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Каляднае і навагодняе віншаваньне
Старшыні Рады БНР Iвонкі СУРВIЛЛА

Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі віншую вас са сьвятамі і жадаю вам іх пра
весьці з радасьцю ў сэрцах вашых, бо — Хрыстос нарадзіўся!
Дарагія браты і сёстры беларусы! Сьвяты гэтыя, як заўсёды, я буду сьвяткаваць з усімі вамі,
з надзеяй і верай у лепшую будучыню кожнага беларуса.
Прашу Бога ў гэтае вялікае сьвята чалавецтва, сьвята любові і дабраты, каб Бог паслаў “пра
меньні свае хвалы” на наш прыгожы край і дазволіў зьдзейсьніць вялікі патэнцыял працавіта
га і разумнага беларускага народу. Мы ня горшыя за іншых. Няма ніякай прычыны, каб мы
жылі горш за іншых.
Жадаю вам з глыбіні сэрца тае мужнасьці, тае вытрываласьці і тае годнасьці, якія дазволяць
вам дасягнуць мэты кожнага народу — зрабіць са свайго краю найбольш утульнае для сябе
месца на зямлі.
Дык дапамажы вам Божа!

Валерыя КУСТАВА
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Калі я быў маленькі,
усе мае сябры наконадні Калядаў
пісалі лісты з пажаданьнем
Дзеду Марозу ці сьвятому Міколу,
яж пісаў лісты Богу, бо лічыў,
што Бог – самы галоўны Дзед Мароз,
прэзыдэнт усіх сьвятых Мікалаеў.
Замест эпіграфа

Мэры Крыстмас! Глянь наўкола!
І прыйдзі, сьвяты Мікола,
сьнегам поўніць далягляды
на Каляды, на Каляды!..
Не празь сінія этэры,
а праз комін у кватэры.
Ды ў шкарпэткі пакладзі
дзівы – одзірыдзідзі!
Як анёлак б’е ў курантны,
прамаўляю модлымантры:
дай нам, Звышні, на Каляды
шчасьця ў горад наш пракляты.
Дай нам добрае надвор’е
без глябальных пацяпленьняў.
Дай дзівоснае сузор’е,
дзе Вэнэра з Марса млее.
Дай шалёных закаханьняў
і каханых найшалёных,
каб у кожным у дыханьні
любыя пачуць імёны.
Шчодры вечар. Шчыры вечар –
добраму сьвятому люду.
Словы простыя і рэчы
зіхацяць прадвесьнем цуду.
Калі быў зусім малечай,
я прасіў узяць на плечы
ў таты, мамы і ў дзядулі –
ды круціў з вышыняў дулі.

Заканчэньне на бачыне 10

я будынка Арганізацыі Аб’еднаных Нацый ад
быўся 6 сьнежня пікет у падтрымку людзей,
якія змагаюцца ў Беларусі за дэмакратыза
цыю краіны і супраць самавольства ўладаў.
У канцы мінулага году ў Беларусі адбылося некалькі
падзеяў, якія прымусілі ў чарговы раз зьвярнуць увагу
на парушэньне правоў грамадзян Беларусі.
26 лістапада ў Мар’інай Горцы загінуў пры да канца
невысьветленых абставінах распаўсюджвальнік неза
лежнай прэсы Валянцін Доўнар. Ён памёр на шосты
дзень пасьля таго, як яго даставілі ў шпіталь пасьля
здарэньня ў самым цэнтры гораду. Сябры Валянціна
ўпэўненыя, што невядомыя зьбілі яго прутамі ці дубі
намі. Міліцыя аднак настойвае, што сьмерць наступіла
ў выніку няшчаснага выпадку.
2 сьнежня з юрыдычнага факультэту БДУ была адлі
чана Тацьцяна Шапуцька. Гэта адбылося пасьля яе
вяртаньня з Брусэлю, дзе яна брала ўдзел у Форуме

грамадзянскай супольнасьці краінаў Усходняга парт
нэрства. Маючы адзін з найвышэйшых сярэдніх балаў
у групе ды прапусьціўшы куды менш (24 гадзіны) за
некаторых іншых студэнтаў ВНУ, справы якіх таксама
разгладаліся рэктаратам, менавіта Тацьцяна, якая
зьяўляецца прэсавай сакратаркай “Маладога Фрон
ту”, была адлічана з фармулёўкай “за парушэньне ста
тутнай дысцыпліны”.
3 і 4 сьнежня за ўдзел у пэрфоманьсе каля ўнівэрма
гу “Беларусь” у Менску Ягора Баброва і Паўла Прака
повіча пакаралі 15 суткамі арышту, Андрэя Кузьмін
скага асудзілі на 7 сутак, а актывістку “Маладой Бела
русі” Насту Машчаву, якая толькі рабіла фатаздымкі,
пакаралі штрафам у 30 базавых велічыняў (каля $300).
Працягваюцца жахлівыя напады сярод белага дня на
моладзёвых актывістаў. Так, 5 сьнежня лідэра “Мала
дога Фронту” Зьмітра Дашкевіча ў яго кватэры схапілі

Заканчэньне на бачыне 2

Bielarus563-364.qxd

1/11/2010

11:51 PM

Page 4

ÁÅËÀÐÓÑ

2

№ 563564 Сьнежань 2009 г.  Студзень 2010 г.

Выстава ў Кангрэсе ЗША

У

Вашынгтоне 23га лістапада ў го
ле Палаты прадстаўнікоў Кангрэ
су ЗША ўрачыста адкрылася вы
става беларускіх мастакоў “Мастацтва
супраць дыктатуры”.
На адкрыцьці прысутнічалі прадстаўнікі
беларускай дыяспары і Кангрэсу ЗША,
Дзярждэпартамэнту, амэрыканскіх ня
ўрадавых арганізацый, прэса і калекцыя
нэры сучаснага мастацтва. Да гасьцей з
прамовай зьвярнуліся дзеячы мастацтва і
грамадзкага руху Беларусі: Павел Маро
заў – адзін з арганізатараў выставы і
лідэр супольнасьці “Трэйці Шлях”, Арэст
Дэйчаківскі – прадстаўнік Гэльсінскага
камітэту Кангрэсу ЗША, беларускія мас
такі Алесь Шатэрнік, Алена Тылькіна і
Рыгор Батальёнак, прадстаўнікі Беларус
кага Музею ў НьюЁрку, Беларускага
Моладзёвага Руху Амэрыкі.
На выставе дэманструецца каля сарака
палотнаў і графічных лістоў адзінаццаці
мастакоў, якія жывуць у розных краінах:

Алеся Пушкіна, Алеся Шатэрніка, Аляк
сея Марачкіна, Рыгора Батальёнка, Ге
надзя Драздова, Міколы Купавы, Юліі
Шатэрнік, Юрыя Платонова, Янкі Рама
навіча, Алены Тылькінай і Сяргея Ардэ
на, а таксама скульптурныя кампазыцыі
Алеся Шатэрніка, у тым ліку бюсты вядо
мых беларускіх дзеячаў – Тадэвуша
Касьцюшкі, Эўфрасіньні Полацкай і
Васіля Быкава. Тэмамі шматлікіх мас
тацкіх прац, якія прадстаўленыя на вы
ставе, зьяўляецца Беларусь , яе гістарыч
ная і культурная спадчына.
Арганізатарамі экспазыцыі выступілі
Кангрэс новай беларускай дыяспары
Эўропы і ЗША, супольнасьць “Трэйці
шлях” і Беларускі музей у НьюЁрку пры
падтрымцы Фонду Джорджа Маршала і
Гэльсінскай камісіі Кангрэсу ЗША.
“Мастацтва супраць дыктатуры” дэман
струецца на розных пляцоўках у Эўропе і
ЗША з 2008 г. За гэты час экспазыцыя па
бывала ў Эстоніі, Нарвэгіі і ЗША.

У планах арганізатараў працягнуць па
каз выставы ў мастацкіх музэях ЗША і
Паўднёвай Эўропы, а таксама стварыць
новы праект, які будзе пашыраць бела

рускае мастацтва на Захадзе і інтэгруе ў
сябе лепшыя ўзоры беларускага маста
цтва, музыкі і артпэрфомансу.

Паводле belmuseum.org

ЗБК абрала новага старшыню П і к е т у Б р у с э л і
У
У
канадыйскім горадзе Таронта 13 сьнежня ад
быўся 42гі Зьезд Згуртаваньня Беларусаў Ка
нады.
“Сорак два зьезды гэта моцны паказьнік вытрыва
ласьці арганізацыі”, — зазначыў у сваім прывітаньні

да зьезду Старшыня Галоўнае Ўправы БеларускаАмэ
рыканскага Задзіночаньня Вячка Станкевіч.
Зьезд ухваліў справаздачу Галоўнае Ўправы ЗБК і
абмеркаваў мэты й пляны на будучыню.
Адзначалася актыўная роля ЗБК у працы з гра
мадзкімі і дзяржаўнымі
ўстановамі Канады на пра
цягу апошніх гадоў. Падчас
дыскусіі па справаздачы
шырока абмяркоўваліся на
прамкі дзейнасьці арганіза
цыі на блізкую і далекую
пэрспэктывы. Выказвалася
шмат прапановаў аб тым,
як зрабіць арганізацыю
дзейнейшай і папулярней
шай сярод новапрыбылых у
Канаду беларусаў.
Новым Старшынём Га
лоўнае Ўправы Згуртавань
ня Беларусаў Канады Зьезд
абраў спню Валянціну
Шаўчэнка.

Дзень салідарнасці 16 лістапада ў Брусэлі ак
тывісты “Беларускага Эўрапейскага Задзіно
чаньня” правялі пікет каля будынка, дзе пра
ходзіла паседжаньне Рады Эўрапейскага Зьвяза.
Сярод пытанняў, якія абмяркоўвалі міністры замеж
ных спраў 27 краін Эўразьвязу, было і пытаньне пра
цягненьня санкцый супраць беларускага кіраўніцтва.
Старшыня БЭЗ Зьміцер Піменаў сказаў: “гэта інфар
мацыйны пікет, падчас якога мы распаўсюджвалі зая
ву партыі КХПБНФ, у якой гаворыцца, што палітыкі
Эўропы мусяць разглядзець пытаньне аб тым, што бе
ларусы ня могуць падаваць скаргі ў Страсбурскі суд па
правах чалавека. Гэта адно з нашых патрабаванняў.”
Сп. Піменаў упэўнены, што грошы, якія вылучае Бе
ларусі Эўразьвяз і МВФ, накіраваныя супраць Эўро
пы. “Мы ня бачым, каб грошы, атрыманыя ад МВФ,
дайшлі да людзей, і прынесьлі карысьць Беларусі.
Вельмі сумна, што гэтыя грошы пойдуць на новыя ра
кеты, танкі і зенітныя комплексы... Мы распаўсюдзілі
больш за 600 улётак. Вельмі прыемна, што падыхо
дзяць палітыкі, цікавяцца. Прадстаўнікі Латвіі, Лету
вы і Эстоніі выказвалі нам словы салідарнасьці”.

Паводле Радыё Свабода

З. ЭЛЬЯШЭВІЧ

Пікет ля будынка ААН

Марачкін, Батальёнак і “Сыс” у “Полацку”

У

грамадзкім цэнтры “Пола
цак” у Стронгсвілі, што не
далёка ад Кліўлэнду, штат
Агаё, прайшло 6 лістапада адкрыць
цё адразу двух выстаў беларускіх
мастакоў – “Абярэг” Ягора Баталь
ёнка і “Мае мары” Аляксея Марач
кіна – і адбылася сустрэча зь імі.
З вітальным словам зьвярнуўся
да наведвальнікаў выставы Сяргей

Раманюк – старшыня аддзелу БА
ЗА ў Кліўлэндзе. “Апошнія гады
такія мерапрыемствы ў нас адбыва
юцца ня так рэгулярна, як таго
хацеласяб. А візыт такіх выбітных
гасьцей непасрэдна зь Беларусі –
гэта сапраўдная падзея для ўсіх
нас, – адзначыў спадар Раманюк.
“У сёньня мы, дзякуючы сябрам,
якія прыехалі зь НьюЁрку і дапа

маглі зрабіць гэтыя выставы, робім
крок, каб пашырыць зацікаўле
насьць беларусаў нашым мастацт
вам і зрабіць такія імпрэзы чась
цейшымі”.
Калі Ягор Батальёнак быў у бела
рускім Кліўлэндзе ўпершыню і не
хаваў свайго захапленьня ад знаём
ства з гэтым месцам, то Аляксея
Марачкіна можна назваць добрым
сябрам нашай дыяспары ў Агаё.
Менавіта ягонымі рукамі быў рась
пісаны іканастас беларускай сьвя
тыні, што знаходзіцца літаральна за
два крокі ад “Полацаку” – царквы
Жыровіцкае Божае Маці.
Мае непасрэднае дачыненьне сп.
Марачкін і да выданьня кнігі Анато
ля Сыса “Сыс” (цудоўнаму беларус
каму паэту 26 кастрычніка споў
ніласяб 50 гадоў), зь якой чыталіся
творы паэта на адкрыцьці выставы:
яго графіка ўпрыгожвае старонкі
выданьня.
Творы Ягора Батальёнка і Аляк
сея Марачкіна, беларускія сьпевы ў
выкананьні Валянціны Якімовіч ды
вершы Анатоля Сыса стварылі па
сяброўску цёплы настрой.

Паводле belmuseum.org

Заканчэньне з бачыны 1
невядомыя, кінулі ў машыну, адвезьлі за 70 кілямэт
раў ад Менску і выкінулі ў лесе
Па тымжа сцэнары разьвіваліся падзеі з лідэрам
“Эўрапейскай Беларусі” Яўгенам Афнагелем, якога
схапілі на вуліцы, пасадзілі ў машыну і празь некаторы
час адпусьцілі паза межамі Менску.
19 сьнежня летась дакладна такім чынам быў зьдзей
сьнены напад на лідэра “Маладой Беларусі” Артура
Фінькевіча, а сёлета перад Днём Волі 25 сакавіка за го
рад у лес вывезьлі і выкінулі Насту Палажанку і
Дзяніса Карнова.
Пад час пікету выступоўцы ўзгадалі і парушэньне ў
Беларусі права на аб’яднаньне ў асацыяцыі. Апошнія
навіны пра ціск на заснавальнікаў партыі Беларуская
Хрысьціянская Дэмакратыя ды штучныя перашкоды,
усталяваныя дзяржаўнымі структурамі з мэтай нерэ
гістрацыі іншых няўрадавых арганізацый, толькі па
цьверджваюць усю ілжывасьць заяваў сёньняшняга
кіраўніцтва краіны пра лібэралізацыю ў Беларусі.
Узгадалі імёны зьніклых бязь вестак палітыкаў Юрыя
Захаранкі і Віктара Ганчара, бізнэсмэна Анатоля Кра
соўскага і журналіста Зьміцера Завадзкага. Сьмерці
журналістаў Веранікі Чаркасавай і Васіля Гроднікава
таксама не дасьледуюцца праваахоўчымі органамі.
Удзельнікі пікету выказалі словы падтрымкі лю
дзям, якія ў Беларусі працягваюць весьці барацьбу за
дэмакратызацыю краіны, за шанаваньне мовы ды
гісторыі.
Скончыўся пікет ужо традыцыйным сьпяваньнем
беларускіх гімнаў “Пагоня” і “Магутны Божа”.

Паводле belmov.org
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Мітынг падтрымкі БХД у Нью%Ёрку

У

нядзелю 20 сьнежня ў НьюЁрку перад будын
кам ААН прайшоў мітынг у падтрымку Беларус
кай Хрысьціянскай Дэмакратыі.
Мітынг быў арганізаваны Згуртаваньнем Беларускай
Моладзі ў Амэрыцы (ЗБМА) і ньюёрскім
аддзелам БеларускаАмэрыканскага За
дзіночаньня. Сьнегапад і буран напярэ
дадні мітынгу і ў часе яго правядзеньня,
падчас якога на Ўсходнім узьбярэжжы
выпала да 60 см сьнегу, не спынілі ўдзель
нікаў.
“40 хвілін давялося адкапваць машыну
зпад сьнегу, каб ехаць на мітынг”, — рас
павёў адзін з арганізатараў, лідэр ЗБМА
Мікалай Цімашэнка.
У часе мітынгу пасьля выступу лідэраў
ЗБМА прайшоў збор подпісаў пад зваро
там да амэрыканскіх сэнатараў і кангрэс
мэнаў з патрабаваньнем зьвярнуць увагу
на сытуацыю са свабодай рэлігіі ў Бела
русі і арганізаваць слуханьні у Кангрэсе,
прысьвечаныя гэтаму пытаньню.
Мітынгі падтрымкі партыі БХД право
дзяцца Згуртаваньнем Беларускай Мола
дзі ў Амэрыцы рэгулярна. Апошні адбыўся
31 кастрычніка 2009 году. Беларуская мо

ладзь у ЗША арганізавала збор подпісаў, якія затым вы
сылаюцца кангрэсмэнам і сэнатарам.
Ігар Уласенка, сябра ЗБМА і кіраўнік кампаніі па збо
ру подпісаў у штаце НьюДжэрсі сказаў: “Наша аргані

зацыя стараецца не абмяжоўвацца зборам подпісаў
толькі сярод беларусаў ЗША. Я асабіста зарганізаваў
збор подпісаў сярод сваіх амэрыканскіх сяброў. Сваёй
працай хачу падтрымаць Беларускіх хрысьціянскіх дэ
макратаў і паказаць, што беларус у замеж
жы можа і павінен дапамагаць дэмакраты
зацыі Беларусі. Для гэтага трэба карыс
тацца тымі мажлівасьцямі, якія дае амэры
канская дэмакратычная сыстэма”.
Алена Турко, сябра ЗБМА і кіраўнічка
кампаніі па збору подпісаў у штаце Нью
Ёрк: “Як частку кампаніі па дапамозе дэ
макратычным актывістам у Беларусі, я
правожу збор подпісаў пад зваротам да Сэ
нату і Кангрэсу ЗША.
Таксама я арганізоўваю сустрэчу мола
дзі з кангрэсмэнам Майклам МакМагонам
ад 13й акругі НьюЁрку. Мэта нашай пра
цы – дамагчыся сталай увагі Кангрэсу
ЗША да сытуацыі з правамі і свабодамі ча
лавека ў Беларусі. Ня трэба думаць, што
беларусы ЗША не разумеюць таго, што ас
ноўная праца і змаганьне за дэмакратыю
адбываецца ў Беларусі, але мы можам і
мусім дзейнічаць і дапамагаць з ЗША.”

Паводле Радыё Свабода

Угодкі Слуцкага Збройнага Чыну ў сьвеце
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памешканьні беларускага культурнарэ
лігійнага цэнтру ў Лёндане 28 лістапада
адбылося традыцыйнае ўшанаваньне па
мяці Слуцкіх паўстанцаў.
Была адслужаная паніхіда памяці ўсіх пагіну
лых за незалежнасьць Беларусі. Пасьля гэтага ад
былося паседжаньне, заслуханыя выступы, вер
шы, прысьвечаныя Слуцкаму Збройнаму Чыну.
Старое пакаленьне беларускай дыяспары падзялі
лася ўспамінамі пра сваіх бацькоў, якія бралі
ўдзел у Збройным Чыне. Выступілі госьці – грэка
каталіцкія сьвятары зь Беларусі.

Аляксандар ЧАЙЧЫЦ
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радыцыйная сустрэча, прысьвечаная 89м
угодкам Слуцкага паўстаньня, а таксама
знакамітым асобам, якія нарадзіліся ці па
мёрлі ў гэтым месяцы адбылася 28 лістапада 2009
году ў Таварыстве Беларускай Культуры ў Вільні.
Распачаў сустрэчу старшыня ТБК Хведар
Нюнька са звароту Старшыні Рады БНР у сувязі з
угодкамі Слуцкага Збройнага Чыну. Старшыня
Рады БНР зьвярнулася таксама да беларусаў на
Бацькаўшчыне з заклікам адведаць 27га лістапа
да магілы герояў.
Імпрэзу працягнула мастачка Крыстына Бала
ховіч, якая пазнаёміла з зваротам беларускай ды
яспары да кіраўніцтва летувіскага тэлебачаньня з
нагоды праблемаў беларускай праграмы “Віленскі
сшытак”. Спн. Балаховіч таксама распавяла пра
выдатнага беларускага мастака Пётру Сергіевіча.

Малады грамадзкі дзеяч зь Вільні Зьміцер Талкачоў распавёў
пра чыннасьць Вацлава Ластоўскага.
Потым сп. Нюнька, распавёў пра жыцьцё і дзейнасьць дзеяча
беларускай эміграцыі ў ЗША Сяргея Карніловіча.
Напрыканцы імпрэзы студэнт ЭГУ Юрась Юркевіч прадста
віў для першага прагляду дакумэнтальны фільм “БулакБалахо
віч. Генэрал нескончанай вайны”. Стужка цікавая для беларус
кага гледача тым, што ў ёй, бадай упершыню, візуальна паказа
ная гісторыя Асобнага Атраду БНР і Беларускай Саюзьніцкай
(народнай) Арміі.

рот Старшыні Рады БНР Івонкі Сурвіла. Беларускі
Музэй у НьюЁрку адкрыў выставу “Мастацтва су
праць дыктатуры”. Пра беларускіх змагароў казалі
старшыня НьюДжэрзійскага аддзелу БАЗА Юрка
Азарка і беларускі мастак Алесь Шатэрнік.
Жаданьне мець сапраўды беларускую ўладу, якая
будзе дбаць пра краіну, яе культуру і народ, ша
наваць гісторыю – гэта тое, што аб’ядноўвае нас зь
беларусамі часоў Слуцкага Збройнага Чыну.

Паводле belmov.org

Паводле інфармацыі Юрася ЮРКЕВІЧА
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а беларускіх могілках у ІстБрансўіку, НьюДжэрзі,
ля помніка палеглым змагарам за свабодную Беларусь
28 лістапада адбылася паніхіда. Помн ік быў усталява
ны ў 1972м годзе Згуртаваньнем Беларускіх Вэтэранаў у гонар
загінулых герояў, якія “памерлі за тое, каб жыла Беларусь”.
Сп. Лявон Шурак, вэтэран Карэйскай вайны і сябра колішняй
вэтэранскай арганізацыі, усклаў вянок. Над галовамі тых, хто
прыйшлі ўшанаваць памяць герояў луналі белчырвонабелыя
нацыянальныя сьцягі, пад якімі за ўтварэньне БНР у 1920м
годзе змагаліся супраць бальшавікоў беларускія патрыёты.
Паніхіду адправілі япіскап Наваградзкі і ПаўночнаАмэры
канскі Сьвятаслаў і пратаярэй Зінові.
У гэтыж дзень крыху пазьней у грамадзкай залі царквы Жы
ровіцкае Божае Маці ў ГайлэндПарку працягнуліся ўрачыс
тасьць з нагоды Слуцкага Збройнага Чыну. Быў зачытаны зва
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Тарту 27 лістапада адзначылі 89я угодкі
Слуцкага Збройнага Чыну. Папаўдні на Ра
тушным пляцы маладыя беларусы разда
валі жыхарам гораду буклеты, у якіх распавядалася
аб паўстаньні жыхароў Случчыны супраць савец
кай улады за ўсталяваньне ўлады БНР. Таксама
раздаваліся дыскі з фільмам “Містэрыі: акупацыя”,
як прыклад таго, што адбылося зь Беларуссю зза
таго, што паўстаньне атрымала паразу.

Пазьней ля Тартускай абсэрваторыі былі запале
ныя сьвечкі ў памяць аб загінулых змагарах за волю
Беларусі, а таксама па даручэньні Старшыні Рады
БНР Івонкі Сурвілла быў зачытана яе зварот.
“Распаўсюджана меркаваньне, што ў БНР не бы
ло свайго войска. Але няўжо 10 тысяч салдатаў і
афіцэраў, якія ваявалі за Беларусь, гэта ня войска?
Шматлікія войскі сучасных краінаў меншыя войска
БНР у 23 разы. Таму можна казаць, што БНР, як
дзяржава адбылося ва ўсіх адносінах. А для нас
Слуцкі Збройны Чын зьяўляецца прыкладам таго,
што свабода ніколі не давалася проста так і што за
яе трэба змагацца толькі сваімі сіламі. Бо мужных
герояў у 1920 годзе не падтрымліваў ніхто, акрамя
беларускага народу”, – адзначыў арганізатар
імпрэзы Ігар Случак.

Паводле Радыё Свабода
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Беларусь за месяц
Візыт Бэрлюсконі
Візыт кіраўніка італьянскага
ўраду ў Менск адбыўся 30 ліста
пада. Сільвіё Бэрлюсконі, прозь
вішча якога і твар апошнім ча
сам не сыходзяць са старонак га
зэтаў і экранаў тэлевізараў з на
годы сэксуальных скандалаў,
прыляцеў у беларускую сталіцу
ўсяго на некалькі гадзін.
Гэта, дарэчы, быў першы пры
езд у Беларусь кіраўніка буйной
заходняй краіны, пачынаючы з
1994 г., калі Беларусьсю пачаў
кіраваць Лукашэнка. Апошні

візыт палітыка топузроўню ад
быўся ў студзені 1994 г. калі
Менск наведаў прэзыдэнт ЗША
Біл Клінтан.
Сярод канкрэтных вынікаў ві
зыту Бэрлюсконі – урад Бела
русі і італьянская “Фінмэканіка
С.П.А.” падпісалі мэмарандум
аб супрацоўніцтве ў сфэры тран
спарту, энэргетыкі, космасу,
бясьпекі і сыстэм бясьпекі.
Пры канцы візыту Бэрлюсконі
ўсклаў кветкі да манументу на
плошчы Перамогі ды прагуляўся
ў тым раёне гораду. Паводле ста
рой традыцыі ваколіцы міліцыя
“зачысьціла” ад простага люду.
Пра візыт Бэрлюсконі яшчэ
паўтары гады таму нельга было і
марыць. Тады акурат разьвіваў
ся канфлікт зза Вікі Мароз,
якая знаходзілася на лячэньні ў
Італіі. Нагадаем, што Віка тады
адмовілася вяртацца на радзіму,
а ейныя апекуны некалькі дзён
хавалі дзяўчынку ў загарадным
доме. Урэшце Віку вярнулі ў Бе
ларусь, але беларускаітальянс
кім адносінам пагражаў разрыў.
Спыніліся на некаторы час нават
паездкі дзяцей у Італію. Сёлета
усё зьмянілася. Беларусь далу
чылася да праграмы Эўразьвязу
“Ўсходняе партнэрства”, Лука
шэнка ў красавіку наведаў Ваты
кан, дзе сустрэўся з Папам Рым
скім ды сустрэўся ў Рыме з Бэр
люсконі. Так што візыт італьянс
кага прэм’ера можна разгля
даць, у тым ліку, і прыездам у ад
каз. Да тагож неідэальны Бэр
люсконі быў выбраны Эўразьвя
зам не выпадкова, каму як не яму
прамацваць глебу ў Беларусі.

Прыпыненьне санкцыяў
Часова, да кастрычніка 2010
году, прыпыняюцца санкцыі ў
дачыненьні да беларускіх чыноў
нікаў. Так вырашыла нарада кі
раўнікоў міністраў замежных
спраў Эўразьвязу ў Брусэлі 17
лістапада. Разам з тым ЭЗ прапа
ноўвае Эўракамісіі пачаць пад
рыхтоўку да падпісаньня пагад
неньняў пра аблягчэньне візава
га рэжыму і рэадмісію. Міністры

таксама рэкамэндавалі Камісіі ЭЗ
прапанаваць сумесны прамежка
вы плян прыярытэтных рэфор
маў, якія могуць быць рэалізава
ныя ў Беларусі ў межах Эўра
пейскай палітыкі добрасуседзтва.
Міністры заклікалі беларускія
ўлады паважаць свабоду СМІ,
выказваньня, асацыяцый і схо
даў, рэфармаваць выбарчае за
канадаўства і ўвесьці мараторый
на сьмяротнае пакараньне. Яны
зазначаюць, што санкцыі могуць
быць адмененыя ў любы момант
у адказ на дзеяньні беларускіх
уладаў у сфэры дэмакратыі і пра
воў чалавека. Між іншым, яны
гэтакжа могуць быць адноўле
ныя ў любы момант.
Упершыню візавыя санкцыі бы
лі ўведзеныя ў 2004 г. у дачы
неньні да чатырох беларускіх
чыноўнікаў. Пасля прэзыдэнц
кіх выбараў у 2006 г. сьпіс павя
лічыўся да 41 чалавека, якіх ЭЗ
абвінавачваў у парушэньні пра
воў чалавека ў Беларусі. У каст
рычніку 2008 г. кіраўнікі МЗС
краін ЭЗ упершыню прыпынілі
на паўгоду дзеяньне санкцыяў
для 36 асобаў з гэтага сьпісу.

Новы міністар
Праляскоўскі прызначаны мі
ністрам інфармацыі. Так выра
шыў 4 сьнежня Аляксандар Лу
кашэнка. Алег Праляскоўскі ў
свой час працаваў галоўным ідэ
олягам краіны, потым узначаль
ваў Інфармацыйнааналітычны
цэнтар пры Адміністрацыі. Неза
лежныя СМІ разглядаюць пры
значэньне Праляскоўскага як
сыгнал аб наступе на прэсу – не
ўзабаве прэзыдэнцкія выбары.

Памяняў Лукашэнка таксама
некалькі міністраў. Так, мініст
рам абароны прызначаны дзярж
сакратар Рады бясьпекі Юры
Жадобін, а былы ўжо міністар
абароны Мальцаў узначаліць
Раду бясьпекі. Тасаваньне кало
ды працягваецца.

Ці будзе мараторый?
Пра гэта Аляксандар Лука
шэнка заявіў у інтэрвію італья
нскай газэце “Стампа” перад ві
зытам у Менск прэм’ерміністра
Італіі Сільвіё Бэрлюсконі. “Мы
некалькі дзён таму вызначыліся,
што распачынаем шэраг мерапры
емстваў у гэтым кірунку, распа
чынаючы з парлямэнцкіх слу
ханьняў і ўзняцьця гэтай тэмы ў
сродках масавай інфармацыі”.
Лукашэнка спаслаўся на тое,
што на рэфэрэндуме 1996 году
большасьць грамадзян выказалі
ся за захаваньне найвышэйшай
меры пакараньня. А рашэньне
рэфэрэндуму, паводле кіраўніка
дзяржавы, можа скасаваць толь
кі новы рэфэрэндум.
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Запрасілі ў Маскву

Палёгка эмігрантам

Прэзыдэнт Расеі Дзьмітры Мя
дзьведзеў запрасіў да сябе бела
рускіх журналістаў – як дзяржаў
ных, так і недзяржаўных. Суст
рэча адбылася 23 лістапада ў рэ
зыдэнцыі “Барвіха”. Прычым быў
захаваны парытэт: сем журна
лістаў з дзяржаўных СМІ (“Со
ветская Белоруссия”, “Респуб
лика”, “Звязда”, БТ ды інш) ды
сем журналістаў з незалежных
СМІ (“Народная воля”, “Наша
Ніва”, інфармацыйная кампанія
БелаПАН, “Камсамольская праў
да”, інтэрнетпартал tut.by). Як
вядома, незалежных журналістаў
на гарматны стрэл не падпуска
юць да Лукашэнкі, дый часам
яго прэсслужба неахвотна ад
казвае на пытаньні па тэлефоне.
Цікава, што напярэдадні суст
рэчы Міністэрства інфармацыі
вынесла папярэджаньні неза
лежным СМІ (за два папярэ
джаньні цягам году выданьне мо
гуць зачыніць): “Нашай Ніве”,
“Народнай Волі” і “Камсамоль
скай праўдзе”. Прыкладам, “На
шу Ніву” папярэдзілі за нібыта
непраўдзівыя зьвесткі аб эпідэміі
грыпу ў Беларусі, надрукаваныя
ў нумары за 4 лістапада. Але Мі
ністэрства аховы здароўя наогул
да вечара 4 лістапада ледзь не
адмаўляла, што ў Беларусі маса
ва хварэюць на грып і вострыя
рэсьпіраторныя інфэкцыі.
Дзякуючы незалежнай прэсе
людзі атрымлівалі апэратыўную
і праўдзівую інфармацыю.

У Беларусі зьбіраюцца частко
ва адмяніць абавязковае дэкля
раваньне грашовых пераводаў з
за мяжы. Пра гэта паведаміла
намесьніца міністра па падатках
і зборах Ларыса Кандратава на
прэсканфэрэнцыі ў Менску 24
лістапада.
“Цяпер гучаць прэтэнзіі ад на
сельніцтва, асабліва ад пэнсіянэ
раў, якія атрымліваюць грашо
вымі пераводамі нязначныя су
мы. Часта яны нават ня ведаюць,
што іх трэба дэкляраваць. Ду
маю, зь нязначнай сумы падатак
можна не зьбіраць”, – сказала
Кандратава.
Мяркуецца, што будзе вызна
чана сума грашовых пераводаў,
якую можна атрымаць цягам го
ду без абавязковага дэкляра
ваньня і выплаты падаткаў. Па
водле словаў Ларысы Кандрата
вай, гэта будзе лічба з трыма ну
лямі (г. зн. ад $1000 у год).

Ільготаў ня будзе
Міністэрства замежных спра
ваў Беларусі лічыць немагчы
мым выдаваць візы беларусам
замежжа на ільготных умовах.
Пра гэта было паведамлена ў ад
казе МЗС на запыт Згуртавань
ня беларусаў сьвету “Бацькаў
шчына”. “Бацькаўшчына” прасі
ла перагледзець кошты на візы
для суайчыньнікаў і па магчы
масьці зрабіць візы бясплатнымі.
Міністэрства адказала, што і
так хапае ільготных правіл для
замежнікаў, якія прадстаўляюць
для “беларускай дзяржавы інта
рэс у розных галінах палітычна
га, эканамічнага, сацыяльнага і
культурнага жыцьця”.
Але, што тычыцца коштаў ві
заў, то, на думку МЗС, “тарыфы
на выдачу беларускіх візаў жы
харам Латвіі, Летувы, Польшчы
і Эстоніі зьяўляюцца мінімаль
нымі”, а далейшае спрашчэньне
візавых працэдур магчымае “пры
дасягненьні адпаведных дамоў
ленасьцяў паміж Беларусьсю і
Эўразьвязам”.
Карацей, хоць вы і беларусы,
але на Радзіму можаце прыехаць
толькі заплаціўшы.

Новая стаўка
1 сьнежня Нацыянальны банк
Беларусі зьнізіў стаўку рэфінан
саваньня (СР) з 14 да 13,5% га
давых. У Расіі стаўка рэфінанса
ваньня зьніжана да 9%. СР – гэ
та паказчык, на які арыентуюц
ца банкі, выдаючы крэдыты на
сельніцтву (свой працэнт + стаў
ка рэфінансаваньня) Прыкла
дам, стаўкі па працэнтах на па
купку ці пабудову кватэры ў Бе
ларусі складаюць ад 1718%, а
працэнтная стаўка рублёвага
крэдыту на набыцьцё аўтамабіля
– больш за 20%.

Нараджальнасьць падае
63% беларускіх сем’яў зь дзе
цьмі маюць адно дзіця. Такія
зьвесткі прыводзіць Міністэрст
ва адукацыі. Двух дзяцей маюць
31,5% ад усіх сем’яў зь дзецьмі,
трох дзяцей – толькі 5,7% се
м’яў. Усяго ў краіне налічваецца
1 млн. 411 тыс. сем’яў, у якіх вы
хоўваецца 1 млн. 785 тыс. 387
дзяцей да 18 гадоў.
Наогул дзеці складаюць 18,5%
ад усяго насельніцтва Беларусі.
Прычым летась колькасьць дзе
так працягвала зьмяншацца.
Найбольшае скарачэньне за год
– на 6,5 тыс. чалавек – адзнача
лася ў Віцебскай вобласьці; най
меншае – у Менску, дзе дзіця
чае насельніцтва скарацілася
менш чым на 2 тыс. чалавек.

Дэвальвацыя і курсы
валют
Ніякіх разавых зьмяненьняў
курсу беларускага рубля ў 2010
м годзе ажыццяўляцца ня будзе
– заявілі ў галоўнай банкаўскай
установе краіны за 10 дзён да
Новага года. А калі курсы бу
дуць мяняцца, то на фоне зьмя
неньня курсаў эўра да даляра на
сусьветных рынках.
Год таму, 2 студзеня 2009 г.,
беларускі рубель быў дэвальва
ны на 20,45%. Даляр 1 студзеня
2009 г. каштаваў 2 200 рублёў,
на наступны дзень яго курс стаў
2 650 рублёў, эўра з 3 077 руб
лёў за адзін дзень вырас да 3 703
рублёў.
На 1 студзеня 2010 году курсы
складалі: даляр – 2 859 рублёў,
эўра – 4 119,53. Такім чынам, у
параўнанні з 1 студзеня 2009 го
да афіцыйны курс даляра вырас
на 29,95% (2 200 руб. +659), а з
часу правядзеньня аднамомант
най дэвальвацыі на 7,89% (на
209 руб.). Курс эўра за год вырас
на 33,88%, а з часу правядзень
ня дэвальвацыі на 11,25%.
Па стане на лістапад, сярэдні
налічаны заробак у Беларусі
склаў 1 млн. 12 тыс. 903 рублі,
зьнізіўшыся ў параўнаньні з ка
стрычнікам на 13,3 тыс. рублёў.
Гэта прыкладна 352 эўра.

37 эўрацэнтаў на гадзіну
У Беларусі зь 1 студзеня пад
вышаецца мінімальная заработ
ная плата на 12,5% – да 258

тыс. 600 рублёў (гэта 63 эўра ў
месяц).
Год таму мінімалка была ўста
ноўленая памерам 229 тыс. 700.
рублёў. Устаноўлены таксама
мінімальны заробак на гадзіну –
1 530 рублёў (або 37 эўрацэн
таў, ці 55 амэрыканскіх цэнтаў).
Зь 1 студзеня таксама павы
шаныя пэнсіі на 9%, цяпер ся
рэдняя пэнсія будзе складаць
468 тыс. руб.

“Дзеяслоў” зьмяняе
правапіс
Часапіс “Дзеяслоў” з пачатку
2010 году пераходзіць на афі
цыйны правапіс (наркамаўку).
Гэта абумоўлена прыняцьцем
новых правілаў беларускай ар
таграфіі і пунктуацыі, якія пачы
наюць дзейнічаць зь 1 верасьня
2010 года.
“Дзеяслоў” дагэтуль выдаваў
ся адным з варыянтаў клясычна
га правапісу (без пазначэньня
мяккага л, але зь мяккімі знака
мі).

Трэнер застаецца
61гадовы нямецкі спэцыяліст
Бэрнд Штангэ працягне працу з
нацыянальнай зборнай. Так па
станавіў выканкам Беларускай
фэдэрацыі футболу 28 лістапада
ў Менску.

Штангэ быў прызначаны га
лоўным трэнерам зборнай у лі
пені 2007 г. У сёлетнім адборач
ным турніры зборная Беларусі
заняла 4е месца (з шасьці), не
выканаўшы нават пастаўленай
перад ёй задачымінімум: заняць
трэцяе месца (беларусы пра
пусьцілі наперад Англію, Ук
раіну і Харватыю).

Крывец перайшоў у
“Лех”
Найлепшы гулец чэмпіянату
Беларусі – 2009 і паўабаронца
барысаўскага БАТЭ Сяргей
Крывец заключыў кантракт з
польскім “Лехам” (Познань).
Кантракт заключаны на 3,5 го
ды, сума трансфэру склала 300
тыс. эўра.

“Лех” – пяціразовы чэмпіён
Польшчы (1983, 1984, 1990, 1992,
1993). У сэзоне 2009/2010
клюб пасьля 17 тураў займае 4е
месца. Адновіцца чэмпіянат
Польшчы – зараз зімовыя вака
цыі – пры канцы лютага.

Уласны карэспандэнт
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Анатолю Беламу % 70

В

ядомы беларускі грамадзкакультурны
дзеяч, вучоны, калекцыянэр, першы ў
Беларусі стваральнік прыватнага мас
тацкага музэя ў горадзе Старыя Дарогі Анатоль
Белы адсьвяткаваў 10 сьнежня летась сваё 70
годзьдзе. Разам зь ім адзначылі гэтую дату і яго
ныя аднадумцы з грамадзкаасьветнага клюбу
“Спадчына”, які ён заснаваў 25 гадоў таму і
старшынём якога зьяўляецца.
Анатоль Белы скончыў БДУ ў 1967 годзе, по
тым быў у ім выкладчыкам, зьяўляецца сябрам
Саюзу мастакоў Беларусі, Саюзу беларускіх
пісьменьнікаў, дыплямант Міжнароднага Кэм
брыджскага цэнтру, сябра Міжнароднай Ака
дэміі навук Эўразіі.
А. Белы – ініцыятар і арганізатар устаноўкі
шматлікіх помнікаў многім выбітным беларускім

дзеячам. Ён удзельнік Устаноўчых зьездаў БНФ
“Адраджэньне” і ТБМ імя Ф. Скарыны.
Бадай найбольшым дасягненьнгем у дзейнась
ці сп. Белага зьяўляецца заснаваньне ў 1999 го
дзе мастацкага музэя на сваёй уласнай сядзібе.
Музэй мае 4 будынкі, 8 заляў, каля 500 кв. м экс
пазыцыйнай плошчы, на якой экспануецца каля
1700 твораў жывапісу, графікі, скульптуры, ма
дэльернага і дэкаратыўнапрыкладнога мастацт
ва Беларусі.
Гэта ўсяго толькі некаторыя з дасягненьняў,
якія мае на рахунку нястомнаы руплівец бела
рушчыны са Старых Дарогаў.
Зычым сп. Беламу здароўя, натхненьня і яшчэ
большых посьпехаў у ягонай дзейнасьці па заха
ваньню, пашырэнью і папулярызацыі беларускай
культуры.

I хто%ж вас слухае?

П

раглядаючы інтэрнэтаўскія ста
ронкі я выпадкова натыкнуўся
на здымкі менскіх будынкаў. Бу
дынкі, вядома, рэч цікавая, але на фотах
цікавейшымі для мяне былі антэны на да
хах. Маю на ўвазе не тэлевізійныя антэ
ны, а іншыя, адмысловыя. Цікава, для ча
го яны там усталяваныя.

Старэйшае за мяне пакаленьне памя
тае гады, калі трэба было рэгістраваць ра
дыёпрыймачы. Калі вы сёньня раскажыце
аб гэтым падлетку з навушнікамі на гала
ве, то ён будзе доўга сьмяяцца, бо не зра
зумее, навошта гэта трэба было рабіць.
Радыё можнаж толькі слухаць. Пра
НКВД ён мабыць і чуў, але ня ведае, што
ў той час ня ўсё і ня ўсім можна было слу
хаць. Ды ў дадатак добра падрыхтаваны
чалавек мог лёгка з радыёлямпавага
прыймача зрабіць радыёлямпавы пера
датчык. За што, вядома, ставілі ці да сьця
ны ў падвалах НКВД, ці накіроўвалі па
міраць у сталінскія канцлягеры.
Нават пазьней, у часы халоднай вайны,
лавіць забароненыя радыёхвалі было ры
зыкоўна, бо існавала цэлая армія сакрэт
ных даношчыкаў, якім было за шчасьце
злавіць “ворага народу”. Але арыштоўва
лі ў асноўным тых, хто не маглі трымаць у
сабе навіны з гэтага радыё і пачыналі іх
распаўсюджваць, пасавецкіх вызначэнь
нях, рабіць варожую прапаганду.
Падлетак з навушнікамі аб гэтым маг
чыма чуў, але ніяк ня зьвязвае гэта з су
часнасьцю, бо сёньняж ня той час, і
людзі навокал іншыя. Але ці што зьмя
нілася ў адносінах да грамадзянаў з боку
дзяржаўных спэцслужбаў? Чаму на бу
дынках у Менску бачныя рагаціны спэц
антэнаў? Для чаго? Аб гэтым ён не ці
кавіцца, бо мае як найхутчэй палагодзіць
сваю справу зь сябрам па мабільным тэ

лефоне. Усё ідзе наперад. Цікавая гэта
рэч, мабільны тэлефон. Вельмі зручная.
Калі ты не ў пустэльні, то, націснуўшы
гузік, можаш камунікаваць зь любым, хто
мае тэлефон. То сам гаворыш, то слухаеш
свайго сябру. І службы слухаюць такса
ма. Уважліва.
Пад час апошніх выбараў у Беларусі
спрабаваў я датэлефанавацца да сваёй
радні. Некалькі дзён спрабаваў. Глуха.
Нават гудкоў не было чуваць. Як быццам
адрэзала Беларусь ад усяго сьвету. А ма
быць так і сталася? Выключылі лініі па за
гаду з самага “верху” і гэтым вырашылі
ўсе пытаньні барацьбы з апазыцыяй. Аб
якой каардынацыі дзеяньняў можа ісьці
гаворка, калі “ворагі” з Захаду ня могуць
пагутарыць з апазыцыянэрамі? Што ты
зробіш бяз сувязі? Нічога! Сядзі і маўчы.
Але што можна чакаць ад паліцэйскай
дзяржавы? Прабачце – міліцэйскай, бо я
пішу пра сваю Бацькаўшчыну. Чаму гэта
адбываецца? Ці гэта параноя дыктатара,
які хоча палохаць свой народ і вярнуць
сталінскія часы?
Скончыў на днях чытаць кнігу пра
Сталіна, Чэрчыля і Рузвэльта*. Аўтар ро
біць наступную выснову пра Сталіна: ён
ніколі ня меў сябраў. Ніколі. Больш за гэ
та – ён ніколі не адчуваў неабходнасьці
мець сябраў. Пустэча навакол, напоўне
ная адчуваньнем уласнай моцы ягонага я.
Параноя? Вынікі злоснага біцьця яго аль
каголікамбацькай? Але і іншыя дыктата
ры маюць такіяж параноі нават і без
бацькоўалькаголікаў. Бо маюць вялікі
недавер. Да усіх. І хочуць ведаць як най
больш пра так званых ворагаў. Ці пра
тых, хто зможа стаць такім.
Праходзячы навучэньне ў Краснаярс
кай вайсковай вучэльні па спэцыяль
насьці радыётэхнічная выведка, я заўва
жыў, што прыймач, які стаяў у пакоі ад
пачынку курсантаў, які тады звалі “ленін
скім”, прыймаў толькі мясцовыя перада
чы, хоць гузікі на ім былі і на дальнія.
Цікава, праўда? Вайсковая вучэльня рых
тавала спэцыялістаў па перахопу сыгна
лаў менавіта дальніх радыё ці радыё
тэхнічных станцыяў, а вось прыймач у гэ
тым “ленпакоі” падрэзалі так, што ён
толькі хрыпеў на гэтых самых далёкіх
станцыях. Недавер, бачыш. Бо былі мы
маладымі і нам шмат чаго непатрэбна бы
ло ведаць. І допуску мы ня мелі. А безь
яго ў краіне пралетарыяту нікуды нос ня
ўткнеш. Было такое слова “не положе
но”. Бо існавала “лінія”. Якую звалі “лі
ніяй партыі”. Сталін, які гэтую стальную
“лінію” каваў рукамі стаханаўцаў, памёр,
але яго замяніў найбліжэйшы памочнік
Хрушчоў, на лысіну якога Сталін выбіваў
сваю люльку. Мо і пракляў яго Мікіта ме
навіта за гэты самы попел, а не за мільё
ны забітых і замучаных. Ну а што да

Анатоль Белы каля створанага ім музэя

“лініі”, то яна заставалася і потым. Трохі
іржой пакрылася, але засталася стаяць.
Бо зь ёй лёгка бачыць, хто ідзі па ёй, а хто
– не. Ужо не кажу пра тых, хто супраць
ідзе. Пра гэтых трэба напісаць асобна.
Калі я аддаў партыйны білет ў палітад
дзел брыгады “осназ” у канцы 79га, то
мяне пачалі апрацоўваць. Бо гэтая самая
“лінія” патрабавала ад кіраўніка палітад
дзелу хуткага адказу для вышэйшых чы
ноўнікаў. Наколькі здурнеў старэйшы
лейтэнант Кавалеўскі? Бо было відавоч
на, што толькі чалавек без галавы можа
такое зрабіць у час, калі сацыялізм ужо
пабудавалі, а да камунізму засталося

толькі адзін скок. Круціў мяне падпалкоў
нік, прапанаваў капітана і хучэйшы пера
вод у другі вайсковы аддзел. Але не да
круціўшы паслаў па чарзе да вышэйшага,
ужо да палкоўніка. Той згубіў на мяне
паўдня. Потым знайшоў на мяне тлума
чэньне: “наслушался ты вражескіх голо
сов”. І ўсё. Так патрабавала “лінія”. Так я
стаў дурным. Так ім было прасьцей і ху
чэй для рапарту, бачыце.
Вядома, безь мяне выведка “осназ”
шмат не згубіла. Антэны працягвалі кру
ціцца, самалётразьведчык працягваў лё
таць ўзоўж кітайскай мяжы, ішлі пеленгі,
друкаваліся рапарты аб “пасьпяховай”
працы брыгады, дабывалася інфармацыя
аб “патэнцыйным” воразе. І гэта можна
зразумець, бо падслухоўваць ворага афі
цыйна дазволена. Але навошта падслу
хоўваць размовы сваіх грамадзян? На
вошта слухаць размову падлетка зь яго
най дзяўчынай? А адказ просты. У та
талітарных краінах выведка зьнешняга
ворага ніколі не спынялася, як зьнешня
га, так і “патэнцыйнага” ўнутранага. На
ват калі гэты самы вораг ня ведае аб тым,
што ён будзе ворагам.
У адзначанай вышэй кнізе пра Сталіна
на старонцы 384 ёсьць апавяданьне
сьведкі арышту нямецкага хлапчыка ў
час савецкай акупацыі Нямеччыны. Яго
арыштавалі за “падрыў” маста. Ён адмаў
ляўся ад гэтай хлусьні як мог. І як толькі
маглі, яго білі дзядзькі з НКВД. Нарэшце,
ён не вытрымаў і прызнаўся ў дывэрсіі.
Каб больш ня білі. Яго на час пакінулі ў
спакоі. Але хутка выклікалі і паведамілі,
што атрымалі зьвесткі аб тым, што гэты
мост ніхто не падрываў. Як ён стаяў, так і
стаіць. Але за тое, што хлопчык ілгаў са

вецкаму афіцэру, яму даюць дзесяць га
доў. Так і памёр у савецкім канцлягеры.
Бо ня ведаў аб тым, што самая хлусьлівая
інфармацыя можа стаць запатрабаванай
для закрыцьця справы.
Справа ня ў тым, што ты ня ведаеш пра
сваю варожасьць, а ў іншым. Калі ты ска
заў у размове “Лукашэнка”, то аўтама
тычна ўключыцца на запіс прыбор і су
праць нумару твойго тэлефону загарыцца
маленькая сталінская лямпачка з надпі
сам “недавер”. І нумар гэты будзе яшчэ
доўга праслухоўвацца на пошук ключа
вых слоў накшталт “міліцыя”, “апазы
цыя”, “мітынг”, “дэманстрацыя” і г. д.
Усіх сёньня зьдзіўляюць безь
пілётныя самалёты, якія робяць
вайсковую працу ня горш за пілёт
ныя. Чамуж кампутар ня можа
фільтраваць каналы сувязі на
ключавыя словы, апрацоўваць ін
фармацыю, друкаваць вынікі?
Так, можа. І робіць гэта хутчэй,
чым вы думаеце.
Ці няма тут праблемы? Ці не
існуе тут парушэньняў правоў ча
лавека? Вядома, існуе. Але шмат
хто да гэтага прывык. Добра што
па пятах “сотруднікі” ня ходзяць.
Але і навошта? Мабільны тэле
фон можна ўключыць і выключыць нават
без твайго ведаму. Ты і ведаць нічога ня
будзеш. А фільтры будуць фільтраваць, а
лічбысловы будуць пісацца ў кампутар
ны файл з тваім прозьвішчам. Бо сёньня
размова ідзе аб тэрарызме. Аб бясьпецы
дзяржавы. А тэрарыстам можа стаць
кожны. Ці амаль кожны. Ну... як галоўны
кіраўнік скажа. Бо бяспека дзяржавы –
ёсьць ягоная бясьпека. Такія, бач, законы
ён пастанавіў.
Мая тешча любіць казаць – будзь хіт
рэйшым. Гэта праўда. Магу толькі пара
іць маладым людзям, якія яшчэ ня веда
юць аб тым, што яны зьяўляюцца “патэн
цыяльнымі ворагамі” сваёй краіны, не на
зываць Лукашэнку па тэлефоне ягоным
прозьвішчам, каб супраць вашага імя ў
кампутарах спэцслужбаў не загаралася
сталінская чырвоная зорка недаверу. І,
вядома, каб уся гэтая гульня была трохі
цікавейшай. Цікавейшай для вас, бо, наз
ваўшы Лукашэнку “агурком”, а галаварэ
заў зь ягоных спэцаддзелаў “качанамі”,
вы адчуеце сябя праўдзівым падпольшчы
кам, а хлопцамкачанам будзе весялей на
ціраць штанамі сядло перад напоўненым
лічбамі кампутарам. Ну а сам кампутар
ня будзе зіхацець сталінскімі зоркамі не
даверу. Бо ня будзе ведаць, пра каго ідзе
гутарка. Кампутар не такі разумны ў
агурках і качанах. І гэта добра, інакш усе
садаводыгароднікі праз адну ноч стануць
“патэнцыяльнымі ворагамі”.

Віктар КАВАЛЕЎСКІ, Аўстраліа
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ніга кліўлэндзкай бела
рускі Сьвятланы Белай
“Да роднага ганку” вый
шла ў 2009 г. у менскім выдаве
цтве Віктара Хурсіка. Выданьне
мае падзагаловак “З журналісц
кага нататніка пачатку 90х. Гу
таркі зь віленскімі беларусамі
Амэрыкі”. Тут прыводзяцца запі
саныя аўтаркай гутаркі з Раісай
Галяк, Вітаўтам Тумашам, Міка
лаем Шчорсам, Антонам Шуке
лойцем, успаміны Ірэны і Людві
кі Будзькаў, а таксама Антона
Шукелойця пра Мітрафана Рэп
каваСмаршчка ды ўласнаручна
напісаныя ўспаміны Часлава
Найдзюка. Частка зь іх друкава
лася ў пачатку 1990х у часапісе
“Полацак”.
Выклікаюць здзіўленьне вы
друкаваныя ў кнізе ўспаміны
Яніны Каханоўскай і яе дачкі
Юліі Андрусышынай (бабулі і
маці Багдана ДанчыкаАндрусы
шына). Незразумела, якое дачы
неньне гэтыя жанчыны маюць да
віленскіх беларусаў (абедзьве
нарадзіліся і жылі ў Менску), а
сама Яніна Каханоўская ў пачат
ку сваіх успамінаў (с. 80) пры
знаецца, што ўпершыню Вільню
наведала ўвесну 1944 году, калі
прыехала на сьвяткаваньне 25х
угодкаў Беларускай гімназіі.
Дый “віленскасьць” Мікалая
Шчорса, Антона Шукелойця і
Часлава Найдзюка таксама мож
на паставіць пад сумніў. Вільня
для іх была родным горадам
толькі падчас навучаньня ва ўні
вэрсытэце. Напрыклад, агульна
вядома, што браты Шчорсы – са

Стаўпеччыны, што яны ня раз
потым падкрэсьлівалі. Старэй
шы з братоў нават падпісваўся –
Мікола Панямонскі.
Падрабязна разглядаць кожны
ўспамін немагчыма ў газэтнай
рэцэнзіі. Неабходна толькі ўзга
даць значную колькасьць рэдак
тарскіх і карэктарскіх хібаў, ус
паміны часта абрываюцца (як
Шукелойця), абцяжараныя ліш
німі дэталямі, або папросту не
рэдагаваныя, як, напрыклад, ін
тэрвію зь Мікалаем Шчорсам.
Здаецца, яго толькі зьнялі з
дыктафона і ў гэткімжа выгля
дзе зьмешчана ў кнізе з карэк
тарскімі памылкамі. Прыкладам,
герой па некалькі разоў згадвае
адно і тоеж (як летувісы і саве
ты фундавалі заходнебеларускі
рух, што Шчорс зпад Беластоку
ўцякаў ад саветаў на дамскім ро
вары ў нямецкую акупацыйную
зону). Такога кшталту рэчы
(паўторы) абцяжарваюць тэкст і
мусяць адсочвацца рэдактарам.
Далей на с. 138. “[М.Ш.] … раз
я спаткаўся ў яго з гэтым яго
прэзыдэнтамкатолікам… Як жа
яго прозьвішча?” / “Шуке
лойц?” [С.Б.] / “Не, ён не зьяў
ляўся прэзыдэнтам, ён быў стар
шынём грамадзкай арганізацыі
БАЗА” [М.Ш.] / “Мусіць Ся
жыч?” [С.Б.] / “Сяжыч, так!”.
Няправільнае напісаньне (а мо
няведаньне?) прозьвішча стар
шыні (да тагож праваслаўнага)
Рады БНР (1982—1996) – а
ўспаміны запісваліся ў першай
палове 1990х – сее сумненьне ў
абазнанасьці Сьвятланы Белай у

Ёсьць і такая кніга

эміграцыйнай праблематыцы.
Таксама на с. 127 Вацлаў Па
нуцэвіч названы Пацукевічам,
хоць крыху ніжэй падаецца пра
вільнае напісаньне прозьвішча,
але сьцьвярджаецца, што дзеяч
зьмяніў яго з Пацукевіча (але на
самрэч з Папуцэвіча). Да тагож
“эндэк” (с. 128) гэта ня тэрмін, а
скарот назвы сябра Польскай на
цыяналдэмакратычнай партыі.
Таксама правільна пісаць інжы
нэр Мікола Шкялёнак, а не Шкі
лёнак (с. 126), доктар Баляслаў
Грабінскі, а не Драбінскі (с. 138).
А вось і іншыя памылкі. Вітаўт
Тумаш за часамі Другой сусьвет
най рэдагаваў ў Бэрліне вядо
мую газэту “Раніцу”, а не “Бела
рускую газэту”, якая ў сваю чар
гу, выдавалася ў Менску (с.
130). Янка Станкевіч не дажыў
да 100 год (с. 136), а пражыў 85
(1891–1976). Айцец Васіль Кен

Беларусы – над Нявой
Нікалаеў М. Беларускі Пецярбург. Спб.,2009. 535 с., ілюстр.

К

алісьці трапілася мне на
вочы кніга Л. Базылёва
“Палякі ў Пецярбургу”
(“Polacy w Peretsburgu”, 1984).
Гартаў, памятаю, займальныя
старонкі польскага гісторыка не
без скрушлівага хваляваньня: ці
не палова прадстаўленых там
“polakow” – Касьцюшка, Міцке
віч, Агінскі, Аляшкевіч, Ванько
віч, Сянкоўскі, іншыя – нашыя,
беларусаў, суродзічы, аб чым у
кнізе – маўчок. Праўда сёйтой
зь землякоў, тагачасных “літві
наў”, рашуча адмяжоўваўся ад
“польскасьці” дзеля... упадаб
леньня “истинно русскости”,
пыхліва й зьняважліва ставячы
ся (Булгарын) да адраджэньня ў
кольшняй гістарычнай Літве
ўласна Беларусі, беларускасьці
– у сьвядомасьці яе апалячанае
шляхецкае часткі.
Восьжа супярэчлівая эвалю
цыя нацыянальнага самапа
знаньня ўяўляецца мне істотнай
ідэяй гэтае зьмястоўнае кнігі,
выкананай у шырокім кантэксце
беларускай і расейскай гісторыі,
культуры. Зь імёнамі многіх бе
ларусаўпецярбуржцаў (жылі ў
горадзе стала або часова), увеч
неных на скрыжалях Беларус
кае ідэі, у летапісе нацыяналь
нае пасіянарнасьці: Ян Баршчэў
скі, Іаан Грыгаровіч, Павал Шпі

леўскі, Віктар і Кастусь Каліноў
скія, Іван Насовіч, нарадаволь
цы“гоманаўцы”, Браніслаў Эпі
махШыпіла, Яўхім Карскі, Іван і
Антон Луцкевічы, Аляксей Са
пуноў, Вацлаў Іваноўскі, Брані
слаў Тарашкевіч, Зьміцер Жы
луновіч, Аляксандар Сержпу
тоўскі, кс. Адам Станкевіч, на
рэшце, прарочая постаць Янкі
Купалы. Шкада, незаўважанымі
засталіся “піцерскія” старонкі
таксама прыкметных асобаў бе
ларускага адраджэньня – Вай
слава СавічаЗаблоцкага, Міка
лая Лабойкі, Яўгена Ляцкага,
Вацлава Ластоўскага, Генрыха
Грыгоніса, Соф’і Шамардзіной,
Аляксандра Мікульчыка – ства
ральніка славутое “Беларускае
марсельезы”. Іншы чытач маж
ліва дадаўбы яшчэ адноедругое
вартае адпаведнага прыпом
неньня прозьвішча.
Першыя беларускія кніжачкі,
выдавецкая суполка “Загляне
сонца...”, студэнцкія навуковыя
гурткі, беларускі буквар, грама
тыка,самадзейныя ігрышчы, тэ
атральныя пастаноўкі, дзяржаў
нанезалежніцкія парываньні,
многае іншае ў нашым вызволь
наадраджэнчым руху нараджа
лася тут – над Нявой, імпульсу
ючы абуджальнымі сыгналамі
насельнікаў колішняга забрана

№ 563564 Сьнежань 2009 г.  Студзень 2010 г.

га краю. Можна, не без аглядкі,
пагадзіцца зь меркаваньнем ша
ноўнага аўтара пра Пецярбург –
сваеасаблівую ў пэўным часе
культурную сталіцу Беларусі.
Памятаючы аднак пра выключ
ную, непараўнальную ў гэтым
сэнсе ролю, асабліва ў “нашаніў
скую пору”, нашае старадаўняе
сталіцы – Вільні, калыскі Бела
рускага адраджэньня.
Наогуле зьмест кнігі нашмат
больш разьлеглейшы ад згада
нага нацыянальна адраджэнча
га чыньніка. У ёй – амаль уся
300гадовая гісторыя гораду з
гледзішча прысутнасьці там

дыш (с. 187, гэта ўжо успаміны
Антона Шукелойця), не выяж
джаў у Паўднёвую Амэрыку, а
жыў і памёр у штаце Масачу
сэтс). Іван Касяк кіраваў толькі
Беларускім Кангрэсавым Камі
тэтам, а ня БАЗА (с. 188). Про
зьвішча безыменнага вядомага
баптысцкага дзеяча з Канады –
Рапэцкі (с. 195), першы сьвятар,
што прыехаў у Менск летам
1941 г. быў Уладзімер Фінькоў
скі, а не Клінкоўскі (с. 198), ай
цец Кушнер меў імя Іаан (а ня
Ян, с. 201), каталіцкі сьвятар,
які прыехаў у Менск, Рыбалтоў
скі, а не Дубалтоўскі (с. 202). На
с. 203 сьцьвярджаецца, што Він
цэнт Гадлеўскі прыехаў зь Ня
меччыны ў канцы 1943 г., хоць
на с. 205 пішацца, што ён быў
расстраляны на Каляды 1942 г.
Не мог ён прыехаць у канцы
1943 г. зь Нямеччыны (с. 203),
бо быў ужо год як расстраляны
немцамі ў Трасцянцы (24 сьнеж
ня 1942 г.). Язэп Пазьняк (Вай
ніловіч) не кіраваў БАЗА, а
ўзначальваў НьюЁрскі аддзел
(с. 204), летувіскі капэлян у
Менску Ігнатовіч (Ігнатавічус)
меў імя Зянон, а не Сымон (с.
206).
У адным месцы кнігі Мікалай
Шчорс піша, як пра цяпер жыву
чага, свайго малодшага брата
Ігара. Так у пачатку 1990х і бы
ло, але Ігар Шчорс памёр у 1998
г., і варта было ў тэксьце неяк
згадаць пра гэта. Далей старэнь
кі Шчорс так і ня здолеў прыга
даць як правільна пішацца про

зьвішча кіраўніка БНС падчас
вайны Івана Ермачэнкі. У кнізе
так і пайшло – Яроміч (с. 139). І
такія памылкі трапляюцца вель
мі часта. Згаданыя ды іншыя не
дагляды мусяць быць на сум
леньні як аўтаркі, гэтак і рэдак
тараў кнігі Анатоля Белага і
Віктара Хурсіка.
Віктар Хурсік у прадмове пі
ша: “У гэтай кнізе няма аўтар
скага камэнтару. Ён не патрэ
бен”. Аднак зусім незразумела,
чаму? У такога кшталту тэкстах
проста неабходна камэнтаваць
падзеі, падаваць зьвесткі пра
асобаў і тлумачыць некаторыя
моманты, якія згадваюцца ў кні
зе. Пагатоў ужо выйшла некаль
кі падобных выданьняў, на якія
можна раўняцца
І апошняе. Кніга багата ілю
страваная, але адзін са здымкаў
падпісаны недарэчна. Так, на
здымку, дзе пісьменьнікі пазіру
юць перад фатографам (с. 220)
вынікае, што сапраўднае прозь
вішча Алеся Салаўя – Шырокаў,
а Ўладзімера Сядуры – Сіняк.
Аднак гэта Тодар Лебяда быў
Шырокавым, а Сіняк (ці Зіняк)
сапраўднае прозьвішча вядома
га эміграцыйнага дзеяча Сяргея
Хмары. Прычым і Лебяда, і Хма
ра ёсьць на тымжа фота.
Пасьля знаёмства з кнігай
Сьвятланы Белай застаецца
шмат пытаньняў і вялікі сумніў,
што аўтарка насамрэч зьяўляец
ца спэцыялістам у беларускай
эміграцыйнай праблематыцы.

2000 фігураў нашых прашчураў
і сучасьнікаў зь Беларусі: цара
дворцаў, сьвятароў, архітэкта
раў, мастакоў, кампазытараў,
сьпевакоў, вайскоўцаў, інжынэ
раў, навукоўцаў, адміністрата
раў, чые намаганьні нямала
прычыніліся да цывілізацыйнага
напаўненьня граду Пятрова.
Іншая тэма – наколькі гэтыя
стараньні на расейскім абсягу
спалучаліся, ці спалучаліся зь
беларускім гістарычным інтарэ
сам. Пэўна далёка ня кожнага з
тых дзьвюх тысячаў інтарэс той
клапаціў, і “беларускае” прад
стаўніцтва іхняе ў горадзе далей
выключна факту “тэрытарыяль
нага” – паходжаньне зь Бела
русі – не сягала. Як у выпадку з
Саланевічам – зацятым ідэоля
гам расейскага манархізму, аб
чым ніжэй.
Хаця чыясьці асабістая за
сьцярога – за межамі гэтае кнігі,
вытрыманай у лагодна разважлі
вых тонах, у спалучэньні велічы
і велікадушнасьці. Няхай тая
апошняя ня скрозь і вызначала
тую беларускую прысутнасьць у
слынным горадзе, саступаючы
іншы раз перад злачынствам і
гвалтам, згадваючы тэрарыста
царазабойцу, “паляка” Грыня
віцкага, беларусаўудзельнікаў
“Октябрьского переворота”,
хоць той пераварот парадаксаль
на паспрыяў нацыянальнадзяр
жаўнаму самавызначэньню Бе
ларусі.
Далей, не адно руплівым лю
дам знад Нёмана, Дзьвіны зася

лялася паўночная сталіца Расеі.
Нямала тут, даведваемся з кнігі,
назапашана нашых матэрыяль
накультурных скарбаў, калісьці
забраных расейскімі генэраламі
пад сумна рашучае імпэратры
цына “Отторгнутое возвратихъ”:
унікальная, у 20 тысяч тамоў,
Радзівілаўская бібліятэка, архіў
зь Нясьвіжа (цяпер у рэестры
патрануемых ЮНЭСКА каш
тоўнасьцяў “Памяць сьвету”),
зброі, разьбы, мастацкіх палот
най, адзеньня. Як бы сёньня
прыдаўсяб сёньня хоць адзін
другі арыгінальны экспанат з
тых збораў для менш чым сьціп
лых набыткаў Нясьвіскага му
зэю. Шкада, катэгарычнае “воз
вратихъ”, нават па цяперашнім
дэмакратычным часе, расейска
беларускім братэрстве, ня мае
адваротнага ходу...
Шта да сучаснага Пецярбур
гу, мяне найперш прывабліва
юць тыя суайчыньнікі, чыя руп
насьць несла, нясе слова, дум
ку, творчую здольнасьць Сіня
вокае краіны ў расейскую прас
тору, збагачаючы духоўнае і ма
тэрыяльнае разьвіцьцё паліэт
нічнага гораду над Нявой. І та
кіх на старонках кнігі – няма:
поруч зь яе аўтарам, знаным да
сьледнікамкнігазнаўцам Міко
лам Нікалаевым, гісторык Ва
лянцін Грыцкевіч – старшыня
Беларускага навуковакультур
нага таварыства ў Пецярбургу,
літаратары Іван Сабіла (ад ня
даўняга часу – масквіч), Ана
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Лісты ў рэдакцыю
Наваградзкі эскадрон –
сымбаль беларускага войска

С

талася так, што сучаснае пака
леньне беларусаў і шырокая гра
мадзкасьць мае вузкую інфарма
цыю пра Наваградзкі эскадрон, які быў
арганізаваны і дзейнічаў на Наваградчы
не (19421944 г.г.) Каштоўныя зьвесткі
захаваліся толькі ў памяці ягоных удзель
нікаў, якіх, нажаль, зь бегам часу заста
ецца ўсё меней і меней.
З гэтай нагоды я зьвяртаюся да Вас, па
важаны рэдактар. Паклічце ўсіх, хто яш
чэ можа адгукнуцца. Уздыміце на бачы
нах газэты “Беларус” тэму Наваградзка
га эскадрону і ягоных арганізатараў, да
росшых да высокага рангу першага нацы
янальнага генэралітэту новага тыпу. Ня
дайце зьнікнуць з палітычнай мапы сьве
ту такой унікальнай зьяве, як беларускі
вайсковы чын увогуле, які годна праяў
ляў сябе неаднойчы: пад Грунвальдам і ў
бітве пад Воршай, у коньніцы Каліноўска
га пад Мілавідамі і ў Слуцкім збройным
супраціве. Усе яны абаранялі Бацькаў
шчыну ад чужынцаў, заходніх і ўсходніх,
якія “памайстэрску” ажыцьцяўлялі па
літыку з мэтаю выціснуць беларусаў зь іх
асобай ідэнтычнасьці, пазбавіць права
мець уласную дзяржаву.
Усе матэрыялы пра эскадрон і збройны
супраціў з дапамогай Беларускага Інсты
туту Навукі й Мастацтва могуць стаць

яшчэ адной цаглінай у будучым пантэоне
вайсковай славы беларусаў.
Як моладзь успрыймала некаторыя мо
манты таго жудаснага часу? У акупава
най немцамі Беларусі ідэя вайсковай аба
роны (самапомачы) стала знакавым па
казьнікам беларускасьці, якая спрацава
ла аўтаматычна, інтуітыўна. Папуляр
насьць беларускага войска ўзрасла вель
мі высока. Людзям хацелася верыць у
вобраз выратавальніка, здольнага аба
раніць насельніцтва ад рабункаў і зьдзе
ку. Беларус мяняў сваю паставу: з кале
няў – ва ўвесь рост і на каня. Ня кшталту
жалезнага “тыгра”, а каня ўласнай гадоў
лі, якога ваяру ахвяраваў селянін.
Добра памятаю такі эпізод. На плошчу
ў Наваградку мела прыбыць беларускае
войска. Ахопленыя юначай рамантыкай,
мы, гурт падлеткаў, вырашылі “бегчы”
туды, пераадольваючы адлегласьць
больш за 100 км. З шарачковымі торбач
камі за плячыма, хаваючыся ад немцаў,
паліцыі, “чырвоных” і “белых”, прайшлі
паўдарогі, пакуль пад Беліцай ня трапілі ў
“палон”. Ня выдаўшы таямніцы, мы атры
малі аплявуху і зьняважлівую лаянку
“смаркачы”. Але самае прыкрае з таго –
адчуваньне халоднага дула аўтамата,
прыстаўленага да скроні, якое памятаю і
цяпер...
Перадгісторыя Наваградзкага эскадро
ну шматвэктарная і наўпрост зьвязаная з
такім паняцьцем як генэтычны код. Дарэ

Беларусы – над Нявой
Заканчэньне з папярэдняй бачыны
толь Кірвель, Аркадзь Пінчук, Аўгінь
ня Кавалюк, бібліятэкар Марыля Тка
чэнка, а. Міхаіл Сячэйко, мастак Іван
Чэрнякевіч, вучонымэдык Мікалай
Гурын, караблебудаўнік Валерыян
Скалабан, ваенны інжынэр Яўген Раб
цэвіч, журналіст Тацьцяна Герасі
мец... Іхныя, многіх іншых ляканічныя
жыцьцяпісы, з партрэтамі – гожае
ўвасабленьне беларускае творчае ха
ды шырокім сьветам.
Трапляюцца ў кнізе пасажы, як на
сёньнешняе ўспрыманьне, мякка кажу
чы, дзіўнаватыя. Прыкладам, тойжа
Віталь Фрыдрыхавіч Зэйдаль (Віталь
Вольскі), колішні супрацоўнік Петра
градзкага ВЧК. Прысутнасьць яго на
старонках выданьня абумоўлена фак
там нараджэньня ў Піцеры і пазьней
шай, літаратурнага крытыка, “изобли
чительной инвективой” у адрас супра
цоўнікаў “Нашае Нівы”, чыя, маўляў,
нацыяналістычная абмежаванасьць
стрымлівала творчы ўзьлёт маладога
Янкі Купалы. Можна былоб, калі без
цытаваньня спарахнелае ацэнкі не
абыйсьціся, запярэчыць: ніхто іншы і
лепшы ад “нашаніўскіх” нацыяналіс
таў, так шчыра плённа ня рупіўся пра
пашырэньне ў народзе твораў Паэта,
над асэнсаваньнем яго гістарычнабе
ларускага пакліканьня ў якасьці “Пра
рока нацыянальнага адраджэньня” (А.
Луцкевіч). Зноўжа, кранаючы чэ
кістаў: “жалезны Фэлікс”, Дзяржын
скі, ушанаваны ў кнізе тлустым радком
і адмысловым жыцьцярысам. А што,
Аляксандар Чарвякоў – там, у Петра
градзе, старанецпадзьвіжнік беларус
кае савецкае дзяржаўнасьці, не заслу
жыў падобнае, уключна са сваім фота
вобразам, увагі?
Яшчэ пярэчаньне. Друкаваную пло
шчу, шчодра выдзеленую пад спомне
нага вышэй Івана Саланевіча, мяркую,

дастаткова былоб абмежаваць яго,
з”тоже белорусов”, самаатэстацыяй –
не змоўчваючы тае пострахам польскае
дэфэнзівы (у беларускім лёсе мабыць
не страшнейшае ад расейскасавецкага
ЧККПУКГБ): “Я... стопроцентный бе
лорус, очень рад, что меня учили рус
скому языку, а не белорусской мове,
что Пушкина не заменили Янкой Купа
лой и просторов империи уездным пат
риотизмом с сеймом в Вильно або у
Менску” (Солоневич И. Россия в конц
лагере. София, 1936. С. 224). Так што
будзьма самакрытычнымі: не заўсёды
беларусы над Нявой (над Масквой,
Віслай...) заставаліся імі – з пляўком у
твар свае радзімы, апляваўшы і сябе
назаўсёды.
Уражвае кніга густоўнай эстэтыкай,
багацьцем ілюстрацыйнага матэрыялу,
аформленага Барысам Чэрнякевічам.
Якжа хораша, мяркую, сьвяціўсяб на
той выяўленчай раскошы Рэпінаўскі
“Беларус” – непаўторы шэдэўр мас
тацкага ўвасабленьня расейскім жыва
пісцам нашага, над Дзьвіной, чалавека
жыцьцялюба. На падыходзе другое, ра
сейскамоўнае выданьне – няхайбы
ўпрыгожылася і гэтым калярытным
вобразам., што красуецца ў Рускім му
зэі.
Застаецца, галоўнае, падзякаваць
творцампадзьвіжнікам над Нявой. І –
пазайздросьціць іхнім імпэту, ахвяр
насьці. Беларуская Масква, магчыма і
Беларуская Сібір, Беларуская Вільня,
Беларуская Варшава, Беларускі Кіеў,
Львоў, Адэса – каліб падахвоціліся
падобным праектам – маюць абок Бе
ларускае Амэрыкі, Беларускае Аўстра
ліі (кнігі В. Кіпеля, Н. Гардзіенкі),
прыстойны, пэўна, не безаглядны пры
клад для насьледаваньня. У добры час!

Аляксей КАЎКА
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чы, што такое код беларускай ідэнтыч
насьці? Як ён запачаткоўваўся і ўста
лёўваўся ў людзкіх душах? Як выглядае
на гістарычным фоне беларуская ідэн
тычнасьць у дзеяньні, пераадоленьні трох
негатыўных перашкод – палянізацыі,
русіфікацыі й калябарацыі? У калавароце
гэтых шкодных пражылінаў самаідэн
тыфікавалася, фільтравалася галоўная
плынь беларускай тоеснасьці, самапа
знаньня сябе як асобы. Працэс гэты існуе
толькі ў нашым уяўленьні, як у чужой ідэ
алёгіі і пад чужым мундырам тахкала сэр
ца сапраўднага беларуса, шыфруючы па
знавальны код, хто ён такі, кім быў, ёсьць
і будзе.
Для большай яснасьці паклічам па
мяць: так, марскі пехацінец Янка Брыль у
фарватары польскай ідэалёгіі ня стаў па
лякам. Тое самае можна сказаць пра А.
Цыхуна, паэта, кулямётчыка (машынова
га) і ўлана Аніся Будзіловіча. Беларускія
навабранцы годна ўпісалі свае імёны ў
пантэон славы на ўсім эўрапейскім пляц
дарме, у МонтэКасіна і Абэсініі.
З другога боку хваля русіфікацыі была
ня ў стане перайначыць пісьменьніцкі по
чырк І. Шамякіна і В. Быкава. На азіму
тах сваіх бусоляў гэтыя афіцэрыартыле
рысты зпад Мурманску і Кіраваграду
знаходзілі кропкі, якія арыентавалі іх
позіркі й душы ў бок роднай прасторы.
Што тычыць калябарацыі, трэйцяй
шкоднай пражыліны, то яна ёсьць ня што
іншае, як сумесь антыбеларускіх элемэн
таў зь ліку нігілістаў, адшчапенцаў, ман
куртаў, тых, хто выконваў і выконвае ро
лю, як казаў Янка Купала, “паслуг”, дзе
“царыць чужынец”, і “ўторыць... чужому
сьпеву”. Такога кшталту суайчыньнікаў
паэт востра крытыкаваў. Бічаваньнем
саміхжа “беларускіх сыноў” ён імкнуўся
вылечыць нацыянальную душу (“Бела
рускія сыны”). А ў артыкуле “Беларускае
войска” выказаў спадзеў, што некалі яно
будзе.
Калі перакройвалася мапа кантынэнту,
Беларусь з стану акупацыйнага, як магла,
вырывалася на паверхню з ідэяй нацыя
нальнай дзяржавы і войска. Так менавіта
пачынаўся Наваградзкі эскадрон як сіла
адраджэньня нацыянальнадзяржаўнага
духу.
Нацыянальнай ідэі служылі тысячы
патрыётаў. Савецкая сыстэма сурова ка
рала актывістаў. Яна нагадвала сабою мо
лат і кавадла. Яе не пазьбеглі Анатоль
Шэршань і Ліда Будрэвіч з Орлі, Іван
Дрозд з Доўгай, Валодзя Валынец зь
Лідчыны і іншыя.
Турмы, душагубкі, сібірская мярзлота і
далёкая эмігранцкая чужына – вось
трагічныя крокі на шляху іх змаганьня.
На роднай зямлі іх, як той казаў, выкінулі
з абоймы – не далі месца ні для працы, ні
для вечнага спачыну.
І якая несправядлівасьць: чаму на на
шай зямлі мы ня чуем галасоў нашых леп
шых людзей? Чаму не на нашай зямлі, як
сказала Н. Дробіна (“Беларускае Слова”,
кастр. 2005 г.) мы хаваем сваіх лепшых
людзей?
Паважаны рэдактар! Наваградзкі эс
кадрон – гэта вечны звон незалежнай Бе
ларусі. Паспрыяйце таму, каб ён не
змаўкаў.

Сяргей ПТУШКА
Паважаны сп. Птушка, дзякуй за
Ваш допіс. Пра Наваградскі эскадрон,
насамрэч, напісана – і параўнальна
нямала. Яшчэ ў 1999 г. у Менску выйш$
ла кніга “Жыцьцё пад агнём: партрэт
беларускага ваеначальніка й палітыч$
нага дзеяча Барыса Рагулі на фоне
эпохі” Лявона Юрэвіча. Падмуркам
кнігі сталіся ўспаміны самога Б. Ра$
гулі, запісаныя Юрэвічам. Гэтая кніга
была мэмуарна$біяграфічнага пляну:
падзякуем аўтару, што пасьпеў запі$
саць і апрацаваць успаміны, у тым ліку

і Язэпа Сажыча (яны таксама зьмеш$
чаныя ў кнізе), перадрукаваць сьвед$
чаньні Эскадронца, але на сёньня
гісторыя эскадрону выглядае не та$
кой простаю – зрэшты, як і сам той
час. Ужо ў гэтым стагодзьдзі ягонай
гісторыяй сур’ёзна заняўся Юры Гры$
боўскі. Параім Вам пачытаць ягоныя
артыкулы “Наваградскі эскадрон Ба$
рыса Рагулі — вядомае і невядомае” ў
беластоцкім гістарычным часапісе
“Bialoruskie Zeszyty Historyczne” №30,
2008 г. і “Беларускі легіён СС” у “Бела$
рускім Гістарычным Аглядзе”, т. 14,
сшытак 1$2, 2007 г.

________________

Клопат заснаваньня бібліятэкі
21га кастрычніка стаўся днём перша
раднай вагі. А сталася гэта так.
Прадаваўся дом, у якім былі зграма
джаныя беларускія кнігі й архівы, і якія
ляжалі там праз доўгія гады – трэба было
іх адтуль забраць. Але ніхто не знайшоў
ся, каб даць на іх месца, нават часова.
Выхад з гэтай сытуацыі ўсёж быў – ус
помнілі, што ёсьць яшчэ я. Такім чынам
кніжкі й памясьціліся.
Але яны й далей ляжалі праз доўгія га
ды. Давялося весьці зацятую барацьбу з
мышамі, каб не пагрызьлі. Нарэшце, сп
ня Ганна Сурмач, якая ёсьць з апошняй
хвалі эміграцыі і поўніць функцыю ар
ганізаваньня й упарадкаваньня кніг і
архіваў для будучай бібліятэкі, заангажа
вала свайго сына “сілача”.
Так вось мы ўсе разам перавезьлі каля
3х тон гэтых кніжак.у Фундацыю імя
Крэчэўскага. А папраўдзе сказаўшы, гэ
ты чын выконвала толькі адна асоба –
усемагутны сын Ганны Алесь, мой цёска.
Трэба ўявіць, Алесь сам тры разы ўсе
гэтыя кнігі выносіў з майго падвала, зала
доўваў на машыну бітком і адвозіў у Фун
дацыю імя Крэчэўскага, дзе зносіў усе гэ
тыя кніжкі ў падвал.
Я і ягоная маці, нажаль, ніяк не маглі
дапамагчы Алесю – я дык ужо ледзьве ця
гаю.
Дзякуй Алесю і ягонай маці!

А. МІЦКЕВІЧ
________________
Паважаная Рэдакцыя, займаюся гісто
рыяй Расейскай Праваслаўнай Царквы
на Выгнаньні, але ў поле майго зроку
трапляюцца калінекалі рэчы, што даты
чаць гісторыі іншых Цэркваў. Хачу пра
панаваць сьпіс артыкулаў архіяпіскапа
Апанаса (Мартаса), выдрукаваных у ча
сапісе “Праваслаўная Русь”, які выдаец
ца СьвятаТроіцкім манастыром.
Смысл христианской жизни и назна$
чения человека, ном. 3, 1975, стр. 45
Трагедия православной Холмской
Руси. Вечная о ней память, ном. 14,
1983
Трагедия православной Холмской
Руси, ном. 15, 1990
Чудотворная икона Богоматери
Турковичская, ном. 15, 1990
Чудотворная икона Богоматери
Турковичская и ея чудесное появление,
ном 14, 1983
Письмо в редакцию [По поводу статьи
Православию изменили в ном. 12, 1940]
ном. 20, 1940
Духовное призвание, ном. 6, 1983
О праздновании Дня русской культу$
ры, ном 8, 1963
Промысл Божий в жизни человека,
ном. 14, 1995
Религиозное чувство и его развитие
в человеке с детских лет, ном. 5, 1983
Словесный венок на могилу друга,
митроф. прот. Николая Домбровско$
го, ном. 5, 1980.
З вылучнаю пашанаю,

А. ЯНОЎСКІ
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Каляндар“БЕЛАРУСА”
сваю арганізацыю. А ў 1947 г. у
Лёндан пераехаў і Сіповіч – яго
прызначылі рэктарам Беларус
кай каталіцкай місіі бізантый
скаславянскага абраду ў Бры
таніі.
Сьвятар актыўна ўключыўся ў
грамадзкае жыцьцё. Займаўся
ня толькі рэлігійнымі справамі,
быў сябрам ЗБВБ, спрычыніўся
да стварэньня хрысьціянскіх ар
ганізацый. Сіповіч заснаваў рэ
лігійнакультурны цэнтар у Паў
ночным Лёндане, часткай якога
стаў і МарыянГаўс, і інтэрнат
сьв. Кірылы для беларускіх
хлапцоў, а потым заснавана Бе
ларуская бібліятэкамузэй імя
Ф. Скарыны. Пра жыцьцё бела

ÑÜÍÅÆÀÍÜ
95 гадоў таму, 8 снежня 1914
г. у вёсцы Дзедзінка (сёньня
Мёрскі раён Віцебскай воблась
ці) нарадзіўся Часлаў Сіповіч.
У 1938 г. ён зьехаў зь Вільні ў
Рым, дзе скончыў Папскі грыга
рыянскі ўнівэрсытэт ды Ўсходні
інстытут. У часе знаходжаньня
ў Італіі Сіповіч апекаваўся бела
рускімі жаўнерамі Арміі Андэр
са, раскіданымі па ўсёй краіне.
Менавіта ў Італіі былі закладзе
ныя падваліны будучага Згурта
ваньня Беларусаў Вялікабры
таніі (ЗБВБ). У 1946 г. жаўнеры
Польскага корпусу былі пераве
дзеныя ў Англію, дзе заснавалі

ÑÒÓÄÇÅÍÜ
4 студзеня 1975 г. ва ўзрось
це 69 гадоў у СаўтРывэры па
мёр пісьменьнік Юрка Віцьбіч
(на эміграцыі – Стукаліч). У
1930я ён зьдзейсьніў шмат ван
дровак па Беларусі, працягнуў
гэтыя вандроўкі па родным краі
на эміграцыі, па трапным вы
значэньні эміграцыязнаўцы Ля
вона Юрэвіча, амаль не выбіра
ючыся з СаўтРывэру. Вынікам
тых вандровак стаў нарыс “Плы
ве зпад cьвятое гары Нёман”, у
якім згадваецца больш за 500
назваў гарадоў, мястэчак, вё
сак, рэчак, азёраў. Віцьбіч так
сама выдрукаваў нізку нарысаў
у “Новом Русском Слове” пад
назваю “По городам и весям Бе
лоруссии”.
Юрка Віцьбіч пахаваны на бе
ларускіх могілках у СаўтРывэ
ры побач з маці і жонкай. На
помніку выбіта “О, Беларусь,
мая шыпшына!”

15 студзеня 1915 г. у Варшаве
нарадзіўся Мікола Буляк. У
часе Другой сусьветнай быў
бурмістрам Наваградку, ува
ходзіў у БЦР. Потым – эмігра
цыя. У 1946 г. як дыпі прыехаў у
Брытанію. Далучыўся да бела
рускага руху. Ён быў адзінай цы
вільнай асобай, хто браў удзел у
І зьезьдзе Згуртаваньня Белару
саў Вялікабрытаніі (студзень
1947 г.). Ён не прыняў аднаўлень
ня Рады БНР і сымпатый да яе
ЗБВБ ды ўзначаліў апазыцыю,
стварыўшы ў 1948 г. Хрысьціян
скае Аб’еднаньне Беларускіх Ра
ботнікаў (ХАБР). Буляк узнача
ліў Часовую ўправу, стаў адным
з заснавальнікаў часапіса
“Аб’еднаньне”. А потым моцна
захварэў і адышоў ад грамадзкай
дзейнасьці.
25 студзеня 1890 г. у Нясу
тычах Наваградзкага павета
прыйшоў на сьвет Аляксандар
Стагановіч. Ён пражыў доўгае і
насычанае падзеямі жыцьцё. Лі

таральна месяц не дажыўшы да
99годзьдзя. Франты Першай
сусьветнай закінулі яго ў Маке
донію і Францыю, адкуль вяр
нуўся ў 1920 г. на Наваградчыну,
што, паводле Рыскае дамовы, пе
райшла пад уладу Польшчы.
У 1928 г. Стагановіч быў абра
ны паслом польскага сойму, але
праз год быў асуджаны за “анты
дзяржаўную дзейнасьць”. Па
вызваленьні вымушаны быў вяр
нуцца да заняткаў сельскай гас
падаркай. У паваеннай Нямеч
чыне Стагановіч быў адным з
тых, хто аднаўляў Раду БНР, а
пры канцы 1950х стаў намесьні
кам прэзыдэнта Рады БНР Міко
лы Абрамчыка, узначальваў
Амэрыканскі сэктар Рады БНР.
Шматстаронкавыя мэмуары –
“Успаміны пасла” – Аляксандра
Стагановіча выдрукаваныя ў
сьвежым (№ 32) нумары
“Запісаў БІНІМ”.
Цікава, што празь дзень пась
ля нараджэньня Стагановіча, 27

Яны і я
Д

азвольце мне выказаць
некалькі думак пра сё
летні нумар альманаху.
Вядома, гэта толькі мае ўласныя
думкі. Калі быць дакладнейшым,
то адзначу толькі тое, што спада
балася асабіста мне.
Вельмі добра чытаецца верш
Аскеркі Георгія “Нашае гора”.
Зь цікавасьцю прачытаў “Лючы
ну” і “Бацькаву хату” Бабкевіча
Станіслава. Навогул мне падаба
ецца, як ён піша. Неяк вольна,
без ніякага прымушэньня...
Містыка “Белага дня” Блюд
ніка Ўладзімера дае нам некаль
кіх хвілін з жыцьця Ціхана (ці
такіж ён ціхі?) празь яго сустрэ
чупраход з маладой вучыцель
кай і жадаючага прыкурыць му
жыка з крыламі. Што да ягоных
думак пра вучыцельку, ці кажу
чы інакш, маладую настаўніцу,
то такія думкі могуць узьнікнуць
толькі ў даволі маладой і гарачай
галаве. Але ці Ціхан малады і га
рачы? Нешта мне ня бачыцца.
Дык... Хто такі Ціхан? Прагма
тычны і зямны, ці не? Калі ён ба
чыць у мужыку з крыламі “пры

дурка ў белых ватовіках”, то ча
му Ціхан раптоўна ўявіў сабе
“чырвоны ад краю да краю
сьнег, аранжавае сонца...”? Але
ці можна пытацца ў мастакоў,
чаму яны бачаць чырвоны сьнег?
Чорныя воблакі пад зялёным не
басхілам? Містыка... Мастак,
які, ня ведаючы таго, жыве
жыцьцём простага мужыка...
“Новая песьня песьняў Саля
мона” адкрыла для мене больш
Варабей Ірыну. Пановаму пака
залася мне яе душу. “Цытрына
вая кіслата” Воранава Віталя –
гэта шмат пытаньняў. Пытань
ні, пытаньні... калі вы маеце
амаль усё, то гэта ня значыць
што зьнікаюць пытаньні. Але
можа тут нешта іншае? Зьяў
леньне ў канцы жыцьця іншых
пытаньняў? І вось перад намі
дзіўны госьць мастака ў “Кар
ціне “Вяртаньне”... Ці ён адка
заў (нам?, мастаку?) на ўсе пы
таньні? Але ўзьнікаюць новыя
пытаньні ў апавяданьні “Жыць
цё ня сон”.
Туга і боль за Бацькаўшчыну чу
ецца ў вершах Данілюка Барыса.

Зайка Віталь. Мне падабаец
ца ягоны рэалізм. Нават калі ён
піша пра тое, чаго ня бачыў, дзе
не прысутнічаў. Прачытаўшы
апавяданьне пад назвай “Кося”
ўспомніў словы адэляйдзкага бе
ларуса (ужо адыйшоўшага Ўла
дзімера Акавітага), які казаў
мне пра тое, як ён стаў служыць
у вайсковай паліцыі: “Бацька
прыказаў і ўсё. Сказаў, што
існуе толькі тры дарогі. Адна ў
Нямеччыну на працу, чаго не
павінна збыцца, бо я быў най
старэйшым у сям’і і павінен быў
дапамагаць у гаспадарцы. Дру

№ 563564 Сьнежань 2009 г.  Студзень 2010 г.
рускага біскупа (памёр у 1981
г.) можна пачытаць у кнізе
Аляксандра Надсана “Часлаў
Сіповіч: сьвятар і чалавек”.
60 гадоў таму, 19 сьнежня
1949 г., у Розэнгайме (Бава
рыя) адбылася хіратонія іера
манаха Васіля (Тамашчыка) у
япіскапы Беларускай Аўтаке
фальнай Праваслаўнай Царквы.
Хіратонію праводзілі япіскапы
Ўкраінскай Аўтакефальнай Цар
квы, Васіль Тамашчык атрымаў
тытул япіскапа Віленскага. Па
дзея мела неадназначнае зна
чэньне. З аднаго боку завяршыў
ся працэс аднаўленьня аўтаке
фаліі, ініцыятарам якога высту
піла ў 1948 г. Рада БНР. Зь інша
га боку высьвячэньне не прыня
ла частка эміграцыі, палічыўшы
гэта палітычным актам.
90 гадоў таму, 25 снежня
1919 г., у Дзетамлі (Наваградчы
на) нарадзіўся Кастусь Мер

ляк. Пасьля вайны К. Мерляк
эміграваў спачатку ў Аргенты
ну, дзе заснаваў антыкамуніс
тычнае Згуртаваньне Белару
саў, якое супрацьстаяла шматлі
кім у той час савецкім арганіза
цыям у гэтай краіне. У 1954 г. К.
Мерляк зь сям’ёю пераехаў у
ЗША і жыў у НьюЁрку, дзе ак
тыўна ўключыўся ў грамадзкае
жыцьцё. З 1959 па 1964 гг. узна
чальваў БАЗА. У выніку кан
флікту ў арганізацыі і з кіраўніц
твам Рады БНР К. Мерляк з ад
надумцамі пакінулі БАЗА і за
снавалі БеларускаАмэрыкан
скае Аб’яднаньне ў НьюЁрку.
Потым здарыўся ў яго канфлікт
зь япіскапам Васілём (Тамашчы
кам). К. Мерляк і паплечнікі за
снавалі прыход у РычмандГіле.
Памёр К. Мерляк 25 лістапада
2006 г. Пахаваны на могілках па
рафіі Жыровіцкай Божай Маці
(ГайлэндПарк).

студзеня 1890 г. тамсама на
Наваградчыне, толькі ў вёсцы
Вераскава, нарадзіўся Філярэт
Родзька. Таксама ўдзельнік Пер
шай сусьветнай у ранзе афіцэра
царскага войска, потым – у арміі
Балаховіча. У міжваеннай Поль
шчы настаўнічаў. На эміграцыі

Родзька быў сярод тых, хто гур
таваўся ля Рады БНР, ён узна
чальваў аддзел у НьюДжэрзі,
кіраваў Судом БНР. Памёр у
1977 г. Як і Аляксандар Стага
новіч пахаваны на беларускіх
могілках у ІстБрансўіку.

АГ

Ф. Родзька і А. Стагановіч
гая – у лес да партызанаў, што
зноў адрывала мяне ад бацькоў
скай хаты. І трэйцяя – у мясцо
вую паліцыю, што дазваляла да
памагаць бацькам. Так я стаў
служыць немцам”.
Калі чытаешь аўтабіяграфіч
ныя апавяданьні, накшталт “Не
страляйце ў рэдактара” Кавалё
вай Віялеты, “Зьнічка” Якімовіч
Валянціны і “Першага верась
ня” Мурзёнка Пятра С., то адчу
ваешь, што далучаесься да неча
га вельмі прыватнага, асаблівага
і дэлікатнага, бо ня кожны з нас
можа пісаць пра сябе самаго. І
праз гэта такія апавяданьні ва
бяць да сябе сваёй адкрытасьцю
і праўдзівасьцю. Як і іншыя апа
вяданьні спадара Мурзёнка
“Крынічка”, “Дзядуля Тумаш” і
іншыя. Яны падобныя адно да
другога, але чытаючы іх я пры
памінаю расказы майго бацькі
пра навучэньне пад палякамі,
пра жыцьцё ў беларускай хаце,
пра зьмены ў беларускіх пака
леньнях, пра ваўкоў па дарозе
раніцай ў школу зь Дзекшнян
скага хутару.
“Яны” Тарановіча Аляксандра
– гэта іншы погляд беларуса
імігранта на свой маленькі кава
лачак былой радзімы. Погляд
толькі па форме падобны да
“Дзядулі Тумаша”, але бязьмер
на іншы ў бягучых па паперы

словах. Поглядроздум. Яго вяр
таньне ў мінулае не для простых
успамінаў. ”...Вярнуцца, далю
біць, даказаць, дарасказаць... да
даць”... Але і больш за гэта. Вяр
нуцца, каб зразумець сваё месца
паміж тымі, хто быў да яго, і хто
прыйдзе на гэтую зямлю пасьля
яго. Але вяртаньне Аляксандра
ў мінулае – зноў боль. Не ягоны
(можа частковая)... але бацькоў
скі. Падобны да тысячаў іншых
беларускіх
лёсаў.
НКВД.
ГУЛАГ. Вайна. І... ягоны бацька
нічога ня мог адказаць капітану
СМЕРШ на словы: “Вы павінны
былі лепш застрэліцца, чым пра
цаваць на ворагаў Радзімы і Ста
ліна!”. І вось сёньня кажа за
бацьку сын. З старонак альмана
ха. І праз гэта ў мяне ўзьнікае да
яго павага. Я чытаю тыя пы
таньні, якія ён задае ад імя
бацькі (сабе?, нам усім?) і думаю
– колькі беларускіх пакалень
няў будуць адчуваць боль за
зьнявагу сталінцамі іхных баць
коў? Колькі?
Аляксандар адкрыта падымае
тэму выжываньня празь зьнева
жаньнепрымус жанчыны на аку
панаванай зямлі. Ці, інакш ка
жучы, як і чаму сама жанчына
знаходзіла сябе ў такім стано
вішчы. І ня толькі беларуская
жанчына. Так, скажаце вы, трэ
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Сьнежаньскі сход аддзелу БАЗА ў Нью%Ёрку

У

нядзелю, 13 сьнежня,
адбыўся чарговы сьне
жаньскі сход НьюЁр
скага аддзелу БАЗА. Напачатку
сходу старшыня аддзелу Віталь
Зайка, азнаёміў прысутных з ас
ноўнымі навінамі зь Беларусі,
якія адбыліся цягам апошняга
месяцу. У прыватнасьці былі
ўзгаданыя продаж БПСБел
прамбудбанку расейскаму капі
талу, падрыхтоўка да маштаб
най прыватызацыі рэжымам Лу
кашэнкі буйных беларускіх
прадпрыемстваў (наваполацкі
Нафтан, інш.), перамовы з Ра
сеяй пра кошт газу, увядзеньне
адзінай эканамічнай прасторы
РасеяБеларусьКазахстан праз
падпісаньне мытнай дамовы,
паўторная адмова рэгістрацыі
партыі Беларускай Хрысьціян
скай Дэмакратыі, пляны пабудо
вы помніка Аляксандру Неўска
му ў Віцебску ў той самы час,
калі адсутнічаюць помнікі бела
рускім гістарычным асобам, вы
хад артыкулу журналісткі Ірыны
Халіп пра справу Э. Зэльцара,
ды інш.

Выступ Зьмітра Левіта
Затым з гутаркай пра беларус
касьць у сьвеце і пра сваё ба
чаньне праблемаў беларускай
нацыянальнай сьведамасьці вы
ступіў сп. Зьміцер Левіт. Ён па
дзяліўся ўласным досьведам
прыходу да беларушчыны, па
спрабаваў акрэсьліць кола праб
лемаў, што стаяць перад бела
рускім нацыянальным рухам, і
мажлівыя шляхі іх вырашэньня.
Некаторыя сьцьверджаньні пра
моўцы выклікалі дыскусію па
асобных слухачоў, але гутарка
была з цікавасьцю сустрэтая
прысутнымі.

Да 108-х ўгодкаў
Максіма Багдановіча
Сп. Ільля Куніцкі і спн. Валян
ціна Якімовіч да 108годзьдзя
вялікага беларускага паэта Мак
сіма Багдановіча, якое было 8
сьнежня, прачыталі ягоныя вер
шы, сярод якіх былі “Эмігранц
кая песьня”, “Здароў, марозны
звонкі вечар”, “Страцімле
бедзь”. Сп. Куніцкі коратка на

гадаў прысутным факты зь бія
графіі М. Багдановіча. Спн. Які
мовіч апавяла пра наведаньне
магілы М. Багдановіча ў Ялце і
пра падзеі, зьвязаныя з адбудо
вай і ўладкаваньнем яе.

Выступ Старшыні БНФ
Зянона Пазьняка
Затым адбылася гутарка з
Старшынём Беларускага Народ
нага Фронту Зянонам Пазьня
ком. Ён распавёў пра свае нядаў
нія сустрэчы зь беларускай мо
ладзьдзю ў Варшаве, пра ўдзел у
шэрагу канфэрэнцыяў, прысьве
чаных становішчу ў Беларусі.
Прамоўца спыніўся на стаўлень
ні афіцыйных структураў Эўра
зьвязу да Беларусі. Сп. Пазьняк
даў аналіз бягучага моманту ў
беларускай палітыцы і адзначыў
узмацненьне расейскага націску
на рэжым Лукашэнкі ў экана
мічнай сфэры праз абяцаньні
крэдыту і прыймальных коштаў
на расейскія энэрганосьбіты. У
адказ на што Расея чакае правя
дзеньня прыватызацыі беларус

кай эканомікі, зь якой скарыс
таўбы расейскі капітал. Пра
моўца падкрэсьліў, што ўжо не
ўзабаве пачнецца падрыхтоўка
да новых прэзыдэнцкіх выбараў
у Беларусі, і галоўнай перадумо
вай правядзеньня іх павінна
стаць патрабаваньне аб няўдзе
лу ў іх Лукашэнкі як асобы, якая
ўзурпавала ўладу і знаходзіцца
незаконна на прэзыдэнцкай па
садзе цяпер, а тым болей ня мо
жа мець права прэтэндаваць на
наступны прэзыдэнцкі тэрмін.
Менавіта Лукашэнка ёсьць га
лоўнай пагрозай для незалеж
насьці Беларусі. Прамоўца за
клікаў прысутных браць больш
чынны ўдзел у беларускім гра
мадзкім жыцьці і мацаваць салі
дарнасьць сярод беларусаў як на
Бацькаўшчыне, гэтак і на чужы
не. Сп. З. Пазьняк адказаў на
пытаньне сп. А. Шукелойця пра
сваё бачаньне місіі эміграцыі.
Сп. З. Пазьняк распавёў пра
другое выданьне кнігі “Парсі
валь” у перакладзе Л. Галяка, і
адзначыў, што гэтая сярэдня
вечная аповесьць сфакусавала ў

сабе такія эўрапейскія і агульна
чалавечыя каштоўнасьці, як ідэ
алы рыцарства, ахвярнасьці на
карысьць айчыны, імкненьне да
пастаўленай мэты, што так неаб
ходныя сёньня ў Беларусі. Пра
моўца запрасіў прысутных на
прэзэнтацыю кнігі 20 сьнежня.
Прысутныя мелі магчымасьць
атрымаць асобнікі сьвежага ну
мару часапісу “Беларускія Веда
масьці”.
На сходзе адбылося знаёмства
з гасьцямі аддзелу, якія па тра
дыцыі коратка распавялі пра ся
бе, адкуль паходзяць, чым зай
маюцца. Прагучэлі аб’явы і паве
дамленьні.
Пасьля сходу адбылося пасе
джаньне ўправы НьюЁрскага
аддзелу БАЗА, на якім разгляда
ліся пытаньні сьвяткаваньня Но
вага году, банкавага рахунку ад
дзелу і доступу да памешканьня
Фундацыі Крэчэўскага, дзе зна
ходзяцца архівы, кнігі і дакумэн
тацыя аддзелу.

Віталь ЗАЙКА

Лістападаўскі сход
Зварот аб правядзеньні
надзвычайнага
аддзелу БАЗА ў Нью%Ёрку
Кангрэсу БАЗА

У

сувязі з шэрагам хібаў і парушэньняў падчас падрыхтоўкі і
правядзеньня апошняга Кангрэсу БАЗА, які адбыўся 30
траўня 2009 г., група дэлегатаў зьвярнулася да Старшыні
Кангрэсу і да Галоўнай Управы БАЗА з заявай аб неабходнасьці пра
вядзеньня Надзвычайнага Кангрэсу БАЗА.
Па Статуту БАЗА, правядзеньне такога форуму прадугледжана,
калі з патрабаваньнем аб яго правядзеньні выступяць 20% дэлегатаў
апошняга Кангрэсу, якія захоўваюць свае паўнамоцтвы да наступна
га Кангрэсу.

Наступны сход
нью-ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца 10 студзеня
2010г. у Фундацыі імя Крэчэўскага па адрасу:

166%34 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432
Даезд цягніком падземкі F да прыпынку 169th St;
адтуль прайсьці 2 блёкі да скрыжаваньня 167 й
вул. і Готык Драйв.
Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.

Уплаты ў ньюёрскі аддзел БАЗА дасылайце на адрас:

Belarusan American Association
P. O. Box 230249
Brooklyn, NY 11223
Чэкі выпісвайце на Belarusan American Аssociation.

У

нядзелю, 8 лістапада, у
памешканьні Фундацыі
імя П. Крэчэўскага ад
быўся чарговы лістападаўскі
сход НьюЁрскага аддзелу БА
ЗА. З прычыны прэтэнзіяў, якія
ўзьніклі ў новага кіраўніцтва
Фундацыі Крэчэўскага да выка
рыстаньня НьюЁрскім аддзе
лам БАЗА памешканьня Фунда
цыі, далейшае правядзеньне
сходаў у гэтым месцы пастаўле
на пад пытаньне.

Выступ Старшыні
Рады БНР
Прысутная на сходзе старшы
ня Рады БНР Івонка Сурвілла
прывітала прысутных і павінша
вала з надыходзячым у гэтым
месяцы Днём Герояў і 89мі
ўгодкамі Слуцкага Збройнага
Чыну. Спн. Сурвілла ў прыват
насьці сказала: “Слуцкія героі –
гэта штосьці ўнікальнае ў 20м
стагодзьдзі. Гэта прыклад са
праўднай ахвярнасьці й адда
насьці свайму народу, роднай
зямлі, беларускай справе. Калі
бываеце ў Беларусі – заклікаю
ўсіх, каб пабачылі тыя вёскі, дзе
нашыя змагары біліся за Бела

русь. Памяць герояў заўсёды
адзначалася і будзе адзначацца
тут у нас у беларускай грамадзе
Амэрыкі, Канады, паўсюль, дзе
жывуць беларусы. Я моцна
разьлічваю на нашую моладзь,
на новае пакаленьне, каб яны
падтрымлівалі й умацоўвалі ідэ
алы Акту 25 Сакавіка, каб адна
вілі незалежнасьць, якую па
дурному страцілі ў 1994 годзе.
Спадзяюся, што вы, маладыя, і ў
Беларусі, і на чужыне, зробіце
ўсё неабходнае для таго, каб
Бацькаўшчына нашая зрабілася
вольнай, незалежнай і дэмакра
тычнай краінай, каб у ёй адро
джаныя былі мова, культура і
традыцыі беларусаў”.
Па прапанове Ўладыкі Юрыя
(БАПНЦ) хвіляй цішы прысут
ныя ўшанавалі памяць Случча
коў, а таксама ўсіх, хто загінуў
за Беларусь.

Да ўгодкаў Слуцкага
Збройнага Чыну
Старшыня аддзелу БАЗА ў
НьюЁрку Віталь Зайка высту
піў з рэфэратам, прысьвечаным
Слуцкаму Збройнаму Чыну. Ён
даў кароткі агляд падзеяў 1920

г., якія папярэднічалі выступ
леньню Случчакоў, узгадаў
стварэньне Беларусага Нацыя
нальнага Камітэту Случчыны,
абраньні Беларускай Рады
Случчыны з 17 чалавек, а такса
ма на задачах, якія ставіла пе
рад сабою Рада.
Затым было ўзгадана фарма
ваньне Першай Слуцкай брыга
ды, якая складалася з двух пал
коў. 27 лістапада пачаліся бая
вы дзеяньні супраць наступаю
чага бальшавіцкага войска, і ме
навіта таму гэты дзень адзнача
ецца з таго часу як Дзень Ге
рояў. Сп. Зайка распавёў, як
праходзілі баявых дзеяньняў,
якія доўжыліся больш за месяц,
пра змаганьне за населеныя
пункты Случчыны, контратакі
случчакоў, непамерна вялікую
розьніцу ў сілах Слуцкай брыга
ды і чырвонага войска.
Затым сп. Зайка спыніўся на
важнасьці слаўнага чыну случ
чакоў для беларускай гісторыі й
для нашага часу: “Гэтае хіба
першае ў найноўшай беларус
кай гісторыі выступленьне са
зброяй у руках супраць расей
скай інтэрвенцыі й камунізму
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назаўсёды паказала шлях для
наступных пакаленьняў бела
рускіх патрыётаў, паказала моц
і яднаньне народу, калі ён згур
таваны вакол нацыянальных
структураў і вакол мэты зда
быцьця права быць гаспадарамі
на сваёй уласнай зямлі. Змага
ры Случчыны назаўсёды пака
залі сьвету волю беларускага
народу на здабыцьцё годнага і
вырашальнага месца ў сваёй
уласнай гісторыі”.

Успаміны пра Случча коў А. Шукелойця
Былы шматгадовы старшыня
Галоўнай управы БАЗА Антон
Шукелойць падзяліўся з прысут
нымі сваімі ўспамінамі пра
ўдзельнікаў Слуцкага Збройнага

Чыну, зь якімі яму пашчасьціла
пазнаёміцца і працаваць разам у
беларускіх арганізацыях у За
ходняй Беларусі й на чужыне.
Сп. Шукелойць адзначыў важ
ную ролю, якую адыгралі ў спра
ве падрыхтоўкі Слуцкага Зброй
нага Чыну Беларуская гімназія ў
Слуцку і студэнцкая арганіза
цыя “Папарацькветка”, да ства
рэньня якіх, гэтак як і да Зброй
нага Чыну, меў непасрэднае да
чыненьне вядомы беларускі дзе
яч Радаслаў Астроўскі.
Сп. Шукелойць распавёў пра
свае сустрэчы з такімі ўдзель
нікамі і кіраўнікамі Слуцкага
Збройнага Чыну, як Макар
КасьцевічКраўцоў, Антон Со
калКутылоўскі, Хведар Дані
люк, і пра лёсы іншых кіраўнікоў
Чыну: Уладзімера Пракулевіча,
Васіля Русака, Юркі Лістапада,
Паўла Жаўрыда.

Сустрэча зь Л. Барш чэўскім і В. Вячоркам
Затым адбылася сустрэча з
прадстаўнікамі нацыянальнага
руху ў Беларусі, слыннымі палі
тыкамі і культурніцкімі дзеяча
мі, якія спрычыніліся да пачат
каў Беларускага Адраджэньня
19801990х і да стварэньня Бе
ларускага Народнага Фронту,
сп. сп. Лявонам Баршчэўскім і
Вінцуком Вячоркам.
Напачатку госьці распавялі
пра свае сустрэчы з амэрыкан
скімі афіцыйнымі асобамі ў
ЗША, пра неабходнасьць інфар
маваць пра падзеі ў Беларусі,
падзякавалі беларускай грама
дзе Амэрыкі за падтрымку і да
памогу. Затым прамоўцы спыні
ліся на сытуацыі ў Беларусі, ад
значылі яе складанасьць і не
зусім слушнае стаўленьне па
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асобных ўрадаў і структураў
Эўропы да рэжыму Лукашэнкі й
да становішча ў Беларусі, калі
заплюшчваюцца вочы на рэаль
ныя факты і заглытваецца на
жыўка прапаганды рэжыму. Сп.
Вячорка ў прыватнасьці адзна
чыў: “У цяперашняй Беларусі
дэмакратызацыя кшталту са
вецкай “перабудовы” немагчы
мая. Нажаль, многія беларускія
палітыкі пагадзіліся згуляць у
гульню пад назвай “дэмакраты
зацыя”, сёйтой стаміўся, сілы
пакінулі, і г. д. Ня кожны можа
несьці гэты крыж праз усё
жыцьцё. На гэтым фоне Лука
шэнка праводзіць клясычную
апэрацыю паслабленьня таго
ўціску, што быў штучна створа
ны.” Сп. Баршчэўскі адзначыў,
што часам разуменьня беларус
кіх падзеяў бракуе і ў амэрыкан
скіх уладаў, што паказалі словы
віцэпрэзыдэнта Джо Байдана ў
дачыненьні да Расеі (“нават такі
пратэктарат як Беларусь пера
стаў ёй падпарадкоўвацца”), і

Справы Вашынгтонскага гуртка БАЗА

Н

а апошнiм сходзе гуртка ў ве
расьнi быў абмеркаваны шэраг
рашэньняў, што надалі новы на
кiрунак дзейнасьцi гуртку БАЗА ў Ва
шынгтоне.
Традыцыйна важнай часткай працы
гуртка зьяўляецца ўсталяваньне i пад
трымка кантактаў у Кангрэсе ЗША з мэ
тай iнфармаваньня прадстаўнiкоў уладаў
аб стане беларускiх спраў. Belarusian
Review, безумоўна, зьяўляецца найлеп
шым СМI ў гэтай галiне. Актывiсты гурт
ка вырашылi падпiсаць на гэтае iнфарма
цыйнае выданьне сэнатараў Марка Уар
нэра, Тома Карпэра і Эдварда Каўфмана
(Mark Warner, Tom Carper i Edward
Kaufman), а так сама кангрэсмэнаў Джы
ма Морана, Крыса Ван Голена і Майкла
Касла (Jim Moran, Chris Van Hollen i
Michael Castle).
Другое рашэньне датычыла штомесяч
ных пратэстаў насупраць будынка бела
рускай амбасады ў Вашынгтоне, прысьве
чаных Мiжнароднаму дню салiдарнасьцi

БЕЛАРУС

трэба тлумачыць сваю пазыцыю
і ўздымаць голас супраць падоб
ных заяваў.
Госьці таксама спыніліся на
становішчы ў кіраўніцтве Бела
рускага Народнага Фронту пась
ля выбараў, і адзначылі, што, ня
гледзячы на пэўныя пытаньні,
БНФ застаецца адной з самых
пасьлядоўных і падрыхтаваных
палітычных плыняў, і які ёсьць
галоўным асяродкам нацыяналь
нага змаганьня ў Беларусі.
Госьці коратка адказалі на пы
таньні прысутных.

Рознае
У разьдзеле Рознае адбылося
знаёмства з гасьцямі аддзелу.
Было адзначана, што дзяеля не
канструктыўнай пазыцыі кіраў
ніцтва Фундацыі імя П. Крэчэў
скага начале з яе старшынём
Вячкам Станкевічам, наступныя
сходы аддзелу БАЗА ў НьюЁр
ку могуць быць або адмененыя
або перанесеныя.

Віталь ЗАЙКА

зь Беларусьсю. Сябры гуртка палiчылi,
што апошнiм часам пратэсты былi малаэ
фэктыўныя, i абмеркавалi iдэi новых ак
цыяў у гэты дзень. Напрыклад, 16 каст
рычнiка быў арганiзаваны прагляд даку
мэнтальнага фiльму “Савецкая гiсторыя”
(The Soviet Story) з пачастункам i абмер
каваньнем пасьля прагляду. Стужка рас
павядае пра савецканямецкае супрацоў
нiцтва перад пачаткам i падчас Другой
сусьветнай вайны, а таксама аб цесных
фiлязофскіх, палiтычных i арганiзацыйных
сувязях памiж сыстэмамi камунiзму i на
цызму. На 16 лiстапада заплянавана на
ведваньне сэнацкiх i кангрэсавых офicаў.
Апошнiм часам сябры гуртка БАЗА ў
Вашынгтоне ладзiлi сустрэчы з акторамi
беларускага “Вольнага тэатру”, журна
лiсткай зь Менску Iрынай Халiп, бела
рускiм дэмакратычным дзеячам Паўлам
Марозавым, а таксама сумесна зь Вячкам
Станкевiчам наведалi офiсы амэрыкан
скіх палiтыкаў, якiя ў складзе парлямэнц
кай дэлегацыi сустракалiся з Лукашэн
кам у лiпенi летась.

Вячаслаў БОРТНІК,
сакратар Вашынгтонскага гуртка БАЗА

2010

Шаноўнае спадарства!
Рэдакцыя “Беларуса” нагадвае, што 31-га траўні 2010 году заканчваецца тэрмін збору твораў для альманаху беларускіх пісьменьнікаў замежжа “БЕЛАРУС 2010”.
Зьмясьціць свае творы ў альманаху маюць права ўсе аўтары, якія пішуць па-беларуску ў самых розных літаратурных накірунках. Адзінае патрабаваньне – аўтары
павінны жыць па-за межамі Беларусі.
Плануемы час выхаду альманаху ў сьвет – жнівень 2010 году.
Свае творы аўтарам 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 партрэтны здымак і кароткую аўтабіяграфію і, калі захочуць, дадатковую інфармацыю пра сябе, якую яны хацелі-б паведаміць сваім чытачам.
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!

На Каляды
Заканчэньне з бачыны 1

Новагастарога сьцягу.
Новагасівога гімну.
Каб на эўрапейскім шляху
ды ня згінуць.

А цяпер прашу я ў Бога,
бо галоўны Ён Мікола,
каб пакутную дарогу
не разьбіла часу кола.

Каб зямля нам нарадзіла
Каліноўскіх і Скарынаў.
І каб не ўцякла радзіна
за кардон ці за адрыну.

Як раней прасіў я цацкі,
шчанюка і шмат цукерак,
так цяпер прашу я ласкі
боскай і людзей даверу.

На Каляды! На Каляды
Казкай поўніць далягляды.
Сьнегам поўніць туманы.
…А ўначы гучаць званы...

Я раней дурнеў на сьвяты,
у зімовай завірусе
кідаў ледзяшамі ў брата
і ў сумёт хавацца мусіў.
А цяпер гляджу я ў неба
кожнаю каляднай ноччу.
Падарункаў мне ня трэба,
Толькіб, Божа,
мне ня збочыць…
На Каляды… На Каляды
Пахне цытрусавай елкай.
Ліхі ўсе і нашы звады
заліваем мы гарэлкай.
На Каляды… На Каляды
Беларусі роднай зычу
новай праўды, новай рады,
новага жывога клічу.

Памятная манэта “Каляды”
Нацыянальнага Банку Беларусі

Bielarus563-364.qxd
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Беларусь%Амэрыка: лёсы землякоў
Барыс КАВЭРДА

(1907-1987),
гімназіст%тэрарыст

С

ярод спрэчных і неадназначных
постацяў беларускага паход
жаньня, якія апынуліся ў Амэры
цы, пэўную цікавасьць уяўляе Барыс Ка
вэрда, імя якога запомнілася яшчэ са
школьных часоў. 7 чэрвеня 1927 году на
пэроне Варшаўскага вакзалу 19гадовы
гімназіст Барыс Кавэрда забіў стрэламі з
рэвальверу савецкага паўнамоцнага
прадстаўніка (амбасадара) ў Польшчы
Пятра Войкава. Імя Кавэрды прагрымела
на ўвесь сьвет. З аднаго боку мяжы Ка
вэрду ўслаўлялі расейскія эмігранцкія ко
лы як мсьціўца за сьмерць расейскай цар
скай сям’і. Ахвяра забойства П. Войкаў і
сам быў, дарэчы, баевікомтэрарыстам у
маладосьці, плянаваў забойства бурга
містра Ялты, а будучы ў Польшчы адзін
час плянаваў забойства Пілсудзкага. У
1918 г. Войкаў браў, як сябар Уральскага
савету, непасрэдны ўдзел у расстрэле
Мікалая ІІ і ягоных блізкіх. Пасьля забой

Яны і я
Заканчэньне з бачыны 8
ба прыпомніць словы капітана
СМЕРШ накшталт: “Ты павінна
была лепш застрэліцца, чым кла
сьціся ў ложак з ворагамі Радзі
мы і Сталіна!”. Але не я ўжо
пісаў пра тое, што калі “магут
ная і неадалімая мацімачыха
радзіма” кідаецца на ўцёкі, забы
ваючы пра тое, што павінна аба
раняць сваіх грамадзян, то чаму
грамадзяне ня могуць шукаць
магчымасьці і ідэі на выжывань
не ў сьмяротных абставінах?
Тэма зьняважанай жанчыны
неаднаразова падымалася ў за
ходняй літаратуры (а колькі ў
нашай?), напрыклад, пісьменьні
кі Рыд і Фішэр пішуць у кнізе
“Біяграфія гораду Бэрліну”: “У
першыя два тыдні савецкай аку
пацыі Нямеччыны зьвярнуліся
па медыцынскую дапамогу 90
000 немак (The biography of a
city Berlinґ. By Anthony Read and
David Fisher. Published in 1994 in
UK). А колькі зь іх не змаглі
зьвярнуцца, бо пачалі змагацца з

ства Кавэрду прысьвячаліся ўзьнёслыя
вершы, шырака разыходзіліся паштоўкі
зь ягоным фатаздымкам, зробленым у час
суду. З другога боку мяжы, у СССР, Ка
вэрду кляймілі як “гнюснага найміта
капіталу”, што падняў руку на прадстаў
ніка “першай рэспублікі рабочых і ся
лян”. Звычайна Кавэрду дасюль лічаць
расейцам, і нават у энцыкляпэдыях ён на
зываецца “белаэмігрантам”, “выхадцам з
манархічных колаў” і нават “расейскім
афіцэрам”.
На самой справе Кавэрда ня быў бела
эмігрантам, бо ў 1907 г. нарадзіўся ў
Вільні, дзе і пражыў большую частку
жыцьця да свайго гучнага тэракту. Бацькі
Кавэрды былі настаўнікі, праваслаўныя
беларусы, і ў сям’і карысталіся беларус
кай мовай. Падчас Першай сусьветнай
вайны бацька Кавэрды быў мабілізаваны
ў войска, а Барыс з маці й дзьвюма сёст
рамі падаліся ў бежанства і трапілі ў Са
мару, дзе пражылі 5 год і сталі сьведкамі
рэвалюцыі й грамадзянскай вайны ў Ра
сеі. Затым сям’я вярнулася ў Вільню, што
ўвайшла ўжо ў склад новапаўсталай
Польскай рэспублікі. Бацька Кавэрды
быў эсэрам, і меў дачыненьне да беларус
кага нацыянальнага руху, у тым ліку, як
лічыцца, належаў да арганізацыі “Зялёны
Дуб”. Маці Кавэрды працавала ў Бела
рускім дзіцячым прытулку ў Вільні, а Ба
рыс вучыўся ў Віленскай беларускай
гімназіі.
Напэўна, усе гэтыя гады ішло пакут
лівае фармаваньне нацыянальнай сьведа
масьці Барыса, на якое ўплывалі чыньнікі
беларускі, польскі й расейскі, і якое выра
шылася канчаткова на карысьць апошня
га. Падобна, што падзеі бальшавіцкага
панаваньня і гвалтаў, сьведкам якіх быў
Барыс, расстрэлы сяброў і знаёмых,
гвалт над грамадзтвам, перасьлед царквы
– зрабілі зь яго моцнага антыкамуніста.
Засталіся сьведчаньні, што Барысу не
смакавалі левыя і прасавецкія пагляды
шмат каго ў Віленскай беларускай гім
назіі й у рэдакцыі левай газэты “Беларус

гвалтаўнікамі і былі забітыя “ас
вабадзіцелямі”? У апавяданьні
“Яны” гэтую балючую жаночую
тэму падымае ня толькі пісь
меньнік. А і сын. І ня проста тэ
му жанчыны, але тэму маці, яго
най маці. Вядома, прайшоў час,
доўгі час пасьля вайны, але ці вы
змагліб такое зрабіць?
Аляксадар піша далей пра “ін
шую” вайну дзядзькі Лёні, пра
дзядзьку Жору, простае жыцьцё
цёткі Марыі. І вось – лазьня, на
крыты стол... з адсутнасьцю
“сьмецьця сучаснай цывіліза
цыі”. З адзіным “Трайным” адэ
калёнам. Але: “Яны былі шчась
лівыя..., што перажылі вайну”.
А сам ён? Сам Аляксандар? Ці
ня ён пытаецца (у сябе? у нас?)
у канцы апавяданьня: “Ці было
ўвогуле тое жыцьцё?”. І адказ
вае сам сабе. Было. Значыць, ён
– частка гэтага жыцьця. І “Яны”
– гэта ён сам. І далей ён задае
тое пытаньне, якое задавалі
самыя сябе ўсе мы, эмігранты зь
Беларусі. У адзін дзень ці ў
другі, але пыталіся. Ці варта бы
ло ісьці на гэткі крок? Ці варта
ўсяго гэтага, мая іміграцыя?

кая думка”, дзе Кавэрда падрабляў экспэ
дытарам. Кавэрда пакінуў гімназію дзеля
канфлікту зь яе дырэктарам Радаславам
Астроўскім, і перайшоў у гімназію Вілен
скага расейскага таварыства. Ён таксама
зьмяніў месца працы, зрабіўшыся карэк
тарам беларускай антыкамуністычнай га
зэты “Грамадзкі Голас” (пазьней “Бела
рускае Слова”), рэдактарам якой быў Ар
сень Паўлюкевіч, адзін з арганізатараў
Слуцкага Збройнага Чыну, пазьней стар
шыня прапольскай “Беларускай Рады”,
які меў заступнікам драматурга Франціш
ка Аляхновіча. У сваіх паказаньнях на су
дзе Кавэрда ўзгадвае доўгія гутаркі з Паў
люкевічам, прызнае, што вагаўся з выба
рам сваіх нацыянальных арыентыраў.
У рэшце рэшт Кавэрда робіцца, у тым
ліку пад уплывам другога знаёмага, было
га казачага есаула Якаўлева, выдаўца ві
ленскай расейскамоўнай газэты “Новая
Расея”, расейскім патрыётам.
Матэрыяльныя ўмовы сям’і Кавэрдаў,
якую пакінуў бацька (можа яшчэ адзін
чыньнік не на карысьць беларускага вы
бару Барыса), былі вельмі дрэнныя, і су
часьнікі прызнаюць, што Кавэрда вельмі
саромеўся гэтага. Кавэрда па газэтах са
чыў за паведамленьнямі аб пераездах
Войкава і пастанавіў забіць яго. За дзень
да ад’езду зь Вільні ў Варшаву Барыс Ка
вэрда быў выключаны з расейскай гім
назіі за неаплату вучобы. Апошнія грошы
Кавэрда выдаў на білет і некалькі тыдняў
побыту ў Варшаве, дзе ён здымаў прыват
ную кватэру і меў, па ягоных словах, паў
галоднае існаваньне. Споўніць свой плян
Кавэрду не ўдавалася, і ён зрабіў апош
нюю спробу, прыйшоўшы на пэрон 7 чэр
веня 1927 году. Там ён убачыў Войкава,
якога ўжо ведаў у твар, і гандлёвага прад
стаўніка Розэнгольца, якога Кавэрда па
лічыў за супрацоўніка польскага міні
стэрства замежных справаў. Зрабіўшы
некалькі стрэлаў, Кавэрда цяжка параніў
Войкава і здаўся паліцыянтам.
Ня хочучы абвастрэньня з Саветамі,
польскі суд прысудзіў Кавэрду пажыцьцё
вае зьняволеньне, у адрозьненьне ад па
добнай справы 1923 г. з забойствам Ва
роўскага ў Швайцарыі, дзе два забойцы
расейцы былі апраўданыя. Чын Кавэрды
даў штуршок новым рэпрэсіям і антыза
ходняй гістэрыі ў Саветах, але ня вы

Але безь яе ці змогбы я задаць
гэтыя пытаньні? Сябе? Іншым?
Ці быўбы я сьньняшнім самім
сабою? Ці бачыў бы я “Іх”?
І вось плёнка ўспамінаў міль
гаціць, рвецца словамі “...усё,
што магу...”. Але ніяк не валіцца
долу жудаснае слова Вайна. Ня
рвецца. Для шматлікіх краінаў
вядомая як Другая Сусьветная,
для некалькіх, толькі як Вялікая
Айчынная. Розныя войны? Роз
ныя мэты? Алеж гінулі адноль
кавыя людзі: бацькі, маці, браты,
сёстры, малыя дзеці. Навошта?
Вайна стаіць перад вачыма, кі
дае нам шмат пытаньняў, а
аўтар і мы разам зь ім думаем, як
на іх адказаць... І колькі гэта бу
дзе цягнуцца? І калі гэта скон
чыцца? Калі дасьць нам жыць гэ
тая жорсткая і заліўшая сьвет
крывёю столькі гадоў таму вай
на? Якую мы бачым усе так па
рознаму...
Іншую балючую тэму падымае
Якімовіч Валянціна ў апавядань
ні “Мае гастролі ў Польшчы”,
калі піша пра размову на гіста
рычную тэму з дасьледчыцай
Барбарай. І... аплата за карыс

клікаў ані паўстаньняў, ані значнага па
гаршэньня адносінаў паміж СССР і Заха
дам, на якія спадзяваўся Кавэрда. Разам з
гэтым Кавэрда стаў кумірам расейскай
эміграцыі, яго ўважалі за прыклад моцна
га духу, за чалавека, здольнага на ахвяр
ны ўчынак. Выглядае, што гэткія людзі,
як Кавэрда, напэўна сталі пасьля доўгіх
гадоў выгнаньня дэфіцытам у грамадзе,
дэмаралізаванай праз адарванасьць ад
бацькаўшчыны, правакацыі агентуры
ГПУ (Апэрацыя “Трэст”), проста праз ба
рацьбу за існаваньне на чужыне. У вязь
ніцы Кавэрда атрымліваў сотні ўзруша
ных лістоў ад расейцаў з усяго сьвету (на
туральна, паза Саветамі).
Пасьля 10 гадоў у турме Кавэрда па
амністыі выйшаў на волю й перабраўся ў
Югаславію, ажаніўся, вучыўся ва ўнівэр
сытэце ў Белградзе. Вайной быў у Варша
ве, пасьля вайны праз Ліхтэнштэйн і
Францыю перабраўся ў Злучаныя Шта
ты. Першыя спробы Кавэрды трапіць у
Амэрыку былі няўдалыя, але пасьля пры
няцьця Акту МакаранаЎолтара Кавэрда
змог, з дапамогай Талстоўскага фонду і
Аляксандры Талстой, дачкі вялікага пісь
меньніка, прыехаць у НьюЁрк. Там ужо
ад 1952 году жылі ягоная жонка і дзеці. У
Амэрыцы Барыс Кавэрда працаваў у рэ
дакцыі газэты “Расія”, а потым — пера
кладчыкам у газэце “Новае Рускае Сло
ва”. Падзеі 1927 году ды іх матывы былі
апісаныя Кавэрдам у кароткім мэмуары,
надрукаваным у 1984 г. Памёр Барыс Ка
вэрда ў лютым 1987 г. у Вашынгтоне, па
хаваны ў СпрынгЎэлы (штат НьюЁрк).
Па словах беларускага дасьледчыка Ва
лянціна Грыцкевіча, “Забойства <…> са
вецкага дыплямата да беларускіх справаў
дачыненьня ня мае. Залічаць Б. Кавэрду ў
лік “беларускіх герояў”, як уяўляецца
мне на аснове аналізу крыніцаў, наўрад ці
выпадае.” Разам з тым нялёгкі й трагічны
лёс беларускага юнака, які стаў, па сло
вах другога беларускага дасьледчыка
Сяргея Крапівіна, “зерняткам паміж двух
жорнаў” (цытата з Салжаніцына) – на
водзіць на сумныя роздумы пра мільёны
такіх зерняткаў, што, без сваёй нацыя
нальнай і сапраўды беларускай дзяржа
вы, былі і будуць яшчэ расьцертыя ў пыл.

таньнем Барбарай тэлефонам.
Але на гэтым балючасьць канча
ецца. Паступова настрой зьмя
няецца на іншы. Вось Польшча,
музэі, канцэрт... Чытаць апавя
даньне вельмі лёгка і цікава. І не
як нават весела. Я ня ведаю ча
му, але я дачытываў апавядань
не з усьмешкай на вуснах.
Але чытаючы наступны твор
Валянціны “Зьнічка” я ўжо не
ўсьміхаўся. І справа не ў прапа
нове Валянціны “падшыць” шта
ны, не... Але ў мне самым. Калі я
чуўся падобна?
“Кут” СокалаваВоюша Сяр
жука прачытаў адным заходам,
як быццам выпіў халоднага бела
рускага квасу зь дзядулявай ру
кі. У кожнага кут свой. У Сяржу
ка свой, але ці не агульны з намі?
Словы Сяржука “Ды ўсё адно
быў зноўку пакараны сваім ку
том, які залечваў раны...” І да
лей словы: “...мой кут, пэрыфэ
рыйны цэнтар дома” падымаюць
шмат пытаньняў. І Сяржук ад
казвае: “Загнаны ў кут навукаю
такою я мацаў сьцены думкай і
рукою. Я марыў неяк вырвацца
навонкі...”. А калі вырваўся, то

Віталь ЗАЙКА
што? Што далей? Як у гэткім ку
це нешта рабіць? А калі ён зьнік
зь зьяўленьнем іміграцыі, то
зноў... што далей? Жыць болем і
думкамі пра той кут? Ці прый
маць гэты боль на сябе, боль, які
ідзе адтуль? З самаго існаваньня
таго кута? Ці ад існуючых там
людзей? Чаму мы такія розныя з
аднагож і тагож кута?
Мне неаднойчы “адтуль”, з та
го кута, накідвалі на шыю абразу
словамі “выракся Бацькаўшчы
ны, зьбег ад будоўлі новай, дэма
кратычнай краіны...”. Але, пра
бачце, дапамагае мне Сяржук,
“як даўся ты мне, родны кут у
знакі...”. І дадае ў канцы: “Наш
Родны Кут зьіначыўся ў Покут”.
Дык дзе зараз праўдзівы бела
рускі кут? Сяржук не адказавае
на гэтае пытаньне, але думаецца
мы ўсе ведаем адказ. Менавіта
аб гэтым беларускім куце пі
шуць (не памылюся, калі напішу
слова – усе) сабраныя Маратам
Клакоцкім ў гэтым альманаху
людзі. За што я ім удзячны.

Віктар КАВАЛЕЎСКІ,
Аўстралія
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ядома, што ў
Беларусі пер
шымі выкарыс
талі тэрмін фолькма
дэрн для вызначэньня
стылю свайго музычна
га калектыву Алег Ха
менка і ягоныя сябры з
гурта “Палац” яшчэ ў
1992 годзе, калі каман
да дала свой першы кан
цэрт. У нейкай ступені,
гэтае стылістычнае аз
начэньне было рэакцыяй на панаваньне ў краіне фольк
року ў разуменьні “Песьняроў”. Маладзейшыя выканаў
цы прагнулі новых, сьмялейшых экспэрымэнтаў з фаль
клёрам, сучаснейшых, нават авангардовых адценьняў у
апарацоўках. З тых часоў музычны напрамак “фолькма
дэрн” стаўся адным з самым аўтарытэтных музычных
кірункаў на айчыннай роксцэне, які аб’яднаў тых, каму
цікава было спалучаць арыгінальны аўтэнтычны бела
рускі фальклёр, гучаньне сучасных інструмэнтаў і ма
дэрновыя аранжыроўкі.
У адрозьненьне ад фальклёрных гуртоў клясычнага
напрамку, як “Ліцьвіны”, “Ветах” ці “GUDA”, якія гар
нуліся да аўтэнтычнага выкананьня, фолькмадэрн вы
канаўцы выкарыстоўвалі ўсе стылістычныя і тэхнічныя
магчымасьці, каб узоры беларускага фальклёру ў звыч
нейшых для сучаснага слухача апрацоўках загучалі на
радыё, тэлебачаньні і нават на дыскатэках.
Гэтае імкненьне спарадзіла ў тагачасным беларускім
грамадзтве дыскусію: ці маюць маральнае права музыкі
перарабляць па сваім разуменьні той ці іншы народны
твор? Скептыкі даводзілі, што не, бо фальклёрная спад
чына – гэта недатыкальная крыніца духоўнага багацьця
нашага народу. Ім пярэчылі іншыя, што і сам фальклёр
ўдасканальваўся шмат стагодзьдзяў і добра тое, што ён
будзе працягваць жыць на масавых канцэртных пля
цоўках і ў сучасным гучку. Бо гэта не пярэчыць народ
най прыродзе фальклёру. Рэха гэтай дыскусіі выклікала
бурныя спрэчкі вакол лёсу народнай спадчыны на прэ
зэнтацыі маёй зь Вітаўтам Мартыненкам кнгі “Праз рок
прызму” (БІНіМ, НьюЁрк, 1989) у культурнаасьвет
ным клюбе “Спадчына” 7 траўня 1992 г. Тады мы разам
са “спадчынаўцамі” прыйшлі да высновы пра мэтазгод
насьць такога пераасэнсаваньня нашай песеннай спад
чыны пры ўмове якасьці яе музычнага ўвасабленьня.
Але ў рацыянальным падыходзе да маладых фолькма
дэрнвыканаўцаў трэба было пераканаць рэдактараў му
зычных праграм, арганізатараў канцэртаў і навукоўцаў
фальклярыстаў, якія былі ў апазыцыі да музычных экс
пэрымэнтаў Алега Хаменкі і ягоных пасьлядоўнікаў.
Кропку ў гэтай спрэчцы паставіў сам кіраўнік ансамбля
“Песьняры” Ўладзімер Мулявін, які ўбачыў рацыю ў
фальклёрных інавацыях “Палаца” і іншых выканаўцаў,
адучуў у іх спадкаемцаў свайго творчага мэтаду, зрэалі
заванага ў “Песьнярах”...
Зь цягам часу фолькмадэрн з экспэрымэнтальнага
кірунку ператварыўся ў своеасаблівы культурніцкі
трэнд. Таму ў сьвядомасьці многіх слухачоў пад ягонымі
сьцягамі былі аб’яднаныя шматлікія калектывы, ад тра
дыцыйнага фолькроку (“Бан Жвірба”), pagan і
medievalmetal (“ZNICH”, “LitvinTroll”) да зусім экспэ
рымэнтальных каманд, кшталту гурта этнічнага сюррэ
алізму “Нагуаль”...
Сёньняшні стан разьвіцьця фолькмадэрну ў Беларусі
прадстаўляе зацікаўленым слухачам новы дыск “The
best фолькмадэрн”, які быў выдадзены грамадзкай кам
паніі “BUDZMA” ((www. bydzma.org). Гэтая ініцыяты
ва паводле інфармацыі, выдрукаванай на вокладцы дыс
ка, мае за мэту: “...аб’яднаць усіх, хто цікавіцца беларус
кай культурай... на глебе павагі да сябе, да сваёй краіны,
яе гісторыі, культуры і мовы.”
Адзін з чыньнікаў дасягненьня гэтых мэтаў для вы
даўцоў з “BUDZMA” – зацікаўленьне маладых слуха
чоў айчынным фальклёрам у сучаснай вэрсіі. Таму зра
зумела, чаму праграма дыску “The best фолькмадэрн”
распачынаецца знакамітай русальнай песьняй, якая да
гэтага часу застаецца візытоўкай гурта “Палац” – “На
граной нядзелі”. У якойсьці ступені, гэтая кампазыцыя
можа выконваць ролю маніфэсту беларускага фолькма
дэрну. Тут арганічна спалучаныя як беларускія народ
ныя інструмэнты (ліра, дуда, жалейкі), так і сучасныя
электронныя клявішныя (сынтэзатары і сэмплэры). Дый
сама аранжыроўка народнай мэлёдыі вызначаецца пава
гай да аўтэнтычнай крыніцы. Гэтыя рысы музыкі гурта
пад кіраўніцтвам Алега Хаменкі выразна прасочваюцца і
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Фольк-мадэрн: у спадчыну ад “Песьняроў”
ў іншых кампазыцыях “Палаца”, якія гучаць на дыску:
“Ой, ранорано” і “Вецер”.
Трохі незразумелым застаецца тое, што творы “Пала
ца” і іншых гуртоў пададзеныя пад стылістычнай шыль
дай “постфольк”, хоць дыск названы яго выдаўцамі
“The best фолькмадэрн”. У беларускай традыцыі да
постфольку адносяць гурты, якія імкнуцца як мага да
кладней адрадзіць (хоць і губляючы сакральны складнік
фальклёру) народную традыцыю выкананьня. Маю на
ўвазе памянёныя раней гурты “Ліцьвіны” і “GUDA”. А ці
можна так казаць упоўнай меры пра “Палац” ці “OSIMI
RA”? Не, гэтыя гурты ўзнаўляюць фальклёр з дапамогай
старажытных інструмэнтаў, але ў сучасных аранжы
роўках і канцэртовым гучаньні. Таму відаць, выдаўцы ня
маюць рыцыю, калі адносяць гэтыя гурты да постфоль
ку ў беларускім разуменьні гэтага музычнага стылю.
Калі ў музыцы “Палаца” дамінуюць электронныя экс
пэрымэнты ды дыскатэчныя рытмы, то ўдзельнікі магі
лёўскага гурта “OSIMIRA” пад кіраўніцтвам Андруся
Палаўчэні – прыхільнікі акустычнага ўвасабленьня
сваіх твораў. Часьцяком яны абапіраюцца на аўтарскія
творы, паводле фальклёрных тэмаў. Такая кампазыцыя і
прадстаўлена на дыску “The best фолькмадэрн” – “Па

Алег Хаменка

Фота аўтара

лескі танок” (CD “Proshcha”, Sketis music, 2006). Цяпер
зразумела, чаму назва гурта “OSIMIRA” мае стылістыч
ную адзнаку “этна”. Этнагурты выкарыстоўваюць раз
настайныя інструмэнты і музычныя прыёмы, каб ства
раць менавіта аўтарскія кампазыцыі на падставе фальк
лёрных матываў і этнічнага інструмэнтарыя.
Трохі нечакана бачыць зьяўленьне ў трэклісьце дыску
апрацовак ад ансамбля катэдры народнай сьпеўнай
творчасьці Беларускага дзяржаўнага ўнівэрсытэту куль
туры “Грамніцы”. Так, “Грамніцы” для многіх студэнтаў
БДУК – магчымасьць для выдатнага засваеньня скарбаў
нацыянальнага фальклёру, як часткі навучальнай праг
рамы, творчы палігон для першых музычных спробаў у
стылістыцы фолькмадэрну. І відавочна, выканаўцаў з
“Грамніц” маюць усе магчымасьці, каб зрабіць свой ан
самбль адным з арыгінальнейшых на айчыннай фольк
мадэрнавай сцэне. Галоўнае, каб не перашкодзіла зьмен

лівасьць складу ансамбля, якая вынікае са статуса стру
дэнцкага калектыву...
Вялікую цікавасьць для аматараў беларускага фольк
мадэрну, безумоўна, выклічуць рэміксы твораў гурта
“Стары Ольса” аўтарства DJ Antonа. У танцавальных
апрацоўках кампазыцый “Старога Ольсы” “Дрыгула” з
“Полацкага сшытка”, песьні “Ў карчме” ёсьць усё, каб
яны сталі ўпрыгожваньнем “Сярэдневечных дыскатэк”,
якія з посьпехам праводзяць музыкі “Старога Ольсы” ў
сталіцы. Відавочна, і на іншых дыскатэках такія творы не
быліб лішнімі, бо акрамя цудоўнага старажытнага мэля
дызму, рэміксы ад DJ Antonа насычаныя заварожваю
чымі электроннымі рытмамі drum and bass, гаўс і музыкі
стылю электрапоп. Зноўжа пытаньне да складальнікаў:
ці можна лічыць DJапрацоўкі твораў “Полацкага сшыт
ка” фолькмадэрнам, калі гэты музычны помнік адно
сяць да прафэсійнай, хоць і ананімнай, старажытнай му
зычнай творчасьці? Ды й “Стары Ольса” пазыцыянуе ся
бе, як гурт сярэдневечнай музыкі. Пры чым тут фольк?
Зусім іншую энэргетыку нясуць творы беларускіх рок
гуртоў, аб’яднаныя пад шыльдай “фолькрок”. І першай
кампазыцыяй тут прадстаўлена апрацоўка народнай
песьні “Ой, жаль, жаль мне будзе”, якую выканалі му
зыкі маладога гурта “UNIA”. З аранжыроўкі песьні выні
кае, што “UNIA” выкарыстоўвае элемэнты мэлядычнага
hardcore, як рытмічную аснову для сваіх кампазыцыяў.
Гэты энергетычны кактэйль гурта “UNIA” прынёс музы
кам ганаровую ўзнагароду сёлетняга рокфэсту “Амба
совішча”, які ўжо некалькі год правозіцца пад патрана
там амбасады Злучаных Штатаў Амэрыкі ў Беларусі.
Зусім зразумелым бачыцца зьмяшчэнне на CD “The
best фолькмадэрн” адной зь лепшых кампазыцый гурта
“LitvinTroll” “Верабей”. Чаму ўзьнікае такая думка, аў
тар гэтых радкоў патлумачыў у рэцэнзіі на дыск “тро
ляў” “Rock&troll”, які я разглядаў у мінулым нумары
“Беларуса”. Нагадаю толькі адну цытату зь яе: “З выка
наўчага пункту гледжаньня, “Верабей” – адна з самых
яскравых кампазыцыяў гурта, да тагож, своеасаблівы
камэртон усяго дыска.”
Этнічныя рысы прысутнічаюць і ў некаторых творах
айчынных англямоўных выканаўцаў. Адным з яскравых
прадстаўнікоў гэтага кірунку ў айчыннай рокмузыцы
адмыслоўцы называюць гурт “Vicious Crusade”, музыкі
якога прадставілі на суд слухачоў “Theodores song”. Гэ
тая песьня была запісаная ў супрацы зь вядомым бела
рускім дасьледчыкам і выканаўцам на беларускай дудзе
Тадарам Кашкурэвічам. Сапраўды, нельга было знайсьці
дасканалейшую кампазыцыю для знаёмства з сучасным
увасабленьнем тутэйшага англямоўнага folkmetal, чым
“Theodores song”. Нажаль, кампазыцыя такога кшталту
і якасьці была ці не адзінай у рэпэртуары гурта, і творчы
лёс для “Vicious Crusade” склаўся так, што яе патэнцы
яльны ўклад у нацыянальны музычны рух гэтым трэкам
быў і абмежаваны. Затое іх стылістычную нішу па праву
занялі музыкі з пэрспэктыўнага metalгурта “LitvinTroll”,
якія пераасэнсавалі магчымасьці старажытных інстру
мэнтаў у рокмузыцы.

Анатоль МЯЛЬГУЙ
http://mialguj.livejournal.com

Беларуская музыка ў Чыкага

Н

ядаўна ў Чыкага адбыўся
канцэрт сымфанічнага ка
мэрнага аркестру “Tutti”,
у праграме якога зноў прагучаў
канцэрт для цымбалаў з аркестрам
вядомага беларускага кампазытара
Ўладзімера Кур’яна. Саліравала на
цымбалах Ірына Грыгаровіч, май
стрыхавыканаўца найвышэйшага
ўзроўню, якая дасканала валодае
ігрой на гэтым унікальным бела
рускім народным інструмэнце. Слу
хачы ў залі былі ў захапленьні ад
цікавейшай музыкі, у якой спалу
чаліся народныя і клясічныя інтана
цыі, і ад непаўторнай музычнай і ар
тыстычнай творчай манэры выка
наньня Ірынай Грыгаровіч.
Падалося сымбалічным тое, што
канцэрт у Чыкага адбыўся роўна
празь месяц пасьля творчай веча
рыны Ўладзімера Кур’яна ў Мен
ску, у цэнтры якога таксама было

выкананьне канцэрту для цымба
лаў з аркестрам. “Я з вамі не ў
адзіноце” – так назваў Уладзімер
Кур’ян праграму той сваёй веча
рыны. Гэтаеж пачуцьцё ўзьнікла
і ў тых слухачоў, хто прыйшоў на
канцэрт у гэты лістападаўскі ве
чар у нашым горадзе.
“Мы – разам” – такі сэнс у наз
ве аркестра “Tutti”. Кіруюць ім
Анатоль Лысенка зь Беларусі і
Філіп Сімманс, заснавальнік
аб’еднаньня “American Music
Festival”. Нядаўна Філіп Сіманс
наведаў Менск, дзе кіраваў пра
грамай канцэрту сымфанічнага
ансамблю Белдзяржфілярмоніі
“КлясыкАвангард”. Абодва ды
рыжоры плянуюць і надалей ук
лючаць беларускую музыку ў
праграмы аркестра “Tutti”.

Ірына Грыгаровіч

Ванкарэм НІКІФАРОВІЧ
(Чыкага)
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Больш ніхто не памятае
Гэта здарыла калі,
Пераказ адно трывае
Ўжо здавён паміж людзьмі:
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Сказ пра дзеда Каляду

І ўсё гэта вам на тое,
На ўход час каб ня губіць,
А год цэлы, без пастою,
Цацкі для дзяток рабіць.

Што у нейкім гаспадарсьцьве,
Недзе ўветаш на зямлі,
За сто год – такое шчасьце,
Дзед із бабкаю жылі.

Тут і сонейка ўставала
Панад гаям за сялом
І дзяціны рой памалу
Ў хатку да старых ішоў.

А як дзеці йшлі ўжо з хаты,
Ці зусім іх ня было,
Ў тыя дні за свой зайнятак
Браўся дзед ізь мілатой.

“Дзедка мой, я сіраціна,
Сам застаўся без бацькоў
Й злая мачыха ў зазімак
З хаты выгнала на двор.

Ў падпавеціж бо пры хаце,
Сані будуць там стаяць,
Раз у год ў іх выяжджацьмеш
Ты дзяцей абдараваць.

А пакуль старыя сталі,
Працавалі праз гады
І дабра ў запас прыдбалі,
Век дажыць каб безь бяды.

А у бабкі ўсё гатова
Ўжо каб сьнеданак пачаць,
На стале ў паўміску стогам
Пшонныя блінцы стаяць.

Бо любіў рабіць ён цацкі,
Не сабе, а для дзяцей,
І даваць іх як падаркі,
Як прыйде на гэта дзень.

Дык у сьвет шырок іду я,
Добрых каб знайсьці людзей,
Хто мяне мо пашкадуе
Й сірату к сабе вазьме”.

А пасьпець ў вадзін каб вечар
Чыста ўвесь аб’ехаць сьвет,
Ты аленяў найлятчэйшых
Ў тыя сані упражэш.

Ды каму ці выпадае
Бяз журбы зусім жыцьцё? ...
Вось, старыя й бедавалі,
Што ў іх дзетак ня было.

Й верашчакі міса поўна
Ля блінцоў прыўзбоч стаіць
Ды любівых скварак горба
На талерцы ўбліз ляжыць.

Бабка дзеду памагала
Й лялькі шыла раз за раз
Ды іх клоччам напіхала
І пісала чэрняй твар.

“Ах, ты дзецятак мой любы,”
Дзедка тут сказаў хлапцу,
“Больш ня йдзі ты ўжо нікуды,
Я цябе з сабой вазьму.

І паймкнуць як бы маланка
Над зямлёю ўзьверх яны,
Тыж ськідацьмеш ўдол падаркі
Тым на іх хто заслужыў.

Але й моцна хоць тужылі
Без сваіх птушат ў гнязьдзе,
Шчыра й горача любілі
Чыста ўсіх яны дзяцей.

А ўпрашаць на той спажытак
Ўдвойч ня трэ было дзяцей –
Ўвобмірг елі ўсё начыста,
Што стаяла на стале.

Ў нас ты жыцьмеш у апецы,
Як бы роднае дзіця,
Бо на сходзе год старэчых
Ўнука ўрэшт нам Бог паслаў.

А на раньні ўсе што цацкі,
Хто якіх хацеў знайдуць,
Цябе ўдзячна ўспамінацьмуць
За шчадроць да іх тваю.

Й не адно каб у гаворцы
Любаце быў выяў той,
З кожным жэўжыкам у вёсцы
Сябравалі, як з раўнёй.

Ўсьлед тады дзед гаспадаркі
З хаты вёў хлапцоў вучыць,
Або, як хацелі, цацкі
Навучаў ён як рабіць.

А цяпер я, вось, змарыўся
Ўскрозь аж дзе трэба абыйшоў
Ды й ты, відаць, дрыжыш ўжо,
Як сьціскаць стаў больш мароз.

А што гэтак шанавацьмеш
Нарадзтва ты дзень майго,
Ўсе цябе ад сёньня звацьмуць
Ўвесь час Дзедам Калядой!”

Стуль і ў іхнай хатцы з ранку
Й покуль сонейка зайшло,
Дзецям часта на гулянку
Мейсца найздатней было.

Ці ў надворку неаднойчы
Ў шпуляка згуляць даваў,
Што з кароўяй ўвесну поўсьці
З воскам ўмецка быў скачаў.

Прытулісяж, мой хлапчына,
Да мяне ты пад кажух,
Крыху ўгрэйся й адпачынем
Сеўшы восьдзька на пяньку.”

Тут хлапчына усьмяхнуўся
Й дзеда ўвабяруч абняў,
А з таго дзед ўраз прачхнуўся
Там, дзе той хлапец сказаў.

А старым з таго пацеха
І зайнятак ў тыя дні,
Ледзь ўхаджаліся ў пасьпеху,
Ня было хварэць калі.

Або сьнег як ўпаў зімою,
Ў сьнежкі біцца дазваляў,
Ці то бабска сьнегавое
Пастаўляць ім памагаў.

Гэтак спраўна й непасьпешна
Рос тых цацак ў іх запас,
Дзед хаваў іх на падстрэшшы
У вялізных трох мяхах.

Тутка дзед хлапца кажухам
Ўсяго чыста абгарнуў
Й сеўшы на пяньку дыхнуць каб,
Няўпрыкмет, мабыць, заснуў.

І на доўгі век забыўся,
Што зжыў з бабкай у сяле –
Ў новай хаце што радзіўся
Думаць стаў й што зжыў шмат лет.

Бабка да відна ўставала
Й Богу змовіўшы прасьбу
Рыхтавацца пачынала,
Каб удзень гасьціць дзятву

А пры ўсёй гульні й рабоце
Ён няраз апавядаў,
У даўніне як жылося
У сяле бацькам й дзядам.

А настаў Сьвяты як Вечар
Й зорка першая ўзыйшла,
Цацкі дзед здыймаў з падстрэшша
Ды ў мяхах на санкі клаў.

Ды у сьне, ці мо на яве,
Іншы ён убачыў сьвет
Й азірнуўшыся уцяміў,
Што ў ран, няйнакш, жыве.

Ды як ня было нічога
Сеў пасьнедаць ён за стол,
Разам з бабкаю упобач
І дванацяю малькоў.

У загнёце жар разьдзьмуўшы,
Заагняла смальняка,
Што ў падпал у печ заткнуты
Дровы полымям займаў.

Ў бабкіж без канца зайняткаў,
Як у дзеда шмат балей,
Было поўна ўсім дзяўчаткам
На цалюткі Божы дзень.

І праўзак да іх ўвязаўшы
Ўсаматуг цягнуў наклад,
Бо ў ягонай гаспадарцы
Ня было свайго каня.

А яму там напярэймы
Стрэчны той хлапчук ідзе,
Ў белым бліскатным адзеньні
Й галавой у зіхаце.

А пад’еўшы за зайнятак
Ўпадабалы ўзяўся свой,
Гэтым разам із дванацяй
Памажных яму малькоў.

А як з чэлюсьцяў на хатку
Цёплы подых ўжо шугнуў,
Рашчыняла на аладкі
Цеста поўную дзяжу

Бо каб быці гаспадыняй,
Як на тое час прыйдзе,
Трэба загадзя дзяўчыне
Шмат чаго рабіць умець.

Ды й самому цішэй можна
К кожнай хаце падыйсьці
Й ля парогу асьцярожна
Дзецям цацкі палажыць.

Падыйшоўшыж г дзеду блізка,
Хлопец мовіў да яго:
“Дзедка мой, ня трэ страшыцца,
Што ты ўжо зусім памёр.

А малькі не абыякія
Як адзін былі майстры
І ўсё спраўна так рабілі
Дзед як быў ўжо спанатрыў.

Покульж рошчына брыняла
Было ў хаце ўходу шмат
І гаршчкоў із рознай стравай
Трэ было йшчэ больш прыбраць.

Ў вагародзе, полі й хаце,
З усім справіцца пасьпець,
Ежы й корму згатаваць каб
Статку ды сям’і ўнаедзь.

Хто быў добры й паслухмяны
Праз год цэлы кожны дзень
І ня прыкрыў тату й маме,
Знойдзе ўранку, што хацеў,

На зямлі ты ўзноўка жыцьмеш
Праз стагодзьдзяў шмат яшчэ,
Крыху бо ў ран пабыўшы,
Ўзноў назад туды пайдзеш.

Ды няраз й яны здумлялі
Нешта новае зрабіць,
Й рады дзед заўсёды цяміў
Іх за гэта пахваліць.

Да блінцоў бо верашчаку
Трэба ўсытну згатаваць
І салодкіх розьнь прысмакаў
Поўны кош панапякаць.

Шыці, мыці, ткаць і прасьці
Трэ таксама рады даць,
Ды, як Бог пашле із ласкі,
Колькі дзетак гадаваць.

Тойжа, хто знарок ўсім шкодзіў
І рабіў ўсьцяж як хацеў,
Што нічога ён ня знойдзе,
Хай крыўдуе на сябе.

Ды ня ў тую саму вёску,
Дзе век быў ты да цяпер,
А на плеш зямлі паўночны,
Дзе ніхто больш ня жыве.

Да таго йшчэ на пацеху
Жартаўцы былі малькі,
І ад іхных жартаў зь сьмеху
Разрываліся бакі.

Бо ў сяле ня ў кожнай хаце
Цэлы год бывала сыць,
Дык і госьцікаў мурзатых
Трэ было ўперш накарміць.

Але бабка з тым дзяўчаткаў
Не займала без канца
Й поўна часу пакідала,
Каб ім ўволю пагуляць.

Бо той дзед ўсіх дзетак знае,
Колькі іх ня ёсьць ў сяле
Й варт чаго хто памятае
Як падаркі раздае.

Тамка будзе табе хатка,
Той што ёсьцька раскашней,
Мейсца каб было дзе з бабкай
Строіць цацкі для дзяцей.

Гэтак ладна й год праходзіў,
Й новых цацкаў рос запас,
Й зачыняўся сьпіс хто годзен,
Тыя цацкі атрымаць.

Каб жывоцікі тугія
Ня менш сталі як ілбы
І нагадам, што пустыя
Не псавалі каб гульбы.

А калі ўжо дых займала
Ад падскокаў й бегатні,
Ўсіх на лаве іх саджала,
Каб як трэба адпачыць.

Ды вось стала раз прыгода
Якой зь дзедам йшчэ ня было,
Што зьмяніла назаўсёды
Іхна з бабкаю жыцьцё.

А ў памогу й на пацеху
Будзе ў вас малькоў дванаць,
Што зрабіць усё умецьмуць
Й не дадуць вам сумаваць.

Ды ўрэшт конадзень прыходзіў
Сьвят Хрыстова Нарадзтва,
Й дзед адразу быў ў дарозе,
Сьвяты Вечар як настаў.

Прачынаўся й дзед на золку
Гаспадарку абыйсьці,
Накарміць сьвінча, кароўку,
Дроў у хату прынясьці.

А каб ўседзелі хоць мала
Бяз дурэньня і крутні,
Баяць казкі пачынала,
Што й ад іх займала дых.

Бо пад поўнач паабходзіў
Дзед урэшце хаты ўсе,
Ажно бачыць па дарозе
Насустрэч хлапчук ідзе.

У каморыж кублаў й дзежкаў
Ежы будзе вам запас,
Што яго ніяк ня счэрпаць
Не алолеце да дна.

У санях ён поўных зь верхам
Аб’яжджаў сьвет як й цяпер
Й раздаваў ды раздае йшчэ
Цацкі для слухных дзяцей.

Ды ў каморку ён заходзіў,
Дзе сваю майстроўню меў,
Й меркаваў чым ён у той дзень
Хлапчукоў усіх займе.

Ды ўсьлед песьняў іх вучыла
І калі іх й як сьпяваць,
Так ад веку быў як звычай
Ў тым краі ужо здаўна.

У рызьзё адно адзеты,
Без ўкрыцьця на галаве
Й лапцікі зусім падзерты
Ў месячным відаць сьвятле.

А вакол аленяў процьма
Будзе пасьвіцца ўвесь час,
Іх даіць вам будзе можна,
Каб ня быць без малака.

Дык ўсе хлопчыкі й дзяўчатка,
Памятайце увесь час,
Слухаць трэ што маму й татку,
Памятаў каб Дзед на вас.

Змалку звыклі каб рабіць што
Здатнае пазьней ў жыцьці,
Ня глуміць каб часу ўзросшы
У няўмецкай мітусьні.

Гэтак хутка й дзень зыходзіў
І дамоў ўсе дзеці йшлі,
Жуючы каржкі ў дарозе,
Што дасталі на разьвіт.

“Скуль ты, дзеця, і чый будзеш?”
Ў хлапчука тут дзед спытаў,
А той, дрыжучы ад сьцюжы,
Вось яму як адказаў:

Ды яшчэ на панадворку
Горбы будуць сухіх дроў,
Нат і ў моцным замарозку
Ў хаце каб было цяпло.

Й падарыў усім падаркі,
Хто якіх адно жадаў,
Шчодры й повен ласкі,
Любы ўсім Дзед Каляда!
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Беларускія могілкі ў сьвеце
Натальля і Алег ГАРДЗІЕНКІ,
фота аўтараў

Б

еларускія пахаваньні рас
кіданыя па розных краі
нах: ад Парагвая да Но
вай Зеляндыі і паўвострава Інда
кітай. Нашыя суайчыньнікі знай
шлі вечны спачын пры штурме
крэпасьці МонтэКасіна ў Італіі
(1944 г.) ці пахаваныя на права
слаўных могілках у Танзаніі.

Прага
Самыя вядомыя, відаць, у мэт
раполіі беларускія магілы знахо
дзяцца ў Празе. На Альшанскіх
могілках вечным сном спачылі
старшыні Рады БНР Пётра Крэ
чаўскі (1928) і Васіль Захарка
(1943). Непадалёк ад іх знахо
дзіцца магіла сьпевака Міхася
ЗабэйдыСуміцкага, на надма

гільным помніку якой выбіты
надпіс: “Жыў песьняй і песьняй
даваў людзям радасьць”.
Памятаеце словы зь п’есы “Ту
тэйшыя”: “Жывуць Шыла, Грыб,
Мамонька, будзеш жыць і ты?”
Лёс распарадзіўся так, што гэ
тыя тры кіраўнікі партыі бела
рускіх эсэраў знайшлі апошні
прытулак у розных краінах. Язэп
Мамонька быў расстраляны ў
1937 г. у Комі АССР. Яго пера
жыў Мікола Шыла. Ён памёр у
красавіку 1948 г. у баварскай
вёсцы Міхэльсдорф, каля чэс
кай мяжы. А Тамаш Грыб памёр
у 1938 г. у дэмакратычнай Празе
і пахаваны на згаданых ужо Аль
шанах. Але яго магілу вы ня
знойдзеце – кіраўніка Беларус
кага архіву крэміравалі, і знакам
па ім засталася толькі невялікая
шыльда сярод соцень іншых.
Пералічаныя праскія магілы –
знакавыя для мясцовай беларус
кай эміграцыі – месца, якое аба
вязкова адведваюць грамадзкія
дзеячы, а часам і звычайныя ту

рысты зь Беларусі. На 25 сака
віка, Дзень незалежнасці БНР,
на Альшанах абавязкова право
дзяцца сьвяточныя мерапрыем
ствы.

ЗША

Нямеччына
Беларускія пахаваньні ў Ня
меччыне незлічоныя і наогул
слаба рэгістраваныя: тут ляжаць
і остарбайтэры, вывезеныя на
прымусовыя працы, і вязьні ня
мецкіх канцлягероў. Пасьля вай
ны ў гэтай краіне апынуліся дзя
сяткі тысяч беларускіх уцекачоў
ад савецкай улады. Яны на нека
торы час расьсяліліся па спэцы
яльных лягерох. Беларусы пера
важна апынуліся на поўдні Ня
меччыны: у Баварыі і Бадэн
Вюртэмбэргу. Пахаваньні мож
на знайсьці і на ўскраіне Рэгенс
бургу, здаецца, гэта адзін з пунк
таў турыстычных аўтобусных
маршрутаў зь Беларусі, і ў Мі
хэльсдорфе і ў Бакнангу ля
Штутгарту.
Часам жыцьцё абрывалася
трагічна, як загінуў у лістападзе
1948 г. у аўтакатастрофе пісь
меньнік Хведар Ільляшэвіч. Тра
гедыя здарылася ў лягеры Ватэ
нштэт, які знаходзіўся паблізу
Вольфсбургу. Тут і засталася
яго магіла.
Але самыя вядомыя пахавань
ні знаходзяцца ў Мюнхэне, які з
канца 1940х стаў цэнтрам бела
рускай прысутнасьці ў Нямеч
чыне. У горадзе выдавалася га
зэта “Бацькаўшчына”, дзейніча
ла беларуская рэдакцыя “Радыё
Свабода”, працаваў Інстытут вы
вучэньня СССР.
На могілках Вэстфрайдгоф зна
ходзіцца магіла журналіста Ле
аніда Карася. 7 верасьня 1954 г.
31гадовы супрацоўнік “Радыё
Свабода” зьнік пры нявысьветле
ных абставінах. Празь сем дзён
яго цела з прыкметамі гвалтоўнай
сьмерці знайшлі ў рацэ Ізар. Па
ліцыя так і не знайшла злачын
цаў. Калегі Карася небеспадстаў
на падазравалі ў забойстве са
вецкія спэцслужбы, бо месяцам
раней быў забіты кіраўнік азэр
байджанскай рэдакцыі. На тых
самых могілках пахаваны жур
наліст Уладзімер Цьвірка, а на
іншых – ПерлагерФрост – яго
калега Ўладзімер Бортнік.
У цэнтры адных мюнхенскіх
могілак на спэцыяльным паста
мэнце стаіць басаногая дзяўчы
на ў смутку. Помнік раней стаяў
на магіле журналіста Алеся
Марговіча, які памёр ва ўзросце
43 гадоў (у 1967 г.). Удаваіталь
янка замовіла дыхтоўны помнік
як знак вялікага смутку па му
жу. Празь некаторы час адміні
страцыя могілак зьвярнулася да
фрау Марговіч з просьбай пера

несьці помнік у цэнтар могілак, а
ўзамен паставіць іншы і дагля
даць магілу ўвесь час за кошт
адміністрацыі. Так помнік па бе
ларусу ператварыўся ў наднацы
янальны сымбаль смутку па ўсіх
пахаваных на гэтых могілках.

У гэтай краіне жыве некалькі
соцень тысяч нашых суайчынь
нікаў. Продкі большасьці зь іх
прыехалі сюды ў канцы ХІХ –
пачатку ХХ ст. Вось толькі на
цыянальнай сьвядомасьці ў іх не
было. Таму і засноўвалі белару
сы скрозь расейскія цэрквы, а
разам зь імі і “расейскія” могілкі,
большасьць пахаваньняў на якіх
складаюць нашыя суайчыньнікі.
Нацыянальна сьвядомая част
ка эміграцыі прыехала ў канцы
1940х, заснавала беларускія
праваслаўныя прыходы ў Брук
ліне, Дэтройце, Чыкага, Кліў
лэндзе. Таму беларускія сэкцыі
на агульнагарадзкіх могілках
можна пабачыць ва ўсіх згада
ных гарадах.
Уласна беларускія могілкі зна
ходзяцца толькі ў гарадках Саўт
Рывэр і ІстБрансўік, што ў Нью
Джэрзі. У асяродзьдзі беларус
кай эміграцыі існаваў раскол, та
му ў СаўтРыверы хавалі і хава
юць прыхільнікаў аднаго крыла
эміграцыі, у ІстБрансўіку –
прыхільнікаў другога.

сяцаў правяла ў коме. На магіле
Юркі Віцьбіча: “О, Беларусь,
мая шыпшына”. На магіле Яўхі
ма і Марыі Кіпеляў – купалаўскі
радок “Мы ад вас далёка, баць
коўскія гоні”.
На магіле іх нявесткі, вядомай
даследчыцы, бібліёграфа Зоры
Кіпель (могілкі ў ІстБрансўіку)
яе муж Вітаўт Кіпель выбіў сло
вы зь вядомай песьні: “Белару
сачка, дарагая сяброўка мая”.
Дарэчы, у ІстБрансўіку помнікі
куды багацейшыя, за саўтры
вэрскія.

Аўстралія
Самыя багатыя паводле вы
гляду і беларускамоўных надпі
сах надмагільныя помнікі знахо
дзяцца ў Аўстраліі. Нашы суай
чыньнікі тут таксама раскіданыя
па ўсіх штатах: ад заходнеаў
стралійскага Пэрту да Сыднею,
ад Мэльбурну да Брысбэна.
Што кідаецца ў вочы, дык гэта
залатыя літары на помніках, што
выгадна іх адрозьнівае ад сьціп
лейшых беларускіх магіл у Бры
таніі, Нямеччыне, ЗША. А яшчэ
у Аўстраліі паўсюль эпітафіі.

Англія
Найбольш беларусаў прыбылі
ў Вялікабрытанію пасьля Дру
гой сусьветнай вайны. Гэта былі
нашыя суайчыньнікі, што ваява
лі ў складзе 2га польскага кор
пусу брытанскіх узброеных сі
лаў (Армія Андэрса). Беларусы
пасяліліся ў Лёндане, Манчэстэ
ры, Лідсе, Брэдфардзе, Бірмінгэ
ме, не дабраліся хіба да ня мірнай
на той час Паўночнай Ірляндыі.
І пахаваньні беларусаў раскі
даныя па ўсёй Брытаніі. Адмыс
ловая беларуская сэкцыя ёсьць
на паўднёвых могілках Манчэс
тэра. Вядомыя таксама бела
рускія пахаваньні ў Брэдфардзе,
Нотынгэме, дзе проста на могіл
ках некалі стаяла і ўласна бела
руская капліца.
Самыя вядомыя брытанскія
беларускія могілкі – у Лёндане,
у паўночназаходняй частцы
якога паўстаў цэлы беларускі
квартал: з царквой, Скарынаў
скай бібліятэкай і гасьцявым до
мам. Некалі беларускія сьвята
ры набылі адмысловую дзялянку
на могілках сьвятога Панкрата
(СэнтПанкрас), дзе зараз мож
на знайсці цэлы комплекс бела
рускіх магілаў.
Пахаваньні нашых суайчынь
нікаў можна знайсьці і на дзя
сятку іншых лёнданскіх могілак.
Вось толькі надпісы на помніках
пераважна англамоўныя.

Пры канцы 2006 г. на могілках
у СаўтРывэры (яны так і назы
ваюцца “Беларускія могілкі пра
васлаўнага прыходу сьв. Эўфра
сіньні Полацкай”) было больш
за 260 пахаваньняў. Нямала,
калі ўлічыць, што насельніцтва
самога гарадка крыху больш за
10 тыс. А беларусы ляжаць і на
іншых гарадзкіх могілках.
У СаўтРывэры пахаваныя
пісьменьнікі Янка Золак, Масей
Сяднёў, Юрка Віцьбіч, засна
вальнік праваслаўнага прыходу
Мікалай Лапіцкі, прэзыдэнт
БЦР Радаслаў Астроўскі.
Што характэрна, на помніках
мала эпітафій. Збольшага гэта
“Вечная памяць” або “Rest in
peace” (Ляжы ў супакоі). На
магіле Фатыні (гэта царкоўны
адпаведнік імені Сьвятлана) Да
ніловіч – жонкі Янкі Золака –
надпіс: “Пасьля цярністае дарогі
– спачынак вечны, без трывогі”.
Апошнія гады жанчына моцна
хварэла, а апошнія некалькі ме

Так, на надмагільным помніку
Варвары Грыцук, што ў беларус
кай сэкцыі могілак Фоўкнэр у
Мэльбурне выбіты радок Кан
станцыі Буйла “Люблю наш
край, старонку гэту…”. На магі
ле пісьменьніка Алеся Салаўя: –
“Але ня зьляжа ў цёмную магі
лу, жывы ад веку подых мала
досьці”. Салавей сам быў аўта
рам чатырохрадкоўя на помніку
Лідзіі Нікан, што загінула ў
аўтакатастрофе: “Любіла красы
паўніню, / ішла напярэймы дню,
/ Хто дыхаў нязгаснай красой /
той вечна жыць будзе, бо зь ёй”.
Але самая цікавая эпітафія –
на магіле Янкі Кудрука: “Тут ля
жыць цела маё, прах, / я ўжо
ўдома, вы – у гасьцях”.
Нашыя могілкі – яны паў
сюль. Яны – частка нашага
агульнага беларускага жыцьця,
няхай і на чужыне. Іх толькі трэ
ба ўмець шукаць… і чытаць.

http://www.tio.by

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, кампактLдыскі й касэты з запісамі беларускай
папулярнай, народнай і рокLмузыкі.
Зацікаўленыя могуць аформіць падпіскі
на газэты й часапісы, якія выдаюцца ў БеL
ларусі, а таксама набыць календары, пашL
тоўкі й літаратурныя альманахі, выдадзеL
ныя нашым выдавецтвам.
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Сьв. пам. Вера РЫЧ
(24.04.1936 – 20.12.2009)
20 сьнежня на 74м годзе жыцьця адыйшла ў веч
насьць Вера Рыч, паэтка, перакладчыца і журналіст
ка, якая стала амбасадарам беларускай культуры ў
англамоўным сьвеце. Вера Рыч – асоба, у адносінах
да якой спалучыліся шмат якія беды і радасьці бела
рускай культуры, той культуры, што ў стане прыцяг
ваць самыя здольныя творчыя сілы і адначасная цяр
пець абыякавасьць свайго народу і перасьлед збоку
афіцыйных уладаў сёнешняй незалежнай Беларусі.
Фэйт Элізабэт Рыч нарадзілася й вырасла ў Лён
дане, у каталіцкай пабожнай сям’і. Бацька быў пры
ватным дэтэктывам, матка – хатняй гаспадыняй,
якая пісала артыкулы для жаночых часапісаў, і якая
прыахвоціла дачку да літаратуры. Падчас Другой
сусьветнай вайны бацька быў у войску, матка – у на
цыянальнай пажарнай службе, а дзяўчынка жыла ў
дзядулі з бабуляй. Аднойчы ў 1953м годзе навучэн
кі каталіцкага ліцэю прыйшлі на экскурсію ў беларускую капліцу ў Лёндане, дзе Ве
ра (гэтае імя яна стала ўжываць са студэнцкіх часоў) пазнаёмілася зь беларускім
сьвятаром (пазьнейбіскупам) Чаславам Сіповічам, рэктарам беларускай каталіц
кай місіі ўсходняга абраду. Вера Рыч таксама пазнаёмілася зь беларускімі сьвята
рамі а.а. А. Надсанам, Л. Гарошкам ды інш., парафіянамі, і зацікавілася беларускай
мовай, беларускай культурай. У Оксфардзкім унівэрсытэце Вера вывучала ангель
скую літаратуру, у ліку выкладчыкаў быў славуты Джон Толкін. Вера пад уплывам
калегіукраінца захапілася таксама ўкраінскай мовай і пераклала верш Шаўчэнкі па
ангельску. Вера не перарывала сувязяў зь беларусамі і на параду а. Ч. Сіповіча па
чала перакладаць беларускую паэзію. У 1957м годзе апублікавала ў газэце “Баць
каўшчына”, якую рэдагаваў тады Станіслаў Станкевіч, свой першы пераклад зь бе
ларускай – “На чужыне” Янкі Купалы, а ў наступным годзе апублікавала свой верш
паангельску “На ўгодкі Слуцкага паўстаньня”. Так пачалася больш як 50гадовая
праца ў галіне перакладаў беларускай паэзіі. Вера таксама пісала свае ангельскія
вершы, што выйшлі ў некалькіх зборніках, і перакладала з старанарвэскай і ўкраін
скай, а таксама з румынскай, расейскай, гішпанскай і польскай.
Цікава, што падчас адкрыцьця помніка Шаўчэнку ў Кангрэсе ЗША на цокалі яго
былі выбітыя радкі менавіта ў перакладзе маладой паэткі, хоць тыя самыя творы
Кабзара перакладалі й больш дасьведчаныя амэрыканскія перакладчыкі. Калі для
абгрунтаваньня “амэрыканскасьці” перакладчыцы ў Лёндан пазванілі прадстаўнікі
адміністрацыі прэзыдэнта Айзэнгаўэра, Вера назвала лёнданскі шпіталь, дзе была
народжаная, і аказалася, што гэты шпіталь быў фундаваны амэрыканцамі для экс
патрыятаў у Брытаніі, і лічыўся амэрыканскім анклявам (часткай тэрыторыі Амэ
рыкі). Таму гэткім кур’ёзным чынам Вера была таксама крыху амэрыканкай!
Вера стала працаваць у галіне журналістыкі, рэпартажаў пра навуковае жыцьцё ў
краінах Эўропы і таксама за “жалезнай заслонай”, друкавалася ў часапісах Nature,
Lancet, Index on Censorship, Tablet, Soviet Jewish Affairs, паэтычным амэрыканскім
часапісе The Muse ды іншых. Увесь час Вера брала ўдзел у жыцьці беларускай ка
таліцкай парафіі ў Лёндане, імпрэзах Згуртаваньня Беларусаў у Вялікай Брытаніі,
выхадзе часапісу Journal of Byelorussian Studies, дзейнасьці АнглаБеларускага Та
варыства і Беларускай Бібліятэкі імя Ф. Скарыны ў Лёндане. Па замове ЮНЭСКА
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Вера Рыч падрыхтавала кнігу англамоўных перакладаў зь беларускай паэзіі “Як ва
да, як агонь” (1971). У кнізе была сабраная паэзія ад Паўлюка Багрыма да савецкіх
часоў, і яе выхад з “Пагоняй” на вокладцы і падборкай тэкстаў, збольшага свабод
ных ад савецкай ідэялёгіі, выклікаў пратэсты савецкіх уладаў. Частка тыражу вый
шла ў нэўтральнай вокладцы (хоць і зь белчырвонабелым колерным матывам), але
кніга так і не дайшла ў савецкія часы да шырокага кола карыстальнікаў у Беларусі.
Потым некаторыя рысы гэтай гісторыі паўтарыліся пры выхадзе на замову
ЮНЭСКА кампактдыску перакладаў беларускай паэзіі ў 2005м годзе.
Кожны, хто чытаў паэтычныя пераклады Веры Рыч ня можа не адзначыць даска
наласьць яе перакладаў як у дакладным перадаваньні зьместу, гэтак і формы, рытму
і рыфмаў беларускіх арыгіналаў. Сярод першых яе перакладаў былі “Раманс” (“Зор
ка Веэнэра”) і “Зімой” М. Багдановіча, якога яна лічыла сваім улюбёным паэтам,
вершы Янкі Купалы, урыўкі з “Сымонамузыкі” Якуба Коласа. У 1971м годзе быў
апублікаваны яе сумесны з Арнальдам Макмілінам пераклад паэмы “Тарас на Пар
насе”. У 1982м годзе АнглаБеларускае Таварыства выдала дзьвухмоўную анталё
гію паэзіі Алеся Гаруна, Максіма Багдановіча і Зьмітрака Бядулі ў перакладах Веры
Рыч. Паэтка і перакладчыца таксама добра ведала сучасную беларускую літаратуру,
і ў 1984 годзе выйшла яе кніга “Выява гэбрая ў беларускай літаратуры пасьлясталін
скага пэрыеду”. Яна пісала шматлікія рэцэнзіі на творы, зьвязаныя зь беларускай гі
сторыяй і культурай, у разнастайныя англамоўныя выданьні. І ўвесь гэты час, больш
як 50 год, Вера перакладала беларускую паэзію і паасобныя празаічныя творы.
Вера Рыч брала актыўны ўдзел у падтрымцы дысыдэнтаў, антыкамуністычных і
антысавецкіх рухаў у краінах Усходняй Эўропы, асьвятляла стан “паняволенага ро
зуму” і падаўленьне акадэмічнай свабоды ў краінах з камуністычнымі рэжымамі. Ка
ля 20 год Вера Рыч была карэспандэнтам выбітнага навуковага і папулярнага тыднё
віка Nature па СССР і Ўсходняй Эўропе. У часы паўстаньня “Салідарнасьці” ў Поль
шчы і панаваньня рэжыму Чаўшэску ў Румыніі Вера Рыч пісала свае карэспандэн
цыі непасрэдна зь месца падзеяў, трапляючы ў праблемныя сытуацыі з уладамі тых
краінаў. Вера таксама актыўна насьвятляла стан свабоды слова ў камуністычных і
посткамуністычных краях, супрацоўнічала з часапісам Index on Censorship, дзе вы
ходзілі яе пераклады зь беларускай паэзіі й прозы. Яна брала актыўны ўдзел у акцы
ях у абарону беларускага дысыдэнта Міхася Кукабакі і ўкраінскіх дысыдэнтаў, пад
трымоўвала руху за свабодны выезд савецкіх гэбраяў з СССР. Адной зь першых Ве
ра пазнаёміла англамоўнага чытача з новапаўсталай незалежнай Рэспублікай Бела
русь, яе літаратурай, культурай, гісторыяй. Пасьля прыходу Лукашэнкі да ўлады Ве
ра асьвятляла пагаршэньне стану правоў асобы і акадэмічнай свабоды ў Беларусі.
Вера Рыч была таксама таленавітай і дасканалай паэткай на сваёй роднай, ангель
скай, мове. Акрамя паэтычных зборнікаў Вера таксама выдавала паэтычны часапіс
Manifold, які выходзіў у 19621969м г.г. і быў адноўлены ёю ў 1998м годзе. Велізар
ны плён паэтычнай працы Веры Рыч можна знайсьці на яе старонцы сеціўнага паэ
тычнага парталу Allpoetry.com з сотнямі тысяч наведвальнікаў. У 2011м годзе ма
ецца выйсьці вялікі зборнік яе ўласнай паэзіі.
Нажаль, як слушна напісаў сеціўны Belarus Digest, “сьмерць Веры Рыч – вялікая
страта для Беларусі, хоць большасьць беларусаў наўрад ці даведаецца пра гэта. Для
нас было Боскім дарам тое, што маем такіх замежных сяброў, як Вера Рыч”. Вера
Рыч адыйшла, непрызнаная і не ўшанаваная беларускай дзяржавай і збольшага бе
ларускім грамадзтвам. Украіна між тым шчодра аддзячыла Веры Рыч за яе адда
насьць украінскай паэзіі й культуры, узнагародзіла яе ордэнам Княгіні Вольгі, прэ
міяй Івана Франка ды іншымі знакамі ўвагі й пашаны.
Вера была складаным і неардынарным чалавекам, але шчырая адданасьць яе бела
рускай культуры могуць быць прыкладам і адначасна дакорам для большасьці бела
рускіх людзей. Хочацца верыць, што сапраўднае прызнаньне і ўдзячнасьць Верынай
працы яшчэ наперадзе, у сапраўдна беларускай дзяржаве, што будзе праўдзівым до
мам для беларускай культуры.

Віталь ЗАЙКА

Сьв. пам. Сяргей ДЗЕЙКА

Сьв. пам. Алесь КАБЯКА

(25.12.1925 – 26.11.2009)

(10.11.1975 – 19.11.2009)

Нарадзіўся Сяргей Дзейка ў вёсцы Анісіма, што каля
Баранавіч. Пакінуў Беларусь у 1944м годзе. На Захадзе
трапіў ў 2гі Польскі Корпус. Служыў ў Італіі, адкуль пры
ехаў ў Вялікую Брытанію і пасяліўся ў Лёндане. Ад пачат
ку браў актыўны ўдзел у беларускім жыцьці. Уперад нале
жыў да ХАБАР, пазьней быў актывістам парафіі сьвятой
Эўфрасіньі Полацкай. У 197080х гадах быў Старшынём
парафіяльнага камітэту.
У 1995м годзе разам з жонкаю Джоан стаў сябрам
ЗБВБ, уваходзіў ў Галоўную ўправу арганізацыі. Таксама
быў сакратаром Беларускага Дабрачынага Фонду.
Сьвятой памяці Сяргей Дзейка быў вялікім і ахвярным
патрыётам Беларусі. У 90х гадох разам з айцом Надсанам неаднаразова вазіў лекі для
дзяцей ў пацярпелыя ад Чарнобыльскай катастрофы районы Беларусі.
Мы страцілі шчырага працаўніка, які шмат рабіў на карысць нашай агульнай справы.
Галоўная ўправа і сябры ЗБВБ выказваюць шчырыя спачуваньні жонцы Джоан, дач
цы Марыі і яе сям’і.
Хай яму будзе мяккай ангельская зямелька і сьніцца дарагая Беларусь, якую ён так
моцна любіў.

На беларускіх могілках у Кліўлэньдзе 23
лістапада 2009 году пахавалі сьв. пам. Алеся
Кабяку. Памёр ён 19 лістапада ва ўзросьце 34
гадоў у горадзе МідлбургГайтс, дзе жыў ра
зам з бацькамі Вольгай і Аўгенам Кабякамі.
Бацькі Алеся, вядомыя беларускія актывіс
ты, з маленства прывілю Алесю любоў да бе
ларускай мовы і культуры.
Алесь нарадзіўся 10 лістапада 1975 году і зь
дзяцінства ўвесь вольны час праводзіў на бе
ларускім “Полацку”, дзе заўсёды зьбіраюцца
беларусы Кліўлэнду. Там ён лавіў рыбу ў не
вялікім азярцы, гуляў у валейбол і футбол, ра
мантаваў трактар “Беларус”. Калі падрос, да
памагаў бацьку назіраць за сядзібай і заляй грамадзкакультурнага цэнтру
“Полацак”. Алесь належаў да кліўлэндзкага аддзелу БАЗА, царквы Жы
ровіцкай Божай Маці. У 2007 годзе быў абраны ў раду “Полацку”. Падчас
28й Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі ў Кліўлэньдзе ў 2008 годзе
Алесь разам з бацькамі моцна спрычыніўся да арганізацыі гэтага форуму.
Шмат дапамагаў Алесь маладым эмігрантам, якія прыехалі ў Кліўлэнд па
студэнцкім візам.
Ён мужна змагаўся з напаткаўшай яго хваробай, ніколі ні на што ня
скардзіўся. Быў заўсёды ветлівым працавітым, вельмі адказным маладым ча
лавекам. Такім і застанецца ён у нашых успамінах.
Вечная памяць, дарагі наш сябра Алесь.

Галоўная ўправа ЗБВБ

Галоўная Ўправа Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня выказвае шчырае
спачуваньне сп. Яўгену Кабяку з Кліўлэнду і ягонай жонцы Вользе з нагоды
заўчаснай сьмерці ад цяжкай хваробы іх адзінага 34-гадовага сына Аляксандра.

Сябры грамадзкаLкультурнага цэнтру “Полацак”

Bielarus563-364.qxd

1/11/2010

11:54 PM

Page 2

ÁÅËÀÐÓÑ

16
Дарагія землякі, паважаныя беларусы!
Віншую Вас з надыходзячым Новым го
дам! Настае 2010ы. Ужо мінула дзевяць га
доў ХХІга стагодзьдзя, адбылося ў сьвеце
шмат пераменаў да лепшага. Толькі ў леп
шай для нас краіне нібы спынілася плынь
часу. Год за годам – адзін твар, год за годам –
адно і тое, год за годам на Новы год мы зычым адзін аднаму
шчасьця, свабоды і лепшае долі, але яны спазьняюцца, бо кожны
на сьвеце хоча іх мець у доме ня госьцем, і трэба за іх змагацца.
У Новым годзе падрыхтуйма наш дом да іхняга прыходу. Няхай
стане ён чыстым і сьветлым, і сьвежы вецер хай вее за яго вакном.
Шануйма яго ў сэрцы сваім, бо шчасьце ёсьць толькі на Баць
каўшчыне. Беражэм яго, бо свабода для нас можа быць толькі ў
нашай краіне. Любем яго, бо няма долі безь Беларусі.
Шчыра зь любовяй

Зянон ПАЗЬНЯК

Сябры гуртка БАЗА ў Вашынгтоне шчыра дзякуюць Яраславу
Крывому за плённае супрацоўнiцтва з арганiзацыяй цягам апошнiх
двух гадоў. Яраслаў быў сустаршынём i скарбнiкам гуртка, а таксама стварыў i рэдагаваў блёг пра беларускiя справы ў Вашынгтоне i
сьвеце (www.bielar.us).
Жадаем Яраславу посьпехаў на новай працы ў Лёндане, а таксама ў далейшай дзейнасьцi на карысьць свабоднай i дэмакратычнай
Беларусi.
Сябры Вашынгтонскага гуртка БАЗА

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
Вашынгтонскi гурток БАЗА запрашае да супрацоўнiцтва ўсiх, хто
жыве ў акрузе Калюмбiя, штатах Вiрджынiя, Мэрылэнд i Дэлавэр i цiкавiцца беларускiмi справамi. Падрабязьней пра дзейнасьць гуртка
можна даведацца, напiсаўшы на e-mail: amnesty_by@gmx.net альбо
патэлефанаваўшы на (202)277-5278 (запытаць Вячаслава).
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Архіяпіскап БелаL
рускай АўтакефальL
най Праваслаўнай
Народнай Царквы
ЮРЫ й сьвятары
вітаюць сваіх вер
нікаў і прыхільнікаў
з Раством Хрысто
вым і жадаюць вытрываласьці на
Божай ніве.

Сябры й аднадумцы ў НьюЁрку шчыра він
шуюць дарагую Валянціну ЯКІМОВІЧ з днём
нараджэньня і жадаюць ёй посьпехаў у
працы на карысць нашай Бацькаўшчыны.
Í³æýé äðóêóåì âåðø âûá³òíàãà áåëàðóñêàãà
ïàýòà Ðûãîðà Áàðàäóë³íà,ïðûñüâå÷àíû ¸é:

Сардэчна віншуем усіх з
РАСТВОМ ХРЫСТОВЫМ і
Новым 2010 годам!
ßñüë³,
Ìàðûÿ çü ßçýïàì,
Äç³öÿòêà,
À âàêîë ÿãíÿòê³...
Ïàñòóõ³,
Àí¸ëû ¢ íåáå...
Ìóäðàöû,
² çîðêà ñüâåö³öü...
Ãýòà ¢ñ¸ ãàâîðûöü
Àá íàðàäæýíüí³ Õðûñòîâûì
Íàðàäæýíüíå àäíàãî ìàëåíüêàãà
Äç³öÿòê³
çüìÿí³ëà ¢âåñü ñüâåò,
òàêñàìà ïðûíåñëà çáà¢ëåíüíå
äëÿ öÿáå é ìÿíå.
Сям’я ВАКУЛІЧ

Ïðûâàòíûÿ àáâåñòêi
З Новым 2010 годам ды Калядамі шчыра віншую шаноўных Надзею і
Янку ЗАПРУДНІКАЎ, Лізу ЛІТАРОВІЧ! Зычу моцнага здароўя,
посьпехаў ва ўсіх справах, агромністага шчасьця на кожны дзень.
Заўсёды памятаючы пра ўсіх Вас Пятpусь КАПЧЫК


Пятро ГРЫГАЛЬЧЫК і дзеці віншуюць жонку і маці Тамару з
днём нарадэньня і зычаць шмат шчасьлівых гадоў у добрым здароўі.

Марыя і Кастусь
ВЕРАБЕЙ віншуюць
знаёмых і сяброў з
Новым 2010 годам і
сьвятам Божага
Нараджэньня і зычаць здароўя,
радасьці і аптымізму.

Выйшлі новыя Запісы БІНІМ (№32)
ЗЬМЕСТ
Àä ðýäàêöû³
ÒÝÌÀ ÍÓÌÀÐÓ: ÒÐÀÂÝË¨Ã²

ТЭКСТЫ
Ëÿâîí ÞÐÝÂ²×. Ìîâàþ òðàâýë¸ãó
Íàâóì ÃÀËßØÝÂ²×. Òðàâýë¸ã Óëàäç³ìåðà Äóäç³öêàãà
Ýì³ëü Öß¡ËÎ¡ÑÊ². Áåëàðóñû ¢ Àðãåíòûíå

АРХІВАЛІІ
Ïàäàðîæíûÿ íàòàòê³
Ãåíàäçü ÑÀÃÀÍÎÂ²×. Ïàäàðîæíûÿ çàï³ñû Ñàìóýëÿ Ê³õýëÿ ïðà Ãîðàäíþ é Â³ëüíþ
1586 ã.
Çîðà Ê²ÏÅËÜ. Çíà¸ìñòâà ç Àëÿñêàé
Ëÿâîí ÞÐÝÂ²×. Ìàíàñòûðñê³ äç¸íüí³ê

ЭПІСТАЛЯРЫІ
Ïàäàðîæíûÿ ë³ñòû
Àëÿêñàíäàð ÀÄÇ²ÍÅÖ. Ïàäàðîææà ñàìîòíàå äóøû (Âîëüãà Òàïîëÿ).

УСПАМІНЫ

Àëåñü ÏÀØÊÅÂ²×. Àäç³í ãîä æûöüöÿ
Àëÿêñàíäðà Ñòàãàíîâ³÷à. (Ïàðòðýò íà ôîíå ýïîõ³)
Àëÿêñàíäàð ÑÒÀÃÀÍÎÂ²×. Óñïàì³íû ïàñëà

ТВОРЫ
Àíòîí ÀÄÀÌÎÂ²×. Íåñàíòûìýíòàëüíàå
ïàäàðîææà
À¢ãåí ÊÀÂÀËÅ¡ÑÊ². Ãîñüö³ ç Òóí³ñó
Ïàâàë ÊÀÑÜÖÞÊÅÂ²×. Â³äàâî÷öà

НА МАРГІНЭСЕ
Maêñ Ø×ÓÐ. Âÿë³ê³ íÿ¢äà÷í³ê: Ðàçóìîâ³÷Õìàðà

МОВА

Çüì³öåð ÑÀ¡ÊÀ. “×ûñòàÿ ÿê âåÿíàÿ”.
(Ïûòàíüí³ ìîâû ¢ ýï³ñòàëÿðûþìå áåëàðóñêàé ýì³ãðàöû³)

МУЗЭЙ
Â³ðòóàëüíû ìóçýé Á²Í²Ì. Ïðàäìîâà
Á³áë³ÿãðàô³ÿ ïóáë³êàöûé ãàçýòà¢ “Áàöüêà¢ø÷ûíà” é “Áåëàðóñ”, ïðûñüâå÷àíûõ
àðõ³âàì, á³áë³ÿòýêàì, âûñòàâàì, ìóçýÿì

КНІЖНАЯ ПАЛІЦА

² ÷óþööà ãàëàñû
ßðàâûõ ïåðóíî¢.
Íà âóõà íà÷û
Øýï÷à ñàêðýò
Ë³âåíü êëÿíîâàãà ë³ñüöÿ.
Æóðáà àääàå ñàìîöå äàí³íó.
Õìóðûíà çàëàï³ëà
Ïðàäðàíû íÿáåñíû ñòðîï.
Íåäàòêí¸íêàì çîðêàì
Ñïàâÿäçåööà ñîðàì.
² ïðîñ³öü ø÷ûðóõó
Àê³ÿí-ãóáàøë¸ï,
Êàá âûøûëà
Êàøóëþ é ÿìó
Áåëàðóñê³ì óçîðàì...
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АРХІВЫ

Íàòàëüëÿ ÃÀÐÄÇ²ÅÍÊÀ. Êí³ãà ïàäë³êà¢ ³
ïðàë³êà¢
Íàòàëüëÿ ÃÀÐÄÇ²ÅÍÊÀ. ²äýàëÿã³÷íà ïðàâ³ëüíàå âûäàíüíå
Ëÿâîí ÞÐÝÂ²×. Àñîáà é ÷àñ
ßíà ÑËÀÂ²ÍÀ, Íàòàëüëÿ ÃÀÐÄÇ²ÅÍÊÀ.
Êí³æíû àãëÿä (2006—2009)

Ëÿâîí ÞÐÝÂ²×. Á²Í²Ìà¢ñêàÿ Êóïàë³ÿíà
ßíêà ÊÓÏÀËÀ. Áåçíàçî¢íàå
ßíêà ÇÀÏÐÓÄÍ²Ê. Äà çàãàäê³ äçÿðæà¢íà-

Па пытаньнях набыцьця зьвяртайцеся на
zapisybinim@gmail.com

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

ПУБЛІКАЦЫІ
Þðû ÃÐÛÁÎ¡ÑÊ². Áåëàðóñê³ êàìáàòàíöê³
ðóõ íà Çàõàäçå ïàñüëÿ Äðóãîé ñóñüâåòíàé
âàéíû

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД “БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:
А. і Н. Вакуліч . . . . . . . . . . .150
А. Лук’янчук . . . . . . . . . . . .150
К. і Я. Вініцкія . . . . . . . . . .100
В. Грыцук . . . . . . . . . . . . . . .100
Р. Качаткоў . . . . . . . . . . . . .100
У. і Л. Ракуць . . . . . . . . . . .100
Г. Руднік . . . . . . . . . . . . . . . .100
С. Будкевіч . . . . . . . . . . . . . . .80
А. Сенька . . . . . . . . . . . . . . . .60
С. Арыфуліна . . . . . . . . . . . .50
М. Баяроўскі . . . . . . . . . . . . .50
Л. Белякова . . . . . . . . . . . . . .50

ãà àðõ³âó ÁÍÐ ó Ì³êîëû Àáðàì÷ûêà
Íåêàòîðûÿ äàêóìýíòû ¢ ñïðàâå àðõ³âó
Ì³êîëû Àáðàì÷ûêà
Íàòàëüëÿ ÃÀÐÄÇ²ÅÍÊÀ. Àðõ³¢ Äçüì³òðûÿ
Êàñìîâ³÷à

Ó äàë¸êàé Àìýðûöû,
óçãàäâàþ÷û ðàäç³ìó ñíî¢,
Âûøûâàå êàøóëþ,
ßê ìàö³ âûøûâàëà êàë³ñüö³.
Ìàëàíê³ ÷ûðâîíûõ í³òàê
Æàãíàþöü áåëóþ òóìàí³íó.

К. Ворт . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Б. Данілюк . . . . . . . . . . . . . . .50
Л. Літаровіч . . . . . . . . . . . . . .50
А. Мерляк . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Нікіфаровіч . . . . . . . . . . .50
А. і В. Пранцэвіч . . . . . . . . .50
А. і В. Сьмірноў . . . . . . . . . . .50
К. Таўсьцік . . . . . . . . . . . . . .50
М. Цітарава . . . . . . . . . . . . . .50
І. Цублёнак . . . . . . . . . . . . . .50
М. Чупракоў . . . . . . . . . . . . .50
Е. Дамероўскі . . . . . . . . . . . .30

М. Швэдзюк . . . . . . . . . . . . .30
К. Верабей . . . . . . . . . . . . . . .20

Справаздача ад Марыі МАРОЗ з
Заходняй Аўстраліі:
М. Мароз. . . . . . аўстр. дал. 50
М. Мігаль . . . . . . . . . . . . . . . .50
Е. і З. Ніжнік . . . . . . . . . . . . .50
А. Мароз . . . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Раецкі мал. . . . . . . . . . . .50
Згурт. Бел. у ЗА . . . . . . . . . . .73

У памяць Раісы і Леаніда ГАЛЯК:
Г. Агоніс . . . . . . . . . . . . . . . .500

Усім шчыры дзякуй!
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