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БАЗА – 60 гадоў
У

нядзелю, 18 кастрычніка, у гра
мадзкай залі пры саборы сьв.
Кірылы Тураўскага ў Брукліне
адбылося сьвяткаваньне 60х угодкаў
БеларускаАмэрыканскага Задзіночань
ня, найбольш уплывовай і масавай арга
нізацыі беларусаў у ЗША. Напачатку
імпрэзы адбыўся сьвяточны банкет зь бе
ларускіх страваў, падрыхтаваны з удзе
лам сястрыцтва сабору, а менавіта спа
дарыняў Тацьцяны Красоўскай і Раісы
Бабаш, а таксама сп. Валерыя Дворніка.
З хвіліны цішы – ушанаваньня памяці
адыйшоўшых старшыняў БАЗА, імёны
якіх прачыталі вядучыя Тацьцяна Кула
кевіч і Мікола Цімашэнка, пачалася ўра
чыстая акадэмія. Першым на ёй выступіў
былы старшыня Галоўнай управы БАЗА,
вэтэран беларускай грамадзкай і куль
турніцкай дзейнасьці ў Амэрыцы сп. Ан
тон Шукелойць. Ён адзначыў вялізную
ролю, якую адыграла і працягвае адыгра
ваць БеларускаАмэрыканскае Задзіно
Сп. Антон
чаньне ў грамадзкім жыцьці беларусаў у
Амэрыцы. Сп. Шукелойць падзякаваў за давер, які быў
аказаны яму цягам 32 гадоў ягонага старшынства ў Га
лоўнай управе БАЗА, адзначыў, што за ягоным старшы
нствам быў у арганізацыі спакой і супрацоўніцтва. Пра
моўца ўзгадаў добрым словам прадстаўнікоў слаўнай
сям’і Луцкевічаў у Амэрыцы Яніну Каханоўскую (пля
меньніцу братоў Івана і Антона Луцкевічаў), яе дачку
Юлю Андрусышыну і ўнукаў Данчыка і Юрчыка, якія
спрычыніліся да працы БАЗА. Данчык карэктаваў усе
лісты паангельску, што выходзілі з Галоўнай управы.
Юрчык дапамагаў, калі супраць беларускай грамады бы
ла арганізаваная кампанія цкаваньня, асабліва, калі
Лофтус распаўсюджваў свае ілжывыя опусы. Затым сп.
Шукеолойць сказаў: “Хачу асобна ўспомніць сп. Барыса
Данілюка, які хоць фармальна і ня быў сябрам БАЗА,
але сваёй ахвярнай дзейнасьцю прыцягнуў новую хвалю
беларускай эміграцыі да беларускай справы, дапамог
шмат каму з тут прысутных маладых сяброў БАЗА.” Сп.
Шукелойць узгадаў таксама рэпрэзэнтацыю беларусаў
у Злучаных Штатах, прызнаньне беларускай нацыя
нальнасьці падчас перапісаў у Злучаных Штатах, і шмат
іншага.
Спн. Валянціна Якімовіч прачытала верш Натальлі
Арсеньневай “Малітва да Жыровіцкай Божай Маці”,
прысьвечаны сп. Антону Шукелойцю.

Шукелойць слухае Тацьцяну Матафонаву.
Затым з прывітаньнем выступіў старшыня НьюЁрска
га аддзелу БАЗА Віталь Зайка, сказаўшы, што юбілей
БАЗА – важная дата ня толькі для беларусаў Амэрыкі,
але і для беларусаў на Бацькаўшчыне і ў кожным іншым
краі, бо сьведчыць пра кансалідацыю і пацьвярджае яе
магчымасьць. Прамоўца адзначыў: “Як і кожная актыў
ная справа, дзейнасьць НьюЁрскага аддзелу БАЗА не
заўсёды ідзе гладка і без канфліктаў, але мы імкнемся
пераадольваць гэтыя перашкоды, памятаючы, што толь
кі еднасьць і кансалідацыя зробяць нас мацнейшымі”.
Наступным прамоўцам быў старшыня Згуртаваньня
Беларускай Моладзі ў Амэрыцы Мікола Цімашэнка. Ён
адзначыў важнасьць працы нашых папярэднікаў у Злу
чаных Штатах і падкрэсьліў вырашальную ролю, якую
мае праца з моладзьдзю для будучыні арганізацыі. За не
калькі год існаваньня адноўленай маладзёвай арганіза
цыі пры БАЗА да яе далучыліся значныя сілы моладзі,
ідзе праца, каб зацікавіць яе, адукаваць у розных пытань
нях беларускай справы, зрабіць актыўнымі ўдзельнікамі
грамадзкага жыцьця беларусаў Амэрыкі.
З прывітаньнем выступіў таксама кіраўнік гуртка БА
ЗА ў Канэктыкуце Зьміцер Бубен. Ён распавёў пра дзей
насьць гуртка, а таксама падзяліўся сваімі развагамі пра
беларускасьць і праблемы самаідэнтыфікацыі, зь якімі
сутыкаюцца беларусы. Сп. Бубен, які зьяўляецца чэмпі
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ёнам сьвету па роварным спорце сярод непрафэсіяна
лаў, распавёў пра выпадак, калі для ўрачыстасьці ўру
чэньня мэдалёў даў арганізатарам спаборніцтваў бел
чырвонабелы сьцяг, які прывёз зь Беларусі.
Сп. Вячка Станкевіч, старшыня Галоўнай управы БА
ЗА, у сваім слове падзяліўся развагамі і спадзяваньнямі,
зьвязанымі з будучыняй, з тым, якімбы ён хацеў бачыць
сьвяткаваньне 70х угодкаў БАЗА. “Уявеце сабе год
2019 – у Беларусі лідэр ужо ня носіць прозьвішча Лука
шэнка. Шырыцца нацыянальнае адраджэньне, працу
юць самастойны парлямэнт, незалежныя суды, паважа
юцца правы чалавека, разьвіваецца прадпрымальніцтва,
надаецца больш увагі беларускай дыяспары, улічваюцца
патрэбы новай эміграцыі, зьніклі “чорныя сьпісы” як у
самой Беларусі, так і ў адносінах да Беларусі. Адпаведна
зьмяніліся адносіны да нашай арганізацыі... Вось так ба
чу нашае 70годзьдзе”.
Затым выступілі ньюёрскія таленты – маці і малыя
дзеці зь сем’яў Рыжых, Падлескіх, Еўсьцігнеевых – і вы
каналі беларускія народныя сьпевы.
З прывітаньнем ад Украінскага Кангрэсовага Камітэту
Амэрыкі выступіла спн. Іванка Заяць. Яна адзначыла
роднаснасьць лёсаў нашых народаў і падабенства ў разь
віцьці іміграцыйных арганізацыяў у Амэрыцы, пажадала
плёну ў грамадзкай працы і ўзмацненьня супрацоўніц
тва паміж украінцамі і беларусамі ў ЗША.
З рэфератам, прысьвечаным 60м угодкам БАЗА, вы
ступіў др. Янка Запруднік, былы рэдактар газэты “Бела
рус”, гісторык і культурніцкі дзеяч. Ён падкрэсьліў важ
насьць адзначэньня юбілеяў, спыніўся на гісторыі ства
рэньня БАЗА, паўстаньні яго структураў, разьвіцьці і па
шырэньні дзейнасьці. Ен у прыватнасьці сказаў: “Пера
думовы арганізацыйнай дзейнасьці ў пакаленьні, якое
прайшло праз ДыПілягеры, калі на чужыне старэйшыя
нагадвалі малодшым: “Ведаючы, куды ісьці, не забывай
цеся, адкуль вы прыйшлі”. Важным быў унёсак газэты
“Бацькаўшчына”, стварэньне сваёй газэты “Беларус”,
правядзеньне культурніцкай і выдавецкай дзейнасьці.
Былі высланыя тысячы лістоў і мэмарандумаў пра ста
новішча ў паняволенай Беларусі, іх атрымлівалі рэдак
цыі амэрыканскіх газэтаў, сэнатары і кангрэсмэны. Ар
ганізоўваліся сустрэчы з афіцыйнымі асобамі і паліты
камі. Актыўны ўдзел у культурных імпрэзах, рэпрэзэн
тацыя беларусаў як нацыянальнай групы ў ЗША. Больш
як 55 год адбываюцца Сустрэчы Беларусаў Паўночнай
Амэрыкі, форумы шырэйшай беларускай грамады. “БА
ЗА – гэта школа, унівэрсытэт беларушчыны, зь якога
выйшла ўжо не адно пакаленьне. Больш за мільён амэ
рыканцаў зьвязаныя крэўна больш як з 25% жыхароў
Беларусі. БАЗА сталася базай для новага пакаленьня,
дык памятайма і ўлічвайма, што ЗША – прыхільнік бела
русаў і вольнай і незалежнай Беларусі. Жыве Беларусь!
God bless America!”. Др. Запруднік адзначыў, што
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Дзяды ў Празе і Швэцыі
Праскія беларусы традыцыйна адзначылі Дзяды на Олшан
скіх могілках, дзе пахаваныя прэзыдэнты БНР П. Крачэўскі і В.
Захарка, а таксама сьпявак М. ЗабэйдаСуміцкі. Здымак зьлева.
Сябры суполкі “Беларусы Швэцыі” з нагоды Дзядоў ушана
валі памяць Базыля Лукашыка (1905 – 1975), былога дзеяча
Беларускай сялянскаработніцкай грамады і арганізатара “Бе
ларускай Грамады” (“Vitryssland societet”) у Скандынавіі.
Наведваць магілу Б. Лукашыка кожную апошнюю суботу ка
стрычніка сталася ужо традыцыяй для беларусаў Швэцыі. Ак
тывісты прыбралі магілу, усклалі вянок і кветкі, чыталі вершы.
Традыцыю запачаткаваў гісторык Андрэй Катлярчук, які рас
шукаў магілу, а таксама запісаў успаміны ўдавы Б. Лукашыка.
На здымку справа: Алесь Ліцьвінчык ля магілы Б. Лукашыка.

Паводле Радыё Свабода

Bielarus562c.qxd

11/9/2009

9:01 PM

Page 4

ÁÅËÀÐÓÑ

2

Паседжаньне Рады БАПЦ

У

парафіяльнай залі царквы сьв. Жыровіцкае Бо
жае Маці ў ГайлендПарку (Н.Дж.) малітваю
пачалося 17 кастрычніка 2009 году паседжаньне
Рады Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царк
вы, якая паміж Саборамі БАПЦ вядзе нагляд за цар
коўнай адміністрацыяй і маёмасьцю і складаецца зь дзе
ючага сьвятарства і вернікаў – прадстаўнікоў парафіяў.
Яна разгледзела пытаньні цяперашняга стану жыць
ця Беларускае Царквы, сярод якіх – заснаваньне новых
рэлігійных грамадаў, высьвячэньне ў сьвятары а. Ле
аніда Акаловіча для рэлігійнае грамады ў Беларусі, пры
няцьцё ў БАПЦ новых беларускіх сьвятароў, таксама й
падзеі ў Катэдральным саборы БАПЦ у НьюЁрку.
Рада БАПЦ падтрымала рашэньне парафіяльнае ра
ды катэдральнага сабору:
1) пра суадносіны паміж парафіяй і карыстальнікамі
парафіяльнай заляй (і інш. памешканьнямі царкоўнага
будынку), сярод якіх:
 наданьне арганізацыям і прыватным асобам, якія ро
бяць унесак у БАПЦ і беларускую нацыянальную спра
ву, у карыстаньне парафіяльную залю бясплатна, пры
кладна раз на месяц, на 12 дні (у тым ліку – “Беларус
каму Музэю”, які ладзіць мастацкія выставы);
 сталая прысутнасьць у царкоўным будынку дазволе
на толькі структурным арганізацыям БАПЦ;

2) пра пераабраньне скарбніка парафіі.
Але Рада не падтрымала пастанову пра перанос да па
рафіяльнага сходу разгляду заяваў вернікаў пра пры
няцьцё іх у паўнапраўныя парафіяне катэдральнага са
бору.
Рада БАПЦ пастанавіла заснаваць архіўмузэй
БАПЦ з экспазыцыяй у памешканьнях катэдральнага
сабору, у якім будуць захоўвацца й экспанавацца даку
мэнты царквы, царкоўныя рэліквіі – рэчы сьвятарства і
вернікаў беларускай эміграцыі, куды людзі змогуць пе
радаць на захаваньне розныя рэліквіі і якія будуць нале
жаць царкве.
Царкоўны музэй ня будзе займацца мастацкімі выста
вамі, якія ўжо болей за 2 гады ладзіць грамадзкі (пры
ватны) “Беларускі Музэй”.
Таксама Рада разгледзела пытаньне пра асобаў, якія
карыстаюцца імём БАПЦ, але не належаць да яе, пы
www.belaoc.org), наступнага цар
таньні вэбсайту (w
коўнага сабору і дакумэнтацыі кансысторыі БАПЦ.
Скончылася паседжаньне малітваю.
Рада БАПЦ зьбіраецца прыкладна двойчы на год для
вырашэньня агульнацаркоўных пытаньняў.

Япіскап Сьвятаслаў (ЛОГІН),
Старшыня Рады й Кансісторыі БАПЦ
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Выстава
Я. Батальёнка

У

грамадзкай залі са
бору сьв. К. Тураў
скага ў Брукліне
25 кастрычніка адкрылася
выстава Ягора Батальёнка
“Абярэг”, дзе было прад
стаўлена 26 твораў зь бе
ларускімі краявідамі, якія
мастак прывез з Радзімы.
Прырода і выявы бела
рускага жыцьця – галоў
ныя тэмы творчасьці. Со
нейка, луг, лясы, заблу
каўшая дарога, вясновая
адліга – усё нясе да нас Бацькаўшчыну і нагадвае пра яе.
Выступ гасьцей з Менску музыкаў Зьмітра Сідаровіча
і Тацяны Матафонавай толькі дадаў эмацыйнасьці
мастацкай імпрэзе.
Выставу арганізаваў Беларускі Музэй, і стала яна ўжо
18й ад пачатку дзейнасьці гэтай установы ў НьюЁрку
два з паловаю гады таму.

Паводле belmov.org

“Люблю ўсё, што называецца жыцьцё …”

Г

этыя словы зь вядомай песьні Лявона Вольскага
запалі мне ў сэрца, бо яны абсалютова адпавяда
юць майму стаўленьню да жыцьця. Я аптымістыч
на гляджу на сьвет і хоць ўжо разьмяняў шосты дзяся
так трымаю сябе ў добрай фізычнай форме. У гэтым да
памагае мне захапленьне з маладых гадоў яздою на рова
ры. Ужо даўно яно перайшло ў стыль жыцьця, без рова
ра я нават не магу сябе зараз уявіць. 35 гадоў я кручу пэ
далі на розных дарогах сьвету – ад маёй роднай Беларусі
да Амэрыкі. Напэўна, каб гэтыя мае дзьве краіны не па
дзяляў акіян, яб і сюды прыехаў на сваім ровары. Ужо
шэсьць гадоў, як мы сямьёю – жонкаю і двума сынамі,
пераехалі на сталае жыхарства ў Амэрыку і цяпер жы
вём у штаце Канэктыкут, у горадзе Гэмдэн.
Раней я не задумваўся, чаму мне так падабаецца ро
вар, але цяпер неяк прыйшоў да ўпэўненасьці, што гэта
га патрабуе мой беларускі характар.
Каб круціць пэдалі майго жалезнага каня, патрабуец
ца фізычная напруга, патрабуецца прыкладаць шмат
сілаў, а гэта значыць – шмат працаваць. А якаяж самая
адметная рыса беларусаў – працавітасьць.
Чаму, працуючы шмат, ніколі не зьнікае жаданьне
працаваць болей?

Гэта толькі пабеларуску. Калі наступае вясна і выгля
не ласкавае сонейка , тады ў беларускай душы закіпае
энэргетыка, якую трэба недзе выкарыстаць. І вось ён па
чынае зьдзяйсьняць свае мары, мары аб працы на ся
дзібе да гонак на ровары. Так у мяне было на маёй Наваг
радчыне, дзе нарадзіўся і вырас, потым ў Менску, дзе ву
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ру і песьню “А мой дзядзька дуднік быў...”, спн. Матафо
нава акампаніявала на скрыпцы. Затым музыкі заклікалі
прысутных танцаваць пад народныя мэлёдыі, зайгралі
кракавяк, ойру, пад якія з задавальненьнем танчылі
прысутныя.
Паэт і бард Сяржук СокалаўВоюш выступіў з сваёй
песеннай праграмай. Напачатку ён павіншаваў прысут

Заканчэньне з бачыны 1

чыўся і наведваў спартовую школу “Спартак”, так гэта
працягваецца і ў Амэрыцы. Тут ужо разам са мною на ро
варах ездзяць мае абодва сыны.
Кожны новы спартовы сэзон мы пачынаем увесну, а
заканчваем восеньню. Не шкадуем сілаў, каб дасягнуць
добрых вынікаў. І часам гэты вынік бывае пасьпяховым.
Так здарылася напрыканцы жніўня 2009 году, калі я на
спаборніцтвах у Аўстрыі стаў пераможцам сьвету ў ка
тэгорыі “Мастэркляс 5055”. Лічбы азначаюць узроста
вую групу спартоўцаў. Катэгорыя “Мастэрс” абьяд
ноўвае раварыстаў сьвету, якія не займаюцца гэтым пра
фесійна. Да гэтага дня ў мяне было шмат спартовых пе
рамогаў, але гэтая…
Калі ты ўзыходзіш на пьедэстал, чуеш гімн тваёй кра
іны – Беларусі, пачынаеш адчуваць, як ўсё цела ад хва
ляваньня дрыжыць і вібруе. А потым прыходзіць пачуць
цё гонару звацца беларусам (ліцьвінам) і неадольны сму
так, што Бацькаўшчына знаходзіцца так далёка, за сму
гою акіяну.
Цяжка безь Беларусі, алеж затое любіць яе лёгка.

Зьміцер БУБЕН,
старшыня гуртка БАЗА ў Канэктыкуце

напісаная і рыхтуецца да друку кніга пра гісторыю БА
ЗА, памерам больш за 700 старонак. Прамоўца зачытаў
зварот ад аўтара кнігі Зьмітра Саўкі,
які ў прыватнасьці напісаў: “Юбілей
БАЗА – значная падзея, бо менавіта
БАЗА і базаўцы сталі гарантыяй разь
віцьця беларускай эміграцыі ў новых
умовах, яны рабілі ў справах культур
ных і палітычных тое, што немагчыма
было ў БССР. Сёньня яны падтрым
ліваюць свабоду і дэмакратыю на
Бацькаўшчыне і тлумачаць, што бела
русы нацыя, і што яна змагаюцца за
вызваленьне ад дыктатуры”.
Затым быў рэпрэзэнтаваны пірог з
нагоды юбілею і адбыўся ўрачысты
канцэрт. Асноўнымі ўдзельнікамі кан
цэрту былі госьці зь Беларусі – паэт і
бард, стваральнік гурта “Камэлот”
Зьміцер Сідаровіч, які актыўна пашы
рае традыцыю беларускага дударства,
і салістка Белдзяржфілярмоніі, сьпя
вачка і скрыпачка Тацьцяна Матафо
нава. Сп. Сідаровіч коратка распавёў
пра гісторыю беларускай дуды, яе ад
розьненьні ад падобных інструмэнтаў
валынак у іншых народаў, зайграў на
Супольны здымак удзельнікаў сьвяткаваньня.
дудзе папуры зь беларускага фальклё

ных зь юбілеем і адзначыў: “60 год – сталы, паважаны
ўзрост. Будзем спадзявацца, што прыйшоў час муд
расьці”. Музыка засьпяваў пад гітару свае старыя вядо
мыя песьні “Аксамітны летні вечар”, “За сьпіною прыс
танкі”, “Хай заплача струна”, а таксама новыя: “Сівіз
на”, “Думкі добрыя”, “Граблі”, завяршыўшы выступ
песьняй “Журавы” на словы аварскага паэта Гамзатава,
перакладзеныя пабеларуску.
Затым музыкі Т. Матафонава і
З. Сідаровіч выступалі са сьпевамі пад
гітару, гучэлі вядомыя творы беларус
кай клясыкі, “Мая шыпшына”, “Спад
чына”, “Мой родны кут”, “Зорачкі”.
Сп. Сідаровіч засьпяваў свае песьні
“НёманНямон”, “Краіна талераў”,
“Пена цёмнага піва”. Музыкі выступі
лі з заклікам падтрымаць кампанію бе
ларускай культуры “Будзьма”, якая
шырыцца ў Беларусі, падаравалі яе
сымболі. Сп. Валеры Дворнік падара
ваў музыкам выявы Пагоні, зробленыя
з золата.
Спн. Валянціна Якімовіч прачытала
верш А. Сыса, прасьпявала некалькі
беларускіх народных песьняў.
Напрыканцы імпрэзы ўсе сабраліся
для супольнага фатаздымку.
У залі была арганізаваная фотавы
става з гісторыі БАЗА, дэманстрава
ліся народныя строі, адбываўся слайд
паказ фатаздымкаў, зробленых сп.
Сяргеем Капыткам.
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Беларусь за месяц
Дзяды—2009 у Менску
Сёлетнія Дзяды прайшлі ў ня
дзелю 1 лістапада. Яны ўпершы
ню за доўгі час прайшлі суполь
на. Заяўку на традыцыйнае
шэсьце ад Менскага гадзіньніка
вага заводу да Курапатаў падала
КансэрватыўнаХрысьціянская
партыя–БНФ, а Партыя БНФ
(кіраўнік – Аляксей Янукевіч)
вырашыла ня ладзіць асобнага
шэсьця, як мінулыя гады за Вя
чоркам і Баршчэўскім, а далу
чыцца да акцыі. У мерапрыемс
тве ўзялі удзел сябры Маладога
Фронту, Маладой Беларусі,
БХД, звычайныя грамадзяне.

тыя” прайшоў 31 кастрычніка ў
Менску. Першы ўстаноўчы
зьезд быў праведзены 27 лютага
2009 году, пасьля чаго была па
дадзена заяўка на рэгістрацыю.
Але Міністэрства юстыцыі тады
адмовіла ў рэгістрацыі, матыва
ваўшы тым, што некаторыя сяб
ры БХД адмовіліся ад сваіх под
пісаў. Цяпер БХД робіць паўтор
ную спробу зарэгістравацца.

Прэзыдэнцкія выбары
Рашэньне правесьці прэзыдэн
цкія выбары ў пачатку 2011га
году было прынята падчас суст
рэчы Аляксандра Лукашэнкі з

Беларуская Хрысьціянская Дэ
макратыя, Партыя БНФ, Мала
ды Фронт, незарэгістраваная
Партыя Свабоды і Прагрэсу, а
таксама моладзёвыя аб’яднаньні
“Правы альянс”, “Маладая Бе
ларусь”, “Маладыя дэмакраты”.
Да ўдзелу ў кааліцыі запроша
ныя Аб’яднаная Грамадзянская
Партыя, КХП–БНФ і Беларус
кая СацыялДэмакратычная Гра
мада, якую ўзначальвае Станіс
лаў Шушкевіч.

Перапіс насельніцтва
З 14 па 24 кастрычніка ў Бела
русі прайшоў перапіс насельніц
тва. Перапішчыкі не змаглі апы
таць 3% грамадзян, а ў Менску
ня ўдзельнічалі ў перапісе 5%
грамадзян. Вынікі перапісу бу
дуць апублікаваныя 1 лютага.

Тэленавіны па-беларуску

Акцыя прайшла ў традыцый
ным фармаце. Напачатку збор ля
станцыі мэтро “Парк Чалюскін
цаў”, а потым жалобнае шэсьце
праспэктам Незалежнасьці, ву
ліцамі Каліноўскага, Сядых,
Карбышава, Гамарніка. У акцыі
ўзялі ўдзел каля тысячы чалавек.
У Курапатах прайшоў невялікі
мітынг, дзе у тым ліку быў зачы
таны зварот Зянона Пазьняка
ды ўсталяваныя новыя крыжы.
Міліцыя не замінала ўдзельні
кам акцыі. Нешта мяняецца ў
дзяржаўных і калядзяржаўных
структурах. За некалькі дзён да
акцыі газэта Адміністрацыі прэ
зыдэнта “Советская Белорус
сия” выйшла зь вялікім артыку
лам яе галоўнага рэдактара Паў
ла Якубовіча, у якой ён жорстка
крытыкуе тых, хто сумняецца,
што ў Курапатах ляжаць ахвяры
сталінскіх рэпрэсій.
А незадоўга да Дзядоў перад
Курапатамі быў усталяваны да
рожны знак, дзе напісана: “Тут
ляжаць ахвяры палітычных рэп
рэсій 1930—1940 гг.”.

Чарговая спроба
Паўторны зьезд партыі “Бела
руская Хрысьціянская Дэмакра

старшынёй Цэнтрвыбаркаму Лі
дзіяй Ярмошынай 20 кастрычні
ка. У красавіку 2010 году павін
ны прайсьці выбары ў мясцовыя
саветы.
Лукашэнка быў абраны прэ
зыдэнтам краіны на дэмакратыч
ных выбарах 1994 г., у 2001,
2006 гадах ён “элегантна вый
граваў” выбары, якія не прызналі
ні дэмакратычная супольнасьць
Беларусі, ні краіны Захаду.

Беларусь у антыNATO
Лукашэнка падпісаў пагад
неньне пра стварэньне Калектыў
ных сіл апэратыўнага рэагавань
ня Арганізацыі дамовы аб калек
тыўнай бясьпецы (АДКБ) – гэ
так званага блоку АнтыNATO.
Падпісаньне гэтай дамовы Бе
ларусь доўгі час ігнаравала, ня
гледзячы на ціск. Экспэрты мяр
куюць, што і падпісаньне мала
чым нашкодзіць Беларусі, і краі
на будзе і надалей ігнараваць
АнтыNATO.

Створана кааліцыя
У канцы мінулага месяцу бы
ла створаная правая кааліцыя
“Беларускі незалежніцкі блёк”.
Яе ўтварылі Рух “За свабоду”,

Беларускія калюмбы

Н

а партале spadchyna.org у разьдзеле “Адра
джэнцы Беларусі” ёсць старонка, прысьвеча
ная дзеячам беларускага замежжа, якія жы
вуць у Амэрыцы. На ёй зьмешчаныя каля 50 партрэтаў
і пададзеныя біяграфіі. Збор матэрыялаў пра дзейнасць
беларускага замежжа пачаўся ў 90х гадох ХХ ст. Яшчэ
2 красавіка 1997 г. клюб “Спадчына” арганізаваў у Чыр
воным касьцёле выставу “Беларускія калюмбы”, якая
рыхтавалася сумесна з амбасадаю ЗША ў Беларусі. Дэ
манстраваліся тады 62 партрэты беларускіх дзеячоў
Амэрыкі. Да той выставы было прымеркавана стварэнь
не адмысловага каталёгу “Беларускія калюмбы. Мас
тацкая выстава з калекцыі Анатоля Белага”. У аснову

Ад 19 кастрычніка ўсе рэгія
нальныя тэлерадыёкампаніі па
чалі выпускаць у этэр выпускі
навінаў пабеларуску. У аблас
ных студыях зазначаюць, што
рашэньне прадыктаванае абста
вінамі жыцьця: у Беларусі двух
моўе, якога трэба трымацца (а
цяпер усё парасейску), а такса
ма зацікаўленасьцю гледачоў у
беларускай мове.
Падзея, бясспрэчна, пазітыў
ная, тым больш што менавіта рэ
гіянальныя навіны – самыя па
пулярныя праграмы ў рэгіёнах.
Цікава, што ў першы дзень пе
рапісу насельніцтва (у Беларусі
ён працягваўся з 14 па 24 каст
рычніка) Лукашэнка перад тэле
экранамі заявіў, што родная мо
ва для яго беларуская, а дома ён
гаворыць парасейску, беларус
ку і на трасянцы.

Грып наступае
Па стане на 1 лістапада ў Бе
ларусі на сьвіны грып захварэлі
59 чалавек, заяўляе Міністэр
ства аховы здароўя. Цікава, што
Міністэрства пачало рабіць зая
вы толькі тады, як у Інтэрнэце
пачалі пашырацца чуткі, што ад
новага грыпу ў Беларусі памерлі
некалькі чалавек. Чыноўнікі
Мінздароўя аспрэчылі інфарма
цыю пра сьмяротныя выпадкі,
зазначыўшы, што людзі (4 чала
векі) паміраюць ад пнэўманіі.
Апроч таго, у Беларусі назіра
ецца небывалы рост сэзоннага
грыпу. У параўнаньні з аналягіч
ным пэрыядам летась рост скла
дае на 40%, а хворых дзяцей ва
ўзросьце ад 5 да 14 гадоў у сем
разоў болей, чым дарослых. За
апошні тыдзень у Менску па да
памогу зьвярнуліся 27 тыс. чала
век – усе яны захварэлі.
У школах Менску і шэрагу га
радоў падоўжаныя восеньскія
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вакацыі на тыдзень, паліклінікі і
бальніцы перапоўненыя хворы
мі, а ў аптэках падчыстую выме
ценыя ўсе прафіляктычныя лекі
ды вялікія чэргі. Няма нават звы
чайных масак.

Дапамога МВФ
Міжнародны валютны фонд
выдаў Беларусі чарговы крэдыт
ны транш памерам 699,5 млн да
ляраў. Такім чынам сума выдзе
леных МВФ сродкаў дасягнула
$2,23 млрд, а ўсяго Беларусь
павінна атрымаць $3,63 млрд.
Выдзяленьне грошай азначае,
што МВФ адзначыў посьпехі Бе
ларусі ў рэфармаваньні фінанса
вай інфраструктуры і паляп
шэньні бізнэсклімату. Урад тым
часам абавязуецца і надалей ска
рачаць колькасьць ільготных
крэдытаў, а таксама праводзіць
прыватызацыю
дзяржаўных
прадпрыемстваў.

Авіякатастрофа
Пад Менскам разьбіўся элітны
самалёт. Здарылася гэта 26 ка
стрычніка. Самалёт бізнэскля
сы (максімальная зьмяшчаль
насьць пасажыраў – восем чала
век) ляцеў з Масквы ў Менск,
ён ня здолеў з двух разоў зайсьці
на пасадку, адхіліўся ад пасадач
най паласы і ўпаў у лесе. Двое
пасажыраў і тры члены экі
пажу загінулі.
Выказваецца здагадка,
што VIPпасажыры ляцелі ў
Менск ў элітнае казіно, якое
нядаўна пераехала з Маск
вы. У Расіі такога кшталту
бізнэс амаль пад забаронай,
і цяпер пераяжджае ў Бела
русь, паколькі наша краіна
не зьвязаная мытнай мяжой
з Расеяй. Якраз меркавала
ся, што VIPкліенты акурат бу
дуць лётаць у Беларусь такімі
элітнымі самалётамі.
Гэта ня першы інцыдэнт з
авіятэхнікай у Беларусі. 24 каст
рычніка ў аэрапорце “Менск1”
зьдзейсьніў аварыйную пасадку
амэрыканскі самалёт бізнэскля
сы, які ляцеў з Масквы, а 29 ка
стрычніка – нямецкі самалёт,
які ляцеў з Варшавы ў Маскву.
У яго адбылася разгермэтыза
цыя салёну, і лятак вымушана
сеў у Менску.
31 кастрычніка ў Камянецкім
раёне Берасьцейскай вобласьці,
за 200 м ад беларускапольскай
мяжы разьбіўся верталёт поль
скай памежнай службы. Усе
трое членаў экіпажу загінулі.

Пражытковы мінімум
Ад 1 лістапада бюджэт пра
жытковага мінімуму будзе раў
няцца 250 тыс. 70 рублям (або

ўзгаданай вэбстаронкі пакладзены адзначаны каталёг.
У разьдзеле “Пантэон” можна паглядзець 70 помні
каў, якія знаходзяцца на сядзібе музэя А. Белага ў Ста
рых Дарогах. Сярод іх пяць помнікаў беларусам, жыць
цё якіх зьвязанае з ЗША. Сярод іх помнік Анатолю Бя
розку (Мацей РэпкаўСмаршчок), Натальлі Арсеньне
вай, Барысу Кіту, Язэпу Варонку, АндрэюТадэвуш
Касьцюшку. Помнік апошняму адкрывала 16 кастрычні
ка 2007 г. амбасадар ЗША ў Беларусі Карэн Ст’юарт.
У разьдзеле “Наш люстрадзён” пададзеныя на кожны
дзень году імёны вядомых беларусаў і гістарычныя па
дзеі нашай краіны (усяго каля 1700 файлаў). І тут паза
ўвагай не засталіся дзеячы беларускага замежжа.
Стваральнікі старонкі разумеюць, што гэтая праца яш
чэ далёкая ад заканчэньня і спадзяюцца на зваротную
сувязь зь беларусамі замежжа, якія могуць дадаць імёны

$91,5). Для працаздольнага на
сельніцтва БПМ будзе ўстаноў
лены ў памеры 266 тыс. 330 руб.,
для пэнсіянэраў – 223 тыс. 250
руб. Новы БПМ павышаны на
0,3% (раней быў 249 тыс. 410
руб.).
У бюджэт пражытковага міні
муму ўваходзяць: харчаваньне,
адзеньне, бялізна, абутак, рэчы
агульнасямейнага карыстаньня,
лекі, прадметы гігіены, каму
нальныя паслугі і г. д.

Павышэньне пэнсіяў
1 лістапада павысіліся пра
цоўныя пэнсіі на 9,5%. Адпавед
ны ўказ падпісаў кіраўнік дзяр
жавы. У выніку сярэдняя пэнсія
складае 434,6 тыс. руб. ($160),
павялічыўшыся ў параўнаньні з
кастрычнікам на 37,6 тыс. руб.
($14).

Анатолю Сысу — 50
26 кастрычніка споўніласяб
50 гадоў паэту, аднаму са ства
ральнікаў нефармальнага літ
аб’яднаньня “Тутэйшыя” Анато
лю Сысу. Паэт памёр у траўні
2005 году. Да сёлетняга юбілею
выйшла кніга ягоных выбраных
вершаў “Алаіза”. Зборнік вый
шаў дзякуючы літаратуразнаў
цу, праваабаронцу і сябру паэта
з 1979 году Алесю Бяляцкаму.

У Менску, Гомелі і Рэчыцы
прайшлі вечарыны, прысьвеча
ныя паэту, а ў вёсцы Гарошкаў
Рэчыцкага раёну на ягонай ра
дзіме 31 кастрычніка прайшоў
вялікі літаратурны фэст, у час
якога на сьцяне хаты паэта была
ўсталяваная
мэмарыяльная
шыльда.

БАТЭ – чэмпіёны
Барысаўскі БАТЭ шосты раз
заваяваў залатыя мэдалі чэмпія
нату Беларусі па футболу (1999,
2002, 2006, 2007, 2008, 2009).
Прычым чэмпіёнам сёлета клуб
стаў за чатыры туры да фінішу.
Адметна таксама тое, што БА
ТЭ (клуб трэніруе Віктар Ганча
рэнка) становіцца найлепшай
камандай краіны ўжо чацьверты
год запар. Канкурэнтаў і блізка
няма. Срэбныя мэдалі заваявала
менскае “Дынама”.

Уласны карэспандэнт

сваіх блізкіх і сяброў, якія лічаць вартымі адзначыць у
гэтым календары, а таксама імёны і біяграфіі іншых
выбітных беларусаў, а таксама падзеі ў культурным і
палітычным жыцьці беларускай дыяспары ў Амэрыцы,
гісторыю жыцьця беларускага замежжа. Нажаль, дзяр
жаўныя службы ніколі не клапаціліся ўвекавечыць імё
ны нашых суродзічаў, асабліва тых, хто воляю лёсу апы
нуліся за мяжой.
Матэрыялы для папаўненьня старонкі просім дасы
лаць на нашыя электронныя адрасы bely@spadchyna.
org альбо spadchina@mail.ru. Усе сабраныя намі дад
зеныя павінны будуць паслужыць стварэньню культур
нага цэнтру ў Амэрыцы і будучай энцыкляпэдыі жыцьця
беларускай эміграцыі.
Наперад дзякуем за вашыя водгукі і супрацоўніцтва.
Пятро РУСАЎ, гісторык, краязнаўца
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Друк – аснова духоўнасьці
Пра кнігу Юрыя Гарбінскага “Беларускі рэлігійны друк на Захадзе”

К

ніга вядомага гісторыка і
дасьледчыка Юрыя Гар
бінскага “Беларускі рэлі
гійны рух на Захадзе” зь першых
жа старонак прыцягвае ўвагу
шырокім маштабным падыходам
аўтара да абранай тэмы, значна
шырэйшым, чымсьці гэта абвеш
чана ў назве выданьня. У выказ
ваньні Зоры Кіпель, пададзеным
як эпіграф да ўсяго дасьледвань
ня, гучыць думка аб тым, што бе
ларускі друк на эміграцыі – гэта
частка радзімы, частка ўсёй Бе
ларусі, “якую эміграцыя прад
стаўляла... у сужыцьці з іншымі
дзяржавамі й народамі”. Ва ўсту
пе да кнігі падкрэсьліваецца,
крах савецкай імпэрыі выклікаў
шырокую цікавасць да беларус
кай эміграцыі, да яе гісторыі, дру
ку. І далей сабраныя ў разьдзе
лах гэтага выданьня даведчыя,
гістарычныя, аналітычныя, ста
тыстычныя ды іншыя матэрыя
лы пераканаўча адлюстроўваюць
значэньне беларускай прэсы на
Захадзе ў захаваньні нацыяналь
най духоўнасьці, паказваюць яе
ролю “лучніка між людзьмі”,
ахоўніка супроць асыміляцый
ных працэсаў, ахоўніка роднай
мовы, звычаяў, веравызнаньняў,
нацыянальнага самапачуцьця.
Аўтар прааналізаваў амаль ці
ня ўсе літаратурныя крыніцы па
гэтай тэме, выкарыстаў безьліч
архіўных матэрыялаў, у тым лі
ку прыватных збораў, гутарыў з
многімі асобамі, якія мелі дачы
неньне да таго, што выдавалася
на эміграцыі. Перед чытачом
паўстаюць ня толькі зьвесткі аб
шматлікіх друкаваных выдань
нях, але і згадкі пра цікавыя па
дзеі з жыцьця беларусаў у краі
нах, дзе яны апынуліся ў розныя
часы. Узьнікае ўражаньне, што
мы чытаем старонкі гісторыі на
шай эміграцыі і асэнсоўваем
увогуле яе значэньне ў нацыя
нальнай гісторыі беларусаў.
Першы раздзел кнігі прысьве
чаны розным асьпектам выву
чэньня гэтай праблемы. Узгад
ваюцца першыя цікавыя дась
ледваньні беларускай замежнай
прэсы; сярод іх, напрыклад, “На
чыстым аркушы, або рэдкі фено
мен рукапіснага друку” А. Ада
мовіча (Мюнхэн, 1947), або “Ка
роткі начырк да гісторыі бела
рускага часапісьменства” (Ня
меччына, 1950). Пасьля Другой
сусьветнай вайны вельмі многа
беларусаў апынулася ў Нямеч
чыне, і там свая журналістыка
пачыналася з рукапіснага і рата
тарнага друку. Беларускія арты
кулы друкаваліся тады і ў інша
моўных выданьнях – гішпанс
кіх, украінскіх ды іншых. А по
тым пачалі зьяўляцца сапраўд
ныя друкаваныя беларускія ча
сапісы: “Пагоня”, “Шляхам
Жыцьця”, “Крывіцкі Сьветач”,
“Беларускі Царкоўны Голас”,
“Беларус на Чужыне” ды іншыя.
Ю. Гарбінскі падрабязна рас
казвае пра падзеі ў беларускім
друку таго часу, палемізуе з не
гатыўнымі ацэнкамі беларускіх
замежных публікацыяў, што
зьяўляліся на радзіме ў той час і
пазьней. Ён прыводзіць цытаты
зь вельмі тэндэнцыйнага агляду

пісьменьніка Барыса Сачанкі
“Беларуская эміграцыя: факты і
меркаваньні”, паказвае яўную
пракамуністычную, прасавец
кую палітызаванасьць гэтай пуб
лікацыі. Зрэшты, такіх прыкла
даў можна прывесьці шмат. (Са
свайго вопыту прыгадваю, што
толькі не давялося чытаць тады ў
падсавецкі час пра беларусаў у
замежжы!). Трапна прыводзіць
Юры Гарбінскі і цытату з “Адка
зу Барысу Сачанку” К. Акулы,
дзе апрача прынцыповай нязго
ды сказана і пра тое, што белару
сы на эміграцыі “аддавалі цяжка
запрацаваныя грошы, каб выда
ваць “Запісы”, газэты і часапісы,
будаваць сьвятыні і грамадзкія
дамы, пры ўсім гэтым змагаючы
ся праз свае публікацыі зь вялі
кім патокам хлусьні з Масквы і
Менску”. Згаданая палеміка
актуальная і сёньня.
Уражваюць і сабраныя аўта
рам зьвесткі і прыклады пра бе
ларускі друк у першыя паваен
ныя гады і пазьней, а таксама
прыведзеныя ўзоры ўліку і ста
тыстыкі з таго часу, напрыклад,
зьвесткі аб беларускай прэсе ў
шасьці краінах, надрукаваныя ў
часапісе “Божым Шляхам” №
1(28), Парыж, 1950 г., ды і пазь
ней у гэтымжа ды і ў іншых бе
ларускіх выданьнях. Трэба ад
значыць шырокае выкарыстань
не аўтарам зьвестак з самых роз
ных бібліяграфічных выданьняў,
цытаваньне і спасылкі на працы
шэрагу выдатных дасьледчыкаў
у галіне беларускай бібліяграфіі,
такіх як М. Панькоў, З. і В.
Кіпелі, Ч. Будзька, Ю. Віцьбіч,
Я. Запруднік, В. Тумаш, пазьней
– Л. Юрэвіч ды многія іншыя.
Наступны разьдзел гэтай кнігі
прысьвечаны агульнаму шыро
каму разгляду беларускага пэры
ядычнага друку на Захадзе. Най
перш дасьледуецца яго тэматы
ка, шляхі і спэцыфіка разьвіць
ця, профілі выданьняў, іх пэрыя
дычнасьць. Зьвяртаецца ўвага
на многія цяжкасьці арганізацыі
друку пасьля выезду беларусаў
у 50я гады зь Нямеччыны ў роз
ныя краіны. Аўтар падкрэсьлі
вае, што разгляд усёй пэрыёдыкі
беларускай дыяспары на Захадзе
асабліва неабходны як зварот да
кантэксту, у якім функцыянавалі
непасрэдна рэлігійныя выданьні.
Таму, магчыма, і атрымалася
так, што кніга, прысьвечаная рэ
лігійнаму друку, распавядае і аб
усіх беларускіх пэрыядычных
выданьнях дыяспары. І ад гэтага
толькі ўзрастае цікавасьць да
кнігі Юрыя Гарбінскага, яе да
ведчапазнавальнае значэньне.
Аўтар спасылаецца на шэраг
цікавых дакумэнтаў таго часу,
многія зь іх цытуе. Уражвае, на
прыклад, запіс справаздачы з па
седжаньня пленуму Беларускае
Цэнтральнае Рады ў Бэрліне 4
сьнежня 1944 г. Цікава, што
праблемы беларускай прэсы
ўжо тады разглядаліся неадрыў
на ад усіх праблемаў жыцьця
эміграцыі. Толькі ў Нямеччыне
за некалькі паваенных гадоў за
фіксавана 120 (!) назоваў бела
рускіх выданьняў. Потым бела
руская прэса пачала зьяўляцца ў

іншых краінах: Аўстрыі, Бэльгіі,
Францыі, Вялікабрытаніі, Гішпа
ніі, Ватыкане, Італіі, Канадзе,
Аргентыне, Аўстраліі і ЗША.
Прыводзяцца некаторыя пака
зальныя статыстычныя зьвесткі:
у 1945 – 2005 г.г. беларуская ды
яспара выдавала 361 беларуска
моўны пэрыёдык і ўдзельнічала
ў выпуску 65 іншамоўных дру
каў, агульная колькасьць нума
роў склала больш за 7300.
У кнізе прасочваюцца працэсы
ўзьнікненьня многіх выданьняў,
расказваецца аб іх стваральні
ках і выдаўцах, гаворыцца аб
шматлікіх арганізацыйных і пра
фэсійных цяжкасьцях. Мы да
ведваемся, напрыклад, аб тым,
што пэўныя структуры беларус
кай дыяспары ў Амэрыцы пачалі

фармавацца на пачатку 20х га
доў мінулага стагодзьдзя ў Нью
Ёрку і Чыкага. Юры Гарбінскі пе
раканаўча паказвае, што ўзьнік
неньне эміграцыйнай прэсы не
пасрэдна зьвязана зь дзейнась
цю шэрагу грамадзкіх і рэлігій
ных арганізацыяў. Прыемна бы
ло, між іншым, даведацца, што ў
нас у Чыкага ўжо ў кастрычніку
1926 году пачала выходзіць газэ
та “Беларуская Трыбуна”. А
ўвогуле ў ЗША ў 1948 – 2005 га
дох друкаваліся 123 беларускія
выданьні. Чытачам, вядома, бу
дуць цікавыя і лічбы, што сьвед
чаць пра іх тэматычнафункцыя
нальную разнастайнасьць: гра
мадзкапалітычныя – 56, рэлі
гійныя – 28, навуковапрафэ
сійныя – 14, моладзёваскаўцкія
– 12, літаратурнаграмадзкія –
9, вайсковавэтэранскія – 3, гу
марыстычнасатырычныя – 1.
Акрамя газэтаў і часапісаў, вы
даваліся і іншыя друкаваныя
формы: бюлетэні, камунікаты,
абежнікі (інфармацыя і важныя
загады), календары, паштоўкі...
Прыводзяцца ў кнізе і шмат
лікія імёны тых асобаў, якія
бралі актыўны ўдзел у такой па
трэбнай і неабходнай выдавец
кай справе, зь якімі цяжкасьцямі
сустракаліся тыя, хто непасрэд
на рэдагаваў, фінансаваў, рыхта
ваў і распаўсюджваў гэтыя вы
даньні. Падрабязна аналізуе аў
тар тэматыку публікацыяў і ас
ноўныя рубрыкі друку, формы і
жанры прэсы, ужываньне кіры
ліцы і лацінікі, тэхнічныя пара
мэтры і спосабы памнажэньня,
прыводзіць нават зьвесткі пра
фарматы, памеры і наклады пэ
рыядычных выданьняў.

Наступны вялікі разьдзел пры
сьвечаны непасрэдна беларус
кай рэлігійнай пэрыёдыцы. Мы
даведваемся, што яна пачынала
ся ў 1913 – 1920 г.г. асобнымі
каталіцкімі выданьнямі, а ў між
ваенны пэрыяд у Другой Рэчы
Паспалітай выходзіла 13 беларус
кіх пэрыёдыкаў. Асобныя не
шматлікія богаслужбовыя і цар
коўнанарматыўныя друкі зьяві
ліся падчас нямецкай акупацыі ў
гады Другой сусьветнай вайны.
Прыводзяцца вельмі паказаль
ныя зьвесткі і аб тым, што ў пад
савецкай Беларусі ў 1920 – 1941
і 1944 – 1988 гадах легальна ня
выйшла ніводага беларускамоў
нага царкоўнага выданьня.
Вядома, менавіта на эміграцыі
пачаў разьвівацца друк рэлігій
ных пэрыядычных выданьняў.
Аўтар прыводзіць пераканаўчыя
зьвесткі па розных краінах, дзе
была і ёсьць нашая дыяспара.
Зноў пераконваюць лічбы ста
тыстыкі: ў 1946 – 2005 гадах на
шымі эмігрантамі на Захадзе вы
давалася 78 рэлігійных пэрыё
дыкаў і календароў: 68 – бела
рускамоўных і 10 – англамоў
ных. А прапорцыі з улікам кан
фэсійнай прыналежнасьці вы
глядаюць так: праваслаўную
прэсу і календары прадстаўля
юць 34 выданьні, каталіцкія –
21, пратэстанцкія – 13.
Вельмі цікавыя запісаныя Ю.
Гарбінскім разважаньні многіх
вядомых асобаў нашай эмігра
цыі адносна ролі і значэньня рэ
лігійных друкаў у жыцьці роз
ных пакаленьняў дыяспары. Вя
домы гісторык і публіцыст Ян
Запруднік, напрыклад, зьвяртае
ўвагу, што беларускія цэрквы бы
лі месцам аб’яднаньня людзей
ня толькі па прычыне іх нацыя
нальнай сьвядомасьці. Людзі ве
далі, што “царква вучыць дабру,
царква спрыяла таварыскім су
стрэчам, знаёмствам, і адначас
на была месцам малітвы”. Зы
ходзячы з гэтых меркаваньняў і
ідзе ў кнізе далейшы падрабязны
разгляд рэлігійных беларускіх
друкаў у розных краінах. Вельмі
прыемна было чытаць пра вы
даньні ў нас у Чыкага, такія як
“Беларуская Царква”, “Бела
рускі Праваслаўны Часапіс” і
іншыя, пра самаадданых ініцыя
тараў і дзеячоў выдавецкіх спра
ваў – Вацлава Пануцэвіча, Ніка
дыма Жызьнеўскага і шэраг ін
шых. Цікава было дазнацца, на
прыклад, што “Беларускі Права
слаўны Часапіс” выдавала ката
ліцкая вуніяцкая суполка. Мы
знаёмімся са складамі рэдакцыяў
рэлігійных часапісаў і календа
роў, чытаем водгукі і нават поў
ныя лісты ад асобных чытачоў у
розныя гады і ў розных краінах.
Падрабязна даследуецца ў кні
зе тэматыка і зьмест матэрыя
лаў і жанры беларускай рэлігій
най прэсы. Апрача артыкулаў
непасрэдна на рэлігійныя тэмы,
там друкаваліся зьвесткі пра ду
хоўнае і грамадзкакультурнае
жыцьцё ў замежжы і падсавец
кай Беларусі, асьвятляліся важ
ныя рэлігійныя і іншыя падзеі
міжнароднага маштабу і ўдзел у
іх беларусаў. Распавядалася пра

нацыянальныя сьвяты беларусаў
і народаў краінаў, дзе жыла на
ша дыяспара, паведамлялася
пра творы беларускіх пісьменьні
каў, часам друкаваліся асобныя
ўрыўкі зь іх. Гаворыцца ў дасьлед
ваньні пра высокі ўзровень мовы
беларускіх рэлігійных выдань
няў, пра многія арганізацыйныя і
фінансавыя цяжкасьці, пра пра
блемы распаўсюджваньня.
Асобны разьдзел прысьвечаны
самым разнастайным так зва
ным графічным друкам беларус
кай дыяспары. Расказваецца пра
выданьне паштовак, як рэлігій
ных, так і сьвецкіх; прычым пра
следжваецца гісторыя іх выдань
ня ў Беларусі і ў дыяспары. Мы
даведваемся таксама пра вы
даньне картакпамятак, альбо
маў, паштовых марак і проста
друкаваных налепак.
Нельга не адзначыць высокі
паліграфічны ўзровень гэтай кні
гі. Уражваюць самыя разнастай
ныя, вельмі старанна выкананыя
даведчыя табліцы, схемы і дыя
грамы. Асабліва гэта тычыцца
каляровых параўнаўчых дыягра
маў з самымі рознымі паказьні
камі аб беларускім друку ў роз
ных краінах. Амаль траціну ўсёй
кнігі складаюць каляровыя ілю
страцыі: вокладкі выданьняў,
малюнкі, фатаздымкі, якія былі
зьмешчаныя ў выданьнях, асоб
ныя тэматычныя налепкі, памят
ныя паштоўкі. Усё гэта ўспры
маецца як каталёг сваеасаблівай
выставы беларускага друку. Да
кнігі далучаны і СД з тэматыч
нымі табліцамі і статыстычнымі
паказьнікамі пэрыядычных ды
іншых публікацыяў.
Завяршаюць выданьне шматлі
кія паказальнікі: пералік архіў
ных крыніцаў, сьпіс асобаў, зь
якімі аўтар сустракаўся і запісаў
размовы, пералік выкарыстанай
літаратуры, агульны паказьнік
назваў і паказьнік асобаў, якія
ўзгадваюцца ў выданьні, паказь
нік геаграфічных назваў. Зака
нчваецца кніга падагульняючы
мі артыкуламі на польскай і ан
гельскай мовах.
Кніга “Беларускі рэлігійны
друк на Захадзе” выдадзена пры
непасрэдным удзеле і дапамозе
Беларускага Інстытуту Навукі і
Мастацтва, Катэдры Беларускай
Філялёгіі Факультэту Прыклад
ной Лінгвістыкі і Ўсходнесла
вянскіх Філялёгіяў Варшаўскага
Ўнівэрсытэту, Інстытуту Славіс
тыкі Польскай Акадэміі Навук.
Падзякуем гэтыя ўстановы, а
таксама аўтару – Юрыю Гарбін
скаму за яго тытанічную працу,
за вельмі высокі навуковы ўзро
вень гэтага дасьледваньня. Тое,
што ён зрабіў – гэта сваеасаб
лівая энцыкляпэдыя духоўнага
беларускага жыцьця. Знаёмства
са зьместам і падрабязнасьцямі
гэтай кнігі ў наш час, даволі
складаны і нялёгкі з пункту гле
джаньня нацыянальнага адра
джэньня, дае неабходнае адчу
ваньне сур’ёзнасьці і глыбіні
зробленага ў беларускай дыяс
пары за многія гады. Мы яшчэ
раз пераконваемся ў значнасьці
выяваў беларускай духоўнасьці,
у тым, што яны могуць і павінны
стаць асновай нашай агульнай
мэты – свабоднай і незалежнай
беларускай дзяржавы.

Ванкарэм НІКІФАРОВІЧ
(Чыкага)
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Кастрычніцкі сход аддзелу БАЗА ў Нью-Ёрку
К

астрычніцкі сход адбыўся ва ўмовах, калі новае
кіраўніцтва Фундацыі Крэчэўскага, абранае на
сходзе, які праходзіў з парушэньнямі і ў адсут
насьці тэксту Статуту, абмежавала кіраўніцтву Нью
Ёрскага аддзелу доступ да пямешканьня, у якім ужо
больш як 35 год адбываюцца штомесячныя сходы аддзе
лу. Калі кіраўнікі аддзелу прыбылі ў Фундацыю 11 каст
рычніка для падрыхтоўкі да сходу, дзьверы ў яе былі зам
кнутыя на новы замок, да якога мусілі падбіраць ключы.
Тым ня менш, сход адбыўся.
Напачатку сходу старшыня аддзелу Віталь Зайка, даў
кароткую падборку навінаў пра падзеі ў Беларусі. У пры
ватнасьці былі закранутыя перапіс насельніцтва, бела
рускарасейскія вайсковыя манэўры “Захад2009”, па
седжаньне кіраўнікоў краінаў СНД у Кішынёве дзе на
зіралася пэўнае збліжэньне кіраўніка Беларусі й прэзы
дэнта Ўкраіны, грамадзкія слуханьні аб пабудове АЭС у
Астраўцы, на якую не дапускалі незалежных назіраль
нікаў, і трохсэрыйны фільм пра Другую сусьветную вай
ну ў Беларусі ў праграме кампаніі БелСат.

Затым выступіў рэдактар альманаху Марат Клакоцкі.
Ён у прыватнасьці адзначыў: “Альманах ужо трэці год
публікуе беларускамоўных аўтараў замежжа, і ў гэтым
выпуску прадстаўленыя 23 аўтары зь 9 краінаў. Матэры
ялы зьбіраюцца на працягу году, таму ужо цяпер можна
дасылаць творы для наступнага выпуску, які выйдзе ў
жніўні 2010 году.” Сп. Клакоцкі заклікаў прысутных па
думаць і ўзважыць свае здольнасьці. Ня выключана, што
ў гэтай залі сядзяць патэнцыйныя аўтары, бо і для боль
шасьці аўтараў альманаху публікацыя ў ім – гэта пача
так. Затым сп. Клакоцкі запрасіў выступіць прысутных
аўтараў сёлетняга выпуску альманаху.

З жыцьця ў Заходняй Беларусі
З гутаркай пра некаторыя асьпекты культурнага і па
літычнага жыцьця ў Заходняй Беларусі ў міжваенны час
выступіў былы шматгадовы старшыня Галоўнай управы
БАЗА Антон Шукелойць. Напачатку ён у сувязі з прэ
зэнтацыяй альманаху падзякаваў рэдактару і аўтарам,
адзначыўшы, што, сапраўды, альманах ёсьць сьведчань
не таго, што Беларусь жыве, і коратка спыніўся на бела
рускай выдавецкай справе ў Амэрыцы.
Затым прамоўца гаварыў аб справе нацыянальнасьцяў
у Заходняй Беларусі, і на дзейнасьці этнолягаў і лін
гвістаў Мушынскага, Абрэмскага, Асоўскага, якія за
краналі ў сваіх досьледах і беларускія пытаньні.

Прэзэнтацыя альманаху БЕЛАРУС-2009
Затым адбылася прэзэнтацыя трэцяга выпуску літара
турнага альманаху беларускіх пісьменьнікаў замежжа
“Беларус2009”, які выходзіць ад 2007 году ў выдавецтве
газэты “Беларус”. Напачатку прэзэнтацыі з словам пра
традыцыю беларускамоўных альманахаў выступіў ды
рэктар Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва
(БІНіМ) Вітаўт Кіпель. Наогул у беларусаў альманахі
сталі звычайнай зьявай, і ў гісторыя вядомыя такія аль
манахі, як “Вялікодная пісанка”, “Калядная пісанка”,
“Маладая Беларусь”, “Дыямэнты”, “Адраджэньне”.
Шматлікія клясычныя творы беларускай літаратуры,
такія як “Курган” Я. Купалы, “Новая Зямля” Я. Коласа
– упершыню выйшлі менавіта ў альманахах. Альманах
газэты “Беларус” – літаратурны. У ім спрабуюць свае
сілы людзі, якія пішуць пабеларуску і жывуць паза ме
жамі Бацькаўшчыны. Можна спрачацца пра мастацкія
вартасьці паасобных твораў, але ясна адно – беларускае
мастацкае слова на чужыне, дзякуючы гэтаму альмана
ху, атрымала сваю трыбуну і пляцоўку, і ўжо гэта ёсьць
вялікім культурніцкім зьдзяйсьненьнем і немалым гра
мадзкім ахвярным ўчынкам з боку рэдактара альманаху
і газэты “Беларус” Марата Клакоцкага. Таму і альманах
“Беларус2009” ёсьць здабыткам нашага літаратурнага
працэсу. Гэтая справа вымагае ўхваленьня і падтрымкі.
Дапамога можа быць пяром, для тых, хто адчувае што
здольны пісаць, ну а для ўсіх чытачоў – гэта падтрымка
грашыма, каб набывалі і чыталі. Сп. Кіпель уручыў ад
імя БІНіМу сп. Клакоцкаму нядаўна выданую кнігу “Бе
ларускі рэлігійны друк на Захадзе 19452005”.

Наступны сход
нью-ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца

13 сьнежня 2009 году
ў Фундацыі імя П. Крэчэўскага па адрасу:
166+34 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432
Даезд цягніком падземкі F да прыпынку 169th St; адтуль 2 блёкі да скрыжаваньня 167 й вул. і Готык Драйв.
Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.

Уплаты ў ньюёрскі аддзел шліце на адрас:
Belarusan American Association
P. O. Box 230249
Brooklyn, NY 11223
Чэкі выпісвайце на
Belarusan American Аssociation.

ўспрымаць яе трэба менавіта як літаратурны твор, у якім
крытыкуюцца зьявы нашага жыцьця перш за ўсё, а не
асобы. Як там і напісана ў канцы, супадзеньні выпадко
выя і ня так важныя. Ня трэба шукаць “правобразы”, а
трэба задумацца над зьявамі, там апісанымі.”
Наступнай выступіла аўтарка, якая друкуецца ў аль
манаху ўпершыню Валянціна Якімовіч. Яна падзякава
ла сп. Клакоцкаму за магчымасьць для столькіх людзей
выявіць свае літаратурныя здольнасьці, і наогул за ах
вярную працу ў справе выданьня альманаху і газэты
“Беларус”. “Марат наракаў, што я ігнарую альманах,
нічога не пішу. Я сама сабе думаю, што пісаць, калі за
рознымі справамі, працай і сьвету белага ня бачыш. А
потым падумала, чамуб не апісаць тое, з чым спатыкала
ся сама, што ведаю. Вось і села пісаць. Плёнам гэтага
сталі два мае апавяданьні.” Сп. Якімовіч прачытала
ўрыўкі з сваіх твораў.

Перапіс насельніцтва ў Беларусі
Сп. В. Кіпель уручае кнігу М. Клакоцкаму.
Першым аўтарам выступіў Георгі Аскерка: “Я ўдзяч
ны за публікацыю. Вопыту друку ў мяне не было, хоць
вершы пісаў зь дзяцінства. Тое, які вынік – гэта лепей
казаць тым, хто прачытае. Наогул, пажадаўбы кожнаму
застацца сабою, каб рабіць тое, што любіш. У вершы па
беларуску не закладаў ніякага палітычнага зьместу,
проста хацелася пісаць на роднай мове.”
Наступным выступіў Віталь Зайка, ён адзначыў, што ў
сваім апавяданьні “Кося” зьвярнуўся да тэмы Другой су
сьветнай вайны. “Гэтая тэма дасюль застаецца балючай
і пякучай у шмат якіх аспэктах. Уся праўда пра тую вай
ну яшчэ ня выявілася, і наўрад ці ў бліжэйшы час нашае
грамадзтава на Бацькаўшчыне зможа свабодна абмяркоў
ваць яе. Маё апавяданьне ёсьць спроба мастацкім сло
вам пераасэнсаваць падзеі, што ўсё далей адыходзяць у
гісторыю, паглядзець на іх з нэйтральнага боку, без ідэ
алягічнай афарбоўкі. Ці атрымалася – судзеце вы”.
Затым узяў слова паэт і бард Сяржук СокалаўВоюш,
які сказаў: ”Альманах – гэта выдатная і цудоўная зьява.
Гэта зьява ўнікальная, бо некаторыя імёны, якія патра
пілі ў альманах, могуць ужо ніколі не зьявіцца. Я ў гэтым
выпуску “пазначыўся” у двух месцах. Гэта – мая паэма
“Родны кут”, якая заклікае любіць сваё, спрабуе дака
заць, што мы ня ёсьць на пэрыфэрыі, што мы для сябе
ёсьць і павінны быць цэнтрам. Другое, што ня менш, а
можа больш важнае – гэта прадмова да ананімнай паэ
мы, якой завяршаецца альманах, і якая зьявілася тут у
нас і закранае жыцьцё беларусаў Амэрыкі. Парознаму
можна ставіцца, можа негатыў, можа і бруд. Але тым,
хто творыць зло – толькі публічнасьць і адкрытасць мо
гуць супрацьстаяць. Гэта добра, дарэчы, у адносінах да
любога чалавека. І таму выхад паэмы – гэта, думаю, зна
чыць, што жыве Беларусь. Як у клясыка: “Я маўчумаў
чу, трываю, але скора загукаю”. Альманах і газэта “Бе
ларус” жывуць дзякуючы падпішчыкам, і таму далучаю
ся да закліку, каб вы не заставаліся ўбаку”.
Сп. Клакоцкі дадаў у справе ананімнай паэмы: “Гэтая
паэма спрэчная, і друкаваць яе не адразу вырашыў. Але

У сувязі з інфармацыямі пра перапіс насельніцтва, які
павінен быў адбыцца у Беларусі з 14 па 24 кастрычніка,
шэраг прамоўцаў выказаліся па пытаньнях, датычных
фіксацыі мовы і нацыянальнасьці насельнікаў Беларусі.
Сп. Шукелойць закрануў свой досьвед з польскага пе
рапісу 1931 г., калі ён узяў у ім удзел як вучань 5 клясы
гімназіі, і як пацярпеў за тое, што запісваў сялянаў Аш
мяншчыны беларусамі.
Сп. Вітаўт Кіпель распавёў пра фіксаваньне сваёй на
цыянальнасьці эмігратамі зь Беларусі ў ЗША. У савецкія
часы было няпроста дабіцца, каб амэрыканскім белару
сам ставілі ў пашпарце Беларусь як краіну нараджэньня
(бо лічылі што СССР), але гэта тым ня менш удавалася.
Ён закрануў пытаньне палешукоў, якіх сёлета, магчыма,
будуць фіксаваць як асобную нацыянальнасьць, што не
дарэчна і небясьпечна.

Рознае
У разьдзеле “Рознае” прагучэлі абвесткі й паведам
леньні. Адбыліся знаёмствы з гасьцямі аддзелу, людзьмі
якія ўпершыню прыйшлі на сход.
Пасьля сходу аддзелу адбылося паседжаньне ўправы
БАЗА, на якім абмяркоўваліся два пытаньні. Першае –
раптоўнае абмежаваньне доступу да памяшканьня Фун
дацыі, якое ўвялі новыя кіраўнікі Фундацыі імя Крэчэў
скага на чале з старшынём Вячкам Станкевічам, нягле
дзячы на тое, што аддзел БАЗА некалькі дзясяткаў гадоў
карыстаўся памешканьнем, не спатыкаючы ніякіх праб
лемаў і не ствараючы іх. Адзін з прысутных на сходзе
сяброў Фундацыі (ёнжа сябра ньюёрскага аддзелу БА
ЗА і Галоўнай управы БАЗА) прапанаваў ньюёрскаму
аддзелу “набыць уласнае памешканьне і зьбіраўся там”.
Абгрунтаваньня да зьмены замку і адмовы даць ключ ён
ня даў. На паседжаньні было пастаноўлена зьвярнуцца
да кіраўніцтва Фундацыі з патрабаваньнем забясьпе
чыць кіраўніцтва аддзелу ключом ад зьмененага замку.
Другім было абмеркавана пытаньне канкрэтных кро
каў па ажыцьцяўленьні праграмы сьвяткаваньня 60х
угодкаў БАЗА.

Віталь ЗАЙКА
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Нашая
фанатэка

К

аліб узьнікла неабходнасьць
скласьці рэйтынг самых арыгі
нальных з музычнага пункту гле
джаньня камандаў Беларусі, то, упэўне
ны, гурт “LitvinTroll” і іх дэбютны альбом
«Rock&troll» быўбы сярод лідэраў. Па
першае таму, што “LitvinTroll” выконвае
бескампрамісны варыянт blackmetal.
Падругое, асновай яго гукавой атмасфэ
ры сталі беларускія дуды, якія гучаць по
быч з электрычнымі гітарамі. Так, бела
руская дуда, як я ня раз падкрэсьліваў у
сваіх артыкулах, заняла трывалае месца
ў складах беларускіх рокгуртоў. Успом
нім, для прыкладу, альбомы і канцэртыя
выступы “Znich”, “Neuro Dubel”, “Па
лац”... Але, бадай, толькі музыкі “Litvin
Troll” зрабілі беларускую дуду асноўным
інструмэнтам ў гурце, аддалі ёй салірую
чыя (разам з электрычнай гітарай А. Са
вянка) партыі, а сцэнічныя рухі салістаў
і мізансцэны са старажытным інструмэн
там сталі асновай шоў гурта
“LitvinTroll”.
Для таго, каб беларускай дуда не згу
білася (як і ўсе акустычныя інструмэнты)
сярод шторму “электрычнага” metalгу
чаньня, выканаўцы павынаходніцку
адаптавалі дуду для вялікіх канцэртных
заляў. Дзеля гэтага да рагаўнёў інстру
мэнтаў Андрэя Апановіча і Васіля Вера
бейчыкава (яныж выконваюць і вакаль
ныя партыі) былі прымацаваныя невя
лікія радыёмікрафоны. Гэтыя прыстаса
ваньні сучаснай тэхналёгіі дазваляюць
гукарэжысёру гурта рабіць так, каб дуда
на фоне іншых інструмэнтаў гучала сака
віта, была дастаткова заўважна і надава
ла гурту таго беларускага шарму, пра які
кажуць слухачы, якія бывалі на канцэр
тах “LitvinTroll” ці праслухалі іх першы
альбом “Rock&troll”. Але, як заўсёды,
акцэнтуе ўвагу слухачоў і крытыкаў лі
дэр гурта Андрэй Апановіч, беларускія
дуды ў гурце гучаць натуральна, без кам
путарнай апрацоўкі, без падману слуха
чоў вартымі жалю “мінусоўкамі”...
Гэтыя твочыя прынцыпы, у вялікай сту
пені, знайшлі сваё адлюстраваньне на вы
дадзеным альбоме “Rock&troll”. Назва
дыска зьяўдяецца працягам вынайдзена
га імі міта пра троляў, якія былі “сваімі”
на Літве. Зь першайжа інструмэнталь
най кампазыцыі альбому “Лысы верабей”
музыкі дэманструюць шыкоўныя магчы
масьці старажытнай дуды, асабліва, у
складзе дуэту віртуозаў АпановічВера
бейчыкаў. Тут, відавочна, адчуваецца
ўплыў музычных распарацоўвак гурта
“Стары Ольса”, творчасць якіх “ліцьвін
тролі” вывучылі дасканала: А. Апановіч
па сумяшчальніцтву – удзельнік “Старо
га Ольсы”. З выканаўчага пункту гле
джаньня, “Лысы верабей” – адна з самых
яскравых кампазыцыяў гурта, да тагож,
своеасаблівы камэртон усяго дыску.
Што тычыцца наступнай музычнай
п’есы “Rock&troll”, то тут трэба казаць
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“LitvinTroll”: на крок да сакрэтаў мінуўшчыны
пра даніну павагі да клясічных прынцы
паў paganmetal, які ў многіх краінах
Эўропы зьяўляецца для моладзі мастком
да знаёмства з музычнай і фальклёрнай
спадчынай. Вось і наступныя трэкі з но
вага альбому “LitvinTroll” сьведчаць пра
гэта. Народная песня “Дуброва” ўспры
маецца, як шчырая даніна павагі сучас
ных музыкаў скарбам нацыянальнай му
зычнай спадчыны. Але “Дуброва” – гэта
і роккампазыцыя, у якой адчуваецца
ўплыў клясыкаў гард і мэталроку. У гэ
тай песьні, акрамя віртуозаўдудароў,
адзначу і “клясічную” працу рытмсэк
цыі гурта ў складзе басіста Алега
Клімчанкі і бубнача Сяргея Тапчэўскага
(цяпер служыць танкістам у беларускім
войску). Сваеасаблівы акцэнт у “Дубро
ве” створаны дзякуючы дзявочаму вака
лу запрошанай на запіс Анастасьсі Апа
новіч.
Прасьцейшы спосаб здабыць папуляр
насьць і вядомасьць – прапанаваць кавэ
ры на знакамітыя “эвергрыны”, да якіх у
Беларусі адносяць песьні, вядомыя ў
аранжыроўках ансамбля “Песьняры” –
“Пахне чабор” ды клясычную “Купалін
ку”. Дзякуючы экстрымальным аранжы
роўкам удзельнікаў “LitvinTroll”, мы ма
ем варыянты гэтых кампазыцыяў з выраз
ным blackmetalадценьнем, якое “адця
няюць” гукі акустычных інструмэнтаў.
Не скажу, што гэтыя апрацоўкі зоймуць
пачэснае месца ў “залі славы беларуска
га рокнролу”, але такая музыка выму
шае параўнаць яе зь вядомымі слухачам
лірычнымі першакрыніцамі.
Імкненьне музыкаў “LitvinTroll” пера
ствараць знакамітыя мэлёдыі распаў
сюджваецца і на клясыку сусветнага ро
ку. Неблагім прыкладам такога кавэру ад
значу кампазыцыю Breaking The Law з
альбому 1980 году British Steel брытан
скага гэвіметал гурта Judas Priest. Тут і
чаргаваньне чыстых сьпеваў і “мэта
лічнага” вакалагроўлу, пераспляценьне
гітарных рокрыфаў, гукаў акардэона, на
якім грае клявішнік Дзяніс Вячэрскі. У
сувязі з гэтай кампазыцыяй адзначу, што
постмадэрнісцкія экспэрымэнты страчва
юць сваю актуальнасьць, а цэніцца свой
поляд, падкрэсьленьне тых прыхаваных
да часу ўнутраных нюансаў музычнага
твору, якія не выявіліся ў ягоным ары
гінале...
Відавочна, што беларускія этнографы
не зафіксавалі ў айчынным міталягічным
пантэоне “цёмных сілаў” наяўнасьць тро
ляў, якія былі характэрныя для многіх
краінаў Эўропы. Але беларуская міта
лёгія дае прыклады істот блізкіх да тро
ляў. Напрыклад так апісвае даведнік
“Міты Бацькаўшчыны” лешых: “Пахо
джаньне Лешых такоеж, як і ўсюды. Яны
родныя з Дамавікамі, Вадзянікамі, з Ру
салкамі, з паветранымі д’ябламі (віху
рамі) – словам, з усім, што вядома ў Бе
ларусі пад агульнай назваю “чарцё, чар
тоўе, чартоўня”... Лешыя – гэта тыя духі,
якія ўпалі ў лясы. Яны пасяліліся ў ляс
ных гушчарах. У іншых месцах яны з на
дыходам маразоў хаваюцца ў пекле і
толькі з вясною зьяўляюцца на паверхні.
Беларускія Лешыя, прынамсі боль
шасьць зь іх, не баяцца маразоў і заста
юцца на ўсю зіму. Наадварот, у моцную
сьцюжу яны больш чым калі палохаюць і
наводзяць жах на людзей...” Жах наво
дзяць і тролі, пра якіх сьпяваюць у гурце
“LitvinTroll”:
На старажытнай крывіцкай зямлі
Сярод лясоў і балот
Жахлівыя злосныя тролі жылі
І жэрлі мясцовы народ...
Мы разумеем, што гэта міт, але музыкі
ствараюць такую рэалістычную карціну,

што пазбавацца яе ценяў вельмі склада
на.
Адзін з найбольш вядомых твораў на
дыску “Rock&troll” – швэдзкая стара
жытная песьня “Herr Mannelig”, вядомая
нашым слухачам па рэпэртуару нямецка
га metalгурта «In Extremo». Але і ў Бела
русі гэтая мэлёдыя выконвалася медыя
вальным гуртом “Ліцьвінскі хмель”. Пра
гэта сьведчыць запіс “Herr Mannelig” на
дыску “Медываль.
Музыка сярэдневеч
ных фэстаў”, выдань
не якога ажыцьцявіла
вядомы
беларускі
прадусар і арганіза
тар рыцарскага руху
ў краіне Арына Вя
чорка. І вось новая
інтэрпрэтацыя!
Што
тычыцца
зьместу кампазыцыі,
то крытыкамі і слуха
чамі яна называецца
найлепшай ва ўсёй
праграме. Бо, як пад
крэсьлівае музычны
крытык В. Марты
ненка, “толькі ў ары
ґінальным ды бела
рускім тэксьце, калі
слухаць песьню з бу
клетам у руках, душу
працінае траґізм сы
туацыі за так і не па
цалаваную нікім дач
ку дзікага троляпач
вары, каб скінуць зь
яе вядзьмарскія ча
ры.”
Але ня ўсе творы
гурта прэтэндуюць на арыгінальнасьць
альбо набліжаюць слухачоў да аўры
мінуўшчыны. Маю на ўвазе вельмі ёмкую
і экспрэсіўную кампазыцыю “Змроч
насьць”, якая створаная ў стылістычы
сімфаblackmetal. Вось толькі яе аран
жыроўкі занадта відавочна родніць гу
чаньне гурта зь легендай беларускай
paganсцэны гуртом “Znich”. Канешне,
мы ня можам выключыць узаемаўплываў
у прадстаўнікоў той стылістыкі, якую
спавядаюць выканаўцы. Але мусім заўва
жыць, што законы аўтэнтычнасьці твор
чай канцэпцыі, стварэньня арыгінальнага

гучаньня павінны працаваць на сто адсот
каў. Думаю, гэта разумеюць удзельнікі
гурта “LitvinTroll” і ў хуткім часе выпра
вяць невялікія недахопы дэбютнай пра
цы. Тым больш, што ў прыватнай гутарцы
Андрэй Апановіч паведаміў, што “ліць
вінтролі” цяпер працуюць над новымі
кампазыцыямі, над новай музычнай праг
рамай, якая будзе адрозьнівацца ад таго,
што ўжо створана.

На завяршэньне свайго аповеду пра но
вую CDкружэлку беларускага metalгур
та “LitvinTroll” адзначу, што выданьне
стала магчымым дзякуючы супрацы не
калькі партнэрскіх ініцыятыў: БМА
group, кампаніі “Будзьма беларусамі”, а
таксама, “Згуртаваньню беларусаў сьве
ту “Бацькаўшчына”. А ў “падзяках” му
зыкі гурта “LitvinTroll” шчыра дзячаць
вядомую ў Беларусі мэцэнатку, спадары
ню Ірэну КалядуСмірнову...

Анатоль МЯЛЬГУЙ,
музычны аналітык

ПАДПІСКА
на выданьні зь Беларусі на першую палову 2010 году
З дасылкаю зь Беларусі ў замежжа:
Назва, выдавец, мова
Пэрыядыч. друку
Наша Ніва, прыватная, беларуская
4 на месяц
Наша Слова, ТБМ, беларуская
4 на месяц
Часапісы: Arche, прыватны, беларуская
5 на 6 месяцаў
Дзеяслоў, прыватны, беларуская 3 на 6 месяцаў

Газэты:

Кошт, $
75
32
100
35

Жыхарам Беларусі:
(Çðàá³öå âàðòàñíû êàëÿäíû ïàäàðóíàê ñâà³ì ðîäíûì ö³ çíà¸ìûì ó
Áåëàðóñ³ - âûï³øûöå ³ì áåëàðóñê³ÿ âûäàíüí³, àïëàö³¢øû âûäàòê³ ¢ ÇØÀ)
Назва, выдавец, мова
Пэрыядыч. друку
Наша Ніва, прыватная, беларуская
4 на месяц
Наша Слова, ТБМ, беларуская
4 на месяц
Народная Воля, прыват., бел., рас.
16 на месяц
Часапісы: Arche, прыватны, беларуская
5 на 6 месяцаў
Дзеяслоў, прыватны, беларуская
3 на 6 месяцаў

Газэты:

Кошт, $
21
8
23
21
10

Вы можаце выпісаць і іншыя выданьні зь Беларусі. Па інфармацыю
зьвяртайцеся на адрас: hazetabielarus@att.net
Заўвага: газэты дасылаюцца авіяпоштаю, часапісы звычайнаю.
Дасылайце замовы на падпіску і аплату да 15 сьнежня 2009 г. на адрас:
BIELARUS, P. O. Box 3225, Farmingdale, NY 11735.
Чэкі, калі ласка, выпісвайце на імя BIELARUS.

Bielarus562c.qxd

11/9/2009

9:02 PM

Page 9

ÁÅËÀÐÓÑ

№ 562 Лістапад 2009 г.

7

Баранавічы, Рым, далей – увесь сьвет

Б

еларуская паваенная эміграцыя
ў Італію была большаю як, да
прыкладу, у Галяндыю, але знач
на меншаю ў параўнаньні з Даніяй ці
Бэльгіяй, Швэцыяй або Гішпаніяй. У гэ
тай краіне нібыта існавала некалькі ар
ганізацыяў – Беларускае Студэнцкае
Згуртаваньне ў Рыме, Беларускае Ката
ліцкае
Акадэмічнае
Згуртаваньне
“Рунь”, рэдакцыя часапісу “Зьніч”, але
ва ўсіх была аднолькавая адрэса – Via
della Transportina, 18.
Цэнтрам беларускага арганізаванага
жыцьця ў Рыме быў гаспадар памешкань
ня – рэдактар “Зьніча”, пісьменьнік, пе
ракладчык, заснавальнік і дырэктар бела
рускай сэкцыі Радыё Ватыкану пралат
Пётра Татарыновіч (18961978).
Зрэшты, эміграцыя зь Беларусі ў Італію
ніколі не была масаваю; ехалі сюды Ска
рынавым шляхам адзінкі – вучыцца. І ў
паваенныя гады сытуацыя бадай што не
зьмянілася (калі, натуральна, не лічыць
беларусаў у Другім польскім корпусе) –
невялікая купка інтэлігентаў, можа з
тузін, мо крыху болей.
Газэта
“Бацькаўшчына”
пісала
(№16(60), 5 кастрычніка 1949 г.): “Сянь

ня беларусаў у Італіі ня шмат. Засталіся
толькі студэнты, і тыя, якіх не хацела
прыняць IРО пад сваю апеку. Адносіны
італьянцаў да беларусаў, наагул, былі і
ёсьць добрыя. Аб гэтым сьведчаць факты,
калі італьянцы прымалі пад сваю апеку
тых, якіх адкінула ІРО і якім урады ад
мовілі сваю помач. Беларускія студэнты,
якія студыююць на італьянскіх унівэрсы
тэтах у Рыме, хаця жывуць у вельмі цяж
кіх матэрыяльных умовах, аднак ужо шы
рака ведамыя ня толькі ў Рыме, але і ўва
ўсёй Італіі.
Аб іх творчасьці ўжо многа раз пісалі
італьянскія газэты і журналы. Гэтак, ве
дамы беларус – прафэсар малярства сп.
Казак сваімі мадэрнымі, рэвалюцыйнымі
малюнкамі перавысіў усіх італьянскіх
мастакоў. Ягоныя працы цяпер у Італіі
цэняцца вельмі высока. Другі мастак,
опэрны сьпявак сп. Конюх, хаця яшчэ і
ня выступаў як актор, бо яшчэ канчае
студыі, але ўжо шырака ведамы. Ягоны
бас будзіць вялікія надзеі сярод спэцыя
лістаў.
Што тычыцца беларускага арганіза
цыйнага жыцьця ў Італіі, то яно з прычы
ны дрэнных матэрыяльных умоваў на
сяньня ня мае магчымасьцяў
на шырэйшае разьвіцьцё”.
Згаданы у артыкуле Пятро
Конюх, як і незадоўга перад ім,
1930х гадах, іншы знакаміты
сьпявак, Міхась ЗабэйдаСу
міцкі, менавіта ў Італіі выра
біўся на сусьветна прызнанага
прафэсіянала.
Ён нарадзіўся 8 сакавіка
1910 г. у вёсцы Турэц, штo зна
ходзіцца ў сёньняшнім Карэ
ліцкім раёне. У 1938 г. скон
чыў сельскагаспадарчыя кур
сы ў Вілейцы, пасьля чаго пра
цаваў у Баранавічах, дзе яго
засьпела вайна. У складзе
Польскага корпусу генэрала
Андэрса прымаў удзел у бітве
за МонтэКасына.
Тут, у Італіі, ён запісаўся ў
Акадэмію мастацтваў, дзе у
1951 г. атрымаў дыплём сьпе
вака, у 1956 г. – музычнага
крытыка і ганаровае званьне
Маэстра акадэміі.
Пра сваё жыцьцё гэтак пі
саў у НьюЁрк Вітаўту Тума
шу: “Цяжка надта дастацца ў
Опэру, несамавітая канкурэн
цыя, бo ў Італіі толькі можна
зарабіць у Опэры. Канцэртамі
Рым, 1956 год. Зьлева направа: Пятро КоV і Радыё зарабляю толькі на
нюх, айцец Татарыновiч i Рыгор Крушына.
пражыцьцё й на навуку. У су
Здымак з віртуальнага музэю Рыгора Крушыны часны момант не магу нара
(http://knihi.com/www/kum_mytoday_de/kruszyna/f каць, хоць зарабляю мала, але
ota/muzeum12.html).
хапае на ўсё неабходнае. У

мяне месяц таму быў імпрэсарыё з
Оперы Метрапалітэну, слухаў мя
не, запісаў мой рэпэртуар. Казаў,
што будзе для мяне шукаць працы
ў Амэрыцы. Надта былоб добра,
каб выехаць хоць на 6 месяцаў на
канцэрты, бо тут можна навучыц
ца, але грошы зарабляць трэба ў
Амэрыцы. […] Ня так даўно награў
восем песень у Ватыканскім Ра
дыё. Кс. Татарыновіч кожнае пят
ніцы a 18:30 пасьля свае мовы пуш
чае адну, а то і дзьве песьні”
(15.1.1953 г.).
На той час рэпэртуар сьпевака
складаўся як з опэрных, гэтак і на
родных песьняў у беларускай,
італьянскай, польскай, францус
кай, ангельскай, нямецкай, расейс
кай і ўкраінскай мовах.
У 1958 г. Конюха запрасіў да сябе
ў хор данскіх казакоў Сяргей Жа
раў. На працягу 27 гадоў працы ў гэ
тым калектыве сьпяваў і беларускія
песьні, асобныя зь якіх былі запіса
Мікалай Казак. Клясычная гармонія
ныя на кружэлкі, у тым ліку і “Ма
паміж пазытыўным і негатыўным.
гутны Божа”.
Памёр Пятро Конюх у Канадзе 14 ліпе Францыі, Аргентыне і нават Савецкім Са
юзе чаргаваліся з наведваньнямі Бела
ня 1994 г.
З Баранавічамі зьвязаны лёс і іншага рускай Хаткі ў Брукліне, лекцыямі па
новага рымляніна, згаданага ў тым даўнім мастацтву, хоць у грамадзкім жыцьці быў
артыкуле газэты “Бацькаўшчына”, – ма ня надта актыўным.
Мікалай Казак памёр 30 верасьня 1994
стака Мікалая Казака. Народжаны 4 ве
расьня 1917 г. у вёсцы Лушча Лунінецка году.
Ягоны архіў – біяграфічныя матэрыя
га раёну, ён скончыў сярэднюю школу ў
Варшаве ў 1930х, прафэсійную адука лы, ліставаньне, рукапісы, як выдрукава
цыю здабываў у Акадэміях Мастацтваў у ныя, гэтак і ніколі не апублікаваныя, ма
Вене і Рыме. Але першыя выставы адбылі люнкі, здымкі, што былі перададзеныя
ся менавіта ў Баранавічах у 19421943 гг. самім мастаком у 1977 і 1982 гг., усяго ка
Рым падзяліў Казакова жыцьцё на ля 350 адзінак, – захоўваецца ў славутым
дзьве часткі. За плячыма засталося жа Smithsonian Archives of American Art.
даньне сыйсьці ў манастыр, чаканьне з Камуж да архіву далёка – можа пагар
Сібіры бацькі, страта сям’і. У вечным го таць кнігу From action to dynamic
радзе малады мастак, ведамы сваймі пра silence: the art of Nikolai Kasak / John
цамі ў рэчышчы традыцыйнага рэаліс E. Bowlt and Nikolai Kasak ; with contri
тычнага мастацтва XIX ст., упершыню butions by Robert Kramer and Nicoletta
сутыкнуўся з мастацтвам абстрактным. Misler.. Salt Lake City, Utah (P.O. Box
Яго прыкмеціў і заапекаваўся Энрыка 58365, Salt Lake City 841580365) : C.
Прампаліні – цэнтральная постаць Дру Schlacks, Jr., 1991.
Варта дадаць, што папулярная ў нашай
гога Італійскага Адраджэньня. Мастацт
ва Казака, аўтара напісанага ў Рыме ма грамадзе сям’я музыкаў – Валянціна
ніфэсту “Physical Art – Action of Positive Пархоменка, Алесь і Вольга Казакі – ма
and Negative”, параўноўвалі з творамі ра юць да Мікалая Казака самае непасрэд
сейскіх канструктывістаў і Казіміра Ма нае дачыненьне: Алесь – пляменьнік ча
лавека, якога сёньня лічаць клясыкам ге
левіча.
На пачатку 1950х Казак пераехаў у амэтрычнага мастацтва.
НьюЁрк. Выставы ў Амэрыцы, Італіі,
Л. Ю.

Рэдакцыя газэты толькі даведалася, што Iрэна ЮХНАВЕЦ, народжаная 25.05.1921, дачка ведамага грамадзкага дзеяча Сымона Кандыбовіча, адыйшла ў лепшы сьвет 10.12.2008. Апошнія гады жыцьця
хварэла й жыла ў самоце: іхны адзіны зь Янкам Юхнаўцом (3.11.19216.01.2004) сын Кастусь (29.04.1948-27.10.2005) ненадоўга перажыў
свайго бацьку.

Сьв. пам. а. Ян АБАБУРКА
(01.09.1922 – 23.07.2009)

З

гуртаванне Беларусаў ў
Вялікай Брытаніі з су
мам паведамляе, што
23га ліпеня 2009га году на 88
м годзе жыцьця пасьля цяжкай
і працяглай хваробы памёр
адзін з заснавальнікаў ЗБВБ
айцец Янка Абабурка.
Янка Абабурка, сын Рыгора і
Алёны, нарадзіўся першага ве
расня 1921га году ў в. Морач

Нясьвіскага пав. (сёньня Клец
кі рн Менскай вобл.).
Пакінуў Беларусь у 1944м
годзе. У Нямеччыне ўступіў ў
армію генэрала Андэрса, слу
жыў ў Італіі. У 1946м годзе, як
вайсковец, прыехаў у Англію і
па звальненьні з войска праца
ваў у Шкотыі, але ў хуткім часе
вярнуўся ў Англію і пасяліўся ў
Манчэстары. Ад ліпеня 1947га

году – сябра Згуртаваньня Бе
ларусаў ў Вялікай Брытаніі.
Браў актыўны ўдзел у грамадз
кім і царкоўным беларускім
жыцьці ў Вялікабрытаніі. Ад
1953га году быў сябрам Згур
таваньня Беларускіх Камбатан
таў.
13 кастрычніка 1963 году ў
Карлсруэ (Нямеччына) высьве
чаны ў сьвятары БАПЦ мітра

палітам УАПЦ Ніканорам (Аб
рамовічам), дзе аддана праца
ваў на славу Божую і на ка
рысць беларускага народу. Іні
цыятар набыцьця царквы Жы
ровіцкай Божай Маці ў Ман
чэстары. Апекаваўся прыхо
дамі БАПЦ у Манчэстары,
Брадфардзе, Нотынгэме, Бір
мінгэме, Лёндане, Кэмбрыджы.
Быў кіраўніком БАПЦ у Вялі
кабрытаніі.
Пахаваны айцец Я. Абабурка
на “Southern Cemetery” у Ман
чэстары.
Управа ЗБВБ выказвае спа
чуваньні родным, блізкім і сяб
рам нябожчыка.
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Каляндар“БЕЛАРУСА”
100 гадоў таму, 1 лістапада
1909 г., у вёсцы Гіры на Вялей
шчыне нарадзіўся Іван Касяк.

І, Касяк прамаўляе на ўраV
чыстасьці ў Чыкага. 1985 г.
Архітэктар паводле адукацыі ён
стаў адным з архітэктараў Бела

рускай аўтакефальнай царквы ў
1942 г. У 1946 г. у паваеннай Ня
меччыне быў адным з тых, хто
змагаўся супраць адыходу герар
хаў у РЗПЦ і нават быў за гэта
пазбаўлены сьвятога прычасьця.
Але ўрэшце Касяк пагадзіўся зь
неабходнасьцю “часовага супра
цоўніцтва” зь япіскапамі, у тым
ліку і дзеля палітычных мэтаў.
У ЗША ён 32 гады ўзначаль
ваў Беларускі Кангрэсавы Камі
тэт, езьдзіў па сьвеце на кангрэ
сы Сусьветнай антыкамуністыч
най лігі. Ці не галоўнай мэты
жыцьця так і не дасягнуў: разам
зь Мікалаем Лапіцкім яму не
ўдалося стварыць адміністрацый
ную царкоўную адзінку ў юрыс
дыкцыі сусьветнага патрыярха
ту. Парафіі былі ў СаўтРывэры,
Чыкага, РычмандГіле, Лёндане,
а вось япіскапаў – Апанаса,
Філафея, Мацьвея (Сямашку) –

пераманіць не ўдалося, а потым
наогул ня стала кандыдатаў. Па
мёр Іван Касяк у 1989 г. у Чыка
га, а пахаваны ў СаўтРывэры.
2 лістапада 1959 г. памёр
Аляксандар Орса. Выпускнік
Праскага ўнівэрсытэту, настаў
нік, у паваеннай Нямеччыне ён
цягам пяці гадоў быў дырэкта
рам Беларускай гімназіі імя Янкі
Купалы, якая дала пуцёўку ў
жыцьцё некалькім дзясяткам,
калі ня сотні будучых вядомых
дзеячоў на эміграцыі. У гімназіі
ў Рэгенсбургу (потым зь яе пера
ездам і ў Міхельсдорфу ды Він
дзішбэргердорфу) дзецям на ўсё
жыцьцё прышчаплялася нацыя
нальная самасьвядомасьць і, ка
нечне, давалася грунтоўная аду
кацыя. Аляксандар Орса адый
шоў вельмі рана. Яго пахавалі на
беларускіх могілках гайленд
паркскай парафіі.

Помнік на магіле Аляксандра
Орсы з эпітафіяй “Хай сьняцV
ца табе родныя гоні”.
100 гадоў таму, 11 лістапада
1909 г., у вёсцы Паграбішча пад
Ільляй (Вялейшчына) нарадзіў
ся Аляксандар Лашук. Ён быў
адным з заснавальнікаў Згурта
ваньня Беларусаў Вялікабры
таніі, доўгі час быў сакратаром,
скарбнікам ЗБВБ, намесьнікам
старшыні арганізацыі. Лашук
вёў дакумэнтацыю арганізацыі,

якая дзякуючы яго стараньням
добра захавалася. Шмат гадоў
таксама кіраваў Сэктарам Рады
БНР на Брытанію. Памёр у 1997
г., пахаваны на могілках St.
Pancras cemetery.
100 гадоў таму, 26 лістапада
1909 г., у Менску нарадзілася
Яніна Каханоўская (Шабуня)
– яна была пляменьніцай Івана і
Антона Луцкевічаў і бабуляй
Данчыка. Уладзімер Арлоў у кні
зе “Імёны Свабоды” напісаў:
“Апынуўшыся ўлетку 1950 г. у
нью ёрскім Гарлеме Яніна ні
слова ня ведала па ангельску і
мусіла зарабляць на жыцьцё
цяжкой працай, але, паводле
ейных словаў, тысячы кіля
мэтраў, што аддзялялі яе ад
віжоў, арыштаў і начных рас
стрэлаў, былі больш чым дас
татковай кампэнсацыяй. На
пэўна, я не сустракаў чалаве
ка, які ўмеў бы мацней за сп
ню Яніну любіць жыцьцё і ца
ніць усе яго вялікія і маленькія
радасьці”.

АГ

Парафіяльная рада царквы Жыровіцкай Божай Маці БАПЦ у ГайлендПарку, Нью-Джэрзі, запрашае Вас і Вашых сяброў на

Шчасьлівага залатог а вясельля!

Запусныя Бліны

18 ліпеня сёлета Анатоль і Крысьціна ХРЭНОЎСКIЯ адзначылі 50-годзьдзе з
дня шлюбу. На ўрачыстасьць, якая адбылася ў г. Дорваль у Квэбэку, Канада, юбіляры прыбылі на лімузіне, дзе іх сустрэлі іхныя пяць унукаў і запрасілі ў залю поўную гасьцей і родных. Вечар пачаўся першым танцам маладых. Абед складаўся з
традыцыйных беларускіх і эўрапейскіх страваў, якія вельмі спадабаліся ўсім гасьцям.
Першай з прамоваю выступіла дачка Алена. Потым гаварылі шматлікія сябры, сярод якіх былі Пётр Мурзёнак з Атавы, Павал Парфёнаў з Мантрэалю, Iвонка Сурвілла з Атавы. Пётр Мурзёнак з жонкаю Натальляй парадавалі ўсіх выкананьнем некалькіх беларускіх песень. Вельмі кранальна гучалі віншаваньні ад унукаў юбіляраў.
Дзеці Антон, Рыгор, Алена і Ларыса падаравалі бацькам вялікі сямейны партрэт
і здымкі, зробленыя 50 гадоў таму і за некалькі дзён да залатога вясельля.
Рэдакцыя “Беларуса” далучаецца да віншаваньняў і жадае сп-ву Хрэноўскіх яшчэ шмат шчасьлівых гадоў разам у добрым здароўі.

22-га лістапада 2009 году адразу пасьля сьв. Літургіі а 12-й гадзіне.
Пасьля абеду будзе праведзеная лятарэя.
Адрас царквы: 9 River Rd, Highland Park, NJ 08904 тэл. (732) 247-9173

Шаноўнае спадарства!
Паведамляем, што адразу пасьля выхаду літаратурнага альманаху “Беларус” за 2009 год, пачынаецца падрыхтоўка наступнага нумару, друк якога заплянаваны на жнівень наступнага году.
Умовы застаюцца такімі-ж як летась: зьмясьціць свае творы ў альманаху
могуць ўсе аўтары, хто піша па-беларуску ў самых розных літаратурных
накірунках. Адзінае патрабаваньне – аўтары павінны жыць па-за межамі
Беларусі.
Свае творы найлепш дасылаць у рэдакцыю электроннай поштай на адрас: hazetabielarus@att.net У выключных выпадках, калі аўтары ня маюць
доступу да сусьветнага сеціва, творы можна даслаць поштаю запісанымі на
СD ці DVD альбо надрукаванымі на паперы на адрас рэдакцыі:
BIELARUS / P. O. Box 3225 / Farmingdale, NY 11735 USA
Тэксты пажадана пісаць тарашкевіцай. Творы напісаныя наркомаўкай, у
альманаху будуць надрукаваныя тарашкевіцай.
Кожнаму аўтару, хто вырашыць даслаць творы для альманаху, пажадана
таксама даслаць свой невялікі партрэтны здымак і кароткую аўтабіяграфію
і, калі захочуць, дадатковую інфармацыю пра сябе, якую яны хацелі-б паведаміць сваім чытачам.
Апошні тэрмін для дасылкі твораў 31 травеня 2010 году.
Пасьля выхаду альманаху ў сьвет кожны аўтар атрымае адзін асобнік
бескаштоўна. Аўтары пры жаданьні змогуць замовіць дадатковую колькасьць асобнікаў па сабекошту, які будзе паведамлены ім пазьней.
Ганарараў аўтарам рэдакцыя “Беларуса”, нажаль, выплочваць ня можа, бо
не зьяўляецца камэрцыйным выданьнем, а існуе выключна дзякуючы падтрымцы падпісчыкаў і ахвярадаўцаў.
З пытаньнямі кантактуйце рэдакцыю. Жадаем
посьпехаў!
Нагадваем, што падпісчыкі “Беларуса”, якія ахвяравалі на выдавецкі фонд газэты цягам апошняга году $50 ці больш, атрымаюць альманах у падарунак. Iншыя аматары беларускай літаратуры
могуць замовіць выданьне ў рэдакцыі.
Кошт альманаху разам з дасылкаю ў ЗША $15,
Канаду - $18, усе іншых краінаў сьвету $20.
Жадаючыя могуць замовіць літаратурныя альманахі за 2007 і 2008 гады.
Калі ласка, памятайце, што ні газэта “Беларус”,
ні альманах ня маюць ніякіх іншых крыніцаў
фінансаваньня акрамя вашых ахвяраваньняў і
выдаюцца толькі дзякуючы вашай зацікаўленасьці й падтрымцы.

Удакладненьне
У вершы Барыса Данілюка “Тугі крыніца” ў альманаху “Беларус 2009” здарылася памылка: на 70-й бачыне, апошні радок другое звароткі зьверху трэба чытаць “Здаецца
любую дзяўчыну”, а не як надрукавана.

Парафіяльная рада
царквы сьв. Кірылы
Тураўскага БАПЦ у Таронта віншуе з днём
нараджэньня сяброўку парафіі, беларускую пісьменьніцу Iрыну Варабей.
Жадаем табе, Iрына, здароўя,
дабрабыту, энергіі на зьдзяйсьненьне ўсіх новых творчых вынаходак.
Рада парафіі
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Выдае штомесячна:
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леньні й аб’явы некамэрV
цыйнага характару, віншаV
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Наконт разьмяшчэньня рэкV
лямы кантактуйце рэдакцыю.

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:
Т. Бэрд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Я. Завістовіч . . . . . . . . . . . . . . .100
А. Касоўская . . . . . . . . . . . . . .100
С. і С. Сокалавы . . . . . . . . . . .100
А. Груша . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
З. Левіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Т. Міхайлава . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Прысмыцкая . . . . . . . . . . . .50
М. Тарашкевіч . . . . . . . . . . . . .50
П. Грыгальчык . . . . . . . . . . . . . .15

Усім шчыры дзякуй!

Published monthly by
Belarusan American Ass’n, Inc.
Subscription $50 yearly
Make checks payable to BIELARUS
Рэдагуе калегiя.
Адказны рэдактар Марат КЛАКОЦКI

Падпiска Сяргей ТРЫГУБОВIЧ
Артыкулы, падпiсаныя прозьвiшчам ці
iнiцыяламi, могуць зьмяшчаць пагляды, зь якiмi Рэдакцыя не згаджаецца.
Перадрук дазваляецца толькi пры
ўмове зазначэньня крынiцы.

© BIELARUS, 2009
Адрас для допiсаў і кантактаў:
BIELARUS
P.O. Box 3225
Farmingdale, NY 11735
E-mail:
hazetabielarus@att.net
Сусьветнае сеціва:
www.bielarus.org
ISSN 1054-9
9 455
Адказнасьць за зьмест рэклямы
нясе рэклямадаўца.

