступеняў цяж
касьці.
Цікава тое, што А. Корык сам зьвяр
нуўся ў міліцыю і паведаміў пра выпадак,
што здарыўся зь ім за тыдзеньдва да вы
буху.

нілі працэс падліку галасоў, як
“кепскі” ці “вельмі кепскі”.
Там, дзе быў магчымы доступ
да падліку галасоў, было выяў
лена некалькі выпадкаў сьвядо
май фальсыфікацыі.
Назіральнікаў АБСЭ ў 35%
выпадкаў не дапусьцілі да назі
раньня за падлікам галасоў ці пе
рашкаджалі назіраньню. У заяве
гаворыцца, што гэта паставіла
пад сумнеў гэты важны элемэнт
выбарчага працэсу.
“Я адначасова адчуваю на
дзею і расчараваньне, — заявіў
кіраўнік місіі назіральнікаў АБ
СЭ Герт Арэнс. — Надзею, таму
што калі мы прыехалі сюды, быў
нейкі вецер пераменаў у выбар
чай атмасфэры; расчараваньне,
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Хлопец працаваў мэрчындайзэрам. Ад
нойчы, вяртаючыся дахаты пасьля вы
кладкі тавару ў гіпэрмаркеце, на прыпын
ку з просьбай закурыць да яго зьвярну
ліся невядомыя маладыя людзі. Як быц
цам у якасьці падзякі за некалькі цыгарэт
яны параілі невядомаму зьяжджаць з го
раду, паколькі будуць узрываць Менск.
Пра гэта А. Корык распавёў пасьля вы
буху сябру, а потым і ў міліцыі. 30 верась
ня Корыка затрымалі і зьмясьцілі ў ізаля
тар, на ягонай кватэры правялі ператрус.
Выклікалі ў міліцыю і сябра. А 10 ка
стрычніка выпусьцілі зь ізалятара і само
га Корыка, пратрымаўшы 10 дзён. Хлопец
даў падпіску аб не разгалошаньні, але па
ведаміў, што на працягу 10 дзён яго дапы
талі толькі адзін раз. І тое, допыт цяг
нуўся ня больш за 5 хвілін.
Здаецца, расьсьледаваньне выбуху не
пасунулася ні на сантымэтар.
Тым часам па ўсёй Беларусі выкліка
юць здаваць сьліну і адбіткі пальцаў тых,
хто служыў у войску і быў зьвязаны з ра
дыёсправай, выбухоўкай. Бяруць адбіткі
пальцаў у студэнтаўхімікаў.

Паўлічэнку зволілі
Палкоўнік
Дзьмітры Паўлі
чэнка, які пада
зраецца ў датыч
насьці да зьнік
неньняў Заха
ранкі, Ганчара,
Красоўскага і За
вадзкага, адхіле
ны ад займанай
пасады і заліча
ны ў распара
джэньне камандуючага ўнутранымі вой
скамі. Цяпер 3й асобнай брыгадай спэц
прызначэньня войскаў МУС будзе каман
даваць палкоўнік Юры Караеў, які зусім
нядаўна быў прызначаны камандзірам
Палка міліцыі спэцыяльнага прызначэнь
ня (былы АМОН).

Заснаваны новы рух
У Летуве заснаваны рух у абарону рэ
прэсаваных. Адзін зь ягоных заснаваль
нікаў прафэсар Юры Бандажэўскі. Так
сама сярод заснавальнікаў прадстаўнікі
летувіскай грамадзкасьці, прадпрымаль
нікі й юрысты. Бандажэўскі кажа, што
Рух будзе дапамагаць усім беларускім
грамадзянам, хто змагаецца за свае пра
вы. «Любое ўшчамленьне правоў чалаве
ка зьяўляецца рэпрэсіямі», — лічыць
прафэсар.
Доктар мэдыцынскіх навук Юры Бан
дажэўскі – аўтар дасьледаваньняў аб
уплыве малых дозаў радыяцыі на арга
нізм чалавека. Ён шэсьць гадоў правёў у
турме нібыта за атрыманьне хабару.
Сваю віну ён не прызнаў, заявіўшы, што
беларускія ўлады такім чынам расправі
ліся зь ім за ягоную навуковую дзей
насьць у Гомельскім мэдыцынскім унівэр
сытэце.

таму што мы ня здолелі паба
чыць вырашэньня праблемы з
назіраньнем за выбарамі, якая
існавала ў гэтай краіне доўгі час
– а менавіта праблемы непраз
рыстасьці падліку галасоў. Але
мы спадзяемся, што паляпшэнь
не супрацоўніцтва падчас гэтых
выбараў можа стаць падмуркам

А што беларусы?
2010 год абвешчаны ў Летуве Годам
Грунвальдзкай бітвы – будуць адзначац
ца 600я ўгодкі сечы пад Дуброўнам і Та
нэнбэргам. З гэтае нагоды парлямэнт Ле
тувы прыняў адмысловую адозву і абавя
заў урад распрацаваць праграму мера
прыемстваў на наступны год.
Плянуецца, што ўдзел у мерапрыем
ствах возьмуць Летува і Польшча. А бе
ларускі ўдзел пакуль не заплянаваны.
Хоць пад Грунвальдам змагаліся і выхад
цы з нашых зямель.

У гонар Быкава
У Віцебску ўсталявалі мэмарыяльную
дошку ў гонар народнага пісьменьніка Бе
ларусі Васіля Быкава. Шыльда разьмеш
чана на будынку дзіцячай мастацкай шко
лы па вуліцы Суворава. У гэтым доме да
вайны разьмяшчалася мастацкая вучэль
ня, дзе на скульптурным аддзяленьні ву
чыўся будучы пісьменьнік.

Пэнсіянэры й пэнсіі
У Беларусі 2,5 мільёна пэнсіянэраў,
што складае 26% ад усяго насельніцтва
краіны. З гэтых 2,5 млн – 157 тысяч
самотныя пажылыя людзі, але 592 тыся
чы тыя, хто жыве аднаасобна, 55,4 тыс.
вэтэранаў Вялікай Айчыннай. 679 чала
век дасягнулі стогадовага веку.
Сярэдняя працоўная пэнсія цяпер скла
дае 394 тысячы 147 рублёў.

Насельніцтва Беларусі
Паводле зьвестак Статыстычнага камі
тэту (былое Міністэрства статыстыкі і
аналізу) на 1 верасьня 2008 году насель
ніцтва Беларусі склала 9 млн 676,2 тыс..
У параўнаньні зь 1 верасьня 2007 году
гэтая лічба зьменшылася на 20,8 тысяч
чалавек. За студзень—жнівень сёлета ў
краіне нарадзілася 71,3 тысяч чалавек,
памерлі — 88,6 тыс.
За студзень—жнівень бягучага году ў
краіну прыехалі 9821 чалавек і выехалі
6056, г. зн. міграцыйны прырост склаў
3765 чалавек. Хоць тут станоўчая лічба.

Стыпэндыі М. Шарапавай
Зорка сусьветнага тэнісу Марыя Шара
пава абвясьціла аб праграме стыпэндый у
$210 тыс. для студэнтаў — выхадцаў з
раёнаў Беларусі, пацярпелых у выніку
аварыі на Чарнобыльскай АЭС. Стыпэн
дыі дазволяць 12 таленавітым маладым
людзям прайсьці поўны курс навучаньня
ў Акадэміі мастацтваў і БДУ.
Раней Фонд Марыі Шарапавай выдат
каваў 100 тысяч даляраў на рэалізацыю
праектаў для дзяцей і моладзі з рэгіёнаў
Беларусі, Расеі і Украіны, што пацярпелі
ад аварыі на ЧАЭС.
Марыя нарадзілася ў 1987 годзе ў сібір
скім гарадку Нягань, куды ейныя бацькі
пераехалі з Гомеля адразу пасьля чарно
быльскай катастрофы.

для сапраўднага дыялёгу аб вы
кананьні нашых рэкамэнда
цыў”.
Сярод пазытыўных зьменаў
назіральнікі АБСЭ адзначаюць
крыху большы доступ прадстаў
нікоў апазыцыі да выбарчых ка
місій, рашэньне паўторна тран
сьляваць пяціхвілінныя выступы
кандыдатаў па дзяржаўным тэ
лебачаньні, а таксама рэкамэн
дацыю апячатваць шчыліны ў
скрынях для бюлетэняў на ноч
падчас пяцідзённага датэрміно
вага галасаваньня.
Некаторыя кандыдаты апазы
цыі адзначылі прагрэс у магчы
масьці бесьперашкодна право
дзіць сустрэчы ў вызначаных
для гэтага месцах.

Уласны карэспандэнт
У заяве адзначаецца, што бе
ларускае заканадаўства пара
нейшаму стварае перашкоды для
правядзеньня выбараў у адпавед
насьці з абавязаньнямі ў межах
АБСЭ. Асьвятленьне кампаніі ў
мэдыях не давала выбарцам важ
най інфармацыі, каб тыя маглі
зрабіць інфармаваны выбар. Па
літычныя партыі адыгрывалі ня
значную ролю, і абмежаваньні з
боку ўладаў не дазволілі пра
весьці актыўную кампанію з са
праўднай канкурэнцыяй.
У місію ўваходзілі 450 назі
ральнікаў з 43 краін, якія прад
стаўлялі Бюро дэмакратычных
інстытутаў і правоў чалавека і
Парлямэнцкую асамблею АБСЭ.

Радыё Свабода
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“народ заўсёды здольны абараніць сябе сам,
калі адчуе сябе народам.”
(Ліст да сяброў КансэрватыўнаХрысьціянскай Партыі – БНФ і беларускіх адраджэнцаў)

Зянон ПАЗЬНЯК

С

кончыліся чарговыя фальшывыя
выбары ў Беларусі. Галоўны вы
нік: непрызнаньне выбараў. На
родны байкот адбыўся. Бальшыня бела
русаў не прыйшлі галасаваць. Выбары
сфальсыфікавалі. 28га верасьня ў Бела
русі прагаласавала ня больш за 30 адсот
каў выбаршчыкаў (а ў Менску яшчэ
менш). Беларусы не прызнаюць гэтыя вы
бары за сапраўдныя. Непрызнаныя яны
таксама за дэмакратычныя і справядлі
выя назіральнікамі АБСЭ.
Такім чынам, дзякуючы працы нашай
Партыі Фронту над байкотам галасавань
ня, дзякуючы правільнай ацэнцы настро
яў людзей (якія не жадалі больш галаса
ваць) і арыентацыі на гэтыя настроі, а
таксама, дзякуючы агульным фіксацыям
парушэньняў заканадаўства, якое зана
тавалі ўсе змагары з выбарчым фарсам,
дасягнута галоўная задача нашага зма
ганьня ў гэтых выбарах: непрызнаньне іх
за дэмакратычныя і нелегітымізацыя
фальшывай палатыпарлямэнту. Гэта
вельмі важны вынік, які дазваляе белару
сам захаваць пазыцыі ў змаганьні з ра
сейскай акупацыйнай палітыкай і экана
мічнай агрэсіяй.
Масква хацела мець прарасейскі легі
тымны парлямэнт у Беларусі, каб праз
яго (абмінаючы і ціснучы на нелегітымна
га Лукашэнку) замацоўваць тут, нібыта ў
“прававым” полі, вынікі сваёй палітыкі
(захоп беларускай маёмасьці, увядзеньне
ракетаў, войска і г. д.). Прарасейскі пар
лямэнт яны сумесна з рэжымам прызна
чылі. Але зь “легітымнасьцю” – ня вый
шла, не ўдалося.
Ня будзем удавацца ў пытаньне, чаму
рэжым павёў сябе такім чынам і не пры
слухаўся да шулерскіх падказак з Эўро
пы (не уключыў “апазыцыянэраў” у пар
лямэнт). Прычыны такіх паводзінаў рэ
жыму – вядомыя і лягічныя. Тут ён спра
цаваў на сябе. Намжа галоўнае – які
вынік. А вынік такі, што рэжым застаўся
пры сваім, а Масква не атрымала жадана
га. Гэты варыянт захаваньня пазыцыяў
найменш дрэнны з тых, якія маглі быць.
Вядома, вынікі быліб лепшыя, каліб у
нас дзейнічалі нармальныя беларускія
партыі, а не псэўдаапазыцыя паза нацы
янальнага кшталту. У сытуацыі, якая
ўзьнікла, рэжым можна было паслаць у
накаўт (каліб у час фальшаваньня “па
пярэдніх выбараў” псэўдаапазыцыя пад
трымала байкот і зьняласяб з выбараў).
Аднак, народжаны поўзаць, лятаць ня
можа. Вырашылі, што лепш атрымаць
мокрай анучай па твары ад Лукашэнкі,
чам парушыць крэдытнападмацаваны і
некампэтэнтны загад Брусэля ісьці да
канца (толькі круглыя брусэльскія “ра
зумнікі”, маглі сур’ёзна паверыць, што

Лукашэнка выканае іхнюю прапанову
пра 22х “апазыцыянэраў” у парлямэн
це). Зрэшты, хто, як і для чаго гэтую
квазіапазыцыю стварыў, мы добра веда
ем. За восем гадоў існаваньня яна нічога
не дала Беларусі, акрамя шкоды, пара
зы, заблытваньня думак у галовах лю
дзей і адводу іх ад нацыянальнага ба
чаньня рэчаіснасьці. Ніякіх, нават міні
мальных, дасягненьняў яна ня мела і
ніякіх пэрспэктываў ператварыцца ў
нацыянальную беларускую сілу ня мае.
З гэтай публікай трэба разьвітвацца без
шкадаваньня. Чым хутчэй яна зьнікне і
разьбяжыцца, тым лепей для Беларусі.
Гэтыя выбары (у якіх псэўдаапазыцыя
ўдзельнічала “да канца”) якраз паказалі
яе поўную залежнасьць ад чужой палі
тыкі і ад чужых інтарэсаў, яе незацікаў
ленасьць лёсам нацыі і, фактычна, нежа
даньне яго разумець.
Становішча пасьля выбараў можна
ацаніць для беларусаў як захаваньне ра
нейшых пазыцыяў усіх бакоў. Але гэта
часова. Сытуацыя будзе мяняцца ў сувязі
з насіленьнем агрэсіі расейскага гэбізму,
якую мы ўжо даўно назіраем у нашай
частцы Эўропы. Новае тут толькі тое,
што пасьля расейскага нападу на Грузію
гэтая разбойная палітыка, нарэшце, на
палохала сонную Эўропу, занятую сваімі
лібэральнымі псэўдапраблемкамі. Ра
сейская агрэсія ў Чачэніі, варварскае
забіваньне чачэнскіх людзей і вынішчэнь
не Чачэніі на вачах усяго чалавецтва ім
аказалася замала, каб праймацца (відаць,
інтарэс быў недастатковы.) Цяпер, пась
ля расейскагрузінскай вайны, эўрапа
літыка стала рухацца ў геапалітычным
кантэксьце. А гэта азначае, што так зва
ныя “каштоўнасьці дэмакратыі”, “правы
чалавека” і іншая папулярная левадэма
гогія адыходзіць на другі плян. На першы
плян становіцца інтарэс бясьпекі дзяр
жаўнага, эканамічнага і культурнага існа
ваньня, пытаньне тэрыторыяў і разьмер
каваньне сілы.
У гэтай сытуацыі псэўдаапазыцыя,
створаная Гансам Вікам і КГБ, пад дэма
гагічны тэзіс “правоў чалавека”, ёсьць аб
салютова не прыдатная да такой “экзыс
тэнцыйнай” палітыкі, і нават для выка
рыстаньня з прычыны сваёй пазыцыйнай
дурноты, адсутнасьці нацыянальнай ідэа
лёгіі і адсутнасьці разуменьня сэнсу
палітычнае барацьбы ў Беларусі. Вікаў
ская падстаўная апазыцыя – гэта ты
повая маргінальная зьява, якую ства
рылі паза межамі беларускіх нацыя
нальных інтарэсаў і выцягнулі на паве
рхню ў інтарэсах Эўразьвязу, Масквы і
нават рэжыму (пра што ня раз сьвед
чыў Лукашэнка). Цяпер, у абставінах
пра якія мы ўсяму Захаду цярпліва да
водзім з 1994га году, Эўропа расплюш
чыла вочы, занепакоілася і, не разважаю
чы, ідзе на кантакт з прамаскоўскім рэ
жымам Лукашэнкі, дэманструе тым са
мым поўнае фіяска ўсёй сваёй ранейшай
павярхоўнай, прарасейскай і прымітыў
най палітыкі ў дачыненьні да Беларусі.
(Самае істотнае, што ў гэтай эўра
палітыцы і “дэмакратыі” няма месца
для беларускага народу.)
У сярэдзіне 90х гадоў існавала моцная
нацыянальная беларуская альтэрнатыва
прамаскоўскаму рэжыму. Гэта Беларускі
Народны Фронт, які яднаў увесь антырэ
жымны рух. У той сытуацыі актуальным
быў сэнс зьмены ўлады, бо ў гэтым вы
падку (у выпадку пераходу ўлады да
БНФ) Масква мусілаб згарнуць сваю
акупацыйную палітыку на Беларусі. Ме
навіта праз Ганса Віка і менскую Місію

АБСЭ нямецкая Эўропа, штурхаючы
свае асобныя пляны, спрычынілася да
разбурэньня БНФ – нацыянальнай аль
тэрнатывы прамаскоўскаму рэжыму і
дыктатуры ў Беларусі. На гэта былі ад
пушчаныя вялікія сродкі. Эўрапалітыкі
разьведчыкі дзеля разбурэньня БНФ не
спыніліся нават перад супрацоўніцтвам з
КГБ (Ганс Вік) і з рэжымам Лукашэнкі.
Урэшце вынік быў дасягнуты, Фронт рас
палавінілі і побач стварылі ненацыяналь
ную, неадраджэнскую “дэмакратычную
апазыцыю” з агентуры, саўковай інтэлі
генцыі, з былой намэнклятуры і былых
хаўрусьнікаў Лукашэнкі, з падкантроль
ных малых партыяў, з нацыянальна
аморфных, наіўных і проста з нацыяналь
на нявызначаных і, больш таго, варожых
да беларушчыны людзей, куды ўпіхнулі
нават Гайдукевіча і камуністаў ды гранта
вых шабашнікаў, заўсёды гатовых падза
рабіць “на палітыцы” і на чым трапіцца.
Восем гадоў пры дапамозе гэтай псэўда
апазыцыі левая Эўропа і Масква нішчылі
беларускую нацыянальную палітыку ў
Беларусі, імітуючы барацьбу з рэжымам
за “дэмакратыю” і правы бесталковага
чалавека. І вось фініш. Саляна тэлефануе
Лукашэнку, Сікорскі спатыкаецца з Мар
тынавым, п’е зь ім самагонку, закусвае
зубрацінай.
“Нас кінулі!” – пакрымінальнаму ле
мантуюць гэтыя няшчасныя “апазыцыя
нэры” пасьля выбарчай камэдыі, не разу
меючы, што адбываецца. Тым часам фарс
пашыраецца. Я ўжо пісаў у папярэднім
лісьце (“Яшчэ раз аб так званым “геа
палітычным” выбары рэжыму” –
<bielarus.net>), чым скончыліся перамо
вы Сікорскага з Мартынавым аб супра
цоўніцтве. Рэжым запатрабаваў ад Поль
шчы выдаць беларускіх палітычных уце
качоў “беларускаму правасудзьдзю”. На
ват сьпіс прад’явілі (такое вось “супра
цоўніцтва” з гэб’ём). Далейшае “пацяп
леньне клімату” ў адносінах з рэжымам
будзе, відаць, вельмі небясьпечнае для
беларускай палітычнай эміграцыі.
Аднак трэба разумець, што на этапе ге
апалітыкі любая апазыцыя рэжыму (ак
рамя нацыянальнай) патрэбная і Маскве,
і Эўразьвязу. Завязка толькі на рэжым
ную ўладу (а фактычна, на Лукашэнку)
пазбавілаб усходніх і заходніх палітыкаў
манэўру, уплыву на “прадмет палітыкі” і
на разьвіцьцё пэрспэктывы. Таму ні
Эўразьвяз, ні Масква падстаўную “апа
зыцыю” ня “кінуць”. Яна ім патрэбная
для маніпуляцыяў, падціскаць узурпата
ра і нішчыць, прафанаваць беларускае
Адраджэньне.
Акрамя ўжо існуючай лініі паралель
ных кантактаў, арыентаванай на Эўразь
вяз (А. Мілінкевіч), Масква пачала выбу
доўваць таксама другую лінію, нацэле
ную праз Эўразьвяз – на ЗША. Дзеля гэ
тага, відаць, быў выпушчаны з турмы А.
Казулін. Сумніўна, што ў Лубянкі з гэта
га нешта пуцёвае будзе (улічваючы аса
бістыя якасьці Казуліна), але спробы та
кой стандартнай гульні назіраюцца.
Тым часам ва ўмовах, дзе геапалітычны
крытэр ёсьць галоўны, цалкам не зацікаў
леным ў існаваньні любой апазыцыі па
вінен быць А. Лукашэнка. Узурпатару
лепш завязаць інтарэсы Захаду і Ўсходу
на сябе аднаго і маніпуляваць адносінамі.
Таму ягоная нядаўняя заява аб зьнікнень
ні “апазыцыі” ў бліжэйшы час мае асэн
саваны зьмест. Ёнбы ліквідаваў яе, аднак
зрабіць гэта цалкам яму не дадуць Мас
ква і Захад, якім патрэбны гэты канал.
Але ў новых рэпрэсіях і арыштах можна
не сумнявацца.

І ўсёж дзеля цывілізаванага вобразу і
камуфляжу ўзурпатару патрэбна мець
нейкі фантом апазыцыі зь нібыта “кан
структыўным” абліччам (тады АМАП і
спэцназ будуць біць і хапаць на вуліцах не
“апазыцыю”, а “экстрэмістаў” і “тэра
рыстаў”). Можна не зьдзіўляцца, калі та
кую “канструктыўную апазыцыю” рап
там сфармуюць.
Трэба, аднак, разумець, што ўсялякія
маніпуляцыі непрыяцеляў беларускага
Адраджэньня з падстаўной апазыцыяй ды
іншымі фантомамі, нягледзячы на шкод
насьць, ня будуць мець вырашальнага
значэньня ў змаганьні ў Беларусі. Зыход
барацьбы залежыць толькі ад самых бела
русаў. І цяпер, калі вымоўна агалілася аг
рэсіўная імпэрская палітыка расейскага
гэбізму, калі шмат хто пасапраўднаму
зразумеў небясьпеку, паўстае пытаньне
аб агульным дзеяньні, трэба задумацца
пра сутнасьць паводзінаў, пра агульны
беларускі шлях.
Гэты шлях заўсёды, і асабліва цяпер,
ёсьць шлях да беларускай нацыянальнай
ідэі. Усе іншыя шляхі, на якія штурхаюць
людзей ворагі Бацькаўшчыны, ёсьць шля
хі ў небыцьцё. Нацыянальная ідэя пачы
наецца з нацыянальнай мовы. Беларус
кая мова ёсьць нацыянальная каштоў
насьць нумар адзін. Гэта ёсьць душа, сро
дак перадачы і тэрыторыя нашай культу
ры.
Усялякая нацыянальная ідэя грунтуец
ца на нацыянальнай сьведамасьці, якая ў
сваю чаргу грунтуецца на чалавеку, які
ўсьведамляе сябе нацыяй. Усьведамлень
не сябе нацыяй азначае, што кожная асо
ба нацыі ўспрымае сябе народам – част
кай агульнай культурнай лучнасьці, якая
стаіць на гісторыі.
Усялякая нацыя імкнецца рэалізаваць
сваё жыцьцё, гісторыю і будучыню ў неза
лежнай нацыянальнай дзяржаве. Такім
чынам, мова, сьвядомасьць, гісторыя,
культура і незалежная нацыянальная
дзяржава – вось галоўныя складнікі на
цыянальнай ідэі, якія для кожнага на
цыянальна культурнага чалавека зьяў
ляюцца прынцыпамі грамадзкага існа
ваньня. Палітыка, эканоміка, сацыяльнае
ўладкаваньне і г. д. ёсьць вытворнае ад
нацыянальнай ідэі.
Ня стаўшы на нацыянальны шлях,
грамадзтва не дасягае свабоды, — каш
тоўнасьці, якую можна рэалізаваць
толькі ў незалежнай нацыянальнай
дзяржаве.
Беларусам трэба станавіцца салідар
нымі на нацыянальных каштоўнасьцях і
яднацца ў нацыянальнай ідэі. Найперш
гэта павінна зрабіцца агульным станам,
зь якога можа вылучыцца салідарны рух
за вольную будучыню і разьвіцьцё Бела
русі. На нацыянальнай ідэі павінны
ўзьнікаць асяродкі, арганізацыі, суполкі,
ініцыятывы, калектывы і рухі – крыніцы і
ручаінкі, што імкнуцца да вялікай вады.
Інакш ня ўзьнікне рака, ня стане магут
ная плын

* * *
Цяпер, у міжчасьсі, трэба нагадаць гра
мадзтву, што дамова, заключаная Лука
шэнкам і Ельцыным у сьнежні 1999 года
аб нейкай “саюзнай дзяржаве”, ёсьць ня
толькі незаконная, неканстытуцыйная,
нелегальная, але зьяўляецца сьведчань
нем злачынства, учыненага супраць Кан
стытуцыі і народу Беларусі. Усё, што
робіцца пад прыкрыцьцём псэўдаструкту
раў гэтай абалонкі “саюзнай дзяржавы”
ёсьць нелегальным, антызаконным дзе
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Беларуска – пераможца конкурсу

П

ачэсным тытулам “Міс Талент”
была ўганараваная 11 жніўня сё
лета ў НьюЁрку 16гадовая Да
ша Катовіч. Для беларусаў падзея цікавая
тым, што дзяўчына родам зь Менску. Да
ша прыехала з маці ў Амэрыку ўсяго тры
гады таму, але, як бачна, не разгубілася і
сьмела асвойвае амэрыканскі лад жыць
ця. Дзяўчына пасьпяхова вучыцца ў шко
ле, мае граматы за добрыя адзнакі ў матэ
матыцы і ангельскай, займаецца спортам,
лепшая спартоўка ў клясе па бегу.
Другі год яна вучыцца ў школе маста
цтваў імя Шастаковіча ў Брукліне, займа
ецца там эстраднымі танцамі. Менавіта
танцамі яна і заслужыла тытул “Міс та
лент”. Захапленьне танцамі ў Дашы ад
маці Вікторыі і бабулі Людмілы. Бабуля і
запісала Дашу на ўдзел у вядомым агуль
наамэрыканскім конкурсе “National
American Miss”. Ён праводзіцца штогод у
два этапы. Спачатку праводзяцца конкур
сы ў гарадох і штатах , а потым фінал – у
Каліфорніі.
Як жыхарка НьюЁрку, Даша брала
ўдзел у гарадзкім конкурсе, які адбываў
ся 911 жніўня. Менавіта там яна і была
прызнаная найбольш таленавітаю з 200
удзельнікаў у групе падлеткавай моладзі,
журы так высока ацаніла яе танцаваль
нае выступленьне.

Сёлета тытул “Міс НьюЁрк” атрымала
цёмнаскурая сьпявачка, а Даша выйшла
пасьля яе на другое месца ў агульным
конкурсе. Дзяўчына ўжо мае запрашэнь
не на ўдзел у фінале конкурсу ў Каліфор
ніі, які будзе праходзіць у лістападзе.

Новая кніга

Н

ядаўна пабачыла сьвет новая кніга “Белару
сы Аўстраліі: А хто там ідзе?”. Яе аўтарам
зьяўляецца прадстаўнік апошняй хвалі эмі
грацыі, сакратар Беларускага Гістарычнага Згурта
ваньня ў Аўстраліі і стваральнік сайту, прысьвечанага
аўстралійскім беларусам Віктар Кавалеўскі. Кніга вя
лікага фармату (А4) са значнай колькасьцю ілюстра
цый і дадаткам двух DVD абяцае стаць адметнай зья
вай у беларускім эміграцыязнаўстве.
“Беларусы Аўстраліі: А хто там ідзе?” — гэта спро
ба аўтара разабрацца ў шматлікіх і даволі складаных
пытаньнях гісторыі беларускай дыяспары ў Аўстраліі,
зразумець тыя шляхі, што
прыводзілі яго папярэднікаў
на аўстралійскі кантынэнт,
матывы іх грамадзкай актыў
насьці, асаблівасьці жыцьця ў
розных беларускіх асяродках
і г. д. На падставе сабранага
Беларускім
Гістарычным
Згуртаваньнем ў Аўстраліі
шырокага комплексу даку
мэнтальных і эпісталярных
крыніц, а таксама адмыслова
запісаных успамінаў белару
саў паваеннай эміграцыі Вік
тар Кавалеўскі асьвятляе
дзейнасьць беларускіх арга
нізацый і іх лідэраў.
У адмысловай прэамбуле
кнігі даюцца адказы на магчы
мыя пытаньні адносна таго,
як і для каго яна стваралася.
Аўтар адзначае, што ставіў
перад сабою мэту: “дасягнуць
у гэтай кнізе найбольшага да
кумэнтальнага насычаньня,
увесьці ў кнігу як мага больш
сьцьвярджаючых існаваньне беларускага нацыяналь
нага руху ў Аўстраліі дакумэнтаў, асабістых запісаў
лідэраў беларускага руху, выявіць іх ролю, адзначыць
асаблівасьці разьвіцьця беларускіх грамад у розных
гарадах Аўстраліі” (С. 18). Пры гэтым Віктар Кава
леўскі сьцьвярджае, што ня меў намеру зрабіць кнігу
навуковай. І сапраўды, праца гэтага аўтара — хутчэй
спроба адказаць самому сабе на пытаньне, хто такія
беларусы Аўстраліі.
Свае пошукі Віктар Кавалеўскі пачынае здалёк,
высьвятляючы для чытачоў, што такое Беларусь, і ча

На маё пытаньне, як яна рыхтуецца да
фіналу, Даша дала нечаканы адказ. Яна
сказала, што не паедзе гэтым разам ў Ка
ліфорнію, а лепш паспрабуе ізноў у на
ступным годзе ўзяць удзел у гарадзкім
конкурсе і заняць першае месца, стаць

“Міс НьюЁрк” і толькі тады ісьці ў фінал.
Вось такі характар і такая ўпэўненасьць у
сваіх сілах. Прызнаюся, што мяне гэта
прыемна зьдзівіла .
Але добра падрыхтавацца да новага
конкурсу для Дашы будзе вельмі ня
проста, бо цяпер яна вучыцца ў апошняй
12й клясе школы і будзе мець выпускныя
экзамэны, а пасьля гэтага трэба будзе
рыхтавацца да вучобы ў каледжы. Дзяў
чына вельмі любіць вучыцца і хоча пра
цягваць адукацыю далей. Яна ўжо выбра
ла для сябе будучую прафэсію, марыць
вывучаць юрыспрудэнцыю.
Даша марыць таксама паехаць на Ра
дзіму, пабачыць родных і сяброў, па якіх
вельмі сумуе. Але, толькі часова, бо ў
Амэрыцы ёй падабаецца, і найбольш тое,
што тут больш магчымасьцяў для самарэ
алізацыі.
Аднак, як прызнаецца дзяўчына, ейныя
посьпехі – гэта ня толькі яе ўласная за
слуга, але і вялікая дапамога яе родных –
бабулі і маці, яны прыкладаюць шмат
высілкаў, каб дапамагчы Дашы выйсьці
на самастойную годную жыцьцёвую даро
гу. Па словах Дашы, бабуля Людміла
здолела паказаць ёй, якім цікавым можа
быць жыцьцё, калі добра вучыцца і праца
ваць.

Ганна СУРМАЧ

му ў розныя часы зь яе эмігравалі насельнікі. Больш
падрабязна спыняецца аўтар на падзеях эміграцыі
пасьля Другой сусьветнай вайны, жыцьці беларускіх
бежанцаў у Нямеччыне, лягерох ДП, рэпатрыяцыі,
дэпартацыях і інш.
Асобным разьдзелам у кнізе прадстаўленая гісто
рыя Аўстраліі і асаблівасьці яе міграцыйнай паліты
кі, у іншым месцы аўтар зьмяшчае ацэнку сёньняш
ніх магчымасьцей эміграцыі ў Аўстралію (гэты тэкст
быў апублікаваны ў некалькіх сёлетніх нумарах “Бе
ларуса”). Найбольшаяж частка кнігі прысьвечаная
менавіта падзеям беларускага жыцьця ў Аўстраліі:
ад прыезду першых беларусаў да сучаснасьці. Для
зручнасьці чытача аўтар спачатку падае адмысло
вую хроніку падзеяў беларускага нацыянальнага ру
ху ў Аўстраліі, а ў канцы дадае разнастайныя сыстэ
матызаваныя даведнікі па бе
ларускіх арганізацыях, друка
ваных выданьнях, біяграфіях
дзеячаў. Адмысловым дадат
кам да кнігі зьяўляюцца два
DVD з сыстэматызаванай да
датковай інфармацыяй. Пер
шы зь іх уяўляе сабою невялі
кую мультымэдыйную энцык
ляпэдыю Беларускай Аўстра
ліі, а на другім запісаныя відэа
ўспаміны некалькіх беларус
кіх дзеячаў, а таксама відэа
запіс аднаго з нацыянальных
сьвятаў у Мэльбурне з высту
пам мясцовай беларускай гру
пы “Каліна”.
У працы над гэтай кнігай
шмат дапамагалі аўтару бела
русы паваеннай эміграцыі,
асабліва а. Міхась Бурнос, сьв.
пам. Павал Гуз, сьв. пам. Алег
Шнэк, якія выступалі рэдакта
рамі асобных частак. Гэтым
асобам належыць адмысловая
падзяка ня толькі аўтара, але і
чытачоў гэтай кнігі.
Кніга “Беларусы Аўстраліі: А хто там ідзе?”, безу
моўна, не пазбаўленая хібаў, і аўтар заклікае чытачоў
адкрыта выказваць свае заўвагі да зьместу. Трэба
спадзявацца, што гэта не апошняя праца Віктара Ка
валеўскага, і што прапанаванае ўвазе чытачоў вы
даньне знойдзе жывы водгук і зойме сваё месца ў
гістарыяграфіі беларускай дыяспары.
Па пытаньнях замовы кнігі неабходна зьвяртацца да
яе аўтара на адрас: viktor@adam.com.au .

яньнем, ня мае ніякага праўнага значэньня і будзе асуджа
на новай беларускай дэмакратычнай уладай.
Расейскія намеры ўвесьці ў Беларусь свае ракеты і вой
ска пад выглядам небясьпекі і абароны ад лякатараў амэ
рыканскага супрацьпаветранага шчыту ў Чэхіі і Польшчы
груба супярэчаць Канстытуцыі Беларусі, якая забараняе
такія дзеяньні. Расея гэтым самым плянуе прыхаваную
форму акупацыі Беларусі. Але беларускае грамадзтва не
дапусьціць чужога войска і ракетаў на сваю тэрыторыю.
Ужо цяпер мы павінны аднавіць дзеяньні (створаных у
2002 г.) “камітэтаў абароны” ў Менску і па Беларусі, да
ваць інфармацыю людзям пра антыбеларускія пляны ра
сейскіх імпэрыялістаў, каб спыніць замашкі Масквы. Ад
ной з формаў пратэсту можа стаць збор подпісаў у Кансты
туцыйны суд аб недапушчэньні злачынных перамоваў на
тэму ўвядзеньня ракетаў.
Мы мусім таксама аднавіць дзеяньне акцыі “Асіміля
цыя – злачынства супраць чалавецтва” і пачаць зноў
рассылку гэтага дакумэнту па вызначаных адрасатах у Бе
ларусі, ад якіх залежыць прыняцьце рашэньняў.
Новым нашым дзеяньнем павінна стаць усеагульная гра
мадзкая акцыя “Абаронім Менск ад разбурэньня”. Трэба
моцна супроцьстаяць намерам маскоўскалужкоўскай ма
фіі разбурыць з дазволу менскага гарвыканкаму цэнтар
Менску і пабудаваць там вышынны асяродак для маскоў
скага крымінальнага і азартнага бізнэсу з мноствам хмара
чосаў. Калі гэты шматмільярдны маскоўскі плян быдзе вы
кананы, Менск ператварыцца ў чужы крымінальны горад,
у якім беларусамменчукам стане немагчыма жыць. Гэта
таксама адна са старонак агульнага расейскагэбоўскага
пляну акупацыі Беларусі, шляхам стварэньня архітэктур
набудаўнічых дэсантаў, перасяленьня і пабудовы крымі
нальнабізнэсовых расейскіх паселішчаў на нашай тэры
торыі. Сваю акупацыйную палітыку расейскі гэбізм наву
чыўся прыкрываць нібыта інтарэсамі вольнага бізнэсу.
Але ў Расеі цяпер няма вольнага (некантралюемага КГБ)
бізнэсу, гэтакжа, як і ў Беларусі, дарэчы, таксама.
Формы пратэсту могуць быць розныя: ад збору подпісаў
у Менгарвыканкам да стварэньня грамадзкіх органаў мяс
цовага самакіраваньня.
У нашай грамадзкай адраджэнскай працы мы павінны
памятаць, што любая ініцыятыва набывае сэнс, калі пра
нікае ў гушчу людзей і пачынае самаразьвівацца. У гэтым
уменьні павінна быць цяпер нашая тактычная мэтода і па
літычнае пакліканьне. Бо памятайма: народ заўсёды здоль
ны абараніць сябе сам, калі адчуе сябе народам.

Натальля ГАРДЗІЕНКА

Зянон ПАЗЬНЯК

Ліст да сяброў КХПБНФ
Заканчэньне з бачыны 7
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Ад Галоўнай
Управы БАЗА

У

Вашынгтоне праводзіліся акцыі з нагоды чарговага пры
няцьця Кангрэсам ЗША Акту аб дэмакратыі ў Беларусі
(BDRA), у якіх, апрача Галоўнай Управы, бралі ўдзел сяб
ры гуртка БАЗА ў Вашынгтоне. Тамжа прадстаўнікі БАЗА ўдзель
нічалі ў нарадах БалтыйскаЧарнаморскага Альянсу.
Аднак, на працягу апошніх месяцаў найбольш інтэнсіўная
дзейнасьць Галоўнай Управы, і тым болей аддзелу Кліўленду, была
накіраваная на падрыхтоўку і правядзеньне 28й Сустрэчы Бела
русаў Паўночнай Амэрыкі. Падрыхтоўчая праца пачалася чатыры
месяцы таму накідам праграмы, паўторнай рэклямай у газэце
“Беларус”, запрашэньнем ганаровых гасьцей зь Беларусі, пляна
ваньнем, як прыехаць з розных куткоў Амэрыкі і Канады, дзе на
чаваць і г. д.
Праца ішла крок за крокам, аднак візавыя цяжкасьці, як у Бе
ларусі, гэтак і ў Канадзе, спрычыніліся да таго, што тыдзень перад
Сустрэчай палова канцэртнай праграмы адпала. Заступніку Стар
шыні Галоўнай Управы БАЗА А. ОрсаРомано (асобе, адказнай за
канцэрт) давялося выкарыстаць усе свае творчыя і арганізацый
ныя здольнасьці, каб канцэрт прайшоў на добрым узроўні (інфар
мацыю пра канцэрт і рэшту Сустрэчы знойдзеце на старонках гэ
тага нумару газеты).
28я Сустрэча прайшла паспяхова, што пацьвердзілі даволі шы
рока ейныя ўдзельнікі. Узяло ўдзел у ёй больш 200 чалавек. Павод
ле падліку, 150 асобаў выкарысталі буфэт падчас забавы ў нядзелю,
а рэшта гэта былі мясцовыя беларусы, якія заглянулі на “Пола
цак” падчас 2х дзён Сустрэчы, каб спаткацца са знаёмымі.
Да гэтага поспеху спрычынілася добрае супрацоўніства дзясят
каў людзей, якія заплянавалі і арганізавалі Сустрэчу, ды і тых, што
выканалі цэлы шэраг канкрэтных, большых або меньшых, задан
няў. У суботу яны падрыхтавалі і падавалі смачную ежу, працавалі
ў бары, прадавалі білеты, кнігі і сувэніры, выставілі мастацкія пра
цы і ручныя вырабы, бралі ўдзел у валейбольным турніры, падрых
тавалі песьні для супольнага сьпяваньня і адпаведную апаратуру
для музыкі і паказаў фільмаў на працягу цэлага дня. І гэта ўсё ў су
боту.
У больш інфармацыйнай нядзельнай праграме адбыліся дзьве
канфэрэнцыі: “Год беларускай дзяржаўнасьці, да 90х угодкаў Ак
ту 25 сакавіка” і паангельску “Роля наступных пакаленьняў бела
рускай дыяспары” зь зьмястоўнымі дакладамі. Пасьля канфэрэн
цый пачаўся канцэрт, на якім гралі музыкі, чуліся цудоўныя сьпе
вы і пранікнёныя вершы. Пазьней ізноў паказ відэа дыскаў і філь
маў ды гульні і лятэрэя падчас танцавальнага вечару.
І тут нельга не згадаць цудоўны грамадзкі цэнтар “Полацак”, на
якім адбывалася Сустрэча, і тыя тры цэрквы, якія наведалі прые
хаўшыя госьці. Цэнтар “Полацак” дапамог сустрэчы фінансава, і
ягоны старшыня Анатоль Лук’янчук актыўна памагаў асабіста.
Фінансавая дапамога паступіла таксама ад дабрачыннай установы
Ethnic Voice of America, якой кіруе Ірэна КалядаСмірнова, доб
ра ведамая ў Беларусі падтрымкай выдавецкай і дабрачыннай
дзейнасьці.

Верасьнёўскі сход
аддзелу БАЗА ў НьюЁрку

У

Фундацыі Крэчаўскага 14 верасьня ад
быўся чарговы верасьнёўскі сход Нью
Ёрскага аддзелу БАЗА. Напачатку сходу
старшыня аддзелу Віталь Зайка распавёў пра
апошнія падзеі ў Беларусі й у сьвеце, зьвязаныя зь
Беларусьсю. Сярод іх было ўзгаданае скасаваньне
часткі санкцыяў ЗША, пра якое паведаміў часовы
прадстаўнік ЗША ў Беларусі Джонатан Мур, у ад
каз на вызваленьне палітвязьняў. У гэтыж час ад
быўся нечаканы візыт у Беларусь польскага мі
ністра замежных спраў Сікорскага і сустрэча бе
ларускага і летувіскага міністраў замежных спра
ваў у Троках. Усё гаворыць пра гатовасьць краінаў
вольнага сьвету пайсьці на кампраміс з Лукашэн
кам і, адпаведна,
іхную гатовасьць у
каторы раз быць ім
абдуранымі. У сувязі
з маючымі адбыцца
28 верасьня выба
рамі ў палату прад
стаўнікоў беларус
кага парлямэнту за
ходнія ўрады аван
сам сталі пасылаць
Лукашэнку сыгналы
пра гатовасьць прыз
наць вынікі выбараў
і фактычна пагадзіц
ца на легалізацыю
рэжыму. Былі закра
нутыя выступ Лука
шэнкі й выказваньні
адносна магчымага
прызнаньня “пала
тай” Абхазіі й Паўд
нёвай Асэціі, аб пры
ватызацыі.
Затым з паведамленьнем пра вынікі 28й Су
стрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі выступіў
старшыня Галоўнай управы БАЗА сп. Вячка Стан
кевіч. Ён узгадаў асноўныя падзеі Сустрэчы і вы
рашэньне пытаньня адносна месца правядзеньня
наступнага форуму (Манрэаль або НьюДжэрзі).
Сп. Станкевіч спыніўся таксама на дзейнасьці Га
лоўнай Управы ў справе пашырэньня абсягу дзей
насьці БАЗА.
Пасьля гэтага адбылася свабодная дыскусія па
пытаньні паляпшэньня дзейнасьці аддзелу БАЗА
ў НьюЁрку. Сп. Антон Шукелойць адзначыў, што
аддзел і ўся арганізацыя БАЗА ўтрымаліся ад за
калотаў таму, што заўсёды трымаліся ўбаку ад
рэлігійных спрэчак. Цяпер выклікае зьдзіўленьне,
што з трыбуны беларускай Сустрэчы зачытвалася
прывітаньне расейскага экзарха. Наступ Расеі чу
ваць паўсюль, і РПЦ мае ўплыў у аднаўленьні

Наступны сход

Уплаты ў НьюЁрскі аддзел БАЗА

Нью-Ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца

Ахвяраваньні й складкі:

9 лістапада 2008 году

М. Шчукін . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

ў Фундацыі імя П. Крэчэўскага па адрасу:
16634 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432

Шчыры дзякуй!

Даезд цягніком падземкі F да прыпынку
169th St.; адтуль прайсьці 2 блёкі ўверх да
скрыжаваньня 167 й вул. і Готык Драйв.
Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.
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Наведайце інтэрнэт-старонку
Згуртаваньня Беларускай Моладзі
ў Амэрыцы www.zbma.net
Апэратыўная інфармацыя аб
падзеях у дыяспары.

імпэрыі. Нам трэба актывізаваць асьветную пра
цу, даводзіць сваім людзям, асабліва маладзі, пра
беларускую мову і культуру, пра гісторыю Бела
русі й беларускага нацыянальнага руху. Гэта маг
лоб праходзіць рэгулярна, у асобна выдзелены
дзень, у форме лекцыяў і гутарак.
Сп. Э. Рыжы прапанаваў дапамагаць моладзі ў
сацыяльных пытаньнях. Падымалася таксама тэ
ма пра ашчадную касу кшталту Credit Union.
Затым госьць аддзелу сп. Шчукін прапанаваў
падумаць, ці ня варта пашырыць інфармацыю пра
БАЗА і яе дзейнасьць праз сайты сацыяльнай ка
мунікацыі, як “фэйсбук”, “аднаклясьнікі”, і ства
рыць там адпаведна групы.

Сп. Сяргей Капытка прапанаваў распаўсюдж
ваць газэты “Беларус” гарадзкіх кіёсках, бо інакш
яе ніхто ня бачыць, а заходзіць на сайт няма часу.
Затым сп. Капытка стаў заклікаць сяброў БАЗА
наведваць царкву, чым выклікаў неадназначную
рэакцыю часткі аўдыторыі, якая была пакрыўджа
ная цяперашняй царкоўнай радай. Тым ня менш
сп. Капытка меў мажлівасьць дакончыць выступ і
распавесьці пра школку пры царкве.
Затым спня Валя Якімовіч заклікала прысут
ных далучыцца да вывучэньня беларускага фаль
клёру, вучыць беларускія народныя песьні. Сп.
Анатоль Старкоў распавёў пра свой фотастаронку
ў інтэрнэце і запрасіў жадаючых разьмяшчаць на
ёй здымкі. Прагучэлі аб’явы і паведамленьні.
Пасьля сходу прысутныя мелі мажлівасьць пра
цягнуць калегаваньне пры кубку кавы.

Віталь ЗАЙКА
Фота Анатоля СТАРКОВА.

Уплаты ў НьюЁрскі аддзел
БАЗА дасылайце на адрас:
Belarusan American Association
P. O. Box 230249
Brooklyn, NY 11223
Чэкі выпісвайце на
Belarusan American Аssociation.
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Успамін пра доктара Янку Геніюша

У

вайновы час зь верасьня 1941 да жнівеня 1943 “Новы Шлях” ды менскую й баранавіцкія газэты, што да лоўным чынам гаварыць пра службовыя справы, абсяг
году, дзякуючы саматугам здабытай даволі доб нас амаль рэгулярна прыходзілі, а ў прэсавым кіёску на якіх, пасьля прызначэньня немцамі ўлетку 1942 году ак
рай ведзе беларускае мовы, мне пашанцавала Параднай (цяпер таксама Першамайскай) вуліцы іх не руговых “мужоў даверу” (у Слоніме быў ім прыехалы з
працаваць у тагачасных беларускіх установах на вышэй заўсёды або й зусім нельга было дастаць.
Горадні старшыня Слонімскае Раённае Ўправы Сямён
шых і больш адказных становішчах, як на гэта ў нар
Тамуж старшыня Ўправы інж. Рыгор Зыбайла, калі Цітовіч), пакрысе звузіўся да дабрадзейнае дзейнасьці –
мальных абставінах дазволіліб мае гады й мая ня скон патрабавалі справы, даволі часта не бываў у канцыля галоўным чынам харчовае дапамогі галоднаму Менску,
чаная тады яшчэ сярэдняя адукацыя.
рыі, мне, як наступнаму паводле адказнасьці, ня раз да якую ад абабранага савецкімі бандытамі й немцамі ся
Пяць месяцаў спачатку быў я сакратаром Слонімскага водзілася ня толькі вітаць дра Геніюша й даваць яму лянства ды з амаль бязгрошных месьцічаў нялёгка было
Акруговага Школьнага Інспэктарату, а пасьля, узноўжа прыбылую прэсу, але й, наколькі аднаму й другому з нас назьбіраць.
сакратаром Акруговае Ўправы Беларускае Самапома дазваляў час, гутарыць.
У гэтай справе, як і ў асягненьні незабытых, усёж, Са
чы, таксама ў Слоніме.
Тэмамі нашых гутарак, пасьля асьцярожнага ўзаемна мапомачай нацыянальных імкненьняў, даводзілася дама
На працягу гэтых год выпадкова здарылася бачыць ці га выпрабаваньня на згоднасьць паглядаў і на ўпэўне гацца дзе якіх посьпехаў празь беларускіх начальнікаў
сустракацца з колькіма нашымі найвыдатнейшымі дзея насьць няўданьня акупантам, звычайна былі падзеі ў розных управаў, што ўваходзілі ўва ўспомненую тут ра
чамі тае пары, але найбольш мець дачыненьні й праца сьвеце й у Беларусі, сытуацыя на савецканямецкім ней Акруговую Раду Самапомачы.
ваць даводзілася з кіраўнікамі мясцовых беларускіх ус фроньце, мясцовыя навіны ды, для мяне асабліва ціка
Уваходзілі ў яе: як старшыня, сьпярша інж. Рыгор Зы
тановаў, зь якіх найзначнейшыя асягненьні для беларус выя, ягоныя ўспаміны з жыцьця ў Чэхаславаччыне й байла, а пасьля яго др. Янка Геніюш, і я, як сакратар, а
кае справы здабылі: акруговы школьны інспэктар Юры весткі з побыту беларускае эміграцыі ў Празе.
сябрамі былі старшыні ці кіраўнікі мясцовых адміністра
Няпомнік – цалковай беларусізацыяй усіх школаў і да
Пытаньнямі, што датычылі гэтае апошняе тэмы, я най цыйных установаў, а гэта: старшыня раённае ўправы й
таго арганізацыяй сярэдніх, ды старшыня Акруговае больш яму й надакучваў, але ён цярпліва, хоць і коратка, муж даверу Сямён Цітовіч, старшыня слонімскае гарадз
Ўправы Беларускае Самапомачы, інжынэр Рыгор Зы на ўсё мне адказваў і нават часам умеў у гутарцы пажар кое ўправы (бурмістар) Аляксандар Кіслы й сакратар
байла – вытаргаваньнем і выхітрываньнем ад немцаў таваць, як гэта аднойчы здарылася, калі з Прагі прыйш таеж управы Аляксей Васіленя, кіраўнік сельскагаспа
значнае ступені беларусізацыі раённых і валасных упра ла пасылка з выдадзенымі, здаецца, Васілём Русаком, дарчага аддзелу гэбітскамісарыяту інж. Іван Таранька,
ваў у акрузе.
партрэтамі Скарыны, пад якімі быў зьмешчаны ня толькі прамысловагандлёвага інж. Міхась Грудкоўскі, прапа
Не ўдалося толькі ані крыху зьбеларусізаваць мясцо Скарынаў герб, але ў дадатак яшчэ колькі нейкіх сымба ганды й загадчык мясцовай бібліятэкі Сяргей Зіняк
вую, галоўным чынам слонімскую паліцыю, што падля ляў, паглядзеўшы на якія, доктар сказаў: “А нашае буль (Хмара), загадчык харчоўні й начлежнага дому Самапо
гала не генэральнаму камісару Беларусі Вільгэльму Ку бачкі дык і не пасадзілі”.
мачы Язэп Дакіневіч ды акруговы школьны інспэктар,
бэ, а SSаўскаму генэралу фон Готбэргу й да
сьпярша Юры Няпомнік, а зь вясны 1943га году
канца нямецкае акупацыі заставалася фактычна
Барыс Суравы, што стаў яшчэ й кіраўніком Саю
польскім войскам, хоць у ёй, асабліва ў 1943
зу Беларускае Моладзі ў Слонімскай Акрузе.
1944 гадох, у большасьці служылі беларускія
Большасьць зь іх была каньюктурнымі белару
хлопцы.
самі, але ў вабліччы жахлівае сытуацыі ў акрузе
Тады гэта здавалася вынікам асабістых пра
ды ў цэлым краі, а разам і дзякуючы тактоўнасьці
польскіх сымпатый мясцовых нямецкіх началь
ды дыпляматычнай здольнасьці доктара Генію
нікаў над паліцыяй, у прыватнасьці, гаўптмана
ша, падтрымоўвала нашыя нацыянальныя ім
Шмідта, а сёньня, азіраючыся з далячы гадоў,
кненьні так паважна, што паседжаньні рады ня
відно, што гэта была сьведамая нацысцкая па
раз можна былоб палічыць за зборкі Неза
літыка, каб ня толькі не дапусьціць беларусаў да
лежніцкае партыі, пра якую мне сказаў Хмара на
поўнае ўлады, але, галоўным чынам, ня даць ім
прадвесьні ў 1943м годзе.
зброі ў рукі.
Пасьля вайны Ігнатовіч, Грудкоўскі й Дакіне
Калі інжынэр Зыбайла ўрэшце немцам цераз
віч зьніклі бязь сьледу, у эміграцыіж Цітовіч,
меру надакучыў, яны позна ўвосені 1942 году ці
Кіслы й Таранька перакінуліся назад у расейскіх
на пачатку 1943 году далі яму “падвышаньне”,
манархістаў, Няпомнік ад беларусаў трымаўся
паставіўшы старшынём раённае Ўправы ў Дзя
здалёк, беларускайжа дзейнасьцю займаліся Ва
рэчыне й гэткім спосабам выправілі із Слоніму.
сіленя й Суравы, а найбольш Сяргей Хмара.
Там Зыбайла ачысьціў ад заселых пры ўладзе
Апошні зусім не на карысьць нашай справе.
Нажаль, з позьняе вясны 1943 году мае, да гэ
палякаў раённую й валасныя ўправы, але калі ў
тага сталыя, сустрэчы з доктарам Геніюшам
пачатку 1944га году пачала арганізоўвацца Бе
амаль спыніліся, бо я трапіў у няласку штабсляй
ларуская Цэнтральная Рада, быў прызначаны
тэра гэбітскамісарыяту Вольтэра, які не зважаю
камандзірам творанае тады Краёвае Абароны ў
Падбіты савецкі танк у Слоніме ля маста праз Шчару. 1941 г.
чы на маю слабую да гэтага падрыхтоўку паслаў
Глыбоцкай Акрузе.
На месца забранага з Слоніму Рыгора Зыбайлы стар
Калі я, аднак, спрабаваў закрануць тэму зборніка паэ мяне працаваць перакладчыкам у раённай управе ў Бы
шынём Акруговае Ўправы Беларускае Самапомачы, зыі ягонае жонкі,Ларысы Геніюш “Ад родных ніў”, якім цені, адкуль я пасьля тыдня ўцёк ды гэтым узлаваў нем
існавалай пры ўправе радай беларускага актыву, у якую я й наш беларускі актыў захапляліся, ён, відаць, каб ня ца яшчэ болей.
Уцёк я, праўда, пад аховай атрыманага дзякуючы Ба
ўваходзілі кіраўнікі ўсіх мясцовых беларускіх устано быць хвалуном або крытыкам, на мае спробы штось да
ваў, быў выбраны доктар Янка Геніюш, што, гэткім чы ведацца ў гэтай справе, прамоўчваў, пасьля чаго я рысу Суравому загаду з Гэнэральнага Камісарыяту Бе
ларусі, паводле якога павінен быў зьявіцца на месячны
нам, і стаў маім непасрэдным кіраўніком.
больш гэтае тэмы не чапаў.
Пазнаёміўся я зь ім, аднак, ужо крыху раней, калі ён
Але й бяз таго гутарыць было аб чым й мяне, яшчэ не курс спартовых інструктараў СБМ у Менску, але гэта
прыехаў ці непасрэдна з чэскае Прагі, ці з Баранавічаў, дазнанага ды “ў гарачай вадзе купанага” патрыёта, яшчэ больш разьятрыла Вольтэра, і неўзабаве выкліка
на становішча акруговага лекара ў Слоніме.
уражвалі й былі добрай навукай ягоныя разумныя погля ла ягоную помсту.
Усёж чатыры тыдні я прабыў на тым курсе пад кі
Успомніць усёж дакладнай даты ягонага прыезду ў ды на нашыя нацыянальныя праблемы, тагачасную сы
Слонім і выбару на старшыню Самапомачы я, нажаль, не туацыю ў краі й пэрспэктывы беларускае дзяржаўнае раўніцтвам праваднікоў Стэльмаха й Гарэліка (пасьля
вайны Латушкіна) ды спартовага інструктара немца, ці
магу, але маё знаёмства зь ім пачалося, здаецца, пасьля незалежнасьці.
таго, як канцылярыю БНС (гэтак у скароце называлася
Гаварылі мы і аб неапісальных жахах, што тварылі ў ня кожны дзень з грукатам маршыруючы ў чаравіках
гэтая арганізацыя ад ейнага пачатнага, пасьля забароне ваколіцах ды ў цэлым краі як нацысты, гэтак і савецкія дзеравянках у грамадзе найменш 60 хлапцоў празь Ня
нага назову Беларуская Нацыянальная Самапомач) уво бандыты, але ніякае змовы не снавалі, бо адзінай радай мігу і іншыя менскія вуліцы па дарозе да стадыёну ды
сені 1942га году перагналі з ксяндзоўскае плябані на на гэта было выпрошваньне памяркоўнасьці й літасьці кожны раз сьпяваючы беларускія маршавыя песьні.
Скончыўшы курс і атрымаўшы ступень зьвязнога
Замосьці ў мураванку каля касьцёлу Сёстраў Незблажа ад немцаў, а з бандытамі маглоб справіцца толькі бела
нак на ўсходнім баку цяпершаняе Першамайскае вуліцы рускае войска, да арганізацыі якога немцы не дапускалі. СБМ, я ўзноў стаў працаваць сакратаром ў Акруговай
(пры Польшчы Гэнрыка Сянкевіча).
Таму адзінае, што заставалася рабіць, было намагацца Управе Самапомачы ды два ці тры разы ў тыдні хадзіў на
Паколькіж, не зважаючы на нямецкае абмежаваньне ўзнавіць і пашырыць нацыянальную сьведамасьць ды, паругадзінныя спартовыя заняткі на стадыёне зь не
дзейнасьці, Беларуская Самапомач была ня толькі дапа стварыўшы завязі дзяржаўнага існаваньня, перажыць з вялікім гуртком хлапчукоў, які здолеў зарганізаваць у
маговай ці дабрадзейнай арганізацыяй, але й неафіцый найменшымі стратамі страхоцьці вайны, пасьля якіх, ра пору летняга адпачынку.
Гэтак мінуў, мабыць, цэлы месяц, працягам якога я
ным кіраўніцтвам беларускага незалежніцкага руху ўва ней ці пазьней, магла зьявіцца магчымасьць здабыць за
яшчэ
колькі разоў пабачыўся й пагутарыў з доктарам
ўсім краі, гэтак і ў Слонімскай акрузе, дык і ня дзіва, што праўдную дзяржаўную незалежнасьць.
доктар Геніюш, як беларускі патрыёт, адразу пасьля яго
Прыклад на гэта як раз і паказвалі знаёмыя доктару Геніюшам, пакуль аднаго дня ў другой палове жнівеня ў
нага прыезду пачаў даволі часта наведвацца ў нашую Геніюшу чэхі, што не зарганізавалі збройнага супраціву канцылярыі Самапомачы не зьявіўся давераны пера
канцылярыю.
супраць немцаў і таму страцілі толькі адну вёску з на кладчык штабсляйтэра Вольтэра й працаўнік СД Пы
Насуперак паклёпу Ўладзімера Калесьніка ў ягонай сельніцтвам, а Беларусь сотні сёлаў зь дзясяткамі ці сот таль (што, як выявілася пазьней, у савецкім падпольлі
быў сакратаром камсамольскага райкаму) ды загадаўшы
кнізе “Ўсё чалавечае”, доктар Геніюш не вярнуўся на нямі тысячаў людзей.
Бацькаўшчыну й не прыехаў у Слонім у нямецкім мун
Раз ці два доктар Геніюш нават запрасіў мяне на пра мне сесьці ў самаход, завёз на нялюбую прымусовую пе
дзіры, а карыстаўся тымі самымі “правамі й выгадамі”, цяг гэтых гутарак у ягоны сьціпла абстаўлены пакой, ракладчыцкую працу, але, на шчасьце, блізка бацькоў і
што і ўсе мы “Einheimishe”, г. зн. беларусы і іншыя нацы што ён наймаў у мураваным доме за касьцёлам сьв. Анд мае нарэчанае ў Слоніме.
Пасьля таго я ўжо больш доктара Геніюша ня бачыў
янальнасьці, падчас нямецкага займа.
рэя пры цяперашняй вуліцы Касманаўтаў (пры Поль
ды
неўзабаве даведаўся, што і яго немцы не ўпадабалі ды
Прычынай ягоных наведваньняў у Самапомач най шчы “Доўгай”).
часьцей была магчымасьць атрымаць усе беларускія га
Колькасьць нашых гутарак, нажаль, паменшала ды выправілі з Слоніму, пасьля чаго ён вярнуўся ў Прагу, а
зэты й часапісы, што выходзілі ў той час, як бэрлінская іхны працяг скараціўся, калі ён стаў старшынём Акруго на ягонае лекарскае месца прыехаў з Баранавічаў такса
Заканчэньне на бачыне 11
“Раніца”, беластоцкія “Новыя Дарогі”, рыскі часапіс вае Ўправы Беларускае Самапомачы, бо даводзілася га
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Успамін пра доктара Я. Геніюша
Заканчэньне з бачыны 10
ма недагодны тамняй нямецкай уладзе старшыня Акру
говае Ўправы Самапомачы доктар Войтанка.
Старшынём Слонімскае Акруговае Ўправы Самапома
чы пасьля доктара Геніюша быў абраны інж. Міхась
Грудкоўскі. Тут я мушу запярэчыць зьмешчанаму ў
кніжцы Сяргея Чыгрына “Пакліканыя на родны парог”
(Беларускі Кнігазбор, Менск, 2006) аповяду Алега
Лойкі празь неўяўнае здарэньне, калі доктар Геніюш,
быццам п’ючы піва пры рэстараннай стойцы, не прыві
таў нацысцкім уськідам рукі й клічам “Heil Hitler” зай
шлага туды гэбітскамісара Эррэна ды яшчэ на немцавую
заўвагу адказаў: “А хто тут гаспадар, мы ці вы?”.
Гэта прыгожая казачка, але зусім непраўдападобная з
тае прычыны, што ў Слоніме пры немцах ня
было ніякага іншага рэстарану апрача хар
чоўні Самапомачы, у якой піва ня было і
ўспаміну, ды куды гэбітскамісар не панізіўбы
сябе зайсьці.
Піва, магчыма, было ў “Soldatenheim”, у бу
дынку мае ранейшае гімназіі, а цяпер, здаец
ца, школы нумар 5, на цяперашняй Краснаар
мейскай вуліцы (пры Польшчы 3 Мая), але
туды “Einhemishe”, у тым ліку й для доктара
Геніюша, ня было доступу.
Таму высяленьне доктара Геніюша, “падвы
шэньне” інж. Зыбайлы й перакід у Слонім до
катара Войтанкі – усіх трох старшыняў акру
говых управаў Самапомачы, бяз сумневу,
былі крокі нямецкае акупацыйнае палітыкі,
каб не дапусьціць да арганізацыі супрацьня
мецкага супраціву вакол дзейных у бела
рускіх нацыянальных інтарэсах і гэтым папу
лярных асобаў.
Таксама не магу даць веры і ўва ўведаную Сяргеям
Чыгрыном ад Лойкі чутку, што доктар Геніюш моўчкі да
зваляў Лойкаваму бацьку перадаваць партызанам лекі,
бо доктаравае стаўленьне да гэткае зьнішчальнае нава
лы было востра нэгатыўнае, ды за гэткую дапамогу нямі
нуча пагражала сьмерць, што пацьвердзіў на прадвесьні
1944га году расстрэл лекаркі Жураўлёвай зь дзеткамі.
Мне здаецца, што пераказаныя Лойкам бацькавыя
аповяды пра доктара Геніюша нічога іншага, як спробы
“пачырваніць” ягонага начальніка й гэтым выпраўдаць
сябе ад супрацоўніцтва зь нямецкім калябарантам.
Апынуўшыся пасьля вайны ў Нямеччыне сярод былых
слонімскіх беларусаў, што гуртом эвакуяваліся ў спа
койную й даволі заможную ваколіцу Вюртэмбэргу, шу
каючы запраўдных беларускіх патрыётаў, а сярод іх, у
першую чаргу, маладых сланімчанаў, што былі ў
СБМаўскіх лягерох у Дэсаў і ў Чэхіі, я не забываўся вы
пытваць і пра доктара Геніюша ды ягоную сям’ю.
На маё спярша дзіва, а пасьля трывогу ды ўрэшце
жаль, тыя, што былі ў Нямеччыне СБМаўскія маладзё
ны й дзяўчаты, або зьніклі бязь сьледу, або вярнуўшыся
дамоў, апынуліся ў канцлягерох, а завезеныя ў Чэхію,
затаіліся там да ўпаду камуністычнае ўлады ў 90х гадох
XXга ст.

Наважыў застацца ў дэмакратычнай, як тады выгля
дала, Чэхіі й доктар Геніюш зь сям’ёю, і гэтая ягоная
бясьпечнасьць дае якраз найлепшы довад, што ні ён, ані
іншыя беларускія эмігранты ў Празе, як абвінаваціў іх у
ягонай кнізе “Сьняцца сны аб Беларусі” Барыс Сачан
ка, ніякае прывітальнае тэлеграмы Гітлеру не падпіс
валі.
Зрэшты, каб яны гэтак і зрабілі, дык раўнуючы з дамо
вай Молатава з Рыбэнтропам у 1939 годзе, або ведамым
і галосным “Лістом беларускага народу таварышчу
Сталіну”, яно былоб нявартай увагі дробязай.
Ды нават калі гэткую тэлеграму падрабіў доктар Ерма
чэнка, дык можа гэта й ня было злачынства, а карысная
хітрасьць, безь якое ня былоб і Беларускае Самапома
чы, усяго таго, што гэтая арганізацыя зрабіла, каб пад
час страшное вайны выратаваць беларускі народ ад
фізычнае й духовае сьмерці.

Адна з вуліц Слоніму ў 1943 годзе
А што доктар Ермачэнка меў ягоныя собскія кар’е
рысцкія ды ў канцы няўдалыя намеры, усёж лепш, калі
б на ягоным месцы зьявіліся ці затоены паляк, ці ра
сейскі манархіст або савецкі падпольшчык, што ўдавалі
б беларускіх патрыётаў немцам на растрэл, як гэта было
на пачатку нямецкага займа ў Слоніме, Беластоку і
іншых акругах Беларусі.
У калядную пору ў канцы 1946 году ці на пачатку 1947
году, калі да маіх бацькоў і мае сям’і прыехаў у акупава
ную французамі зону Нямеччыны, быццам у адвед і по
шук уцекачоў, ці DP, ахвотнікаў ехаць на працу ў Фран
цыю, а ў заўпраўднасьці дзеля ўзнаўленьня дзейнасьці
Рады БНР прэзыдэнт Мікола Абрамчык, ад яго я даве
даўся, што Васіль Захарка, паміраючы, перадаў Ларысе
Геніюш сакратарства Прэзыдыюму Рады БНР, і тады я з
жахам зразумеў, што сям’я Геніюшаў бяз сумневу раней
ці пазьней апынецца ў кіпцюрах НКУС, што й сталася ў
1948 годзе, пасьля таго, як у Чэхаславаччные, як і трэба
было чакаць, уладу захапілі камуністы.
Даведаўшыся пра іхні арышт я, як і нямала хто зь бе
ларускіх уцекачоў на Захадзе, думаў, што бальшавікі за
судзяць іх на сьмерць, а калі й даруюць жыцьцё, дык каб
замучыць у канцлягерох.

Даклад І. Куніцкага на канфэрэнцыі 28-й Сустрэчы БПА
Заканчэньне з бач. 5
Фармаваньне беларускай дзяр
жаўнасьці праходзіла ў рамках
гэтых характэрных асаблівась
цяў. Абодва разы ўздым нацыя
нальнага руху на нашых землях
на пачатку і ў 80х гадах ХХга
стагодзьдзя прыводзіў да абвеш
чаньня незалежнасьці, ства
рэньня нацыянальнай дзяржа
вы. Не абыйшлося ў гэтых вы
падках і без удзелу, часам ускос
нага, некаторых з вышэйпера
лічаных супэрдзяржаў.
БНР паўстала на этнічных бе
ларускіх землях ў час Першай
сусьветнай вайны на тле Расей
скай імпэрыі некалькі месяцаў
пасьля бальшавіцкага пераваро
ту. Вядомы факт, што БНР тады
прызналі толькі невялікія ды
такіяж новаўтвораныя краіны.
Гэта, аднак, не зьмяншае легі
тымнасьці Рэспублікі як нацыя
нальнага дзяржаўнага утварэнь
ня беларусаў. Нямецкі ўрад, які
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акупаваў тэрыторыю Беларусі
падчас вайны, вядомаж, неза
лежнасьць Рэспублікі не прыз
наў. Да тагож незадоўга да гэта
га беларускія землі былі падзе
леныя паміж Нямеччынай і но
вай расейскай бальшавіцкай
уладай паводле цынічнай Бера
сьцейскай дамовы. Хутка, набі
раючы вайсковую моц больша
вікі, у сваю чаргу акупавалі бе
ларускую тэрыторыю, але ігна
раваць факт абвешчаньня неза
лежнасьці БНР не маглі ды пай
шлі на стварэньне сваей альтэр
натывы – БССР.
Напрыканцы 80х – пачатку
90х гадоў ХХга стагодзьдзя
моцны нацыянальны ўздым ды
развал яшчэ адной імпэрыі – Са
вецкага Саюзу – спрычыніліся
да абвешчаньня незалежнасьці
нацыянальнай дзяржавы Рэс
публікі Беларусь. Не абыйшося і
тут без, хоць і ўскоснага, удзелу
супэрдзяржаў. Каб пазбавіць не
каторыя былыя савецкія рэспуб

лікі, у тым ліку Беларусь, ад не
бясьпечнай ядзернай зброі, якая
разьмяшчалася на іх тэрыторыі з
саюзных часоў, такія краіны, як
ЗША, Расея ды некаторыя ін
шыя, выступілі так званымі “га
рантамі незалежнасьці” новых
дзяржаўных утварэньняў у аб
мен на вываз ядзернай зброі ў
Расею. Гледзячы на падзеі вакол
Беларусі сёньня, здаецца, што
гэтыя “гарантыі незалежнасьці”
далей будуць узгадваць толькі
навукоўцыгісторыкі, але ніяк не
сучасныя палітыкі.
Якія высновы можна зрабіць
для Беларусі, аналізуючы стан
міжнародных адносінаў?
Першае, трэба заўсёды кіра
вацца сваімі нацыянальнымі ін
тарэсамі. Ня толькі супэрдзяр
жавы, а наогул усе дзяржавы
арыентуюцца на тое, што выгад
на для іх паступовага развіцьця
ды нацыянальнай бясьпекі. Калі
зьяўляюцца нейкія хаўрусы, то
яны часовыя і выкарыстоўваюц

Так яно й выглядала, калі ня мыляюся, да нейкага ча
су пасьля сталінавае сьмерці ў 1953 годзе, калі ўжо апы
нуўшыся ў Амэрыцы, ці то ад прэзыдэнта Абрамчыка, ці
то ад доктара Вітаўта Тумаша я, разам з усёю беларус
каю грамадою ў замежжы, даведаўся, што абое Геніюшы
жывыя і ў 1956 годзе вярнуліся на Бацькаўшчыну ў
Зэльву.
Колькі часу пазьней доктар Вітаўт Тумаш даў мне пра
чытаць перасланы яму, здаецца, праз Польшчу, верш
Ларысы Геніюш, зь якога я адразу зразумеў, што паэтка,
а зь ёю і доктар Геніюш у страшных перажываньнях не
заламаліся, а з гонарам вытрымалі ўсе цярпеньні і вый
шаўшы зь зьняволеньня, не ўзяліся складаць хваласьпе
вы савецкай уладзе, а наўсуперак паўторнага зьняво
леньня зьзялі сьветачамі духовага супраціву няволі.
Да гэтых сьветачаў ды натхняльнікаў і пачаў навед
вацца, як мы неўзабаве пачулі, немалы лік ведамых
майстроў слова й наагул патрыётаў нашае
Бацькаўшчыны.
Што гэта былі не таварыскія сустрэчы й
пачастункі, сьведчаць успаміны ўдзельнікаў,
якім пашчасьціла пачуць ці прачытаць пазь
ней; не, гэта была кузьня, у якой выкоўва
ліся зарысы недачаканае Геніюшамі дзяр
жаўнае незалежнасьці Беларусі.
І ня дзіва таму, што ў гэтую грамадку ўлез
успамінамі памянёны ўжо мною здраднік
Уладзімер Калесьнік, на руках якога, як і
кожнага савецкага партызана, былі вялікія
меркі беларускай крыві.
У кнізе ягоных успамінаў “Усё чалавечае”
ён аббрахаў доктара Геніюша, навыдумляў
шы ўсялякіх нябылічных абвінавачваньняў
ў калябаранцтве зь немцамі й ваенных зла
чынствах, да якіх той ніякіх дачыненьняў ня
меў, а калі й спрачаўся з Калесьнікам калі
колечы на гэтую тэму, дык хутчэй за ўсё, каб
выгнаць непажаданага госьця з дому.
Ішлі гады й з кожным зь іх да нас на чужыне даходзілі
весткі празь цярпеньніцкае, але непахіснае ў вернасьці
нацыянальным iдэалам жыцьцё доктара Янкі й Ларысы
Геніюшаў, празь іхную сувязь і ўзьдзейваньне на па
расткі патрыятычнага пакаленьня, што натхнялі й нас
на чужыне дa веры ў асяжнасьць нашых нацыянальных
мэтаў ды ўмацоўвалі вытрываласьць у змаганьні.
Мнеж кароткае знаёмства з доктарам Геніюшам па
кінула ў душы вобраз найчысьцейшага й найбольш ах
вярнага нацыянальнага героя, што быў мне ўзорам
службы Беларускай Справе праз цэлае маё жыцьцё.
Апрача гэтага, аднак, я адчуваю да яго заўсюдную
ўдзячнасьць яшчэ й за тое, што сёньня мы маем нацыя
нальную сьвятую – паэтку Ларысу Геніюш, бяз доктара
Янкі Геніюша якое ў нас мо й не былоб.
19га лютага 1979 году на 77 годзе цярністага жыцьцё
вага шляху доктара Янкі Геніюша ня стала, але ў маёй
сьведамасьці памяць аб гэтым крыштальна чыстым і ня
зломным патрыёце застаецца на пачэсным месцы да кан
ца жыцьця.
Гэткай яна павінна назаўсёды заставацца і ў гісторыі
нашага народу.

ца толькі ў бліжэйшых палітыч
ных мэтах. У гэтым кантэксьце,
палітыку цяперашняй беларус
кай улады вельмі цяжка тракта
ваць як адпавядаючую нацыя
нальным інтарэсам краіны.
Другое, Беларусь ня можа
цалкам арыентавацца на супра
цоўніцтва з адной краінай. Тым
больш, калі гэтая краіна – супэ
рдзяржава з імпэрскімі амбіцыя
мі, жадаючая разьмясьціць свае
войскі на беларускай тэрыто
рыі. Невялікія краіны, як Бела
русь, павінны разумна балянса
ваць у міжнароднай палітыцы,
каб гарантаваць сваю нацыя
нальную бясьпеку. Часта такім
дзяржавам не застаецца нічога,
як прыняць бок мацнейшага ды
ісьці ў фарватэры яго знешняй
палітыкі. Але не тады, калі гэты
мацнейшы варожа супрацьс
таўляе сябе ўсяму астатняму сь
вету ды мае кіраўніцтва, якое
мэтанакіравана ідзе на эскаля
цыю ваенных канфліктаў, ня ма
ючы для гэтага ні чалавечых, ні
матэрыяльных рэсурсаў. Гэта
нават не прэтэнзіі на гегемонію,

Барыс ДАНІЛЮK
якія мела напалеонаўская
Францыя ці гітлераўская Ня
меччына, а неабдуманыя крокі
пакрыўджанай краіны, якая
звар’яцела спрабуе вярнуць
страчаныя амбіцыі.
Трэйцяе, Беларусь павінна
разлічваць толькі на сябе. Хоць
мэты астатніх супэрдзяржаваў і
не такія агрэсіўныя як расей
скія, якія добра праявіліся на
прыкладзе нядаўняга канфлікту
з Грузіяй, але кожная зь іх мае,
як ужо адзначалася, свае ўлас
ныя інтарэсы ды сваё бачаньне
беларускай будучыні. Ёсьць усе
падставы лічыць, што ў выпадку
пагрозы страты незалежнасьці
Беларусі праз анэксаваньне яе
Расеяй, заходнія супэрдзяржа
вы ня стануць на наш бок. Ня
прымуць яны і бок расейскі –
яны, папросту, праігнаруюць
сытуацыю, напрыклад, каб яшчэ
больш не сапсаваць і без таго
цяжкія адносіны з Масквою.
Калі незалежнасць, пагроза над
якой як ніколі рэальная, не ад
стаяць самыя беларусы, гэтага
ня зробіць ніхто.
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ерш чым пачаць разгля
даць новы дыск знанага
беларускага барда Але
ся Камоцкага, мушу спыніцца на
найноўшым музычным фэнамэ
не, які пачаў вылучацца на куль
турніцкім полі сучаснай Бела
русі. Маю на ўвазе той факт,
што многія беларускія выканаў
цы ствараюць беларускамоўныя
кавэры на вядомыя савецкія гіты
мінулага стагодзьдзя, пасутнась
ці напаўняюць іх новым зьмес
там і гучаньнем, падкрэсьліваю
чы тую розьніцу, якая існуе па
між беларускай і расейскай мо
вамі, паміж мэнтальнасьцю ра
сейскамоўнага саўка і нацыя
нальна сьвядомага беларуса…
На маю думку, гэты працэс
зьвязаны, у першую чаргу, з
тым, што сучасныя ўлады ў Бе
ларусі выкідваюць шматмільён
ныя сродкі на стварэньне эрзаца
беларускай культуры без бела
рускай мовы. Адным з прыкла
даў такой “культуры” стаў нава
годні м’юзыкал, у якім рэжысэ
рамі Беларускага тэлебачаньня
быў, у адпаведнасьці з даміную
чым у гэтай установе ўяўлень
нем аб беларушчыне, “перака
верканы” твор класіка беларус
кай літаратуры Янкі Купалы –
камэдыя “Паўлінка”. Цяпер гэта
завецца па модзе – “Паўлінка
new”. У гэтай тэлевэрсіі бела
руская мова – мае толькі дэкара
тыўныя функцыі, каб слоўцам
другім падкрэсьліць геаграфіч
ную прыналежнасьць да нашага
краю і нагадаць ускосныя адно
сіны да творчасьці Янкі Купалы.
А словы зь яго лейтматыва, які
зараз круціцца ў выглядзе аніма
цыйнага кліпа на дзяржаўным
тэлебачаньні: “Я бульбаш, и ты
бульбаш, я это знаю! Так запе
вай страна родная!” параўтва
рыўся ў мастацкае выяўленьне
нацыянальнай ідэі сёньняшніх
уладаў. Кажуць, на чарзе “Пін
ская шляхта” Вінцэнта Дуніна
Марцінкевіча…
Мне здаецца, што, назіраючы
за тым, як з дрэнным густам,
бестактоўна і на дзяржаўнай
трасянцы “асучасьніваецца” бе
ларуская клясыка, многія ай
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Настальгію на службу беларушчыне

чынныя выканаўцы вырашылі
даць прыклад больш мастацкага
і якаснага адваротнага дзеяньня:
перастварэньня пабеларуску
шлягераў савецкіх і расейскіх
выканаўцаў, якія яшчэ ў ХХ ста
годзьдзі былі ў модзе, гучалі з ва
кон інтэрнатаў і на танцах. Так
вядомы беларускі бард Зьміцер
Бартосік падрыхтаваў і выдае
“Расейскі альбом”, дзе ён пабе
ларуску перапеў творы знакамі
тых бардаў тых часоў. Так, на
новай складанцы “Вольныя
песьні” Зьміцер ужо прадставіў
знакамітага “Крумкача” Булата
Акуджавы, а таксама песьню
Сяргея Нікіціна на словы расей
скага палітвязьня Анатоля Жы
гуліна “Я туды палячу”. Вельмі
яскравы пераклад гэтых тэкстаў
зрабіў для Бартосіка народны
паэт Беларусі Рыгор Барадулін.
А рокмузыкант і бард Андрэй
Плясанаў увогуле замахнуўся на
клясыку – прапанаваў слухачам
сваю вэрсію “Каней пераборлі
вых” Уладзімера Высоцкага.
Гэтыя і іншыя творы ўжо пра
гучалі на шматлікіх канцэртах
бардаў, мелі гучны посьпех у
слухачоў. Гэта, як мне падаецца,
служыць мэце пашырэньня бе
ларушчыны сярод той часткі на
шага грамадзтва, якую трады
цыйна называюць расейска
моўнай.
Свой падыход да вырашэньня
гэтай праблемы прапанаваў і
адзін з пачынальнікаў беларус
кай бардаўскай песьні Алесь Ка
моцкі, калі запісаў і выдаў на
фірме “Бусел” двайны дыск з ап
рацоўкамі клясыкі савецкай
песьні і расейскага рамансу “З
бацькоўскай куржэлкі”. Цікава,
што творчы шлях барда пачы
наўся менавіта з масавай песьні.
Вось як пра пачатковы пэрыяд
творчасьці А. Камоцкага распа
вядалася ў тагачаснай прэсе:
“Гітару Алесь узяў першы раз у
рукі гадоў пяць таму назад. І, як
сам прызнаецца цяпер, “грэбаў
спачатку па струнах, як курыца
лапай”. Далей трывалая музыч
ная падрыхтоўка (Алесь скон
чыў музычную школу) сказала
сваё. Хутка Алеся Камоцкага па
чалі запрашаць на студэнцкія ве
чарыны. Потым здольны хлопец
прыняў удзел у вечарах інтэрна
цыянальнай дружбы. Спачатку
ён выконваў папулярныя сярод
моладзі шлягеры, а неўзабаве
прыйшла да яго і свая песьня.”
(М. Супрановіч “Сяброўка гіта
ра”, “Чырвоная Змена” №116,
19.06.1985 г.) Так пачыналася
творчая біяграфія Камоцкага, у
якой потым былі і псальмы, і ра
мансы на вершы Р. Барадуліна, і
асабістая лірыка. Зварот да таго

ці іншага музычнага жанру быў
выкліканы патрэбамі самога
барда, парадаў яго “ўнутранага
дарадцы”, яго адчуваньнем па
трэбаў слухачоў.
І вось цяпер, калі столькі ство
рана, калі Алеся Камоцкага не
беспадстаўна адносяць да кля
сыкаў айчыннай бардаўскай
песьні, выканаўца зрабіў крок у
бок быццамбы мінулага. Але гэ
та цьвярозы разьлік: з дапамогай
запамінальнай мэлёдыі савецка
га шлягера, які за доўгія гады
“павіснуў на вушах” шматлікіх
аматараў плаўленых сыркоў
“Дружба” і “Жигулёвского” пі
ва, паспрабаваў абудзіць у прад
стаўнікоў гэтай сацыяльнай гру
пы цікаўнасьць да беларускага
слова, да жывой беларускай
культуры, якая дэманструе па
тэнцыял пераўтвараць на сваю
карысьць зьявы зусім далёкія ад
яе зьместу.

ба”) адпраўляюць слухача да
ягоных канонаў. Але тут адчува
ецца і ўплыў зорак савецкага
джазу 30гадоў – Уцёсава,
Цфасмана і іншых. Асабліва ў
тым, што тычыцца выкарыстань
ня імправізацыйных сола на кля
вішных інструмэнтах, якія выка
наў Андрэй Лабчэўскі.
А вось знакамітая ў выка
наньні Жаны Бічэўскай расей
ская народная песьня “Груган”
(“Черный ворон”) запісана па
ўплывам аранжыроўкі гэтай
сьпявачкі, што зьніжае яе вар
тасьць, як творчага пераасэнса
ваньня песні. Тоеж можна ка
заць і пра раманс “Ноч ня
сьпіць” (“Ночь светла”), якая
выканана бардам ў традыцый
най танальнасьці ў рытме валь
са. Але ў гэтых песьнях элемэнт
навізны дадае, бадай, голас Але
ся, якім сьпявак падкрэсьлівае
душэўны настрой гэтых сьпеваў.

Алесь Камоцкі
Дзеля гэтага Алесь Камоцкі
карыстаецца некалькімі выпра
баванымі прыёмамі. Папершае,
тэкст той ці іншай кампазыцыі,
які прадстаўлены на дыску “З
бацькоўскай кружэлкі”, павінен
адпавядаць самым высокім кры
тэрам паэтычнага густу, быць не
падрадкоўнікам, а перадаваць
тыя чалавеччыя пачуцьці, якія
былі закладзены аўтарамі ў песь
ню. Падругое, музычныя аран
жыроўкі павінны адпавядаць та
гачаснай атмасфэры, і, аднача
сова, павінны заставацца сучас
нымі.
Цяпера у многіх аматараў “му
зычнай даўніны” савецкага га
тунку папулярны такі дзіўны
сваімі транфармацыямі жанр, як
шансон. Мо таму першыя му
зычныя ўражаньні ад праслухоў
ваньня песень “Журавы” (“Жу
равли”), “Як толькі ты” (“Друж

Эмацыйным пікам дыска можна
лічыць выкананьне Камоцкім
пабеларуску расейскай народ
най песьні – “жорсткага” ра
мансу “У трысьнягу”, які вядо
мы слухачам як “Шумел ка
мыш”. Тут Камоцкі разам з
іншымі музыкамі (у прыватнасці
з выканаўцай на мандаліне і
домры Алёнай Шувалавай) да
водзяць, што песня незаслужа
на была высьмеяна і неаднойчы
аднесена да мяшчанскарэста
раннага рэпэртуару…
Як можна зразумець з назвы
песьні “Самотны гарманіст”
(“Одинокая гармонь”), новая
апрацоўка гэтай песьні стала
зорным часам для вядомага бе
ларускага баяніста і акардыяніс
та, віртуознага саліста прэзы
дэнцкага аркестру Аляксандра
Шувалава, які сваім выканаў
чым майстэрствам надаў песьні

шарм эстрады 60х гадоў мінула
га стагодзьдзя. А вось шлягер
тойжа эпохі “Клён стары”
(“Старый клён”) М. Матусоў
скага і А. Пахмутавай набыў у
Камоцкага танцавальнасьвінга
вую афарбоўку і джазавыя інта
нацыі, якія падкрэслены сола на
саксафоне В. Яцумеева. Іншы
інструмэнталіст – скрыпаль Ка
рэн Карапецян стварыў музыч
ны настрой знакамітаму ў свой
час танга “Сонца” (“Утомленное
солнце”).
Яшчэ адзін прыём Камоцкага,
які ён выкарыстаў на запісе
двайного альбому “З бацькоў
скай кружэлкі”. – гэта напаў
неньне беларускім кантэкстам
песень, якія былі ў свой час
залічаны да клясыкі савецкай
патрыятычнай песьні. Гэта мож
на добра прасачыць, калі звяр
нуць увагу на “Журавы”, ці ў
арыгінале “Летят перелетные
птицы” М. Ісакоўскага і М.
Блантара. Вось як загучалі па
беларуску радкі з гэтай песні ў
перакладзе А. Камоцкага:
А я на зямлі застаюся,
Чакаць маразы і сьнягі
У радзімай сваёй Беларусі,
Дзе кожны куток дарагі!
Я ўжо казаў, што новая кру
жэлка ад Алеся Камоцкага –
двайная. На першым яе дыску
запісаны беларускамоўныя ка
вэры на гіты савецкага мінулага,
расейскія народныя песьні і ра
мансы. Другі дыск альбому – гэ
та дадатак і падарунак тым, каго
зацікавіць першы дыск. Бо на ім
ёсьць фанаграмы для сьпеваў
прадстаўленых на альбоме пе
сень у рэжыме караоке. Я сам
паспрабаваў іх агучыць і хачу
зазначыць, што гэта даволі ціка
вы і постмадэрнісцкі занятак –
адчуць смак роднай мовы праз
сьпевы таго, што ўжо даўно
лічыш чужым, але не забываеш
ся з прычыны масавай гістэрыі
па савецкім мінулым, што назі
раецца ў краіне.
Застаецца толькі адно пытань
не да выканаўцы: ці існуе нейкая
верагоднасьць таго, што за сьвя
точным сталом, напрыклад на 7
лістапада, нейкі расейскамоўны
беларус засьпявае пабеларуску
“Клён стары” і вырашыць, што
цяпер ён вернецца да роднай мо
вы? Безумоўна, такая верагод
насьць існуе і садзейнічаць выка
рыстаньню яе – задача ўжо
сьвядомых беларусаў! Дзеля гэ
тай мэты і стварыў свой альбом
“З бацькоўскай кружэлкі” бард
Алесь Камоцкі.

Анатоль МЯЛЬГУЙ
http://mialguj.livejournal.com
Фота аўтара.

Унікальныя маркі Беларускай Народнай Рэспублікі можна набыць, наведаўшы краму газэты “Беларус” у сеціве па адрасу:
www.e-krama.com Акрамя марак на сайце можна замовіць
беларускія кнігі, кампактдыскі й касэты з запісамі беларускай
папулярнай, народнай і рокмузыкі.
Зацікаўленыя могуць аформіць
падпіскі на газэты й часапісы, якія выда
юцца ў Беларусі, а таксама набыць ка
лендары, паштоўкі й літаратурны аль
манах, выдадзеныя нашай рэдакцыяй.

Bielarus549.qxd

10/18/2008

8:30 PM

Page 15

ÁÅËÀÐÓÑ

№ 549 Кастрычнік 2008 г.

13

Новы Час
В

ялікі князь Аляксандар, чыё кіраваньне гэтак
сымбалічна супала з часамі вялікіх геаграфіч
ных адкрыцьцяў і канцом эпохі Сярэднявечча,
пакінуў значны сьлед у мынцарстве гаспадарства як вя
лікі рэфарматар. За яго часоў праскі грош саступіў ролю
асноўнага грашовага сродка на рынках краіны новаму
літоўскаму паўгрошу, выкананаму на заходнеэўрапей
скі кшталт і па заходнеэўрапейскай тэхніцы біцьця.
Штож зьмянілася ў вонкавым выглядзе манэтаў? Пе
радусім, была зьмененая тэхніка вырабленьня манэтных
кружкоў, якія раней амаль безвыняткава рабілі па мето
дыцы цягненьня з дроту. Інакш рабілі на Захадзе. Срэб
ра патрэбнае якасьці зьлівалася ў пруткі. Вышэйзгаданы
тэхпрацэс мог адбывацца паза межамі мынцы, забясь
печваючы апошнюю, як і іншых замоўцаў, унармава
нымі па вазе і пробе пруткамі кову. Наступным этапам
вытворчасьці была падрыхтоўка пласьцінаў срэбра па
трэбнае таўшчыні. Срэбны пруток разаграваўся, што на
давала яму большую плястычнасьць і раскоўваўся мола
там. У першай чвэрці 16га стагодзьдзя быў вынайдзены
валцавальны варштат, які стаў рэвалюцыйнай тэхналё
гіяй для разгляданае апэрацыі. Ён прыводзіўся ў рух ва
дою (дзеля гэтага тагачасная мынца звычайна месьціла
ся каля ракі) альбо жывёльнай сілай. З раскаваных і раз
рэзаных стужак срэбра выразаліся альбо выціналіся
прабойнікам манэтныя кружкі.

Затым адбывалася праверка адпаведнасьці вагі круж
коў норме. Калі вага была меншай, выбіраліся цяжшыя
кружкі зь іншае партыі, калі большай – лягчэйшыя.
Калінекалі гэта прыводзіла да злоўжываньняў, якія па
лягалі ў прыёмцы ў вазе грыўні большае колькасьці
кружкоў, чым было вызначана ардынацыяй. Расфасава
ныя па партыях загатоўкі выбельваліся і паліраваліся,
што надавала прыгожы срэбны бляск нават ня вельмі
высокапробным манэтам, якімі былі паўгрошы.

Другое важнае адрозьненьне ад былых манэтаў ВКЛ
палягала ў тым, што на паўгрошах увялі доўгія легенды
на лацінскай мове – мове міжнародных зносінаў.
Выпуск паўгрошаў Вялікага Княства, аднастайных па
сваёй стапе і пробе, цягнуўся зь невялічкім перапынкам
да 1529 году. Наноў адчыніўшы Віленскую мынцу ў 1545
годзе, Жыгімонт Аўгуст працягнуў выбіваць гэтыя папу
лярныя манэты ў аграмадных колькасьцях, што абумові
ла іхні шырокі распаўсюд па абшарах ВКЛ. Толькі ў
1558 годзе проба паўгроша была зьніжаная на паўлоты,
што было сустрэта насельніцтвам з абурэньнем. Апошні
літоўскі паўгрош быў адбіты ў 1566 годзе ў памежным з
Польшчай Тыкоціне.
У 16м стагодзьдзі ў Беларусі моцна падвышаецца ро
вень таваравытворчасьці. Працягваецца інтэнсіўны рост
местаў, чаму спрыяе ўлада праз ільготы і прывілеі для
жыхароў, што жадалі займацца рамёствамі. Ужо неўза
баве пасьля пачатку эмісіяў Аляксандра, віленскія
паўгрошы апанавалі ўсе сфэры жыцьцядзейнасьці ў
краіне. Гэтыя манэты бясспрэчна дамінуюць ў скарбах
першае паловы 16га стагодзьдзя ад Падляшша да Сма
леншчыны. Падобнуюж пазыцыю займалі яны і ва
Ўкраіне. Манэтны інтэрнацыянал, які курсаваў там яш
чэ ў 15м стагодзьдзі, цалкам саступае сваё месца на ка
рысьць паўгроша ВКЛ, які пачынае сустракацца ў скар
бах па ўсёй яе тэрыторыі. На доўгі час паўгрош стаў па
ноўнай грашовай адзінкай і сродкам гандлю ўсяе краіны.
Ён меў сталы курс да паўгроша польскага, які раўняўся
чатыром літоўскім пенязям.

Рынак хутка звыкся да паўгрошаў, бо яны не мянялі
даўняе вялікалітоўскае сыстэмы разьлікаў. Цяжэй было
адвыкаць. Амаль стагодзьдзе пасля таго, як сама сыстэ
ма была скасаваная, а значыцца, паўгрошы ВКЛ сталіся
“не свабодна канвертаванымі”, яны сустракаюцца ў
скарбах, напару ў вялікіх колькасьцях.

Супрасльскі Кодэкс

А

дным з найстарэйшых і напэўна най
даражэйшых ў сьвеце помнікаў ста
раславянскага пісьменства зьяўля
ецца так званы Супрасльскі Кодэкс з XIга
стагодзьдзя. Гэты помнік унесены ў сьпіс
ЮНЭСКА пад назваю “Памяць сьвету”.
Мясцовасьць Супрасль (цяпер у Польш
чы) знаходзіцца на паўночныусход ад Бела
стоку (15 км) ля рэчкі Супрасль. Там ад веку
існаваў праваслаўны манастыр з старажыт
най бібліятэкай. Была там і свая друкарня.
Манастыр, між іншым, мае нялёгкую гісто
рыю: быў ён і ўніяцкім. Цяпер, пасьля доўга
га змаганьня з каталіцкім касьцёлам, нале
жыць праваслаўнай царкве.
Супрасльскі Кодэкс быў знойдзены на па
чатку XIXга стагодзьдзя ў бібліятэцы манас
тыра прафэсарам Віленскага ўнівэрсытэту
ксяндзом Міхаілам Баброўскім. Між іншым,
слова “кодэкс” значыць старадаўні рукапіс у
форме кнігі.

Гэты кодэксрукапіс напісаны на пэргамэ
не (скуры жывёлы) на стараславянскай мо
ве. Апісваецца там жыцьцё сьвятых і навукі
айцоў царквы. Складаецца Кодэкс з 285 ліс
тоў. Нажаль, у XIXм стагодзьдзі лісты былі
разьдзеленыя на тры часткі: 151 ліст зна
ходзіцца ў архіве Народнай Бібліятэкі ў Вар
шаве, 118 лістоў у Любляне (Славенія) і 16
лістоў у СанктПецярбургу. Пакуль невядо
ма, якім чынам і калі рукапіс трапіў у Су
прасль.
Пры нагодзе ўспомнім, што яшчэ адзін
каштоўны рукапіс з Супрасльскай бібліятэкі
Нотны Ірмалагіён быў вывезены адтуль у
XVIIм стагодзьдзі, і толькі ў 1970м годзе
быў знойдзены ў Кіеве.
Такім чынам старыя і каштоўныя рукапі
сы, сабраныя беларусамі, апынуліся ўжо ня
першы раз у Польшчы, Расеі, Украіне і... на
ват у Славеніі.

Міхась ШВЭДЗЮК

Паўгрошы былі асноўным, але не адзіным складнікам
монамэталічнае грашовае сыстэмы ВКЛ. Яшчэ з часоў
Ягайлы эмітаваліся літоўскія пенязі. Пенязі Аляксандра
выглядалі зусім інакш, замест колішняга надпісу пабе
ларуску, адзіным элемэнтам легенды яны мелі ініцыял
князя – літару А. Шматгадовымі эмісіямі пенязяў адзна
чыўся і Жыгімонт Аўгуст.
Яшчэ ў пачатку 16га стагодзьдзя паймо лічэбнага
літоўскага гроша, на той час ня існага ў якасьці рэальнае
манэты, увайшло ў шырокі ўжытак. Іншымі элемэнтамі
сыстэмы, што таксама існавалі толькі ў лічэбным вы
глядзе, былі копы (60 грошаў) і рублі (100 грошаў, адпа
ведна з старадаўняй дзесяцічнай сыстэмай). Лік на гро
шы літоўскія, ці шырокая лічба, згортваўся ў копы, ра
дзей у рублі, хоць на той час рэальныя рублі ўжо не кур
савалі. Гэтак, у лісьце 1527 года з Літоўскае мэтрыкі
сцьвярджаецца, што шляхціч Іван Глябовіч купіў сабе
землі за “осмъ рублевъ грошеи широкое личбы”. Гэткае
найменьне літоўскага гроша прадвызначылася ягоным
курсам, большым на два пенязі ў параўнаньні з грошам
польскім. У першай палове 16га стагодзьдзя апошнім у
разліках на Беларусі амаль не карысталіся, але калі да
ходзіла да яго ўжытку, яго інакш менавалі вузкім.
Праскія грошы, што раней мелі менавіта такі назоў (шы
рокія), але страцілі сваё значаньне ў грашовым абара
чэньні краю з пачаткам масавых эмісіяў паўгрошаў
ВКЛ, у дакумэнтах цяпер называліся грошамі чэскае
лічбы.

У 15351536 гадох былі адбітыя першыя манэтныя гро
шы ВКЛ. Яны мелі ўнікальную асаблівасьць – апроч го
ду на бальшыні манэтаў пазначаўся і месяц выбіцьця.
Магчыма, гэта быў працяг традыцыі адзначаць чарго
васьць выбіцьця даўнейшых паўгрошаў колцамі ў канцы
легенды.
Жыгімонт Аўгуст выбіў шырокія літоўскія грошы ў
15451546, а таксама 15551559 гадох. У другой палове
1560х кампанэнтныя гатункі традыцыйнае вялікалітоў
скае монамэталічнае сыстэмы перасталі эмітавацца, у
1569 годзе адной з умоваў Люблінскае вуніі стаў поўны
пераход усяго гаспадарства на польскую манэтную сы
стэму, а ўжо па абраньні Сьцяпана Батуры выйшла мын
цавая ардынацыя апошняга, якая ўводзіла польскую
сыстэму дэфакта. Гэтак скончылася амаль двухсотгадо
вая гісторыя апрычонасьці і адметнасьці собскае грашо
вае сыстэмы ВКЛ.

Дзьмітры ГУЛЕЦКІ
dhulecki@belcoins.com

У Менску ў выдавецтве Логвінава
выйшла ў сьвет кніга “Калекцыйная
Спадчына Вялікага Княства”. У праекце прынялі ўдзел 8 аўтараў-энтузіястаў, якія не адзін год вывучалі
хараство помнікаў матэрыяльнае
культуры, што засталіся ад некалі найвялікшае дзяржавы на ўсім
эўрапейскім кантынэнце. Кніга
складаецца з раздзелаў пра мапы і гравюры, манэты і пячаткі
Вялікага Княства, месьціць табліцы
зь іх цэнамі на сусьветным антыкварным
рынку. Вялікая колькасьць рэдкіх фатаздымкаў публікуецца
ўпершыню.
Атрымаць падрабязную інфармацыю пра кнігу і замовіць
яе можна праз электронную пошту adm@belcoins.com альбо на
партале IЗРОЙ:
http://www.belcoins.com/news.phtml?showid=59&lang=by
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“А талентамі адораныя мы шчодра!”

С

ловы захапленьня і
ўдзячнасьці кожную
хвіліну гатовыя былі
зьляцець з вуснаў кожнага з
прысутных у залі грамадзка
культурнага цэнтру “Полацак”,
калі там ішоў канцэрт удзель
нікаў 28й Сустрэчы Беларусаў
Паўночнай Амэрыкі. Для ад
ных гледачоў гэта было прыем
нае спатканьне з даўнімі сяб
рамі, для іншых – адкрыцьцё
талентаў сваіх суродзічаў, якія
далёка ад роднага краю зьбера
гаюць і пашыраюць нацыяналь
ную культуру і мастацтва.
Вяла імпрэзу ў шчырай, ня
змушанай манэры спня Алла
ОрсаРомано, колішняя кіраў
нічка цудоўнага танцавальнага
ансамблю “Васілёк”, нязьмен
ная ўдзельніца і арганізатарка
канцэртаў у эміграцыйным ася
родку ды натхняльніца шмат
лікіх культурніцкіх праектаў у
Беларусі.
Патрыятычная
скірава
насьць выступу Сержука Сока
лаваВоюша стала своеасаб
лівым камэртонам для ўсяго
канцэрту. Знаны бард засьпя
ваў сваю баляду з “паўстанцка
га цыклю”, тым самым якбы нагадаў слу
хачам пра лёс нашага народу, пра яго пра
гу волі і нязломнасьць у змаганьні за яе. У
канцы 1980х песьні СокалаваВоюша
адкрывалі для беларускай моладзі зацёр
тыя бальшавікамі старонкі нацыянальнай
гісторыі, натхнялі на барацьбу за неза
лежнасьць краіны. І сёньня творчыя вы
сілкі паэта і барда даюць плён: пішуцца
новыя песьні, перакладаюцца на беларус
кую мову папулярныя іншамоўныя. (Ён
сам прасьпяваў “Журавы”, пераклад з
аварскай, а “Раньне туманнае”, расейскі
раманс, выканала Валянціна Шаўчэнка).
Забягаючы наперад скажу, што ў канцэр
це прынялі ўдзел сыны СокалаваВоюша
– Сьветавід і Славамір. Яны прачыталі
бацькаў верш пра мову, выразна акцэнту
ючы боль за яе няўцешны стан і сваю га
товасьць змагацца. Пераемнасьць пака
леньняў відавочная!
Сьвятлана Літвінава яшчэ да канцэрту
запомнілася ўсім прысутным сваім цу

доўным строем. Хоць вышыванкамі на
Сустрэчы, здаецца, было цяжка зьдзівіць.
І жанчыны, і мужчыны апрануліся сьвя
точна. Сьвятлана колькі гадоў назад сьпя
вала ў Дзяржаўным акадэмічным народ
ным хоры імя Цітовіча ў Менску. Цяпер
жыве ў Таронта. Слухачоў яна парадава
ла натхнёным выкананьнем фальклёрных
скарбаў “Няхай будзе пагодачка”, “Ча
рачка”, “Ой, сказалі пра мяне, маладзіцу”
ды песьні “Шуміце, бярозы” (на словы Ні
ла Гілевіча). Артыстызм сьпявачкі, выка
наўчая культура, майстэрскае валодань
не голасам (а капэльныя сьпевы і з му
зычным суправаджэньнем) стварылі не
забыўныя мастацкія вобразы родных мэ
лёдый і жыцьцёвых карцінак. Акампані
раваў Сьвятлане Федзя Паўлавец, са
праўдны віртуоз сваёй справы. Выпуск
нік Беларускай дзяржаўнай кансэрвато
рыі, ён аб’ехаў паўсьвету, як саліст і
акампаніятар. Выступаў з рознымі знака
мітасьцямі, у тым ліку з Віктарам Скора

28-я Сустрэча Беларусаў Паўночнай Амэрыкі
Заканчэньне з бачыны 4
палітыцы рэжыму Лукашэнкі: “Старая
палітыка часоў Ельцына ў Лукашэнкі не
праходзіць, а новай стварыць ён ня можа.
Між тым Пуцін і суполка змаглі, іхная но
вая палітыка ёсьць захоп беларускай эка
номікі й беларускай маёмасьці. На іхную
думку ўсе астатнія пытаньні вырашацца
самыя сабою. Для зацьверджаньня захо
пу маёмасьці неабходная легітымнасьць, і
дзеля гэтага праводзяцца рэчы кшталту
“расейскай урбанізацыі” Беларусі — пра
вядзеньня будаўніцтва і захопу нерухо
масьці расейскімі фірмамі, штучнае пад
вышэньне коштаў жытла, выцісканьне
беларусаў зь беларускага рынку. Паколь
кі сапраўднай легітымнасьці дабіцца не
магчыма, яны ствараюць фікцыю, у тым
ліку праз імітацыю парлямэнцкіх выба
раў. Лукашэнка пасьля расейскай агрэсіі
ў Грузіі апынуўся перад выбарам, але вы
бар эўрапейскі ён зрабіць ня ў сілах. І та
му важна не дапусьціць прызнаньня вы
нікаў несвабодных выбараў у Беларусі,
ня даць легітымізаваць змову рэжыму і
расейцаў па экспрапрыяцыі маёмасьці бе

ларусага народу. І тут байкот можа стаць
рашучым ударам па гэтай змове.”
Далей сп. Зянон Пазьняк спыніўся на
патрэбе нацыянальнай адукацыі нашага
грамадзтва, у якой важная роля нале
жыць дыяспары, якая мусіць выкарыс
таць свае ўплывы ў Беларусі. Прамоўца
завяршыў свой выступ словамі: “Выбары
ў “палатку” не павінны быць прызнаныя,
і мы мусім зрабіць усё, каб чужыя войскі
не прыйшлі ў Беларусь. Крок за крокам
мы ідзем наперад, антынародны рэжым,
сам таго не бачачы, адступае назад. Га
лоўнае — каб не дайшло да фатальных
вынікаў. А сілы і пэрспэктывы — на на
шым баку”.
Затым прамоўцы адказалі на пытаньні
прысутных. Спня Макоўская адказала
на пытаньне адносна інфармацыю пра бе
ларускую дыяспару для выйграўшых “зя
лёныя карткі”, спня Трыгубовіч — пра
беларускую мову ў літургіі, сп. Пазьняк
— пра 4гадовага сына Лукашэнкі й пра
БалтаЧарнаморскую супольнасьць, якая
сёньня робіцца надзвычай актуальнай.
Затым пасьля абмеркаваньня была
прынятая рэзалюцыя Сустрэчы.

лянціна скончыла Беларускі
палітэхнічны інстытут і пэўны
час працавала архітэктарам,
пакліканьне сваё яна знайшла
ў папулярызацыі сярод моладзі
роднай мовы і традыцыйных на
родных сьвятаў, абрадаў, звы
чаяў.
Ужо згаданая раней Валян
ціна Шаўчэнка пачала выступ з
народных песень – “Туман,
мамка, па даліне” і “Ой, там на
таргу, на базары”. Па адукацыі
яна матэматык, але праз усё
жыцьцё ідзе зь песьняй. Цяпер
жыве ў Таронта і актыўна
ўдзельнічае ў групе “Яваровы
людзі”. Другі раз Валянціна
выйшла да мікрафона, каб зась
пяваць “Трэба дома бываць
часьцей” (словы Г. Бураўкіна),
“Песьню да сына” (словы В.
Іпатавай) і “Раньне туманнае”.
Абаяльнасьць выканаўцы, яе
прыгожае мэццасапрана зача
роўвалі. І вельмі тактоўна,
далікатна дапамагаў ёй акам
паніятар – Юрась Жвалікоўскі.
Нечаканым быў заключны
нумар канцэртнай праграмы.
Вядучая і ўдзельнікі канцэрту
Сяржук СокалаўВоюш прад
ставіў сьпевака, якога цудоўна
багатавым, Валянцінай Пархоменка, ведае старэйшая эміграцыя, бо гэта сын
Анатолем Салаўяненкам, Надзеяй Бабкі дагэтуль актыўнай у грамадзкім жыцьці
най. У Стронгсвіль ён прыехаў зь ЛясВэ спадарыні Юлі Андрусышынай, дый на
гасу, і ягоны баян ня знаў спачыну праз Бацькаўшчыне яго многія помняць і ша
усе дні Сустрэчы – цешыў і весяліў гась нуюць. Канцэрты Данчыка – Багдана
цей. У канцэрце Федзя меў таксама соль Андрусышына – у 1989 годзе ўзрушылі
ны нумар. Песеннае папуры так і цягнула Беларусь. Фрагмэнты аднаго з канцэртаў
публіку то падпяваць, то кінуцца ў скокі. і былі паказаныя на экране. Прагучалі
Валянціна Якімовіч, сакратарка Нью “Мой родны кут” (Якуб Колас – І. Луча
Ёрскага аддзелу БАЗА, выйшла да мікра нок) і песьні СокалаваВоюша “Крыні
фону з вершамі Анатоля Сыса. Эмацыйна цы”, “Аксамітны летні вечар” у непаўтор
і пранікнёна прачытала яна “Маналёг ным выкананьні Данчыка – мяккім, міла
Апанаса Філіповіча” і “Маналёг Каруся гучным, з глыбокім разуменьнем душы
Каганца”, глыбокі роздум паэта пра чалавечай. (За тэхнічнае забесьпячэньне
трагічны лёс Беларусі і яе народу. Нялёг паказу відэастужкі падзяка належыць
ка склалася жыцьцё і аўтара гэтых тво спадару Алесю Вінакураву.)
раў. Як сказала Валянціна Якімовіч, “па
А потым уся заля засьпявала “Ак
балючасьці Сысава паэзія ў сучаснай ай самітны летні вечар” разам з аўтарам...
чыннай літаратуры ня мае сабе роўных,
Імпрэза скончылася сьпяваньнем нацы
яго вершы апякаюць сэрца, таму і сам янальнага гімну “Мы выйдзем шчыль
Анатоль згарэў заўчасна, як сьвечка. Ён нымі радамі”.
быў перакананы, што нас, як нацыю, як
В. Т
народ уратуе толькі мова”. Хоць Ва
У другой частцы канфэрэнцыі адбыўся
круглы стол “Роля наступных пакалень
няў беларускай дыяспары”, дзе дыскусія
праходзіла сярод прадстаўнікоў другога
пакаленьня беларусаў у Паўночнай Амэ
рыцы. Вядучай дыскусіі была спня Паў
ліна Сурвілла.
Наступным у праграме быў сьвяточны
канцэрт, які з захапленьнем быў сустрэты
ўдзельнікамі. У канцэрце, які арганізава
ла і вяла спня Алла ОрсаРомано, пры
нялі ўдзел паэт і бард Сяржук Сокалаў
Воюш з сынамі Славамірам і Сьветавітам
(НьюДжэрзі), сьпявачка Сьвятлана Літ
віна (Таронта), знаўца беларускага фаль
клёру Валянціна Якімовіч (НьюЁрк),
сьпявачка Валя Шаўчэнка і акампаніятар
Юрась Жвалікоўскі (абое з Таронта),
сьпявак і гарманіст Федзя Паўлавец (Лёс
Вэгас). Прысутныя прагледзелі запісы
выступаў слыннага беларускага сьпевака
Данчыка (Багдана Андрусышына).
Падчас Сустрэчы прайшла выстава
карцінаў беларускіх мастакоў, дэман
страваліся дакумэнтальныя фільмы.
Увечары 31 жніўня пасьля вячэры ад
быўся Баль Сустрэчы, на якім гучэла тан
цавальная музыка, і ўдзельнікі актыўна
“працавалі” на танцпляцоўцы. Адбыліся
аўкцыён мастацтваў і лятарэя, а таксама

вясёлыя гульні, якія арганізаваў сп. Сяр
гей Раманюк.
Назаўтра, 1 верасьня, адбылося афі
цыйнае закрыцьцё Сустрэчы. Усе пры
сутныя адзначалі вялікі посьпех форуму,
і добры плён высілкаў БАЗА ў Кліўлен
дзе. Працягам Сустрэчы для беларусаў
НьюЁрку і НьюДжэрзі стала вяртаньне
дахаты аўтобусам, у якім гучэла беларус
кая мова, сьпевы і жарты.
За падрыхтоўку і правядзеньне 28й
Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі
вялікая падзяка належыцца наступным
асобам: пры арганізацыі сустрэчы ў Кліў
лендзе адзначыліся Анатоль і Натальля
Лук’янчук, Сяргей Раманюк, Сьвятлана
Белая, Пол Васілеўскі, Аўген, Вольга і
Алекс Кабякі, Маня Патапенка, Іна Літ
вінка, Вераніка Мельнік, Лёля Міхаль
чык, Ірына Врэціч, Тамара і Славамір
Падзядло, Валянціна Місуно, Віталь
Марцінюк, Тамара Раманюк, Васіль Ра
манюк, Алесь БелыМартынюк, Аляксан
дар Раманюк; сьвяточны канцэрт аргані
завала спня Алла ОрсаРомано; вялікую
працу па арганізацыі Сустрэчы і канфэ
рэнцыі, а таксама замову аўтобусу пра
вёў сп. Вячка Станкевіч; выставу маста
коў арганізаваў сп. Алесь Вінакураў.
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Уражаньні ад чарговай Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі

Р

оўна 8 год таму я быў у Кліўлендзе на 24й Су
стрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі і пісаў на
таткі пра тую падзею. На гэтую 28ю Сустрэчу
мы ужо зьбіраліся як да добрых знаёмых. Мяне і маю
жонку Натальлю сустрэў у аэрапорце доктар Сяргей Ра
манюк, зь якім менавіта на той, 24й Сустрэчы, мы і па
знаёміліся. Ён завёз нас да сябе, паказаў дом, разам
пасьнедалі, пагаманілі аб сваім жыцьці. Ён хуценька нас
пакінуў, бо, як адзін з галоўных арганізатараў гэтага
сьвята, мусіў ехаць вырашаць пытаньні, якіх заўжды
шмат. Далей намі апекаваліся ягоная жонка Тамара і
сын Саша. Усёй цудоўнай сям’і Раманюкоў выказваем
шчырую падзяку за гасьціннасьць і добры прыём.
Пасьля таго, як мы апаўдні разьмясьціліся ў гатэлі, Са
ша Раманюк адвёз нас у “Полацак”. Я падыйшоў і па
віншаваў з хіратоніяй япіскапа Сьвятаслава, новага Ўла
дыку БАПЦ, пажадаў яму посьпехаў і цярпеньня у гэтай
складанай працы зь людзьмі. Гэтага чалавека ведаю
даўно, і мне здаецца, мы маем зараз дастойнага Ўлады
ку, які моцна адданы беларускай царкве. Першы раз уба
чыў на сустрэчы легендарнага чалавека айца
Надсана, зь якім вельмі даўно хацеў пазнаё
міцца. Мне падаўся ён сьціплым, адукаваным і
шчырым чалавекам, сапраўдным сьвятаром.
Субота была якбы неафіцыйнам днём Су
стрэчы. Людзі нікуды не сьпяшаліся, размаўля
лі. Крыху воддаль, бліжэй да лясочка, сп. Ана
толь Лук’янчук пачаў смажыць мяса і каўбасы
на вугольлях (ён гэта мужна рабіў пад гарачым
сонцам некалькі гадзін запар). Непадалёку ад
азярца спадары Алесь Кот і Зьміцер Эльляшэ
віч з Канады ўсталёўвалі вялізарнае белчырво
набелае палотнішча роднага сьцяга. Хутка
прыехаў аўтобус, які прывёз людзей зь НьюЁр
ку і НьюДжэрзі, і недзе з 3х да 5ці гадзін па
абедзе прайшоў імправізаваны турнір па валей
болу, у якім удзельнічалі 5 ці 6 каманд (некаль
кі каманд з ЗША і каманда з Канады). Выйгралі
гэты турнір канадыйскія беларусы. За Канаду
гулялі А. Кот, З. Ельяшэвіч, А. Антановіч і
аўтар гэтага артыкулу. Думаю, што гэта вельмі
добрая ідэя, прапанаваная сёлета сп. В. Стан
кевічам, знойдзе месца і на будучых Сустрэчах.
На вуліцы кучкамі стаяліразмаўлялізнаёміліся лю
дзі. Пад тэнтамі былі расстаўленыя сталы для продажу
сувэніраў і кніг. Я прывёз у Кліўленд кнігу бацькавых ус
памінаў “Над Дзісенкай ракой”. Прэзентацыя кнігі
прайшла нядаўна ў Атаве. Дарэчы, узяў з сабою ўсяго
20 кніг, і яны ўсе разыйшліся. Купіў зь дзясятак беларус
кіх кніг і сярод іх два зборнікі вершаў цудоўных беларус
кіх паэтаў, Алеся Салаўя і Ўладзімера Дудзіцкага. Да гэ
тага даводзілася чытаць асобныя вершы гэтых паэтаў, а
цяпер, дзякуючы таму, што зборнікі былі выдадзеныя
БІНІМам, пазнаёміўся дэталёва з іх жыцьцём і творчась
цю. Зборнікі былі выдрукаваныя ў 1982м і 1994м гадох.
Вялікі дзякуй хочацца сказаць людзям, якія прыклалі на
маганьні, каб гэтыя кнігі пабачылі свет: А. Адамовічу,
З. Кіпель, І. Рагалевіч, М. Прускаму, А. Юрэвіч, Л. Юрэ
вічу. Таксама хачу падзякаваць сп. Вітаўту Кіпелю, сп.
Яну Запрудніку і многім нашым літаратарам, якія пры
клалі і прыкладаюць шмат сіл, каб беларуская мова і лі
таратура жылі і разьвіваліся за мяжой. Сярод іх і Марат
Клакоцкі, які заснаваў і выдае альманах “Беларус”. Я
толькі атрымаў ужо другі нумар гэтага выданьня і вельмі
ім задаволены, і ня толькі таму, што там ёсц мае вершы.
У ім надрукавана шмат твораў беларусаў замежжа з усіх
куткоў зямлі. Як гэта важна, зьберагчы такое багацьце,
якім валодаюць беларусы, раскіданыя па ўсім сьвеце.

Паступова абед перайшоў у вячэру, з напоямі, які
кожны мог выбраць сабе па густу. Усе вельмі многа
сьпявалі ў гэты вечар, дзякуючы музыку сп. Ф. Паўлаў
цу, нашым, лічу прафэсійным, сьпявачкам, якія заводзілі
песьні, а публіка с задавальненьнем іх падхоплівала. Я
амаль увесь вечар правёў у размовах зь сябрамі і з но
вымі для мяне людзьмі. Вечар прайшоў вельмі хутка.
Але нават у гатэлі, куды многія вярнуліся з “Полацку”,
гэтыя размовы працягваліся далёка за поўнач, у нумары
спні Івонкі Сурвілла, затым у нумары сямейства
Шаўчэнкаў.
Нядзеля пачалася з багаслужбаў. Пішу “багаслуж
баў” таму, што іх было дзве, і не ў царкве Маці Божай
Жыровіцкай, што ў цэнтры “Полацак”. Восем год таму
багаслужбу у царкве, якую расьпісваў мастак Алесь Ма
рачкін, вялі каля 10 сьвятароў на чале з Уладыкам Міка
лаем, а ў царкву цяжка было ўвайсьці, бо была поўная
народу. На гэты раз службу у царкве не дазволілі новыя
ўладальнікі, і гэта было прыкра. Беларусы, і ня толькі
Кліўленду, страцілі царкву, якая належыла да БАПЦ, і

была пабудаваная стараньнямі двух пакаленьняў яе
вернікаў. Як я ўжо сказаў, было дзьве службы: адну пра
водзіў новы Ўладыка Сьвятаслаў у старой беларускай
царкве Кліўленду. Другую службу праводзіў айцец Над
сан. Я быў на службе айца Надсана, на якой сабралася
каля 30 чалавек.
Пасля багаслужбы пачалася афіцыйная частка Су
стрэчы, якая праходзіла ў банкетнай залі цудоўнага бе
ларускага грамадзкакультурнага цэнтру “Полацак”,
які, на маю думку, зьяўляецца найлепшым беларускім
цэнтрам за мяжой. Заснавальнікамі цэнтру былі сп. Ка
лоша і сп. Карніловіч. Сп. Калоша, які яшчэ сьпяваў у хо
ры падчас 24й Сустрэчы, адышоў у лепшы свет. Відаць,
што ня толькі ён, таму што на гэтай Сустрэчы было
менш людзей чым 8 год таму (для параўнання, сёлета ў
Сустрэчы прынялі удзел 150200 асоб, у 2000 годзе –
больш за 300, а на адкрыцьці Цэнтру, як паведаміла яго
ўдзельніца Валянціна Якімовіч, было хіба каля паўтары
тысячы чалавек). Відавочна, адбываецца зьмена пака
леньняў. Мясцовых кліўлендзкіх беларусаў было вельмі
мала. Быў зьдзіўлены шырокім прадстаўніцтвам, бела
русы ці не зь дзесяці штатаў ЗША прыехалі на Сустрэчу.
Добра выглядала сёлета дэлегацыя Канады, прадстаў
нікі якой былі вельмі актыўнымі і прыкметнымі на Су
стрэчы. Магчыма, мала хто ведае, у канадыйскай дэлега

Ліст ў рэдакцыю

П

раляцеў вокамгненна
роўна год, калі ў верась
ні 2007 году ў № 536
“Беларуса” быў надрукаваны
мой ліст у рэдакцыю, які быў
напісаны ў адказ на артыкул
вельмі паважанага сп. Янкі За
прудніка. (Выбачаюся, што са
спазьненьнем, але ад душы ві
таю яго з 82мі ўгодкамі і жадаю
моцнага здароўя і шчасьліва да
жыць да 100гадовага юбілею.)
Безумоўна, я быў вельмі ўсьце
шаны, калі на мой ліст адгук

нуліся Надзея і Янка Запруднік,
даслаўшы мне пасылку з рэчамі,
якія мне дапамагаюць адчуваць
сябе не жабраком і па сёньня.
Яшчэ раз Вам, спадараства, вя
лікі дзякуй!
Сёньняж у сваім лісьце ў “Бе
ларус” хачу выказаць словы
шчырай падзякі яшчэ адной амэ
рыканскай беларусцы спні Лізе
Літаровіч з СаўтРывэру, якая,
дарэчы, сябруе з Надзеяй і Ян
кам Запруднік. Летась яна мне
даслала вельмі прыгожы калян

дар на 2008 год, шмат паштовак
ды буклетаў з Аляскі, Аўстраліі.
Са спадарыняй Літаровіч мы па
чалі перапісвацца, і ў кожным
лісьце яна дасылае паштоўкі, па
паўняючы маю калекцыю.
Так здарылася, што сёлета ў
жніўні я вымушаны быў зрабіць
рамонт у кватэры, дзе жыву, бо
дому ўжо 42 гады, падгнілі вок
ны, дзьверы, паламалася сан
тэхніка. І ўсе мае ашчаджэньні
(больш за 6 000 грыўнаў (прык
ладна $1200) пайшлі на гэты ра
монт. Безумоўна, давялося ад
мовіцца ад смачнай ежы, якая
стала не па кішэні, але з голаду я
не паміраў... І вось учора падве

цыі быў Міша Гладухаў, вядомы сярод беларусаў Тарон
та, як чалавек, які падчас афіцыйнага сьвяткаваньня да
жынкаў у Мастах запусціў у неба паветраны шар з пры
мацаваным нацыянальным сьцягам.
Урачыстая частка Сустрэчы пачалася з прамовы Стар
шыні Рады БНР спні Івонкі Сурвілла. Затым выступіў
сп. Дэйвід Сўорц, які на пачатку 90х гадоў у час новага
беларускага адраджэньня быў паслом ЗША ў Беларусі.
Зараз ён выступаў таксама ў якасьці выканаўчага дырэк
тара Цэнтру Беларускіх Даследаваньняў, што ў Канза
се. Гэты Цэнтар быў створаны ягонымі намаганьнямі.
Сустаршынямі цэнтру зьяўляюцца др Паўліна Сурвілла
і др Эндру Шэпард. Цэнтар быў адчынены два гады та
му, і гэтая падзея зьяўляецца вельмі важнай у жыцьці
беларускай дыяспары. Папершае таму, што падобны
Цэнтар створаны ўпершыню. Падругое, Цэнтар мае
вельмі цікавыя праграмы, якія дазволяць рыхтаваць спэ
цыялістаў у галіне беларускіх спраў. Прыемна было ат
рымаць буклет з інфармацыяй аб дзейнасьці Цэнтра.
Затым адбылася навуковая канфэрэнцыя, на якой
выступілі госьці зь Беларусі: спня Алена Ма
коўская, выканаўчы дырэктар ЗБС “Баць
каўшчына”, распавяла аб асаблівасьцях дзей
насьці Згуртаваньня ў сучасных умовах; спня
Валянціна Трыгубовіч, прадстаўніца партыі
БНФ, расказала пра стан спраў зь веравыз
наньнем у Беларусі і пра суадносіны яе партыі
з рэлігійнымі арганізацыямі.
Як заўсёды, грунтоўны аналіз сытуацыі ў Бе
ларусі зрабіў сп. Зянон Пазьняк: асноўнай дум
кай ягонага дакладу была магчымасьць “легі
тымнага” эканамічнага захопу Беларусі Расе
яй з дапамогай новага парлямэнту, калі ён бу
дзе прызнаны Захадам легітымным. Гэты сцэ
нар, падобна, пачынае так і складвацца.
На Сустрэчы было даволі моладзі. Яе на тры
буне прадстаўляў малады гісторык Ільля Ку
ніцкі, які зрабіў даклад пра міжнародныя ста
сункі Беларусі. Пасьля канфэрэнцыі адбыўся
англамоўны круглы столдыскусія пра ролю
наступных пакаленьняў беларускай дыяспары,
а затым, як звычайна – цудоўны канцэрт. У
канцэрце прынялі ўдзел людзі, якіх мы ўжо
добра ведаем, сп. С. СакалоўВоюш (НьюЁрк), спня В.
Шаўчэнка (Таронта), спня С. Літвінава (Таронта). А
Юрась Жвалікоўскі прыехаў спэцыяльна з Канады на
траку, каб акампаніяваць нашай цудоўнай сьпявачцы
Валянціне Шаўчэнка. Канцэрт, які прайшоў зь вялікім
посьпехам, вяла спня Алла ОрсаРомано.
Атмасфэра Сустрэчы была вельмі добрая і цёплая. Бы
ла выдадзеная прыгожая праграма, людзі адчувалі сябе
раскаванымі, блізкімі, так мне здалося. У 2000м годзе я
быў толькі два гады як у Канадзе, мала каго ведаў, і тая
Сустрэча, хоць і была вельмі цікавай (дарэчы на ёй былі
такія госьці як губэрнатар штату Агаё Тафт і сэнатар
Вайновіч), але я адчуваў сябе ня вельмі ўтульна. Я тады
цяжка разумеў, што гэта такое – беларуская дыяспара.
Зараз я ўжо 10 год жыву ў Паўночнай Амэрыцы, сытуа
цыя зьмянілася. За гэтыя гады прыдбаў многа знаёмых і
сяброў, прыжыўся, сталі больш зразумелымі стыль
жыцьця і звычкі. Відаць таму, я адчуў сябе сёлета част
кай беларусаў замежжа.
Хочацца падзякаваць усім арганізатарам, мясцовым і
немясцовым, за працу, якую яны ўклалі, каб гэтая Су
стрэча прайшла з поспехам.

Др П. МУРЗЁНАК
На здымку: адзін з момантаў Сустрэчы.

чар пачуў званок у дзьверы. Ад
чыняю... і незнаёмец кажа, што
прывёз мне пасылку з Амэрыкі.
Можаце ўявіць мой стан!!! Па
сылка вагою 32 кг была ад спні
Лізы Літаровіч. І калі я яе пачаў
распакоўваць, то закружылася
галава, і я ледзь ня страціў пры
томнасьць – многіх рэчаў, якія
былі там, я ня бачыў ўжо шмат
гадоў! Я быў у такім усхвалява
назьбянтэжаным стане, што ха
целася адначасова і плакаць, і
сьмяяцца. Плакаць ад роспачы, а
сьмяяцца, што ёсьць на сьвеце
добрая душа, якая зразумела
просьбу дапамагчы іншаму, калі
ёсьць такая магчымасьць.

Вельмі шаноўная спадарыня
Ліза, хай Гасподзь Бог дае Вам
моцнага здароўя штодзень і
спрыяе посьпеху ва ўсіх спра
вах! Усё, што Вы даслалі мне
вельмі і вельмі спадабалася і да
паможа ў маіх нялёгкім далей
шым жыцьці, а фатаграфіі, якія я
пераглядаю штодня, зрабілі Вас
бліжэйшай да мяне, і я рады,
што жыве Беларусь у Амэрыцы,
што ёсьць там сапраўдныя, шчы
рыя і добрыя Беларусы зь вялі
кай літары. Нізкі Вам паклон,
усе, хто мне дапамагае!!! Я памя
таю Вас штодзённа.

З павагаю Пятрусь КАПЧЫК,
г. Ізяслаў, Украіна
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Паведамляем, што адразу пасьля выхаду літаратурнага альманаху “Беларус” за 2008 год, пачалася падрыхтоўка наступнага нумару, друк якога заплянаваны на жнівень наступнага
году.
Умовы застаюцца такімі-ж як і сёлета. Зьмясьціць свае творы ў альманаху могуць ўсе аўтары, хто піша па-беларуску ў
самых розных літаратурных накірунках. Адзінае патрабаваньне – аўтары павінны жыць па-за межамі Беларусі.
Свае творы найлепш дасылаць у рэдакцыю электроннай
поштай на адрас: hazetabielarus@att.net У выключных выпадках, калі аўтары ня маюць доступу да сусьветнага сеціва,
творы можна даслаць поштаю запісанымі на СD ці DVD альбо
надрукаванымі на паперы на адрас рэдакцыі:
BIELARUS / P. O. Box 3225 / Farmingdale, NY 11735 USA
Тэксты пажадана пісаць тарашкевіцай. Творы напісаныя
наркомаўкай, у альманаху будуць надрукаваныя тарашкевіцай.
Кожнаму аўтару, хто вырашыць даслаць творы для альманаху, пажадана таксама даслаць свой невялікі партрэтны здымак і кароткую аўтабіяграфію і, калі захочуць, дадатковую
інфармацыю пра сябе, якую яны хацелі-б паведаміць сваім
чытачам.
Апошні тэрмін для дасылкі твораў 31 травеня 2009 году.
Пасьля выхаду альманаху ў сьвет кожны аўтар атрымае
адзін асобнік бескаштоўна. Аўтары пры жаданьні змогуць замовіць дадатковую колькасьць асобнікаў па сабекошту, які
будзе паведамлены ім пазьней.
Ганарараў аўтарам рэдакцыя “Беларуса”, нажаль, выплочваць ня можа, бо не зьяўляецца камэрцыйным выданьнем, а
існуе выключна дзякуючы падтрымцы падпісчыкаў і ахвярадаўцаў.
З пытаньнямі кантактуйце рэдакцыю. Жадаем посьпехаў!

Цэнтар Беларускіх
Дасьледаваньняў
Center for Belarusian Studies (CBS)
Цэнтар Беларускіх Дасьледаваньняў, які правёў сваё ўрачыстае
адкрыцьцё ў красавіку сёлета (гл. чэрвеньскі нумар газэты), цяпер
разгортвае сваю дзейнасьць. Прыбывае чарговы стыпэндыянт, да
сьледчыца зь Беларусі Надзея Сучугова. Яна будзе займацца на пра
цягу году выкладаньнем у Каледжы, падрыхтоўкай сваёй навуковай
працы пра маладзёвы рух у Беларусі і адведваньнем асяродкаў ды
яспары.
Цэнтар Беларускіх Дасьледаваньняў у Канзасе робіць захады за
снаваць бібліятэку, музэй, ладзіць акадэмічныя сэмінары і культур
ніцкія прэзэнтацыі, каб такім чынам стаць важкім асяродкам бела
рускай спадчыны ў Паўночнай Амэрыцы. Каб зьдзейсьніць гэтыя на
меры, дырэкцыя Цэнтру будзе зьвяртацца ў дзяржаўныя і прыватныя
ўстановы па фінансавую падтрымку. Аднак, асабліва сёлета ў першы
год існаваньня Цэнтру, будзе вельмі важна паказаць гэтым устано
вам, што Цэнтар мае шырокую падтрымку сярод беларускай дыяспа
ры Паўночнай Амэрыкі.
Дзеля таго, каб хутка паказаць гэтую падтрымку, беларускія дырэк
тары Цэнтру зьвяртаюцца да грамадзтва далучыцца да акцыі First
100 Donors for CBS яшчэ сёлета да канца году.
Усе ахвяраваньні (tax deductible) можна пасылаць на паштовы ад
рас Цэнтру, выстаўляючы чэкі на: Center for Belarusian Studies
at Southwestern College
100 College Street
Winfield, KS 67156
альбо на інтэрнэтаўскі адрас: www.sckans.edu/belarus (“make a
gift”), пазначаючы, што ахвяраваньне ідзе на Center for Belarusian
Studies.
Паўліна СУРВІЛЛА, выканаўчы дырэктар Цэнтру
Беларускія сябры Рады дырэктароў:
Язэп АРЦЮХ, Алла ОРСАРОМАНО, Вячка СТАНКЕВІЧ

“БЕЛАРУС” бясплатна

V isegrad Fund
У 2009 годзе Міжнародны Вышэградзкі Фонд рэалізуе спэцыяль
ную праграму для Беларусі. Праграма прапаноўвае беларускім сту
дэентам і навукоўцам 80 сэмэстраў навучаньня ў любым дзяржаў
ным ці праватным унівэрсытэце краінудзельніц Вышэградзкай гру
пы. Кожны ахвотны можа падаць заяву на ўдзел у адукацыйных
праграмах Master’s ці PostMaster’s (аспірантура) тэрмінам ад 1 да
4 сэмэстраў.
Дадатковая інфармацыя на:
www.visegradfund.org/scholarships.html

Амэрыканска-беларуская незалежная праваслаўная
царква сьв. К. Тураўскага ў Рычмонд Гіл
(104-29 Atlantic Ave., Richmond Hill, NY 11418) запрашае вас зь
сям’ёю і прыяцелямі сьвяткаваць Боскую Літургію 9-га лістапада
2008 году а 10-й гадзіне раніцы.
Маем гонар вітаць Прэасьвяшчэннага Мітрапаліта Мікалая
(Nicolas of Amissos) у асысьце айца Васіля.
Пасьля Літургіі будзе смачны абед у сяброўскай атмасфэры,
прыгатаваны прыхаджанамі парафіі. Кошт абеду $50.
Iмпрэза ладзіцца ў гонар будаўнікоў парафіі.
Спадзяёмся на вашую падтрымку.
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надрукуе кароткія пры
ватныя аб’явы некамэр
цыйнага характару, він
шаваньні, запрашэньні,
спачуваньні ды інш.
Наконт разьмяшчэньня
рэклямы кантактуйце
рэдакцыю.
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Газэта Беларусаў у Вольным Сьвеце
Выдае штомесячна:
БеларускаАмэрыканскае Задзіночаньне
Сусьветнае сеціва: bazabelarus.org
Падпiска $30 на год.
Чэкі выпісвайце на BIELARUS
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