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ББееллааррууссккіі  ФФээссттыывваалльь  уу  ССааўўтт��РРыыввээррыы  
Як і папярэднімі гадамі, сёлета 18

ліпеня 10�ы гадавы Беларускі
Фэстываль адбываўся ў парку

паміж цаквою сьв. Еўфрасіньні Полацкай
і Беларускім Грамадзкім Цэнтрам у гора�
дзе Саўт�Рывэры, штат Нью�Джэрзі. Цу�
доўны, сонечны ды не гарачы дзень
спрыяў настрою удзельнікаў, каторых
зьехалася сюды некалькі сотняў, як бела�
русаў, гэтак і не беларусаў з вакольных
гарадоў штату. 

Распачаўся Фэстываль пад гукі бела�
рускай музыкі, выступаў мясцовых кіраў�
нікоў і водару беларускай кухні – дзя�
сяткі страваў – пад бязьзьменным кіраў�
ніцтвам аўтарытэтнае спадарыні Соні Ар�
цюшэнка. Асартымэнту падрыхтаваных
страваў маглі�б пазайздросьціць і нашыя
зямлякі, якія, даўнавата праўда, выдалі
кніжку “Беларуская кухня” ў выдавецт�
ве “Ураджай”.

Аднак у дадатак да страваў арганізата�
рамі была зрыхтаваная багатая мастац�

кая праграма. Пасьля ўступнае малітвы
айца Міхала спадарства Тацьцяна і Ва�
лянцін Дзямешчыкі ды Алекс Мартыно�
віч цешылі публіку музычнымі выступа�
мі, танцавальны гурт “Лянок” пад кіраў�
ніцтвам вядомае пакаленьням беларусаў
спадарыні Вілы Ляўчук выканала не�
калькі беларускіх танцаў. Затым мясцо�
вы танцгурток сучасных танцаў “Дыя�
мэнт” выканаў клясычныя танцы, улучна
з цыганскімі і ўсходнімі акрабатычнымі
нумарамі. Надзвычай карысталіся пось�
пехаў сольныя выступы спадарычні
Вольгі Дзямешчык, балалаечная група
ды аркестра былога сябры Беларуска�
Амэрыканскай Моладзі Дзімы Бычкоў�
скага ды таксама рокеры Сяргея Дзямеш�
чыка. Запрошаны на Фэстываль паэт і
бард Сяржук Сокалаў�Воюш выканаў не�
калькі сваіх новых песень, а таксама тых,
якія ўсе ужо добра ведаюць і любяць.

ААддккррыыттыы  лліісстт  
да Адміністрацыі прэзыдэнта ЗША Барака Абамы

з Усходняй Эўропы, якая не ўваходзіць у НАТА і ЭЗ
16 ліпеня 2009 году польская газэта “Gazeta Wyborcza” апублікавала ліст да

Адміністрацыі прэзыдэнта Абамы, які падымае ключавыя пытаньні Эўраатлантычнага
партнэрства. Яго падпісалі 22 чалавекі, інтэлектуалы Ўсходняй і Цэнтральнай Эўро�
пы, якія зьяўляюцца элітай зьнешняй палітыкі і бясьпекі краінаў�новых чальцоў НА�
ТА і ЭЗ.

Наўпрост ці ўскосна ўсе пытаньні, якія яны закранулі, датычаць дынамікі бягучых і,
верагодна, будучых падзеяў у іх рэгіёне Эўропы, датычных адносінаў з Расеяй. Іх зак�
лік да Злучаных Штатаў да супрацоўніцтва ў якасьці сапраўднага партнэра Эўропы ў
вырашэньні праблемаў рэгіёну – пераканаўчы, выразны и своечасовы.

Нажаль, у напісаньні гэтага ліста ня ўдзельнічалі, або, прынамсі, яго не падпісалі, іх
калегі з тых усходнеэўрапэйскіх краінаў – Арменіі, Азэрбайджану, Беларусі, Грузіі,
Малдовы і Украіны – якія пакуль не зьяўляюцца чальцамі НАТА і ЭЗ і ня маюць адпа�
ведных гарантыяў бясьпекі. Не выпадкова, што гэта тыя эўрапэйскія краіны, якія
бліжэй за ўсё да Расеі, і тыя, у каго самы працяглы досьвед жыцьця пры савецкім ра�
сейскім камунізме. Гэты досьвед зьяўляецца асабліва важным зараз, у кантэксьце
апошніх падзеяў і тэндэнцыяў.

Усе пытаньні, узьнятыя аўтарамі адкрытага ліста, надрукаванага ў “Gazeta
Wyborcza”, і шмат, шмат якія іншыя, самым непасрэдным чынам датычаць нашых
краінаў. Расейска�грузінскі канфлікт летась, без сумневу, найбольш відавочная дэма�
нстрацыя гэтага факту. Але наўрад ці адзіная.

Эканамічны шантаж Масквы ў дачыненьні да Беларусі, Малдовы і Украіны з мэтай
прымусіць іх вярнуцца ў сфэру ўплыву Крамля зь яго рэвізіянісцкай палітыкай,
зьяўляецца менш вядомай, але ня менш рэальнай пагрозай для іх будучыні. Пэрыя�
дычны энергетычны шантаж Расеяй усіх гэтых шасьці краінаў стаў нормай у першым
дзесяцігодзьдзі 21 стагодзьдзя.

З�за доўгага дамінаваньня, спачатку Расеі, затым Савецкага Саюзу нашая радзіма
Беларусь – гэта асаблівы выпадак, і ёй трэба надаць асаблівую ўвагу. Мы бачым, што
сукупнасьць фактараў у сучаснасьці – эканамічных, палітычных, у сфэры бясьпекі –
можа быць шматабяцальнай для “пераменаў, у якія мы можам верыць”, якія аб�
весьціла вашая адміністрацыя, і якія захапілі ўяўленьне людзей ва ўсім сьвеце.

ЭЗ з ухвальнай мудрасьцю адказаў на пераменлівыя рэаліі Ўсходняй Эўропы, у пры�
ватнасьці, ініцыятывай Усходняе Партнэрства. Зараз мы заклікаем ЗША далучыцца
да яго з такой�жа дальнабачнасьцю і энергіяй. З ўсіх прычынаў, пазначаных падпісан�
тамі Адкрытага ліста ад 16 ліпеня, якія яны бачаць зь іх выйгрышнай пазыцыі чальцоў
НАТА і ЭЗ, мы таксама заклікаем ЗША скарыстацца магчымасьцямі, якія пакуль
ёсьць. З пазыцыі краінаў, якія знаходзяцца па�за межамі гэтых арганізацыяў, мы мо�
жам прапанаваць шмат што. І нашыя патрэбы таксама вялікія. Мы чакаем ад Амзрыкі,
гэтак�жа як і ад Эўропы, мудрасьці і мужнасьці, якія так неабходныя ў наш час.

Станіслаў ШУШКЕВІЧ, экс�сьпікер беларускага парлямэнту, першы кіраўнік РБ
Івонка СУРВІЛЛА, Старшыня Рады БНР у выгнаньні

ЗЗВВААРРООТТ  да настаўнікаў Беларусі з
нагоды пачатку навучальнага году

Высокапаважаныя і дарагія Настаўнікі Беларусі, апошнім часам неяк шмат
мне даводзілася чуць пра двухмоўе нашага народу. Я жыву ў двухмоўнай Кана�
дзе – і з сумам бачу розьніцу між беларускім і канадзкім двухмоўем.

Хацела�б падзяліцца з Вамі маімі думкамі на гэтую тэму ў гэтыя так важныя
першыя дні новага школьнага году, калі Вы будзеце пачынаць выхоўваць новую
хвалю маладых беларусак і беларусаў, ад якіх калісьці будзе залежаць дабрабыт
нашага краю і беларускага народу.

Канада з канца 60�х гадоў мінулага стагодзьдзя вырашыла ўвесьці двухмоўе –
даючы ў краіне ангельскай і францускай мовам аднолькавы статус. Ад таго ча�
су ў Канадзе няма тае фэдэральнае ўстановы, дзе франкамоўны ці англамоўны
канадыец ня можа карыстацца сваёй уласнай мовай. Камісарыят афіцыйных мо�
ваў Канады даглядае, каб кожная ўстанова мела двухмоўных або хаця�б англа�
моўных і франкамоўных урадоўцаў, каб кожны канадыец мог дабіцца, чаго жа�
дае, на аднэй з гэтых дзьвюх галоўных моваў Канады. Такім ёсьць кожнае са�
праўднае двухмоўе.

У Беларусі няма двухмоўя. Калі беларус ня можа карыстацца сваёй мовай у
войску, у любой урадавай установе, у судзе, у шпіталі, у самалёце, у цягніку,
калі трэба ведаць расейскую мову, каб зразумець, што гаворыць старшыня дзяр�
жавы па тэлебачаньні, або па�просту каб зразумець, пра што гаворыць беларус�
кае радыё, справа тут ня ў двухмоўі, а ў чужамоўнай акупацыі нашага краю.

Чужая мова, чужы прэзыдэнт, чужая адміністрацыя, чужыя школы, чужыя
лекары – ці такой Вы хочаце бачыць свой “мілы кут” на гэтай зямлі, сваю баць�
каўшчыну? Ці Вам гэта папросту абыякава? Але абыякавым чалавек сябе адчу�
вае толькі калі ў глыбокай дэпрэсіі. Ападаюць рукі, пра веру ў лепшую будучы�
ню для сябе і для сваіх дзяцей – перастае думаць. Абы толькі пражыць да
заўтра, каб ніхто не чапаў.

Дарагія настаўнікі Беларусі, Вы яшчэ можаце адрадзіць беларускую Бела�
русь. Вы можаце выхаваць добрых, сумленных беларусаў, якія будуць шанаваць
усё беларускае, быць годнымі нашае шматвяковае гісторыі. Старшыня Тавары�
ства Беларускай Мовы Алег Трусаў нядаўна казаў, што хапіла�б аднаго званка,
каб адрадзіць нашую мову. Вы маглі�б гэта зрабіць нават без таго званка. Пака�
жэце прыкладам новаму пакаленьню, што Вы паважаеце сваю мову, што любіце
ўсё беларускае, што любіце свой прыгожы край, пакажэце Вашым вучням, што
ЯНЫ могуць зрабіць, каб жыла беларуская Беларусь! Тады Вашае жыцьцё ня
будзе змарнаванае, а Вашая праца станецца Вашым укладам у адрадженьне
краю, за які Вашыя продкі калісь змагаліся і аддавалі сваё жыцьцё.

З глыбіні серца люблю наш край і беларускі народ. Так хацелася�б, каб неяк
пераканаць Вас, мае дарагія браты і сёстры – настаўнікі Беларусі, што трэба ра�
таваць тое, што яшчэ засталося беларускім. Уключна з мовай, якую яшчэ МО�
ЖАМ выратаваць.

Зь верай у Вашую добрую волю і ў Вашую любоў да ўсяго роднага.
Івонка СУРВІЛЛА, Старшыня Рады Беларускай  Народнай Рэспублікі
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Унядзелю 26 ліпеня ў ка�
тэдральным саборы на
802 Kент Авэню ў Бруклі�

не, у прысутнасьці блізу 50 вер�
нікаў і пры ўдзеле пяці япіскапаў
адбылося ўрачыстае набажэнства.
Пры канцы Божай службы архі�
япіскап Юры (Рыжы) быў узнага�
роджаны царкоўным мэдалём з
Пагоняй на бел�чырвона�белай
стужцы “Беларусія айцы асьвет�
нікі Ян Грыгаровіч і Ўладзіслаў
Чарняўскі”. Такім чынам Беларус�

кая Аўтакефальная Праваслаўная
Народная Царква на Бацькаўшчы�
не ўганаравала свайго герарха за
шматгадовую працу і адраджэнне
БАПНЦ на роднай зямлі і з нагоды
75�годзьдзя з дня нараджэньня. 

Узнагароду архіяпіскапу па да�
ручэнню Сыноду БАПНЦ на Баць�
каўшчыне ўручыў Генадзь Кокар,
які прыбыў зь Менску, каб адве�
даць Уладыку Юрыя.

АР

Каля будынку ААН 9 жніўня прайшоў
пікет падтрымкі палітычных вязьняў,
якія, нягледзячы на абвешчаную ўла�

дамі Беларусі “лібэралізацыю”, працягваюць
на Радзіме пакутаваць ад перасьледу.

Свой ўнёсак у разьвіцьці Беларусі ў дэмак�
ратычным накірунку ў гэты дзень унесьлі ка�
ля чатырох дзесяткаў беларусаў, што зье�
халіся на пікет зь нью�ёркскага навакольля. 

Прыняў удзел у акцыі палітык Зянон Пазь�
няк, які выступіў перад беларускай моладзь�

дзю, якая складала бальшыню ўдзельнікаў
акцыі. Ён падзякаваў удзельнікам і адзначыў,
што кожная такая акцыя – гэта крок да новай
Беларусі, што маральная падтрымка белару�
саў замежжа вельмі патрэбная нашым братам
на Радзіме.

Акцыя скончылася ўжо традыцыйным сьпя�
ваньнем беларускіх гімнаў “Мы выйдзем
шчыльнымі радамі”, “Магутны Божа” ды “Па�
гоня”.

Паводле belmove.org

Уграмадзкай залі сабору сьв. К. Тураў�
скага ў Брукліне 23 жніўня адкры�
лася выстава мастака Сержа Ардэна

“Натурморт”, якую арганізаваў Беларускі
Музэй. Наведвальнікам было прапанавана ча�
тырнаццаць мастацкіх фатаграфій і пяць жы�
вапісных твораў. Фотавыставы – новы накі�
рунак у дзейнасьці Музэя. Дагэтуль фотапра�
цы ў ім яшчэ не эксапанаваліся.

Мастацтвазнаўца Зянон Пазьняк выступіў з
дэталёвым мастацкім разборам выстаўленых
твораў. Ацэньваючы працу Сержа Ардэна, сп.
Пазьняк адзначыў добрае пачуцьцё колеру і
праекцыі. У гэтым мог пераканацца кожны з
прысутных. Можна быць упэўненым, што ка�
рысным для Сержа Ардэна было пачуць і сло�
вы крытыкі сп. Пазьняка, які таксама прафэ�
сійна займаецца фатаграфіяй. Бо для чалавека
творчага, прафэсіянала, якім, безумоўна,

ёсьць Сэрж Ардэн, такія імпрэзы адкрываюць
новыя магчымасьці для творчага росту і дада�
юць натхненьня. 

Выстава атрымалася сапраўды інтэрнацыя�
нальнай: паглядзець на працы беларускага
мастака, які вучыўся ў Маскве, а жыве ў Нью�
Ёрку прыйшлі і амэрыканскія англамоўныя
наведвальнікі.

Сэрж Ардэн у сваёй прамове на беларускай
мове падзякаваў усім, хто выказаў цікавасьць
да ягонай творчасьці. Мастак сказаў, што заў�
сёды трымае ў сэрцы родную Беларусь, хоць і
жыве ўдалечыні ад Радзімы.

Серж Ардэн ахвяраваў усе свае працы ў
фонд БелМузэю, а таксама падараваў шмат
каму з наведвальнікаў, падпісаныя ім творы.

Выстава будзе экспанавацца цягам наступ�
нага месяца.

Паводле belmuseum.org

Беларусь знаходзіцца на 67�м месцы па�
водле ўзроўня жыцьця У адпавед�
насьці з індэксам разьвіцьця чалавеча�

га патэнцыялу (HDI — Human Development
Index), Беларусь увайшла ў групу краінаў,
якія знаходзяцца на шляху разьвіцьця. Усяго
ў групу з так званымі сярэднімі паказчыкамі
разам зь Беларусьсю ўвайшлі 25 краін.

У групу зь нізкім узроўнем разьвіцьця
трапілі 29 афрыканскіх краінаў ды востраў
Гаіці.

Да найменш прыдатных для жыцьця краі�
наў з найніжэйшым HDI экспэрты аднесьлі
Нігерыю, Сьера�Леонэ ды Малі.

У першую групу з высокім узроўнем жыць�
ця ўвайшлі 63 краіны. Першую пазыцыю ў
рэйтынгу некалькі гадоў запар трымае Нар�
вэгія. Сярэдняя працягласьць жыцьця ў гэтай

краіне складае 79,6 год, усё дарослае насель�
ніцтва мае сярэднюю або вышэйшую адука�
цыю, ВУП, разьлічаны паводле парытэту па�
купніцкай здольнасьці, складае 38,4 тыс. даля�
раў на кожнага нарвэжца.

Другое і трэйцяе месцы падзялілі Ісьлян�
дыя і Аўстралія.

Таксама ў дзясятку лепшых краінаў трапілі
Ірляндыя, Швэцыя, Канада, Японія,
ЗША, Швайцарыя і Нідэрлянды.

Расея ў рэйтынгу заняла 65�е месца, Ук�
раіна – 77�е, Казахстан – 79�е, Арменія –
80�е, Грузія – 97�е.

Пры складаньні рэйтынгу ўлічваюцца такія
паказчыкі, як працягласьць жыцьця, узровень
адукацыі, велічыня валавога ўнутранага пра�
дукту і іншыя.

Паводле  telegraf.by  і Радыё Свабода

ППііккеетт  уу  ппааддттррыыммккуу
ппааллііттввяяззььнняяўў  

УУшшааннааввааннььннее
ммееддааллёёмм

6677��ее  ммеессццаа  ББееллааррууссіі

ФФооттааввыыссттаавваа  ССеерржжаа  ААррддээннаа
ФФээссттыывваалльь  уу  ССааўўтт��РРыыввээррыы

Спрыялі насторю таксама стоіш�
чы з стравамі, рыхтаванымі на
вогнішчах: шашлыкі, робры, каў�
басы, сала ды інш. 

Было на Фэстывалі і шмат ста�
рэйшых грамадзянаў, якія воддаль
ад вогнішчаў і выступаў дыскута�
валі пра беларускі друк і новыя
кнігі. Карысталіся посьпехам і “ха�
дзілі” па руках нядаўна выдадзе�
ныя БІНіМам кнігі “Беларускі
Кангрэсовы Камітэт Амэрыкі” і
“Беларускі рэлігійны друк эмігра�
цыі”.

Жадаючыя маглі ўзяць удзел у
лятарэі, набыць беларускія і рэлі�
гійныя ўпрыгожваньні і сувэніры,
якіх прадавалася нямала.

Фэстываль доўжыўся ад 11�й га�
дзіны зраньня аж да заходу сонца. 

Вядомая справа – грамадзтва
дзякуе шчыра арганізатарам Фэс�
тывалю: спадарыням Соні і Соні
(дачцэ) Арцюшэнкам, матушцы
Барбары, спадарыням Веры Мы�
жэвіч, Нэнсы Навумчык, Джоэн
Бубен, Лілі Гіліш, Марыі Навум�
чык, Тані Музыка, Каці Марлоў,
Сынды Ўрбанік, Галіне Гайда, Лізе
Кіерсгаад, Любе Болінджэр, Каці
Таммаро, Лідзе Браўн, Паты Пе�
тыш, Лідзе Малочка, Карысе Ката�
торэ, а таксама спадарам Жоржу
Арцюшэнка, Жоржу Навумчыку,
Робэрту Цупрыку, Ніку Бахару,
Жоржу Лешчанка, Ніку Бычкоў�
скаму, Ніку Лабовічу ды ўсім, усім
гасьцям!

Беларускае дзякуй усім і да су�
стрэчы на наступным Фэстывалі.

Робэрт ЦУПРЫК

Заканчэньне на бач. 2

Гурток сучасных танцаў “Дыямэнт”

Bielarus560.qxd  9/15/2009  11:32 PM  Page 4



Кожны раз, бываючы ў расейскіх
крамах у Брукліне, з агідаю зь іх
выходжу, калі бачу, што яны

гандлююць таварамі з савецкай каму�
ністычнай сымболікай, з усімі гэтымі сяр�
памі, малаткамі, ленінымі й крамлямі. А
нядаўна трапіў на вочы артыкул на падоб�
ную тэму ў адным амэрыканскім ча�
сапісе, дзе аўтар, абмяркоўваючы ўжы�
ваньне камуністычнай сымболікі ў камэр�
цыйных мэтах, зусім, на маю думку, пра�
вільна паставіў пад пытаньне поўную
вольнасьць карыстаньня сымболямі, пад
якімі былі загубленыя мільёны людзей і
цяпер яшчэ гінуць тысячы, напрыклад, у
Паўночнай Карэі й Кітаі. Тым ня менш
аўтар сьцьвярджае, што карыстальнікі
такога кшталту тавараў – гэта, у пера�
важнай большыні, выхадцы з былых ка�
муністычных краінаў, якія дэманструюць
гэтыя сымбалі з мэтаю пажартаваць над
няўдалым камуністычным экспэрымэн�
там, у якім яны некалі бралі ўдзел, і
гэткім чынам паказаць сваё вызваленьне
ад гэтай ідэалёгіі.

Цяжка цалкам пагадзіцца з аўтарам гэ�
тага артыкулу, але, што праўда, нікога
сёньня ўжо не зьдзіўляе, што чырвоныя
зоркі зь сярпамі і молатамі даволі шырока
выкарыстоўваюцца для прыцягненьня
ўвагі пакупнікоў. Камунізм, здаецца, пе�
раможаны, небясьпекі вяртаньня да яго
няма, і чаму�б не пасьмяяцца зь некалі
такіх уплывовых на розумы людзей
ідэяў? 

Усё гэта так. І фашызм таксама некалі
быў пераможаны і разгромлены, але ці
памятае хто, каб фашыстоўская свасты�
ка, Гітлер з Гімлерам ды малойчыкі з гэ�
тай�жа кампаніі красаваліся на кашулях,
шапках і сумках? Фашызм быў перамо�
жаны, але нікому ня прыйдзе ў галаву
жартаваць над ім, упрыгожваючыся яго�

нымі сымболямі. Кожны разумее, што та�
кога кшталту жарты недапушчальныя.

Мяне заўсёды зьдзіўляе неаднолькавы
падыход амэрыканцаў і заходнеэўрапей�
цаў да злачынстваў фашызму і камуніз�
му. Магчыма, гэта можна патлумачыць
меншай абазнанасьцю з злачынствамі
апошняга, бо ў навучальных установах
не існуе ніякіх прадметаў на гэтую тэму,
падобных да курсу гісторыі Галакосту і
Гісторыі Другой сусьветнай вайны. Ці
шмат хто сёньня ведае, што ахвяры ка�
муністычных рэжымаў сёньня налічва�
юць найменш 100 мільёнаў чалавек? А
можа гэтая розьніца ў адносінах да двух
злачынстваў тлумачыцца тым, што шмат
людзей верыць у тое, што камуністычныя
злачынствы рабіліся з добрымі намерамі
ў адрозьненьне ад фашыстоўскіх. Але,
праўдападобна, адносіны людзей да гэ�
тых двух ідэалёгіяў і іхных сымболяў за�
лежаць ад інфармаванасьці і здольнасьці
аб’ектыўна параўноўваць.

Фашызм (нацызм) быў афіцыйна асу�
джаны міжнародным трыбуналам, ягоныя
злачынствы расьсьледаваныя і асуджа�
ныя, гарамадзкасьць атрымала поўную
інфармацыю пра маштаб і сутнасьць зла�
чынстваў. У выпадку камунізму гэтага не
было, а значная частка насельніцтва

сьвету дасюль жыве пад камуністычным
панаваньнем. Тыя, хто носіць саколкі з
Чэ Геварам наўрад ці ведаюць, што “ра�
мантычны камандантэ” зганяў дысідэн�
таў у канцлягеры і быў начальнікам га�
лоўнай кубінскай камуністычнай турмы
Ла�Кабанья, што на ягоным сумленьні
тысячы жыцьцяў, у тым ліку падлеткаў і
цяжарных жанчынаў, шмат якія ён пе�
рарваў уласнаручна стрэлам у патыліцу. 

Так як у выпадку з Геварам, многія ата�
ясамліваюць з камуністычнымі сымболя�
мі сацыяльны пратэст, але ня ведаюць
або ігнаруюць тое, што камунізм прывёў
да такога рабства і патаптаньня чалаве�
чай свабоды і годнасьці, якое робіць лю�
бую “ахвяру капіталізму” народжананым
пад шчасьлівай зоркай.

Людзі сёньня ў адносінах да камунізму
кіруюцца найчасьцей сваім сумленьнем
ды, хучэй, інтуіцыяй, чым нейкімі афіцый�
нымі забаронамі, бо такіх амаль нідзе ня�
ма. Толькі некалькі краінаў сёньня маюць
забарону на ўжываньне як фашыстоў�
скай, так і камуністычнай сымболікі. У
рэшце�ж сьвету пануе поўная свабода.

Не адмаўляю, што існуе пэўная група
людзей, для якіх ужываньне камуністыч�
ных атрыбутаў – гэта кіч. Для іх яны, мо�
жа, і сымбалізуюць вызваленьне.

І ўсё�ж найлепшымі судзьдзямі ў гэтым
пытаньні, мне здаецца, будуць тыя, хто
жылі пад камунізмам і сталіся ягонымі ах�
вярамі. Людзі Заходняга сьвету і, нажаль,
нямала тых, хто ў свой час на сваёй ўлас�
най шкуры адчулі “прывабнасьць” гэтых
ідэяў, хутка забыліся на ўрокі камунізму,
калі яны хоць некалі іх і засвоілі. Прапа�
нова некаторых усходнеэўрапейскіх кра�
інаў у ЭЗ прыраўняць злачынствы ка�
мунізму і фашызму, а значыць і іхную
сымболіку, не знайшла падтрымкі боль�
шасьці. Цяпер некаторыя краіны (Польш�
ча, Румынія, краіны Балтыі) робяць заха�
ды, каб зрабіць гэта толькі ў сваіх краі�
нах. Але ўсё�ж некаторыя зрухі ў кірунку
адэкватнага разуменьня камунізму ёсьць,
калі ўзяць пад увагу нядаўнюю рэзалю�
цыю парлямэнцкай асамблеі АБСЭ “Пра
аб’яднаньне падзеленай Эўропы: абарону
правоў чалавека і грамадзянскіх свабодаў
у XXI стагодзьдзі ў рэгіёне АБСЭ”, якая
асуджае злачынствы сталінізму і нацыз�
му, як рэжымаў, рысамі якіх сталі гена�
цыд і злачынствы супраць чалавечнасьці.
Гэтая рэзалюцыя нават прапаноўвае
зрабіць 23 жнівеня (дзень падпісаньня
пакту Молатава�Рыбэнтропа) Днём па�
мяці ахвяраў сталінізму і нацызму, каб
перашкодзіць ухваленьню нацыстоўскага
і сталінскага мінулага і прадухіліць зьяў�
леньне неанацыстоўскіх і нэакамуністыч�
ных рэжымаў. У будучым пабачым, ці
шмат краінаў падтрымаюць гэтую рэза�
люцыю на практыцы.

А пакуль хацелася�б параіць усім, каму
захочацца ўпрыгожыць сябе сярпамі й
молатамі, добра падумаць і быць да гэтых
сымболяў такімі�ж асьцярожнымі, як і да
тых, якія сёньня не асьмельваюцца зьяў�
ляцца на нашых майках і шапках.

Марат КЛАКОЦКІ
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Кааліцыя Цэнтральнай і Ўсходняй Эўропы (CEEC),
якая прадстаўляе 18 этнічных групаў Амэрыкі, была
прынятая 26�га жніўня ў Радзе Бясьпекі ЗША. Спат�

каньне адбылося неўзабаве пасьля візыту прэзыдэнта ЗША
Абамы ў Маскву і падарожжа віцэ�прэзыдэнта ЗША Байдэна
ва Ўкраіну і Грузію.

У паседжаньні бралі ўдзел Антаны Блінкен, намесьнік па�
мочніка прэзыдэнта, Майкл Макфаўл, спэцыяльны памочнік
прэзыдэнта ў справах Эўразіі й Расеі, і Лэсьлі Гайдэн, дырэк�
тар Рады Бясьпекі ў справах Расеі. Яны распавялі пра згада�
ныя падарожжы і пра асноўныя пытаньні вакол рэгіёну, як
супрацьракетны шчыт, стратэгічнае партнэрства з Украінай і
Грузіяй, энэргетычную бясьпеку, збліжэньне паміж Арменіяй
і Турэччынай, а таксама пра абарону дэмакратыі і правоў ча�
лавека ў рэгіёне.

Дырэктар Галоўнай Управы БАЗА Алеся Кіпель выступіла з
уступным словам, прадставіўшы іншых сяброў Кааліцыі, што
дапамагло паказаць чыноўнікам Рады Бясьпекі важную ролю
Беларусі ў Кааліцыі.

Пазьней прайшло спатканьне з прадстаўнікамі ўстановы,
адказнай за лучнасьць з этнічнымі групамі Амэрыкі.

*   *   *
На папярэнім тыдні дэлегацыю беларускай дыяспары пры�

няў новы намесьнік памочніка Дзяржскаратара ЗША Дэн
Рассэл. Такім чынам шматгадовая традыцыя спатканьняў у
Дзярждэпартамэнце працягваецца і пры новай амэрыканскай
адміністрацыі. Асноўнай тэмай гэтага спатканьня было абмер�
каваньне вынікаў спэцыяльнага візыту ў Менск Піліпа Горда�
на, памочніка дзяржсакратара ў справах Эўропы й Эўразіі.  Ён
сустрэўся з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазыцыі, а пазь�
ней з міністрам замежных спраў Беларусі Мартынавым і
кіраўніком адміністрацыі прэзыдэнта Беларусі Макеем.

ССппааттккааннььнніі  ўў
ВВаашшыыннггттооннее На партале Spadchyna.org

устаноўлены новы сайт
Грунвальд. Ён прысьве�

чаны знакамітай падзеі нашай
гісторыі – 600�годзьдзю бітвы
аб’яднаных дружын ВКЛ і Каро�
ны Польскай з крыжакамі. У ма�
тэрыялах сайту ёсьць некалькі
разьдзелаў.

Першы зьмяшчае “Зварот сяб�
роў клюбу “Спадчына” да Савету
Міністраў, Міністэрства абароны
Рэспублікі Беларусь, Міністэр�
ства культуры, Нацыянальнай
акадэміі навук, творчых саюзаў,
палітычных партый і грамадз�
касьці краіны”. На яго ўжо прый�
шлі адказы дзяржаўных устаноў,
якія вырашылі падтрымаць юбі�
лейны год адпаведнымі мерапры�
емствамі. Прафэсар А. П. Грыц�
кевіч узначаліў створаны арг�
камітэт па сьвяткаваньню Грун�
вальдзкай бітвы.

У наступным, пад назваю “Ана�
толь Грыцкевіч”, змешчаны ар�
тыкул гэтага аўтара “Грунваль�
дзкая бітва 1410 – ліквідацыя
пагрозы незалежнасці ВКЛ”, у
якой распавядаецца пра падзеі
бітвы. 

На сайце таксама ёсьць два
іншыя разьдзелы “Галерэя 1” і
“Галерэя 2”. У першым змешча�
ныя каляровыя ілюстрацыі з
польскага выданьня кнігі “Album

Grunwaldzki” аўтараў Анджэя
Кляйна, Анджэя Надольскага і
Анджэя Навакоўскага. Яны да�
юць дабрае ўяўленьне аб ходзе
бітвы з дапамогаю карцін Я. Ма�
тэйкі, З. Развадоўскага і А. Попе�
ля. Апошнія мастакі сярод многіх
эпізодаў адлюстравалі сцэны з
удзелам войскаў ВКЛ, панараму і
інтэр’еры замку Мальборк, га�
лоўнага ўмацаваньня крыжакоў.
У “Галерэі 2” пададзеныя выявы
карцін беларускіх мастакоў і тэ�
ракотавыя мэдалі з выявамі ге�
рояў Грунвальду, якія знаходзяц�
ца ў “Старадарожскім нацыя�
нальна�мастацкім музеі Анатоля
Белага”: Жігімонт Карыбутавіч,
Вітаўт, Ягайла, першы на Бела�
русі помнік “Героям Грунваль�
ду”, фатаздымкі адкрыцьця пом�
ніка з удзелам клюбу “Вялікае
Княства”, кіраўнік Арына Вячор�
ка, – усе гэтыя адметныя і знака�
выя ілюстрацыі прадстаўляюць
нашую сучасную і мінулую гісто�
рыю.

Разьдзел “Medieval II total war”
зьяўляецца дакладнай копіяй у
дзьве з паловаю хвіліны аніма�
цыйнай стужкі фірмы “SEGA”,
дзе адлюстраваныя падзеі бітвы з
паказам яе асобных момантаў і
64 панарамныя здымкі, зьнятыя
на рэальным месцы Грунвальдз�
кай бітвы. 

Разьдзел “Кнігі” зьмяшчае тэк�
сты і ілюстрацыі з кніг і артыку�
лаў А. Краўцэвіча, К. Тарасава,
В. Чаропкі. С. Судніка, прысьве�
чаныя падзеям Грунвальдзкай
бітвы. Адзначым, што С. Суднік
зрабіў дзевяць мапаў, на якія дзе�
ліцца ўся хада бітвы. Кнігі даюць
поўную інфармацыю аб удзеле
беларусаў і іх ролі ў перамозе. Ін�
шыя крыніцы так добра не рас�
крываюць ролю літвінаў у бітве.

І, нарэшце, завяршаюць гэты
сайт музычныя і літаратурныя
набыткі нашых сучаснікаў, а так�
сама даецца нотны варыянт песь�
ні “Багародзіца”, зь якой белару�
сы ішлі на бітву. Адзначым, што
літаратура і музыка ствараюць
адпаведнае ўспрыняцьце нашым
народам Грунвальдзкай перамогі.

Роля Грунвальдзкай бітвы яш�
чэ да канца не асэнсаваная ў
гістарычнай памяці народу, дзяр�
жаўных СМІ і ўладаю. Неабход�
на заўважыць, што пасьля Грун�
вальду 500 гадоў тэрыторыя Бе�
ларусі не падвяргалася нашэсь�
цю нямецкіх войскаў.

Спадзяемся, што сайт надасьць
натхненьня літаратарам, кампа�
зытарам і мастакам на стварэнь�
не выбітных твораў, прысьвеча�
ных Грунвальдзкай перамозе.

Пятро РУСАЎ, гісторык, 
краязнаўца
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ННооввыы  ссттаарршшыынняя  ББННФФ
ХІІ зьезд Партыі БНФ прай�

шоў 5 верасьня ў Палацы куль�
туры Менскага трактарнага за�
воду. У форуме ўзялі ўдзел
больш за 300 дэлегатаў. Галоў�
ная інтрыга перад зьездам была
ў тым, хто ўзначаліць партыю:
Віктар Івашкевіч, які прыйшоў у
адражэнскі рух яшчэ ў 1980�я, ці
33�гадовы Аляксей Янукевіч, які
ў свой час кіраваў “Маладым
фронтам” і якога падтрымлівае
як маладое пакаленьне, так і
рэгіёны.

Падчас зьезду здарылася не�
чаканае: Івашкевіч зьняў канды�
датуру на карысьць дзейнага
старшыні Лявона Баршчэўска�
га, які перад зьездам заяўляў,
што балятавацца на наступны
тэрмін не зьбіраецца – ён кіра�
ваў Партыяй БНФ ад сьнежня
2007 г. – і прапаноўваў на паса�
ду менавіта Івашкевіча.

Лявон Баршчэўскі ў сваім вы�
ступе на зьезьдзе зазначыў, што
яго прасіў у тэлефоннай размове
балятавацца на пасаду старшыні
кіраўнік Кансэрватыўна�Хры�
сьціянскай Партыі БНФ Зянон
Пазьняк. Але галасаваньне за�
сьведчыла пра зьмену пакалень�
няў у Партыі БНФ. За Аляксея
Янукевіча прагаласавалі 174 дэ�
легаты, за Баршчэўскага – 144.

Пасьля абвешчаньня вынікаў
Вінцук Вячорка дэманстратыў�
на сыйшоў з залі, а Валянцін Го�
лубеў, Пятро Садоўскі і Лявон
Баршчэўскі адмовіліся ўвахо�

дзіць у новы склад Сойму. Такса�
ма Баршчэўскі заявіў, што не
зьбіраецца ўдзельнічаць у прэ�
зыдэнцкай кампаніі. У той�жа
час на зьезьдзе пра намер вылу�
чыць кандыдатуру на прэзы�
дэнцкія выбары заявіў Алесь
Міхалевіч, якога ў свой час вы�
ключылі з партыі праз канфлікт
зь Вячоркам і Баршчэўскім.

А вось Аляксей Янукевіч зая�
віў, што пры адсутнасьці зьменаў
у выбарчым заканадаўстве Бела�
русі Партыя БНФ можа адмо�
віцца ад удзелу ў выбарах. “Калі
яны будуць праходзіць па тых�
жа правілах, паводле якіх пра�
ходзілі апошнія прэзыдэнцкія
кампаніі, пад поўным кантролем
прэзыдэнцкай вэртыкалі, то мы
ня бачым мэтазгоднасьці свайго
ўдзелу ў сцэнарах, якія проста
дапамагаюць легітымізацыі
Аляксандра Лукашэнкі на па�
садзе прэзыдэнта”, – заявіў ён.

ЦЦаанноойй  жжыыццььццяя
30 жніўня падчас міжнародна�

га авіяшоў, якое праходзіла ў
польскім горадзе  Радам, загіну�
лі беларускія лётчыкі Аляксан�
дар Марфіцкі і Аляксандар
Жураўлевіч.

Самалёт�зьнішчальнік Су�27,
які павінен быў стаць гваздом
авіяшоў, пацярпеў катастрофу
празь дзьве хвіліны пасьля па�
чатку свайго паказальнага вы�
ступу. Машына пасьля выхаду з
фігуры пілатажу “мёртвая пят�
ля” страціла кіраваньне. Лётчы�
кі пастанавілі не катапультавац�
ца, а адвесьці самалёт як найда�
лей ад гледачоў і жыльлёвых па�
будоваў. Самалёт узарваўся ўда�
лечыні ад людзей.

Выказваюцца некалькі вэрсій
катастрофы. Сярод іх – памылка
пілотаў пры выкананьні фігуры
вышэйшага пілатажу на невялі�
кай вышыні, страта прытом�
насьці адным з лётчыкаў, а так�
сама “пірацкая” мадэрнізацыя
знішчальніка Су�27. Але загіну�
лыя мелі найвышэйшую пра�
фэсійную кваліфікацыю – лёт�

чык�снайпэр. Такіх у Беларусі
ўсяго 20 чалавек, прычым
Марфіцкі налятаў 2,5 тысячы
гадзін, у Жураўлевіч – 1,6 тыс.

30 жніўня для расьсьледавань�
ня прычын авіякатастрофы была
створаная беларуска�польская
камісія, якая цягам некалькіх
дзён павінна даць поўны адказ.

Лётчыкаў пахавалі 3 верасьня
ў Баранавічах. Там яны жылі і
служылі. 2 і 3 верасьня было аб�
вешчана ў горадзе днямі жало�
бы, а разьвітацца зь пілотамі
прыйшлі некалькі тысяч чала�
век. Удзел у пахаваньні ўзяла
дэлегацыя Міністэрства абаро�
ны Польшчы. Дарога да могілак
была высланая кветкамі.

У Аляксандра Жураўлевіча
засталіся жонка і дачка, у Аляк�
сандра Марфіцкага – жонка і
дзьве дачкі.

ФФааллььссыыффііккааццыыяя  ввыыббааррааўў
Кіраўнік беларускай дзяржа�

вы заявіў у інтэрвію расейскім
журналістам у сярэдзіне жніў�
ня: “За мяне на апошніх выбарах
(у сакавіку 2006 г.) прагаласа�
валі, дзеля ведама, 93%. І я пры�
знаўся потым, калі мяне проста
пачалі душыць, што мы сфаль�
шавалі выбары. І я груба сказаў:
“Так, сфальшавалі”. Я аддаў ка�
манду, каб не 93% было, а недзе
там 80, я не памятаю колькі. Та�
му што за 90 – гэта ўжо псыха�
лягічна не ўспрымаецца. Але гэ�
та была праўда”.

У 2006 г. Лукашэнка ўжо за�
яўляў пра тое, што выбары былі
сфальшаваныя на ягоную прось�
бу. Дэмакратычныя актывісты
таксама спрабавалі зьвярнуцца
ў суд – і усё беспасьпяхова.

ССууппррааццьь  ввііззыыттуу
Сваякі зьніклых супраць візы�

ту Лукашэнкі ў Летуву. Адпа�
ведны зварот накіравалі Зінаіда
Ганчар – жонка экс�старшыні
Цэнтарвыбаркаму Віктара Ган�
чара; Вольга Завадзкая – маці
тэлеапэратара ОРТ Дзьмітрыя
Завадзкага, і Ўльляна Захаранка
– маці экс�міністра ўнутраных
спраў Юрыя Захаранкі.

Лукашэнка плянуе ўзяць
удзел у беларуска�летувіскім

эканамічным форуме  16 верась�
ня ў Вільні.

“Але менавіта ў гэты дзень 10
гадоў таму (у 1999 г.) былі вы�
крадзеныя Віктар Ганчар і бізнэс�
мэн Анатоль Красоўскі, – пішац�
ца ў звароце. – Візыт Лукашэн�
кі, з нашага пункту гледжаньня,
будзе азначаць адно – прызнань�
не Летувіскай Рэспублікай легі�
тымнасьці цяперашняга рэжыму,
які дагэтуль падазраецца ў дачы�
ненні да гэтых зьнікненьняў”.

Аўтары звароту просяць прэ�
зыдэнта Летувы Далю Грыбаў�
скайтэ “прыняць неабходныя за�
хады для таго, каб візыт не ад�
быўся”. Грыбаўскайтэ, дарэчы,
выказала жаданьне сустрэцца з
Лукашэнкам падчас яго прыезду
ў Вільню.

ММВВФФ  ррээккааммээннддууее
У жніўні ў Беларусі працавала

місія Міжнароднага валютнага
фонду. Па выніках працы сфар�
муляваныя рэкамэндацыі для бе�
ларускага ўраду. МВФ лічыць
неабходным зьменшыць дзяр�
жаўнае ўмяшаньне ў эканоміку,
а таксама лічыць мэтазгодным
адкласьці павышэньне заробкаў
ў дзяржаўным сэктары пры ад�
начасовым аказаньні адраснай
сацыяльнай дапамогі найбольш
бедным слаям насельніцтва.
Таксама МВФ зьвяртае ўвагу на
больш асцярожную падаткова�
бюджэтную палітыку ў 2010 г.

Місія МВФ таксама мяркуе,
што пакуль няма неабходнасьці
для правядзеньня чарговай дэ�
вальвацыі беларускага рубля “ў
агляднай будучыні”. З часу пра�
ведзенай 2 студзеня аднама�
мэнтавай 20% дэвальвацыі на�
цыянальнай валюты курс бела�
рускага рубля да даляра зьнізіў�
ся на 6,60%, да эўра — на
9,32%, да расійскага рубля ума�
цаваўся на 0,74%.

Чарговую порцыю грошай ад
МВФ Беларусь атрымае ў ка�
стрычніку.

ННаассееллььннііццттвваа  ББееллааррууссіі
У Беларусі цяпер жыве 9 міль�

ёнаў 662,9 тыс. чалавек. Такія
зьвесткі па стане на 1 жніўня
прыводзіць Нацыянальны ста�

тыстычны камітэт (Белстат). За
студзень – ліпень 2009 г. коль�
касьць насельніцтва ў нашай
краіне зьменшылася на 12,9 ты�
сяч у параўнаньні з аналягічным
пэрыядам мінулага году.

Насельніцтва павялічылася
толькі ў Менску, дый тое за
кошт працоўных міграцый. Са
студзеня па ліпень 2009 г. коль�
касьць жыхароў сталіцы вырас�
ла на 25,1 тыс. чалавек – да 1
млн. 839,6 тыс. чалавек.

У рэгіёнах зафіксавана зьні�
жэньне. У Гомельскай вобласьці
на 1 жніўня 2009 г. было 1 млн.
462,6 тыс. жыхароў (на 1 жніўня
2008 года – 1 млн. 466,3 тыс.), у
Менскай – 1 млн. 449,1 тыс. (1
млн. 459,9 тыс.), Берасьцейскай
– 1 млн. 431,3 тыс. (1 млн. 435,1
тыс.), Віцебскай – 1 млн. 260,9
тыс. (1 млн. 268,8 тыс.), Магі�
лёўскай – 1 млн. 119,1 тыс. (1
млн. 126,4 тыс.), Гарадзенскай –
1 млн. 100,3 тыс. (1 млн. 104,8
тыс.).

За сем месяцаў гэтага году ў
краіне нарадзіліся 63 тыс. 732
дзіцяці (на 2 тыс. 40 больш у па�
раўнаньні са студзенем  – ліпе�
нем 2008 г.), памерлі – 79 тыс.
722 чалавекі (на 834 больш). У
гэты�ж пэрыяд у Беларусь пры�
былі 11 тыс. 282 чалавекі, вые�
халі – 4 тыс. 256. Міграцыйны
прырост склаў 7 тыс. 26 чалавек.

ББААТТЭЭ  ўў  ЛЛііззее  ЭЭўўррооппыы
Футбольны клюб БАТЭ (Ба�

рысаў) прабіўся ў групавы тур�
нір Лігі Эўропы, што прыйшоў
на змену Кубку УЭФА. У матчы
плэй�оф яны перамаглі баўгарскі
“Літэкс”: дома прайгралі 0:1, а ў
гасьцях разграмілі баўгар – 4:0.

28 жніўня прайшло лёсавань�
не групавога турніру. БАТЭ тра�
піў у самую моцную групу: да 31�
разовага чэмпіёна Партугаліі
“Бэнфікі”, ангельскага “Эверта�
на” ды грэцкага АЕКа. Стартуе
БАТЭ 17 верасьня матчам з
“Бэнфікай” у Лісабоне. 1 каст�
рычніка – матч з “Эвертанам” у
Менску, 22 кастрычніка з АЕ�
Кам. Летась БАТЭ гуляў у Лізе
чэмпіёнаў разам з “Рэалам”,
“Ювентусам” і “Зенітам”.

Уласны карэспандэнт

ББееллааррууссьь  ззаа  ммеессяяцц

Беларусь і беларусы па ўсім сьве�
це адзначылі 8 верасьня адно з
самых вялікіх і ганаровых сьвя�

таў – Дзень Беларускай Вайсковай Сла�
вы. Гэтае сьвята прымеркавана да пера�
могі войскаў Вялікага Княства Літоўска�
га над войскам Маскоўскага Княства ў
бітве 8 верасьня 1514 году пад Воршай.

Вялікая бітва стала пераможнай пад�
час чарговай вайны з Маскоўскім Княст�
вам, калі маскоўскія войскі спрабавалі
захапіць тэрыторыю Беларусі. Адным з
галоўных герояў Аршанскай бітвы быў
гетман Канстанцін Астроскі. Менавіта ён
быў на чале 30 000 войска, якое цалкам
разьбіла 80 000 маскоўскае.

Адзначаць 8 верасня як Дзень Бела�
рускай Вайсковай Славы пачалі толькі ў
канцы 80�х гадоў. А у 1992�м годзе ў га�
давіну бітвы на плошчы Незалежнасьці ў
Менску былі прыведзеныя да прысягі 12
беларускіх афіцэраў і 3000 жаўнераў за�
пасу. Тады ўдзельнікі гэтай прысягі пад�
палі пад ціск з боку ўладаў, але праз вель�
мі кароткі час прысягу на вернасьць Бе�

ларусі прынялі ўсе вайсковыя часткі.
Кожны год ў Менску адбываюцца ўра�

чыстыя імпрэзы, а пад Воршай, на беразе
Дняпра, праходзіць фэст “Аршанская
бітва”, у якой бяруць удзел вядомыя бе�
ларускія пісьменьнікі, мастакі, барды,
музычныя групы, рыцарскія клюбы.

Упершыню фэст адбыўся 17 год таму, і
з тае пары праводзіўся 15 разоў: было не�
калькі гадоў за ўсю гісторыю, калі яго ад�
мянялі з�за дужа неспрыяльнага на�
двор’я ці то зь нейкіх іншых прычынаў.

Аднак летась упершыню за ўсе гады
мастацкую імпрэзу паспрабавалі заба�
раніць: напярэдадні на месцы фэсту быў
выстаўлены міліцэйскі кардон, і супра�
цоўнікі міліцыі ўсім тлумачылі, што на
полі, дзе зазвычай праходзіць фэст,
знайшлі міны і снарады. Праўда, спэц�
тэхнікі для разьмінаваньня або вайско�
вых спэцыялістаў госьці ня ўбачылі, за�
тое ім давялося сустрэцца з узмоцненымі
сіламі ахоўнікаў правапарадку. Міліцы�
янты, у аўральным парадку зьвезеныя на
Аршаншчыну з трох бліжэйшых раёнаў,

загадвалі людзям з пляцакамі і гітарамі
разварочвацца і кіравацца дадому.

Нягледзячы на спробы сарваць імпрэ�
зу, яна ўсё�ж адбылася, але ў іншым мес�
цы, хоць і недалёка ад традыцыйнага, і зь
меншай колькасьцю слухачоў і сьпева�
коў – бо асобных актывістаў міліцыя за�
трымала, а некаторыя разьехаліся самі.

На “Аршанскай бітве” ў розныя гады
выступалі практычна ўсе вядомыя бела�
рускія аўтары: Андрэй Мельнікаў, Вік�
тар Шалкевіч, Алесь Камоцкі, Зьміцер
Сідаровіч і гурт «Камэлот», Лера Сом,
Зьміцер Бартосік, Андрэй Хадановіч, Ла�
на Медзіч, Тацьцяна Барысік, гурт “Во�
дар сусвету”, Анатоль Кудласевіч і
многія, многія іншыя.

Цягам году неаднаразова выказваліся
меркаваньні, што фэст ужо не адновіцца
пасьля міліцэйскага разгону – людзі
проста больш на яго не зьбяруцца. Аднак
людзі прыехалі, хаця сёлетні фэст атры�
маўся й ня самым масавым за ўсю яго�
ную гісторыю: паслухаць выступоўцаў і
пасьпяваць сабралася каля 150�ці чала�

век. Улады, як і летась, фэст забаранілі і
рознымі шляхамі спрабавалі пера�
шкодзіць ягонаму правядзеньню.

Паводле Юрыя Копціка, аднаго з засна�
вальнікаў бардаўскай іпрэзы, тыя, хто
сабраўся на Крапівенскім полі сёлета,
здолелі захаваць гэты фэст і давесьці,
што зьнішчыць яго не атрымаецца.

6 верасьня сёлета беларусы маршам
адзначылі Дзень Беларускай Вайсковай
Славы ў польскай сталіцы.

Каля 30 чалавек, пераважна студэн�
таў�каліноўцаў, прайшлі ад плошчы генэ�
рала дэ Голя да будынку, дзе ўсталява�
ная мэмарыяльная шыльда ў гонар генэ�
рала Станіслава Булак�Балаховіча. Яны
несьлі вялізны бел�чырвона�белы сьцяг.

“Дзе�б беларусы не былі – на Бацькаў�
шчыне ці ў эміграцыі – трэба заўсёды
годна адзначаць Дзень Беларускай Вай�
сковай Славы”, – сказаў адзін з удзель�
нікаў. Іншая ўдзельніца адзначыла, што ў
“Беларусі, нажаль, нельга годна адзна�
чыць гэты дзень, бо ізноў будуць затры�
маньні актывістаў”.

Акцыю правяла арганізацыя “Беларус�
кая нацыянальная памяць”.

Паводле charter97.org

ДДззеенньь  ББееллааррууссккаайй  ВВааййссккоовваайй  ССллааввыы

Аляксей Янукевіч
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Жнівень – фа�
тальны месяц
для расейскай

палітыкі. Бальшыня між�
народных і ўнутраных
злачынстваў Расеі былі
зробленыя ў жніўні. Але
для беларусаў жнівень
якраз добры месяц, бо
тое, што расейцу сьмерць,
беларусу – воля. 

25 жніўня 1991 году
ажыцьцявілася двухсот�
гадовая мара цэлых пака�

леньняў беларускіх змагароў з расейскім заборам. У гэ�
ты гістарычны дзень пад напорам дэпутацкай Апазыцыі
БНФ у Вярхоўным Савеце і пры падтрымцы тысячаў
людзей на плошчы перад парлямэнтам была спынена
дзейнасьць КПСС у нашай краіне і канстытуцыйна
аб’яўлена незалежнасьць Беларусі. Ад часоў падзелу
Рэчы Паспалітай і ліквідацыі Вялікага Княства Літоў�
скага – нашай магутнай дзяржавы – гэты дзень, 25
Жніўня, ёсьць рэальна найвялікшай датай нашай двух�
сотгадовай гісторыі змаганьня за волю і незалежнасьць.
Ад гэтага часу незалежная Беларусь рэальна ёсьць,
існуе як незалежная дзяржава, знаная ў сьвеце. Ужо
дзеля дасягненьня аднаго гэтага варта было жыць. За�
сталося зрабіць завяршальны крок вялікай беларускай
барацьбы – усталяваць у Беларусі беларускую ўладу. 

У гэтым сутнасьць змаганьня з анты�
беларускім рэжымам. Вораг залез у
наш дом. Барацьба ўнутры. Будучыня,
жыцьцё і сьмерць нацыі, існаваньне
дзяржавы і незалежнасьці залежыць ад
зыходу гэтай барацьбы, ад таго, хто вы�
несе трупы.

Перад кожным пакаленьнем белару�
саў, народжаным у ілжы, стаіць выз�
ваньне – зразумець, што ў змаганьні з
імпэрскай Расеяй не было, няма і ня
будзе ні кампрамісу, ні паловы, ні міру:
альбо яна нас знішчыць, альбо выйдзем
на вольны шлях і зробімся незьніш�
чальнымі. 

Гэты шлях пачаўся адразу ў 1794�м,
пасьля рэалізацыі змовы Эўропы (нем�
цаў) з Расеяй – гэта значыць пасьля
ліквідацыі Вялікага Княства Літоўска�
га і забору Беларусі. Гэты шлях прак�
лаў Андрэй Тадэвуш Касьцюшка; па ім
ішлі 197 гадоў. Ён вымашчаны мільё�
намі ахвяр, палеглых за свабоду і волю,
але бязь іх не было�б 25 Сакавіка 1918�
га, а без Сакавіка не настала�б 25 Жніўня 1991�га. 

Характэрнасьць беларускага гістарычнага змаганьня
супраць злачыннай і магутнай імпэрыі за волю і ад�
наўленьне дзяржавы палягае ў тым, што гэта заўсёды
была барацьба авангарду. Таму паражэньні яго мелі
страшныя вынікі для нацыі, а перамогі (Сакавік�1918,
Жнівень�1991) успрымаліся як цуд, у які многія не маглі
паверыць. 

Думаючы пра гэты час, які побач, часта хочацца выка�
заць проста пачуцьці, калі�б я не разумеў марнасьць іх
для новых людзей, што жывуць у другім вымярэньні.
Відаць, найбольш дакладна і найпрасьцей сказаў пра на�
шыя адчуваньні Пётра Садоўскі, падпісаўшы мне
кніжку пра свой “шыбалет”: “Зянону на сьветлы
ўспамін ад аўтара пра Час, калі мы былі гістарычна
шчасьлівыя”.

Тады, у пачатку 90�х, будучы ў Вярхоўным Савеце,
калі гісторыя тварылася ледзь ні кожны дзень, ніхто з
нас, фронтаўцаў (абсалютна ніхто), ня думаў пра сучас�
насьць як пра гісторыю. Усе гарэлі ідэйнай мэтай і зма�
ганьнем за гэтую мэту. Яна паглынала нас да рэшты.
Часта трэба было дасягнуць немагчымага выніку неве�
рагоднымі сродкамі. І мы, будучы ў абсалютнай меншыні
ў парлямэнце, дасягалі яго нават “нагамі” і рукамі сваіх
апанэнтаў, не клапоцячыся пра ацэнкі і меркаваньні.
Нам ня трэба было ні вядомасьці, ні папулярнасьці (тады
палітыка не была яшчэ пошлым тэатрам), нам патрэбна
была перамога, канец камунізму, незалежнасьць і сама�
стойная Беларусь. Гэта мы здабылі, і гэта зрабіла нас
“гістарычна шчасьлівымі”.

Вопыт 90�х усім нам паказаў, наколькі значным
робіцца час у пераломны момант гісторыі, як важна яго
прадбачыць, адчуць наперад, імгненна скарыстаць. Бе�
ларуская камуністычная намэнклятура падтрымлівала
ГКЧП, была заангажаваная ў путч. Калі�б ён пра�
доўжыўся яшчэ дзень�два, усе гэтыя малафеевы і К ак�
тыўна вымкнуліся�б на паверхню (гэбоўская Масква ча�
кала іхняга дэмаршу.) Але яны сьведама прамарудзілі,
путч скончыўся, і намэнклятура ў Беларусі ўтрымала
ўладу. (Тлумачу. Калі�б яны агрэсіўна выявіліся, то
пасьля путчу, мы�б іх вычысьцілі з улады ўсіх без астат�
ку, скарыстаўшы тую�ж ельцынскую Маскву.) Тым ча�
сам у дні путчу многія нашы намэнклятурныя дэпутаты�
камуністы зрабіліся агрэсіўнымі, не хавалі сваёй ра�
дасьці і адкрыта казалі, што нас расстраляюць і ўсім нам
“кірдык”.

Таму пасьля правалу путчу (22.08.1991) вельмі важна
было імгненна сабраць сэсію Вярхоўнага Савету, пакуль
у камуністычнай большасьці не мінуў шок, разгубле�
насьць і жах. Тут прышлося вытрымаць баталію і
напіраць усімі сіламі, бо многія члены Прэзыдыюму ВС
не разумелі, навошта сьпяшацца склікаць сэсію. Але
сэсію ўсё�ж прызначылі на 24 жніўня. 

22�га жніўня (адразу пасьля паражэньня путчыстаў у
Маскве) мы, дэпутаты Апазыцыі БНФ, сабраліся ў Вяр�
хоўным Савеце і працавалі без перадышкі над плянамі,
тактыкай дзеяньняў і над заканадаўчымі дакумэнтамі.
Падрыхтавалі 14 заканадаўчых праектаў (гэта, фантас�
тычна, за суткі!). 

Мы ўвайшлі ў залю пад Бел�Чырвона�Белым сьцягам.
Першым чынам трэба было зьняць з пасады старшыню
ВС М. Дземянцея. Я нават не чакаў такога напору ад дэ�
путатаў�фронтаўцаў. Часам у залі стаяў такі рык, што
здавалася Дземянцей нават жывым не застанецца. Ён
чапляўся за пасаду, як тапелец за травічку, закасваў на�
ват калашыну і паказваў голую лытку, каб усе бачылі,
што ён быў ранены ў партызанах. Дземянцея зьнялі.  

Быў яшчэ эпізод, калі аднекуль збоку на трыбуну рап�
там пасунуўся 1�ы сакратар ЦК КПБ Малафееў (ён ня
быў дэпутатам Вярхоўнага Савету БССР.) Тут нашы дэ�
путаты паўскоквалі зь месцаў і пабеглі на яго. І напера�
дзе ўсіх Галіна Сямдзянава. Добра, што Малафееў, ага�
ломшаны, не рабіў рэзкіх рухаў, а то (не сумняваюся)
напэўна�б, разарвалі на часткі. Малафеева прагналі.

Назаўтра была спынена дзейнасьць КПСС і ЛКСМ у
Беларусі. Пачаліся дэбаты аб аб’яўленьні незалеж�
насьці краіны. На плошчы перад парлямэнтам пэрма�
нэнтна стаяла тысяч 30 людзей і крычалі: “Незалеж�
насьць! Незалежнасьць!”. 

(Нагадаю, што Дэклярацыя аб суверэнітэце Беларусі,
прынятая 27 ліпеня 1990 году, сама па сабе яшчэ не за�
бясьпечвала незалежнасьці, бо не была канстытуцый�
ным законам. Усё роўна кіравала Масква. Для дасяг�
неньня незалежнасьці Беларусі патрэбна было надаць
Дэклярацыі вагу і значэньне канстытуцыйнага закону.)

На другі дзень сэсіі, і асабліва ў канцы дня, я адчуў,
што можам не набраць канстытуцыйную большасьць га�
ласоў. У некаторых камуністаў пачаў малець страх, фар�
маваліся нейкія стыхійныя пазыцыі, намэнклятура

паціху падымала галаву. Усе аргумэнты былі выказа�
ныя, але іх для гэтай масы, што жыла падсьведамасьцю,
магло быць замала. 

Рашэньне прышло да мяне ў апошнюю сэкунду. Шуш�
кевіч (якому Вярхоўны Савет даручыў весьці сэсію) ужо
стаў рыхтавацца аб’яўляць галасаваньне і (о, жах!) па�
чаў падыгрываць разгубленым настроям намэнклятуры.
Ён публічна выказаў сумненьне, што пры галасаваньні
ўдасца сабраць канстытуцыйную большасьць галасоў,
разважаў, што пытаньне будзе цяжка вырашыць. Сло�
вам, сеяў недавер у намэнклятурных галовах. (Гэта, да�
рэчы, быў заўсёдны ягоны згодніцкі стыль паводзінаў у
тыя часы.) Тут ўзьнікала рэальная небясьпека (асабліва
пры “канстытуцыйным” галасаваньні), бо некаторыя дэ�
путаты (і такіх было нямала) галасавалі так, як меркаваў
і ставіў пытаньне вядучы сэсіі. 

Нават зьдзівіцца такім паводзінам Шушкевіча нам
ужо не было часу. Я папрасіў апошняе слова і выступіў
з засьцярогамі да ельцынскай палітыкі ў Расеі, кажучы,
што адтуль нам усім пагроза, што на Ўсходзе фармуецца
агрэсіўная імпэрыя ў форме дэмакратыі, што трэба
стаць незалежнымі ад гэтай небясьпечнай для нас дэ�
макратыі і імпэрскай палітыкі. (Цалкам выступ прыве�
дзены ў кнізе С. Навумчыка “Сем гадоў Адраджэньня
альбо фрагмэнты найноўшай беларускай гісторыі”, –
Варшава�Прага, 2006 г., с. 62�63.)

Я ведаў, што намэнклятура баялася, каб іх не дастала
ў той сытуацыі рука Ельцына і сваім выступам нагадаў ім
пра гэта. 

Пасьля выступу ўзьнікла яшчэ дыс�
кусія, якая паказала, што словы мае
дайшлі ўсё�ж у іхнюю намэнклятурную
пяту, дзе сядзела камуна�савецкая
іхняя душа. Галасаваньне адбылося
трыумфальна: за незалежнасьць прага�
ласавала 253 дэпутаты з 265 за�
рэгістраваных у залі. Многія так зва�
ныя “дэмакратычныя” дэпутаты, не
зразумеўшы майго выступу, яшчэ
доўга потым касавурыліся на мяне за
крыўду іхняму куміру Ельцыну і “рус�
кай дэмакратыі”. Мяне гэта не хваля�
вала, “дэмакратам” розум ня ўставіш,
тым больш, што пазьней і Ельцын, і
Пуцін паказалі ўсім сваю імпэрскую
“кузькіну маць”. 

Позна вечарам (ужо сцямнела) за�
кончылася сэсія Вярхоўнага Савету, і
мы, дэпутаты Апазыцыі БНФ, выйшлі
да людзей на плошчу. Усе радасна
ўсклікалі, сьпявалі, сьмяяліся, плакалі
ад шчасьця і абымаліся між сабой. Га�
рэлі агні, палілі газэты замест паход�
няў. Некаторыя, што не пасьпелі вый�

сьці з КПСС, тут�жа спальвалі свае партбілеты, танца�
валі, падскоквалі, як дзеці. Бацькаўшчына незалежная!

Распад імпэрыяў ў Эўропе адбываўся як працэс утва�
рэньня незалежных нацыянальных дзяржаваў. Ру�
хавіком працэсу была паўсюдна нацыянальная ідэя,
якая разьвівалася па даволі строгай сыстэме і ў рэчыш�
чы агульнай заканамернасьці. Гістарычныя падзеі апош�
няга часу ў Беларусі засьведчылі першаснасьць нацыя�
нальнай ідэі, перавагу фэномэну незалежнай дзяржавы
над сыстэмай улады. Нават калі ўлада антынацыяналь�
ная, яна ня можа фармальна ліквідаваць дзяржаву, бо
ўлада без дзяржавы перастае існаваць. 

Дзейнасьць антынацыянальнай улады ў Беларусі
накіраваная на вынішчэньне нацыі і культуры па старых
каляніяльна�рэпрэсіўных і русіфікацыйных схемах. З гэ�
тага гледзішча антыбеларускі рэжым Лукашэнкі ёсьць
крайне разбуральны для беларускай нацыі і ў канцовым
сэнсе зьяўляецца пастаяннай пагрозай незалежнасьці
нашай краіны. 

З усталяваньнем беларускай нацыянальна�дэмакра�
тычнай улады кожны гістарычны крок нашай незалеж�
насьці будзе адзначаны, а Дзень Волі 25 Сакавіка, Дзень
Дэклярацыі 27 Ліпеня, Дзень Незалежнасьці 25 Жніўня
стануць дзяржаўнымі сьвятамі. Кожны дэпутат  Апазы�
цыі Народнага Фронта ў Вярхоўным Савеце БССР будзе
ўшанаваны памяцьцю, годнай таго часу, калі ўсе мы былі
гістарычна шчасьлівымі.
22�25 жніўня 2009 г.                     

Зянон ПАЗЬНЯК

ДДззеенньь  ННееззааллеежжннаассььцціі  
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Янка Запруднік

ННааттааттккіі  зз  ппаажжаарроожжжжаа  ппаа  ББееллааррууссіі  йй  ББееллаассттооччччыыннее
((3300  ччээррввеенняя  ––  2266  ллііппеенняя  22000099  гг..))

Заўвага: З гледзiшча на мае кры�
тычныя ацэнкi й выказваньнi, у на�
татках не называюцца прозьвiшчы
шмат якiх асобаў, зь якiмi была
вялiкая радасьць пабачыцца й якiм
на гэтым месцы выказваю шчырую
падзяку за прыемнасьць сутрэчы. 

ЗЗьь  ННььюю--ДДжжээррззіі  ўў  ммееннссккіі  ггааттээлльь
Удзел у сёлетнім V�м зьезьдзе Згурта�

ваньня беларусаў сьвету “Бацькаўшчы�
на” мы з жонкай пастанавілі спалучыць з
пашыранымі адведкамі сваякоў і сяброў.
Ляцець у Беларусь думалі спачатку ня�
мецкай Люфтганзай, але, параўнаўшы
цану, выбралі польскі ЛЁТ. Заашчаджа�
ныя 600 даляраў дадаліся ў Беларусі да
грашовых падарункаў і ахвяраваньняў.

Адным з галоўных клопатаў перад
ад’ездам было, як спрасьціць па прыезь�
дзе ў Беларусь дурацкую цяганіну з рэ�
гістраваньнем у паліцыі свайго побыту?
Навучаныя папярэднім абіваньнем афі�
цыйных парогаў, пастанавілі гэтым разам
затрымацца першы дзень у гатэлі, спадзя�
ючыся, што гатэльная адміністрацыя
возьме на сябе гэтую прыкрую для нас
фармальнасьць. 

З дапамогай дзелавых спадарынь з
“Бацькаўшчыны” замовілі сабе пакой у
гатэлі “Мінск”, які лічыцца ў сталіцы дру�
гім паводле камфорту месцам для турыс�
таў. Пра якасьць гатэлю павінна была
сьведчыць цана за ноч – 224 даляры.

І так, з затоеным дыханьнем выпра�
віліся ў дарогу. У Варшаве пераселі з
большага амэрыканскага боінгу на мен�
шы. Пасажыраў у ім, на дзіва, было даво�
лі шмат. Побач са мной аказалася былая
мянчанка, якая ехала з Канады. Вязла да
бацькоў трое сваіх дзяцей на лета. Каза�
ла, робіць гэтак ужо каторы год. Дарэчы,
і ў Амэрыцы бачым такое самае: маладыя
новапрыбылыя сем’і завозяць дзяцей на�
лета да бацькоў у Беларусь. Каштуе тань�
ней, чымся пасылаць іх на месцы ў дзіця�
чыя садкі ці летнія лягеры. Дый дзядам
прыемнасьць, хоць ці не без нагрузкі. 

З Варшавы да Менску гадзіна лёту.
Пасьля новага, размашыстага й люднага
варшаўскага аэрапорту менскі выглядае
сіратліва й запушчана. Перад кантроль�
най паліцыйнай будкай чакала нас жан�
чына з блянкамі абавязковай мэдычнай
страхоўкі на час побыту. Заплацілі па 18
даляраў ад асобы. Тут�жа ляжалі на стале
сьлепаватыя фармулярчыкі, якія трэба
было запоўніць двойчы, для Рэспублікі
Беларусь і Расейскай Фэдэрацыі. На кож�
най палавіне фармулярчыка сьмеху вар�
тая пячатка – “Выдается бесплатно”.
Калі складзеш удвая, фармулярчык ня
большы за пашпарт. Напружваючы зрок,
трэба было два разы выпісаць мікраска�
пічнымі літарамі й лічбамі: імя, імя па
бацьку, прозьвішча, нумар пашпарту, ну�
мар візы, калі прыехаў, якія мясьціны на�
ведеш, якімі справамі будзеш займацца,
калі выедзеш, подпіс. Уяжджаеш у цар�
ства бюракратыі... Добра, што з правер�
кай багажу не было ніякіх клопатаў, бо й
тае праверкі не было. Што да грошай, дык
калі ўвозіш ня больш за 10 000 даляраў
на асобу, дэкляраваць ня трэба.

Гатэль “Мінск” стаіць ля самай плош�
чы Незалежнасьці, недалёка ад Чырвона�
га касьцёлу. Гадоў недзе з восем таму бу�
дынак мадэрнізавалі туркі. Было шмат гу�
таркі вакол праекту. Казалі, што гэта бу�
дзе гатэль�супэрлюкс. Цяпер яго рэкля�
муюць сярод менскіх гасьцініц як нумар

два пасьля адноўленай нядаўна пяцізор�
кавай “Еўропы”. “Мінск” хваліцца ча�
тырма зоркамі. 

Разьлік на тое, што тут адбудзецца па�
ліцыйная рэгістрацыя, апраўдаў сябе. У
нас адразу�ж папрасілі пашпарты й ска�
залі, што праз гадзіну штамп будзе па�
стаўлены. Уф!.

Падняўшыся на свой чацьверты па�
верх, мы зьдзіўлена пабачылі засланы бе�
лым непрымацаваным палавіком цемна�
ваты калідор, у якім перад кожнымі
дзьвярыма ляжала такая�ж белая пагам�
таная посьцілка. Першае ўражаньне: не�
закончаны рамонт.

Увайшоўшы ў сьціпла ўмэбляваны не�
вялікі пакой з падвойным ложкам, я па�
чаў аглядаць, што ў ім ёсьць, а чаго няма.
Цікава было праверыць турэцкія чатыры
зоркі. Адчыненае акно адразу�ж дало
знаць пра адсутнасьць кандыцыянэра
(які, дарэчы, у той душны дзень пасьля
ўтомнай дарогі быў�бы зусім ня лішні).
Не пабачыў я ў пакоі таксама ані гадзінь�
ніка ані лішняй падушкі (стандартныя рэ�
чы ў амэрыканскіх гатэлях і матэлях). За�
тое ўмывальня аказалася на ўзроўні –
чысьценькая й бліскучая. 

Зыйшоўшы наніз, мы былі ўражаныя  ў
фае малой колькасьцю гасьцей, прычым
неэўрапейскага выгляду – ні то арабы, ні
то людзі з Цэнтральнай Азіі. Некаторыя
сядзелі з лаптопамі (кампутарамі) на ка�
ленях. Гэтымі гатэльнымі камупатарамі,
як мне ветліва паясьніў швайцар, можна
карыстацца задарма. Калі�ж хочаш ста�
цыянарнага кампутара з прафэсійнай да�
памогай, падыміся на паверх вышэй у
“Бізнэс цэнтар” і там за невялікую плату
атрымаеш патрэбнае. Так мы й зрабілі,
каб выслаць у Штаты кароценькую вес�
тачку, што палёт адбыўся шчасьліва.

ВВяяччээрраа  ппаадд  ммууззыыккуу
“Мінск” прапануе паслугі ў сваім вялі�

кім рэстаране. Калі мы зайшлі туды павя�
чэраць, кліентаў у ім не было, але афіцы�
янта чакалі ня доўга. Ён нам памог раза�
брацца ў даволі багатым мэню. Раздумоў�
валі ня доўга, бо што беларускаму жыва�
ту можа быць прыямнейшым за дранікі з
жаранымі лісічкамі. Ну, і са сьвежымі гу�
рочкамі ды памідорамі. Ад прапанаванай
нам гарэлкі мы з падзякай адмовіліся.

Чакаў нас і неспадзяваны бонус. Толькі
мы пачалі есьці, як загучэла скрыпка пад
піяніна, а пасьля – і мяккі дзявочы вакал.
Пасьля першай расейскай песьні мы па�
прасілі “што�небудзь беларускае”. Загу�
чэла, ізноў па�расейску, “Белавежская
пушча” (якую, дарэчы, Данчык выконвае

ў выдатным беларускім перакладзе На�
тальлі Арсеньневай). Пасьля нягучных
воплескаў мы йзноў папрасілі: “па�бела�
руску, калі ласка”. Да дзяўчат, нарэшце,
дайшло: далей паплылі ўжо мілагучныя
“Мой родны кут”, “Купалінка”, “Жураўлі
на Палесьсе ляцяць” ды яшчэ тры�чаты�
ры блізкія сэрцу мэлёдыі. Падзякаваўшы
выканальніцам, мы, задаволеныя, пакіну�
лі рэстаран, куды пад канец зьявілася яш�
чэ пару аматараў паесьці. 

ММееннссккааяя  ““ССттааллііццаа””,,  ааббоо

SShhooppppiinngg  MMaallll
Гады чатыры таму пад плошчай Неза�

лежнасьці мы зьведалі пачатак гандлёва�
га цэнтру, так званай “Сталіцы”. Захаце�
лася пабачыць яе цяпер – паглядзець,
што там новага. А новага шмат, хоць для
нас яно адначасна й старое, бо ў Амэры�
цы поўна падобных гандлёвых цэнтраў
(shopping malls). Тое, што мы бачылі ра�
ней на адным паверсе, разраслося й па�
глыбілася да трох узроўняў. Крамы сама�
га рознага тыпу, ад ювэлірных і касмэ�
тычных да спажывецкіх супэрмаркетаў.
На рэклямных плякатах, вывесках і на�

лепках поўна замежных, найбольш англа�
моўных тэрмінаў. Сваім кліматам, праў�
да, “сталічныя” калідоры не дацягнулі
яшчэ да заходняга ўзроўню: паветра цеп�
лавата душнае, ахаладжэньне маюць
толькі некаторыя крамы, дый тое кволае. 

Крамы напоўненыя вельмі падобнымі
таварамі што й у Амэрыцы. Мода на кры�
клівую дэманстрацыю голага жаноцкага
цела відавочная і на манэкенах, і на
дзяўчатах, што зайздросна ўглядаюцца ў
вітрыны. У модах выразна лідзіруе сла�
бейшы пол. Мужыкі плятуцца далёка зза�
ду: прыкладам, шорты ў шырокі ўжытак
яшчэ не ўвайшлі. Іх носяць пакуль што
нешматлікія энтузіясты.

Дарэчы, пра даляры й беларускія рублі.
У абменных пунктах, якіх у Менску
поўна, за даляр давалі 2850 рублёў. За
куплянае мы расплачваліся толькі руб�
лямі. Людзі так ужо прывыклі да сваіх
“тысячаў”, што часта іх і ня згадваюць.
Заміж “дванаццаць тысячаў рублёў”, пра�
давец (найчасьцей жанчына) кажа “два�
наццаць рублёў”. Навошта лішне ма�
золіць язык “тысячамі”?  

Калі Нацбанк правядзе дэвальвацыю,
дык гэта будзе ўжо пост фактум.  

ЦЦіі  ““ааттррыыммаалліі””  ссууввээррээннііттээтт??
На самой плошчы Незалежнасьці ко�

ратка перад нашым прыездам закончылі
ўсталёўваць вялікі круглы фантан�пом�

нік, цэнтрам якога сталася манумэнталь�
ная скульптура трох буслоў – сымбаль
Беларусі, – што ўздымаюцца ў неба. На
мармуровай абводцы фантану сымэтрыч�
на разьмешчаныя гістарычныя гербы аб�
ласных цэнтраў, а сярод іх і шчыт з над�
пісам: 

ПЛОШЧА 
НЕЗАЛЕЖНАСЦІ

НАЗВАНА Ў ГОНАР
АТРЫМАННЯ СУВЕРЭНІТЭТУ БЕЛАРУСІ.
РЭКАНСТРУЯВАНА Ў 2003�2006 ГАДАХ

ПА ДАРУЧЭННЮ ПЕРШАГА
ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

А. Р. ЛУКАШЭНКІ

Адразу�ж зьвяртае на сябе ўвагу нон�
сэнс (і адначасна фальсыфікат) пра “ат�
рыманьне” сувэрэнітэту. Ад каго гэта Бе�
ларусь “атрымала” яго? Агульна�ж веда�
ма, што сувэрэнітэт быў абвешчаны. Яго
абвесьціў Вярхоўны Савет БССР (27
ліпеня 1990 г.) у выніку гучных слоўных
сутычак паміж беларускімі патрыётамі,
якіх згуртаваў БНФ, і прамаскоўскімі ка�
муністамі. Пераробка абвешчаньня на
“атрыманне” – гэта ня толькі зацямнень�
не гістарычнага факту, але й сьведчаньне
пра камплекс нацыянальнай непоўнавар�
таснасьці на дзяржаўным узроўні, камп�
лекс запалоханасьці перад усходнім мя�
дзьведзем. Або проста дурное чыноўніц�
кае дагаджаньне свайму “тоже русско�
му” прэзыдэнту. 

ДДззеенньь  РРээссппууббллііккіі
Менск у дзень нашага прыезду (30 чэр�

веня) быў прыбраны да адзначэньня 3
ліпеня “Дня незалежнасьці Рэспублікі
Беларусь (Дня Рэспублікі)”. На га�
лоўных будынках і вуліцах красаваліся
сьвяточныя плякаты й расьцяжкі. Нека�
торыя зь іх беларускамоўныя. Улада вы�
дзяляе пры такіх нагодах невялікую дозу
беларушчыны, прызначэньне якое, як не�
каторыя думаюць, падвойнае: спатоліць
крыху галодную душу айчынных нацыя�
налістаў і паказаць настырліваму імпэрс�
каму суседу, што, калі�б справа дайшла
да кулакоў, дык тады магло�б і порахам
запахнуць: “Вы што, хочаце яшчэ адну
Чачню?!...”

Сьвяткаваньне Дня Рэспублікі было
спалучана з 65�мі ўгодкамі вызваленьня
Менску ад немцаў. Вялікі парад (штосьці
накшталт паўночнакарэйскага) з дэман�
страцыяй ваеннага патэнцыялу Рэс�
публікі (у часе якога Лукашэнка трымаў
каля сябе свайго малога сынка ў вайско�
вай, як і ён сам, уніформе) меў на мэце
прадэманстраваць каштоўнасьць сувэрэ�
нітэту, ваенную абароназдольнасьць ды
стаўку на моладзь і спорт. 

Уся гэтая ўрачыстасьць міжвольна ак�
цэнтавала й парадокс лукашэнкаўскага
рэжыму: з аднаго боку “мы – незалежная
дзяржава”, а з другога  – “мы з рускімі –
адзін народ”. Калі “адзін”, дык чаму “не�
залежны”?.. 

З паказанага на афіцыйным тэлеба�
чаньні рэпартажу пра сьвяткаваньне Дня
Рэспублікі найбольш неверагоднай дэ�
тальлю прагучэў урывак беларускамоў�
най песьні ў выкананьні жаўнерскага хо�
ру – пра гатовасьць адважна бараніць
Радзіму ад ворага. 

На наступны дзень адміністрацыя ста�
ліцы павінна была знайсьці ў сваім ску�
пым бюджэце сродкі на рамонт асфальта�
вага пакрыцьця вуліц, паруйнаванага гу�
сеніцамі танкаў.

Працяг на наступнай бачыне

Менскі аэрапорт
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ББууддааўўннііццттвваа
Будаўніцтва ў Менску, у тым ліку

жыльлёвае (кажуць, зь немалым удзелам
маскоўскага капіталу) ідзе размашыста.
У некаторых раёнах – лес будаўнічых
кранаў. Фасады шматкватэрных гмахаў у
15�20 паверхаў, размаляваныя ў лагод�
ныя тоны, упрыгожваюць гарызонты
сталічнага Менску.

У горадзе ў 2014 годзе мае адбыцца
міжнародны гакейны турнір. Сьпешна бу�
дуюць закрытую арэну. Трэба разьліч�
ваць на дзясяткі тысячаў удзельнікаў і
заўзятараў. А гатэльных месцаў у гора�
дзе, як падлічылі,  усяго пяць з палавінаю
тысяч. Плянавікам і будаўнікам трэба
сьпяшацца. 

Дарэчы, у сталіцы можна пабачыць на�
рэшце грамадзкія туалеты, да якіх накі�
роўваюць вулічныя знакі  “WC” са стрэл�
кай. Трэба дадаць тут, што ў прыватных
рэстаранах зьвявіліся таксама зусім пры�
стойныя прыбіральні. Прыватнікі дбаюць
пра кліентаў.

ННаадд  ммааггііллаайй  ГГееннааддззяя  ККііссяяллёёвваа
Адведзіны бацькаўшчыны – гэта су�

стрэчы з жывымі й зь мёртвымі. Нас, жы�
вых, цягне да магіл ня толькі ў простым
сэнсе, але і ў пераносным. Гэты апошні
мамэнт пранікліва падкрэсьліў незабыў�
ны Караткевіч: “Дзяды з магіл жыцьцём
дыхнулі...” Так, дыхаюць жыцьцём, калі
да магіл, да мінуўшчыны забясьпечаны
свабодны доступ. Магілам прычашчаем�
ся, імі спаталяем душу, у іх шукаем сувязі
зь вечнасьцю. Бо мы�ж і зьяўляемся за�
магільным жыцьцём нашых продкаў, на�
шых папярэднікаў. 

Ад’яжджючы ў дарогу, мы з Надзяй да�
мовіліся зьведаць у Менску дзьве магілы:
Івана Мележа (за ягоныя “Людзі на бало�
це”) і Генадзя Кісялёва (за “Пачыналь�
нікаў” ды шмат чаго іншага). Удалося па�
быць толькі на магіле апошняга, пакла�
ніцца, выказаць спачуваньне жонцы
Яніне Міхайлаўнай. Паклалі на жоўтым
пяску букецік васількоў. У нас у Амэры�
цы іх гадуюць таксама, але беларускія
зырчэйшыя, сінейшыя. 

Генадзь, пра якога ў славутай сатырыч�
най паэме “Сказ пра Лысую гару” дабра�
зычліва сказана “Генус Кротус Кісялёў”,
быў, як расказала нам жонка, няўрым�
сьлівым працаголікам да самага апошня�
га канца: дактароў не прызнаваў, ледзь
трымаючыся на нагах, ён думаў аб ад�
ным: як кінуць яшчэ жменю сьвятла ў
цёмную мінуўшчыну Краіны, каб гісторы�
яй прасьвятліць затуманеную сучас�
насьць. 

ББееллааррууссккааяя  ммоовваа
Там, дзе мы былі, расейшчына гучыць

паўсюль на вуліцах і ў публічных месцах.
А ў Менску – зь невялікім выняткамі ў
мэтро ды на некаторых шыльдах і пляка�
тах. А ў правінцыі й гэтага не відаць. Тым
ня менш, у нашым пасьлядоўным карыс�
таньні беларускай мовай, мы не напат�
каліся на грубіянскую рэакцыю тыпу “го�
вори на человеческом языке” – што зда�
ралася гадоў восем�дзесяць раней. Пась�
лядоўная абарона роднай мовы сябрамі й
прыхільнікамі ТБМ, ТБШ і БНФ, асаб�
ліва маладымі актывістамі, у спалучэньні
з аказійным выкарыстоўваньнем яе нека�
торымі афіцыйнымі асобамі, прывучае ру�
сафілаў да спакайнейшай рэакцыі на бе�
ларускамоўныя звароты да іх. Злагоджва�
юць варожую рэакцыю на беларушчыну й
канфлікты паміж Менскам ды Масквой,
у якіх нацыянальная мова становіцца
псыхалягічным фактарам абароны.

З другога боку, сярод паспалітага люду
ўсё яшчэ пераважае пагляд на беларус�
кую мову, як на каштоўнасьць непрагма�
тычную, не для практычнага ўжытку.
Родная мова  – свайго роду шкатулка за

шклом, этнаграфічная акраса, гістарыч�
ная спадчына на сьвяточны дзень. Што да
ўраду, дык ён ведае, што гэта адначасна й
нацыяналістычны рэсурс, які трымае ў
запасе, каб выкарыстаць пры неабход�
насьці.

ХХттоо  ппррааддааее  ббееллааррууссаамм  ввааддуу??
Як і ў Амэрыцы – толькі ня так часта –

можна пабачыць на менскіх вуліцах лю�
дзей з бутэлечкай вады ў руцэ. Беларусь,
як ведама, багатая на крыніцы чыстае ва�
ды, на падземныя воды ўнікальнай якась�
ці. Здавалася�б, каму як не айчыннай
прамысловасьці выкарыстоўваць гэтыя
запасы. Таму было дзіўна прачытаць на
бутэлечцы, што ваду беларусам прадае...
амэрыканская Кока�Кола. Хоць, калі па�
думаеш, дзівіцца тут няма чаму: прад�
прыймальніцтва ў краіне пакутліва
церпіць, з аднаго боку, ад дыктату й чы�
ноўніцкай самаволі, а з другога – ад роз�
ных дэфіцытаў: дэфіцыту  капіталу, тэх�
налягічных ведаў, практычнага закана�
даўства, разумнай адміністрацыі. Усе гэ�
тыя й падобныя нястачы наглядна сьвед�
чаць, між іншага, пра вялікі патэнцыял,
які тоіцца ў заходнім вэктары вонкавай
палітыкі. 

ТТууррыыззмм..  

ННееввыыккааррыыссттаанныыяя  ррээссууррссыы
Беларускі ўрад глядзіць на замежных

турыстаў, як на багатую крыніцу валюты.
Таму кідае за сабой, каб знайсьці перад
сабой. У турыстычную інфарструктуру
ўкладаюцца вялікія сродкі на рэстаўра�
цыю замкаў, палацаў і сядзібаў, на доб�
раўпарадкаваньне іхнага навакольля,
пад’ездных дарог, рэстаранаў і гатэльна�
матэльнай абслугі. Аб тым, што турызм
можа стацца дойнай каровай, сьведчаць
пачатыя нядаўна арышты кіраўнікоў не�
каторых турбізнэсаў, западозраных ва
ўтойваньні мільённых прыбыткаў.

Гаспадары дзяржаўнага бюджэту ба�
чаць крыклівую дыспрапорцыю ў параў�
наньні з суседзямі: у Беларусі ў 2008 го�
дзе пабывала 91 тысяча турыстаў, а ў Ле�
туве – чатыры з паловаю мільёны! Якія
вялікія прыбыткі можна было�б мець,
калі�б.... і г. д. 

Зразумела, каб прывабіць турыстаў,
трэба мець куды больш, чымся гістарыч�
ныя помнікі. У першую чаргу патрэбны
гатэльныя выгады каля ўсіх тых адбу�
доўваных гістарычных мясьцін. Штосьці
накштал, з чым мы азнаёміліся ў маім
родным Міры.

ННааччллеегг  уу  ппррыыввааттнныымм  ммааттээллііккуу
Пачатак нашага двухдзённага побыту ў

маіх стрыечных сясьцёр і кузэна аказаўся
небеспраблемным. Давялося вытрымаць,
у спакойна жартаўлівым тоне, гутарку
наконт начлегу. Адразу�ж зьдзіўленае
пытаньне ад кузэнкі: як гэта магчыма на�
чаваць не ў сваіх, а ў нейкім там прыват�
ным дамку?! А што падумаюць суседзі!
На гэта я адказаў з усьмешкай: няхай ду�
маюць, што мы прыехалі ад імя міжнарод�
най турыстычнай фірмы правяраць
якасьць начлегу ў мясцовым матэлі.

Затрымаліся мы ў ім на добрую параду
нашай прыяцелькі�мянчанкі, якая тут ня�
даўна пабывала. Гэта невялікі прыватны
дом, перароблены з жылой драўлянай ха�
ты на дзьвюхкватэрны матэлік. Стаіць ён
на стратэгічным месцы, каля самага зам�
ку. Бязь люксусу, але й без складанась�
цяў з туалетам і бягучай вадой, у тым ліку
гарачай. 

Крыху неспадзявана для нас, гаспадар
матэліку сп. Пасілаў Сяргей Анатолевіч,
запрапанаваў падпісаць дамову. Мы зга�
дзіліся: цікава было пабачыць адзін з ас�
пэктаў прыватнага бізнэсу. 

Дамова – дзьве поўнафарматныя ста�
ронкі, сьпісаныя густым шрыфтам. Зага�
ловак: “Типовой договор на оказание ус�

луг в сфере агроэкотуризма”. У ім – 17
пунктаў з падпунктамі й падзагалоўкамі:
“прадмет дамовы”; “правы й абавязкі ба�
коў”; “якасьць і аб’ём паслугаў у сфэры
аграэкатурызму”; “цэны й парадак разьлі�
каў”; “адказнасьць бакоў”; “заключныя
палажэньні”; “рэквізыты й подпісы ба�
коў”. 

Сп. Пасілаў, названы ў дамове “выка�
нальнікам”, забавязваўся даваць нам па�
слугі “ў мэтах адпачынку, аздараўленьня,
азнаямленьня з прыродным патэнцыя�
лам, нацыянальнымі й культурнымі тра�
дыцыямі ў абыйме і на ўмовах прадугле�
джаных дадзенай дамовай”. Заплаціўшы
яму поўную суму за два дні побыту (80 да�
ляраў), мы атрымалі ключы ад пакою й ад
хаты (другая кватэра была незанятая),
ды больш гаспадара й ня бачылі. Былі
поўнасьцяй свабодныя, з чаго вельмі це�
шыліся. 

Пах сьвежа апрацаванага дрэва, чыс�
тыя падлогі, прасторны пакой зь відам на
замак, душ, нават кухоныя магчымасьці,
усё гэта апраўдвала кошт: 20 даляраў ад
асобы за ноч.

Пабачыўшы або пачуўшы ад нас пра
матэльны камфорт, сваякі аднагалосна
ўхвалілі наш выбар. Два дні праляцелі мі�
гам. У прыемных гутарках прайшло шчо�
драе застольле. Падзяліліся навінамі.
Агледзелі сады й агароды. Пасмакавалі
далікатных сястрыных дранікаў. Узбага�
ціліся сямейнымі навінамі. Зьезьдзілі так�
сама ў недалёкія ад Міру Карэлічы, каб
агледзець там раённы краязнаўчы музэй
ды перадаць яму некаторыя пэрсаналь�
ныя дакумэнты, пасьведчаньні, дыплёмы
ды кнігі. 

ММііррссккіі  ззааммаакк  --  шшыыккооўўнныы  ггааттээлльь
Нам, як замежным турыстам, не без да�

памогі родзічаў (якім і за гэта падзяка),
быў дадзены пэрсанальны тур Мірскога
замку й ягонага навакольля. Рэстаўрацыя
йдзе поўным ходам. Апрача ўсяго іншага,
у замку ўладжваюць 16 люксусных апар�
тамэнтаў. Тут і высокаякасная мэбля баб�
руйскага вырабу (яшчэ ў плястыковым
абкрыцьці), і першаклясныя люстры ай�
чыннай вытворчасьці, і італьянская кера�
міка, і нямецкая электроніка, і шпалеры ў
кожным пакоі асобнага дызайну. Мала�
дыя мастакі зь менскай акадэміі  мастацт�
ваў пазалочваюць і размалёўваюць столі.
Вышліфоўваюцца балюстрады. Закроены
прасторны канфэрэнцзал з будкамі для
перакладнікаў. Упарадкаваная наваколь�
ная тэрыторыя. Рэстаўравана княжацкая
царква. Абгароджаная тэрыторыя замку
(з чаго міране незадаволеныя: “Раней
можна было ўсюды хадзіць, а цяпер...”).   

Рэстаўратары замку, няпэўныя аднос�
на рамонтаў – шмат што робіцца наўзда�
гад і, як некаторыя прызнаюць, памылко�
ва – позьняцца з выкананьнем работаў.
Дата адкрыцьця адсунутая да 2011 году.
Раней ці пазьней скончаць. І начлег у за�
кончаных апартамэнтах будзе ўжо каш�
таваць ня 20 даляраў ад дасобы за ноч, а
разоў дваццаць па дваццаць ды больш. 

Да замку�прыгажуна пад’яжджаюць
аўтобусы са школьнікамі, а часамі й ма�
шыны з замежнікамі. Ля ўваходу на пляц
ужо не адна, як раней, а тры сувэнірныя
крамкі.

ЖЖыыттккааввііччыы  йй  ггууттааррккаа  ззьь

ммяяссццооввыымміі  ккааррээссппааннддээннттаамміі
Шлях зь Менску на Жыткавічы, мінаю�

чы Слуцак і Салігорск, пралёг даволі
гладка, прычым дае магчымасьць набыць
сэзонныя дары лясоў. У нашым выпадку
гэта былі лісічкі й ягады, зь якімі сядзяць
паабапал дарогі руплівыя шукальнікі
лішняга рубля або й адзінага для іх скупо�
га заробку. Глянеш на іхныя спацела�за�
гарэлыя твары, і ня думаеш пра чарно�
быльскую радыяцыю, а бярэш іхні цяжка
набыты тавар.   

У Жыткавічах адведалі, кажучы трап�
ным мясцовым словам, клады (могілкі).
За чатыры гады магіл прыбыло вунь аж
колькі. Агледзіш помнікі, пераважна з
партрэтамі нябожчыкаў, і жахаешся ад
факту, што бальшыня іх памерлі ў  зусім
нестарым веку. Сапраўдная пандэмія пе�
радчаснай сьмерці, якая шмат кажа пра
эканоміку краіны, палітыку, мэдыцыну
ды стыль жыцьця. 

Сам горад ня шмат зьмяніўся за пра�
мінулыя чатыры гады. Заасфальтавалі
збольшага яшчэ пару вуліцаў, а рэшта ля�
жыць далей з выбоінамі ды вадзянымі
ямамі. Гэта не перашкаджае некаторым
вар’ятам за рулём шугаць на шалёнай
хуткасьці каля пешаходаў. Я ледзь�ледзь
не паплаціўся, калі не жыцьцём, дык па�
ламанымі касьцямі, ідучы з жонкай па Ак�
цябрскай (Кастрычніцкай) недалёка ад
Маладзёжнай. Трэба зазначыць, што  га�
радзкія ўлады парупіліся пакласьці шмат
дзе ўпоперак вуліц гарбы, якія спавальня�
юць аматараў хуткае язды. 

Госьці з Амэрыкі ў Жыткавічах быва�
юць ня часта. Таму нашым прыездам
зацікавіліся карэспандэнты зь мясцовае
радыёстанцыі й газэты “Новае Палесь�
се”. Прагаварылі больш за гадзіну і пра
дадатнае і пра адмоўнае, у тым ліку пра
адзін прыкры мамэнт для кожнага бела�
руса, якому баліць зьнявага роднае мовы.
У той час якраз быў пачаўшыся віцебскі
“Славянскі базар”. На адкрыцьці яго Лу�
кашэнка, для якога славянскасьць не
ўключае ў сябе беларускай мовы, пра�
маўляў, як заўсёды, на мове “старэйшага
брата”. Гэты моўны сэрвілізм беларуска�
га прэзыдэнта быў маніфэстацыйна пад�
крэсьлены ўкраінскім дыпляматам, які
спачатку прывітаў гасьцей па�беларуску,
а пасьля на сваёй роднай славянскай мо�
ве прачытаў прывітаньне ад прэзыдэнта
Ўкраіны. 

Маўчаньне маіх суразмоўцаў было
шматмоўным...

ХХввооййккіі
Кілямэтраў 50 ад Жыткавічаў ёсьць вё�

сачка з паэтычным назовам Хвойкі. А ка�
ля яе, у выносістым сасновым лесе, нехта
некалі дадумаўся запачаткаваць клады.
За гады набралася ладна магілаў. Хава�
юць, не зразаючы дрэваў. Хвойкі – уні�
кальны могільнік�лес. Тут цішыня гу�
чыць, як малітва. Ціша душу калыша,
сказаў бы паэт... Тут самі напрошваюцца
багдановічаўскія радкі:

Чуеш гул? Гэта недзе лясун
пачынае няголасна граць.
Пад рукамі яго, наганяючы сум,
быццам тысячы туга нацягнутых струн,
танкастволыя сосны зьвіняць.
Такая тут музычная цішыня, што дума�

еш: вось бы ў гэтым месцы быць пахава�
ным... 

Недалёка ад Хвойкаў жыла некалі мая
Надзя. Аб’ехалі агледзелі ейнае Лутоўе,
сястрыны Пасталы, рэшткі якіх адзінот�
на спачываюць у абдымках лесу. Пагута�
рылі з рэдкімі тут жыхарамі, пабедавалі
над запусьценьнем і адсутнасьцю мола�
дзі. Надзін швагер, Мікалай Жураўлевіч,
які пражыў тут больш за паўвека, выка�
заў настрой двума словамі: “Баліць ду�
ша...”.

Працяг на бачыне 12

Працяг з папярэдняй бачыны 

Мірскі замак
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55 гадоў таму, 7 верасьня 1954 г., пры ня�
высьветленых абставінах у Мюнхэне зьнік бе�
ларускі журналіст Леанід Карась. 14 верась�
ня яго цела знайшлі ў гарадзкой рацэ Ізар.

31�гадовы Карась (ураджэнец Дзісеншчы�
ны) быў дыктарам нешматлікай на той час бе�
ларускай рэдакцыі Радыё “Вызваленьне”.
Крыху раней, у 1948 г., у складзе знакамітай
“Дванаццаткі” ён выехаў на заробкі ў Бры�
танію, потым вучыўся на інжынэра ў Лювене,
але нешта не заладзілася, і ён пераехаў у Мюн�
хэн. Пагатоў і заробак на радыё быў высокі.
Карась прапрацаваў там толькі тры з паловаю
месяцы. Афіцыйна невядома, хто забойца –
паліцыя была бездапаможная. Але двума ме�
сяцамі раней там�жа ў Мюнхэне савецкім
агентам быў забіты шэф азэрбайджанскай
службы Радыё “Вызваленьня”.

Сябра Леаніда Карася Янка Запруднік згад�
вае ў кнізе “Дванаццатка”: “Хадзілі мы ў палі�
цыю зь Пятром Сычом, дапытваліся, чакалі на
вынікі расьсьледаваньня, але ўсё дарма. Палі�
цыйнае сьледзтва да ніякіх вынікаў не прывя�
ло. У нямецкім друку пачалі выказваць здога�
ды, што тут справа палітычнага забойства”.

8 верасьня 1904 г. у вёсцы Завітая (сёньня Нясьвіжскі
раён) нарадзіўся Антон Мартас, будучы архіяпіскап
Апанас. На эміграцыі Апанас разам з іншымі ярархамі Бе�
ларускай аўтакефальнай царквы далучыўся да Расейскай
зарубежнай царквы. Частка эміграцыі яго пракляла, дру�
гая частка пераконвала вярнуцца. Ад 1950�х прыхільнікі
беларускіх прыходаў пад канстанцінопальскай юрысдык�
цыяй стараліся пераканаць Апанаса стаць беларускім
япіскапам. Ён вагаўся, даваў абяцаньні, але так нічога і не
атрымалася. Зь іншага боку, няма сумневаў у беларускім
патрыятызме архіяпіскапа. З якой любоўю да роднага
краю напісана ягоная гістарычная “Беларусь…” і ўспаміны
“На ніве Хрыстовай”. Цікава, што пасьля выхаду “Бела�
русі” расейская эміграцыя абвінаваціла Апанаса ў бела�
рускім нацыяналізме і спрабавала пазбавіць япіскапскай
катэдры. Памёр Апанас у 1983 г. у Буэнас�Айрэсе, а паха�
ваны па могілках РЗПЦ у Джорданвіле (штат Нью�Ёрк).

50 гадоў таму кіраўнік Савецкага Саюзу Мікіта Хруш�
чоў наведаў ЗША. Усходнеэўрапейскія эмігранты, у тым
ліку беларусы, зладзілі некалькі акцый пратэсту: так,
прадстаўнікі БАЗА і БККА 18 верасьня 1959 г. удзель�
нічалі ў антысавецкай дэманстрацыі перад будынкам ААН,
а потым у мітынгу Паняволеных народаў ля Карнэгі�голу
(20 верасьня). У гэты�ж дзень прайшла аналягічная акцыя
беларускіх актывістаў у Кліўлендзе.

25 верасьня 1914 г. у
Зэльве нарадзіўся Аўген
Смаршчок. 70 гадоў таму
ён удзельнічаў у абароне
Варшавы ад нацыстаў,
трапіў у палон, потым на�
вучаўся ў Бэрлінскім уні�
вэрсытэце на факультэце
псыхалёгіі. Скончыў фа�
культэт псыхалёгіі й філя�
зофіі ўнівэрсытэту ў Мар�
бургу (1950 г.) і ў тым�жа
годзе быў высьвячаны ў
сьвятара Беларускай Аў�
такефальнай Праваслаў�
най Царквы. Стварыў у
Бэльгіі парафію БАПЦ,
але абслугоўваў не толькі
беларусаў, але і расейцаў,

сэрбаў грэкаў, езьдзіў па асяродках Бэльгіі, Францыі. По�
тым а. Смаршчок атрымаў яшчэ ступень магістра
славістыкі. Выкладаў расейскую мову ў Вышэйшай школе
перакладчыкаў у Антвэрпэне і працягваў займацца сьвя�
тарскай дзейнасьцю. Са сьмерцю ў 1980 г. Аўгена Смар�
шчка праваслаўнае жыцьцё ў Бэльгіі амаль спынілася.

АГ

Безумоўна, многія з вас,
паважаныя чытачы, ве�
даюць, як гуляць у шах�

маты альбо маюць хоць нейкае
ўяўленьне аб тым, што гэта за
гульня. Але далёка ня кожны ве�
дае паходжаньне шахмат. Вось
пра гэта я і раскажу вам.

Нажаль, дакладна невядома,
дзе і калі нарадзіліся шахматы.
Афіцыйнай датай нараджэньня
шахмат лічыцца шосты век на�
шай эры, калі пра шахматы
ўпершыню згадваецца ў персідз�
кай літаратуры. Але адпаведна
археалягічным раскопкам, шах�
маты існавалі ў Эгіпце, Кітаі і
Індыі значна раней, прыкладна
2�3 тысячагодзьдзі да нарад�
жэньня Хрыста.

Радзімай шахмат афіцыйна лі�
чыцца Індыя. Паводле адной ле�
генды, калісьці за 1000 год да
Хрыста, вядомы індыйскі матэ�
матык таго часу падараваў шах�
маты аднаму раджы. Правіцелю
шахматы настолькі спадабаліся,
што ён вырашыў шчодра ўзнага�
родзіць вынаходніка. Раджа за�

пытаў матэматыка, што ён пажа�
дае, на што той адказаў: “Па�
кладзіце адно зерне на першую
клетку, два – на другую, чатыры
– на трэцяю, восем – на чаць�
вертаю і гэтак далей да апошняй
клеткі”. Пачуўшы пачатковыя
лічбы, ражда хутка пагадзіўся,
радуючыся, што так лёгка ад�
круціўся. Ён спадзяваўся, што
ўсяго зерня набярэцца ня больш
чым на 2�3 мяшкі. Калі�ж дабра�
ліся да апошняй клеткі, стала яс�
на, што столькі зерня няма ня
толькі ў Індыі, але і ў цэлым
сьвеце. Паспрабуйце падлічыць
самі 2 у 64 ступені (на шахмат�
най дошцы 64 клеткі).

Першыя шахматы значна ад�
розніваюцца ад сучасных. Па�
першае, гулялі чатыры чалавекі,
а не два (гулялі пара на пару);
па�другое, хадзілі не па чарзе, а
кідалі косьці, каб вызначыць, хто
павінен хадзіць; па�трэйцяе,
кожны з гульцоў меў толькі ча�
тыры фігуры і чатыры пешкі, а
не восем. Дый назва была іншая
– чатуранга. Фігуры чатурангі

былі вельмі падобныя да тых
што, бачым сёньня: кароль, ка�
лясьніца (ладзьдзя), слон, конь і
пешкі. Каралевы не было зусім.
Дошка таксама нагадвала сёнь�
няшнюю 8x8, але ўсе клеткі былі
аднаго колеру. Вось прыкладна
так выглядалі першыя шахматы
– чатуранга. (карцінка)

У наступным нумары чытайце
пра дальнейшае развіцьце шах�
мат іхняе удасканаленьне. А я,
тым часам, віншую пераможцу
нашага чарговага конкурсу –
ВВііннккааррээммаа  ННііккііффааррааввііччаа, які
першым даслаў правільны адказ
на задачку мінулага нумару.
Таксама правільны адказ дасла�
ла ТТааццььццяяннаа  ККууллааккееввіічч – дзя�
куй вялікі за ўдзел.

А вось правільны адказ на за�
дачку пададзеную ў мінулым ну�
мары:

1. Крd3 Крс5
2. Ке4 мат
Чакаю ад вас, паважаныя чы�

тачы, электронных лістоў з адка�

замі на наступную задачку. За�
даньне, як заўсёды: ход белых,
мат у два хады. Лісты дасылайце
на мой адрас у інтэрнэце: 

ppaalliinnaa__cchhuurruunn@@yyaahhoooo..ccoomm.  
Жадаю посьпехаў!

Паліна ЧУРУН

АААА дддд     ГГГГ аааа лллл оооо ўўўў нннн аааа йййй

УУУУ пппп рррр аааа вввв ыыыы     ББББ АААА ЗЗЗЗ АААА

Пасьля Кангрэсу БАЗА адбыліся ўжо два
паседжаньні новаабранай Галоўнай Уп�
равы. На першым зь іх было зроблена

разьмеркаваньне функцыяў між сябрамі, а на
другім абмяркоўваліся накірункі далейшай дзей�
насьці.  

Ад імя БАЗА было дасланае прывітаньне 5�у
Зьезду Беларусаў Сьвету ў Менск, непасрэдны
ўдзел у ім браў Янка Запруднік і выступіў там ад
імя амэрыканскай дыяспары.

Пачалася праца па выкананьню рашэньня
апошняга Кангрэсу БАЗА аб падрыхтоўцы зьме�
наў у Статут. Быў дасланы ліст старшыні абра�
най статутовай камісіі Яраславу Крывому з пра�
пановамі, у якіх накірунках патрабуюцца зьме�
ны. Сп. Крывой плянуе падрыхтаваць праект
зьменаў увосень 2009 году. Тыя аддзелы, якія
маюць свае прапановы, могуць дасылаць іх на ад�
рас Галоўнай Управы.

Галоўная Управа выступіла з ініцыятываю аб
завядзеньні сяброўскіх картак для сяброў БАЗА.
На нашую думку, гэта падвысіла�б аўтарытэт�
насьць арганізацыі і дало�б магчымасьць людзям
мець дакумэнт, які мог�бы ў пэўных сытуацыях
выканаць ролю карткі ID. Было�б добра, каб ад�
дзелы гэта абмеркавалі са сваімі сябрамі і да�
слалі свае меркаваньні ў ГУ, якая рыхтуе ўзор
карткі.

Галоўная Управа рыхтуе таксама для друку
інфармацыйны буклет�раскладыш са зьвесткамі
пра нашую арганізацыю, які можа быць скарыс�
таны дзеля інфармаваньня грамадзкасьці і пры
зьнешніх кантактах з іншымі арганізацыямі.

Прадстаўнікі ГУ бралі ўдзел у паседжаньнях
Аргкамітэту па арганізацыі сьвяткаваньня 60�
годзьдзя БАЗА. 

Трымаецца сталы кантакт з Вітаўтам Кіпелем
ад БІНіМу ў падрыхтоўцы да выданьня кнігі пра
БАЗА.

Стала падтрымоўваецца сувязь з аддзеламі  і
гурткамі БАЗА па краіне. Ад іх атрымалі зьвест�
кі, што ў Вашынгтоне, Канэктыкуце і Каліфорніі
мясцовымі гурткамі было адзначана Купальскае
сьвята. Найбольш набліжанае да ідэнтычнасьці
Купальле  адбылося ў Нью�Ёрку. 

Ганна СУРМАЧ,
Інфармацыйны сакратар

ККаалляяннддаарр““ББЕЕЛЛААРРУУССАА””  ККаалляяннддаарр““ББЕЕЛЛААРРУУССАА””  

ШШааххммааттыы  ддлляя  ўўссііххШШааххммааттыы  ддлляя  ўўссііхх

Сярод беларускіх дзеячаў у Кліўлендзе. Злева направа: Ар�
кадзь Евец, Аркадзь Сацэвіч, архіяпіскап Апанас, Радаслаў

Астроўскі, архіяпіскап Філафей, Янка Шымчык, Мікалай
Мінкевіч. 1960�я гады. Фота з архіва аўтара.
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Унядзелю, 9 ліпеня, ад�
быўся чарговы сход
Нью�Ёрскага аддзелу

БАЗА, якія адбываюцца ў Фун�
дацыі імя П. Крэчэўскага ў кож�
ную другую нядзелю месяца. З
прамовай выступіў Старшыня
БНФ Зянон Пазьняк.

З. ПАЗЬНЯК: Што
маскалю кепска – тое

беларусу воля
Месяц жнівень – фатальны

для гісторыі Расіі, а для белару�
саў гэта месяц станоўчы, бо ме�
навіта 25 жніўня 1991�га году на
Сэсіі Вярхоўнага Савету 12�га
скліканьня дэклярацыі аб сувэ�
рэнітэце, прынятай ў ліпені
1990�га года пад націскам дэпу�
татаў апазыцыі, быў нададзены
статус канстытуцыйный сілы, і
Беларусь вярнула сваю неза�
лежнасьць.

Пачынаючы з распаду Рэчы
Паспалітай, куды ўваходзілі зем�
лі Польскага каралеўства і Вя�
лікага Княства Літоўскага, і
пасьля падзелу яе ў канцы XVIII
стагодзьдзя паміж Расеяй і Пру�
сіяй, аднаўленьне незалежнась�
ці стала сэнсам гістарычнага
існаваньня нашага народу. Па�
чынаючы ад паўстаньня 1794 го�
ду, якім кіраваў літвін Тадэвуш
Касьцюшка, паўстаньня 1830�

1831 гадоў і аж да паўстаньня
1863�1864 гадоў пад кіраўніцт�
вам Кастуся Каліноўскага на�
шыя продкі змагаліся за волю, за
якую аддалі свае жыцьці леп�
шыя сыны нашай Бацькаўшчы�
ны. Гэтыя паўстаньні былі па�
топленыя ў крыві. Нарэшце,
прайшоўшы шлях большы як
сто гадоў, 25 сакавіка 1918 году
была абвешчана незалежнасьць
Беларускай Народнай Рэспуб�
лікі. Потым адбылася нямецкая
акупацыя, сьледам расейская і
ўсё было зьнішчана.

Нарэшце, у жніўні 1991 году
незалежнасьць была адноўле�
ная, утварылася новая незалеж�
ная дзяржава Беларусь. У ве�
расьні ў якасьці дзяржаўных
сымболяў былі зацьверджаныя
бел�чырвона�белы сьцяг і герб
“Пагоня”. З аднаўленьнем неза�
лежнасьці пачалі працаваць усе
дзяржаўныя інстытуты, распра�
цоўвацца новыя кастытуцыйныя
законы аб мове, межах, толькі
не было ў Вярхоўным Савеце Бе�
ларусі сьвядомай беларускай
ўлады. Патрэбен быў апошні
крок – зрабіць беларускаю ўла�
ду. Фактычна, на той час у Бела�
русі было толькі 10�15% нацыя�
нальна сьведамага насельніцтва,
астатняя маса складалася з па�
тэнцыйных беларусаў. Было�б
дастаткова 10 год, каб гэтае на�

сельніцтва адчула сябе белару�
самі, але, нажаль, мы страцілі
ўжо 15 год. 

Існуючая ў Беларусі ўлада ста�
раецца затаіць падзеі аб акце 25
жніўня 1991 году, падмяніць
факты і разуменьне стварэньня
незалежнай дзяржавы Бела�
русь, зьяваю вызваленьня Мен�
ску 3 ліпеня 1944 года ад фашыс�
цкіх захопнікаў, калі на тэрыто�
рыю Беларусі, фактычна, увай�
шлі новыя расейскія савецкія
акупанты.

Міталягізацыя гісторыі – сак�
ральная зьява, да якой імкнецца
культура кожнага народу, бо міт
25 сакавіка – гэта ўжо вобраз.
Нягледзячы ні на што, Дні Неза�
лежнасьці 25 сакавіка 1918 году
і 25 жніўня 1991 году сьвятку�
юцца народам, і будуць адзна�
чацца зь цягам часу ў лепшых
умовах.

Потым слова атрымаў журна�
ліст Радые Свабода, дэпутат ВС
12�га скліканьня Сяргей Навум�
чык.

С. НАВУМЧЫК: Бе�
ларусь пад пагрозаю
страты сувэрэнітэту. 
Тры важныя рэчы, якія мала�

дыя беларусы не зусім дакладна
разумеюць, гэта падзеі абвеш�
чаньня незалежнасьці  25 ліпеня
1990 г. і 25 жніўня 1991 г. Аляк�
сандар Лукашэнка называе да�
тай незалежнасьці 3 ліпеня 1944
г., а сам, будучы прэзыдэнтам з
15 ліпеня 1994 г., не напісаў ні
аднаго слова аб сувэрэнітэце Бе�
ларусі, бо насамрэч ён быў су�
праць яго, і, калі быў яшчэ дэпу�
татам, даваў інтэрвію маскоў�
скай газэце “Правда”, у якім за�
клікаў да аднаўленьня СССР.
Менавіта Лукашэнка 25 жніўня
выступіў супраць наданьня Дэк�
лярацыі аб сувэрэнітэце статусу
канстытуцыйнага закону.

Хачу падкрэсьліць, што да
зьменаў палітычных прыводзяць
не эканамічныя перамены, а ме�
навіта зьмены сацыяльныя. Пры
тым, вельмі важна своечасова
выкарыстаць час і палітычны мо�
мант, як гэта адбылося ў 1991
годзе, калі пасьля распаду СССР
Беларусь займала першае месца
па прадукцыі і распаўсюджа�
насьці тавару, па навукаёміс�
тасьці, па канцэнтрацыі абарон�
най і электроннай вытворчасьці,
нават па падрыхтоўцы і навуча�
насьці войскаў. Толькі па насы�
чанасьці нацыянальнай сьвядо�
масьці мы былі ўнізе. У Вяр�
хоўным Савеце было толькі 8%
нацыянальна сьведамых дэпута�
таў, для падтрымкі якіх на плош�

чу перад Домам ураду ў гэты час
прыходзілі і сыходзілі каля 30
тысяч чалавек, а гэта ўсяго 3%
насельніцтва Менску. Яно і са�
праўды, адкуль той народ мог
быць сьвядомым, калі я сам, ма�
ючы вышэйшую адукацыю жур�
наліста, толькі ў 27�28 год з пад�
польнай літаратуры даведаўся
аб Радзе БНР і стварэньні Бела�
рускай Народнай Рэспублікі 25
сакавіка 1918 году, якія ўвасаб�
ляюць перад сьветам права бела�
рускага народу на незалеж�
насьць. Таму бясспрэчна, што
менавіта моладзь павінна перай�
маць ідэалы 25 Сакавіка, узды�
маць самасьвядомасьць уласную
і ўсяго беларускага насельніц�
тва. Інакш, застаецца абсалютна
рэальнай пагроза, што Лукашэн�
ка ў любы час падпіша аншлюз
аб аб’яднаньні з Расеяй, якая
ўпарта не разглядае Беларусь як
сувэрэнную дзяржаву. Таму ўся
наша надзея на беларускі рух
моладзі.

Потым выступіў Старшыня
Галоўнай Управы БАЗА Вячка
Станкевіч. Ён растлумачыў пры�
сутным зьмест артыкула “Што я
магу зрабіць для Беларусі?”, які
быў надрукаваны ў жнівеньскім
нумары газэты “Беларус”.

Архіяпіскап БАПНЦ Юры
прапанаваў правесьці хвіліну
цішы ў гонар паэткі Ларысы
Геніюш, 99�годзьдзе якой адзна�
чалася ў дзень правядзеньня
сходу. Уладыка дадаў, што яго�
ная маці Юзэфа Рыжая з 1946 па
1956 гг., таксама як і Ларыса Ге�
ніюш, знаходзілася ў ГУЛАГУ.

Усе прысутныя ўстаўшы ўша�
навалі хвілінаю цішы памяць аб
Ларысе Геніюш.

Потым з гутаркай выступіў сп.
Антон Шукелойць.

А. ШУКЕЛОЙЦЬ: Бе�
ларускія вайсковыя

справы ў час нямецкай
акупацыі. 

Найперш хачу ўзгадаць імёны
Франціша Багушэвіча і Івана
Луцкевіча (бацькі Івана і Антона
Луцкевічаў), якія змагаліся за
незалежнасьць нашай Бацькаў�
шчыны яшчэ з часоў паўстаньня
Каліноўскага. Моцна паранены
ў паўстаньні Багушэвіч падля�
чыўся і на Ўкраіне атрымаў юры�
дычную адукацыю, а Луцкевіч у
Расеі вывучыўся на капітана.
Яны разумелі, што для змагань�
ня за вольную краіну, неабходна
стварыць беларускае войска. 

Калі немцы, акупаваўшы Бе�
ларусь у Другую сусьветную
вайну, зьвярнуліся з заклікам
дапамагчы ўпарадкаваць край,

беларускія патрыёты пайшлі
працаваць на адміністрацыйныя
пасады. Пад акупацыяй яны ад�
наўлялі цэрквы і касьцёлы, ства�
ралі курсы настаўнікаў, бела�
рускія школы і выдавецтвы, ра�
тавалі жыдоўскае насельніцтва і
беларускую моладзь ад вывазу
на працу ў Нямеччыну. 

Выпускнік Віленскай беларус�
кай гімназіі Ўсевалад Родзька,
разам з Барысам Рагулем і Язэ�
пам Сажычам, адбываў вайско�
вую службу ў званьні маёра.
Празь месяц пасьля акупацыі,
заявіў, што немцы для белару�
саў ня ёсьць прыяцелі, таму для
змаганьня неабходна арганіза�
ваць падпольную арганізацыю.
Ёю стала Беларуская Незалеж�
ніцкая Партыя, а ён яе старшы�
нём. Ён і прапанаваў стварыць
Першы Зьвяз Штурмовы. Стар�
шыня Самапомачы Ярмачэнка
ўзьняў капітана Франціша Ку�
шаля да званьня маёра і арга�
нізаваў школу беларускіх афіцэ�
раў. Кушаль выхаваў сотні вай�
скоўцаў, сярод якіх былі такія
вядомыя як Язэп Сажыч і Барыс
Рагуля. Школа падрыхтавала
аж тры выпускі. Так быў утвора�
ны Першы Зьвяз Штурмовы. Та�
ды была вельмі вядомай песьня,
аўтарам якой быў Браніслаў
Даніловіч, “Ідзе наш першы
штурмавы”. 

Немцы, пабачыўшы такі пось�
пех, школу закрылі. Пачалі
арыштоўваць беларускіх дзея�
чоў і вайскоўцаў. Палітычных
вязьняў немцы расстрэльвалі, а
зь крымінальнікаў, пасьля пад�
рыхтоўкі, стваралі, так званую,
“чорную» паліцыю. 

Калі ў 1944 г. немцы пачалі
адступаць, афіцэрскія курсы і
афіцэрская школа былі адноўле�
ныя. Там выкладалі ня толькі
вайскоўцы, але і цывільныя асо�
бы. Так Антон Адамовіч выкла�
даў гісторыю, паэтка Натальля
Арсеньева – літаратуру, а кам�
пазытар Куліковіч – музыку.
Удвох яны напісалі тады вядо�
мую песьню:

Хмараў дым над галовамі тае, 
Вецер дыхае мятай, быльлём, 
Беларусь, Беларусь дарагая,
За цябе, за цябе мы ідзём!
Дзякуючы таму выпуску бела�

рускіх афіцэраў, і была ўтвора�
ная “Беларуская Краёвая Аба�
рона”, якая да апошняга змага�
лася як зь нямецкімі, так і з ра�
сейскімі акупантамі.

На заключэньне, на сходзе ад�
былося знаёмства з новымі сяб�
рамі, якія выявілі жаданьне
ўступіць у БАЗА.

Валянціна ЯКІМОВІЧ
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Палітыка – гэта найвышэйшая сфэра грамадзкай
дзейнасьці. Але яна мае тую асаблівасьць, што
ў ёй, як у футболе, “разьбіраюцца” ўсе, і  кож�

ны на стадыёне радзіць сваё “мыла на судзьдзю”. Таму
палітык таксама мусіць прызвычаіцца да ўсяго. Нічога
не павінна яго зьдзіўляць.

Выдумка Сьвятланы Алексіевіч (у інтэрвію для “Ня�
мецкай хвалі”) пра “паліцаяў”, дзе яна прыпісала мне
ўсхваленьне нямецкіх “паліцаяў” (чаго ў сапраўднасьці
не было),  (http://charter97.org/ru/news/2009/6/29/19587/;
http://pbpf.org/art.php?art=113&cat=3&lang=be) і спроба
зноў навесіць на маё імя старыя камуністычныя ярлыкі
наштурхнула мяне на думку паглядзець бліжэй некато�
рыя яе інтэрвію і выказваньні, якія я раней звычайна
прапускаў ці праглядаў па дыяганалі. Словам, прагле�
джаны матэрыялы з 2004 па 2009 гг. – усё, што даты�
чыць яе вусных выступаў (інтэрвію) пра грамадзтва і
палітыку за апошная пяць гадоў. (Яе журналісцкая твор�
часьць у разгляд не ўваходзіць.) 

Тое, што Алексіевіч – гэта савецкі тыпаж, беларуса�
фоб і “каша ў галаве”, было зразумела даўно, але
ўважлівы прагляд матэрыялаў за апошнія пяць гадоў вы�
явіў вельмі цікавыя акалічнасьці.

Аказваецца, саўковасьць свайго думаньня і натуры
ўсьведамляе сама Алексіевіч і неаднаразова падкрэсь�
лівае гэта: “Я абсалютна савецкі чалавек, з савец�
кімі комплексамі, і я ганаруся гэтымі комплекса�
мі”. (http://www.3dway.org/node/9136) (Праўда, ча�
сам яна прыводзіць неадпаведныя прыклады для доказу
сваёй савецкасьці; але гэта дробязі). 

Зь яе разважаньняў паўстае натура, гнаная ўнутра�
ным страхам перад пераменамі, якая ні ў што ня верыць,
ня мае ніякіх сьветлых ідэалаў, перапоўненая неакрэсь�
ленай трывогай за будучыню і пэсымізмам. У меркавань�
нях часта пазыцыянуе сябе як “мы” і блытаецца са сваім
нацыянальным паходжаньнем. Гэта відаць, напрыклад, з
інтэрвію расейскаму штотыднёвіку “АиФ” (№ 28), 2006
г.: “Сегодня время великих идей кончилось”. І далей:
“Каждый из нас может вспомнить моменты, ког�
да он был счастлив. Но, к сожалению, это только
моменты. А нам, русским, даже этот скоротеч�
ный мир счастья не знаком. Мы его боимся.” Потым
зноў працяг у такім�жа дэпрэсіўным стылі: “Может,
такова человеческая природа вообще – нам всегда
мало того, что у нас есть? Или это мы, русские, на
нашем участке суши, где бескрайние простран�
ства, бесконечные дороги, – такие люди?” Усе гэтыя
выказваньні нейкія ненатуральныя, нагадваюць нейкую
дрэнную літаратуру. 

І ў завяршэньне гэтага сьпісу цытую яе ўяўленьні, што
выходзяць за межы здаровага сэнсу: “Почему�то все, с
кем бы я ни разговаривала, повторяли одну фразу:
“Человек в нечеловеческих условиях превращается
в животное за три дня”. На войне, мучимый стра�
хом смерти, в лагере с жутким унижением. То, что
веками накопила культура, вся эта шелуха мгно�
венно слетает, и вылезает зверь, который не хо�
чет умирать. Страх смерти, наверное, самый
большой страх, который в нас заложен”. Выходзіць
за межы сэнсу, – бо тое, што яна кажа і як думае, у са�
праўднасьці выглядае ў прынцыпе ня так. Усё наадварот
– культура і дух трымаюць чалавека чалавекам у невы�
носных умовах (і асабліва – вера). Гэта агульнавядома і
пацьверджана вопытам чалавечай гісторыі і людзкога
мартыралёгу. Тут усё, што сказана Алексіевіч, элемэн�
тарная  няпраўда. І “страх сьмерці” ня самы вялікі страх,
і культура не зьлятае “за тры дні”, і не “шалупіньне”
ёсьць культура, а сутнасьць чалавецтва. За такімі дэ�
прэсіўнымі фразамі ўжо стаіць нехта з рагамі. І гэта
дрэнна, бо сьвет і чалавек – іншыя.

З пазыцыі рацыянальнага асэнсаваньня, вышэйпры�
ведзеныя выказваньні не вытрымліваюць ніякай кры�
тыкі. Гэта проста глупствы, што часта без засяроджань�
ня праходзяць міма вушэй слухача, які ня ўслухваецца ў
плынь экзальтаванай сьведамасьці. 

Усе яе маналёгі адзначаны такой “завумнай”, містыфі�
каванай сацыяльна�бытавой банальшчынай, вельмі па�
добнай на слоўны вадаспад Лукашэнкі (толькі лексіка
іншая). 

“На чым трымаецца адчуваньне, што мы белару�
сы? – задае сабе райкінскае пытаньне Алексіевіч. – На
крыўдзе на расейцаў, яны багатыя, а мы...”
(http://www.svaboda.org/content/article/759626.html)

Некалі расейцы называлі такога тыпу разважаньні
тэрмінам “боты ўсьмятку”. Толькі ўдумайцеся, што яна
тут гаворыць! Але нават і гэта даволі адпаведна кладзец�
ца на мэнтальнасьць савецкага чалавека, якую яна
ўсьведамляе, разумее і якой ганарыцца. 

Беларускі народ у яе – гэта ў асноўным сяляне�кал�
гасьнікі, “маленькі любімы мной беларус, катораму
сапраўды хапае гэтага гаршчка капусты”.

(http://www.svaboda.org/content/Transcript/1351319.htm)   
Вось такая любоў, і такі ў яе “беларус”. (Нешта тут

цягне нават не на савецкую, а яшчэ на царскую прапа�
ганду, да Пшчолкі і Саланевіча). Дарэчы, тут выяўлена
таксама тыпова савецкае (ненацыянальнае) уяўленьне
пра народ. Саветы народам лічылі працоўныя масы, якія
займаюцца ручной працай (была “партыя” і быў “на�
род”; “партия” і “народ” былі “едины”). 

Практычна, усе яе маналёгі напоўненыя такой саўко�
вай безвыходнасьцю (“ня ведаю, што рабіць”; “мы
абсалютна без пастыраў”; “доўга гэты прамежка�
вы стан не пратрымаецца. І ня будзе беларускай
дзяржавы;” “нас чакаюць вельмі цяжкія часы;”
“скончыўся час вялікай гісторыі;” “людзі расчара�
валіся ва ўсіх ідэях”; “беларусы – нацыя, якая
спазьнілася, сыходзіць зь вялікай гісторыі;” “мы,
беларусы, недафармаванае цела...”) – і гэтак далей,
цэлы сеанс суіцыднага мазахізму. (http://www. svabo�
da.org/content/article/759626.html ; http://gazetaby.com/
index.php?sn_nid=7467&sn_cat=35)

Тут, аднак, збольшага ўсё псыхалёгія і мэнтальнасьць.
Ідэалёгія і сьветапогляд цяперашняга саветызму – гэта
ёсьць лукашызм, і выяўляецца ён у адносінах да Лука�
шэнкі і да беларускага нацыянальнага Адраджэньня ці
да нацыянальна�дэмакратычнай апазыцыі.

Ва ўсіх матэрыялах Алексіевіч, прагледжаных мной,
нідзе ні разу няма крытыкі з непрыняцьцем Лукашэнкі.
Хвала савецкаму дыктатару пабудавана на інвэрсіі і вы�
маўляецца цераз агаворкі і ўмоўныя адступленьні лёгка�
крытычнага і (у асноўным) пазыцыйнага стану. Вось ты�
повае (шмат дзе паўторанае) выказваньне: “Я не
прыхільніца Лукашэнкі, але Беларусь, як тое ня
дзіўна, трымаецца на ім.” (http://gazetaby.com/
index.php?sn_nid=7467&sn_cat=35).

Зрэшты, працытуем болей: “Ня ўсё проста і з Лука�
шэнкам. У любові да яго мяне аніяк нельга абвіна�
ваціць. Але ён здолеў прадоўжыць сацыялізм – за�
ключыў з насельніцтвам сацыяльны кантракт. І
цяпер у параўнаньні з Расеяй у нас сапраўды абаро�
нены студэнт, бедны чалавек, стары чалавек.”
(http://www.svaboda.org/content/Article/1120432. html).
(Тут адкрыты лукашызм і апалагетыка калгаснага рэжы�
му, ня кажучы, што гэта грубая нацяжка.)

“Лукашэнка ёсьць і будзе такім, якім хоча народ.
У яго чуцьцё неверагоднае, і ў гэтым ён нашмат на�
перадзе нас. Ніхто ня будзе падазраваць мяне ў лю�
бові да цяперашняй улады, але я магу сказаць, што
менавіта гэтая асоба захавала незалежнасьць Бе�
ларусі, дала эканамічную стабільнасьць...”
(http://www.svaboda.org/PrintView.aspx?Id=789011)

Які ўзорны панегірык!. Усё, як у савецкай дзіцячай пе�
сенцы: “Я Ленина не видел, но я его люблю“.

І далей ужо і пра “славянаў”: “Магчыма, ён (Лукашэн�
ка) выправіў памылку, калі ўся постсавецкая прас�
тора кінулася ў гэты амэрыканскі варыянт капі�
талізму, які не падыходзіць ані славянскай мэн�
тальнасьці, ані славянскай гісторыі.” (Тамсама).

“Лукашэнка здолеў даказаць, што ў сацыялізма
застаўся рэсурс, што ён ня быў выпрацаваны, што,

дарэчы, гаворыць на карысьць Гарбачова, яго маш�
табу.” (http://www.3dway.org/node/9136 )

“Лукашэнка маштабу Гарбачова” – ну чым ні элегант�
ны камплімэнт! Толькі памылка тут ёсьць – псыха�
лягічная. Лукашэнка мроіць сябе вышэй за Гарбачова.
Але затое працяг славаблудзтва вельмі вымоўны: “Лу�
кашэнка ўскосна даказаў, што калі�б у нас былі
больш разумныя кіраўнікі, то разьвіцьцё магло�б
пайсьці іншым шляхам, шляхам народнай дзяржа�
вы, народнага капіталізму, а не намэнклятурнага і
не прыхаванага, як у нас зараз.” (Тамсама).

Даўно вядома, што “президенту мешают”, і што
кіраўнікі ў нас неразумныя. Вось тое і яно. Алексіевіч�
жа тут проста “вумніца” і разумніца. Усё “сячэ”! (Дарэ�
чы, і называе тут яна Лукашэнку ласкава: “наш лідэр”.)
Між іншым камуністы таксама лічаць, што сацыялізм –
харошы, толькі ў СССР яго “сказілі”. Але калі ганарыц�
ца саўковымі комплексамі, то што тут скажаш.

Як напісала Аляксандра Дрынеўская, “Лукашэнка і
Алексіевіч – гэта Адам і Ева”. “Народны давер да
Сьвятланы Алексіевіч набліжаецца да абсалютна�
га”. (http://arche.bymedia.net/3�1999/andry399.html).

І Дрынеўская, відаць, верыць, што так, як яна піша,
так яно і ёсьць.

Бадай, найбольш антыпраўнае, антыканстытуцыйнае
парушэньне за апошнія дзевяць гадоў новага стагодзь�
дзя Лукашэнка зрабіў у 2004 годзе, калі правёў незакон�
ны рэфэрэндум аб бесканцовым тэрміне прэзыдэнцтва і
сфальсіфікаваў галасаваньне. І незаконнасьць, і фальсі�
фікацыя былі відавочныя. Народны Фронт, дэмакраты і
міжнародная супольнасьць не прызналі гэты рэфэрэн�
дум з прычыны яго антызаконнасьці, антыдэмакратыч�
насьці яго арганізацыі і галасаваньня. 

Што кажа з гэтай нагоды Алексіевіч? А вось што: “Я
павінна прызнаць, што гэта – перамога Лукашэнкі,
як бы мы сябе ні суцяшалі.” (Ізноў�жа, хто гэта “мы”?)

І далей: “Мы ня ведалі ўласны народ... А ён ака�
заўся вось такі, і ён слухае гэтага чалавека, ён
выбірае гэтага чалавека”. (http://www.svaboda.org/
PrintView.aspx?Id=789011)

Магчыма, ніхто на гэтыя словы не зьвярнуў увагі і не
заўважыў. Алексіевіч не палітык, і ці мала там хто тады
што гаварыў. Але, тым ня менш, пазыцыя тут выяўленая
дакладна, нягледзячы на ўвесь слоўны “дэмакратычны
антураж”. Пазыцыя (ізноў�жа) тыпова саўковая. Больш
таго – яна лукашысцкая (народ, маўляў, “слухае” і “вы�
бірае” Лукашэнку). Хаця вядома, што гэта былі за “вы�
бары”, і што за “галасаваньне”, і як пакарысталіся наро�
дам. 

Істотна выдзеліць, што тут у паводзінах Алексіевіч
ідзе ад натуральнага савецкага чалавека, а што ад “лука�
вага” (гэта значыць – ад “хітрага”). Ад “лукавага” тое,
што, маўляў, “я” як�бы і ў апазыцыі да рэжыму і крытыч�
на стаўлюся да Лукашэнкі, але каб ні ён... і г. д. Значыц�
ца, адначасна я ўзурпатара і хвалю, бо трэба, маўляў,
аб’ектыўна падыходзіць да справы (некалі так Лукашэн�
ка “аб’ектыўна” пахваліў Гітлера).

Такая нескладаная камбінацыя дазваляе вяшчаць за
дэмакратыю і здавацца ўсім (асабліва на Захадзе) “пере�
довой женщиной” і нават апазыцыянэркай. Адначасна
“мудрасьць” “аб’ектыўнай пазыцыі” дазваляе хваліць
Лукашэнку, абзываць, бэсьціць нацыянальна�дэмакра�
тычны рух і негалосна зарабляць авансы на цярплі�
васьць рэжыму. 

У народзе такога кшталту паводзіны называюць,
праўда, па�свойму, але з�за цэнзурных меркаваньняў я
тут гэтае слова напісаць не магу. Аднак справа ня ў гэ�
тым. Пазыцыя пахвалы ўзурпатару, выказаная праз ага�
воркі, павінна, па законах лукашызму, ураўнаважвацца
пазыцыяй нянавісьці да ворагаў “правіцеля”. Інакш гэта
ня тое (не сапраўдная пазыцыя).

Для Алексіевіч тут няма ні праблемаў, ні цяжкасьцяў,
антынацыянальная рыторыка льецца вольна і нязмуша�
на, пераходзячы ў беларусафобскія нападкі, у залеж�
насьці ад настрою. “Яны (гэта значыць нацыяналісты,
апазыцыянэры))  не ўяўляюць рэальны народ, ён рус�
кай сьвядомасьці, — вяшчае аўтарка. — Адзіны рэ�
альны палітык у беларускай прасторы – гэта Лу�
кашэнка.” (Радыё “Свабода”, 24 жніўня  2005 г.)

Адкідваюцца, перш за ўсё, нацыянальныя каштоў�
насьці: “Няма розьніцы, якая мова, якая культура,
галоўнае – дэмакратыя. Пакуль мы (?) ня пусьцім
дэмакратыю наперадзе мовы, мы (?) зноў загінем”.
(Тамсама). (І хто гэта “мы”?) Але гэтага выказваньня
яшчэ мала. Лягічна павінны зьявіцца нападкі на антыпо�
даў дыктатара, на палітычных ворагаў антыбеларускага
рэжыму. І яны зьявіліся, як па раскладу, і вельмі экстра�
вагантныя. “Я помню, как Пазьняк призывал бело�
русов уходить в леса, партизанить и пускать под
откос поезда в знак протеста по поводу объедине�
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ния с Россией.” (http://belgazeta.by/20070910.36/
480304471/). Прытым, хлусячы і вымаўляючы несусьвет�
ную лухту, яна яшчэ яе і “памятае”. Альбо апошняя
(“клясычная”) выдумка для “Нямецкай хвалі” пра ня�
мецкіх “паліцаяў” “Я помню свой тогдашний разго�
вор с Зеноном Позняком, – ізноў “памятае” Алек�
сіевіч, – услышанное повергло меня в ужас. Он гово�
рил о том, что надо создать общество памяти по�
лицаев, кто защищал, якобы, Беларусь.”
(http://charter97.org/ru/news/2009/6/29/19587/)

Зьдзіўляе, чаму яна (ня будучы знаёмай са мной) так
бессаромна ілжэ пра сваю нібыта “памяць”. Зрэшты,
можна не зьдзіўляцца. Такія паводзіны вынікаюць з па�
трабаваньняў парадыгмы лукашызму. Непрыняцьце
апанэнтаў (ворагаў прэзыдэнта) мусіць быць зафіксава�
на. Інакш нельга засьведчыць ляяльнасьць узурпатару. І
праяўляецца яно (гэтае непрыняцьце) праз такую вось
агрэсію. (У “паліцаяў” пастаянна бавілася камуністыч�
ная прапаганда. Цяпер такія “гульні” – гэта тэст на ма�
ральны ўзровень тых, хто імі займаецца.)

Мушу сказаць, што я ня першы, хто зьвярнуў увагу на
прычынную і нацыянальна нігілістычную абумоўле�
насьць выказваньняў Алексіевіч пра беларускі дэмакра�
тычны рух. У 2005 годзе, пасьля яе палітычна непісьмен�
ных і непаважлівых словаў пра беларускую мову і дэ�
макратыю, выказаных у час грамадзкай дыскусіі аб пера�
дачах “Нямецкай хвалі”, з ацэнкамі такіх яе паводзінаў
выступіла Алеся Сёмуха (сябра Рады БНР; у 1989�90 гг.
Сябра Сойму БНФ). У сваім артыкуле “Проста дэмакра�
тыі – няма”, надрукаваным у верасьнёўскім (512) нума�
ры “Беларуса”, яна дакладна ахарактарызавала гэты
прыклад савецкага нігілізму і правяла, мякка кажучы,
“лікбез” па нацыянальна�дэмакратычнай палітыцы. Але�
ся заўважыла, што “Алексіевіч, фактычна, прыняла
на сябе цяжар аргумэнтаў самога Лукашэнкі...
Першы – спачатку пабудуем палітычны лад па
маім сцэнары, а тады й астатнім ідэям знойдзецца
куток. Другі – у паразах вінаватыя нацыяналіс�
ты.” 

“Было�б цікава пабачыць хоць адзін прыклад
пасьпяховай пабудовы дэмакратыі без нацыяналь�
най сьвядомасьці, – піша Алеся. – Што да аргумэн�
таў кшталту “няма розьніцы, якая мова, якая
культура, галоўнае – дэмакратыя”, дык гэта і
ёсьць Вялікая Ўтопія. Проста дэмакратыі – няма.
Нават у найстарэйшай заходняй дэмакратыі,
ЗША, спачатку была Дэклярацыя пра незалеж�
насьць і змаганьне з Торыс, прыхільнікамі каляні�

яльнай улады, потым Канстытуцыя, а ўжо пазь�
ней дадаткам да Канстытуцыі — дэмакратычныя
правы і свабоды. ...Нацыянальна�дзяржаўная сьвя�
домасьць усіх дэмакратычных дзяржаў нашмат
старэйшая за дэмакратыю і ўжо ніяк ня ёсьць яе
складнікам. Так што або працягвайма марыць пра
проста дэмакратыю, або будзем запрагацца ў доўгі
і нялёгкі працэс нацыятворчасьці, калі сапраўды хо�
чам ад людзей дэмакратычнага выбару. ...Расей�
скакультурная дзяржаўная беларуская сьвядо�
масьць – гэта тая хімера, якую будуе Лукашэнка,
толькі яго мэты ясныя – далучыцца да Расеі на
прывабных для яго пэрсанальна ўмовах, а вось мэ�
ты некаторых расейскіх дэмакратаў у Беларусі
або цьмяныя, або завуаляваныя. Бо з такой сьвядо�
масьцю (нават калі ўявіць, што яна магчымая) у
асобнай дзяржаве Беларусь няма патрэбы. І нават
калі такая дзяржава нейкі час праіснуе, даміную�
чая расейская сьвядомасьць немінуча пачне перась�
ледаваць нацыянальную беларускую сьвядомасьць,
зьнішчаць яе і цягнуцца да культурнай і палітычнай
мэтраполіі.

“Менавіта за агрэсіўнасьць, – адзначае Алеся, – я
лічу непавагу спн. Алексіевіч да перакананьняў і ад�
чуваньня нацыянальнае тоеснасьці людзей, што
складаюць нацыянальную апазыцыю і не абавязко�
ва апазыцыю. Абвінавачваць іх у неразуменьні ей�
ных “вышэйшых” мэтаў ды вымагаць падпарадка�
ваньня ім і ёсьць агрэсія.”

Ёсьць яшчэ адзін характэрны момант (і бадай ці ня са�
мы істотны), які закранула Алеся Сёмуха, але не патлу�
мачыла яго эўфемістычную форму – гэта палітычна пе�
раносны тэрмін “рамантызм” у побытавым разуменьні
С. Алексіевіч.

Палітычны “рамантызм” у яе ўяўленьні – гэта эўфе�
мізм Беларускай Нацыянальнай ідэі і дзеяньняў, накіра�
ваных на пашырэньне беларускай нацыянальнай сьведа�
масьці. Тут (як і паўсюдна) у яе шмат блытаніны, але
сэнс, што пад гэтым разумеецца, добра праглядаецца ў
кантэксце ўсяго таго, што яна ў апошні час нагаварыла.
Таму і выскокваюць яе заявы кшталту ”рамантызм
сёньня злачынны” ц
 “пара сканчаць з нацыяналь�
ным рамантызмам” і г. д.

Моц Беларускага руху ў тым, што ён быў заўсёды ру�
хам ідэёвым. Ідэя – першасная сіла. Яна асьвячае, узды�
мае, арганізуе і вядзе. Той, хто валодае Нацыянальнай
ідэяй, той валодае будучыняй. Гэта аксіёмы. 

Непрыяцелі беларушчыны заўсёды стараліся цэліць
найперш у ідэю. Пасьля гістарычнай перамогі БНФ у
1991 годзе і здабыцьці незалежнасьці Беларусі прайшло

шмат часу, адбылася рэстаўрацыя (дакладней – рэваля�
рызацыя) савецкай сацыяльнай сыстэмы, усталяваўся
антыбеларускі аўтарытарны рэжым, змагароў за неза�
лежнасьць трактуюць як ворагаў Беларусі (разумей –
рэжымнай улады). І тут, у гэты час, у адпаведных колах,
у друку пачалі зьяўляцца выказваньні, што, маўляў, дык�
татура сталася таму, што недапрацавалі фронтаўцы, бо
былі рамантыкамі, а рамантызм у палітыцы шкодны і г. д. 

Вось нескладаная мэтодыка для збэшчаньня ідэйнай
зброі змаганьня (зброі, якая забясьпечыла перамогу).
Адначасна, увёўшы новы ярлычок (“рамантызм”) і не
называючы сутнасьць, можна фабрыкаваць абвінавач�
ваньні. Гэтым мэтадам карыстаюцца непрыяцелі Бела�
русі і людзі, якія не разумеюць, што гавораць і ня веда�
юць, чаго хочуць. Адгалоскі такога падыходу, зразумела,
відаць і ў Алексіевіч, якая нават аб’явіла “рамантызм”
“злачынствам” (што, праўда, само па сабе гучыць
сьмешна). 

Непрыяцелі Беларускага нацыянальнага Адраджэнь�
ня, якія разважаюць пра “дэмакратыю”, рана ці позна
становяцца ў адну запрэжку з антыбеларускім рэжы�
мам. Бо рэжым – іхны натуральны саюзьнік. Мы бачым,
як ідэалёгія антыбеларускага рэжыму (а раней савецка�
га), ігнараваньне беларускіх нацыянальных каштоўнась�
цяў і рэжымная рэчаіснасьць выбудавалі думаньне
Алексіевіч, калі не ў сыстэму, то ў акрэсьленую пазы�
цыю звыклага лукашызму, да якога яна ставіцца быц�
цам�бы ў “апазыцыі”, але на справе апраўдывае яго існа�
ваньне. 

Яна, і падобныя да яе, стыхійна знаходзяцца ў сфэры
думаньня і падыходаў каляніяльнай плятформы “статус�
кво” і “непрадрашэнства” (хаця можа і ня ведаюць, што
гэта такое). Яны не разумеюць сыстэмы палітыкі ўнутра�
най акупацыі, але тым ня менш ніколі не памыляюцца
сабе на шкоду і нічога ня робяць на карысьць нацыяналь�
ным змагарам, для разьвіцьця нацыянальнай палітыкі. 

Гэта ёсьць сацыяльнае залюстроўе, цені рэжыму, пра�
цяг яго люстранога існаваньня, вынік якога – адзін і той�
жа: пагібель беларушчыны, нішчэньне беларускай куль�
туры.

Адносіны да Беларускага нацыянальнага Адраджэнь�
ня, да барацьбы за вольную беларускую Беларусь, за яе
мову і будучыню, ёсьць адзіным компасам у цяперашнім
становішчы. Гэта “магнітная стрэлка”, якая пазначае,
фармуе і парадкуе шлях. Альбо�альбо. Альбо з антыбе�
ларускім рэжымам, альбо з Нацыянальнай ідэяй і буду�
чыняй Беларусі. 
4 ліпеня 2009 г., Нью�Ёрк

Зянон ПАЗЬНЯК

Сёлета спаўняецца 480
год з часу прыняцьця
Літоўскага Статуту 1529

г., першага кадыфікаванага зво�
ду права для жыхароў і ўладцаў
старабеларускай дзяржавы –
Вялікага Княства Літоўскага.
Першы Літоўскі Статут быў уве�
дзены ў сілу 29 верасьня 1529 го�
ду, і стаў фактычна першай кан�
стытуцыяй, галоўным законам у
дзяржаве. Зацьверджаньне вялі�
кім князем і каралём Жыгімон�
там Старым Літоўскага Статуту
было вынікам вялізарнай працы
значнай колькасьці дзяржаўных
дзеячаў і прававедаў Вялікага
Княства, што за пэрыяд каля ся�
мі гадоў разгледзелі шматлікія
пастановы папярэдніх князёў,
паноў�рады, судоў, а таксама
прывілеі, уставы, ухвалы, нормы
звычаёвага права, кадыфікава�
ныя зборы законаў як “Саксон�
скае Люстра”, “Руская Праўда”. 

Ёсьць падставы ўважаць, што
для працы над Статутам былі за�
прошаныя такія выдатныя асобы
тагачаснай Беларусі, як канцлер
і падчашы ВКЛ Альбрэхт Гаш�
тольд, асьветнік, і друкар Фран�
цішак Скарына, і што сам вялікі
князь быў актыўным удзельні�
кам абмеркаваньняў і выпрацоў�
кі нормаў Статуту, аб чым сьвед�
чыць тагачасная панегірычная

праца “Пахвала Жыгімонту”. На
Віленскім Сойме 1522 году Жы�
гімонт заявіў аб патрэбе адзінага
кадыфікаванага збору законаў,
які меў�бы найшырэйшы ўжы�
так ва ўсіх землях Княства.

Асаблівае значаньне Статуту
палягае ў тым, што ягоныя нор�
мы былі скіраваныя на маца�
ваньне сувэрэнітэту Вялікага
Княства, асабліва ва ўмовах іс�
наваўшай тады дынастычнай
уніі з “каронай Польскай”. Ста�
тут станоўка зацьвярджаў за на�
сельнікамі ВКЛ усе правы дзяр�
жаўнага, законатворчага, маё�
маснага ды іншага кшталту, і за�
бараняў вялікаму князю даваць
прывілеі й падараваньні, датыч�
ныя Княства, калі ён знаходзіў�
ся па�за яго межамі. Статут быў
унікальнай зьявай у тагачаснай
Эўропе, дзе большыня дзяржа�
ваў ня мела якіх�кольвечы кады�
фікаваных збораў законаў.

Статут устанаўляў роўнасьць
перад законам усіх насельнікаў
дзяржавы, незалежна ад сацы�
яльнага ці палітычнага статусу:
“Всих у Великом князьстве Ли�
товском одным правом сужоно
быти маеть”. Кожны меўся ад�
казваць толькі за свае ўчынкі:
“Не маеть никто ни за кого тер�
пети, але кождый сам за себе”.

Будучы перш за ўсё вынікам

змаганьня магнатаў за свае пра�
вы і прывілеі, Статут тым ня
менш надзяляў правамі ўсіх жы�
хароў краіны і ўсталёўваў адказ�
насьць за іх парушэньне. Уні�
фікацыі й зьвядзеньне разам усіх
законаў дзяржавы патрабавала
таксама разьвіцьцё эканамічных
адносінаў у ВКЛ, павелічэньне
грашовай сыстэмы, пашырэньне
сувязяў паміж насельнікамі па�
асобных земляў Княства.

Рэгулюючы і рэглямэнтуючы
разнастайныя бакі адносінаў па�
між жыхарамі Вялікага Княства,
Літоўскі Статут стабілізаваў па�
літычнае і сацыяльнае становіш�
ча, ствараў падставы для яго да�
лейшага разьвіцьця ў грамадзка�

палітычнай, эканамічнай, куль�
турнай сфэрах. Нездарма пазь�
нейшыя дасьледчыкі называлі
16�е ст., калі быў прыняты пер�
шы Літоўскі Статут, а таксама
наступныя Статуты 1566 і 1588
гадоў, як “Залаты век” беларус�
кай гісторыі. 

Як зьмест, так і мова Статуту
ёсьць найкаштоўнай крыніцай
для вывучэньня сьветагляду, на�
цыянальнага характару, звыча�
яў і культуры беларусаў той да�
лёкай эпохі. Дасьледчыкамі бы�
ло здаўна ўстаноўлена, што Ста�
тут напісаны на старабеларус�
кай мове, у аснове якой ляжалі
цэнтральна�заходнія гаворкі.
Ён ня мае палянізмаў, якія тра�
пілі ў тэксты наступных Стату�
таў поруч з пашырэньнем поль�
скіх уплываў. Праз год пасьля
ягонага прыняцьця ён быў пера�
кладзены на лаціну, а праз тры
гады – на польскую мову. 

Нягледзячы на зьвесткі пра
друкаваную вэрсію першага
Статуту, ягоныя асобнікі невя�
домыя. Праз наступныя рэдак�
цыі Статуту яго нормы і дух па�
шырыліся на наступныя пака�
леньні жыхароў ВКЛ. Пасьля да�
лучэньня беларускіх земляў да
Расеі новыя ўлады пакінулі
амаль бязь зьменаў дзейнасьць
Статуту для ўжываньня пера�

важна ў грамадзянскіх справах,
а ягоны тэкст быў для афіцыйна�
га ўжытку перакладзены на ра�
сейскую мову ў 1811 г. Ужы�
ваньне Літоўскага Статуту пра�
цягвалася да 1831 г. на Магілёў�
шчыне і Віцебшчыне, і да 1840 г.
на астатніх беларускіх землях,
калі царызм увёў агульнара�
сейскія прававыя нормы. 

Для беларускага нацыяналь�
нага руху Літоўскі Статут заўсё�
ды быў прыкладам былой славы
старабеларускай дзяржавы, што
залучыла ў сябе дзяржаўную
мудрасьць папярэдніх пакалень�
няў. Палажэньні і фармулёўкі
Статуту вывучаліся падчас пад�
рыхтоўкі першай Канстытуцыі
незалежнай Беларусі 1994 г. Ця�
пер�жа, у той час, як этнічныя
жамойты, што ў другой палове
19�га ст. прысабечылі сабе наш
пракаветны этнонім “Літва, лі�
тоўскі”, маюць цэлыя інстытуты
па вывучэньні Вялікага Княства,
выбіваюць манэты ў гонар угод�
каў Статуту – беларускае гра�
мадзтва збольшага маўчыць.

Нажаль, прыйшоўшы да ўла�
ды антыбеларускі рэжым зрабіў
спадчыну Літоўскага Статуту
справай наступных пакалень�
няў, якія працягнуць вывучэнь�
ня Статуту і яго гісторыі.

Віталь ЗАЙКА
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Заканчэньне з папярэдняй бачыны
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ЛЛяяссннааяя  ссыыммффооннііяя  ўў  

ттууррааўўссккіімм  ммууззээіі
Мінулая слава Турава ўвасоблена ця�

пер у велічным помніку сьв. Кірылы  Ту�
раўскага на колішняй замкавай гары ды
раскапаным нядаўна побач з помнікам
падмуркам царквы, што памятае напэўна
свайго залатавуснага прапаведніка. Сьце�
ны пабудаванага над руінамі манэжа аб�
вешаныя выпіскамі зь летапісаў ды іншай
адпаведнай інфармацыяй.

Гэтым разам мы запоўнілі лакуну папя�
рэдніх наездаў – завіталі ў тураўскі му�
зэй прыроды. Тут разьмешчаны чучалы
ўсяго зьвярынага сьвету гэтага краю.
Якое багацьце! Якая сымфонія галасоў
палескага лесу! Шчабечуць і цьвіркаюць
птушкі, рохкаюць кабаны, выюць ваўкі,
крумкаюць жабы, а над усімі імі заліваюц�
ца салаўі. Слухаць не наслухацца! На�
рэшце задавольнілі даўняе жаданьне па�
чуць галасістых пяюноў, пра што было
шмат гутаркі ў часе застольля папя�
рэднім вечарам.

ППрраавваассллааўўннааяя  ццаарркквваа::
ааррххііттээккттууррннааяя  ттээннддээннццыыяя

Усюды, дзе мы былі, мы цікавіліся цэрк�
вамі, царкоўнымі справамі. 

У жыцьці чалавека, а яшчэ больш у
жыцьці народу, рэлігія – надзвычай важ�
ны фактар. Палітыкі й царкоўныя дзеячы
выдатна разумеюць узьдзеяньне рэлігіі на
грамадзтва. Дзеля гэтага якраз беларускі
ўрад адмаўляе ў рэгістрацыі некаторым
рэлігійным суполкам, забараняе абмяр�
коўваньне ў падкантрольным друку пы�
таньня аўтакефаліі, карае штрафамі не�
паслушэнства ягоным указам, якія ў
канфлікце з канстытуцыяй, і г. д. і да т. п.

Беларуская царкоўная архітэктура мае
свае гістарычныя асаблівасьці, свае кон�
туры, свой стыль. І таму, калі езьдзіш да�
рогамі або ходзіш вуліцамі, кідаецца ў во�
чы сучасная тэндэнцыя запаўняць бела�
рускі краявід купаламі маскоўскае фор�
мы, цыбулінамі. На беларускіх вуліцах
расейская мова, у беларускім небе расей�
скія купалы. 

ААннааннііммккіі  ППрраавваассллааўўннаайй  ццааррккввыы
У тураўскай і жыткавіцкай цэрквах я

пацікавіўся ўлёткамі, якія ляжаць ля ўва�
ходу задарма для кожнага, хто хоча пачы�
таць. Узяў іх і я. Чатыры зь іх ананімныя
(тры на чатырох старонках часапіснага
фармату, адна  – на дзьвюх): “Православ�
ный листок”, “Глас православия”, “Пра�
вославный набат” і “Русь Святая, Единая
и Неделимая!!!” Хто іх напісаў, дзе яны
выдрукаваныя, ведае хіба толькі царкоў�
ны клір. Каб зрабіць з набожнага чытача
пашыральніка гэтай літаратуры, на адной
зь іх зазначана: “Листовка содержит ци�
таты из Священного Писания, поэтому
не допустимо использовать ее в бытовых
целях, а тем более выбрасывать”.

Зьмест? Усяго не перакажаш. Але пра
агульны кірунак і эмацыянальны тон раз�
важаньняў даволі паказальна сьведчаць
некаторыя падзагалоўкі ды выказваньні.
Гэтак, адна зь іх дае “Перечень деятель�

ных служителей нечистой силы на терри�
тории Руси” (“Русь” у гэтай літаратуры
ўключае й Белую Русь).  

Другая, пасьля гістэрычных антысэ�
міцкіх выпадаў і юдафобіі, абвяшчае: “Ос�
новные планы сионистов сбываются.
Страна разрушается, народ аболванен и
управляем ими. Но не сломлен дух истин�
но русских людей. Главные битвы за Русь
и русский народ – впереди”. І канцоўка:
“Русичи, перед нами стоит выбор: Пра�
вославие или смерть!”  

У трэцяй падаюцца “аргумэнты” і спа�
сылкі на Сьвятое Пісьмо супраць сучас�
най жаночай моды зь перасьцярогай, што
“сьвецкая мода вядзе да захворваньняў”.
І гэтак:

“За нашэньне портак – у жанчыны быва�
юць цяжкія роды, дзеці нараджаюцца зь
фізычнымі й спыхічнымі адхіленьнямі...”

“Галаўныя болі ў жанчын за стрыжку
валасоў...”

“За карыстаньне касмэтыкай – у жанчы�
ны зьяўляюцца захворваньні жывата, пе�
чані, кішэчніка, а таксама горла й вачэй”.

Чацьвертая ананімка заяўляе, што гэта
яшчэ Бісмарк (другая палавіна 19�га
стагодзьдзя – ЯЯ..ЗЗ..) у змаганьні з Расеяй
“прыдумаў” Украіну. А сёньня? “Сегодня
Западная и Южная Русь (чытай: Бела�
русь і Ўкраіна – ЯЯ..ЗЗ..) вновь эпицетр ге�
ополитики, центр окончательного реше�
ния (уничтожения) славянского вопроса.
Миллионы долларов направляются на
противодействие естественному процес�
су итеграции славян”. 

І сама напрошваецца думка: а можа ад�
сюль узяўся й той “Славянски базар”, зь
якога выкінулі беларускую мову, каб
прысьпешыць “интеграцию”?..

Пятая лістоўка беларускамоўная. Гэ�
тая ўжо з “пашпартам”: “Па благасла�
венні Яго Высокапрэасвяшчэнства, Вы�
сокапрэасвяшчэннейшага Гурыя, Архі�
епіскапа Навагрудскага і Лідскага, На�
месніка Свята�Успенскай Жыровіцкай
Абіцелі”. Зьмест яе – паэма пад заг. “Ста�
годдзяў жырандоля”, расейскамоўны
тэкст якое быў знойдзены ў архіве Жы�
ровіцкага манастыра. Чатыры старонкі
густога друку. Пераклад зрабіў, нябож�
чык ужо, Алег Лойка ў 2006 годзе.

ДДээффііццыытт  ггааррааччаайй  ввааддыы
Пакуль мы адведвалі сваякоў, у Мен�

ску адключылі гарачую ваду. Пачаўся
штагодні некалькітыднёвы рытуал у го�
нар няспраўнасьці сталічнага водазабесь�
пячэньня. Нашы прадпрыймальныя гас�
падыні дабразычліва забяспечвалі нам
штодня пару каструль кіпятку, які мы
разбаўлялі халоднай вадой і няблага вы�
мываліся. Для гэтага трэба мець калма�
тую ганучку, якою спачатку намыльва�
ешся, а пасьля змываешся. 

Едучы ў Беларусь, не забудзьцеся
ўзяць з сабой ганучку...

““ДДууддууттккіі””  
йй  ззааббааббооннннаассььццьь  ббееллааррууссааўў
Наслухаўшыся пра музэй старажыт�

ных народных промыслаў “Дудуткі”, што
недалёка ад Менску, мы наважыліся ад�
ведаць яго. Там і вятрак, і кузьня, і ган�
чарня, і ткацкі варштат, і пякарня, і сама�
гонны апарат, зь якога, пад закусачку,
можна папрабаваць традыцыйнага бела�
рускага пітва, і шмат чаго яшчэ, у тым
ліку дзікі кабан і цыбатыя страўсы. 

На пляцы стаіць нядаўна пабудаваная
драўляная царква з купаламі�цыбулінамі,
у якой увесь іканастас і царскія дзьверы
выкладзеныя саломкай. Ці думалі будаў�
нікі пра пажарную бясьпеку, мы не даве�
даліся.

З гідам ці бяз гіда ў “Дудутках” можна
прыемна й павучальна правесьці цэлы
дзень. Наш колькігадзінны абход закон�

чыўся вячэрай у мясцовым рэстаране. У
ім лішні раз пераконваешся, што няма
нічога смачнейшага за беларускую вера�
шчаку з блінамі.

З аповеду гіда пра народныя звычаі ста�
новіцца відавочнай былая й сучасная за�
бабоннасьць беларусаў: калі ўваходзіш у
млын, дык абавязкова праз парог перш
ступай правай нагой, калі выходзіш, не
забудзься страсянуць чорта зь левага
пляча; калі замясіў дзежку цеста, сядзь
на яе так а так; калі садзіш хлеб у печ,
скажы такое а такое; калі вымаеш, зрабі
яшчэ тое а тое. Цяпер, калі ўжо няма вет�
ракоў, а хлеб пякуць у пякарнях, забабон�
насьць перайшла ў іншыя сфэры жыцьця,
у тым ліку, як мы адзначылі вышэй, у сфэ�
ру рэлігіі. Прычым як вясковага люду, так
і гарадзкога, як малапісьменнага, так і
адукаванага.

ЗЗььеезздд    ббееллааррууссааўў..  

““ББааццььккааўўшшччыыннаа””  ўў  ддооббррыыхх  ррууккаахх
Зь вялікімі перашкодамі арганізатарам

V�га зьезду Згуртаваньня беларусаў
сьвету “Бацькаўшчына” ўдалося пра�
весьці 18�19 ліпеня свой шточатырохга�
довы форум. Больш за 300 дэлегатаў з
23�х краін запоўнілі залю нямецкага аду�
кацыйнага цэнтру, так званага “ай�бі�бі”
або “і�бэ�бэ” (ІВВ). Цэнтар гэты, як ака�
залася, стаўся адзіным магчымым мес�
цам у цэлым горадзе, бо больш як у 20
іншых будынках, куды зьвярталіся ар�
ганізатары, раптам пачаліся “рамонты”.
Гульня ката (з націскам на якім хочаце
складзе) з мышкай. 

Пасьля ўрачыстых акордаў гімну
“Бацькаўшчыны” прагучэлі прывіталь�
ныя словы Старшыні Рады БНР Івонкі
Сурвілла. Чысьцюсенькай беларускай
мовай прывітаў удзельнікаў зьезду пасол
Швэцыі. А далей пайшлі прамовы, дакла�
ды, выступы. 

Поўкруглы калідор цэнтру, людны ад
народу, быў шчыльна застаўлены сталамі
з кніжкамі, дыскамі, сувэнірамі. Якая ма�
са ўсяго гэтага! Падумалася: можа нацы�
янальная беларусіка (хоць і малатыраж�
ная) ужо не такая й бедная, як гэта часа�
мі здаецца. Пішэце, стварайце, хлопцы й
дзяўчаты! Прыйдзе няўхільна час і на
большыя тыражы. 

Галоўнай навіной сёлетняга зьезду быў
удзел у ім урадавых прадстаўнікоў высо�
кага рангу. Міністар культуры Павел Ла�
тушка выступіў з даўгаватай прамовай,
якая была безьперашкодна выслухана
(аспрэчваньне сказанага міністрам кры�
тыкі зробяць асобна). Іншыя ўрадаўцы
выступалі таксама, адказвалі на пытаньні
дэлегатаў. Камэнтатары будуць узваж�
ваць, ці гэта яшчэ адзін лібэралізацыйны
крок улады, ці затуманьваньне вачэй і за�
дурманьваньне мазгоў. 

Паседжаньне Вялікай Рады “Бацькаў�
шчыны” напярэдадні зьезду, на якім была
аднадушна выказаная дадатная ацэнка
працы кіраўніцтва арганізацыі, прадэман�
стравала, што на чале згуртаваньня ста�
яць дзьве разумныя й працавітыя мала�
дыя жанчыны, Алена Макоўская й Ніна
Шыдлоўская. Абраньне іх за кіраўнічак
на наступны пэрыяд – зарука, што “Баць�
каўшчына” будзе й надалей у надзейных
руках.

ІІввяяннеецц..  
ІІннффааррммааццыыййннааее  ббееззддаарроожжжжаа

Выматляны ўдзелам у першай частцы
зьезду ды чатырма ці пяцьма інтэрвію,
якія давялося даць радыё й тэлебачань�
ню, я адпрасіўся ад далейшага ўдзелу ў
зьезьдзе. Пагатоў, што мы павінны былі
наведаць новазбудаваную царкву сьв.
Еўфрасіньні Полацкай у Івянцы.

Аўтастрады на захад ад Менску шы�
рокія й гладкія. Але вельмі нягладка зь
інфармацыяй. Шмат якія зьезды й разьез�
ды не пазначаныя. Пад’яжджаеш да разь�
вілкі й ня ведаеш, куды ехаць далей.
Лішні довад, што аўтамабільнай культу�
ры тут яшчэ далёкая дарога.

У Івянцы а. Віктар Перагудаў і вернікі
даравалі нам нашае гадзіннае спазьнень�
не. Адслужылі малебен. Па�беларуску.
Завяршылі супольна адсьпяванай маліт�
вай “Магутны Божа”. Зрабілі на памяць
здымак ахвяраванай намі Троіцкай іконы.

Падзякаваўшы гаспадарам за малітвы й
смачны пачастунак, паехалі яшчэ агле�
дзець разбудоўваныя ўскраіны Менску. 

ДДааррооггіі  йй  ккррааяяввііддыы..  
ДДвваа  ббааккіі  ммээддаалляя

Калі гаворыш у Беларусі з кім�небудзь,
хто прыехаў з Расеі або з Прыбалтыкі ці з
Украіны, чуеш пахвалу беларускім даро�
гам і краявідам, а таксама менскім ву�
ліцам. Усюды наведнікі бачаць малюнак
чыстай, акуратнай, дагледжанай краіны.
І насамрэч, першы выгляд галоўных шля�
хоў, навакольля й вуліц, нават правін�
цыйных гарадоў, сьведчыць пра выраз�
ныя зьмены на лепшае. Але, калі пераказ�
ваеш гэтае ўражаньне мясцоваму жыха�
ру, чуеш (а пасьля й сам бачыш) шмат до�
вадаў пра жывучасьць старога савецкага
занядбаньня. І сапраўды, каб пераканац�
ца ў слушнасьці такіх выказваньняў, ня
трэба нават ехаць у правінцыю. Хопіць у
Менску зыйсьці ўбок з праспэкту Неза�
лежнасьці за будынак Акадэміі Навук,
каб пабачыць неахайны пабіты ямамі за�
вулак. Мала таго, тут�жа побач стаіць му�
зэй імя Якуба Коласа. І думаеш: якая не�
пашана да народнага песьняра, чый куль�
турны цэнтар акружаны транспартнай
развалінай, брудам і хаатычным згусткам
аўтамабіляў. Дык што ўжо гаварыць пра
жыткавіцкія вуліцы!

Увесь побыт у Беларусі прайшоў, што
называецца, насычана. Да таго, што пля�
навалася, дайшлі яшчэ зусім непрадбача�
ныя сустрэчы й здарэньні. А ў самы
апошні дзень даплюсавалася яшчэ імпрэ�
за ў Коласаўскім музэі – азнаямленьне з
новымі экспанатамі, невялікі канцэрт ды
гутаркі�гутаркі�гутаркі. 

Тым ня менш, агулам бяручы, у сэнсе
фізычнага твару краіны назіраюцца зьме�
ны на лепшае. На вялікі жаль, гэтага ня
скажаш ані пра ўзровень матэрыяльнага
жыцьця бальшыні звычайных людзей, ані
пра стан нацыянальнай культуры. Тут па�
куль што выразна адваротная тэндэнцыя.
Цэны растуць. Праведзенае нядаўна не�
залежнымі прафсаюзамі анкетаваньне
рабочых выявіла, што матэрыяльны стан
пераважнай бальшыні іх пагоршыўся на
30�40 адсоткаў. 

Нацыянальная культура, асабліва мо�
ва, у заціску, у рэзэрвацыі. Беларусавед�
ныя навукі пазбаўлены найменшых бюд�
жэтных сродкаў, шмат якія гуманітарныя
структуры проста ліквідаваныя або апус�
тошаныя з кадраў, здадзеныя на самаво�
лю беларусафобаў. Затхлая афіцыйная
ідэялёгія, зь мясцовымі начальнічкамі па
цэлай краіне, пазбаўляе творчага кісла�
роду ўсякую творчую думку, што не ўкла�
даецца ў казённы штамп.  

Прыгнечаны настрой апытаных і неа�
пытаных трапна абагульніў удумлівы
Анатоль Вярцінскі ў вершы “Не ад таго
мой сум...”:

ППааддаарроожжжжаа  ўў  ББееллааррууссьь
Працяг з бачыны 7

Заканчэньне на наступнай бачыне

Расейскія купалы над Беларусьсю

Хатка ў “Дудутках”
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А колькі іх, гаротных тых маршчын,
На твары зьнепакоенай Айчыны!..
Для суму майго – важкія прычыны,
І мала так для радасьці прычын.

ГГууммаарр..  ААннээккддооттыы..  ААффааррыыззммыы
Людзі ратуюцца ад бюракратызму, чы�

ноўніцкага хамства, бязвыходнасьці чым
могуць.  У тым ліку сьмехам, жартамі,
афарызмамі.

....................
На сьветлавой банкаўскай рэкляме ў

менскім мэтро высьветліваецца скарбон�
ка ў форме сьвінкі з надпісам, што,
маўляў, мы для вашых паслугаў. Мая
спадарожніца, увагу якой я зьвярнуў на
сьвінку, рэкнула: “Так з намі й абыхо�
дзяцца”. 

....................
Малады фэрмэр падсумаваў бясконцае

й безвыніковае абіваньне казённых паро�
гаў, каб паставіць як�небудзь на ногі сваю
гаспадарку: 

“На Захадзе ўлады стараюцца, каб не
было бедных людзей, у нас – каб не было
багатых”.

....................
Бяжыць празь беларускую мяжу саба�

ка з Украіны – худы, галодны, шэрсьць
аблезлая.

Памежнік пытаецца:
– Ты куды?
– У Беларусь, – адказвае, – там лепш

кормяць.
Па пэўным часе бяжыць той самы саба�

ка назад. Сыты, адкормлены, шэрсьць
блішчыць. 

На пытаньне памежніка “А чаго�ж гэта
ты назад чэшаш?” сабака адказвае:

– Кормяць то там лепш, але гаўкаць не
даюць.

ЗЗьь  ММееннссккуу  ўў  ББееллаассттоокк..  
ЛЛіішшнняяяя  ввааггаа!!

Адлёт на Варшаву абыйшоўшся не безь
інцыдэнту. У ручны багаж трапілі неяк
дзьве бутэлькі беларускага бальзаму і

жончыны маленькія ножнічкі. Пакуючы�
ся, не дадумалі. Здалі валізкі, прайшлі
пашпартны кантроль. А тут нам кажуць,
што ў ручным багажы засьвяціліся дзьве
бутэлькі й ножнічкі. Іх трэба даплюса�
ваць да валізак, на борт несьці не дазволе�
на. А бадай цябе бяда! Мы хуценька пера�
пакавалі свае тобры, і я пайшоў здаваць.
Паважылі. Пяць кіляграмаў лішняй вагі.
Трэба даплачваць, кажа кантралёрка. 

– Колькі? 
– Сто эўра. 
– Ці вы ў сваім розуме? Уся гэтая тор�

ба ня вартая гэтулькі!
– То аддайце тым, хто вас прывёз.
– А іх ужо няма, яны паехалі.
– Дык выкіньце ў сьмяцьцё.
– Бальзам выкідаць у сьмяцьцё?! Вы

што – жартуеце?
Мяне заела. Перайшоўшы на ангельс�

кую мову, я пачаў саромець прысутнага
пры этым чыноўніка польскае авіялініі
ЛЁТ. Містэр ЛЁТ, кажу, мы вашыя ста�
лыя кліенты. Як вы можаце абдзіраць
нас так неміласэрна? Гэта�ж сорам! І да�
лей у такім тоне. Пасьля некалькіх
хвілін маіх ушчуваньняў чыноўнік
здаўся. Окей, сказаў ён, зьвяртаючыся
да кантралёркі. 

ББееллаассттоокк..  ППрраавваассллааўўее..  

ББееллаарруушшччыыннаа
У Варшаве нас сустрэлі даўнія добрыя

сябры, Андрэй і Эва Такаюкі. Адразу�ж,
зразумела, роспыты, аповеды. Да Бела�
стоку гадзіны чатыры язды. Уключаецца
кампаратыўнае пазіраньне ў акно, празь
якое відны іншыя дарогі, іншыя краявіды. 

Гм! Беларусь выглядае ня горш за
Польшчу. А дарогі можа й лепшыя. Але
хутка разумееш, што гэта толькі адно вы�
мярэньне. Калі спыніліся на перакуску ў
прыдарожнай швэдзкай IKEA, агульная
ацэнка адрзу�ж пачала мяняцца на ка�
рысьць польскай рэчаіснасьці. Успомні�
ліся словы айчыннага сваяка, які, пада�
рожнічаючы аўтамабілем па польскіх да�
рогах, пабачыў там ветлівасьці значна

больш, чым у Беларусі. Праўдзівасьць
ягонага назіраньня пацьвярджалася пры
розных нагодах у часе нашага пяцідзён�
нага побыту на Беласточчыне.

Адразу�ж робіцца відавочным, што ў
каталіцкай Польшчы пабольшала памяр�
коўнасьці ў дачыненьні да этнічных і
іншарэлігійных мяншыняў. А гэта дзяку�
ючы ўваходжаньню ў Эўрасаюз. Польш�
ча хоча быць талерантнай эўрапейскай
дзяржавай. Прынамся на ўзроўні ўрада�
вай палітыкі.

Царкоўнае будаўніцтва ў Беластоку, як
і на Падляшшы наагул, дасягнула апош�
німі дзесяцігодзьдзямі ўражлівых выні�
каў. Рэлігійнасьць праваслаўных, трэба
думаць, стымулюецца ці мала дынамічнай
(не без напорыстасьці) рэлігійнасьцю ка�
таліцкае часткі жыхарства. Сымбалем
праваслаўнай устойлівасьці ў Беластоку
можа быць велічная й прасторная Сьвя�
тадухаўская царква, якая прыгажосьцю
свайго інтэр’еру пераўзыходзіць усе
іншыя цэрквы ня толькі Польшчы, але й
Беларусі. Будаўніцтва сьвятыні яшчэ не
закончана. У ліку трохсот зь нечым іко�
наў, якія ўпыгожваюць нутро храму, пры
ўваходзе ў яго (зь левага боку), вітае ма�
лельнікаў ікона сьв. Еўфрасіньні Полац�

кай, якую ў 2002 годзе падарылі мы су�
польна зь Лізай Літаровіч.   

Беларушчына на Беласточчыне трыма�
ецца вакол культурніцкіх выспаў, такіх
як пэрыёдыкі, этнічныя й музычныя гур�
ты, таварыствы, дзіцячыя садкі, тэлевізій�
ныя перадачы й радыёвяшчаньне ды па�
добнае. Што да праваслаўя, у ладнай ме�
ры польскамоўнага ўжо, дык яно сваёй
царкоўнаславяншчынай стварае свайго
роду падпору беларушчыны. Праўда, пад�
пора гэтая арыентуе адначасна й на ра�
сейшчыну ў выніку царкоўнае палітыкі
ППЦ.

Беласток як горад – цікавая мешаніна
мэтраполіі й вёскі. Побач з гарадзкімі
гмахамі стаяць вясковыя хаты. А паміж
імі, то тут, то там, зелянее пакрыты гус�
тым зельлем кавалак былога сельскага
агароду. Фасады й бакі шматкватэрных
дамоў размаляваныя ў зыркія, а навей�
шыя – у больш лагодныя калёры. Спроба
ажывіць шэрасьць будынін сацыялістыч�
нае эпохі.

У Беластоку мы адвялі душу ў гутарках
і разьездах зь сям’ёй шчырых беларусаў і
актыўных праваслаўных Андрэя й Эвы
Такаюкоў, у забавах зь іхнімі цудоўнымі
дзеткамі. А таксама ў гасьцінных а.
Уладзімера й м. Тані Місіюкоў, а. Кан�
станціна й м. Тамары Бандарукоў, Міра�
слава й Барбары Пякарскіх. 

Усім вышэй названым і не названым, як
у Беларусі, гэтак і ў Польшчы, выказваем
яшчэ раз самую шчырую падзяку за гась�
ціннасьць і сардэчнасьць, якімі нас ня�
зьменна ўсюды абдорвалі.  

Змучаныя дарогай, але падбадзёраныя
ўсьведамленьнем выкананых абяцаньняў
і збытых жаданьнях, шчасьліва дабраліся
дамоў перадумоўваць ды пераацэньваць
бачанае, чутае й перажытае.

Чым вымерыць удачу падарожжа? А
тым, што ў дарозе не хварэлі. Што шмат
каго пабачылі, шмат што зразумелі. Вы�
трымалі нарузку сустрэч, адведак і за�
стольляў. Нічога не згубілі й не забыліся.
І ўсіх абнадзеілі, што, калі Бог паможа,
дык яшчэ раз пабачымся. Можа... 

Заканчэньне з папярэдняй бачыны

Á

ДДууммккіі  ддооббррыыяя

Летні дождж, а восеньскі такі 
На душы сьцюдзёна, золка, зімна,
І душою нашаптаныя радкі 
Адгукаюцца ў думках ананімна. 

Бо ў сярэдзіне і вонкі думкі добрыя,
Але зграя так абсела, падалеіла,
Хваласьпеў цячэ ў вушы звонкі звонкі, 
І што рохкае паўсюдна тут забеяла. 

Не бяда. Далёка да бяды,
Проста шкода, чуеш расьцярушанасьць.
Летні шквар, і вось�жа – халады, 
І з душой знаходзіць рыму здушанасьць.  

А ў сярэдзіне і вонкі думкі добрыя, 
Але вера ў дабрыню як злая мачаха. 
Арабіна – сьлёз крывавых гронкі, гронкі. 
Гэх, начхаць бы, ды няма такога начыху.

Разарву гітарную струну,
До напяцьця, што зусім ня грае.
Я да вас гітару сьпінай разьвярну, 
Хай яна маўчыць, а я зайграю. 

Што ў сярэдзіне і вонкі думкі добрыя, 
Але сьлізкая абраная дарожанька. 
Шлях віецца пад нагамі тонкі�тонкі, 
І марнуе свае сілы з намі Божанька... 

2 ліпеня 2009 году.
Бэрнардаў гасьцінец

ППрраарроокк
(У працяг Купалаваму)

На дне зямлі, на самым донцы 
Дзе Д’ябал душы забатаў,
Прарок зялёныя чырвонцы, 
Як Юда срэбнікі дастаў. 

І зноў пайшоў з аклічным словам, 
З вагнём пякельным у ваччу 
Шукаць�гукаць на ўсё гатовых,
Пачуўшых толькі: я плачу. 

А тых знайшлося і нямала,
Хто проста здуру, хто са зла... 
Бо ў краі цемра панавала,
І абыякавасьць жыла. 

Заміж імкнуцца жыць у гору, 
Люд гора думаў перажыць, 
Зашыўшыся ў жытлы�норы 
З надзеяй: мо і набяжыць... 

Прарок�жа йшоў сваю дарогу. 
Зялёнай чырвані ўладар 
Пачаў прарочыць перамогу, 
Але... згубіў прарочы дар. 

І што з таго? Каму патрэбны 
Ягоны талент быў у нас? 
Куды імкнем душою зрэбнай?
Каму крычым, што іншы час? 

Не, час той самы, хоць бясконцы. 
Хай не Прарок, не грамабой. 
Абы зялёныя чырвонцы... 
Тады мы пойдзем за табой. 

11�12 ліпеня 2009 году

ССііввііззннаа

Да сівізны павага ёсьць,
Калі заснула ў сэрцы злосьць. 
Калі ж прачнулася яна,
Не у павазе сівіза. 

І хто найбольш актыўны ў тым,
Хто нам пускае ў вочы дым,
Хто заклікае да вайны 
Супроць шаноўнай сівізны. 

А я скажу: актыўны той, 
Хто сам таксама зь сівізной,
Хто хоць пашанаў мо й дастаў, 
Але ад лепшых ён адстаў. 

Бо ў Беларускай барацьбе 
Ён думаў толькі пра сябе. 
Самаахвярных джаліць ён,    
Як авадзень, як скарпіён

Самаахвярныя�ж, яны 
Такой цураюцца вайны.
Калі з усіх бакоў свае,
А зайздрасьць пыжыцца і б’е. 

І кулюарны шапаток 
Прыкрыўшы ручкаю раток 
Шпурляе позірк злосны свой 
Табе сівы праўдзівы вой.

Трымай удар, сваіх няма, 
Сваіх забралі Калыма, 
Картуз�Бяроза, Трасьцянец, 
Але змаганьню не канец. 

На два франты вядзем вайну 
За родны край і сівізну. 
І чую я, стаіўшы дых, 
Сумленны подых маладых... 

9 ліпеня 2009 году
Бэрнардаў гасьцінец.

Барыс ДАНІЛЮК
ЗЗ  ннааддззееіі  ттооррббаайй

З надзеі торбай за плячыма
Ішлі мы ўверна сонцу ўсьлед,
Дзе ў незнаёмай далячыні
Ўяўлялі праўда што жыве.

Ня надта рада нас віталі,
Ускрозь, куды нас занясло –
Ледзь дзьверы адчынялі
Ды жыць казалі як прыйшло.

Але нідзе мы не прапалі,
Бываў пачатак хоць цяжкі,
Ўскрозь рады мы сабе давалі
Й ня горш былых там зажылі.

Ды мы багаць не здабывалі,
Сабе адно каб дагадзіць,
Засталых ўдома памяталі
Й памагалі чым маглі.

І Родны Край не забывалі,
Ў ярме крывавым, што канаў,
А дзе маглі там ўскрозь ўпрашалі
Яму памогі й спачуцьця.

Й як кроплі прабіваюць камень,
Так ўчынкі нашыя й жальбы
Пакрысе дзьверы адчынялі
Да сьвету гэтага мажных.

Ды хоць мы волі для Айчыны
Не ўваявалі гэтак йшчэ,
Ёй асвабоды з пут чужынных
Наблізілі мы значна дзень.

Й таму, як надыйшла гадзіна,
Ісьці нам ўзноў у іншы сьвет,
Жаль, што мы на ўезд ў гасьціну
Дзяцьмі сплацілі за білет.

ППППааааээээттттыыыыччччннннааааяяяя    ббббааааччччыыыыннннаааа
З новых песьняў  

Сяржука СОКАЛАВА�ВОЮША

Сьвятадухаўская царква
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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, кампакт�дыскі й касэты з запісамі беларускай

папулярнай, народнай і рок�музыкі.
Зацікаўленыя могуць аформіць падпіскі

на газэты й часапісы, якія выдаюцца ў Бе�
ларусі, а таксама набыць календары, паш�
тоўкі й літаратурны альманах, выдадзеныя
нашай рэдакцыяй.

Газэта “Беларус” за жні�
вень 2009 году зьмясьціла
апініі што да ацэнкі апош�

няга Кангрэсу БАЗА, выказаныя
кіраўніцтвам нью�ёрскага аддзе�
лу БАЗА (В. Зайка) і Галоўнай
Управай БАЗА (В. Станкевіч).

“Беларус” ад самага пачатку
ягонага выхаду да сёньня ёсьць

газэтай дастаткова незалежнай,
прызначанай для ўсіх беларусаў
замежжа і служыць для іхняга
яднаньня. Рэдактарамі яе былі
Лявон Галяк, Міхась Міцкевіч,
Станіслаў Станкевіч, Янка Зап�
руднік, Зора Кіпель, і цяпер
ёсьць Марат Клакоцкі, якому і
належыцца нашая пашана.

“Беларус” зрэдку зьмяшчае
сваю апінію ці рэдакцыйныя ар�
тыкулы, на што мае поўнае пра�
ва. І вось у згаданым вышэй ну�
мары была зьмешчаная апінія
рэдакцыі пад загалоўкам “Што я
магу зрабіць для Беларусі”. На�
пісаная яна пазытыўна і кан�
структыўна, як і належыцца.
Старшыня ГУ БАЗА ў гэтым�жа
нумары газэты рэагуе спрэчна�
зьедлівай мовай, якая толькі за�
вострывае ўзьнікшае непаразу�
меньне.

Старшыні Галоўнай Управы
БАЗА перадусім належыцца
скантактавацца асабіста з спада�
рамі Зайкам і Клакоцкім ды па�
лагодзіць справы праз узаемнае
паразуменьне.

Абавязак старшыні Галоўнай
Управы БАЗА есьць утрымаць
салідарную еднасьць у кіраў�
ніцтвах аддзелаў і паміж сяб�
рамі. Парадку ў грамадзкіх ар�
ганізацыях, ці нават і нейкіх
дзяржаўных структурах, ніколі
ня будзе без узаемнага даверу,

паразуменьня й асабістых су�
польных сяброўскіх дыскусіяў і
дыялёгу.

Найважней цяпер спыніць
сваркі й спрэчкі – пачніце весьці
рэчавую дыскусію, якім падыхо�
дам у кіраваньні трэба застасоў�
ваць, каб у арганізацыі была сіла
еднасьці і посьпех, унікайце
злаўмысных артыкулаў і палаго�
джвайце справы асабістым пара�
зуменьнем�дыялёгам.

Саўка САКАЛЁНАК

ЛЛіісстт  ўў  ррээддааккццыыюю

ББББееееллллааааррррууууссссьььь����ААААммммээээррррыыыыккккаааа::::     ллллёёёёссссыыыы    ззззееееммммлллляяяяккккооооўўўў

Рафаэль Лемкін, стваральнік слова
“генацыд” і аўтар Канвэнцыі ААН
аб прадухіленьні й пакараньні

злачынстваў генацыду, нарадзіўся 24
чэрвеня 1900 г. у вёсцы Бязводнае неда�
лёка ад Ваўкавыску, на Горадзеншчыне. 

Бацька Лемкіна быў “ішэўнікам” – гэб�
раем�селянінам, матка была адукаванай
жанчынай, настаўніцай, ад якой Лемкін
пераняў прагу да кнігаў і вучэньня. У
сваіх успамінах Лемкін шмат месца пры�
сьвячае дзяцінству, роднай вёсцы, нава�
кольнай прыродзе, жыхарам свайго краю.
Калі сям’я перасялілася ў Ваўкавыск,
Р. Лемкін, займаючыся дома разам з бра�
тамі, вывучыў падставовыя навукі ды не�
калькі замежных моваў, і паступіў у ву�
чэльню ў Беластоку. Затым Рафаэль
Лемкін вывучаў філялёгію ва Ўнівэрсітэ�
це Яна�Казіміра ў Львове, філязофію ў
Гайдэльбергу, але вырашыў зрабіцца
юрыстам. 

Пасьля заканчэньня вучобы ў 1929 го�
дзе ён стаў макратаром у акруговым судзе
ў Варшаве. Працаваў пракурорам у Бжэ�
жанах, быў сакратаром Камісіі па кадыфі�
кацыі законаў Польскай Рэспублікі, якая
распрацоўвала карнае заканадаўства
Польшчы. Лемкін таксама выкладаў у
школе “Тахкэмані” ў Варшаве і пераклаў
па�ангельску Польскі карны кодэкс 1932 г.

Ад часоў дзяцінства Лемкіна цікавілі
пытаньні перасьледу цэлых народаў, ён
быў сьведкам перасьледу гэбраяў у Ра�
сейскай імпэрыі а пасьля – у незалежнай
Польшчы; шмат чытаў пра перасьлед ар�
мянаў у Асманскай імпэрыі падчас 1�й
Сусьветнай вайны. Як пісаў пазьней
Лемкін, яго заўсёды цікавіла і непакоіла,
чаму забойства аднаго чалавека было яс�
на і недвухсэнсоўна вызначана ў праў�
ніцкіх кодэксах як злачынства й адпавед�
на каралася, а забойства народаў, вялікіх
групаў людзей ніяк не вызначалася і
амаль заўсёды заставалася непакараным.
Калі ў 1933 годзе адбылася разьня асы�
рыйцаў�хрысьціянаў у паўночным Іраку,
Лемкін канчаткова вырашыў прысьвя�
ціць сябе юрыдычным пытаньням масава�
га забойства людзей і судовай адказнась�
ці за гэта. 

У тым�жа 1933 годзе Лемкін зрабіў дак�
лад “Злачынства барбарызму” на канфэ�

рэнцыі Лігі Нацыяў па міжнароднаму
крымінальным праве ў Мадрыдзе, дзе
Лемкін прапанаваў у адпаведнасьці з
міжнародным правам зрабіць масавыя за�
бойствы злачынствам. Дзеля камэнта�
роў, якія Р. Лемкін зрабіў падчас абмер�
каваньня свайго дакладу ў Мадрыдзе, пад
ціскам польскага Міністэрства замежных
справаў Лемкін звольніўся з свай пасады
і пазьней працаваў прыватным адвакатам
у Варшаве, наведваў лекцыі ў Польскім
вольным унівэрсітэце. У 1937 годзе Лем�
кін браў у складзе польскай дэлегацыі
ўдзел у 4�м Кангрэсе па крымінальным
праве ў Парыжы, дзе прапанаваў канцэп�
цыю абароны міру праз крымінальнае
права. Калі пачалася Другая Сусьветная
вайна, Лемкін быў мабілізаваны, браў
удзел у абароне Варшавы і быў паранены.
У 1940 годзе яму ўдалося праз Летуву пе�
рабрацца ў Швэцыю, дзе ён чытаў лекцыі,
інфармаваў пра перасьлед гэбраяў нем�
цамі, таксама пра перасьлед Саветамі
“сацыяльна�чужых” на далучаных да
СССР абшарах. 

У 1941 г. Лемкін пераехаў у ЗША і стаў
выкладаць у Д’юк�унівэрсытэце ў Паўноч�
най Караліне, а ў 1942 г. выкладаў у Шко�
ле ваеннага кіраваньня пры Ўнівэрсытэце
Вірджыніі. Тады ён напісаў працу “Ваен�
нае кіраваньне ў Эўропе”, а ў 1943 г. быў
прызначаны кансультантам пры Камітэце
ЗША па эканамічнай вайне і замежным
эканамічным адміністраваньні. Пазьней,
дзякуючы сваім ведам у міжнародным
праве, Лемкін стаў спэцыяльным дарад�
цам па замежных справах у Ваенным дэ�
партаманце ЗША. У 1944 годзе была на�
друкавана найбольш важная кніга Рафаэ�
ля Лемкіна – “Панаваньне краінаў Восі ў
акупаванай Эўропе: акупацыйныя зако�
ны, аналіз кіраваньня, прапановы па зыс�
ку шкоды”. У гэтай працы Лемкін аналі�
заваў кіраваньне нацыстаў у акупаваных
краінах падчас вайны, і ўпершыню ўжыў
тэрмін “генацыд” (людабойства), які ён
вынайшаў для вызначэньня злачынства
па вынішчэньні вялікіх этнічных, рэлігій�
ных ды іншых групаў людзей. 

Ідэя Рафаэля Лемкіна пра генацыд і ад�
казнасьць за яго неўзабаве стала адной з
галоўных праўных падвалінаў Міжнарод�
нага трыбуналу супраць нацыстоўскіх

злачынцаў у Нюрнбэргу. У 1945�1946 гг.
Лемкін быў дарадцам Вярхоўнага Суду
ЗША і Галоўнага пракурора Нюрнбэрска�
га Трыбуналу Робэрта Джэксана. Кніга
Лемкіна (перавыдадзеная напачатку
1946 г. у Лёндане), а таксама канцэпт ге�
нацыду быў шырака ўжываны падчас Ню�
рнберскага Трыбуналу. 

Лемкін быў моцна прыгнечаны вестка�
мі пра гібель большасьці ягоных сваякоў
у Ваўкавыску падчас вайны (выжыў яго�
ны брат, высланы Саветамі ў Сібір). Па�
гром у Кельцах, працяг перасьледу гэбра�
яў у паваеннай Польшчы, нацыянальны
ўціск супраць нерасейскіх народаў СССР
узмоцнілі перакананасьць Р. Лемкіна ў
неабходнасьці ўвядзеньня міжнароднага
пакараньня за ўсе праявы генацыду. Ён
прадставіў свой накід дакумэнта пад наз�
вай “Канвэнцыя аб прадухіленьні й пака�
раньні генацыду” прадстаўнікам шэрагу
краінаў�сябраў ААН. У гэты�ж час Лем�
кін, што стаў выкладчыкам Ельскага ўні�
вэрсытэту, актыўна публікуецца ў амэры�
канскім і замежным друку па пытаньнях
адказнасьці за злачынствы супраць чала�
вецтва, падкрэсьлівае неабходнасьць вып�
рацоўкі нормаў міжнароднага права, што
не дапускалі�б паўтарэньня жахаў 2�й
сусьветнай вайны ды іншых праяваў гена�
цыду ў гісторыі чалавецтва. Між іншага,
Лемкін уважаў, што разбурэньне нацыя�
нальна�культурных структураў аднаго
народу і замена яе нацыянальна�культур�
нымі структурамі другога народу як адну
з праяваў генацыду і таму злачынствам
(узгадаем разбурэньне і замену бела�
рускіх нацыянальна�культурных структу�
раў расейскімі ў сёнешняй Беларусі). 

Лемкін актыўна кантактаваў з уплы�
вовымі амэрыканскімі кангрэсмэнамі,

сэнатарамі, палітыкамі, з былым віцэ�
прэзыдэнтам і кандыдатам у прэзыдэнты
Генры Ўоласам, удавой Рузвэльта
Элінор, прадстаўніком ЗША ў Генасамб�
леі ААН Джонам Фостарам Далесам.
Актыўна супрацоўнічаў з арганізацыямі
выхадцаў з Усходняй Эўропы, асабліва
палякамі, украінцамі й летувісамі, і з
гэбрайскімі арганізацыямі ў справе пад�
трымкі й лабіяваньня Канвенцыі. Пасьля
году абмеркаваньняў і дыскусіяў у
Аб’еднаных Нацыях прапанаваная Лем�
кіным Канвэнцыя пра недапушчэньне ге�
нацыду была прынятая 9 сьнежня 1948
году, за дзень да прыняцьця Сусьветнай
Дэклярацыі аб правох чалавека. Праз 3
гады Канвэнцыя была ратыфкаваная
дастатковай колькасьцю краінаў і набы�
ла юрыдычную сілу, робячы генацыд
міжнародным злачынствам. Далей па�
няцьці генацыду і правоў чалавека чась�
цяком перасякаліся і выкарыстоўваліся
адно супраць другога ў міжнародным
палітыкаваньні ў часы халоднай вайны.
Злучаныя Штаты не ратыфікавалі Кан�
вэнцыю пры жыцьці Р. Лемкіна, дзеля
шэрагу чыньнікаў, сярод якіх – апазы�
цыя ўплывовага кола паўднёвых сэната�
раў, а таксама іншых палітыкаў, што
ўважалі Канвэнцыю за мажлівы інстру�
мэнт ціску на ЗША з боку Саветаў ды
іхных сатэлітаў дзеля тагачасных раса�
вых праблемаў у Амэрыцы. 

Пасьля высілкаў Р. Лемкіна па падрых�
тоўцы й агітацыі за прыняцьце Канвэн�
цыі, што будуць пазьней названыя да�
сьледчыкамі “надчалавечымі”, жыцьцё
Рафаэля Лемкіна пайшло згары. Ён быў
звольнены з Елю дзеля шматлікіх адсут�
насьцяў у справах Канвенцыі, ня меў
пазьней адэкватных сродкаў для існа�
ваньня, і памёр, збольшага забыты сьве�
там, 28 жніўня 1959 году. 

На прыканцы мінулага�пачатку цяпе�
рашняга стагодзьдзя памяць пра Рафаэля
Лемкіна стала паступова адраджацца,
ААН ушанавала яго памяць на 50�я ўгодкі
прыняцьця Канвенцыі; былі напісаныя
навуковыя досьледы, артыкулы, нават
п’еса. Ідэі Лемкіна пра генацыд і выні�
шчэньне нацыянальнай культуры як яго�
ны асьпэкт застаюцца надзённымі й важ�
нымі для сёнешняй Беларусі, дзе пад су�
вэрэнным, нібыта беларускім, урадам
працягваецца этнацыд беларусаў.

Віталь ЗАЙКА

Рафаэль ЛЕМКІН (1900�1959), стваральнік
Канвэнцыі супраць генацыду 
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Нават калi не пагаджацца з тым, што та�
лерантнасьць беларусаў ёсьць “унiкаль�
най” (гэта й сапраўды спрэчна), наўрад цi
варта сумнявацца ў яе адметнасьцi.

Менавiта погляд на беларусаў як на
прадстаўнiкоў псыхалягiчнага тыпу “мi�
ратворцы” паводле энеаграмы (зь ягоны�
мi станоўчымi й адмоўнымi ўласьцiвась�
цямi) й дапамагае даць адказ на адзнача�
нае пытаньне.

Магчыма, як раз мэнталітэтам міра�
творцы й тлумачыцца прыгаданы пара�
докс калектыўнай сьвядомасьці. 

Iншай адметнасьцю міратворцы, калi ён
знаходзiцца на нездаровым узроўнi, ёсьць
ягоная скрайняя iнтравэртнасьць. В. Аку�
довіч сьцвярджае, што па сутнасьці, “бе�
ларусам няма ніякай справы да ўсяго
астатняга сьвету. Хай ён сабе хоць
лясьнецца, абы ў нас не было вайны. Па�
чуцьцё індывідуальнай самадастатко�
васьці (і самазавершанасьці) у белару�
саў, бадай, нават гіпэртрафаванае. Ве�
рагодна, адсюль і вечная недаробле�
насьць той краіны, у якой яны жывуць.
Бо да яе беларусам таксама няма спра�
вы. Таму зусім неверагодна, каб белару�
сы запрапанавалі (як габрэі), а тым бо�

лей спрабавалі рэалізаваць (як расейцы
камунізм) нейкую агульную для ўсяго
сьвету канструкцыю сьветабудовы.
Яны такога і прысьніць не змаглі�б – ня
тое што прыдумаць на ясную галаву”. 

Вядома, гэты вобраз самога сябе імпа�
нуе й пасуе ня ўсім. Менавіта таму част�
ка сучасных беларусаў, асабліва моладзі,
атаясамлівае сябе ня з тым беларускім
народам, які склаўся пад час уваходжань�
ня Беларусi ў склад Расейскай iмпэрыi, а
з старэйшым – ліцьвінамі, якіх уяўляюць
сабе поўнымі ўласнай годнасьці, аўтаном�
нымі й амбітнымі, то бок маючымі тыя
якасьці, якіх як раз і не хапае сучаснай
беларускай нацыі.

44..  ГГааллооўўннааяя  ззааггааннаа  ммііррааттввооррццыы
Галоўнай заганай міратворцы зьяўля�

ецца ўнутраная патрэба бязьдзейнічаць,
чакаць і пасіўна глядзець, што адбудзец�
ца. Ён ня ўдзельнік, а толькі глядач. Зга�
даем тыпова беларускую прымаўку
«Сядзі ўжо!..». Ён часта адчувае сябе за�
кладнікам лёсу, якому трэба скарацца,
цярпець і трываць. Пачуцьцё ўласнай год�
насьці й вартасьці пакідае яго. Спадарож�
нікамі становяцца пасіўнасьць, маруд�
насьць, “усеагульная млявасьць і абыяка�
васьць да жыцьця”.  

Як згадваецца вышэй, Міратворца на
невысокім псыхічным узроўні толькі пры�
стасоўваецца да навакольнага асяродзь�
дзя, нават не спрабуючы на яго ўплываць.
Ён можа станавіцца “пасіўна�агрэсіўным”,
упартым, дэпрэсіўным, доўга не прымае
ніякай дапамогі, не прызнаецца ў сваіх
цяжкасьцях, адчайна спрачаецца й сва�
рыцца (але хутка прыходзіць мірыцца). 

Або, калі ён псыхічна “не на вышыні”,
ягоная душа як бы “засынае”, быццам па�
гружаеца ў летаргічны сон, яна ня чуе й
не ўспрымае. Замест дзеяньняў Мірат�
ворца паглыбляецца ў мроі й можа га�
дзінамі, днямі заставацца ў іх. Таксама ён
робіць ўсё “аўтаматычна”, мэханічна ру�
хаецца па свайму звычнаму маршруту.
Ягоныя пачуцьці й думкі “не бяруць
удзел” у той справе, якой ён займаецца ў
дадзены момант. Нічога не кранае яго, бо
“асабіста мяне гэта ня тычыцца”. Ягоны
прынцып “Хавайся ў бульбу!”. Яму цяж�
ка вырашыцца на сур’ёзны ўчынак, зьмя�

ніць сваё жыцьцё хаця�б у малым, нават
калі розум падказвае яму, што зьмены
крытычна неабходныя. У псыхічна падаў�
леным стане Міратворца вельмі баіцца
ўсяго новага, невядомага. 

Павольнасьць, канфармізм, пас�
лужлівасьць і славутая памяркоў�
насьць – імкненьне быць спакой�
ным і аддаленым, пры любых абста�
вінах падтрымліваць пачуцьцё супа�
каеньня, ні на што не скардзіцца, ні ў
што ня ўмешвацца. На невысокім уз�
роўні псыхалагічнага здароўя такі чала�
век проста абстрагуецца ад сапраўднась�
ці зь яе цяжкасьцямі й супярэчнасьцямі й
робіць вягляд, што нічога небясьпечнага
не адбываецца. Ён жыве ў штучна створа�
ным ім у сваім уяўленьні ідэальным сьве�
це. Больш за ўсё Міратворца баіцца, што
ягоны мройны сусьвет зьнікне, і ён апы�
нецца сам�насам з рэчаіснасьцю. Незда�
ровы Міратворца займае прымірэнчую
пазыцыю нават супраць свайго сумлень�
ня й сваіх уласных інтарэсаў і выгоды. 

Такi лад жыцьця параўноўваюць са
спробай пражыць жыцьцё “ў паўсьне”,
дзе немагчыма сябе моцна параніць, але
нічога асабліва добрага не адбываецца.
Паводле Гётэ, “Жыцьцё без карысьці –
гэта ўсяго толькі зараньняя сьмерць”.

55..    ББееллааррууссыы  йй  рраассееййццыы
Узгадаю стары анэкдот: убілі ў крэсла

цьвік, так, каб ён зьнiзу тырчэў. Сеў на
яго расеец й адразу з лаянкай ускочыў;
сеў беларус, адчуў цьвік ды й цярпліва
сядзіць, думае: “А можа, так і трэба?”.

З пункту гледжаньня энеаграмы лёгка
тлумачыцца мэнтальная розьнiца памiж
расейцамi й беларусамi. Гаворка йдзе не
пра зносiны афiцыйных асобаў, а пра су�
адносiны памiж расейскім i беларускiм
народамi. Расейская мэнтальнасьць адпа�
вядае найбольш энеатыпу Канфрантата�
ра, які заўсёды схільны кантраляваць
сваё жыцьцё, уплываць на іншых, iмкнец�
ца быць моцным і даказаць сваю моц
іншым, рабіць нешта велiчнае й значнае.
На высокім узроўні гэта самаадданы ге�
рой, якi жыве й ахвяруе сабой дзеля вы�
сокай iдэi, на нізкім – бязьлітасны пом�
сьлівы агрэсар. Нездаровы Канфрантатар
цісьне на іншых, хваравіта прагне ўлады,
выбухае гневам, пагражае й падпарадкоў�
вае, парушае чужыя межы. Ён паводзiць
сябе гэтак таму, што падсьвядома баiцца,
што іншыя прымусяць яго жыць па іхных
правілах насуперак ягоным інтарэсам.
Звычайна гэтых людзей або любяць, або
ненавідзяць, іхнія асобы й учынкі не па�
кідаюць абыякавымі. Слушна цi не, але
гэты энеатып звонку часта ўспрымаецца
як агрэсар*.

Менавіта дамiнаваньнем у нацыяналь�
най мэнтальнасьцi расейцаў энеатыпу
Канфрантатара тлумачыцца, чаму частка
расейцаў сёньня хацелі�б бачыць кіраўні�
ком сваёй дзяржавы Сталіна, які таксама
належыў менавіта да тыпа Канфрантата�
ра, на жаль, на псыхічна нездаровым уз�
роўні.

Паводле В. Акудовіча, паміж расейскім
і беларускім чалавекам ляжыць мэнталь�
ная бездань. Расейскі чалавек ўяўляе ся�
бе грамадзянінам сусьвету. Інтарэсы яго�
най краіны – гэта сусьветныя інтарэсы.
Беларусы�ж – “нацыя сваіх этнагра�
фічных межаў. Калі што нас, раскіда�
ных паасобку ўнутры гэтых межаў, і
яднае, дык гэта інстынкт сваёй тэры�
торыі». 

Такiм чынам, суадносiны расейцаў і бе�
ларусаў – гэта суадносiны Канфрантата�

ра й Мiратворцы. Першы iмкнецца кан�
траляваць, бо падсьвядома баiцца аказац�
ца пад кантролем, і цicьне, сам не ўсьве�
дамляючы гэтага. Другi ня мае патрэбы ў
дамiнаваньнi. Ён не жадае падпарадкоў�
вацца, але хоча захаваць гармонiю й спа�
кой (“абы ціха”), а таму супрацiўляецца
пасiўна й саступае, дзе толькi лiчыць для
сябе магчымым або дзе цiск Канфранта�
тара “зашкальвае”. Толькі небясьпека
жыцьцёвым інтарэсам можа прымусіць
Міратворцу да супрацiву.

Тут варта зноў працытаваць В. Акудо�
віча: “Расейскі чалавек заўсёды хацеў
пабудаваць то Трэці Рым (“а чацьвер�
таму не бываць”), то Град Божы на
зямлі, то Ўсясьветную камуністычную
рэвалюцыю зрабіць – адным словам, ня�
спынна парываецца паланіць і ашчась�
лівіць увесь сьвет. Беларус�жа імкнецца
да тоеснасці з самім сабой, да нявыхаду
за межы гэтай тоеснасьці ў зьнешні,
духоўна іншы кантэкст, і гэта стала�
ся асноўным у сьветапоглядзе нашага
чалавека. І таму, па вялікім рахунку,
яму няма ніякай справы ні да таго�ж
расейца, ні да амэрыканца, ні да паля�
ка. Заўсёды сам�насам, поўны і завер�
шаны самім сабой, як яйка: вось ён, ты�
повы беларус”.

66..  ААддккуулльь  ппааххооддззііццьь  ннааццыы--

яяннааллььнныы  ээннееааттыыпп  ббееллааррууссааўў

Як склаўся такі нацыянальны тып бела�
русаў? Магчыма, найперш у выніку гіста�
рычных абставінаў. Гісторыкі пагаджа�
юцца, што сучасная беларуская нацыя
паўстала найперш зь беларускай вёскі
XVIII�XIX стагодзьдзяў. Яе філязофія –
гэта вера ў наканаванасьць. 

Вядомы этнограф і дасьледчык бела�
рускага фальклёру Аляксандар Сержпу�
тоўскі запісаў тлумачэньні, у якіх адлю�
строўваецца гэтая філязофія беларусаў:
“Яшчэ на раду чалавеку даецца доля.
Каму якая трапіцца доля, такое ў яго й
будзе шчасьце. І што ты ні рабі, як ты
не старайся, а нічога не парадзіш, калі
доля лядашчыца. Калі�ж доля спрыяе,
та хоць ты ляжы на печы да грэй чэра�
ва, а ўсё й так сыплецца, баццэ ў млыне
збожжа з каша. Каму доля спрыяе, дык
яму вецер дзяцей калышэ, дожджык мые,
а сонца грэе, а другога доля лядашчыца
па сьвеце гуляе, аб дзетак ня дбае. Іх ве�
цер халодзіць, дожджык не дагодзіць,
сонейка смаліць, аж ліхо іх валіць.”

Беларусам часта прыходзілася выжы�
ваць і прыстасоўвацца. Найбольш моц�
ных асобаў, якія супраціўляліся актыўна,
вынішчалі першымі. Таму тыповы бела�
рускі супраціў – скрыты, пасіўны. 

Да таго�ж мэнталітэт Міратворцы ў
пэўнай ступенi характэрны й для балтаў,
якія, паводле сучасных дасьледваньняў,
стварылі этнічны субстрат беларускай
нацыі.

В. Акудовіч сьцвярджае, што ў пачатку
XX ст., калі ўсталявалася беларуская са�
масьвядомасьць, беларусы сталі вызна�
чаць палякаў як “шпікулянтаў”, прыбал�
таў як нацыяналістаў, расейцаў як лайда�
коў, украінцаў як пустых амбітнікаў. І ра�
білі яны так таму, што ім самім бракава�
ла – прадпрымальнасьці палякаў, нацыя�
налізму прыбалтаў, разьняволенасьці ра�
сейцаў, амбітнасьці ўкраінцаў. 

З набыцьцём краінай незалежнасьці ра�
ней рэпрэсаваная амбітнасьць беларусаў
пакрысе ажыла. Аднак кансэрватызм ды
безінiцыятыўнасьць моцна трываюць. Ка�
рэнная прычына можа ляжаць ў калек�

тыўным псыхатыпе й, найперш, ягоным
сучасным стане. Таму для любых пазы�
тыўных зьменаў трэба большае, чым
проста ўзнаўленьне пакаленьняў, патрэб�
ны ўздым у калектыўнай самасьвядо�
масьці.   

77..    ШШлляяхх  ррааззььввііццццяя  ММііррааттввооррццыы
Трэба падкрэсьліць, што тып Міратвор�

цы сам па сабе ня горшы й ня лепшы за
іншыя. Уся справа ва ўзроўні здароўя на�
шай душы.

Згодна з вучэньнем энеаграмы, ні асоб�
ны чалавек, ні нацыя ня могуць зьмяніць
свой тып. Але магчымым зьяўляецца
разьвіцьцё па ўзроўнях псыхічнага зда�
роўя свайго тыпу, бо цягам жыцьця чала�
века й нацыі ўзровень здароўя можа
зьмяняцца. Калі ты дасягаеш высокай
ступені псыхалягічнага разьвіцьця, мож�
на пазбавіцца ад недахопаў, уласьцівых
свайму тыпу. 

Паводле энеаграмы, шляхам разьвіцця
Міратворцы зьяўляецца здольнасьць
браць на сябе ініцыятыву, адстойваць
свае інтарэсы, нават калі гэта можа пры�
весьці да канфлікту, прыняць іх як неаб�
ходную частку жыцьця. Нацыю нельга
лiчыць слабой на той падставе, што ёй
уласьцiва адмоўнае стаўленьне да кан�

флiктаў. Але пазьбяганьне канфлiкту –
далёка не заўсёды найлепшая рэакцыя на
яго. Сумленны канфлікт мае права на іс�
наванье. Няма неабходнасьці яго заўсёды
залагоджваць. Таму варта адмовіцца ад
звычкі да пакорлівасьці, ня трэба баяцца
выказваць свой гнеў (вучыцца рабіць гэта
так, каб ён не разбураў зносінаў, а ўзмац�
няў іх) і адстойваць свае погляды. Ясна
камунікаваць з тымі, хто навокал. Пазы�
тыўна ўспрымаць магчымасьць істотных
зьменаў у сваім жыцьці і судзейнічаць ім.
Вучыцца шчыра злавацца й паважаць
сваё права на гнеў.  

Сапраўдным існаваньнем Міратворцы
зьяўляецца жыцьцё, прасякнутае адчу�
ваньнем Любові, адчуваньнем таго, што
увесь Сусьвет створаны зь Любові й ме�
навіта яна зьяўляецца рухомай сілай уся�
го, што ў ім адбываецца. Любоў да ўсяго
Сусьвету адчуваецца як пачуцьцё адзін�
ства сябе з ўсім і ўсімі, як прыняцьце та�
го, што адбываецца ці мае адбыцца, неза�
лежна ад наступстваў. Тады Міратворца
не адхіляецца ад складанасьцяў сьвету,
не заплюшчвае на іх вочы, а прымае сьвет
цалкам і разумее яго ва ўсёй ягонай
паўнаце, дадаючы ў яго гармоніі сваімі ак�
тыўнымі творчымі ўчынкамі.

Як асобны чалавек, так і цэлы народ
здольны пазбавіцца ад стэрэатыпных рэ�
акцый і стаць свабаднейшым. Шлях да
свабоды пачынаецца ня звонку, а ўнутры
ўласнай псыхікі. Чалавек найперш мусіць
адчуць сябе свабодным ад сваіх страхаў,
усьвядомiць сябе адзінкай агульнага цэ�
лага, якая здольная ўплываць на свой лёс
і мае права дзейнічаць на ўласнай аснове
тут i зараз. 
Менск—Масква, 2009 г.

����������
* Расея заняла чацьвёртае месца з

канца ў сьпісе самых міралюбівых краінаў.
// http://www.lenta.ru/news/2007/12/08/index/

Каб абмеркаваць гэтыя думкі з аўта-
рам, калі ласка, зьвяртайцеся па адрасу
davydenko-d@yandex.ru.

Усе зацiкаўленыя могуць падрабязьней
даведацца пра энеаграму праз сайты:

http://www.enneagraminstitute.com;
http://www.etcen.ru;
http://www.enneagram.by

ВВееддааййммаа  ссяяббее,,
ааббоо  ББееллааррууссккааяя  ннааццыыяя  ўў  ллююссттээррккуу  ээннееааггррааммыы

Заканчэньне з папярэдняга нумару

Зьміцер ДАВЫДЗЕНКА
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НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:

““ББЕЕЛЛААРРУУСС”” бясплатна на�
друкуе кароткія прыватныя
аб’явы некамэрцыйнага ха�
рактару, віншаваньні, запра�
шэньні, спачуваньні ды інш.
Наконт разьмяшчэньня рэк�

лямы кантактуйце рэдакцыю.

ÏÏððûûââààòòííûûÿÿ  ààááââååññòòêêii
Сяргея ПЯТКЕВIЧА – сакратара і скарбніка Згуртаваньня беларусаў у Вялікай

Брытаніі – віншуем з юбілеем. З пажаданьнямі ўсяго самага найлепшага!

Сям’я ГАРДЗIЕНКАЎ

*   *   *
Міхась і Тамара БЕЛЯМУКI паведамляюць пра зьмену адраса і тэлефона. Новы

адрас: 17213 Martha Rd, Cleveland, OH 44135, тэл. (216) 862-5819.

*   *   *
На сайт youtube.com запампавана больш за 130 музычных відэа-ролікаў з

жыцьця беларусаў ЗША і Канады. Каб праглядзець іх трэба ў пашукавік youtube
паставіць словы baza-belarus.

Віншуем паважанага сп. Віталія ЗАЙКУ з днём нараджэньня! 
Жадаем здароўя, асабістага шчасьця, сямейна-

га дастатку службовых посьпехаў і зычым праця-
гу далейшай актыўнай ахвярнай грамадзкай пра-
цы на карысьць нашай агульнай беларускай
справы ў замежжы і на карысьць нашай любай
Бацькаўшчыны-Беларусі.
Управа і сябры Нью-Ёрскага аддзелу БАЗА і ЗБМА

Парахвіяльная Рада і Сястрынства Катэдральнага cабору cьвятога Кірылы
Тураўскага ў Брукліне, а таксама Рада Беларускага Музэю запрашаюць Вас на

ББЕЕЛЛААРРУУССККII  ФФЭЭССТТЫЫВВААЛЛЬЬ,,
які адбудзецца ў нядзелю, 4 кастрычніка 2009 году, пасьля ўрачыстай
Літургіі, якая пачнецца а 10 гадзіне раніцы. Запрашаем усіх жадаючых!

ПРАГРАМА:
1. Пачастунак.
2. Знаёмства з творчасьцю беларускай мастачкі Юліі Шатэрнік.
3. Канцэрт з удзелам вядомых беларускіх музыкаў Казакоў.
4.Агульныя песьні ды танцы.
5. Лятарэя.
6. Паказ беларускіх відэафільмаў.

Кошт пачастунку ў залі: $25 – дарослым, $10 – дзецям 12-16 год, бяс-
платна – дзецям да 12 год.
Будуць прадавацца беларускія стравы ды сувэніры перад будынкам сабору.

Даехаць можна цягнікамі падземкі: B, Q, 2, 3, 4, 5 да прыпынку Atlantic Ave;
цягнікамі: D, M, R, N да прыпынку Atlantic Ave–Pacific Str., цягнікамі: A, C, G да
прыпынку Hoyt-Schermerhorn Str.

Паркаваць аўты можна на бясплатных стаянках на прылеглых вуліцах або ў
гаражы на Hoyt-Schermerhorn Str. (два блёкі паралельна Atlantic Ave).

Фэстываль праводзіцца ў рамках міжнароднага кірмашу “Atlantic Antic”.

Прыймаюцца заявы-праекты на атрыманьне літаратурнай прэміі імя

ЗЗ оо рр ыы   КК II ПП ЕЕ ЛЛ ЬЬ
Узнагарода за кнігу $500, за артыкул $200.
У конкурсе могуць удзельнічаць і студэнцкія працы. Аб гэтым

інфармуе дакладна Асацыяцыя Амэрыканскіх Славістаў у бюле-
тэні NewsNet,August 2009, што мы й перадрукоўваем ніжэй:

North American Association for Belarusian Studies and the family of Zora Kipel
ZZoorraa  KKiippeell  PPrriizzee  ccoommppeettiittiioonn  ffoorr  bbooookkss  aanndd  aarrttiicclleess

The North American Association for Belarusian Studies and the family of Zora
Kipel are pleased to solicit entries for the 2008-2009 Zora Kipel Prize competition.
The prizes, $500.00 for books and $200.00 for articles, will be awarded to the
authors of outstanding new publications in the fields of Belarusian cultural studies,
linguistics, literature, history and politics. Books and articles published between
2005 and 2009 in either English or Belarusian are eligible. We particularly encour-
age scholars based in North America to enter the competition (entrants need not,
however, be members of NAABS). Winners will be selected by a panel of judges
made up of NAABS officers and members. 

To enter the competition, please send a copy of your book or article to the follow-
ing address by October 1, 2009:

Dr. Curt Woolhiser
Harvard University

Department of Slavic Languages and Literatures
Barker Center 327, 12 Quincy St.

Cambridge, MA 02138�3804

Winners will be announced in March of 2010.
�������������

North American Association for Belarusian Studies and the family of Zora Kipel
ZZoorraa  KKiippeell  PPrriizzee  ffoorr  oouuttssttaannddiinngg  rreesseeaarrcchh

ppaappeerrss  iinn  BBeellaarruussiiaann  ssttuuddiieess  bbyy  uunnddeerrggrraadduu��
aattee  aanndd  ggrraadduuaattee  ssttuuddeennttss  

NAABS and the family of Zora Kipel are pleased to solicit entries for the 2008-
2009 Zora Kipel Prize for outstanding research papers in Belarusian studies by
undergraduate and graduate students. Unpublished papers at least 15 pages (dou-
ble-spaced) in length, written between 2005 and 2009 are eligible for the 2008-2009
competition. We particularly encourage undergraduate and graduate students from
universities and colleges in North America to enter the competition (entrants need
not, however, be members of NAABS). Winners will be selected by a panel of judges
made up of NAABS officers and members. 

To enter the competition, please send three copies of your paper to the following
address by October 1, 2009:

Dr. Curt Woolhiser
Harvard University

Department of Slavic Languages and Literatures
Barker Center 327, 12 Quincy St.

Cambridge, MA 02138�3804

Winners will be announced in March of 2010.

Шаноўнае спадарства!
Паведамляем, што ў другой палове верасьня выходзіць з друку альманах бе-

ларускіх пісьменьнікаў замежжа “БЕЛАРУС 2009”.  У сёлетнім 280-бачынка-
вым нумары зьмешчаныя творы 23-х аўтараў з 9 краінаў сьвету.

Прэзэнтацыя выданьня пройдзе на кастрычніцкім сходзе аддзелу БАЗА ў
Нью-Ёрку, які адбудзецца 11 кастрычніка 2009 г. (Гл. аб’яву на бачыне 9.)

Тыя падпісчыкі “Беларуса”, якія ахвяравалі на выдавецкі фонд газэты ця-
гам апошняга году $50 ці больш, атрымаюць альманах у падарунак. Усе іншыя
аматары беларускай літаратуры могуць замовіць гэтае папулярнае выданьне
ў рэдакцыі, даслаўшы сваю замову на адрас:

BIELARUS /  P. O. Box 3225 / Farmingdale, NY 11735 USA
Кошт “БЕЛАРУСА 2009” разам з дасылкаю для жыхароў ЗША $15, Канады

- $18, усіх іншых краінаў сьвету $20.
Нагадваем, што толькі дзякуючы Вашай зацікаўленасьці й падтрымцы

друкуецца газэта “Беларус”, літаратурны альманах ды іншыя выданьні..

ББЕЕЛЛААРРУУСС 2222000000009999

Наведайце інтэрнэт-старонку Згуртаваньня Беларускай
Моладзі ў Амэрыцы www.zbma.net Апэратыўная

інфармацыя аб падзеях у дыяспары.
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