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Віншуем зь Днём Незалежнасьці!
Адкрыцьцё беларускага
навуковага цэнтру

У

каледжы Саўт Вэстэрн у Канзасе 19
га красавіка адбудзецца, у прысут
насьці госьця зь Беларусі Станісла
ва Шушкевіча, афіцыйнае адкрыцьцё пер
шага Цэнтру беларускіх дасьледваньняў
(Center for Belarusian Studies) у Амэрыцы.
Гэты цэнтар быў заснаваны зь ініцыяты
вы першага амбасадара Злучаных Штатаў
Амэрыкі ў Беларусі Давіда Суорца.
Мэтай Цэнтру – ёсьць спрыяньне бела
русаведным дасьледаваньням і беларускім
культурніцкім праектам у Амэрыцы, вы
кладаць беларусаведу, выдаваць кнігі ў гэ
тай галіне, даваць магчымасьць беларус

кім студэнтам вучыцца ў ЗША.
У 2007 годзе CBS заклікаў беларусаў
дыяспары дапамагчы закласьці беларус
кую бібліятэку ў Цэнтры, перадаючы яму
кнігі, якія знаходзяцца цяпер у прыватных
калекцыях. Такім чынам, кнігі гэтыя бу
дуць прадаўжаць быць карыснымі нашай
справе – інфармаваньню сьвету пра Бела
русь і беларускую культуру.
Дырэктары Цэнтру запрашаюць чытачоў
“Беларуса” на адкрыцьцё Цэнтру. Яны спа
дзяюцца, што сваёй прысутнасьцю нашая
грамада падтрымае высілкі CBS даць бела
рускай культуры свой дом у Амэрыцы.

Кангрэс моладзі ў Таліне

У

сталіцы Эстоніі Таліне прайшоў
чатырохдзённы Кангрэс новай ды
яспары, як назвалі яго арганізата
ры, у якім узялі ўдзел каля 20 маладых ак
тывістаў з ЗША, Францыі, Нямеччыны,
Швэцыі, Польшчы, Летувы, Эстоніі, а так
сама зь Беларусі.
Удзельнікі дамовіліся аб накірунках су
польнай дзейнасьці для таго, каб прад
стаўляць беларускую культуру і беларус
кія нацыянальныя інтарэсы за мяжой.
Неўзабаве зьявіцца сайт Кангрэсу.
У ліку арганізатараў, апрача беларускіх

моладзевых арганізацыяў – эстонская
“Новы шлях для Беларусі”, Эстонскі ін
стытут зьнешняй палітыкі, група “За воль
ную Беларусь” эстонскага парлямэнту.
Удзельнікі Кангрэсу таксама сустрака
ліся зь віцэспікерам эстонскага парля
мэнту Крысцінай Оюланд і міністрам за
межных спраў Урмасам Паэтам.
Маладзёвых актывістаў уганараваў сва
ёй прысутнасьцю таксама старшыня Кан
сэрватыўнаХрысьціянскай партыі БНФ
Зянон Пазьняк.

Паводле Радыё Свабода

ЗВАРОТ
Дарагія Суродзічы!
У 2008 годзе беларусы ўва ўсім сьвеце адзначаюць 90-я ўгодкі БНР.
90 гадоў таму, у надзвычай цяжкіх умовах, наш народ знайшоў у сябе адвагу і сілу абвесьціць сьвету, што ён таксама хоча быць гаспадаром ў сваей хаце.
Устаўныя Граматы БНР, і менавіта Акт 25-га сакавіка, ёсьць найбольш каштоўнымі дакумэнтамі ў гісторыі беларускага народу. Бязь іх Беларусаў магчыма ўжо не было-б на гэтым сьвеце. Угодкі іх мы з удзячнасьцю мусім адзначыць.
Песымісты між намі магчыма скажуць, што няма чым цешыцца, бо-ж мы
ўсё яшчэ не дасягнулі нашай мэты стацца вольнай эўрапейскай краінай, такой, якімі ёсьць сёньня нашыя заходнія суседзі.
Тых, хто так думаюць, прашу прыпомніць перажытае ў ХХ-м стагодзьдзі,
нашую вытрываласьць, нашую непахісную веру ў лепшую будучыню нашага
народу.
Змагаліся мы на працягу 90 гадоў супраць шалёнай русіфікацыі, баранілі
нашыя найбольшыя каштоўнасьці, нашую мову і культуру, усюды дзе маглі
прыпаміналі сьвету, што Беларусь жыве, і што народ беларускі мае права,
так як і ўсе народы сьвету, на волю і незалежнасьць.
Ёсьць чым ганарыцца, ёсьць што сьвяткаваць.
Дарагія Суродзічы, абавязкам кожнага з нас ёсьць зьдзейсьніць гэты
апошні высілак, які зробіць нас вольнымі людзьмі. У краінах сьвету, дзе Вы
пражываеце, дайце да ведама Вашым уладам пра нязносныя адносіны лукашэнкаўскай намэнклятуры да нашай моладзі, найлепшых дачок і сыноў
Беларусі, да нашай мовы і да нашай спадчыны.
Адначасна, зьвярніцеся да Вашых урадаў, каб далі да ведама лукашэнкаўскаму рэжыму, што сьвет ня будзе вечна талераваць зьдзеку на нашых
вуліцах і праспэктах над мірнымі дэманстрантамі, якія 25 Сакавіка будуць жадаць урачыста адзначыць 90-ю гадавіну БНР, наш Дзень волі і незалежнасьці.
Разам мы асягнем нашую мэту – волю і дэмакратыю для нашага народу.
Жыве Беларусь!

Iвонка СУРВІЛЛА, Старшыня Рады БНР

20 лютага 2008 году

Аўстралія і іміграцыя

Я

напісаў гэты артыкул пад двух прычынах. Па
першае, у інтэрнэце існуе даволі шмат старой ін
фармацыі, чытаючы якую жадаючыя іміграваць
у Аўстралію беларусы мараць аб лёгкім шляху на гэты
буры ад гарачкі кантынэнт. Падругое, за апошнія дзе
сяць гадоў адбылося шмат зьменаў у іміграцыйнай палі
тыцы Аўстраліі. Вопыт працы ў беларускай грамадзкай
арганізацыі ў Адэлайдзе сьведчыць таксама, што людзі
памылкова думаюць аб неабходнасьці атрымаць адно за
прашэньне на ўезд у Аўстралію, якое вырашыць усе, ці
амаль усе, пытаньні. Нажаль, гэта далёка ня так.
Аўстралія – гэта даволі маладая краінавостраў, якае
мае толькі 200 гадовую гісторыю, населеная (за выклю
чэньнем абарыгенаў) аднымі імігрантамі ці іхнымі на
шчадкамі. Паслаўшы капітана Кyка на пошукі новых зя
мель ўрад Брытаніі даў ямy загад паважаць тyземцаў і
браць зямлю пад каралеўскі прыгляд толькі ў тым вы
падкy, калі там няма жыхароў. Але ён надта гэтымі зага
дамі не пераймаўся. У пачаткy 1770 годy ягоны карабель
кінyў якар ў Батанічнай бyхце будучай Аўстраліі, і ка
пітан Кyк назваў гэты кавалак зямлі ў гонар караля Ге
орга ІІІга — Новым Паўднёвым Уэльсам1. Першая ан
гельская калёнія ў Аўстраліі была заснаваная ў 1788 го
дзе. Яна жыла на прывезенай з Англіі ежы. Доктар
Джон Ўайт пісаў y 1790м годзе: “Калі ў бліжэйшы час
ня бyдзе карабля з Англіі, то ўсё бyдзе скончана, бо

таго зерня, што мы сабралі за два гады ня хопіць на%
ват на тры тыдні. Глеба выключна бедная і па ўсёй
краіне няма нічога, што мела%б камэрцыйны інта%
рэс..”. Але хyтка вольныя пасяленцы, як і былыя афіцэ
ры, якія сталі фармэрамі (ім yрад даў зямлю без аплаты)
сабралі вельмі добры ўраджай і нават змаглі прадаць
зерне каляніяльнамy ўрадy.
У 19—20м стагодзьдзях сюды прыяжджалі найбольш
брытанцы й ірлянцы, але сярод іх былі й імігранты зь ін
шых эўрапейскіх краінаў, як і з Паўднёвай Амэрыкі. Для
дагляду за вярблюдамі, якіх выкарыстоўвалі для пера
возкі грузаў празь вялікія аўстралійскія пустыні, сюды
нават запрасілі аўганцаў. Пад час залатой ліхаманкі па
між 1840 і 1890 гадамі ў Аўстралію прыехала больш за
100 000 кітайцаў, якіх наймалі на працы ў капальнях.
За выключэньнем абарыгенаў, якія пачалі засяляць
кантынэнт каля 50 000 гадоў таму, аўстралійскае насель
ніцтва складаецца на 6070% з англамоўных асобаў. Зь
неангламоўных даволі вялікі адсотак ведае дзьве ці тры
мовы. Засяленьне неангламоўнымі асобамі Аўстраліі ад
бывалася марудна дзеля малой колькасьці жадаючых
ехаць на край ангельскіх уладаньняў. Напрыклад, штат
Паўднёвай Аўстраліі быў заснаваны раней за штаты
Вікторыя і Кўінслэнд на дамове пасяленьня 50 000 жы
хароў. Ангельцаў не хапала, тамy запрасілі на пасялень
не немцаў, бо лічылі іх блізкімі па паходжаньню. Нем

цаўлютэранаў y гэты час прыгняталі па рэлігійным пры
чынам на сваёй зямлі, асабліва ў Прyсіі. Нямецкія мyж
чыны плацілі па 30 фyнтаў і працавалі два гады ў новай
краіне за права прыездy ў Аўстралію іхных сем’яў.2 Ме
навіта гэтая двухгадавая прымусовая праца будзе адноў
леная пасьля заканчэньня Другой сусьветнай вайны ў
адносінах да так званых ДП (displaced persons), асобаў
зь лягероў Нямеччыны, сярод якіх у Аўстралію даплылі
й некалькі тысячаў выхадцаў з нашых зямель.
Пасьля аб’яднаньня шасьці калёній Аўстраліі ў аднy
дзяржавy быў прыняты й першы іміграцыйны закон вя
домы пад назваю: Immigration Restriction Act 19013. Да
1901 годy Аўстралія практычна не існавала як краіна.
Розныя штаты бyдавалі сваё жыцьцё самастойна. Кож
ны штат меў сваё войска. Толькі ў канцы 1900х аўстра
лійскія палітыкі пачалі распрацоўваць замежнyю палі
тыкy краіны й прынялі ў 1901 годзе назоў Common
wealth of Australia, зьяднаўшы ў адну фэдэратыўную
адзінку шэсьць калёній: Новы Паўднёвы Ўэльс, Вікто
рыю, Кўінслэнд, Паўднёвyю Аўстралію, Заходнюю Аў
1
2

“Images of Australian History”, 1994, page 76.
“I saw too much”, by Larriene Stumm, Printed in
Australia in 2000, page 22.
3 Зь фільмy: “Destination Australia”. 2001
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Дэманстрацыя ля будынка ААН

К

аля будынка Арганізацыі Аб’ед
наных Нацыяў 10 лютага прайшла
дэманстрацыя ў абарону маладзё
вых актывістаў у Беларусі, якіх перасьле
дуе рэжым Лукашэнкі. Акцыю арганіза
ваў Беларускі Маладзёвы Рух Амэрыкі.
Удзельнікі патрабавалі спыніць пера
сьлед актывістаў Маладога Фронту, а
таксама выказвалі падтрымку ўсім, хто
змагаецца за дэмакратыю ў Беларусі.
Амаль дзьве гадзіны цягнулася акцыя і
сярод хмарачосаў гучалі лёзунгі: “Ве

рым, можам пераможам!”, “Свабоду!”,
“Жыве Беларусь!”, “Беларусь у Эўро
пу!”, “Belarus – yes! Lukashenko – no!”.
На акцыі прысутнічаў і выступіў з пра
моваю лідэр КХП БНФ Зянон Пазьняк.
Дзякуючы прыцягальнасьці ягонай асо
бы для моладзі, а таксама таму, што дэ
манстрацыю падтрымала Задзіночаньне
Беларускай Моладзі ў Амэрыцы (Мо
ладзі БАЗА), акцыя атрымалася досыць
мнагалюднай.

Прысутны

Чарговая выстава ў Брукліне

У

грамадзкай залі сабору сьв. Кіры
лы Тураўскага Беларускі Музэй
у НьюЁрку адкрыў пэрсаналь
ную выставу беларускага мастака Аляк
сандра Грыгор’ева. У ЗША мастак вы
стаўляецца ўпершыню. На выставу ён
здолеў прывезьці толькі частку сваіх тво
раў. Два зь іх ён ахвяраваў музэю.
Перад наведвальнікамі выставы высту
піў лідэр КХП БНФ Зянон Пазьняк. Ён
падкрэсліў важнасць такіх мерапрыем
стваў для нацыянальнага адраджэньня.
Тут, на чужыне, мы сутыкаемся зь бела
рускім мастацтвам.
Для творчасьці Аляксандра Грыгор’ева

характэрна алегарычная самабытная ма
стацкая мова. Асноўнай мэлёдыяй палот
наў зьяўляецца вобраз самоты, які падоб
ны да твораў Экзюпэры. Калі ўважлівей
прыглядзецца да карцінаў, то можна па
бачыць схаваную беларускую мэнталь
насьць. Акрамя жывапісу мастак таксама
працуе ў галіне графікі й сцэнаграфіі.
У гонар горада Берасьця, зь якога пры
ехаў Аляксандар Грыгор’еў, прагучала
песьня “Брэскі вальс” у выкананьні Ліны
Сагановіч. Яшчэ яна разам з Тацьцянай
Красоўскай прачыталі душэўныя вершы
Iвана Лагвіновіча пра тугу па Радзіме.

Паводле belmuseum.org

Адкрылася беларуская
нядзельная школка

У

царкоўнаграмадзкай залі катэ
дральнага сабору сьв. Кірылы Ту
раўскага, што разьмешчаны па
адрасу 401 Atlantic Avenue, Brooklyn, NY
11217, распачала 2га сакавіка сваю пра
цу беларуская нядзельная школа для дзе
так. Вельмі доўга бацькі й іхныя дзеткі
марылі пра такую школу, і вось, нарэшце,
іхняя мара зьдзейсьнілася!

зовых талерак – крабаскрыпача. Спа
дзяемся ўжо з наступнага разу напры
канцы заняткаў паказваць дзецям мульт
фільм альбо дыяфільм пабеларуску (пе
раклады робяцца намаганьнямі саміх
бацькоў), а таксама пачаць развучваць
беларускія гульні. Хочацца зрабіць усё
магчымае, каб нашым дзеткам было ціка
ва, весела і карысна.

Асноўныя мэты заняткаў у школцы – у
цікавай і даступнай форме пазнаёміць
дзетак са Словам Божым і паглыбляць
веданьне роднай мовы. Заняткі будуць
уключаць гісторыі зь дзіцячай Бібліі,
сьпевы, маляваньне, выцінаньне альбо
майстраваньне. Плянуецца праводзіць
такія заняткі двойчы на месяц па нядзе
лях падчас набажэнстваў зь 10 да 12 га
дзіны. Спадзяемся, што гэта дазволіць
бацькам, якія маюць дзетак, далучацца да
набажэнстваў, а іхным дзецям – вучыць
Слова Божае і родную мову, карысна і
цікава праводзіць гэтыя дзьве гадзіны, а
таксама пазнаёміцца і пагуляць зь іншымі
беларускамоўнымі дзецьмі.
На першых занятках прысутнічала
восем дзетак дашкольнага і малодшага
школьнага ўзросту. Першая тэма – ства
рэньне сьвету. Дзеці сьпявалі, слухалі ад
паведную гісторыю зь дзіцячай Бібліі, ма
лявалі, паглядзелі і паслухалі пару ціка
вых кніжак з малюнкамі і нават паспра
бавалі зрабіць выраб з паперы й аднара

У арганізатараў штораз зьяўляюцца
новыя ідэі. Зараз мы абмяркоўваем ідэю
пасьля кожных заняткаў разьмяшчаць
тэксты ўрокаў з малюнкамі, пытаньнямі,
тэкстамі сьпеваў і музыкай на сеціве. На
колькі мы ведаем, у інтэрнэце яшчэ не
існуе такой беларускай нядзельнай
школкі, ды і ў самой Беларусі ня так
шмат беларускамоўных нядзельных шко
лак. Лічым, што ў цяперашніх умовах гэ
та будзе вельмі актуальна і карысна. Гэта
зможа дапамагчы беларускамоўным
бацькам у выхаваньні сваіх дзетак па
ўсім сьвеце.
Калі ласка, паведаміце пра нашую шко
лу ўсім сваім знаёмым, дапамажыце рас
паўсюдзіць вестку пра яе, каб людзі ве
далі і далучаліся.
Шчыра запрашаем усіх дзетак пры
ходзіць да нас!
Па інфармацыю і з пытаньнямі тэлефа
нуйце Галіне Падлескай па нумару
(914) 7794342.

“Новая халодная вайна...”

У

Нью Ёрку 21 лютага адбылася прэзэнтацыя кні
гі журналіста, намесьніка рэдактара міжнарод
нага аддзелу часапісу “Эконаміст” Эдварда Лу
каса. Сп. Лукас зьяўляецца прыяцелем Беларусі, ён
насьвятляў падзеі здабыцьця Беларусьсю незалежнась
ці ў 1991 годзе, прафэсійна цікавіцца разьвіцьцём па
дзеяў у цяперашні час, і выказвае асаблівую зацікаўле
насьць дзейнасьцю Рады БНР.
Кніга Э. Лукаса “Новая халодная вайна: пуцінская Ра
сея і пагроза для Захаду” выйшла ў выдавецтве “Пал
грэйвМакмілан”. Поруч з гэтым амэрыканскім выдань
нем выйшлі таксама выданьні брытанскае, нямецкае, га
ляндзкае й летувіскае.
Напачатку Эдварда Лукаса прадставіў галава ньюёрс
кага бюро “Эконаміста” сп. Мэт’ю Бішап, адзначыўшы
што сп. Лукас зьяўляецца адным зь вядучых спэцыяліс
таў па Расеі й Усходняй Эўропе, пачаўшы журналіс
цкую працу ў 1980я гады ў Польшчы й ГДР, затым узна
чаліўшы газэту “The Baltic Independent” у Таліне і на
сьвятляючы распад Савецкага саюзу. Сп. Лукас на пра
цягу чатырох год узначальваў карэспандэнцкі пункт
“Эконаміста” ў Маскве і сваімі рэпартажамі здабыў са
бе шмат ворагаў у крамлёўскай кіруючай эліце.
Затым сп. Э. Лукас распавёў пра гісторыю стварэньня
і мэту напісанай ім кнігі. Асноўная ідэя — з прыходам да
ўлады Пуціна і КГБісцкай намэнклятуры імпэрскі рэван
шызм у Расеі замяніў сьціплыя дэмакратычныя набыткі
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пэрыяду напачатку 1990х. Гэтаму спрыяла няўдалая
эканамічная палітыка ельцынскіх часоў, антызаходнія
настроі, няздольнасьць грамадзтва зрабіць правільныя
высновы й вынесьці сабе навуку з гісторыі, узьнікненьне
моцных антызаходніх клянаў у асяродку т. зв. “сілавых”
міністэрстваў, рост коштаў на энэрганосьбіты й г. д. Ад
чуўшы сваю сілу, кіруючыя колы Расеі пачалі ўсё больш
адкрыта супрацьстаўляць сябе краінам вольнага сьвету,
рабіць шкоду праз падтрымку рэжымаў у Сэрбіі, Іране,

Віталь Зайка і Эдвард Лукас.

Галіна ПАДЛЕСКАЯ

Беларусі, і падпарадкаванье сваім інтарэсам краінаў За
ходняй Эўропы праз прыцягненьне іх на свой бок абя
цаньнямі прэфэрэнцыяў у энэргетычнай сфэры. Заявы
расейскага кіраўніцтва робяцца ўсё больш жорсткімі,
палітыка — усё больш агрэсіўнай. Пачынаецца новая
“халодная вайна”.
Як кожнае параўнаньне, новая сытуацыя ня ёсьць дак
ладны адбітак колішняй халоднай вайны паміж Захадам
і Саветамі. Цяпер адсутнічае глябальны маштаб, амаль
няма мілітарысцкага кампанэнту, адсутнічае выразная
ідэалёгія, і можна знайсьці іншыя несупадзеньні ў па
раўнаньні да пэрыяду 19461991 гг. Аднак, на думку сп.
Лукаса, назоў “новая халодная вайна” правільна пера
дае сутнасны зьмест зьявы новага супрацьстаяньня Ма
сквы вольнаму сьвету. Яна суправаджаецца заціскань
нем правоў і свабодаў унутры Расеі, брутальнай распра
вай з палітычнымі й эканамічнымі апанэнтамі КГБісцка
га рэжыму. І галоўнае — аднаўленьне імпэрскіх антыдэ
макратычных настрояў у расейскім кіраўніцтве й у ра
сейскім грамадзтве наагул прайшло незаўважана для за
ходніх палітычных элітаў і далёка ня ўсім відавочнае на
ват цяпер. Віной у вялікай ступені ёсьць згодніцкая па
літыка шэрагу краінаў Эўразьвязу, якія стала закрывалі
вочы на эксцэсы расейскай палітыкі ў абмен на бесьпе
рапынны цёк на Захад па нафта і газаправодах ра
сейскіх энэрганосьбітаў. Расейская палітыка ў дачы
неньні да рэжыму ў Беларусі, умяшаньне ва ўнутраныя
справы Ўкраіны, Латвіі й Эстоніі, эканамічны ціск на
Польшчу, Малдову, Грузію гадамі заставаліся незаўва
жаныя вядучымі заходнімі палітыкамі.

Заканчэньне на наступнай бачыне
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Незвычайная вобразнасьць мастака

Дзьмітрыя Башка
У

Чыкага ў цэнтры для
эмігрантаў старэйшага
веку “Forever Young”
адбылася выстава вельмі цікава
га беларускага мастака Дзьміт
рыя Башка, які вось ужо 14 га
доў жыве і працуе ў Амэрыцы.
Ён нарадзіўся ў Салтанаўшчыне
каля старажытнага Нясьвіжа.

Дзьмітры Башко
Па ягоным уласным прызнаньні,
ён ужо ў дзяцінстве аблазіў і
дасьледваў падмуркі ўсіх нава
кольных замкаў і храмаў, пры
чым вельмі падрабязна і даска
нала. Асаблівы калярыт і місты
ка Нясьвіжу і ягонага наваколь
ля будуць потым прысутнічаць
ува многіх жывапісных працах
Дзьмітрыя. Як і вобразы Нава

градчыны, адкуль родам бацька
Дзьмітрыя Башка. Ён – сьвятар,
якога амаль кожныя чатыры га
ды пераводзілі на працу ў другі
прыход, і сям’я пераяжджала ра
зам зь ім.
Маляваць хлапец пачаў вель
мі рана, але бацькі хацелі, каб ён
стаў музыкам. Яго аддалі вучыц
ца ў Нясьвіскую музычную шко
лу, потым ён займаўся ў Мала
дэчанскай мастакоўскай студыі.
У Беларускі тэатральнамастац
кі інстытут зь першага заходу не
прынялі. Забралі ў войска, давя
лося служыць спачатку ў Чыце ў
вучэбцы, потым у спэцыяльным
танкавым палку ў Манголіі, дзе
тры роты з чатырох былі бела
рускія. Пасьля вайсковай служ
бы яго прынялі ў тэатральна
мастацкі інстытут, дзе адразу
заўважылі ягоны талент. Ужо на
першым курсе ён атрымаў пер
шую прэмію за свой плякат,
створаны па матывах жыцьця і
творчасьці Янкі Купалы. У той
час Дзьмітры Башко сустрэўся
зь вядомым рэстаўратарам Ра
кіцкім, які працаваў над пом
нікамі архітэктуры Полацка, і
той паказаў яму сапраўдныя
росьпісы, створаныя ў часы Еў
фрасіньні Полацкой і ў пазьней
шыя часы, паказаў, як яны ўзае
мадзейнічаюць, перагукаюцца
між сабою. Усё гэта зрабіла
вельмі моцны ўплыў на далей
шую творчасьць маладога маста
ка.

“Новая халодная вайна...”
Заканчэньне з папярэдняй бачыны
У часы свайго прэзыдэнцтва Жак Шырак, Сільвіё Бэр
лусконі, канцлер Гэргард Шродар усяк дагаджалі Пу
ціну і расейскім кіруючым колам, імкнуліся, на прамілы
Бог, абыходзіць вострыя пытаньні й прынцыповую пас
таву адносна дзеяньняў Крамля. Як вынік такой палітыкі
— сёньня Расея ўжывае заходнюю залежнасьць ад ей
ных энэрганосьбітаў, каб уплываць на палітычныя па
дзеі ў Эўропе, падзяляць міжсобку краіны Эўразьвязу,
на падставе адсутнасьці ўзгодненай палітыкі Эўразьвязу
у галіне энэргезабесьпячэньня сабатаваць стварэньне
альтэрнатыўных каналаў здабыцьця нафты і газу (як
праект альтэрнатыўнага расейскім трубаправоду “Набу
ку” па перакачцы энэрганосьбітаў з рэгіёну Касьпію
праз Каўказ і Турэччыну ў Эўропу).
Асноўнай праблемай, на думку прамоўцы, ёсьць тое,
што Захад пайшоў на кампраміс з сумленьнем, дазво
ліўшы хцівасьці ўзяць верх над маральнасьцю, а недаль
набачныя эканамічныя праекты падняць вышэй даўгача

Потым Дзьмітры Башко пае
хаў вучыцца ў Маскоўскую ду
хоўную сэмінарыю і ў славутую
Школу іканапісу ў Загорску. На
вучаньне там вельмі моцна па
ўплывала на тэматыку і стыліс
тыку ягонага жывапісу. Ён ства
рае многа жывапісных карцінаў і
графічных прац, актыўна ўдзель
нічае ў мастакоўскім жыцьці.
Прымае ўдзел у розных выста
вах, многія ягоныя творы захоў
ваюцца ў прыватных калекцыях
у Беларусі, Расіі, Нямеччыне,
Злучаных Штатах. У 1994 годзе
мастак зь сям’ёю прымае ра
шэньне пераехаць у Амэрыку:
трэба было лячыць дачку, якая
сур’ёзна захварэла пасьля Чар
нобылю. У Чыкага Дзьмітры быў
сьвятаром у беларускай правас
лаўнай царкве сьвятога Юр’я,
закончыў каледж, атрымаў спэ
цыяльнасьць графікадызайнэра.
Зараз працуе ў адной з дызай
нэрскіх кампаніяў. Увесь воль
ны час прысьвячае жывапісу.
Ягоныя творы выстаўляліся ў
Чыкага на калектыўных экспа
зыцыях, у тым ліку і на памятнай
выставе мастакоў зь Беларусі
“Зямля пад белымі крыламі”.
У многіх працах мастака
апошняга часу прысутнічае сым
боліка і вобразнасьць, навеяныя
роднай Беларусьсю. “Крывавая
зямля” – так называецца карці
на, дзе на пярэднім узроўні – ка
меньні ля полацкага храму і ка
менныя ансамблі, якія засталіся
на беларускай зямлі пасьля раз
бурэньня гістарычных помнікаў
падчас шматлікіх войнаў. Бліз
кая тэма і таяж крывавая зямля
і на палатне “Начное лета”. Ба
чыцца пэўная тэматычная су
вязь з гэтым адчуваньнем аўтара
і ў складанай па задуме карціне
загадцы “Чацьвёрты ідал”. Мас
так тлумачыць, што ў сьвядо
масьці кожнага з нас з нара
джэньня існуюць нейкія ідалы,
якія не даюць успрымаць многае
ў сусьвеце як трэба, як гэта ёсць
на самой справе... Сваеасаблівы
аўтабіяграфічны сымбалвобраз
чытаецца ў адной з апошніх кар
цін “Птушка”. Аўтар нібы пад
крэсьлівае, што птушка, якая ў

цэнтры кампазыцыі, прыляцела,
як і ён, менавіта зь Беларусі сю
ды, у Амэрыку. А на радзіму вяр
тае правая частка кампазыцыі –
так званая “Слуцкая брама”,
якая помніцца многім, якая і
сёньня сустракае ўсіх, хто пры
яжджае ў Нясьвіж, вядомы сва
ёй гісторыяй, сваімі замкамі і
храмамі. На заднім фоне кампа
зыцыі – сілуэты іншых гістарыч
ных помнікаў гэтага гораду. А
там, куды прыляцела гэтая
птушка, чытаюцца абрысы Сіэрс
таўэра ў Чыкага. Зноўтакі злу
чае ўсё гэта крывавая беларус
кая зямля, выпісаная мастаком
вельмі сакавіта і эмацыйна.
Шмат якія працы Дзьмітрыя
Башка аб’ядноўваюць тэмы ста
радаўняй гісторыі, біблейскія і
міталягічныя вобразы. Мастак
піша ў рознай тэхніцы – яічнай
тэмпэрай, алеем, у апошні час
пераважна акрылікам. Яічнай
тэмпэрай, напрыклад, напісаная
сымбалічная карціна “Вайна”,
дзе мы бачым узброенага коньні
ка ў цяжкіх абарончых латах, які
сядзіць на вялізным гіпэрбаліч
ным кані. У гэтай працы, створа
най яшчэ да падзей 11 верасьня,
чытаецца прадчуваньне будучай
трагедыі. Не выпадковыя тут, на
зямлі, што гарыць, і абрысы амэ
рыканскіх будынкаўвежаў.
Піша мастак і ў жанры нацюр
морту, але і ў гэтых працах чыта
юцца ўласьцівыя аўтару інтана
цыі, эмацыйныя і калярыстыч
ныя матывы. Сымболіка “Грэц
кай вазы” – павага да
гісторыі, да старадаў
ніх легендаў. Кантра
стнымі колерамі пры
цягвае ўвагу карціна
“Папарацькветка”;
экспрэсіяй, сваеасаб
лівым перагукам чыр
вонага, сіняга, зялёна
га, жоўтага колераў –
карціна “Ноч. Ме
сяц.” Цікавая каля
рыстычная загадка і ў
працах “Усяночная”,
“Індзейскі танец” і
іншых.
...Карціна “Муза”
сустракае нас дапыт
лівым і прыветлівым
паглядам жаночага
пэрсанажу. Жанчына
нібы пытаецца: “Я
вось такая, а хто вы?”

совай геапалітычнай пэрспэктывы. І менавіта цяпер кра
іны вольнага сьвету мусяць аб’яднацца, успомніць пра
ідэалы дэмакратыі й свабоды, заняць годную паставу пе
рад новым націскам з Усходу.
Затым сп. Э. Лукас адказаў на пытаньні прысутных.
Так, у прыватнасьці адносна расейскага “падзяляй і па
нуй”, калі “расейскі хвост пачынае гойдаць эўрапейска
га сабаку”, прамоўца адзначыў, што калі раней расей
скай пятай калёнай у кожнай краіне былі кампартыі й
купка нелегалаў з КГБ, дык цяпер пятай калёнай робяц
ца хцівыя мясцовыя банкіры й міжнародныя інвэстары
без маральных прынцыпаў. “Калі раней пагрозай былі
танкі, ды цяпер гэта — банкі”.
Адносна пэрспэктываў пуцінскай антызаходняй лініі
пры Мядзьведзяву было адзначана, што пакуль казаць
пра гэта крыху зарана, але ёсьць вялікія паказаньні на
тое, што лінія як мінімум будзе працягнутая, а можа на
ват і абвострыцца.
Адкідаючы абвінавачаньні ў русафобіі, сп. Лукас адна
чыў, што ён высока ацэньвае расейскі ўнёсак у сусьвет
ную цывілізацыю і ахвярнае змаганьне расейскіх права
абаронцаў і сумленных журналістаў. Але тое, што такія

Сымболіка працы – паэтычны
пачатак і ў вобразе самой Музы,
і ў распрацоўцы фону, усяго,
што вакол жаночага партрэту, у
загадкавых каляровых злучэнь
нях і пераходах. А каля карціны
“Альтыст” мы чуем гукі музыкі:
так натхнёна і выразна напісаў
мастак партрэт свайго сябраму
зыкі. Пэрсанаж паказаны ня ў
час канцэрту, а ў сябе дома, ён
падкрэсьлена іграе дзеля сябе.
Адсюль і такая сымбалічная ра
ма, якая абрамляе ўсю кампазы
цыю. А вось напісаны сангінай
“Партрэт старога” прыцягвае на
дзіва падрабязнай перадачай
усіх характэрных рысаў твару
пэрсанажу, які з асаблівым на
строем сур’ёзнасьці аналізуе ўсё
навакол з вышыні сваіх гадоў. І
тут, несумненна, ёсьць свая за
гадка...
Мы спыніліся толькі на нека
торых працах Дзьмітрыя Башка,
якія экспануюцца на гэтай вы
ставе. Кожная зь іх прымушае
падоўгу пастаяць каля яе, пільна
паўзірацца, задумацца, убачыць
многія цікавыя выяўленчыя дэ
талі за асноўнымі рысамі кампа
зыцыі. Павіншуем таленавітага
мастака з гэтай цікавай выста
вай і пажадаем яму новых твор
чых посьпехаў.

Ванкарэм НІКІФАРОВІЧ
На малюнках карціны
Дзьмітрыя Башка “Птуш8
ка“ (зьлева) і “ Партрэт
старога“.

людзі, як Натальля Гарбанеўская, Канстанцін Бабіцкі,
Тацяна Баева, Ларыса Багараз, заснавальнікі сучаснага
праваабарончага руху, застаюцца невядомыя расейскай
публіцы, а замест гэтага рэжым былых КГБістаў заяўляе
пра справядлівасьць пакту МалатаваРыбэнтропа і пра
тое, што палякаў у Катыні пастралялі немцы, гаворыць
пра новы фронт халоднай вайны — змаганьне за гісто
рыю, гістарычную аб’ектыўнасьць. Пад маркай “русафо
біі” сёнешні рэжым у Крамлі імкнецца абмазаць брудам
любую спробу незалежнгага аналізу сёнешніх і мінулых
падзеяў у Расеі.
Пасьля ў прыватнай гутарцы на беларускія тэмы сп.
Лукас адзначыў свой намер больш увагі надзяляць па
дзеям у Беларусі, за ходам якіх ён пільна сочыць, і кан
тактуе зь сябрамі ў Беларусі. Сп. Лукас цікавіўся дзей
насьцю беларускіх арганізацыяў ў Злучаных Штатах, у
тым ліку БАЗА, і колькасьцю беларусаў у Амэрыцы. Так
сама ў кола ягоных зацікаўленьняў уваходзіць дзей
насьць Рады БНР, як прадстаўніцы беларускага народу
на выгнаньні, пра якую ён ужо пісаў у часапісе “Эко
наміст” і згадвае ў адной са спасылак у сваёй кнізе.
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Беларусь за месяц
14 лютага
Прайшла штогадовая малада
фронтаўская “Акцыя любові”.
Маладыя людзі ўжо некалькі га
доў запар, апрануўшыся ў пры
гожыя строі, абыходзяць амба
сады эўрапейскіх краін і ЗША,
дораць валянцінкі ды прызнаюц
ца ў любові да народаў гэтых
дзяржаў.
Гэтым разам акцыя сабрала
няшмат народу, але і абыйшлося
без затрыманьняў.

15 лютага
На волю выйшаў палітвязень
Андрэй Клімаў. Яго выпусьцілі з
Мазырскай калёніі, дзе ён адбы
ваў пакараньне, у “сувязі са
зьменай пакараньня на мякчэй
шае”.

Нагадаем, што Клімава арыш
тавалі 3 красавіка 2007 г. за
апублікаваныя ў інтэрнэце (на
сайце апазыцыйнай Аб’яднанай
грамадзянскай партыі) артыку
лы. 1 жніўня суд Цэнтральнага
раёну Менску прызнаў яго віна
ватым у зьдзяйсьненьні злачын
ства паводле арт. 3613 Крымі
нальнага кодэксу (публічныя за
клікі да захопу дзяржаўнай ула
ды або гвалтоўнай зьмены кан
стытуцыйнага ладу з выкарыс
таньнем СМІ). Клімава тады асу
дзілі на два гады калёніі строгага
рэжыму.

22 лютага
Было перагледжана пакарань
не рэдактару газэты “Згода” 50
гадоваму Аляксандру Зьдзьвіж
кову. Калегія судзьдзяў Вярхоў
нага суду пастанавіла, што
Зьдзьвіжкоў сапраўды вінаваты:
ён перадрукаваў карыкатуры з
дацкай газэты “ЮлэндПостэн”
на прарока Мухамэда, і асудзіла
на тры гады турмы. Але былі
ўлічаныя абставіны: старэнькая
маці, у якой Аляксандар адзін,
ды стан здароўя асуджанага.
Тры гады турмы былі замененыя
трыма месяцамі арышту, якія А.
Зьдзьвіжкоў ужо адседзеў у
СІЗА, пакуль ішло сьледзтва.

манаў ды зьмяніць грамадзян
ства. Вызваленьне Клімава і
Зьдзьвіжкова варта разглядаць
як вынік націску на Беларусь з
боку ЗША і Эўразьвязу ў справе
вызваленьня палітвязьняў. І
Клімаў, і Зьдзьвіжкоў не ўяўля
юць вялікай небясьпекі рэжыму,
у адрозьненьне ад галоўнага бе
ларускага палітвязьня – Аляк
сандра Казуліна.

23 лютага
Памерла Ірына Казуліна –
праваабаронца, жонка кандыда
та ў прэзыдэнты на выбарах
2006 Аляксандра Казуліна. Яна
некалькі гадоў была хворая на
рак малочнай залозы, але да
апошняга дня змагалася за вы
зваленьне мужа, а таксама дапа
магала іншым жанчынам.

Апошнія яе дні не былі лёгкімі.
15 лютага Лукашэнка заявіў,
што прапаноўваў Казуліну вы
зваленьне ў абмен на выезд у
Нямеччыну. Лукашэнка тады
ляпнуў: “Пытаньне было ў
тым, што ягоная жонка хво%
рая. (…) Я згадзіўся — хай вя%
зе, лечыць жонку. Але (...) ён
адмовіўся нават пасьля таго,
як ягоныя дочкі паехалі і ўга%
ворвалі ўратаваць маму, яму
гэтая мама ўжо даўно не была
патрэбна. (…) Жыцьцё ўсе рас%
ставіць па сваіх месцах”. Сьмя
ротнахворая Ірына Казуліна ўжо
не магла гаварыць, але знайшла
сілы адказаць адкрытым лістом:
“Зачапіла за жывое грэблівае
стаўленьне да нашай сям’і.
Хоць часам здаецца, што нічога
падобнага ўжо ня можа вы%
весьці зь сябе, цынізм зьдзіўляе.
Тыя прапановы, якія былі агу%
чаныя яго пасланцом нам, былі
непрымальнымі. Гэта было%б
ганебнымі ўцёкамі з краіны”.
23 лютага Ірыны Казулінай ня
стала. Яе мужа доўга не хацелі
адпускаць на пахаваньне, ген
пракуратура заяўляла, што гэ
тае пытаньне не ў яе кампэтэн
цыі. Тады дочкі Юля і Вольга ад
мовіліся хаваць маці ды абвесь
цілі галадоўку да таго часу, па
куль бацьку ня выпусьцяць з ка
лёніі. Увечары 25 лютага ў Мен
ску прайшла шматлюдная акцыя
ў падтрымку сям’і Казуліных.
Урэшце Аляксандру Казуліну
далі тры дні адпачынку.
Разьвітацца з Ірынай Казулі
най у Чырвоны касьцёл і на
могілкі ў Тарасава прыйшлі не
калькі тысяч чалавек.

27 лютага
Па вызваленьні журналіст за
явіў, што мае намер зьехаць з
краіны, заняцца напісаньнем ра

Скончылася сьледзтва ў кры
мінальнай справе 22гадовага
Андрэя Кіма. Хлопца затрымалі
21 студзеня пасьля мітынгу

прадпрымальнікаў, асудзілі на
10 сутак, аштрафавалі на мільён
рублёў (парушэньне паводле
складзеных двух пратаколаў),
але і паралельна завялі крымі
нальную справу. Кіма вінава
цяць у тым, што ён расьсек бры
во супрацоўніку ДАІ падчас су
тычкі дэманстрантаў з работні
камі ДАІ на праспэкце.У пачат
ку сакавіка справа была перада
дзена ў суд. Андрэю пагражае
зьняволеньне да шасьці гадоў.
Апроч таго, хлопец праходзіць
таксама як абвінавачаны па
справе 10 студзеня – першага
мітынгу прадпрымальнікаў. Та
ды некалькі тысячаў чалавек пе
ракрылі праспэкт Незалежнась
ці ў цэнтры сталіцы, абараняю
чы свае правы. Апроч Кіма, па
справе 10 студзеня праходзіць
яшчэ 13 чалавек – усе яны мо
ладзёвыя актывісты. Мяркуец
ца, што суд над імі пачнецца ў
пачатку красавіка.

29 лютага
У Менску прайшла цырымо
нія ўганараваньня айчынных
рокгуртоў “Роккаранацыя—
2007”. Галоўны прыз атрымаў
колісь апальны “Neuro Dubel”.
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тахім”. МЗС таксама “рэкамэн
давала” амбасадарцы ЗША ў Бе
ларусі Карэн Ст’юарт пакінуць
Менск.
Санкцыі супраць беларускага
дзяржаўнага канцэрну “Белнаф
тахім” былі ўведзеныя адміні
страцыяй Джорджа Буша 13 лі
стапада. Нагодай для замарож
ваньня рахункаў стала тое, што
канцэрн, паводле амэрыканскіх
уладаў, кантралюецца асабіста
Лукашэнкам. Санкцыі Міністэр
ства фінансаў ЗША датычаць
усіх прадстаўніцтваў “Белнаф
тахіму” ў Нямеччыне, Украіне,
Латвіі, Расеі ды Кітаі, а таксама
даччынага падразьдзяленьня кан
цэрну “Belneftekhim USA”. Сан
кцыі прадугледжваюць замарож
ваньне ўсіх рахункаў “Белнаф
тахіму” на тэрыторыі ЗША і за
барону для амэрыканскіх прад
прыемстваў на супрацоўніцтва з
канцэрнам і яго даччынымі прад
прыемствамі. Менавіта празь
“Белнафтахім” рэалізуюцца пра
дукты нафтаперапрацоўкі зь Бе
ларусі, што ёсьць асноўным
пунктам папаўненьня беларус
кага бюджэту. Блякаваньне ра
хункаў “Белнафтахіму” — адчу
вальны ўдар па нацыянальнай
эканоміцы.

9 сакавіка
У гэты дзень мелася прайсьці
Цэнтральная Рада Маладога
фронту, сябры якога сабраліся ў
офісе Беларускага кангрэсу дэ
макратычных
прафсаюзаў.
Празь некалькі хвілін пасьля па
чатку ў офіс уварваўся спэцназ і
ўсіх затрымаў (32 чалавекі). Мо
ладзь адвезьлі ў пастарунак, ад
куль хутка пасьля складаньня
пратаколаў адпусьцілі.

тыс. рублёў, у той час як у Расеі
такая пэнсія ў тры разы вышэй
шая.

Іран можа дапамагчы
Пра гатоўнасьць Ірану дапа
магчы Беларусі ў будаўніцтве
АЭС заявіў на прэсканфэрэнцыі
амбасадар Ірану ў Менску Ад
больхамід Фекры. Гэтая дапамо
га можа быць ва ўсіх сфэрах: вы
дзяленьне фінансавых сродкаў,
навучаньне спэцыялістаў, абмен
досьведам і г. д.
Зазначым, што рашэньне бу
даваць АЭС было канчаткова
прынята на нарадзе ў Лукашэнкі
31 студзеня. Першы энэргаблёк
будзе ўзьведзены ў дзеяньне ў
2016 г. Мяркуецца, што АЭС
найхутчэй пабудуюць на Магі
лёўшчыне (ёсьць таксама вары
янт на ўсходзе Гарадзенскай
вобласьці). Невядомы краіна
падрадчык. Сярод кандыдатаў
называюць Расею, Францыю,
Нямеччыну і нават Японію.

Адмянілі
“залатую акцыю”
У Беларусі адмяняецца інсты
тут асаблівага права дзяржавы
(“залатой акцыі”) на ўдзел у кі
раваньні гаспадарчымі таварыс
твамі. Адпаведны ўказ Лукашэн
ка падпісаў 4 сакавіка. Экспэрты
называюць адмену “залатой ак
цыі” яшчэ адным крокам да лібэ
ралізацыі эканомікі.

Перавыданьне кнігі
Перавыдадзена “Беларусь пад
нямецкай акупацыяй” Юрыя Ту
ронка. Кніга, што выйшла на бе
ларускай мове ў 1993 г. у Мен
ску, адразу стала бэстсэлерам.
Сёлетняе выданьне зроблена з
улікам аўтарскіх правак і дапаў
неньняў. Пад адной вокладкай
зьмешчана і дасьледаваньне
“Людзі СБМ”, якое выйшла
асобнай кнігай пры канцы 2006
г. Шукайце кнігу Ю. Туронка на
www.knihi.net і незалежных
распаўсюднікаў.

Уласны карэспандэнт

Даклад аб рэпрэсіях

Фота “Нашай Нівы”

Пісьменьнік Уладзімер Арлоў уручае рок8карону
Аляксандру Кульлінкевічу з “Neuro Dubel”.
Адкрыцьцём году прызнаны
гурт “Дзецідзяцей”, кліпам году
і песьняй – “Капітал” “Ляпіса
Трубяцкога”, выканаўцам году
Лявон Вольскі, альбомам году
стаў дыск “Stasi” “Neuro Dubel”,
роккнязёўнай Вольга Самусік
(гурты “Тарпач”, “Zygimont
Vaza”), праектам году — праект
дзіцячага фонду ААН (UNISEF)
— “Калыханкі”.

Цікава, што трыма тыднямі ра
ней, 16 лютага, міліцыянты так
сама не далі прайсьці Цэнтраль
най Радзе МФ. Тады маладыя
людзі сабраліся за Менскам, у
вёсцы Заямачнае. Сюжэт аналя
гічны: празь некалькі хвілін
уварваўся спэцназ, усіх затры
маў, адвёз у пастарунак, празь
некалькі гадзін адпусьціў.

7 сакавіка

Сярэдні наяўны заробак (г. зн.
“бруднымі”) у студзені ў Бела
русі склаў 756 тыс. 332 рублі
($352). У параўнаньні з папя
рэднім месяцам ён зьнізіўся: у
сьнежні 2007 г. сярэдні наяўны
заробак складаў 795 386 рублёў.
Затое зь 1 лютага на 6% вы
расьлі пэнсіі. Цяпер сярэдняя
пэнсія па ўзросьце складае 365

На брыфінгу ў Менску прэс
сакратар Міністэрства замеж
ных спраў Андрэй Папоў заявіў,
што амбасадар Беларусі ў ЗША
Міхаіл Хвастоў адклікаецца з гэ
тай краіны для кансультацый у
сувязі з увядзеньнем дадатко
вых эканамічных санкцый у да
чыненьні да канцэрну “Белнаф

Заробак зьнізіўся

У Варшаве апублікаваны дак
лад па выніках дасьледваньняў
палітычных рэпрэсіяў у Белару
сі, якім займалася польская ня
ўрадавая арганізацыя – Фонд
“Свабода й дэмакратыя”.
У рапарце раскрываеццца мэ
ханізм перасьледваньня людзей
па палітычных матывах, апублі
каваны ня толькі сьпіс пацярпе
лых, але, і гэта найважней –
сьпіс дзяржаўных чыноўнікаў і
міліцыянтаў, што прычыніліся
да парушэньня правоў чалавека
ў Беларусі. У гэтым “чорным
сьпісе” пазначана 472 прозьві
шчы, паведамляе “Польскае ра
дыё”.
Галоўнай мэтай дасьледвань
ня было паказаць тым, хто пару
шае правы чалавека ў Беларусі й
адчувае сябе беспакараным, што
яны таксама дачакаюцца суду за
свае ўчынкі.
Дасьледчыкі палітычных рэ
прэсіяў у Беларусі намераныя
зьвярнуцца да Міністэрства ўну
траных справаў і адміністрацыі
Польшчы з просьбай забараніць
указаным ў рапарце асобам уезд
на тэрыторыю Польшчы.
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Канец сэрбскай імпэрыі:
апошняй імпэрыі ў Заходняй Эўропе

К

асавараў можна павіншаваць з
выбітнай перамогай – набыцьцём
сваёй дзяржаўнасьці. Сэрбскі на
цыст, пасьлядоўнік Гітлера, камуніст
Мілошавіч спрабаваў ажыцьцявіць гена
цыд цэлага народу. Гэтую апэрацыю ён
пачаў даволі пасьпяхова пры поўнай ма
ральнай, палітычнай і часткова вайско
вай падтрымцы з боку сваіх крамлёўскіх
прыхільнікаў і аднадумцаў. Аднак, дзяку
ючы супрацьстаяньню (хай сабе і не тако
му рашучаму) з боку Эўразьвязу і НАТО,
пляны Белграду і Крамля былі сарваныя.
Да самага апошняга моманту Крэмль
спрабаваў гэтаму перашкодзіць. Былому
галоўнаму шпіёну Расеі палкоўніку Пуці
ну вельмі хацелася, каб на Балканах
паўтарыўся чэчэнскі сцэнар, у горшым
варыянце. Тадыб ён не выглядаў ў вачох
эўрапейцаў адзіным злачынцам, які ўхі
ліўся ад правасудзьдзя.
Цяпер нават скептыкі мусяць пры
знаць, што Эўразьвяз і ягоныя ўзброеныя
сілы ў НАТО зьяўляюцца гарантамі сва
боды й бясьпекі для сваіх сяброў. У той
самы час яны даюць надзею сваім сусе
дзям, якія пакуль знаходзяцца пад шанта
жом Крамля. Сапраўды, на апошніх дэ
білаў разьлічаны прапагандысцкі тэзіс аб
быццамбы “пашырэньні НАТО на
ўсход”, аб пагрозе Расеі і г. д. У адрозь

неньне ад былой Варшаўскай “дамовы”,
якая трымалася на штыках акупацыйных
войскаў Расеі, у НАТО выстройваецца
шматгадовая чарга. І что цікава: у НАТО
ўступілі ня толькі “фашысты”: мадзяры,
румыны, эстонцы ды іншыя прыбалтый
скія народы. Адразуж пасьля вызвалень
ня з “сацлягеру”, туды кінуліся былыя
“братыславяне”: палякі, баўгары, слава
кі, чэхі.
Для палітычна неадукаванага і замбія
ванага дзяржаўнай прапагандай (а такіх,
нажаль, бальшыня) расейскага абывата
ля, шмат што здаецца дзіўным. Напрык
лад, здаваласяб, блізкія сваякіславяне
ўкраінцы, цягам стагодзьдзяў цярпеўшыя
брутальную русіфікацыю, і тыя, ледзь
атрымаўшы незалежнасьць, сталі пляна
ваць уступленьне ў Эўразьвяз і, нату
ральна, у НАТО.
І што ўжо зусім дзіўна на першы по
гляд, кіраўнік Беларусі Аляксандар Лука
шэнка ўсьвядоміў, што надта цесная
“дружба” з Крамлём пагражае існавань
ню Беларусі як незалежнай дзяржавы.
Лукашэнка знайшоў мужнасьць пры
знаць сваю памылку ў тым, што ў свой
час адвярнуўся ад Эўропы. Вось тут і ля
жыць адказ на ўсе пытаньні й сумнівы.
Цягам пяцісот гадоў і па сёньняшні
дзень Крэмль зьяўляецца галоўнай кры
ніцай небясьпекі для ўсіх суседніх дзяр
жаў. Для ўсіх народаў, так ці іначай тра
піўшых ў залежнасьць. Крэмль зьяўляец
ца пагрозай страты іхняй нацыянальнай
ідэнтычнасьці, культуры, выракае наро
ды на паўкаляніяльнае існаваньне. З рэ
ваншысцкіх плянаў ня робяць сакрэту
чыноўнікі ва Ўрадзе і ў Дзярждуме. Таму
й імкнуцца ўсе суседзі, славяне ці несла

вяне пайсьці пад ахову Эўропы ад зама
хаў на сваю дзяржаўнасьць і уклад жыць
ця. Лішнім пацьверджаньнем такой па
літыкі Расеі зьяўляецца цынічная заява
галоўнага Вертыкала ў Крамлі, што калі
Ўкраіна ўступіць у НАТО, то атамныя ра
кеты будуць нацэленыя на яе гарады. Такі
кошт гэтай “дружбы”.
Абслугоўваньне імпэрскай ідэі абхо
дзіцца вельмі дорага расейскаму народу.
Правакацыйныя палёты бамбавікоў з
атамнымі бомбамі ды ваяжы шматлікіх
эскадраў у Індыйскі ды іншыя акіяны пад
штурхоўваюць гонку ўзбраеньняў, запа
вольваюць сусьветны прагрэс. Па гэтай
прычыне, ня гледзячы на багацейшыя сы
равінныя рэсурсы, захопленыя ў паняво
леных народаў, Расея да гэтай пары зьяў
ляецца бяднейшай па ўзроўню жыцьця і
самай адсталай па культуры краінай
Эўропы. І гэта ўжо пачынаюць разумець
найадукаванейшыя і палітычна разьвітыя
расейскія людзі.
Усё часьцей пачынаюць агучвацца сэ
паратысцкія ідэі аб стварэньні незалеж
ных (ад Крамля) расейскіх дзяржаваў.
Напрыклад, ідэя “Балтыйскай рэспублі
кі” на месцы былой Усходняй Прусіі.
Дзяржавы “Паўначная Русь” на землях
былых княстваў, памежных з Прыбалты
кай. Жыхары Піцера і вобласьці ня су
праць, каб мець сваё дзяржаўнае ўтва
рэньне (Інгерландыя, калі не памыляю
ся). Прагучала ідэя аб стварэньні “Сібір
скай рэспублікі” на аснове сёньняшняй
Іркуцкай вобласьці ды прылягаючых раё
наў. У пэрыяд Перабудовы агучвалася
ідэя “Ўральскай рэспублікі”. Гэта, безу
моўна, прагрэсіўныя ідэі. І яны набіраюць
усё больш прыхільнікаў.

А чамуб і не?! Самымі багатымі ў сьве
це зьяўляюцца жыхары эўрапейскіх
дзяржаў, такіх як Аўстрыя, Швайцарыя,
Данія, Люксембург, Ліхтэнштэйн, Андо
ра, СанМарына. У адрозьненьне ад Ра
сеі, усе гэтыя дзяржавы не валодаюць за
пасамі нафты, дыямэнтаў ці золата. Яны
не запускаюць ракетаў і касманаўтаў.
Яны ня маюць атамных падводных лодак
і “стратэгічных” бамбавікоў з атамнымі
бомбамі. Але затое там няма валацуж
ных сабак і жабракоў. Жыхары гэтых
краінаў карыстаюцца ўсімі дасягненьня
мі цывілізацыі і падарожнічаюць па ўся
му сьвету. І не ў такім ужо далёкім міну
лым шмат якія з гэтых краін былі
“суб’ектамі” той ці іншай імпэрыі, альбо
ў васальнай залежнасьці.
Усё вельмі проста. Імпэрыі патрэбныя
для задавальненьня пыхі Галоўнага вер
тыкала. Будзе гэта Аляксандар Македон
скі, Чынгісхан, Гітлер, Пуцін ці Мілоша
віч. Дзеля свайго славалюбства гэтыя
вертыкалы зьнішчылі цэлыя народы. Руй
навалі гарады і краіны, забівалі тысячы
людзей, кідаючы свой народ ў галечу і
бяспраўе. Як гэта зьдзейсьнілі Пуцін і
Мілошавіч ў Чачэніі й Косава.
Таму сардэчныя віншаваньні касава
рам ад ўсіх сумленных людзей Расеі, не
залежна ад нацыянальнасьці. Таму што
галоўны вораг любога народу – гэта яго
ныя ўласныя, бязьмежныя ў сваім ўся
ўладзьдзі вертыкалы.

Міхась КУКАБАКА, дысідэнт,
Масква
witaut@rambler.ru
Аўтар будзе ўдзячны за дасланыя
водгукі й заўвагі.

Да 100годзьдзя Станіслава Шушкевіча

Х

ачу падзяліцца сваімі
ўражаньнямі пра Стані
слава Шушкевіча – та
ленавітага, рознабаковага па
творчасьці паэта, зь якім мяне
лёс зьвёў у далёкім 1968 годзе...
Нарадзіўся будучы паэт на
Койданаўшчыне ў вёсцы Бакіна
ва 6 (19) лютага 1908 году. І гэта
ягоны сын Станіслаў Шушкевіч
разам з Л. Краўчуком і Б. Ельцы
ным падпісалі ў Вікулях акт рас
паду СССР. Заўважу, што баць
ка Старшыні Вярхоўнага Савету
Беларусі не дажыў да гэтай па
дзеі толькі 11 месяцаў.
Зь дзядзькам Стасем я сустрэў
ся ў рэдакцыі газэты “Літарату
ра і Мастацтва”, калі зьявіўся
там са сваім допісам. З лагоднаю
ўсьмешкаю на твары ён спытаў,
ці ня ведаю я “нейкага Станісла
ва Шушкевіча”. Я адказаў, што
сустракацца зь ім мне не да
водзілася, але я шмат ягоных
кніжак ужо чытаў і назваў сярод
іх па памяці “Лясную калыхан
ку”, “Грушы на вярбе”... Калі я
гэта гаварыў, то заўважыў, як
пасьвятлеў твар майго сураз
моўцы (я і згадкі ня меў, што гэ
ты невысокі хударлявы чалавек і
ёсьць Станіслаў Шушкевіч). Ён
выслухаў мяне і спытаў: “А ці
хацеўбы ты з Шушкевічам па

знаёміцца асабіста?” “З зада
вальненьнем!”, – адказаў я. І
тут чую: “Ну дык вось, хлопча,
я і ёсьць той самы Станіслаў
Шушкевіч!” Сказаўшы гэта,
ён працягнуў мне руку і... зап
расіў зайсьці ў ягоны рэдак
цыйны кабінэт, бо да гэтага
моманту ўся нашая размова
адбывалася ў фае рэдакцыі на
вуліцы Захарава, 19.
Нашая гутарка доўжылася
амаль дзьве гадзіны. Спадар
Шушкевіч распавёў пра сваё
жыцьцё, творчасьць. Менавіта
тады я даведаўся шмат праўды
пра сталінскі тэрор і забой
ствы ў СССР. Не пазьбег рэ
прэсіяў і сам паэт: яго беспад
стаўна асудзілі на 20 гадоў і
выслалі ў Сібір, дзе ён праца
ваў на цяжкіх работах. Сп.
Шушкевіч прагледзеў і ўхваліў
прынесены мною допіс, параіў і
надалей супрацоўнічаць з газэ
тай, распытваў пра маё жыцьцё
быцьцё, пра маё захапленьне бе
ларускай літаратурай. На па
мяць падараваў мне сваю толькі
што выдадзеную кнігу ўспамнаў
і нататкаў “Вяртаньне ў мала
досьць”. Скажу шчыра, што гэ
тую кнігу я зьбярог і часта пера
чытваю і цяпер, каб лепш зразу
мець тыя часы нашай гісторыі,

кевіча выхавана не адно пака
леньне беларускіх дзетак! Вось
адзін з такіх твораў, прачытай
це яго сваім дзецям ці ўнукам:
Не магу жыць без Радзімы
У дуброве каля рэчкі
Віснуць сонныя парэчкі,
У пералеску ля крыніцы
Зьзяюць сьпелыя суніцы.
І вясной, і цёплым летам
Тут наўкола многа кветак.
Нівы жыта і пшаніцы,
У стаўку вада іскрыцца.
Журавель зь вядром, калод
зеж...
Дзеж такое месца знойдзеш?
Ну кудыж пайсьці, падацца,
Па якой прайсьці мне кладцы?
калі мяне яшчэ і на сьвеце не бы
ло.
Бяручыся за гэты допіс у “Бе
ларус”, я ўважліва прагледзеў
паліцы свае хатняе бібліятэкі з
кнігамі беларускіх аўтараў і пад
лічыў, што маю дзевяць кніг
Станіслава Шушкевіча. А ўвогу
ле было выдадзена 28 кніг гэтага
паэта, у тым ліку “Выбраныя
творы” ў 2х тамах (1987). Баль
шыня кніг прызначана дзецям:
на творчасьці Станіслава Шуш

Хараство, куды ні глянеш,
Ад сьвітаньня да зьмярканьня.
І парэчкі – каля рэчкі,
І суніцы – ля крыніцы...
Безь цябе жыць немагчыма,
Мая любая Радзіма.
Так, сп. Станкевіч, цяжка
жыць на чужыне. І Вы заўсёды
вярталіся зь прымусовых высы
лак на Радзіму, дзе Вас і асу
джалі, і прыніжалі, ня даўшы
ніводнай узнагароды. “Судзі

масьць” была перашкодаю, як
патлумачыў мне адзін высока
пастаўлены чынуша. Але для
мяне асабіста Станіслаў Шуш
кевіч ня толькі народны паэт, ён
таксама выдатны бацька, які вы
хаваў такога знакамітага сына
фізыкаакадэміка, які ўвайшоў у
найноўшую гісторыю Беларусі
як чалавек, які спрычыніўся да
аднаўленьня незалежнасьці кра
іны, вяртаньня нацыянальных
сымболяў: гербу Пагоня і бел
чырвонабелага сьцягу.
У заканчэньні допісу заўважу,
што творы С. Шушкевіча пера
кладаліся на шэсьць моваў: азэр
байджанскую, латыскую, лету
віскую, украінскую ды расей
скую. Што тычыцца перакладаў
на ўкраінскую мову, то ў 1979
годзе ў Кіеве выйшла кніга вер
шаў “Лісова колиска” (у Мен
ску пабеларуску гэтая кніга бы
ла выдадзена ў 1958 годзе).
Многія вершы паэта беларус
кія кампазытары Чуркін, Цікоц
кі, Семяняка паклалі на музыку.
Мне прыемна адзначыць, што
ўкраінскі кампазытар Л. Лявіта
ва напісала 24 песьні на словы
Шушкевіча, бо ўкраінцы шану
юць сапраўды музычную паэзію
Станіслава Шушкевіча.

Пятрусь КАПЧЫК, філёляг
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Памяці Кастуся Акулы
Ірына ВАРАБЕЙ

Б

ог узнагародзіў мяне. Бог даў мне
цэлых шэсьць гадоў жыцьця по
бач з гэтым чалавекам. З чалаве
кам дабразычлівым, далікатным, што пра
панаваў мне сваё сяброўства. З чалаве
кам мудрым і праніклівым, што любіў мя
не пасапраўднаму.
Ён умеў гэта рабіць. Як умеў пляжыць
ворагаў, лупцаваць “тараканаў у саладу
се”, рагатаць над дурніцай, – умеў быць
пяшчотным і чуйным, хоць пасялянску
сарамліва й пажаўнерску грубавата.
Так, вось гэткі супярэчлівы. Часам мне
здаецца, што ён, як і я, сыходзіў у гэты
сьвет пад Шалямі, што ў ім так арганічна
спалучаліся самыя процілеглыя якасьці.
Часам падавалася, што мы зь ім падоб
ныя, што тыя астральныя блізьняты. Мне
зь ім было лёгка. Ён ніколі не крыўдзіўся
на мае глупствы і заўсёды ўмеў пера
прасіць за свае.
Мы былі падобныя колькасьцю горычы,
назапашанай па жыцьці. Той колькасьцю,
якой дастаткова, каб перайсьці ў якасьць.
“Творчасьць нараджаецца ад болю”, – ка
заў ён. Я ведала, што ён – Постаць. Я ве
дала, што ён – Вялікі. Ён быў мне праро
кам у маёй айчыне. Так.
Зрэшты, гэта не замінала мне бачыць (і
прымаць) усе ягоныя заганы. Гэтак было
нават лепш. Гэтым ён быў мне жывей
шым за ўсіх жывых. Нехта скажа, што гэ
та і ёсьць стан закаханасьці. Напэўна
што. Я была – ёсьць! – закаханая ў яго
ную творчасьць, у ягоную неспакойную
душу, у якасьць ягонага Духа. І перад
веліччу апошняга згасалі ўсе недарэч
насьці паўсядзённага быцьця.
Ён быў чалавекам. Але чалавекам ад
Бога. Гэтак бывае. Ён быў абраны, каб
зрабіць тое, што зрабіў, і ніхто іншы гэта
га не зрабіў. Цяпер ужо няведама, ці ён
заслужыў абранасьць, ці быў ад роду на
канаваны служыць. Шляхі Найвышэйша
га нам няведамыя.
Але, здаецца, мне адной зь нямногіх ве
дамая частка інтымных падрабязнасьцяў
зямных шляхоў гэтага чалавека. Пад за
навес свайго зямнога жыцьця ён знайшоў
ува мне скарбонку для захаваньня сваёй
памяці. Бо мыж падобныя па ўспрымань
ню болю гэтага сьвету. І на дыбачках па
аскабалках таго болю я прайшла праз
Птушыны Шлях ягонага Лёсу.
...Канец 20х. Далёкія беларускія Богам
забытыя загоны. Пякучае жнівеньскае
сонца. На ўскарйку поля коўзаецца ма
ленькі хлопчык, гуляючыся ў свае дзіця
чыя забаўкі. Ён яшчэ ня ведае, што “кож
нае дыханьне Госпада славіць”, але па
мяць ягоная старана ўсмоктвае ды наза
пашвае ў сабе россыпы колераў і гукаў
роднае зямлі: гоман лесу, цвырканьне
птушак, далёкія сьпевы жнеяў на полі...
– гэта трэба, гэта будзе спрадарожнічаць
яму й напаўняць сілай на шляху ў далёкія
– ох, далёкія! – краі. Тыя, дзе – як ён та
ды даведаецца – зараз ліхаманіць “вялі
кая дэпрэсія”, і надтажнадта тады зьдзі
віцца, чамуж нікому там не абыходзіць,
якая страшэнная дыпрэсія пануе ўжо
больш стагодзьдзя ў гэтым злашчасным
краі, дзе ён зараз адно набіраецца сілаў.
Але зараз мальцу нудотна й сьпякотна,
хочацца піць, хочацца есьці, хочацца да
дому, і ён не разумее, чаму трэба гэтак
доўга й пакутна маркоціцца на гэтым
полі. Побач зь ім выпрастоўваецца жняя.
Павольна са стогнам выгінае змучаную
сьпіну. Узьнімае вочы да неба дый цяжка
уздыхае: “Госпадзе!.. Вось гэтак гнеш,
гнеш сьпіну ўсё жыцьцё, галавы не ўзды
маючы, сьвету белага не бачачы... Гэтак і
памрэш. А потым ніхто на цэлым тым
сьвеце цябе й ня ўспомніць...”

К. Акула ў 188гадовым узросьце.

з нас ведала. Некаторыя выняткова ве
далі нават, што мы – беларусы. Але што
Беларусь мае сваю гісторыю? Збянтэжа
насьць. Трэба было заглянуць у глыбо
кую мінуўшчыну. Пачалі ад далёкага По
лацкага Княства...”
“Раптоўна, быццам падштурхоўванае
ваенным агнём, прыходзіла хрысьціянс
кае і нацыянальнае ўсьведамленьне.
Школа, узяўшы за руку, вяла на дарогі
адкрыцьця, шляхі радасных і бясцэнных
знаходак. Ад свае гразкое вуліцы – на
бальшак, а там і на вялікія дарогі. Насам
перш прышчэплівалася любоў да пакрыў
джанага, шматпакутнага калішняга гас
падара роднае зямлі, створанай ім куль
туры, да Бога, зруйнаваных нацыяналь
ных і рэлігійных сьвятыняў, роднае мовы,
народных традыцыяў, песьняў, мастац
тва. А побач таяж дагэтуль няведамая
гісторыя Беларусі раскрывала і выстаўля
ла бясспрэчнымі фактычнымі доказамі
жахлівае махлярства, суцэльную хлусь
ню і варварства суседзяў”.
Калі прыйшоў час выбіраць шляхі, ён
ведаў, што рабіць. Віленская гімназія. Ён
будзе настаўнікам. Ён панясе гэтыя каш
тоўныя веды наступным пакаленьням...

Гэта нічога, што да яе не даляцела, як
амаль нячутна прашапталі дзіцячыя ву
сенкі: “Матулечка, гэттаж я... Я буду ця
бе памятаць! Я не забудуся на цябе ні
колі”. Гэта нічога... Бо ўсё адно не паве
рылаб словам гэткае малечы. Яна даве
даецца аб гэтым потым, крыху пазьней,
пасьля свае пакутнае сьмерці, сьвету
белага так і ня зьведаўшы. Як і пра
тое, што абяцаньне сваё ён стрымае.
І слову будзе верным. І да канца
жыцьця ён будзе ўсьведамляць, як
узнагароджвае яна яго за памяць, ад
туль апякуючыся ім і надзялючы яго
жыцьцёвай моцай.
Пра гэта ў апошныя гады свайго
жыцьця ён гаварыў мне штораз: “Я
ведаю, адкуль мая сіла. Гэтта ад мат
кі маёй, пакутніцы. Я даў слова, што
буду памятаць яе; і пакуль яна са
мной у думках, датуль і сіла ейная
ўва мне. ...Бо гэта яна мяне на сьвет
пусьціла, з кроў’ю беларускаю пера
даўшы мне і ўвесь беларускі боль”.
Тое, што ён не абы хто, а беларус,
ён даведаўся хутка, хоць і выпадкова.
Перапісвалі насельніцтва, у хату
прыйшлі людзі й спыталіся: “Нацыя
нальнасьць?” Тады шасьцігадовы
хлопчык упершыню пачуў з вуснаў
бацькі слова “беларус” і вельмі зьдзі
віўся, бо да гэтага сьвет падзяляўся
Аўтарка артыкулу і Кастусь Акула.
адно на “людзей” ды “хамаў”. І гэтае
ён таксама запомніў. І пастанавіў на
Ах, што гэта быў за час! Вецер кудлаціў
бліжэйшы час грунтоўна разабрацца ў рэ юнацкія чубы, за плячыма выпрасталіся
бусе чалавечых найменьняў.
крылы... “І быў пачатак, недзе падчас
Першае невядомае гэтага раўнаньня лекцыі, хаця не прыгадаю, пры якім на
выявілася праз некалькі гадоў у расейс стаўніку. Натхненьне, штурханае імпэт
кай школе. Захварэў настаўнік, і сам ды най маладосьцю, узьнялося сокалам...
рэктар школы прыйшоў у клясу, каб пад Эх, быўбы я сокал з магутным крылом,
мяніць яго. Адкрыў кнігу, на вокладцы над роднай старонкай кружыўбы кру
якой значылася “Спартак”, і без усякае гом...”
прадмовы пачаў чытаць на мове, якая не
Прывітаньне табе, Вільня!
выкладалася ў школе ні пры паляках, ні
Слаўны горад Крывічоў, 
пры саветах. Ах, што гэта была за мова!
Места памятак магільных
Так чыста зразумела ўсё, і гэтак прыго
Нашых прадзядаў, дзядоў.
жа! Якая вялікая радасьць раптам уліва
Трох гадоў адкрыцьця такіх простых
лася ў душу разам з гэтае мовай! “Мне гэ ісьцін – што ад нараджэньня чалавек мае
ты чалавек адкрыў, сам ня ведаючы, як бацькоў, радзіму, сонца, гэтакжа і мо
зусім новыя дзьверы. Я пасьля гэтага ўжо ву, зямлю ды гісторыю, і ніхто ня мае пра
ведаў, што маю рабіць, што мая мова буд ва гэтае адняць –хапіла тым хлопцам, каб
зе такаяж прыгожая, як і ягоная, а можа пранесьці іх праз усё жыцьцё, застацца
вернымі ім, нягледзячы на ўсе наступныя
яшчэ прыгажэйшая”.
Як гэта ня дзіўна, з надыходам новае, выпрабаваньні.
Школьная справа зрабілася ў той час
трэцяе, акупацыі пры ягоным кароткім
яшчэ жыцьці адкрылася апошняе, за вайсковай: настаўнікаў фізычна зьнішалі
ключнае, невядомае. Немцаў не турбава чырвоныя партызаны. Трэ было пачы
ла ні мова, ні склад навучаньня тубыль наць адстрэльвацца.
Ён хацеў быць настаўнікам, але давяло
цаў. “І паверыш? Перад намі адкрыліся
дагэтуль невядомыя гарызонты. У прагра ся ўзяць у рукі зброю.
З усходу зноў напаўзала чырвоная на
ме адукацыі зьявіліся два загадкавыя сло
вы: “Гісторыя Беларусі”. Беларуская вала. І ён надзеў вопратку кадэта афі
гісторыя?! Ці ёсьць такая гісторыя? Ад цэрскае школы Беларускае Краёвае Аба
куль яна пачынаецца? Ці гэта запраўды роны. “...Вось гэткая, чорная; на шапцы –
магчыма, што Беларусь мае нейкую гісто “Пагоня”. Як, пытаесься, ставіліся да нас
рыю? Тое, што мы “тутэйшыя” бальшыня менчукі? Добра ставіліся. Заўважаць
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“Пагоню” – і ўсьміхаюцца. Віталіся з
намі, ухвалялі”.
Ён хацеў ваяваць і быў гатовы аддаць
жыцьцё за свой край і ягоную гісторыю,
але апынўся далёка ад яго. Ён быў жаўне
рам, і хвалі вайны матлялі яго безь ягона
га дазволу.
І прышоў той дзень. І надышла тая ноч
ў далёкай Італіі, калі ў адзіноце, у казар
ме польскага корпусу брытанскай арміі,
куды расфармавалі кадэтаў афіцэрскае
школы БКА, – залічылі туды як палякаў,
бо “няма” такой краіны Беларусь, і “ня
ма” такога народу беларусы – пасталелы
не па гадах юнак прысягаў шэптам СВА
ЁЙ радзіме – Беларусі. “Імем зямлі сва
ёй, маткі і ўсімі сьвятымі прысягаю выка
рыстаць рэшту жыцьця свайго, не пашка
даваць сілаў, каб у будучыні служыць ад
но народу свайму, пакрыўджанаму й па
няволенаму...”
Ён зразумеў, што змагацца за свой край
можна і за краем яго.
Будучыня. Няведамая далячынь...
“Час такі – ліха на яго!” Ніці якога лёсу
спрадаюць табе, Судзяніцы?..
“Ці паверыш. Бабка адна была навара
жыла мне, што пражыву жыцьцё вельмі
доўгае, але турбулентнае...” Бабка ні ў
чым не памылілася. Судзяніцы аберагалі
ягонае жыцьцё ў самых неверагодных аб
ставінах. Ён дакладна ведаў, для чаго.
Для таго, каб ён выканаў сваё жыцьцёвае
прызначэньне: пакінуць гісторыі й
літаратуры адзіны, маштабу эпапэі,
твор, што занатуе пакутны шлях на
захад Беларускае Краёвае Абароны і
ўсяго вызвольніцкага руху трагічных
40х. І яшчэ – гісторыю Беларусі пер
шае паловы 20 ст., што перажыла тры
акупацыі, зрабіўшыся полем брані
паміж двума гіганцкімі драпежнікамі.
Ён гатовы быў вяваць, але ўзяў у
рукі іншую зброю. І гэтая зброя ста
лася мінай запаволенага дзеяньня.
Я зганьбаваную Сьвятыню
Як мог, што сілаў аднаўляў.
На помач клікаў на чужыне,
Шляхі і вехі ўсталяваў.
Прысязе, дадзенай у адзіноце ў тую
гарачую італьянскую ноч у польскай
казарме, застаўся верным да канца
свайго доўгага і турбулентнага жыць
ця., апошняй думкай якога было —
Беларусь.
Кастусь Акула – Беларус, Жаўнер,
Пісьменьнік, Змагар.
40 дзён, як яго няма тут, побач з
намі. Ну, вось і ўсё. Адляцела ў Веч
насьць зорка. Сьпіральная вось Птушы
нага Шляху замкнулася.
Ня трэба сумаваць: бож ён пакінуў
нам ключы ад яго – сваю творчасьць.
“Калі, спадзяюся, некалі мае думкі вы
клічуць згадкі ці хваляваньні ў каторага
нашага суродзіча, дык запрашаю наве
даць сьвятыню маей адзіноты ... Сядзьце
побач, падумаем, паразважаем. Зь якога,
дазвольце спытаць, вы году й каторага
стагодзьдзя? Прызнаюся вам, люблю
зьвяртацца да тых, што пасьля прыйдуць.
Ці мала хто мяне, за маю пісаніну, дзіва
ком лічыць. Вы, пэўнеж, з адлегласьці
часу, інакш мяне разумееце. Апроч таго,
у вас яшчэ адна выгада: празь мяне вы мо
жаце зазірнуць у мой сьвет, а я ў ваш
аніяк не магу, бо вы йдзеце пасьля мяне,
значыцца ў нейкай меры будзеце й пра
дуктам такіх, ці падобных, як я. Таму, каб
пазнаць сябе, вы будзеце намагацца па
знаць нас, папярэднікаў, так, як і мы на
магаліся пазнаць сваіх прашчураў.”
Снуюць Судзяніцы мастацкую пражу
беларускае Вечнасьці...
І пакуль будзем помніць – будзе нам на
шая сіла.
І дабраслаўлены Ўсявышні
Нас сілай, верай надзяліў:
Народ наш на зямлі ня лішні!
Ён будзе жыць, як хваль прыліў...
Таронта, сакавік, 2008
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Слоўнік, зроблены на энтузіязме
На 908я ўгодкі ад нараджэньня і 28я ад сьмерці Валянтыны Жукоўскай8Пашкевіч (1916 – 2004)
“Ангельска-беларускі слоўнік” Валянтыны
Пашкевіч пад рэдакцыяй Сяргея Шупы, Менск 2006

Праца над слоўнікам пачалася вельмі даўно. Каб
зразумець вытокі й яго першапрычыну,трэба хоць коратка расказаць пра жыцьцё Валянтыны Пашкевіч.
25га сакавіка 2004 году перастала біцца сэрца бела
рускага пэдагога, грамадзкае і на ніве культуры дзяячкі
Валянтыны Пашкевіч. Усё сваё жыцьцё прысьвяціла яна
працы, накіраванай да асягненьня ідэалаў Акту 25 Са
кавіка і 25 сакавіка памерла.
Нарадзілася Валянтына Пашкевіч у сям’і радавітых
пружанцаў Берасьцейшчыны 5 лютага 1916 году – у
дзень сьмерці Аляізы ПашкевічЦёткі.
Ад калыскі да апошняга дыханьня Валянтына была
носьбітам жывое беларускае мовы. Сям’я Жукоўскіх
была нацыянальна сьведамая. Бацька яе Мікола атры
моўваў зь Вільні беларускую літаратуру – календары,
газэту “Крыніца” ды іншую пэрыёдыку, і чытаў яе для
ўсяе сям’і ўголас. І сілай рэчаў узгадоўваў і перадаваў
дзецям свой беларускі патрыятызм.
У Пружанах Валянтына скончыла польскія (беларус
кіх тады там не было) пачатковую і сярэднюю (гімназію)
школы. На заканчэньне сямігодкі, пачатковае школы,
яна, як найлепшая вучаніца, атрымала першую ўзнага
роду: том нямецкаполькага й польсканямецкага слоўні
ка. Тады яна не здавала сабе справы з таго, што ейная
ўзнагароды была свайго роду прароцтвам. Пачынаючы
зь пяцідзесятых гадоў свайго жыцьця, яна праз 25 год
пільна працавала над складаньнем ангельскабеларускага
слоўніка. Але гэта ўжо пасьля, у Таронта, Канада.
У 1935 годзе пасьля заканчэньня гуманістычнага тыпу
гімназіі імя Адама Міцкевіча ў Пружанах Валянтына, та
ды Жукоўская, паступіла на факультэт клясыкі – грэкі й
лаціны – мовы культуры старажытных Грэцыі й Рыму
ўнівэрсытэта Сьцяпана Батуры ў Вільні. Там яна адразу
ўключылася ў бурнае тады беларускае жыцьцё. Сталася
сяброўкаю Беларускага Студэнцкага Саюзу ў Вільні. Як
сябра ўправы гэтае арганізацыі поўніла функцыю скарб
ніка, наведвала лекцыі беларусаведы др. Янкі Станкеві
ча. У Беларускім музэі імя Івана Луцкевіча ў Вільні, калі
надавалася патрэба, поўніла функцыю правадніка.
Пасьля двух гадоў студыяў клясыкі, пераканаўшыся,
што цікавыя навукі старажытных моваў і культураў у
жыцьці могуць быць непрактычнымі, бо лаціну і грэцкую
перасталі вучыць у сярэдніх школах, яна перайшла на
факультэт фізыкаматэматычны.
У верасьні 1939 году Заходнюю Беларусь акупавала
савецкая Расея. Сталін адрэзаў Вільню – сэрца Беларусі
– ад беларускае нацыянальнае тэрыторыі й аддаў яе Жа
мойці (Жмудзі). Увосень, калі беларускім студэнтам
прыйшоў час ехаць на ўнівэрсытэт на навуку, Кацярына
Стаўбунік, ведамая беларуская дзяячка, дзякуючы якой
у Пружаншчыне, Кобрыншчыне і Піншчыне пашырала
ся беларуская літаратура зь Вільні, а зь ёю і беларуская
сьведамасьць, сабрала нас усіх беларускіх студэнтаў з
Пружаншчыны і сказала: “Дзеці, цяпер ня час на наву
ку. Усім вам трэба ісьці ў школы выкладаць беларускую
мову. Інакш, у школах Пружаншчыны беларускае мовы
ня будзе.” І так па адным беларускім студэнце зь Бела
рускага Студэнцкага Саюзу ў Вільні Кацярына Стаўбу
нік паслала ў школы Пружаншчыны выкладаць беларус
кую мову. Валентыну Жукоўскую, як найвыдатнейшую,
накіравалі ў былую польскую гімназію імя Адама
Міцкевіча. Так ёй давялося выкладаць беларускую мову
ў гімназіі, у якой раней вучылася. Апача працы ў школе
яна была выкладчыцай беларускае мовы й на курсе для
настаўнікаў – колішніх сваіх прафэсараў. І тут яна пера
каналася, якімі бясцэннымі былі студыі на філялягічным
факультэце грэкі й лаціны.
Як і шматлікім сябрам Беларускага Студэнцкага Саю
зу ў Вільні Валянтыне Жукоўскай наканавана было па
кінуць Беларусь. У другой палове 40х гадоў мінулага
стагодзьдзя яна ў Ангельскай зоне акупацыі Нямеччыны
ў беларускім ДП (перамешчаных асобаў) лягеры Ватэн
штэт выкладае ў беларускай гімназіі фізыку і апрача та
го праз некаторы час ёсьць кіраўнічкай – сьцяжной – бе
ларускага жаночага скаўтынгу ў беларускім лягеры Ва
тэнштэт. Многія пазьнейшыя беларускія дзяячкі й пат
рыёткі замежжа: Лёля Міхалюк, шматгадовая старшы
ня Згуртаваньня Беларусаў у Вялікай Брытаніі, сьв.
пам. Вера Бартуль у НьюЁрку, Кацярына Вініцкая зь
ЛёсАнжэлесу, Ірэна ПілецкаяІльчук з Чыкага, ву
чаніцы беларускай гімназіі й скаўткі ў лягеры Ватэн
штэт – гэта гадунцы Валянтыны Жукоўскай.

Зь ліпеня 1949 году Валянтына ў Таронта, Канада. Як
сяброўка Згуртаваньня Беларусаў Канады (ЗБК) на 2м
Агульным Зьезьдзе гэтае арганізацыі ў травені 1950 году
поўніць функцыю сакратара. Дакумэнтуе важную па
дзею беларускай нацыянальнай арганізацыі ў Канадзе.
У красавіку 1950 году Валянтына Жукоўская выйшла
замуж за беларуса з Ашмяны Міхася Пашкевіча. Яны
маюць двое дзяцей: Паўлюка й Эву і дзьве ўнучкі Лары
су й Галіну. У 5060х гадох Валянтына Пашкевіч аргані
затар і кіраўнік танцавальнага гуртка, які танцуе пера
дусім “Лявоніху” і “Крыжачок”. “Лявоніху” Валянтына
вучыла танцаваць яшчэ за савецкіх часоў сваіх вучняў у
былой гімназіі імя Адама Міцкевіча ў Пружанах. Песьня
і танец “Лявоніха” сёньня выкрэсьленыя з гісторыі бела
рускай культуры, бо яны, як і беларуская мова, ад
розьніваюць беларусаў ад расейцаў, украінцаў, палякаў
ды балтаў. Ніхто апрача беларусаў ня мае “Лявоніхі”.
Валентына заўсёды была абаронцам беларушчыны.
Калі ў 1939 годзе Саветы занялі Пружаны, іхныя ка
мандзіры, палітрукі хадзілі па хатах. Вось першаму ка
мандзіру, які зайшоў у нашу хату і пачаў гутарку, зь
якое вынікала, што ён беларус, Валянтына з абурэньнем
паставіла пытаньне: “Чаму дапусьцілі рэформузьні
шчэньне беларускай мовы ў 1933 годзе?” Палітрук нічо
га не адказаў, толькі глядзеў шырока адкрытымі вачыма
на абурэньне маладой жанчыны.

Восьжа наша “Лявоніха” ў 50я і 60я гады мінулага
стагодзьдзя красавала ў выкананьні таронцкага танца
вальнага гуртка пад кіраўніцтвам Валянтыны Пашкевіч.
А ў 70я гадох функцыю гэтую пераняла дачка Валянты
ны Эва Пашкевічанка.
Калі народжаныя ў Канадзе беларускія дзеці падрасьлі
да школьнага веку, Валянтына Пашкевіч зарганізавала і
праз 15 год сыстэматычна вяла беларускую суботнюю
школу пры царкве Сьв. Еўфрасіньні Палацкай у Тарон
та. Апрацавала для сваіх вучняў “Першую чытанку па
сьля лемантара для беларускіх дапаўняльных школаў”.
Чытанка выйшла друкам у Кліўлендзе ў 1968 годзе. Ва
лентына Пашкевіч, як пэдагог, разумела, што для наву
чаньня беларускае мовы ў чужым асяродзьдзі абавязко
ва патрэбны англямоўны падручнік, якога дагэтуль нідзе
не было. Над складаньне яго яна пільна год за годам пра
цавала. Рэдактарам падручніка быў сьв. памяці мовавед
праф. Антон Адамовіч у НьюЁрку. У выніку Валянтына
Пашкевіч стала аўтаркай англямоўнага падручніка “Бе
ларуская мова – Fundamental Byelorussian” – адзінага
сыстэматычнага і найбольш поўнага курсу беларускай
мовы для навучальных мэтаў за межамі Беларусі. Пад
ручнік апіраецца на правапіс Браніслава Тарашкевіча.
Як у прадмове падручніка сказана: “Кніга “Беларуская
мова – Fundamental Byelorussian” мае служыць ня толь
кі падручнікам беларускай мовы для вучняў, што
прайшлі ўжо лемантар, але таксама й дапаможнікам для
настаўнікаў. Дзеля гэтага некаторы граматычны матэ
рыял у ёй пададзены крыху шырэй, чым гэта трэба было
б даць толькі для вучняў. Наагул дадзены кароткі, але
поўны курс беларускай фанэтыкі й марфалёгіі.”
Два тамы падручніка “Беларуская мова – Funda
mental Byelorussian”, Кнігу 1 і Кнігу 2, выдаў друкам у
1974 і 1978 гадох Выдавецкі камітэт пры Каардынацый
най Радзе Беларусаў Канады ў Таронта.
Працуючы над англямоўным падручнікам, аўтарка ба
люча адчувала неабходнасьць ангельскабеларускага слоў
ніка, якога, дзеля тых самых ганебных прычынаў, якія

прывялі акупантаў БНР у 1933 годзе да рэформы бела
рускай мовы, у БССР не было. Не было яго нідзе.
І так, скончыўшы працу над падручнікам “Беларуская
мова – Fundamental Byelorussian” Валянтына Пашкевіч
узялася за складаньне слоўніка. Падрыхтавала яна вялі
кі (каля 50000 слоў) “Ангельскабеларускі слоўнік”, рэ
дагаваньнем і выданьнем якога заняўся Беларускі Інсты
тут Навукі й Мастацтва ў ЗША. Апублікавала яна арты
кул “Навучаньне беларускае мовы ў ангельскамоўным
асяродзьдзі” (Запісы БІНіМ, Нью Ёрк. 1983. №17).
Пра Валянтыну Пашкевіч ёсьць біяграфічная даведка
ў Беларускай Энцыкляпэдыі (Мінск. 1994). Дзеці яе
Паўлюк і Эва, калісь вучні беларускай суботняй школы,
пішуць, чытаюць і размаўляюць пабеларуску.
Такая была пілігрымка жыцьця, і такую спадчыну па
кінула Валянтына Пашкевіч. Кіраўніцтва БІНіМ у ЗША
назвала яе “ўзгадавальніцай маладога пакаленьня”. Др.
Янка Запруднік, які праводзіў рэдактарскую працу над
слоўнікам, падставу для якога дала Валянтына Паш
кевіч, сказаў: “Слоўнік гэты будзе манумэнтам для яе.”
Валянтына, як чалавек, была з натуры ўраўнаважаная
і ўмела ў розных абставінах утрымаць, ня раз з самавы
рачэньнем, раўнавагу і гармонію там, дзе жыцьцёвымі
турбуляцыямі гармонія была парушана.
Валянтына памерла, але душа яе жыве ў кожным, чыё
жыцьцё яна кранула, на каго зрабіла ўплыў, хто быў яе
вучнем, хто браў зь яе прыклад, хто шанаваў і любіў яе.
Жыве яна ў кожнай справе, у якую ўклала свае здоль
насьці, сілы, сваю няўтомную працу, сваё сэрца й душу.
Вечная ёй памяць! А душы яе супакой!
Перафразоўвачы твор Максіма Танка, скажам:
І сёньня вы, каго Валянціна любіла, з кім разам жыла
У сьмерць яе
– ня верце.
І ў час, калі яна зморана спачыла;
На стражы станьне
Славы й бясьсьмерця.
Любіла Валянтына Пашкевіч усіх, хто працаваў для
дабра беларускай вызвольнай справы, для разьвіцьця і
захаваньня роднай беларускай мовы, культуры й гісто
рыі. Любілі яна ўсіх, хто рупіўся і працаваў, каб “Ан
гельскабеларускі слоўнік” у выданьні друкам пабачыў
сьвет, а перад усім Беларусь. Калі ўнівэрсытэт Таронта
прапанаваў ёй выдаць слоўнік сваім коштам і даць ёй, як
аўтарцы, пэўную колькасьць паасобнікаў, то яна адказа
ла: “Гэта мяне ня ўладжвае, маім жаданьнем ёсьць, каб
кожная школа ў Беларусі мела паасобнік слоўніка.”
Беларуская служба Радыё Свабода 29 жніўня 2006 го
ду паведаміла: “Выдадзены ангельскабеларускі слоўнік
на аснове “тарашкевіцы”.
“Тарашкевіца” – скажаце, што адыходжу ад тэмы. Не
– усё на тую самую тэму пра змаганьне за беларускую
вызвольную справу. Браніслава Тарашкевіча, змагара за
гэтую справу, расейскасавецкія ўлады ў БССР расстра
лялі 29 лістапада 1938 году. Выдаўцы слоўніка, як і мы
ўсе, што пішам “тарашкевіцай”, стаім на стражы яго –
Браніслава Тарашкевіча – славы й бясьсьмерця. У Бела
рускую рэдакцыю Радыё Свабода ў лютым 1954 году па
ехаў з Таронта ў Мюнхэн арганізоўваць, накіраваны
Старшынём Рады БНР інж. Міколам Абрамчыкам, др.
Віцэнт ЖукГрышкевіч. І беларуская перадача Радыё
ВызваленьнеСвабода выйшла ў этэр 20 травеня 1954
году. І з таго часу яно бесперапынна весьціць на бела
рускай мове. І Мікола Абрамчык і Вінцэнт ЖукГрыш
кевіч ужо нябожчыкі. І заснавальнікі газэты “Наша
Ніва” браты Іван і Антон Луцкевічы ды іхныя супра
цоўнікі адыйшлі ў вечнасьць. А “Наша Ніва” й сёньня
надалей фармуе беларускую нацыю. І так у нас адно па
каленьне, будуючы падмурак, перадае наступнаму пака
леньню заданьне на сваіх асягненьнях будаваць далей
сьвятыню нашых ідэалаў незалежную Беларускую Бе
ларусь. І таму што новыя пакаленьні, ня гледжячы на
цяжкасьці й безупыннае варварскае нішчэньне здабы
тых каштоўнасьцяў, пераймаюць і вядуць далей працу
папярэднікаў, Беларуская Беларусь “на злосьць крыва
вым перашкодам” будзе збудавана нашымі супольнымі
высілкамі, так як супольнымі высілкамі выйшаў друкам
“Ангельскабеларускі слоўнік” аўтарства Валянтыны
Пашкевіч, рэдагаваны калектывам пад кіраўніцтвам Зо
ры Кіпель, Янкі Запрудніка ды агульнай рэдакцыяй пра
фэсійнага лексыкографа Сяргея Шупы.
Слава і бясьсьмерце вам, працаўнікі!
ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Раіса ЖУК8ГРЫШКЕВІЧ, сястра
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Да 90х угодкаў БНР
Угодкі БНР адзначаць
у Эўрапейскім
парлямэнце

Каляндар да 90-годзьдзя БНР
асьценны перакідны каляндар “БНР: 1918—
2008” складаецца з 12
бачынаў. Укладальнікі календара – дасьледчыкі беларускай
эміграцыі Алег і Натальля Гардзіенкі – вырашылі зьмясьціць у яго
партрэты ўсіх старшыняў Рады
(Янкі Серады, Язэпа Лёсіка,
Пятра Крэчаўскага, Васіля Захаркі, Міколы Абрамчыка, Вінцэнта Жук-Грышкевіча, Язэпа
Сажыча, Iвонкі Сурвіллы) і чатырох старшыняў Ўраду, што дзейнічаў у Беларусі: Язэпа Варонкі,
Антона Луцкевіча, Рамана Скірмунта, Вацлава Ластоўскага.
Прыводзіцца таксама прынагодны дакумэнт: напр. Трэцяя
Ўстаўная Грамата, каляндар на
канкрэтны месяц. З адваротнага
боку – біяграма гэтага дзеяча, а
таксама каляндар на 1918 год.
Зьмешчаны прадмовы Янкі Запрудніка і Сяргея Навумчыка.
Каляндар выйшаў дзякуючы
дапамозе Рады БНР і Згуртаваньня беларусаў сьвету “Бацькаўшчына”.
Замовіць каляндар, які выдадзены фарматам А4, можна праз
сайт www.knihi.net

Н

10–13 сакавіка ў Страсбургу ў рамках чарговай сэсіі Эўрапарля
мэнту пройдуць мерапрыемствы ў гонар 90годзьдзя абвешчаньня
Беларускай Народнай Рэспублікі пад назваю “Беларускі тыдзень”.
Сярод гасьцей “Беларускага тыдня” будуць старшыня Эўрапарля
мэнту ГансГерт Потэрынг, кіраўнік фракцыі Эўрапейскай народнай
партыі Джозэф Доўл, кіраўнік камітэту па замежных сувязях Яцэк
СарыюшВольскі.
Як паведамілі ў офісе ініцыятара гэтага праекту, кіраўніка дэлега
цыі па сувязях зь Беларусьсю, польскага дэпутата Яцка Прата
севіча, праграма ўключае паказ фільму рэжысэра Юрыя Хашчавац
кага “Плошча”, выставы мастакоў Алеся Марачкіна й Рыгора
Сітніцы, фатографаў Ігара Крашэўскага і Адама Тухлінскага. Запля
наваны таксама выступ гурту Зьмітра Вайцюшкевіча “WZ
Orchestra”.
Цягам тыдня запланаваныя дыскусіі й сустрэчы з прадстаўнікамі
беларускай грамадзкасьці, іх прэсканфэрэнцыя, а таксама абмен
думкамі па тэме “Незалежная Беларусь – неад’емная частка Эўро
пы”. Будзе паднімацца пытаньне, – якое лабіруюць беларуская апа
зыцыя і дэпутаты Эўрапарлямэнту, – пра паніжэньне памеру кон
сульскага збору зь беларусаў за шэнгенскія візы.
Сярод 24 запрошаных беларусаў – Старшыня Рады Беларускай
Народнай Рэспублікі Івонка Сурвілла, лідэр апазіцыі Аляксандар
Мілінкевіч, старшыня Партыі БНФ пэдагог Лявон Баршчэўскі, эка
наміст намесьнік старшыні Аб’яднанай грамадзянскай партыі Ярас
лаў Раманчук, былы палітвязень лідэр Хрысьціянскай Дэмакратыі
Павал Севярынец, паэт і дыплямат Генадзь Бураўкін, праваабарон
цы Алесь Бяляцкі і Валянцін Стэфановіч, прафэсарсацыёляг Ан
дрэй Вардамацкі.
“Беларускі тыдзень” арганізуе і фінансуе найбуйнейшая фракцыя
Эўрапарлямэнту — фракцыя Эўрапейскай народнай партыі – Эўра
пейскіх дэмакратаў.

charter97.org

Мы выйдзем шчыльнымі радамі?

Н

арэшце – сакавік. Час нашай
Волі. І новых спадзяваньняў.
Месяц белчырвонабелы. Што
там ні кажы, а набліжаецца, нібы экзамэн
у студэнта, адметная дата. Можа нават
рубеж. Дзевяностыя ўгодкі БНР. І хочам
мы таго ці не, а пэўныя вынікі падводзіць
давядзецца. Чагож мы дамагліся ў адбу
дове Бацькаўшчыны за гэтыя дзесяці
годзьдзі?
Заводы й будоўлі пакінем у спакоі. Бу
дуюць і кляпаюць штонебудзь жалезнае і
пры сацыялізме, і пры фашызме, і пры ўсіх
іншых “ізмах”. Гэта норма і толькі. Нічога
болей.
Найперш, напэўна, узгадаем мы цану,
якую заплаціў народ за тое, што мы сёнь
ня маем. І цана гэта – страшная. Мільёны
і мільёны зьнішчаных людзей. Амаль заду
шаная мова. Гістарычная памяць у стане
амнэзіі. Расколатая нацыя. Пустыя душы.
Краіна, у якой няўтульна і нялёгка жыць.
Ні адзін народ Эўропы не набываў за гэт
кую цану надзіва сьціплы дабрабыт. Як
жа магло здарыцца, што так неабачліва і
легкадумна ашукалі мы саміх сябе?
Ня хочацца ўзгадваць няшчаснага
Сізіфа. Няхай ён коціць свой кляты ка
мень на гару. Алеж сёньня нават клясы
каў нашых страшна перачытваць. Усё тое,
пра што пісалі некалі Багушэвіч, Купала,
Колас, Багдановіч ды Гарэцкі застаецца
актуальным. Гады ідуць, а мы – на тымжа
старце. І ўсё ў нас наперадзе.
Так, напэўна можна сябе і суцешыць.
Маўляў, ёсцьжа ў нас краіна. Незалеж
ная. І ўрад яе распавядае што ні дзень пра
неверагодныя посьпехі, якія заможным
краінам Эўропы нават і ня сніліся. Але
хіба краіна гэта наша? Сцяг гэты – наш? І
герб нагадвае надта Пагоню? А каму слу

жыць войска? Чые інтарэсы бароніць
міліцыя? І хіба ня нас спрабавалі ўзра
даваць паведамленьнем, што канстыту
цыйны акт гатовы да падпісаньня, і можна
чакаць неўзабаве інтэграцыйны рэфэрэн
дум? Цень ПаўночнаЗаходняга краю ўжо
блукае каля ўсходняй мяжы.
Беларусам пашчасьціла, што да ка
стрычніцкага перавароту пасьпела сфар
мавацца супольнасць таленавітых, высо
каадукаваных людзей, якія ў момант ката
строфы ўзялі на сябе адказнасьць за лёс
краіны. У варунках безнадзейных і жахлі
вых. Сусьветная вайна перарастала ўжо ў
вайну без правілаў. А яны ўпарта і на
стойліва будавалі дзяржаву Беларусь. І
выдатна разумелі, што аднавіць яе можа
толькі воля народу.
Ужо ў снежні 1917 году, адолеўшы ўсе
рознагалосьсі, яны склікалі ў Менску
Першы Ўсебеларускі зьезд, на які сабра
лася 1872 дэлегаты з усіх беларускіх аб
шараў. Ні аднаму з народаў былой імпэ
рыі гэткага прадстаўнічага кангрэсу ў той
час склікаць не ўдалося. Нават на Другі
Ўсерасейскі зьезд Саветаў, якім так гана
рылася потым бальшавіцкая ўлада, сабра
лася толькі 649 дэлегатаў. Новыя ўлада
ры так спалохаліся самавыяўленьня бела
русаў, што на разгон зьезду кінулі ўзброе
ных салдат. З куляметамі і бронетэхнікай.
Вунь куды сягаюць традыцыі сёньняшніх
уладаў!
Але той зьезд, адбіваючыся ад баль
шавіцкіх пагромшчыкаў, пасьпеў прагала
саваць за самавызначэньне Беларусі. Аб
раная дэлегатамі Рада зьезду атрымала
ўсе паўнамоцтвы на далейшую пабудову
дзяржавы. І ў адпаведнасьці з гэтым 25 са
кавіка 1918 году Беларуская Народная
Рэспубліка была абвешчана.

Наша краіна дзяржаўнасць аднавіла. І
працэдура гэта была юрыдычна бездакор
най. Усходні сусед цудоўна тое разумеў.
А таму пачаў настойліва даводзіць, што
БНР створана нямецкімі акупацыйнымі
ўладамі. Не паважалі савецкія правадыры
сваіх партнёраўнемцаў. А тыя выконвалі
старанна ўсе пункты мірнай дамовы з
бальшавіцкай Расеяй. Нямеччына не пры
знала БНР. І зрабіла ўсё магчымае, каб
перашкодзіць стварэньню войска Бела
русі. Каліб ня гэты магутны супраціў, хто
ведае, як павярнуласяб гісторыя. Былож
у тым сакавіку Трэцяй Устаўной Грама
тай даведзена да ўсіх: “Ад гэтага часу Бе
ларуская Народная Рэспубліка абвяшча
ецца незалежнаю і вольнаю дзяржавай”.
Чамуж мы сёньня так ўпарта ігнаруем
волю ўласнага народу? Хто даў нам права
перакрэсліць ягонае волевыяўленьне, вы
казанае ў неверагодна цяжкі час? І пад
мяніць яго прымітыўным муляжом дзяр
жаўнасьці – незабыўнай БССР? Яе ства
рылі нам суседзі. Яны і ёсьць сапраўдныя
гаспадары свайго стварэньня. Што захо
чуць, тое зь ім і зробяць.
Гэта толькі цёмным і малаадукаваным
людзям, якіх процьма ў кіраўніцтве сёнь
няшнім, падаецца выгодным і прэстыж
ным дэкляраваць паходжаньне РБ ад той
марыянэткавай ССРБ, абвешчанай па
сьпешліва і мітусьліва 1 студзеня 1919 го
ду. А то якжа – у агні народжаная!
На вялікі жаль для калгасных прапаган
дыстаў у расейскіх архівах захаваўся
тэкст тэлеграфных перамоваў наркама
нацыянальнасьцяў Сталіна і Мяснікова,
пагромшчыка Першага Ўсебеларускага
зьезду. Пасьля ўцёкаў падчас нямецкага
наступу ён заснаваў ў Смаленску гэтак
званы “Облисполкомзап”. Месца было

ціхім і спакойным, пакуль не адстукаў тэ
леграф сталінскія словы: “ЦК партии ре
шил по многим соображениям, о которых
теперь говорить не приходится, согла
ситься с белорусскими товарищами на об
разование Белорусского советского пра
вительства”. Мяснікоў быў проста ага
ломшаны – гэта што, уладу адбіраюць?
Але таварыш Сталін супакоў – ЦК яшчэ і
Літоўскую рэспубліку стварае, і ў тым
нічога нечаканага няма: “Практически
это нужно понять так, что работающие в
Облисполкомзапе партийные товарищи
должны будут разделиться на две группы
по указанным ветвям”.
Вось і ўся “слаўная гісторыя”. Шчыра і
адкрыта. І гэтая бюракратычная валтузь
ня ў межах адной канторы – той самы
“агонь”, у якім гартавалася савецкая рэ
спубліка?..
Колькіб ні стаялі мы на гістарычным
раздарожжы, а выбіраць усёж давядзец
ца. Рана ці позна, а трэба вызначыць, з
якога мы вытоку – з БНР ці БССР. І гэта
розныя шляхі. Адзін – у супольнасць
эўрапейскіх народаў. Другі – у імпэрскую
правінцыю, у нябыт.
25 сакавіка, дзевяностыя ўгодкі БНР.
Слова “юбілей” і ўвогуле варта былоб вы
несьці за дужкі. Напэўна, не просталіней
ных урачыстасьцяў чакаліб у гэты дзень
ад сваіх нашчадкаў тыя, хто ў ліхалецьце
ратаваў Краіну Беларусь. А найперш ра
зуменьня таго, што дзяржаве нашай ужо
тысяча гадоў. І мы памятаем тое і шануем.
І плошча, поўная няскораных, вольных
людзей, сакавіцкага ветру і нашых сьця
гоў – гэта ня проста прыкмета вялікага
сьвята. Гэта наш выбар.
Выбар назаўсёды.

У. ХАЛІП, charter97.org
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нью ёркаўскага аддзелу БеларускаАмэрыканскага Задзіночаньня
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Belarusan American Association, Inc.
16634 Gothic Drive, Jamaica, N.Y. 11432 Сусьветнае сеціва: www.baza%belarus.org

Лютаўскі сход аддзелу БАЗА

У

Фундацыі Крэчаўскага 10
лютага прайшоў чарговы
лютаўскі сход НьюЁрскага
аддзелу БАЗА. Напачатку сходу
старшыня аддзелу сп. Віталь Зайка
азнаёміў прысутных з падзеямі
апошняга месяцу ў Беларусі. У пры
ватнасьці ён закрануў узаемную ра
тацыю старшыні Канстытуцыйнага
суду і Генпракурора Беларусі, дзе
яньні ўладаў дзеля скасаваньня Кан
сэрватыўнаХрысьціянскай партыі
БНФ, вызваленьне зь вязьніцы ак
тывістаў “Маладога Фронту”, вай
сковыя “прыгоды” гамельчука З.
Жалезьнічэнкі, якога беспадстаўна
выключылі з унівэрсытэту і прызва
лі ў войска, дзе ён запатрабаваў, каб
зносіны зь ім вяліся пабеларуску.
Затым перад прысутнымі выступіў
сябар кіраўніцтва Згуртаваньня Бе
ларускай Моладзі ў Амэрыцы
(ЗБМА, Моладзь БАЗА) сп. Мікіта
Агароднік. Ён распавёў прысутным
пра гісторыю аднаўленьня і пра дзей
насьць маладзёвай арганізацыі БА
ЗА, пра імпрэзы апошняга году, у
ліку якіх скачкі з парашутам і спуск
па рацэ на чаўнах, падчас якіх былі
сабраныя сродкі на падтрымку было
му вязьню ГУЛАГу Цімоху Вострыка
ву і дзяячцы СБМ Надзеі Дземідовіч.
Наступным быў выступ сп. Анто
на Шукелойця. Ён меў гутарку пра
разбурэньне культурных набыткаў
Беларусі, у тым ліку архітэктурных

помнікаў, што адбывалася ў савец
кія часы і працягваецца сёньня. Сп.
Шукелойць адзначыў, што паўсюль,
дзе сягалі межы старабеларускай
дзяржавы — Вялікага Княства Лі
тоўскага, назіраўся эўрапейскі
стыль архітэктуры, напрыклад, не
было цыбулінаў на праваслаўных
цэрквах, барокавы стыль храмаў і г.
д. Усё гэта муляла і муляе вочы ра
сейцам ды іх мясцовым памагатым, і
дзеля гэтага вялося і вядзецца мэта
дычнае зьнішчэньне архітэктурных
помнікаў, як доказаў эўрапейскай
арыентацыі Беларусі, як сьведкаў
гістарычнай памяці народу. Сп. Шу
келойць падкрэсьліў, што абарона
помнікаў – ёсьць абаронай як міну
лага, гэтак і будучыні Беларусі. Сп.
Шукелойць таксама распавёў, у су
вязі з надыходзячым 90годзьдзем
абвешчаньня незалежнасьці БНР,
пра намер зрабіць сэрыю гутарак
пра беларускіх дзеячоў, што спры
чыніліся да Акту 25 Сакавіка, з якімі
сп. Шукелойць быў асабіста знаёмы.
Спн. Алла ОрсаРомано выступіла
з заўвагай адносна выразу “супра
цоўніцтва зь немцамі” ў дачыненьні
да беларускіх нацыянальных дзея
чоў пэрыяду 2й сусьветнай вайны.
Яна ў прыватнасьці падкрэсьліла,
што людзі, якія працавалі пад нем
цамі на карысьць свайго народу,
выкладалі ў школах, працавалі ў
шпіталях ды ў розных іншых галінах

Наступны сход
нью-ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца

13 красавіка 2008 году
ў Фундацыі імя П. Крэчэўскага па адрасу:
166/34 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432
Даезд цягніком падземкі F да прыпынку 169th
St.; адтуль прайсьці 2 блёкі ўверх да скрыжаваньня 167 й вул. і Готык Драйв.
Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.

Уплаты ў нью ёркаўскі аддзел БАЗА
Ахвяраваньні й складкі:
І. Бакланава . . . . .30
Н. Брылеўская . . .30
А. Бяляўскі . . . . . .30
В. Гойдзь . . . . . . . . .30
С. Гойдзь . . . . . . . . .30
В. Дворнік . . . . . . .30
В. Едзіновіч . . . . . .30
Т. Красоўская . . . .30

В. Мілюк . . . . . . . . .30
А. Міцкевіч . . . . . .30
Т. Міцкевіч . . . . . .30
В. Мытнік . . . . . . . .30
Э. Норык . . . . . . . . .30
С. Пятровіч . . . . . .30
А. Шынкароў . . . . .30

Шчыры дзякуй!

Уплаты ў Нью Ёрскі аддзел БАЗА дасылайце на адрас:
Belarusan American Association
P. O. Box 230249
Brooklyn, NY 11223
Чэкі выпісвайце на Belarusan American Аssociation.

гаспадаркі. Пытаньне тады стаяла:
або самым беларусам апанаваць па
сады, што былі ў мясцовых адміні
страцыях або дазволіць пераняць іх
расейцам і палякам, якія імкнуліся
скарыстаць іх на шкоду беларускім
людзям і беларускаму руху. Нівод
ная з асобаў, якія былі беларускімі
патрыётамі й пайшлі ў Беларускую
самапомач, СБМ, БЦР і г. д., не пад
трымлівала фашыстоўскай ідэалёгіі,
але мела на мэце дапамогу свайму
народу ва ўмовах, калі адно чужын
скае панаваньне зьмянілася іншым,
брутальнейшым і нялюдзкім. На гэ
тых людзей палявалі й савецкія пар
тызаны, і нямецкая гестапа, і польс
кая АК. Мужна выконваючы свай
нацыянальны абавязак, гэтыя людзі
мусяць называцца не “супрацоўні
камі”, а сапраўднымі героямі свайго
народу.
Спн. А. ОрсаРомано і сп. Валеры
Дворнік выступілі з дадатковай ін
фармацыяй пра звальненьне Франа
ка Вячоркі з вучобы і пра адмову З.
Жалезьнічэнкі прымаць прысягу па
расейску. З паведамленьнямі высту
пілі таксама Ўладыка Юры, З. Левіт.
Госьці аддзелу, пераважна моладзь,
прадставіліся і па традыцыі коратка
распавялі пра сябе.
У “Розным” прагучалі аб’явы і па
ведамленьні.

Віталь ЗАЙКА

Ад Галоўнай
Управы БАЗА

Н

а чарговым паседжаньні Галоўнай Управы,
якое адбылося 8га лютага была прынятая
адстаўка скарбніка Галоўнай Управы Ана
толя Тальянскага па ўласным жаданьні. Яму выказ
ваецца падзяка за старанную, хоць кароткую дзей
насьць. Пасаду скарбніка пераняў Сяргей Капытка.
Культурнаасьветніцкая сэкцыя правяла асобнае
паседжаньне, на якім даволі грунтоўна абмерка
валіся праекты культурнаасьветнай праграмы, якія
будуць разасланыя ў асобныя асяродкі БАЗА. Ся
род іх, у гэтым юбілейным для БНР годзе, пашы
рэньне ведаў пра розныя этапы дзейнасьці БНР. У
супрацоўніцтве з Радаю БНР рыхтуюцца адпавед
ныя інфармацыйныя матэрыялы пра БНР.
Праект нядзельнай школкі ў Брукліне ўжо
ажыцьцявіўся і першыя заняткі пад кіраўніцтвам
Галіны Падлескай прайшлі ў нядзелю 2га лютага.
З ініцыятывы фундацыі ОрсаРомано дзеці
многіх беларускамоўных асяродкаў атрымалі ка
лядныя падарункі. Да акцыі далучыліся сямействы
Капыткаў і Падлескіх.
Асяродкі. Асноўнай падзеяй апошніх месяцаў
былі спатканьні з галоўным рэдактарам “Нашай
Нівы” Андрэем Дыньком. Яны адбыліся ў Вашынг
тоне (Д. К.), Каліфорніі, НьюЁрку і НьюДжэрзі.
Падчас сустрэчаў да сп. Дынька час ад часу далу
чаўся Аляксей Мінчонак, журналіст Радыё Рацыя, і
журналістка Хартыі97.
Агульны сход аддзелу БАЗА ў Кліўленьдзе, які
быў прызначаны на 17га лютага, адкладзены на
пазьней.

Лісты ў рэдакцыю

У

кнізе ангельскага прафэсара Арлянда
Фігэса (Orlando Figes) пад назваю “Шэп
ты: прыватнае жыцьцё ў сталінскай Ра
сеі” (“The Whispers: Private Life in Stalin’s
Russia”) пішацца аб Беларусі і беларусах, якія па
цярпелі ад камуністычнага тэрору, перадусім у
1937 годзе.
Цяпер, калі камунізм праваліўся, варта тут за
цытаваць такую “пэрліну” савецкага пэдагога
тэарэтыка з 1924 году: “Любячы сваё дзіця,
бацькі ператвараюць яго ў эгаістычную істоту,
заахвочваючы яго бачыць сябе цэнтрам сусьве
ту”. Альбо наступная цытата: “У камуністычнай
утопіі ўся любоў паміж бацькамі й дзецьмі, му
жам і жонкаю была ўважана здрадлівай.”
Дык як некаторыя цяпер хварэюць на насталь
гію па камунізме?

У

№ 3 (506)

кнізе пад назваю “Царкоўныя ўказы”
(“Church Briefs”) з 1896 году аўтара
Ўіндгэма Анстіса Бэўса (Wyndham Anstis
Bews) распавядаецца аб ангельскай дапамозе, са
згоды ангельскіх каралёў, вернікампратэстантам
па ўсім сьвеце, улучна зь Літвою (Беларусьсю).
Гэтая дапамога была ахвяраваная:
 пратэстанцкім цэрквам ў Літве і для перакла
ду і выданьня Бібліі ў 1661 годзе;

 пратэстантам Польшчы й Лівоніі ў 1709 го
дзе;
 рэфармаваным япіскапальным цэрквам у
Вялікапольшчы і ў “рускай Польшчы” ў 1716 го
дзе.
Трэба заўважыць, што пад назваю “руская
Польшча” крыюцца беларускія і ўкраінскія зем
лі, якія пачалі лічыць польскімі пасьля Люблін
скай уніі 1569 году.

Міхась ШВЭДЗЮК

“Бацька” прыпільнаваў

В

ыданьне новых падручнікаў Лукашэнка
лічыць “пытаньнем дзяржаўнай важ
насьці”. Паводле ягонай думкі, выказанай
ў 2002 годзе, “старыя падучнікі шмат лешыя тых,
па якіх зараз школьнікі вучацца”, “у старых
кніжках быў толькі адзін клопат – ідалягічны пе
ракос, а сёньняшнія перакручваюць гістарчныя
факты. Падручнік павінен быць як меч, зроблены
зь цьвёрдай сталі”, – заявіў кіраўнік Беларусі. На
гэта, згодна ягоным словам, “грошай краіна не
пашкадуе”, а сам ён усё гэта прыпільнуе.
Інфармацыя гэтая была пададзена шэсьць гадоў
таму ў газэце “Форвэртс”, а цяпер усе падручнікі,
выдадзеныя ў 1990х гадох, ужо ёсьць выкінутыя
са школ. А нам трэба арганізоўваць беларусавед
нае навучаньне па хатах.

СС

Наведайце інтэрнэт-старонку Згуртаваньня Беларускай Моладзі ў Амэрыцы
www.zbma.net Апэратыўная інфармацыя аб падзеях у дыяспары.
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Заўвагі адносна дзейнасьці ў Нью/Ёрку
“Беларускага Маладзёвага Руху”

У

студзені 2006 году на маладзё
вым сэмінары, які прайшоў у
Фундацыі Крэчэўскага, была ад
ноўленая маладзёвая арганізацыя пры
БАЗА, Згуртаваньне Беларускае Моладзі
ў Амэрыцы (ЗБМА, Моладзь БАЗА).
Праз некалькі тыдняў пасьля гэтага ў
НьюЁрку было заяўлена пра стварэньне
Беларускага Моладзевага Руху Амэрыкі.
Здалося дзіўным, каб пасьля адной ма
ладзёвай арганізацыі тутжа паўставала
другая. Сп. Аляксандар Вінакураў, які
прадстаўляўся старшынём “Руху”, заяў
ляў, што ягоная арганізацыя віртуальная,
скіраваная на дзейнасьць у інтэрнэце. Ар
ганізацыя рэальна складалася ўсяго з
трохчатырох чалавек, але імкнулася
стварыць уяўленьне пра сябе, як пра ас
ноўную і найбольш дзейную структуру
беларускай дыяспары ў ЗША. Заяўленай
на створаным пазьней сайце мэтай яе
“з’яўляецца з’яднаньне і падтрымка бела
рускай моладзі ў ЗША, а таксама ства
рэнне незалежнага беларускага інтернэ
ту, спрыяньне разьвіцьцю дэмакратыі і
правоў чалавека на Беларусі, распаў
сюджваньне праўдзівай інфармацыі аб
жыцьці беларусаў сьвету” (стыль арыгі%
налу захаваны).
Аднак, насуперак заявам, “з’яднаньне”
вылілася ў несправакаваны канфлікт са
Згуртаваньнем Беларускай Моладзі ў
Амэрыцы (ЗБМА, Моладзьдзю БАЗА), а
пазьней і зь НьюЁрскім аддзелам БАЗА.
У адносінах да сябраў ЗБМА сп. Вінаку
раў дазваляў сабе пагрозы, у тым ліку
абяцаньні фізычнай расправы. На сходы

БАЗА пры саборы сьв. Кірылы Тураўска
га ў Брукліне прыходзіла шмат моладзі.
Прысутны на сходах сп. Вінакураў, ка
рыстаючыся тым, што госьці не заўсёды
маглі разабрацца, дзе якая арганізцыя,
запрашаў іх на свае імпрэзы, якія “Рух”
ладзіў паралельна імпрэзам ЗБМА і БА
ЗА. Для правядзеньня сваіх пікетаў
“Рух” без дазволу выкарыстоўваў сьцягі
й плякаты НьюЁрскага аддзелу БАЗА.
Калі кіраўніцтва аддзелу БАЗА запатра
бавала на час сходу аддзелу 11 сакавіка
2007 г. прыбраць раскладзеныя сп. Віна
куравым улёткі, той стаў дэмагагічна
заяўляць, што яго ўлёткі “хацелі выкі
нуць”. Ужываючы інтэнсіўную самарэк
ляму праз інтэрнэт і емэйл, “Рух” зь не
калькіх асобаў можа стварыць у неда
сьведчанага наведвальніка ягоных сайтаў
уражаньне аб сабе, як самай масавай і
ўплывовай беларускай структуры ў Нью
Ёрку. Тут сп. Вінакураву дарэчы прый
шоўся хаўрус з паасобнымі дзеячамі па
рафіяльнай рады сабору сьв. Кірылы Ту
раўскага ў Брукліне.
Напачатку спроба супрацоўніцтва па
рафіяльнай рады і сп. Вінакурава была не
зусім удалай. У абмен на стварэньне но
вага інтэрнэтсайту для сабору і БАПЦ
сп. Вінакураў запатрабаваў набыць у яго
і ўсталяваць у саборы бюст Васіля Быка
ва. Бюст Быкава стварыў скульптар
Алесь Шатэрнік, цесьць сп. Вінакурава.
Нягледзячы на павагу да вялікага бела
рускага пісьменьніка, прапанова была
адхіленая. Тады сп. Вінакураў заявіў, што
тады ён анулюе сваю прапанову адносна

стварэньня сайту БАПЦ і заблякуе яго.
На кароткі час ён так і зрабіў. Урэшце
быў абвешчаны збор грошай на куплю
бюста. Напачатку збору грашовых срод
каў сп. Вінакураў паставіў у пачатку сьпі
су ахвярадаўцаў імя Зянона Пазьняка,
хоць, як высьветлілася, гэта было зробле
на бязь ведама самога сп. Пазьняка. Пад
паважанае імя сабраная была пэўная су
ма грошай, бюст выкуплены й ўсталява
ны. Адносіны сп. Вінакурава і кіраўнікоў
парафіяльнай рады наладзіліся. Ідуць раз
мовы пра стварэньне мастацкага музэю
пры саборы, дырэктарам якога зьяўляец
ца сп. Вінакураў.
У гэтыж час сп. Вінакураў стаў дапа
магаць сп. Зянону Пазьняку ў справе
стварэньня асабістага сайту. Афіцыйны
сайт сп. Пазьняка быў створаны іншай
асобай і ўжо працаваў. Але той чалавек у
выніку канфлікту з сп. Вінакуравым быў
адхілены ад працы на сайце, а ўжо ство
раны ім сайт быў пераняты, без спасылкі
й узгаданьня стваральніка. Больш таго,
сп. Вінакураў стаў заяўляць, што ства
ральнік сайту патрабаваў ад сп. Пазьняка
1000 даляраў за працу, тады як на самой
справе сайт быў зроблены бясплатна.
Мінулай восеньню паўстала новая
праблема — без папярэджаньня, не па
раіўшыся зь НьюЁрскім аддзелам БАЗА,
парафіяльная рада сабору сьв. Кірылы
Тураўскага ў Брукліне заявіла пра намер
перадаць грамадзкую залю сабору на час
сьвяткаваньня Новага году ў распара
джэньне “Руху” сп. Вінакурава. Усе спро
бы нагадаць пра традыцыю правядзеньня

сьвяткаваньняў пры саборы аддзелам БА
ЗА і просьбы дазволіць БАЗАўскую ім
прэзу былі марныя. Перамовы, што прай
шлі пасьля гэтага, прывялі толькі да кам
праміснага варыянту, без удзелу БАЗА
як арганізацыі. У выніку БАЗА, старэй
шая беларукая арганізацыя ў ЗША, была
выціснутая з беларускага храму і адхіле
ная ад сьвяткаваньня Новага 2008 году.
Моладзь БАЗА была вымушаная, рэагую
чы на такую непавагу і пагарду ў адно
сінах да НьюЁрскага аддзелу БАЗА, пра
весьці сваё асобнае сьвяткаваньне, якое,
дарэчы, прайшло зь вялікім посьпехам.
Усё прыведзенае вышэй – толькі част
ка фактаў, якія сьведчаць пра мэтадыч
ную дэструкцыйную дзейнасьць сп. Аляк
сандра Вінакурава сярод беларускай гра
мады НьюЁрку і ваколіцаў. Прызнаючы
слушнасьць мэтаў стварэньня беларуска
моўных асяродкаў у інтэрнэце і пажада
насьць існаваньня ў НьюЁрку беларуска
га музэю, гэтаксама як і важнасьць аб
вешчаных “Рухам” сп. Вінакурава яд
наньня і падтрымкі моладзі, захаваньня
беларускай культуры й г. д., з сумам да
водзіцца канстатаваць, што ў выніку дзе
яньняў сп. Вінакурава адбываецца адва
ротнае. Скандалы й сваркі, якімі ад пачат
ку адзначылася ягоная дзейнасьць, пад
трыманыя парафіяльнай радай сабору
сьв. Кірылы Тураўскага ў Брукліне, разь
ядноўваюць беларускую моладзь і ствара
юць непатрэбную напружанасьць у бела
рускай грамадзе НьюЁрку і ваколіцаў,
робяць закалот, які не ідзе на карысьць ні
беларускай грамадзе, ні БАПЦ і БАЗА, ні
самому “Беларускаму Моладзёваму Ру
ху”, колькіб асобаў у яго не ўваходзіла.
Да сьветлых мэтаў нельга наблізіцца,
ужываючы несумленныя і аблудныя мэ
тады.

Віталь ЗАЙКА,
Старшыня Нью8Ёрскага аддзелу БАЗА

Вакол падзеяў у саборы сьв.
К. Тураўскага ў Брукліне

Ц

ягам апошняга году са
бор сьв. Кірылы Тураў
скага ў Брукліне (Бела
рускай Аўтакефальнай Правас
лаўнай Царквы) быў захоплены
групай парафіянаў, якія сама
вольна сталі на шлях прываты
зацыі грамадскага майна, якім
ёсьць будынак сабору. Дзеючы
насуперак іхных абавязкаў, гру
па гэтая адхіліла ўсіх нязгодных
зь ейнымі дзеяньнямі парафія
наў ад прыняцьця рашэньняў у
парафіяльных справах і, адкі
нуўшы хрысьціянскія вартасьці,
помсьціць ім за крытычныя вы
казваньні.
Папярэднічала гэтаму кампа
нія хлусьні, разьвязаная суп
раць сьвятара, кіраўніцы парафі
яльнага сястрыцства, шматгадо
вага сакратара царкоўнай рады і
кіраўніка царкоўнага хору, а так
сама супраць маладых парафія
наў. Завадатарам і натхняльні
кам кампаніі стаў скарбнік па
рафіі сп. Мікалай Сагановіч.
Перад парафіяльным сходам 3
чэрвеня 2007 году частка сябраў
парафіяльнай рады, у парушэнь
не Статуту БАПЦ, самаўпраўна
і беспадстаўна пазбавіла права
голасу 29 парафіянаў, якія апла
цілі парафіяльныя складкі. Пад
рыхтоўка да сходу і ягонае пра
вядзеньне адбываліся з ігнара
ваньнем Статуту БАПЦ. У знак
пратэсту тады вялікая коль

касьць парафіянаў пакінула
сход, і далей ён працягваўся без
належнага па Статуце кворуму.
У выніку незаконных дзеяньняў
часткі сябраў парафіяльнай ра
ды і недэмакратычна абранага
прэзыдыюму сходу самаўпраў
ства было замацаванае, і ў вуз
кім коле, з парушэньнем Стату
ту, прайшлі перавыбары пара
фіяльнай рады, у выніку чаго зь
яе складу былі выключаныя
шматгадовыя ахвярныя дзеячы
парафіі, уключаючы паважанага
і заслужанага для БАПЦ старэй
шага парафіяніна сп. Юрага
Касьцюкевіча; і двойчы ўзнага
роджанага падзячнымі архірэй
скімі граматамі сп. Мікалая
Вашкевіча; а на Барыса Данілю
ка, аднаго з выбітных актывістаў
разьвіцьця
і
ўмацаваньня
БАПЦ, абрынуліся цкаваньне і
абразы. На сходзе была незакон
на зацьверджаная справаздача
скарбніка сп. М. Сагановіча, та
ды як рэвізійная камісія начале з
спн. Валянцінай Балашчанка
выкрыла шматлікія парушэньні
й злоўжываньні, дапушчаныя
сп. М. Сагановічам.
У ліку парушэньняў сп. М. Са
гановіча было выкрыта наступ
нае. У шматлікіх выпадках ён
аплочваў выдаткі парафіі на
вялікія сумы сваімі пэрсаналь
нымі чэкамі, а затым пераводзіў
гэтыя сродкі з рахунку парафіі

на свой прыватны рахунак. Гэта
звычайна робіцца дзеля сьпі
саньня падаткаў пад відам даб
рачыннасьці, і таму такая прак
тыка ёсьць незаконнай згодна з
рэгуляцыямі падатковай служ
бы IRS. Выдаткі на суму 10540
даляраў не былі дакумэнтальна
абгрунтаваныя (чэкамі, наклад
нымі ці інш.). На некаторых чэ
ках на куплю будматэрыялаў ня
ма назваў і адрасоў крамаў, дзе
яны былі набытыя. Вялікія сумы
з рахунку сп. М. Сагановіч вы
пісваў на сваё імя, быццам, у
спагнаньне нейкіх даўгоў перад
ім, якія дакумэнтамі не пацьвяр
джаюцца. Сп. М. Сагановіч пе
ралічваў адпрацаваныя дабраах
вотнікамі гадзіны на грашовы
эквівалент, за які выдаваў па
сьведчаньні для зьмяншэньня
падаткаў, што забаронена рэгу
ляцыямі IRS. У выніку такіх ма
ніпуляцыяў сп. М. Сагановіча і
дзякуючы хаосу у ягоным каса
вым рахункаводстве, парафія,
бяз згоды правамоцнага пара
фіяльнага сходу, апынулася ў
даўгах.
Аб’яўлена пра стварэньне пры
саборы цывільнага музэю маста
цтва, які належным чынам не за
рэгістраваны. Музэй карыстаец
ца будынкам сабору без дазволу
духовых уладаў і правамоцнага
парафіяльнага сходу, што ства
рае пагрозу беспадаткаваму ста

тусу сабору. Пабудова памеш
каньня пад музэй вядзецца ў не
адпаведным, бо падземным, па
верху, і на будоўлю яго выдат
коўваюцца значныя сумы з гро
шай, назьбіраных на аднаўлень
не сабору.
24 лютага ў саборы прайшоў
яшчэ адзін парафіяльны сход,
вынікі якога ёсьць гэтакжа не
законныя й супярэчныя Статуту
БАПЦ, як і тое, што адбылося на
сходзе 3 чэрвеня 2007 году. Пе
рад сходам рэвізійная камісія
ізноў выкрыла новыя парушэнь
ні вядзеньня фінансавых спра
ваў сп. М. Сагановічам, але
справаздача старшыні рэвізій
най камісіі спн. В. Балашчанкі
не была заслуханая. Сход пра
водзіўся за замкнёнымі дзьвяры
ма. З ужыцьцём фізычнай сілы ў
залю не былі дапушчаныя пара
фіяне, якіх незаконна пазбавілі
права голасу. Зноў паўтарыліся

супрацьзаконныя дзеяньні – вя
лікая колькасьць парафіянаў бы
ла пазбаўленая права голасу.
Старшыня рэвізійнай камісіі
спн. В. Балашчанка была зьня
тая са сваёй пасады пад штуч
ным прэтэкстам. На яе месца
пастаўлены актывіст неправа
моцнай самазванай групы сп.
Сагановіча. Усе папярэднія па
рушэньні вядзеньня сходу паў
тарыліся ізноў.
Мы, парафіяне сабору сьв.
Кірылы Тураўскага ў Брукліне
патрабуем аднаўленьня спра
вядлівасьці і вяртаньня закон
насьці ў жыцьцё і дзейнасьці па
рафіі, і выказваем свой пратэст
супраць раскольніцкіх дзеянь
няў групы М. Сагановіча, якая
незаконна праводзіць прываты
зацыю грамадзкай маёмасьці бе
ларусаўвернікаў НьюЁрку.
Вернікі сабору
сьв. Кірылы Тураўскага
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Справаздачна/выбарчы сход ЗБМА

У

Фундацыі імя П. Крэчаўскага 2
сакавіка адбыўся справаздачна
перавыбарчы сход Згутраваньня
Беларускай Моладзі ў Амэрыцы.
Напачатку са справаздачай аб дзей
насьці за год выступіў старшыня арганіза
цыі Мікалай Цімашэнка. Ён падсумаваў
дзейнасьць арганізацыі і падзякаваў усім
людзям, хто прымалі актыўны ўдзел у ме
рапрыемствах, ладжаных ЗБМА. Дзей
насьць за год была расцэненая ім, як вык
лючна пасьпяховая. “Сіла нашае аргані
зацыі ў еднасьці нашых пазіцыяў”, – пад
крэсьліў старшыня.
Потым наконт зробленага за апошні
час выказваліся прысутныя.

Сп. Мікіта Агароднік узгадаў Новы год,
як самае пасьпяховае і складанае мера
прыемства. Сп. Агароднік вызначыў на
ступным прыярытэтам паляпшэньне
якасьці сайту ЗБМА.
Сп. Андрэй Чыж заклікаў часьцей пра
водзіць сходы арганізацыі.
Спчн. Гражына Залеўская заклікала да
большага падзелу абавязкаў і шырэйшага
інфармаваньня аб зробленым.
Кожны прысутны на сходзе меў магчы
масьць выказаць свае заўвагі аб прароб
ленай працы й даць ёй ацэнку.
Калі пачаліся выбары кіраўніцтва, то на
пасаду старшыні было высунута дзьве
кандыдаты: Мікалая Цімашэнкі і Гражы

на Залеўскай. Кандыдаты агалосілі свае
праграмы дзейнасьці на 2008 год.
Галасаваньне было таемным, і абсалю
товай большынёю галасоў на новы тэрмін
быў пераабраны Мікалай Цімашэнка.
Праграма Новага Старшыні на 2008:
1. Узмацненьне сувязяў зь беларускімі
арганізацыямі.
2. Працяг акцыі “Дапамажы забытым
героям”.
3. Падтрымка працы НьюЁркскага ад
дзелу БАЗА і яго кіраўніка Віталя Зайкі.
4. Сустрэча са старэйшымі эмігрантамі
для перайманьня досьведу.
5. Увага рэлігійным патрэбам беларус
кай моладзі ЗША.
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6. Увага адукацыйным патрэбам сброў.
7. Рэгулярныя сходы.
Абавязкі сакратара сходу выконваў
Ільля Куніцкі.
Пасьля сходу ў склад арганізацыі было
прынята два новыя сябры: Ірына Бакла
нава і Аляксандар Бяляўскі.
Таксама былі абмеркаваныя праблемы,
якія апошнім часам узьніклі ў беларускай
грамадзе ў НьюЁрку, менавіта, апошні
выпадак, калі старшыню ЗБМА не да
пусьцілі на парафіяльны сход 24 лютага ў
саборы сьв. К. Тураўскага ў Брукліне.
Быў прыняты заклік разабрацца ў гэтай
канфліктнай сытуацыі і даць належную
ацэнку паводзінам Аляксандра Вінакура
ва ў дачыненьні да моладзі ЗБМА і
кіраўніцтва НьюЁркскага аддзелу БАЗА.

Прысутны

Згуртаваньне Беларускай Моладзі ў Амэрыцы

(ЗБМА, Моладзь БАЗА)

Вынікі працы за 2007 год

М

інулы 2007 год быў вельмі на
сычаным важнымі для бела
рускай дыяспары ў ЗША па
дзеямі. ЗБМА стала актыўным удзель
нікам і арганізатарам большасьці мера
прыемстваў. У параўнаньні з папярэднім
годам павялічылася колькасьць і
якасьць праведзеных імпрэзаў. Склад
арганізацыі павялічыўся за кошт далу
чэньня новых актыўных сяброў. Ніжэй
будзе пададзены далёка ня поўны сьпіс
імпрэзаў, у якіх нашая арганізацыя бра
ла ўдзел.
27 студзеня, у суботу, у саборы сьвя
тога Кірылы Тураўскага ў Брукліне ад
былася талака. На заклік Беларуска
Амэрыканскага Задзіночаньня сябры
ЗБМА ўдзельнічалі ў рамонце сьвятыні.
У лютым распачалася актыўная пад
рыхтоўка да Кангрэса БеларускаАмэ
рыканскага Задзіночаньня, на якім па
вінены былі пераабраць старшыню ар
ганізацыі. 4 лютага, адразу пасьля су
стрэчы з Івонкай Сурвіллай, адбылася
размова сп. Вячкі Станкевіча, колішняга
дырэктара Беларускай службы Радыё
Свабода, а сёньня намесьніка Старшыні
Рады БНР, зь сябрамі ЗБМА. Сп. Стан
кевіч прэзэнтаваў сябе, як аднаго з кан
дыдатаў на пасаду старшыні БАЗА.
16 лютага ў Вашынгтоне ЗБМА правя
ло акцыю пратэсту сумесна з суродзіча
мі з Вашынгтону. На акцыю, якая прай
шла ля беларускай амбасады, зь Нью
Ёрку прыехала 30 сябраў ЗБМА і БАЗА.
Прысутнічалі дыпляматы краінаў Эўра
зьвязу, шмат амэрыканскіх студэнтаў і
беларусаў, якія навучаюцца ў амэры
канскіх унівэрсытэтах. Пратэстоўцы
патрабавалі спыненьня дыскрымінацыі
беларускай мовы, вызваленьня паліт
вязьняў, прыцягненьня выканаўцаў рэп
рэсіяў і асабіста А. Лукашэнку да
крымінальнай адказнасьці.
25 лютага ў саборы сьв. К. Тураўскага
ЗБМА арганізавала сустрэчу з тагачас
ным настаяцелем сабору а. Пятром. Быў
праведзены экскурс у гісторыя царквы.
А. Пётр распавёў пра правілы паводзі
наў у сьвятыні, асаблівасьцях Багаслуж
бы ды адказаў на пытаньні.
18 сакавіка, у нядзелю, БАЗА і ЗБМА
правялі дэманстрацыю салідарнасьці,
прысьвечаную гадавіне падзеяў на пло
шчы Каліноўскага ў Менску. “Як жыць,
дык жыць для Беларусі” – пад такім лё
зунгам у НьюЁрку насупраць будынка
ААН прайшла гэтая акцыя .
25 сакавіка 2007 году ў грамадзкай
залі пры саборы Кірылы Тураўскага ў
Брукліне сябры ЗБМА удзельнічалі ў
правядзеньні сьвяткаваньня 89х угод
каў абвешчаньня незалежнасьці Бела
рускай Народнай Рэспублікі.
На запыт ЗБМА мэр НьюЁрку Майкл
Блюмбэрг абвесьціў 25 сакавіка ‘’Днём

беларускай незалежнасьці’’ ў НьюЁрку.
25 сакавіка ЗБМА абвясьціла аб па
чатку акцыі па дапамозе былым ахвярам
савецкіх рэпрэсій, удзельнікам беларус
кага антысавецкага партызанскага руху.
У межах акцыі “Дапамажы забытым ге
роям” была зарганізаваная фінансавая і
іншая дапамога гэтым людзям.
9 красавіка 2007 году ў Брукліне ад
быўся канцэрт Лявона Вольскага. Сяб
ры ЗБМА ўзялі на сябе арганізацыю і
правядзеньне канцэрту, якую без пера
большаньня можна лічыць галоўнай
культурнай падзеяй году ў жыцьці бела
рускай моладзі ў ЗША.
22 красавіка, ў нядзелю, y грамадзкай
залі пры саборы сьв. К. Тураўскага ў
Брукліне адбылася прэзэнтацыя апош
ніх паэтычных кніг Зянона Пазьняка:
паэмы “Вялікае Княства” і зборніка вер
шаў і фатаграфіяў “Дарога”. Пад кі
раўніцтвам сп. Валі Якімовіч сябры
ЗБМА правялі дадзеную прэзэнтацыю.
26 красавіка 2007 году ў НьюЁрку
прайшоў мітынг, прымеркаваны да 21
гадавіны Чарнобыльскай катастрофы.
Мітынг быў падрыхтаваны БАЗА разам
з ЗБМА і прысьвечаны салідарнасьці з
пацярпелымі ад аварыі, а таксама з апа
зыцыйнымі сіламі, якія выйшлі на “Чар
нобыльскі шлях” у Беларусі.
ЗБМА ганарыцца посьпехам і адука
цыяй кожнага сябра арганізацыі. Скар
бнік ЗБМА заняў 10е месца ў фінанса
вым спаборніцтве, якое праводзілася
аўтарытэтным фінансавым выданьнем
ЗША – часапісам Bаrrоn’s. Спаборніц
тва праходзіла з 30 кастрычніка да 30 са
кавіка 2007 году. У ім бралі ўдзел каля
2000 чалавек – 1847 студэнтаў і 131 пра
фэсар унівэрсытэтаў ЗША.
ЗБМА прыняло актыўны удзел у спра
ваздачнавыбарчым сходзе НьюЁрска
га аддзелу БАЗА, які адбыўся 20 траве
ня. Было абранае новае кіраўніцтва ад
дзелу, а таксама дэлегаты аддзелу на
Кангрэс БАЗА, які быў праведзены 26
траўня. Сярод дэлегатаў на Кангрэс бы
ло 9 сябраў ЗБМА. Сябры арганізацыі
таксама былі ўключаныя ў кіруючыя ор
ганы НьюЁркскага аддзелу БАЗА.
26 травеня 2007 году прайшоў 26ы
Кангрэс БАЗА. У прэзыдыюм Kангрэсу
была абраная сяброўка ЗБМА Тацьцяна
Кулакевіч (сакратар). У мандатную ка
місію ўваходзіў Мікіта Агароднік. На
прапанову новага старшыні ў Галоўную
ўправу была абраная сяброўка ЗБМА
Гражына Залеўская.
10 чэрвеня ў залі БеларускаАмэрыка
нскага Цэнтру ў СаўтРывэры, Нью
Джэрзі, сябры ЗБМА былі гасьцямі
сьвяткаваньня 80годзьдзя дырэктара
БІНіМ Вітаўта Кіпеля.
БАЗА праводзіла 2324 чэрвеня Ку
пальле, якое адбылося ў мясьціне Крос

Рывэр на поўнач ад НьюЁрку. ЗБМА
прыняло ўдзел у падрыхтоўцы і правя
дзеньні мерапрыемства.
15 ліпеня прайшло адкрыцьцё Тыдня
Паняволеных Народаў, якое традыцый
на пачынаецца Маршам Паняволеных
Народаў, у якім самы актыўны ўдзел
прынялі сябры ЗБМА.
5 жніўня 2007 адбылася акцыя “Шля
хам Вострыкава” па ўшанаваньню по
дзьвіга беларускага патрыёта і нацыя
наліста Цімоха Вострыкава, які ў 1953
годзе быў скінуты з парашутам у Бела
русь. Пасьля скачкоў адбыўся збор ах
вяраваньняў на падтрымку Вострыкава.
Дапамога сп Вострыкаву аказвалі неад
наразова.
19 жніўня, у нядзелю, сябры ЗБМА
прынялі ўдзел у сьвяткаваньні Яблычна
га спасу, які ладзіўся НьюДжэрзійскім
аддзелам БАЗА. Пасьля заканчэньня
сьвяткаваньня моладзь наведала бела
рускія могілкі. Беларускія юнакі й юнач
кі аддалі даніну пашаны спачыўшым там
суродзічам. Азнаёміў прысутных з
гісторыяй могілак і з лёсамі спачыўшых
старшыня ЗБМА.
25 жніўня, у суботу, ЗБМА правяло
чарговую акцыю па ўшанаваньню подзь
віга беларусаў і беларусак, якіх ня здо
леў зламаць злачынны савецкі рэжым.
Адбыўся спуск па рацэ Дэлавар на чаў
нах. У час вандроўкі былі зачытаныя
ўспаміны спадарыні Надзеі Дземідовіч –
сяброўкі СБМ, вязьня ГУЛАГу, удзель
ніцы лягернага Кенгірскага паўстаньня
1954 году. Таксама была сабраная дапа
мога для яе.
17 кастрычніка 2007 года сябры арга
нізацыі ўзялі ўдзел ва ўкраінскім “Мар
шы Памяці”, прысьвечаным 75й га
давіне галадамору ва Ўкраіне. Беларус
кая моладзь прыняла ўдзел у маршы па
51й вуліцы ў НьюЁрку, а пасьля ў
памінальнай службе ў саборы сьв. Пат
рыка. Беларусы са сьцягамі займалі мес
ца на трыбуне для ганаровых гасьцей.
Перад Багаслужбай адбылася сустрэча
з прадстаўнікамі ўкраінскай моладзі й з
вэтэранамі паваеннага антысавецкага
руху ва Ўкраіне. Сябры БАЗА і ЗБМА
былі адзінымі прадстаўнікамі народаў,
прыгнечаных камунізмам, якія прынялі
ўдзел у Маршы.
6 сьнежня сябры БАЗА ў Вашынгтоне
арганізавалі сустрэчу з дэлегацыяй бе
ларускай апазыцыі. Апазыцыянэры
прыбыла на сустрэчу ў поўным складзе,
уключаючы Аляксандра Мілінкевіча,
Анатоля Лябедзькі, Паўла Севярынца і
іншых. Акрамя беларусаў, якія жывуць
ў Вашынгтоне і ваколіцах, на сустрэчу
завітала прадстаўнічая група ЗБМА зь
НьюДжэрзі й НьюЁрку на чале зь Мі
колам Цімашэнкам. Сябры ЗБМА мелі
асобную сустрэчу з Паўлам Севярын

цам, на якой ён падзякаваў арганізацыі
за яе дзейнасьць.
Фінальным акордам дзейнасьці мола
дзі было сьвяткаваньне Новага году.
Правядзеньня імпрэзы запатрабавала
поўнага напружаньня сілаў і стала рэ
альнай праверкай ЗБМА на жывучасьць
і тое, ці мае арганізацыя будучыню.
Імпрэза прайшла выдатна.
Хацеласяб падзякаваць сябрам арга
нізацыі, якія далі магчымасьць былым
вязьням ГУЛАГу атрымаць доступ да
блакаваных рэжымам сродкаў масавай
інфармацыі, а менавіта Тацьцяне Кула
кевіч, Ільлі Куніцкаму, Натальлі Петух,
Міколу Салянскіаму Але Ермаковіч, На
тальлі Брылеўскай, Марыне Пацічук,
Віталю Ракуцю, Сьвятлане Чарэдніка
вай і многія тым, хто не захацеў, каб іх
імёны фігуравалі ў артукуле зза рэп
рэсіўнай палітыкі беларускіх уладаў.
Мела нашая арганізацыя летась акра
мя посьпехаў і вострыя спрэчкі і кан
флікты. Ня ўсе прадстаўнікі беларускай
дыяспары падзяляюць погляд на ролю
самастойнай думкамі й духам моладзі на
будучыню беларускае грамады. ЗБМА і
найбольш актыўныя яе сябры, адчулі на
сабе ціск з боку некаторых нашых суай
чыньнікаў. Прытрымліваючыся прын
цыпу “не выносіць сьмецьце з хаты”,
ЗБМА фактычна была адціснутая ад
жыцьця сабору сьвятога Кірылы Тураў
скага ў Брукліне. Асобныя актывісты
парафіяльнай рады абвінавацілі моладзь
у амаральных і антыхрысьціянскіх па
водзінах, антыбеларускай дзейнасьці і г.
д. Фіналам стала тое, што старшыня
ЗБМА быў пахамску недапушчаны на
парафіяльны справаздачнавыбарчы
сход.
Грамада! Мы мусім зьвярнуць увагу на
нашыя агульныя праблемы. Настала па
ра даць адпор хамству! Ня можна дапус
каць неадукаваных скандальных асобаў
з дыктатарскімі замашкамі да кіраў
ніцтва нашымі арганізацыямі. Яны толь
кі адпіхнуць сумленных людзей ад гра
мадзкай працы. Шкода ад іхняй дзей
насьці будзе нашмат большаю за тую
карысьць, якую яны быццамбы прыно
сяць нашай грамадзе. І першыя вынікі
мы ўжо бачым.
Падводзячы вынікі насычанага падзе
ямі 2007 году, можна сказаць, што стаў
ён годам моладзі. Беларуская моладзь
ЗША, і ў прыватнасьці ЗБМА, актыўна
прымалі ўдзел у жыцці беларускай ды
яспары. ЗБМА паказала сябе сапраўд
ным моладзёвым рэзэрвам БАЗА. Мо
ладзь паказала, што мае свой погляд на
тое, якой павінна быць будучыня бела
рускай дыяспары ў ЗША.

Мікалай ЦІМАШЭНКА,
старшыня ЗБМА
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Нашая фанатэка “T e s t a m e n t u m T e r r a e ”:
таямніца беларускіх дудароў прыадчыненая!

М

не ўжо даводзілася
распавядаць на прык
ладзе творчасьці гур
та “Стары Ольса” пра беларускі
культурніцкі фэнамэн апошніх
гадоў – адраджэньне беларус
кай дуды, як найстаражытней
шага нацыянальнага музычнага
інструмэнта. Мэдыявальны (гэ
та значыць, cкіраваны на сярэд
невечную тэматыку) музычны
рух ў Беларусі культывуе свае
адметнасьці, назапашвае гіста
рычны рэпэртуар і таму мае
поўнае права на сваё пачэснае
месца ў аналах нацыянальнай
культуры ХХІ стагодзьдзя.
Сам панятак музычнага руху,
на маю думку, вымагае ад яго
чыньнікаў ня толькі стварэньня
ці адраджэньня твораў азнача
най (у нашым выпадку – сярэд
нявечнай) тэматыкі, але і наяў
насьці хоць нейкай арганізацый
най структуры. У выпадку з ру
хам за адраджэньне беларускай
дуды мы маем ўжо некалькі важ
нейшых дасягненьняў. Папер
шае, сучасныя беларускія дуда
ры стварылі ў Менску свой “Ду
дарскі клюб”, у якім могуць аб
меньвацца вопытам ў тэхніцы
выкананьня на дудзе розных ты
паў. Падругое, штогод у Бела
русі ладзіцца міжнародны “Ду
дарскі фэст”, дзе дудары з роз
ных краінаў дэманструюць прак
тыку выкананьня на інструмэн
це, які, нагадаю, па міжнароднай
тэрміналогіі завецца bagpipers.
Адно з важкіх дасягненьняў
беларускіх дудароў – гэта тое,
што больш спрактыкаваныя вы
канаўцы і майстры перадаюць
маладым дударам свой бясцэн
ны вопыт, назапашаны дзясят
камі гадоў дасьледваньяў і экс
пэрымэнтаў. Неафіты беларус
кай дуды прагнуць спасьцігнуць
гэтую навуку як мага больш дак
ладна, з мэтай яшчэ шчыльней
шага набліжэньня да аўтэнтыч
ных узораў. Адным з такіх дапыт
лівых і карпатлівых выканаўцаў
на айчыннай мэдыявальнай сцэ
не быў прызнаны малады бела
рускі дудар Юрась Панкевіч –
першы вучань знакамітага да
следчыка і майстрадудара Тода

ра Кашкурэвіча. Працэс ягонага
росту як выканаўцы і прызнань
ня быў распачаты на традыцый
ным менскім “Лошыцкім фэсь
це” ў 2006 годзе, калі на конкур
се маладых дудароў Юрась быў
названы лепшым. І гэта была не
выпадковасьць: музыка валодае
ўнікальнай “закрытай” выканаў
чай манэрай, характэрнай для
беларускай школы (адроджанай
па захаваных нотных запісах і
фанаграмах дударамі Алесем
Ласём і Тодарам Кашкурэвічам).
Да тагож, Юрась выдатна вало
дае ня толькі беларускай, але і
нямецкім і швэцкім тыпам bag
pipers. Самжа Ю. Панкевіч ад
значае, што такая незвычайная
выканаўчая манэра і дамапагла
яму тады перамагчы: “Думаю,
што першае месца я заняў таму,
што выканаў праграму беларус
кай сярэднявечнай музыкі. Ак
рамя гэтага, на фэсьце прак
тычна ніхто, акрамя мяне, ня
граў у “закрытай” манэры,
якая характэрная для беларус
кай традыцыі. Гэтую манэру
мне ўдалося засвоіць дзякуючы
Тодару Кашкурэвічу. Цяпер я
магу граць як ў “закрытай”, так
і ў “адкрытай” манэрах” (“Му
зычная газета” № 15,
19.04.2007 г.)
І ўсёж, што гэта за такая на
цыянальная беларуская та
ямніца – “закрытая” манэра
выкананьня, пра якую так
шмат гавораць у асяродках бе
ларускіх дудароў? Адказ на гэ
тае пытаньне можна знайсьці
на трэках розных музычных
плыт, ад беларускалетувіскага
праекту
Тодар
Кашку
рэвіч–Гвідас КовераПетрас
Вішняўскас “Tylos Labanoro”
(“Цішы Лабаноры”) да CD “Ду
дарскі фэст”, на якім гучаць трэ
кі з запісамі прадстаўнікоў роз
ных дударскіх школ і стыляў вы
кананьня, як на эўрапейскіх bag
pipers, так і на беларускіх дудах.
Але паказальным ў гэтым сэн
се дыскам можна назваць дэбют
ны альбом гурта “Testamentum
Terrae” (“Запавет зямлі”), які
названы аўтарамі “Слаўны па
ніч”. І гэта ня дзіўна, бо кіраў
ніком гэтага гурта зьяўляецца
той самы беларускі дударсама
родак Юрась Панкевіч! Бо яго
ная манера стала асноватворчай
для гучаньня “Testamentum
Terrae”. І вось у беларускіх слу
хачоў зьявілася магчымасьць
ацаніць іх дэбютны альбом.
Зьвернем ўвагу на гучаньне га
лоўнага ансамблевага інстру
мэнта – дуды. Непараўнальны
тэмбр інструмэнта, дынаміка гу
ку, яе выканаўчыя магчымасьці

ў кожнай краіне розныя і нават ў
многім непадобныя. Вось і “за
крытая” беларуская традыцыя
адрозьніваецца наяўнасьцю ў
кожнай выкананай на інстру
мэнце ноце падвоенага фаршла
га (кароткага мэлядычнага
ўпрыгожваньня, які выконваюць
перад асноўным гукам), што
вельмі характэрна для граньня ў
беларускай нацыянальнай тра
дыцыі. Такія гарманічныя ўпры
гожваньні робяць мэлядычную
лінію дуды яскравай, гнуткай і
цалкам не падобнай ні на што
іншае. І няма лепшай кампазы
цыі для ілюстрацыі адзначаных
адрозьненьняў, чым фірмовая
“тэстамэнтаўская” “Полька”.
Не выпадкова, што яе мэлёдыя
была прадстаўлена тэлегледа
чам праграмы ОНТ “Контуры”.
Праграмы гэтага каналу можна

канструкцыяў, якія былі распаў
сюджаны ў краінах Эўропы і ў
Вялікім Княстве Літоўскім. Доб
рым дадаткам да дуды, у гэтых
кампазыцыях сталі інструмэн
тальныя партыі іншых ўдзельні
каў гурта. Маю на ўвазе скры
пачку і вакалістку Надзею Пра
цько і лютніста Алеся Сушкова.
Разам гэтыя “траістыя” музыкі і
стварылі непаўторную акустыч
ную аўру гурта “Testamentum
Terrae” ў інструмэнтальных тво
рах, якія прадстаўленыя на дыс
ку – “Быліна”, “Журба”.
Але “разынкай” рэпэртуару,
эмацыйным цэнтрам дыску
“Слаўны паніч” зьяўляюцца
іншыя кампазыцыі. Для выка
наўцаў характэрна таксама і вы
кананьне драматычнага рэпэр
туару, які яны адшукалі ў зборах
вядомага этнографа ХІХ ста

толькі ўмоўна назваць беларус
кімі. Тым больш важна, што вы
канаўцы з гурта “Testamentum
Terrae” змаглі данесьці тэлегле
дачам ОНТ тую ісьціну, што жы
ве ня толькі арыгінальная бела
руская дуда, але і цудоўная бела
руская мова: на расейскамоўныя
пытаньні вядучага Аверкава му
зыкі гурта прынцыпова адказва
лі пабеларуску, пацьвярджаю
чы свае словы цудоўнымі стара
жытнымі мэлёдыямі для дуды!
Але вернемся да музычнага
зьместу альбому “Слаўны паніч”,
неад’емнай часткай якой зьяўля
юцца яскравыя танцавальныя
рытмы. Упэўнены, што слухачы
з аднолькавым задавальненьнем
пазнаёмяцца з мэлёдыяй трады
цыйнага для нашых краёў “Кра
кавяка” і з эўрапейскімі рытмамі
“Branle Neversit”. Бо як ужо я
адзначаў, Юрась Панкевіч вало
дае ня толькі беларускімі дудамі,
але і грае на bagpipers іншых

годзьдзя М. Федароўскага. І гэ
тыя творы прадстаўляюць той
пласт нашай культуры, на які ня
шмат зьвярталі ўвагі іншыя мэ
дыявальныя выканаўцы. Ціка
вай ў гэтым сэнсе зьяўляецца гі
старычная баляда “Слаўны па
ніч”, узятая з запісаў згаданага
навукоўцы. Але асобная размо
ва пра рэкруцкія песьні, якія
былі знойдзеныя музыкамі ў збо
рах М. Федароўскага. Безумоў
на, цяпер гэтыя пярліны нацыя
нальнага фальклёру сталі не
ад’емнай часткай гераічнага эпа
су нашага народу. Напрыклад,
кампазыцыя “Праводзіны на
вайну” пабудаваная ў дыялёга
вай форме, што надзвычай пад
крэсьлівае драматызм моманту
расстаньня маладога рэкрута і
ягоных састарэлых бацькоў. А
вось песьня “Шэры гусі” – шчым
лівы працяг папярэдняй тэмы, у
якой маці (сьпявае Н. Процька)
просіць за свайго сына, каб таго

“адпусьцілі, хай ён дома будзе”.
Але “прыёмшчыкі” няўмольныя:
“Алеж яго нельга адпускаці,
дадзім яму шаблю ў рукі, будзе
ваяваці!” Далей рэкрутаў ужо
кліча ў бой вайсковы бубен і не
вядома, ці вернецца беларускі
жаўнер да роднай хаты...
А вось што лучыць гурт “Te
stamentum Terrae” са старэйшы
мі сябрамі – музыкамі “Старога
Ольсы”, дык гэта тое, што ў іх
рэпэртуары зьявіліся кавэры на
гіты сусьветнавядомых рокзо
рак. На альбоме “Слаўны паніч”
ёсьць такі твор – пераствораная
на сярэднявечнаакустычны лад
кампазыцыя з рэпэртуару бры
танскага мэталгурта IRON
MAIDEN “Fear of the Dark”. Тут
трэба адзначыць вельмі ўдалую,
рытмаствараючую функцыю,
якую нясуць ў гэтай кампазыцыі
бубначы
“Testamentum
Terrae” Віталь Касавец і Ге
надзь Гірыловіч. Іх намагань
нямі кавэры набываюць рысы
сапраўднай роккампазыцыі.
Хоць і ў акустычным варыянце.
Зразумела, такія кавэры –
даніна модзе, якая пануе сярод
прыхільнікаў “цёмных” плы
няў сярэдневечнай музыкі. Але
прысутнасьць апрацовак рок
кампазыцыяў ў рэпэртуары мэ
дыявальных гуртоў спрыяе іх
большай папулярнасьці. У тым
ліку, і па прычыне павялічэнь
ня слухацкай аўдыторыі за
кошт
прыхільнікаў
фэн
тэзійнай тэматыкі ў літаратуры
і музыцы, якія складаюць нема
лую частку аўдыторыі мэдыя
вальных гуртоў.
Важна адзначыць тое, што
гурт “Testamentum Terrae”
запісаў і выдаў дыск дзякуючы
падтрымцы суайчыньнікаў за
мяжой – беларусаў Злучаных
Штатаў Амэрыкі. У прыватнась
ці музыкі выказваюць шчырую
падзяку за дапамогу ў выданьні
гэтай плыты кіраўніку Дабра
чыннай фундацыі “Ethnic Voice
Of America” спадарыні Ірэне Ка
лядзеСьмірновай. Музыкі так
сама дзячаць за арганізацыйную
падтрымку МГА “Згуртаваньне
беларусаў сьвету “Бацькаўшчы
на” і яе кіраўніцу А. Макоўскую.
Як бачым, намаганьнямі белару
саў з розных куткоў сьвету мож
на ажыцьцяўляць важкія мас
тацкія праекты, зьдзяйсьняць
сапраўды вартыя культурніцкія
акцыі. Важна, каб гэтая нябач
ная сувязь не гублялася, не мар
нела пад цяжарам асабістых
прыхільнасьцяў і густаў.

Анатоль МЯЛЬГУЙ,
музычны аналітык
фота аўтара

Унікальныя маркі Беларускай Народнай Рэспублікі можна набыць, наведаўшы краму газэты “Беларус” у сеціве па адрасу:
www.e-krama.com Акрамя марак на сайце можна замовіць
беларускія кнігі, кампакт8дыскі й касэты з запісамі беларускай
папулярнай, народнай і рок8музыкі.
Зацікаўленыя могуць аформіць
падпіскі на газэты й часапісы, якія выда8
юцца ў Беларусі, а таксама набыць ка8
лендары, паштоўкі й літаратурны аль8
манах, выдадзеныя нашай рэдакцыяй.
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Матэрыяльная спадчына Вялікага Княства

К

олькі гадоў таму прайшло сьвят
каваньне 750годзьдзя каранацыі
Міндоўга – першага летапіснага
ўладара Вялікага Княства Літоўскага –
гаспадарства, зь якога выводзіць сваю
дзяржаўнасьць вялікая частка сёньнеш
ніх беларусаў. Гэты, некалі найвялікшы ў
Эўропе край, праіснаваў больш за паўты
сячагодзьдзя, пасьля чаго быў падзелены
і апанаваны суседзямі. З тых часоў
прайшло ўжо болей за 200 гадоў і гісто
рыя абрасла вялізнай колькасьцю мітаў.
Больш за тое, гісторыю пішуць перамож
цы, і сучасны беларус ужо мала што
ўяўляе пра тое, як жылі, чым карысталіся
ягоныя продкі ў той, забытай і міталя
гічнай вялікай эўрапейскай краіне.
А гэтыя рэчы нікуды ня зьніклі. Нату
ральна, дзеля войнаў, пажараў, працяг
лых акупацыяў, іх на беларускай зямлі
значна паменела. Але яны засталіся –
дзякуючы Яго Вялікасці Выпадку, рупліў
цампатрыётам і... беларускай зямлі.
Больш за тое, надыход інфармацыйнае
эпохі дазволіў беларусам адарвацца ад
здабыцьця вылучна чаркі і скваркі, схамя
нуцца, аддыхацца ды заняцца вяртаньнем
некалі вывезенае матэрыяльнае спадчы
ны на радзіму. А колькі яшчэ ў гэтай
справе працы! Колькі новых захапляль
ных адкрыцьцяў слаўнага мінулага! Коль
кі неспадзяваных і сэнсацыйных знахо
дак! Законы жыцьця спрыяюць таму, што
рэчы, створаныя людзьмі з моцнай сама
ідэнтыфікацыяй, заўжды імкнуцца вяр
нуцца туды, дзе іх радзіма. Ці, прынамсі,
туды, дзе жывуць духоўныя спадкаемцы
іх творцаў. І вяртаюцца. Бо яны патрэб
ныя тут. Каб успомніць.
У нашай размове гаворка пойдзе не пра
вылучна рэдкія, музэйныя экспанаты, а
пра рэчы, якіх засталося шмат – рэчы
дзяржаўнае важнасьці, і разам з тым, пас
палітыя, даступныя кожнаму, хто мае ве
ру, сьмеласьць і прагу да дзеяньняў. Не
каторыя зь іх яшчэ сто гадоў таму... прос

та выкідваліся ці пераплаўляліся (у вы
падку манэтаў), як непатрэбная старына.
Сёньняж ні ў кога ўжо ня ўзьнікне думкі
чыніць гэткае блюзьнерства, бо што
інакш будзе цьвяліць нам гістарычную па
мяць і прыносіць незабыўнае пачуцьцё
повязі зь мінулым? Апроч таго, гэтыя рэ
чы маюць неаспрэчную калекцыйную
вартасьць, і цікавяць штораз болей амата
раў старажытнасьці. У сучасных экана
мічных умовах апошнія ўсё часьцей зай
маюцца навуковым дасьледваньнем улю
бёных рэчаў, пераўзыходзячы ў гэтым
профі – музэйных працаўнікоў.

ня – канец 13 стагодзьдзя – супадае зь
першай згадкай назову “рубель” у ад
носінах да наўгародзкіх грыўняў. Гэтак, у
грамаце рыскіх ратманаў да віцебскага
князя Міхала Касьцянцінавіча (каля 1300
г.) выказваецца скарга рыжанаў на крыў
ду, учыненую князем купцам“немчи
нам”. Міхал прапаноўваў купцам 10 ізро
яў за ўпадабанага каня, але ў выніку ашу
каў гандляроў. У іншай грамаце таго часу
рыжане крыўдуюць ужо на князева бра
та, які “торговал... на 30 изроев. 17 изро
ев заплатил, а тринадесят изроев не зап
латил”. Гэтыя пісьмовыя зьвесткі сьвед

Галоўная задача, якую стаўлю сабе, па
чынаючы гэты цыкль артыкулаў – пака
заць усё багацьце і размаітасьць пас
палітае матэрыяльнае спадчыны Вялікага
Княства. Згублена далёка ня ўсё. Ёсьць
чым натхняцца і ганарыцца. Пачаць, зра
зумела, хочацца з манэты – каралевы
гістарычных артэфактаў і геніяльнага вы
находніцтва чалавека. Цяжка прыдумаць
нешта нагэтулькіж інфарматыўнае, эстэ
тычнае і трывалае. І ўсёж сьпярша – пра
іншы грашовы сродак – ізрой, які стаўся
першым у Вялікім Княстве і запачатка
ваўся, верагодна, у найбольш эканамічна
і культурна разьвітым здавён рэгіёне гас
падарства – ВіцебскаПолацкім.
Першыя летапісныя ўпаміны ізроя зь
вязаныя зь Віцебскам. Час іх узьнікнень

чаць пра тое, што ізрой у канцы 13 ста
годзьдзя ўжо быў досыць распаўсюджа
най грашовай адзінкай на Віцебшчыне.
Разам з тым, ізрой пашырыўся і на іншых
старажытнабеларускіх землях. У знака
мітым Вішчынскім скарбе з сучаснае Го
мельшчыны, датаваным сярэдзінай 13
стагодзьдзя, ізроі знойдзеныя разам з
кіеўскімі і наўгародзкімі грыўнямі.
Штож ён ўяўляў сабой? Ізрой меў паў
круглае сячэньне і вагу ў межах 102110
грамаў. Вялікая доля ізрояў мела зарубкі
ці запілы, што сьпярша служылі для пра
веркі якасьці кову, а потым, верагодна,
засталіся проста як прадстаўнічыя, атры
бутыўныя элементы гэтага віду прутка.
Ізрой – першы пэўны аўтэнтычны,
пацьверджаны пісьмовымі жароламі, на

Сьв. пам. пратаярэй
Аляксандар СІДАРОВІЧ
(15.02.1932 15.01.2008)

С

пачыў у Богу 15 студзеня 2008
году пратаярэй Аляксандар
Сідаровіч, настаяцель трох пры
ходаў у Англіі.
Айцец Аляксандар нарадзіўся ў вёс
цы Машэвічы на Наваградчыне, дзе і
прайшло ягонае дзяцінства. Але жыць

цё ягоных бацькоў і яго самога рэзка пе
рамянілася з надыходам 2й сусьвет
най вайны. А ў 1944 годзе малады
Аляксандар разам з бацькамі пакінулі
Беларусь і выехалі на Захад Нямеччы
ны, дзе жылі аж да заканчэньня вайны.
Потым сям’я Сідаровічаў пасялілася
ў беларускім лягеры Ватэнштэт, дзе
Аляксандар паступіў ў беларускую гім
назію. Браў чынны ўдзел у дзейнасьці
скаўтаў і іншых вучнёўскіх гуртках. У
1948 годзе Аляксандар разам з баць
камі прыехалі ў Англію да брата Хведа
ра, які служыў там у польскім войску.
У Англіі Аляксандар працаваў на
розных работах аж да залажэньня сва
ёй уласнай будаўнічай кампаніі. Фірма
працавала пасьпяхова, але, нажаль, па
чало псавацца здароўе, і дзеля гэтага
Аляксандар быў змушаны пакінуць гэ
ты занятак.
Выхаваны ў пабожнай праваслаўнай
сям’і, ён цікавіўся сваёй рэлігіяй, ха
дзіў да царквы, запрашаў і прымаў
сьвятароў, якія прыяжджалі служыць
Божыя службы ў горадзе, дзе ён жыў.
У сэрцы і ў душы ён адчуваў сьвятар
скае пакліканьне.

У 1976 годзе Аляксандар быў рука
пакладзены на дыякана япіскапам Ві
ленскім Мацьвеем. А ў 1996 годзе ў
Манчэстэры (Англія) айцец Аляксан
дар быў рукапакладзены на сьвятара ў
грэцкай праваслаўнай царкве юрыс
дыкцыі Ўсяленскага Патрыярхату.
Стаўшы сьвятаром, а. Аляксандар
распачаў вельмі актыўную рэлігійную
дзейнасьць. У Манчэстэры ў беларус
кай царкве сьв. Мікалая стаў ён часова
заступнікам настаяцеля. А ў Лёндане
рэгулярна, раз на месяц, адпраўляў Бо
жыя службы ў беларускай царкве сьв.
Еўфрасіньні Полацкай. Аднавіў ён так
сама парафіі ў гарадох Вольвэргэмптан
(Wolverhampton) і СтоконТрэнт
(StokeonTrent). Акрамя пастырскай
дзейнасьці ён займаўся і дабрачыннымі
справамі, як дапамога пацярпелым ад
чарнобыльскай катастрофы.
У ліпені 2007 году а. Аляксандар пе
ражыў паралюш, а 15 студзеня 2008 го
ду перастала біцца ягонае сэрца.
Абрад пахаваньня адправілі архі
мандрыт Кірыл Гэннэр (ангелец) і а.
Аляксандар Мундзік (сэрб). Пахаваны
а. Аляксандар 29 студзеня 2008 году на
могілках у вёсцы Астбуры (Astbury)
каля гарадка Конглтон (Congleton), дзе
пахаваная таксама ягоная дачка
Галіна.
Нябожчык пакінуў у вялікім смутку
жонку Тэрэсу, дачку Элеанору, сына
Аляксандра, чацьвёра ўнукаў і дзьве
сястры ў Беларусі.
Вечная яму памяць.

М. Ш.

зоў грашовае адзiнкi, што выраблялася
на беларускіх этнічных тэрыторыях. На
зоў, верагодна, паходзiць ад стараславя
нскага “изрыть”, што адлюстроўвала тэх
налёгію вытворчасьцi пруткоў (адлiцьцё ў
формах у зямлi). Вядомыя таксама гра
фіці з словам “ізрой” на гэтых пруткох.
Разпораз ізрой мянуецца дасьледні
камі заходнерускай ці літоўскай грыўняй,
што залішне, бо захаваўся летапісны на
зоў. Паводле яго першыя летапісныя ізроі
дапушчальна называць віцебскімі грыў
нямі, што, адылі, не азначае, што вытвор
часьць ізрояў трывала адзначалася най
большымі памерамі менавіта ў гэтым
месьце. Шматлікія знаходкі гэтых прут
коў далей на захад, на Віленшчыне, ка
жуць пра тое, што маладая дзяржава
Вялікае Княства Літоўскае пераняла гэ
ты від грыўні як першую собскую грашо
вую адзінку. Тамтэйшыя скарбы пераваж
на датуюцца ўжо першай паловай 14 ста
годзьдзя. Апошні скарб, якіб месьціў із
рой, датаваны 1365 годам. З часу выпа
дзеньня з абарачэньня кіеўскае грыўні,
ізрой, натуральна – найчасьцей сустрака
ны від срэбнага прутка ў скарбах Бела
русі.
Увесь пэрыяд цыркуляваньня ізрояў
гаспадарства ня мела собскіх манэтаў, та
му гэты час называецца ў навуцы “дама
нэтным”. Праўда, край карыстаўся з
іншаземных манэтаў. Але пра гэта ўжо
наступным разам. Славутаеж імя ізроя
беларускага паходжаньня не прыжылося
ў іншых мовах, і таму ўзьнікаюць вышэй
менаваныя штучныя назовы. Толькі ў
апошні час гэтае забытае слова адраджа
ецца – сьпярша ў навуковых публікацыях
беларускіх нумізматаў, а ў наш інфарма
цыйны век і ў назове першага беларуска
га нумізматычнага партала, які гэтак і за
вецца – Ізроем.

Дзьмітры ГУЛЕЦКІ
(dhulecki@belcoins.com)

Шлём свае спачуваньні родным і
блізкім з выпадку сьмерці слаўнага абаронцы Айчыны, шчырага
верніка і вядомага пісьменьніка
св. пам. Кастуся Акулы. Прымі Госпадзе, душу вернага раба Твайго і
супакой яе ў валадарстве вечнае
славы твае.
Сынод БАПНЦ на
Бацькаўшчыне
----------------------------------------30 гадоў таму (1 сакавіка 1978
году) перастала біцца сэрца вернага сына Беларусі Ўладзіслава Рыжага-Рыскага, які стаяў ля вытокаў адраджэньня беларускага нацыянальнага хрысціянскага руху
на Бацькаўшчыне і ў свеце ў пасьляваенны час. Гэта быў вядомым
рэлігійным і грамадзкім дзеячом
беларускай эміграцыі, навукоўцам
і тэолягам, пэдагогам, выдаўцом і
паэтам, які пакінуў значны сьлед у
культуры Беларусі і замежжа.
Памяні, Госпадзе, у валадарстве Тваім душу супачылага 30
гадоў таму назад слугі Твайго
Ўладзіслава, усьцеш яго агляданьнем Сваім і ўчыні яму вечную
памяць.
Сынод БАПНЦ на
Бацькаўшчыне
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Аўстралія і іміграцыя
Працяг з бачыны 1
стралію і Тасманію. У той час Брытанія была адной з най
мацнейшых краін сьветy і мела шмат калёній, і Аўстра
лія ганарылася прыналежнасьцю да Вялікай імпэрыі.
Перад 1939 годам Аўстралія прыняла шмат бежанцаў
з нацыскай Нямеччыны, найбольш нямецкіх і аўстрый
скіх габрэяў. Пасьля ганебнага падзелу Эўропы Гітле
рам і Сталінам праз падпісаньне пакту РыбэнтропаМо
латава і захопу Польшчы Англія і Францыя аб’явілі
3.9.1939 вайнy Нямеччыне. Аўстралія, як верная ка
лёнія Брытаніі аўтаматычна зрабіла крок y полымя вай
ны. І зразyмела чамy, бо Брытанія была галоўным ганд
лёвым партнэрам, брытанскі банк быў галоўным y
краіне, брытанскія імігранты ехалі ў Аўстралію і ан
гельская гісторыя вывyчалася ў аўстралійскіх школах.
У адрозьненьні ад Сталінграду, адкyль Сталін падчас
вайны не арганізаваў вываз цывільных асобаў, yрад Чэр
чыля даў загад на вываз зь Лёнданy дзетак і інвалідаў.
Частка зь іх даплыла да Аўстраліі. Менавіта з 1941 году,
калі пачалася савецканямецкая вайна, аўстралійцы па
чалі добра ставіцца да “расейцаў”. Гэтая сымпатыя зра
зyмелая, бо Англія разам з Аўстраліяй не пратрымаліся
б (без падтрымкі ЗША) у барацьбе зь немцамі. Саветы
адцягнyлі ўвагy Гітлера ад Брытаніі, што значна аблег
чыла жыцьцё яе народy. У Аўстраліі сталі нават выкон
ваць савецкі гімн. Пасьля пачатку нямецкасавецкай
вайны, лёнданцы казалі адзін аднамy: “Цяпер чарга
Масквы, паглядзім, што яны бyдyць рабіць...”
Падчас Другой сусьветнай вайны расейскія імігранты
ў Аўстраліі прадавалі значок памерам зь дзесяціцэнто
на здымку ніжэй). Грошы ішлі
вую манэту за 2 шылінгі (н
на дапамогу Чырвонай Арміі.4 У лёнданскім тэатры
“Ўіндміл” была пастаўленая спэцыяльная п’еса пад на
зваю “Маскоўскія ночы”, а лёнданскія прастытyткі па
чалі клікаць да сябе кліентаў словамі “пожалyйста, то
варішч”.5

Аўстралійцы таксама дапамагалі – сабралі каля 75 000
авечых шкyраў, якія пераслалі сталінскім вайскоўцам.
Створаным Клеменцінай Чэрчыль фондам y канцы 1941
годy брытанцы перадалі ў СССР 1 000 000 фyнтаў, а да
канца 1944 году гэтая сyма вырасла да 7 000 000.
Цягам вайны амаль ніякай міграцыі ў Аўстралію не ад
бывалася. Пасьля вайны шмат аўстралійцаў (найбольш
аўстраліек, якія выйшлі замуж за амэрыканскіх жаўне
раў), пакінула краіну. Лічыцца, што Аўстралія згубіла
праз эміграцыю ў ЗША ў 1946 годзе 15148 асобаў.
Пасьляваенная іміграцыя ў Аўстралію прынесла кра
іне стабільнасьць, посьпех, актыўнае жыцьцё, зьмены і
надзеі. Былі зрэалізаваныя вялікія праекты. Жыцьцё ў
Аўстраліі лепшала зь дня ў дзень. Новыя імігранты пры
везьлі з сабою свае звычаі, ежу, музыку. Аўстралія рап
тоўна адчула ў сабе нешта новае, незвычайнае, сьвежае.
Гэтыя новыя людзі пачалі мяняць краіну.

На фота: міністар іміграцыі й інфармацыі
Кальвэль, падпаўшы пад вялікyю крытыкy за
дазвол масавай іміграцыі ў Аўстралію, сy8
стракае першых небрытанскіх імігрантаў,
якія прыплылі ў Мэльбyрн на эгіпецкім ка8
раблі “Міср”.

Але кансэрватыўная Аўстралія пачала ў гэты пэрыяд
весьці дэбаты ў газэтах аб воблікy неэўрапейцаімігран
та. Аўстралійцаў палохала, што неэўрапейцы маюць ніз
кія патрабаваньні, ня ведаюць простых рэчаў і ўсім гэ
тым пагражаюць высокаму жыцьцёваму ўзроўню Аў
страліі. Газэты адзначалі, што хоць вялікая колькасьць
імігрантаў бяз сyмневу дапаможа эканоміцы краіны, але
між гэтых імігрантаў існyе і вялікі адсотак тых, хто пры
вязе з сабой толькі праблемы. Аўстралійцы былі пада
зронымі да небрытанцаў і не жадалі бачыць людзей зь
“нізкай” кyльтyрай сваімі сyседзямі.
Практычна з пачаткy 1900х гадоў аўстралійскі ўрад
вёў іміграцыйнyю палітыкy з мэтаю хyтчэйшай асіміля
цыі імігрантаў. Небрытанцы прымаліся з умоваю іх хyт
кага мяшаньня з англасаксонамі. Без прытокy імігран
таў колькасьць аўстралійскага насельніцтва пачалаб
зьмяншацца, як гэта адбываецца зараз y Японіі і некато
рых эўрапейскіх краінах. У Аўстраліі доўгі час існавала
гэтак званая “белая” іміграцыйная палітыка, і прыезд
іншых расаў быў забаронены.
Пасьля аб’яднаньня аўстралійскіх калёніяў y фэдэра
цыю ў 1901 годзе быў прыняты экзамэн для імігрантаў,
які ўзялі з брытанскай калёніі ў Паўднёвай Афрыцы. Эк
замэн павінен быў адфільтроўваць нежаданых імігран
таў і падаваўся ў некалькіх эўрапейскіх мовах, што ад
разy ставіла неэўрапейцаў y складанае становішча. Вык
лючэньні рабіліся толькі стyдэнтам і афіцыйным асобам.
Толькі ў 1958м годзе гэты экзамэн адмянілі, але ня зьнік
расавы падыход, які маўкліва дазваляў прыймаць ня
менш, як 75 % эўрапейцаў (чытай — брытанцаў). У кан
цы 2006 году аўстралійскія палітыкі пачалі рабіць заха
ды на адноўленьне гэтага экзамэна.
Пасьля заканчэньня Другой сyсьветнай вайны насель
ніцтва Аўстраліі складала толькі 7,5 мільёнаў. Краіна
патрабавала людзей. Тамy аўстралійцы пабачылі аднy з
самых вялікіх іміграцыйных хваляў — хвалю з Эўропы,
Італіі, Грэцыі ды іншых краінаў. Аўстралійскі ўрад
разyмеў, што роўная ў памерах з ЗША Аўстралія мае ма
ленькае насельніцтва, і каб абараніць краінy ад ворага,
трэбна мець больш людзей. Палітыкі заклікалі: “За
сяліцца, ці загінyць”. Падтрымоўваючы цеснyю сyвязь з
Англіяй, Аўстралія тым ня менш пачала шyкаць пры
тyлкy і пад сьцягам ЗША, стаўшы сябрам ANZUS Pact.6
Італьянская і грэцкая іміграцыйныя пасьляваенныя
хвалі сталі аднымі з самых вялікіх (пасьля ангельцаў,
ірлянцаў і шатлянцаў). Амаль 175 000 італьянцаў жыве
ў Аўстраліі. Яны пабyдавалі мноства цэркваў і клюбаў
(шмат якіх прадстаўляюць ня ўсю Італію, а толькі сваю
правінцыю). Англасаксоны ведалі аб зьменлівасьці эўра
пейскіх межаў, тамy занадта не зьвярталі ўвагі на тое,
што палякі ў Эўропе маглі празь дзесяць год пісацца нем
цамі, а немцы – палякамі. Да таго эміграваўшыя ў Аў
стралію яны пісаліся празь нейкі час ўжо не Генрыхамі й
Карламі, а Гэнры ды Чарлямі. Што да беларyсаў, то па
чyўшы, што гэта ёсьць белыя рyскія аўстралійцы іх адра
зy адносілі да расейцаў. Толькі пасьля доўгай працы
прадстаўнікоў беларускіх нацыянальных суполак аў
стралійскі ўрад нарэшце зразyмеў, што беларyсы зьяў
ляюцца асобнай славянскай нацыяй.
Каля 4 000 000 уцекачоўімігрантаў прыехала пасьля
Другой сyсьветнай вайны ў Аўстралію. Ня ўсе зь іх за
сталіся жыць тут, тамy лічаць, што з 1947 да 1985 гадоў
прыехала на жыцьцё 3 200 000 асобаў, зь якіх 2 200 000
атрымалі дапамогy ад аўстралійскага ўрадy. Некалькі
тысячаў беларускіх імігрантаў амаль губляюцца сярод
такіх нацый, як італьянцы, грэкі, палякі ці ўкраінцы, ня
кажучы ўжо пра выхадцаў з Брытаніі.
Першапачаткова аўстралійскія палітыкі марылі да
весьці колькасьць ангельскіх імігрантаў да 60% ад yсіх
імігрантаў, але гэта не атрымалася. У Эўропе пасьля
вайны сабралася да 7 000 000 уцекачоў. Большасьць гэ
тых людзей працавала на нямецкyю вайсковyю індy
стрыю на працягу вайны. Вялікyю колькасьць іх былі ан
тыкамyністамі. Прадстаўнікі аўстралійскага ўрадy заў
важылі ў лягерох ДП мноства прыгожых, скандынаўска
га тыпу людзей з блакітнымі вачыма і рyсымі валасамі,
якіх яны ўключылі ў першыя партыі імігрантаў y Аў
стралію, назваўшы іх “балтамі”. Вядома, што сярод іх
найбольш было летувісаў, латышоў і эстонцаў, але былі
й нашыя рyсавалосыя беларyсы таксама.
Імігранты, адпрацаваўшы абавязковыя два гады “кyды
пашлюць” (найбольш вядомай была будоўля гідраэлект
растанцыі на рацэ Сьнежнай (Snowy Mountains
Scheme), знаходзілі для сябе добрыя работы і добра
сyмленна працавалі. Аўстралійскія аналітыкі падлічылі,
што імігранты працyюць больш за аўстралійцаў, а тра
цяць грошай менш, яны хyтчэй сплочваюць пазыкі на
хаты, мала цікавацца прафэсійнымі саюзамі і бярyцца за
такія працы, ад якіх аўстралійцы адварочваюцца.
Жаданьне англасаксаў перарабіць імігрантаў на сваю
кyльтyрy не споўнілася: імігранты жылі ў сваіх раёнах,
арганізоўвалі свае сацыяльныя, спартыйныя, кyльтyр
ныя і рэлігійныя ўстановы і нават сyботнія школы пры
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цэрквах. Тамy аўстралійскі ўрад зьмяніў назву сэкцыі
іміграцыйнага дэпартаментy ў 1964 годзе з асіміляцый
нага на інтэграцыйны, а трохі пазьней (ў 1974 годзе) быў
зарганізаваны Савет Этнічных Грамад.
Амаль yсе небрытанскія імігранты ў Аўстраліі адтрым
лівалі даволі моцны кyльтyрны шок: многія амаль нічога
ня ведалі пра гэты вялізарны востраў і дзівіліся дыстан
цыям паміж гарадамі. Да таго ніяк не маглі зразyмець
брытанскія паводзіны і звычаі. Ежy лічылі нясмачнай.
Адпаведна, аўстралійцы не маглі прывыкнyць да людзей
іншай культуры, якія ў іх прысyтнасьці гyтараць на
іншай мове. Гэтамy спрыяла і доўгагадовая кyльтyра
брытанскай імпэрскай каляніяльнай сыстэмы, якая
лічыла сваю мовy найвышэйшай . Прайшоўшы праз гэ
тыя недарэчнасьці, імігрантынебрытанцы вельмі хyтка
паказалі свае магчымасьці ў бізнэсе і акадэмічнай сфэ
ры. Ужо ў 1990 годзе насельніцтва Аўстраліі дасягнyла
17 мільёнаў чалавек.7
Як адзначана вышэй, у 1974 была прынятая палітыка
інтэграцыі, якая, у адрозьненьні ад палітыкі асіміляцыі
глядзела на імігрантаў шырэй, дэмакратычней. Было
адзначана, што поўная асіміляцыя немагчымая, і што не
агламоўныя імігранты патрабyюць дапамогі, праз што
аўстралійскія палітыкі ўпершыню “ўбачылі” этнічныя
арганізацыі ды іх вялікyю ролю ў жыцьці новых аўстра
лійцаў. Але інтэграцыя бачылася тады (дарэчы, як і сёнь
ня, хоць аб гэтым стараюцца шмат не казаць) толькі пра
цягам палітыкі асіміляцыі.
На засваеньне іміграцыйнай палітыкай Аўстраліі
прынцыпаў інтэграцыі зрабіў вялікі ўплыў раскол аў
стралійскага грамадзтва ў 1975 годзе, калі сталі прыплы
ваць, yцякаючы ад настyпy камyнізмy зь Віетнаму.
Прам’ерміністар Аўстраліі Боб Гоўк, тады яшчэ лідэр
працоўных саюзаў, ня гледзячы на пракамyністычныя
пагляды (тады ўся лэйбарысцкая партыя была “чырво
най”) выстyпаў з заявай аб вяртаньні уцекачоў назад y
Віетнам8, бо найбольшая частка іх былі антыкаму
ністамі. Аўстралійцы падзяліліся тады на розныя грy
поўкі, але гyманнасьць перамагла, і, адкінyўшы “белyю”
іміграцыйнyю палітыкy, Aўстралія пачала даваць прыту
лак уцекачамам з Азіі.
Пазьней прыйшла праграма шматкyльтyрнасьці, якая
ўжываецца9 ў Аўстраліі і да сёньня (але сёньняшняя
“шматкультурнасьць” ужо іншая). Аб гэтай ідэі заявілі
яшчэ ў 1950х гадох, але, на маю дyмкy, гэтую заяву
ўспаміналі толькі пад час сьвяткаваньняў і фэстываляў.
Менавіта гэтая праграма павінна была пашыраць кyль
тyрнyю і моўнyю разнастайнасьць, прымаючы ўсіх
аўстралійцаў сваімі, не зважаючы на кyльтyрныя асаблі
васьці, маючы пад сабой такyю базy, як: парлямэнцкая
дэмакратыя, свабода слова і веравызнаньня, yжываньне
ангельскай мовы, як нацыянальнай, роўнасьць паміж
мyжчынамі і жанчынамі.
Падзеі пачатку 2000х гадоў адмоўна паўплывалі на
шматкультурнасьць у Аўстраліі. Праведзенае апытань
не адносна шматкультурнасьці паказала, што супраць
гэтай ідэі выказалася 93% аўстралійцаў. Ці значыць гэ
та, што з адыходам у іншы сьвет прадстаўнікоў пасьля
ваеннай хвалі іміграцыі туды пойдзе і народжаная іхняй
прысутнасьцю ідэя шматкультурнасьці? Сэнатар Андру
Барлет10 пісаў, што каб пабудаваць шматкультурнасьць
у Аўстраліі пайшло шмат часу, але таксама шмат часу
пайшло, каб прам’ерміністар Аўстраліі Джон Гаўард
нарэшце вымавіў само слова “шматкультурнасьць”. Сэ
натар падкрэсьліў, што 40% аўстралійцаў маюць ці ад
наго, ці абодвух бацькоў, народжаных паза Аўстраліяй.
Тым ня менш прыйшоўшыя да ўлады лібэралы прынесь
лі з сабой новую іміграцыйную палітыку – у Аўстралію
запрашаюцца толькі багатыя, бедныяж павінны шукаць
сабе месца ў іншых краінах.
З развалам СССР і заняпадам камyнізмy аўстралійцы
цьвяроза пралічылі лічбы павялічэньня колькасьці маг
чымых імігрантаў і пачалі ўводзіць абмежаваньні. Ужо ў
1996 годзе аўстралійскі ўрад адмовіўся плаціць новапры
былым на працягy першых двyх гадоў (пасьля прыезду ў
Аўстралію) дапамогy па беспрацоўю, пераклаўшы мно
ства фінансавых і легальных абавязкаў на плечы фун
датараў. Колькасьць сямейных віз панізілі ў 1997 годзе з
10 000 да 1 000.
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Аўстралія і іміграцыя
Працяг з папярэдняй бачыны
У пачаткy 2000 годy ў Аўстралію пачалі даплываць
уцекачы з розных краінаў, дзе ішла вайна. Стyпіўшы на
аўстралійскyю зямлю яны адразy палілі свае дакyмэнты,
бо пры адсутнасьці папер аўстралійскі ўрад ня можа іх
(спачатку) дэпартаваць. Бежанцаў адвозяць у такіх вы
падках y так званыя цэнтры затрымкі, дзе яны могyць
жыць да шасьці гадоў, пакyль ня бyдзе высьветлена іх
асоба. Жыцьцё за калючым дротам ня робіць людзей,
якія ратуюцца ад вайны, шчасьлівымі. Агрэсія СССР, а
пазьней і ЗША, у Аўганістане штурханула тысячы аў
ганцаў шукаць прытулку ў іншых краінах. Даплылі яны
і да Аўстраліі праз Інданэзію, дзе наймалі старыя ры
бацкія чаўны.11 Трыманьне за калючым дротам жанчын
і дзяцей з такіх чаўноў вельмі балюча адбівалася на
міжнародным іміджы Аўстраліі. Пад ціскам аўстралій
скага грамадзтва ўрад пагадзіўся выпускаць жанчын зь
дзецьмі з гэтых цэнтраў, але амаль ніхто зь іх адтуль не
выходзіць, выбіраючы жыцьцё разам з мужам у лягерох
за калючым дротам.12 Трэба дадаць, што даплываюць да
Аўстраліі ня ўсе. У 2001 годзе адзін з такіх старых чаў
ноў патануў разам з 353 уцекачамі з Іраку.
Ад пачаткy 1989 годy да Аўстраліі даплыло 12 000 ча
лавек, на ўтрыманьне якіх ў лягерох затрымкі аўстралій
цы выдаткоўваюць штогод да $30 млн. Колькасьць неле
гальна прыбываючых у Аўстралію людзей павялічылася
на 351% з 1999 годy. За адзін наступны год адбылося
311 паседжаньняў фэдэральнага сyдy і 128 паседжань
няў вышэйшага сyдy, якія разглядалі справы ўцекачоў.
Нелегалаў добра правяраюць. Напрыклад, пасьля экза
мэнаў па мове выявілі 160 асобаў, якія падманулі, назы
ваючы сваю былую краінy пражываньня. У 2001 і 2002
гадох да Аўстраліі даплывала шмат аўганцаў і іракцаў. У
2002 годзе было адмоўлена 214 аўганцам (з 244) у атры
маньні сталай візы на падставе таго, што вайна ў
Аўганістане сканчылася, але іх не дэпартавалі, бо сыту
ацыю ў Аўганістане стабільнай назваць цяжка.
Час ад часу чытаю артыкулы ў газэтах аб дэпартацыі
незаконных імігрантаў. Напрыклад, у канцы 2006 году
былі арыштаваныя філіпінцытурысты, якія працавалі
нелегальна. Мужчын адправілі за калючы дрот, а жан
чын у спэцыяльныя грамадзянскія цэнтры. Цікавейшая
гісторыя пра Стыва Онгэля, якога дэпартавалі ў Тур
цыю. Краіну, якую ён ня ведае, мову якой не разумее, бо
ягоныя бацькі прыехалі ў Аўстралію, калі яму было 18
месяцаў. Чаму дэпартавалі? Парушыў закон не атры
маўшы аўстралійскага грамадзянства. У Аўстраліі за
сталася жонка з двума дзецьмі. А сам Стыў у кайданках
трапіў у Турцыю, ды ў дадатак павінен аплаціць аў
стралійскаму ўраду амаль $35 000 за жыцьцё ў лягеры
затрымкі. У 2002 годзе дэпартавалі таксама 67 аўганцаў,
іракцаў і іранцаў, у 2006 – 42 тыморца. Даволі часта га
зэты паведамляюць аб дэпартацыях кітайцаў.
Ужо ад пачаткy 1970х гадоў аўстралійскія службы не
рабілі розьніцы паміж тымі, хто прыяжджаў у краіну па
гyманітарным візам, і іншымі катэгорыямі імігрантаў.
Усе мелі магчымасьць жыць y спэцыяльных гатэлях. У
1979 годзе была створана Схема Грамадзкага Пасялень
ня Уцекачоў (CRSS)13. Гэтая схема прыглядала за тымі,
хто не жадалі жыць y гатэлі і хацелі хyтчэй yліцца ў аў
стралійскае жыцьцё. CRSS мела шырокyю сеткy дабра
ахвотнікаў, якія дапамагалі новапрыбылым знайсьці
жыльлё, працy, сацыяльнyю падтрымкy. У 1984 годзе,
пасьля аглядy працы гатэляў, некалькі зь іх былі зачы
неныя. Астатнія зачынілі пасьля 1986 годy загадам
іміграцыйнага дэпартамэнту14. У 1997 годзе была ўвед
зеная стратэгія Цэльнага Гyманітарнага Засяленьня15.
Гэтая стратэгія разглядала лепшыя зносіны з гра
мадзкімі мясцовымі арганізацыямі (y большасьці – зь
некамэрцыйнымі). Адзначаная стратэгія зьяўлялася
часткай новай іміграцыйнай праграмы Аўстраліі, у якой
аўстралійскі ўрад нёс меншую адказнасьць (ці амаль
ніякай) за новапрыбылых імігрантамаў і перакладаў
больш адказнасьці на тых, хто запрашае гэтых людзей у
Аўстралію.
Існyючая сёньня гyманітарная праграма ў Аўстраліі,
накірованая на абслyгоўваньне спэцыяльных патрэбаў
імігрантаў. Праграма мае два складнікі: замежную праг
раму (дапамагае прыехаць уцекачам з розных краінаў) і
ўнyтраную праграму (дапамагае тым, хто ўжо знаходзіц
ца ў Аўстраліі і падпадае пад Канвенцыю Бежанцаў і
Пратакол 1967 годy). Замежная праграма мае мноства
розных візавых катэгорый і працyе практычна згодна
пастаноў Арганізацый Аб’еднаных Нацый. Нyтраняя
праграма складаецца з настyпных візавых катэгорый:
866 Permanent Protection Visa (PPV) і, уведзеная ў 1999
годзе, трохгадавая 785 Temporary Protection Visa (TPV).
Аднак уладальнікі візы TPV ці нелегальныя ўцекачы, ма
юць шмат абмяжаваньняў: ім недазволена запрашаць да
сябе свае сям’і (пакуль яны не атрымаюць сталага жыха
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рства), ня могуць яны і выяжджаць з краіны, яны маюць
таксама і вельмі абмяжаваную дзяржаўную дапамогу.
Тыя людзі, якія шyкаюць прытулку ў Аўстраліі на ас
нове законных дакyмэнтаў, павінны падыходзіць да ка
тэгорыі PPV. Тыяж, хто змог дабрацца да Аўстраліі не
законна, ня маючы візы, ці падрабляючы дакyмэнты, але
тым ня менш падыходзяць да катэгорыі бежанцаў, ат
рымліваюць TPV, што дае ім магчымасьць жыць да трох
гадоў y Аўстраліі па гэтай візе. Потым яны павінны пада
ваць на атрыманьне сталай візы. У выпадкyж негатыў
нага рашэньня, гэтыя людзі атрымліваюць права жыць у
краіне яшчэ 18 месяцаў па візе RPV, але у выніку па
вінны пакінyць Аўстралію. Трэба дадаць, што амаль 10
000 брытанцаў і амэрыканцаў, 3900 кітайцаў, 3000 інда
нэзійцаў і 2800 паўндёвакарэйцаў жывуць у Аўстраліі
нелегальна пасьля сканчэньня візы.
Іміграцыйныя зьмены пачаліся амаль адразу пасьля
прыходу да ўлады лібэралаў у сярэдзіне 90х гадоў. Ужо
з 1997 году ўсе новыя імігранты павінны былі жыць пер
шыя два гады ў Аўстраліі за свой кошт, што раней, пры
лэйбарыстах, давалася новапрыбылм аўтаматычна. У
наступным, 1998 годзе, лібэралы зрэзалі гадавую коль
касьць бацькоў, жадаючых прыехаць у Аўстралію да
сваіх дзяцей з 8000 да 500. Цяжэй стала ўладкоўвацца і
на працу. Амаль 30% патэнцыйных эмігрантаў думае,
што зможа знайсьці працу ў Аўстраліі на працягу пер
шых трох месяцаў, лічачы, што дыплём у кішэні ад
чыніць усе дзьверы. Іншыяж думаюць, што дастаткова
хуткіх курсаў ангельскай мовы, і яны будуць размаўляць
паангельску, як тыя аўстралійцы. Так, здольнейшыя па
чынаюць гаварыць вельмі хутка, гэта праўда. Справа ў
іншым – іх ніхто не разумее. Бо ў Беларусі яны вывучалі
праамэрыканскі слэнг, а ў Аўстраліі шмат слоў гаво
рыцца інакш. Гаворачы пра расейцаў, сярод якіх можна
знайсьці і шмат беларусаў, трэба назваць так званы ра
сейскі снабізм ці, кажучы інакш, погляд расейцаў ці ра
сейскамоўных на іншыя народы з пазыцыі расейскага
імпэрыялізму. Вядома, расейцам не падабаецца такая
пастанова пытаньня, але гэта так, бо, прыехаўшы ў Аў
стралію, яны адчуваюць сябе накшталт хлапчука зь вя
лікай сям’і, які нечакана апынуўся далёка ад бацькоў –
яго прыватныя праблемы нікога не цікавяць, але ад яго
патрабуюць адразу і шмат: ён павінен добра пісаць па
ангельску, чытаць папярэджваючыя надпісы, адказваць
патэлефону хутка і зразумела. А ён бедны нават ня ве
дае простай мовы. Пераезд з аднаго месца на другое –
вялікая справа, нават калі гэта пераезд у адным горадзе.
Пераезд з адной краіны ў другую – гэта стрэс. Двайны
стрэс, калі едуць на новае месца, дзе ня маюць нікога,
хтоб мог ім дапамагчы. Чакаюць шырока арганізаванай
дапамогі зь вялікай цікавасьцю да сваёй асобы, як быц
цам яны першыя імігрантам у Аўстралію. Гэткія ілюзіі
трэба адкінуць, бо вамі ніхто цікавіцца тут ня будзе.
У сярэдзіне жніўня 2006 году некалькі вядучых прад
стаўнікоў правячай Лібэральнай партыі адмовіліся пад
трымаць свайго лідэра Джона Гаўарда і правалілі пры
няцьцё новага закону аб уцекачах16. Так працуе дэмак
ратыя ў Аўстраліі. Тым ня менш дэмакратыя існуе толькі
для жыхароў сваёй краіны. Гэтага ніяк не маглі зразу
мець два малдаваны, якія прыляцелі на Алімпійскія
гульні ў Сыднэй з мэтаю застацца на сталае жыхарства.
Гульні аднак яны глядзелі з тэлеэкранаў вязьніцы, куды
іх адправілі амаль з трапу самалёта. Непасьпяховым для
іх быў і вырак суду, які не прызнаў “парушэньняў” пра
воў чалавека ў Малдове і дэпартаваў іх назад. Недэма
кратычна? Магчыма, але такой сёньня становіцца імі
грацыйная палітыка Аўстраліі. У сярэдзіне 2005 годy ра
дыё АВС таксама паведаміла аб магчымых зьменах y
іміграцыйнай палітыцы Новай Зэляндыі і павялічэньне
тэрмін пражываньня імігрантаў, якія ня маюць спонса
раў і жывyць на свае грошы з двyх гадоў да чатырох.
Толькі пасьля чатырох гадоў іх ставяць там на сацыяль
нае забяспячэньне.
Для тых, хто зьбіраецца пераехаць у Аўстралію да
сваіх дзяцей трэба ведаць, што пэнсійны ўзрост жанчын
павялічылі ў Аўстраліі з 1995 году да 65 гадоў. Мужчын
таксама чакаюць навіны. Плянуецца павялічыць пэн
сійны ўзрост для мужчын з 2015 году, павялічыўшы яго
да 67 гадоў і паступова дагнаць лічбу да 70.
У 2007 годзе аўстралійскі ўрад зрабіў самыя вялікія
зьмены ў іміграцыйных законах за апошнія 60 гадоў. Па
вышаная асабістая праверка магчымых імігрантаў. Па
дача на атрыманьне сталага жыхарства перасунута на 4
гады, замест 2. Служба бяспекі атрымала права накла
даньня забароны на заяву жадаючага прыехаць у Аў
стралію чалавека, нават калі ўсе паперы атрымалі дзяр
жаўны дазвол. Праверачны экзамэн ня будуць прахо
дзіць толькі людзі, якія маюць 60, а не 50, як было раней.
Таксама гэтым людзям трэба памятаць, што без мэдыцын
скай страхоўкі ім, калі ў гэтым будзе патрэба, зробяць
апэрацыю ў грамадзкім шпіталі, але не адразу, бо трэба
будзе чакаць у чарзе. Добра, калі вы дачакаецеся. Вядо
ма, за грошы зробяць хутка і там, дзе вы пажадаеце.
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Спрошчаны і пратакол дэпартацыі, асабліва, калі ў ва
шай былой краіне скончыўся крызіс, ці спынілася вайна.
Падпісаны дамовы паміж Аўстраліяй і суседнімі краі
намі аб абмене інфармацыяй і пошуках арганізатараў не
легальнай перапраўкі людзей. Павышаны штаф для тых,
хто ўладкуе нелегальнага імігранта на працу да 66 000
дал. і магчымае зьняволеньне на два гады. Тут трэба да
даць, для жадаючых прыехаць у Аўстралію “на заробкі”
наступнае: вас ніхто не захоча браць на працу неафіцый
на не таму, што вы блага працуеце, а таму, што ў выніку
магчымай аварыі зь цяжкімі пашкоджаньнямі бізнэсмэн
абанкроціцца, бо павінен будзе выплаціць шпіталю за
апэрацыю і вам за траўмы таксама. А ўсе мэдыцынскія
спэцыялісты платныя. І размова ідзе не пра дзесяткі да
ляраў, а пра сотні за некалькі хвілін.
Фундатары, якія запрашаюць у Аўстралію сваіх сяб
раў павінны мець добрыя запісы з месца працы, дастат
ковыя фінансы для дагляду за госьцем і аплату грошава
га закладу ў іміграцыйны дэпартамэнт.
Аўстралія ператвараецца ў крэпасьць. Дазвол на ўезд
у гэту крэпасьць маюць так званыя прафэсійныя імігран
ты, якіх афіцыйна запрашаюць па кантракту на пэўны
час бізнэсы. Каго патрабуюць? Розныя прафэсіі, уключа
ючы санітарак. Напрыклад, у 2005 годзе ў штаце Паў
днёвай Аўстраліі працавалі мэдыцынскім дапаможным
пэрсаналам запрошаныя па часовай працоўнай візе 111
жанчын з Англіі, 110 з Кітая і 43 зь Зімбабвэ. Уладкавац
ца на працу доктарам даволі цяжка, бо кожны штат мае
мэдыцынскі камітэт, які правярае людзей на прафэсій
насьць, уключаючы і вельмі высокія патрабаваньні да ва
лоданьня англійскай мовай. Але і пасьля гэтага, нават
калі доктар атрымае працу ў грамадзкім шпіталі, то маг
чымыя праблемы будуць з мовай, асабліва калі пацыен
тамі будуць выхадцы з Англіі, якія адмаўляюцца ад аб
слугі неангламоўных дактароў.
Найбольшая колькасьць імігрантаў прыяжджае ў
Аўстралію ў апошнія гады з наступных краін: Англія,
Індыя, Кітай, Аўганістан, Новая Зэляндыя, Філіпіны,
Паўднёвая Афрыка, Судан, Карэя, Віетнам. Нядаўна
прайшлі вялікія дэбаты ў прэсе адносна пастановы
міністра іміграцыі аб зьніжэньні на 70% прыёму імігран
таў з Судану, якія пачалі ствараць шмат праблемаў у
аўстралійскім грамадзтве.
Цікава адзначыць, што сыстэма набору балаў, якая
існуе для тых, хто падае свае дакумэнты ў аўстралійскія
амбасады не становіцца прасьцейшай. Аднак, падаючыя
на жыхарства ў Адэлайдзе маюць трохі больш шанцаў,
чым тыя, хто хоча жыць у Сыднэі ці Мэльбурне. Справа
ў тым, што штат Паўднёвай Аўстраліі мае вельмі малы
прырост насельніцтва, таму пад ціскам бізнэсмэнаў мяс
цовыя палітыкі просяць ва ўраду большую квоту на пры
езд імігрантаў.
За адзін 2003 год па так званай прафэсійнай катэгорыі
ў Аўстралію прыехала на жыхарства 97 500 імігрантаў,
што складае каля 70% ад агульнай колькасьці. У 2004
дазвол на іміграцыю (па ўсім катэгорыям) атрымалі 167
300 імігрантаў. У дадатак у аўстралійскіх унівэрсытэтах
атрымоўваюць шгогодна адукацыю амаль 200 000 за
межных студэнтаў, шмат з якіх (найбольш таленавітыя)
атрымоўваюць дазвол на атрыманьне аўстралійскага
грамадзянства. Каля 50 000 замежных спэцыялістаў
мелі дазвол у гэты час на часовую працу ў Аўстраліі. У
2006 годзе лічба прафэсійнай іміграцыі склала 97 920, а
ўсяго атрымалі візы на пастаяннае жыхарства ў гэтым
годзе – 148 200 чалавек.
Што чуваць пра людзей з нашых зямель? На працягу
20022005 гадоў у Адэляйду з былога СССР прыехала на
жыхарства па катэгорыі сямейнага яднаньня толькі 126
чалавек (найбольш жанчынынявесты альбо жонкі ва
ўзросце 2039). З сярэдзіны 2004 году да сярэдзіны 2005
такіх людзей прыехала толькі 43. У параўнаньні можна
адзначыць, што нявест, ці жонак з адной толькі Англіі (а
не з усяго былога СССР) прыехала 281.
Як бачыць чытач, Аўстралія паступова зачыняе дзьве
ры для бедных, старых і хворых. Іх дастаткова ў самой
Аўстраліі. Найбольшую магчымасьць атрымаць дазвол
на жыцьцё аднак маюць маладыя спэцыялісты з тэхніч
най і вышэйшай адукацыяй, навукоўцы і таленавітыя
асобы, як і багатыя бізнэсмэны (трэба мець трохі больш
за чвэрць мільёна даляраў, якія патрэбна ўкласьці ў
аўстралійскі банк). Аўстралія ня можа зьнізіць коль
касьць імігрантаў менш за 100 000 ці 150 000 на год. Хут
чэй за ўсё гэтыя лічбы будуць паступова ўзрастаць,
прыймаючы да ўвагу нізкую нараджальнасьць і павя
лічэньне колькасьці старых людзей.
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14 Тады ) Department of Immigration and Ethnic Affairs.
15 Integrated Humanitarian Settlement Strategy (IHSS).
16 16)08)2006.
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Аддзелы Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня ў
Нью-Ёрку і Нью-Джэрзі ладзяць сумеснае сьвяткаваньне

90/х УГОДКАЎ
АБВЕШЧАНЬНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЬЦІ
БЕЛАРУСКАЙ НАРОДНАЙ РЭСПУБЛІКІ,
якое пачнецца а 12.30 папаўдні 30 сакавіка 2008 г. у
Нью-Брансўіку (Нью-Джэрзі) у гатэлі Гаят-Рыджэнсы па адрасу:

Hyatt Regency Hotel, 2 Albany Street, New Brunswick, NJ 08901.
У праграме: урачыстая акадэмія, банкет і канцэрт.
Перад імпрэзай, а 10.00 гадз. раніцы адбудзецца набажэнства
ў царкве сьв. Маці Божай Жыровіцкай БАПЦ па адрасу:
9 River Road, Highland Park, NJ 08901.
Заклікаем вас прыняць удзел у адзначэньні ўгодкаў адной з
найважнейшых падзеяў у гісторыі Беларусі. На ўрачыстай
акадэміі выступяць славутыя дзеячы беларускай дыяспары,
адбудзецца банкет і канцэрт з удзелам трыё сям'і Казакоў.
Кошт квіткоў па замове: $50 дарослым, $40 студэнтам.
Кошт квіткоў пры ўваходзе: $60 дарослым, $50 студэнтам.
Просім замаўляць квіткі загадзя, да 25 сакавіка 2008 году,
даслаўшы аплату на адрас:
Ms. Luda Bakunovich
37 Sand Hill Road
Kendall Park, NJ 08824
Чэкі выпісвайце на імя: Belarusan American Association.
Дадатковая інфармацыя:
Сп. Юрка Азарка 732-560-8610
Сп. Віталь Зайка 718-296-1458.
Даезд аўтобусам з NY(NJ Port Authority Bus Terminal да New
Bruswick/Hyatt Regency; час у дарозе: каля 50 хвілін.

ВІІНШУЕМ ПАВАЖАНАГА ЮРКУ СТАНКЕВІІЧА
з 80-мі ўгодкамі (18.03.2008) працавітага й самаахвярнага жыцьця на ніве
беларушчыны. Юбіляр наш у розныя часы быў або ёсьць сябрам арганізацыяў ці структураў, у тым ліку: беларускага скаўтынгу, Згуртаваньня Беларускай Моладзі Амэрыкі, рэдкалегіі часапісу “Беларуская Моладзь”, беларускай
студэнцкай арганізацыі ў ЗША, Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня,
Беларускага lнстытуту Навукі й Мастацтва, Рады Беларускай Народнай
Рэспублікі; быў таксама вольным супрацоўнікам радыё “Свабода”, настаўнікам беларускіх суботніх школаў у Нью-Ёрку й Кліўлендзе, аўтарам і выдаўцом школьных падручнікаў, мэнэджэрам адпачынкавага цэнтру БэлерМенск у штаце Нью-Ёрк, наборшчыкам і выдаўцом “Беларуска-расійскага
(Вялікалітоўска-расійскага) слоўніка” др. Я. Станкевіча, сябрам рэдкалегіі
ангельска-беларускага слоўніка; зьяўляецца адным з дырэктароў Фундацыі
імя Льва Сапегі, рэдактарам квартальніка “Belarusian Review,” арганізатарам
беларускага грамадзкага жыцьця ў Празе ды шмат чаго іншага.
Скончыўшы Беларускую гімназію імя Янкі Купалы ў Заходняй Нямеччыне,
а пасьля, здабыўшы вышэйшую асьвету інжынера-электроніка ў Амэрыцы,
Юрка Станкевіч ахвяраваў і ахвяруе далей роднай Беларусі сваю валатоўскую энэргію, веды і, што вельмі важна, сваю дабразычлівую натуру.
За ўсё гэта складаем яму вялікую падзяку і самыя шчырыя пажаданьні
добрага здароўя й духовага задаваленьня.

Управа Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва
Сябры8супрацоўнікі

ÏÐÛÂÀÒÍÛß ÀÁÂÅÑÒÊI
Гурт беларускай культуры “Зорка Вэнэра” з украінскага гораду lзяславу вітае ўсіх беларускіх патрыётаў на Бацькаўшчыне і ў вольным сьвеце і асабіста Старшыню Рады
БНР lвонку Сурвіллу з 90-годзьдзем стварэньня Беларускай Народнай Рэспублікі!
Верым, што надыдзе час, калі гадавіны БНР і ў Беларусі будуць сьвяткаваць на дзяржаўным узроўні. Жыве Беларусь! Жыве БНР!
-----------------------------------Мы, вернікі і сьвятары Беларускай Аўтакефальнай Праваслаўнай Народнай Царквы на
Бацькаўшчыне, ад усяго сэрца віншуем архіяпіскапа Юрыя (Рыжага) з 30-годзьдзем
япіскапскага рукапакладаньня на служэньне Богу і Радзіме, і молімся за ягонае здароўе!
Няхай Гасподзь Бог пашле яму многія леты як архіпастыру нашай Царквы.
-----------------------------------Сардэчна віншуем сп. Віктара Гурскага зь днём нараджэньня. Зычым посьпехаў у працы
ды натхненьня ў літаратурнай творчасьці.
Суседзі й былыя калегі па працы
-----------------------------------Дасылаем нашыя найлепшыя пажаданьні й падзяку за дапамогу сп. Віктару
Яфрэменкаву з нагоды 45-х угодкаў зь дня нараджэньня.
Сябры й знаёмыя з Лонг Айлэнду

№ 542 Сакавік 2008 г.

БЕЛАРУС

2008

Рэдакцыя “Беларуса” нагадвае, што працягваецца падрыхтоўка да друку
літаратурнага альманаху беларускіх пісьменьнікаў замежжа “БЕЛАРУС 2008”.
Гэта будзе літаратурны зборнік мастацкіх твораў у выглядзе “тоўстага” часапісу.
Зьмясьціць свае творы ў альманаху маюць права ўсе аўтары, якія пішуць пабеларуску ў самых розных літаратурных накірунках. Адзінае патрабаваньне –
аўтары павінны жыць па-за межамі Беларусі.
Плануемы час выхаду альманаху ў сьвет – жнівень 2008 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 невялікі партрэтны здымак і кароткую аўтабіяграфію і, калі
захочуць, дадатковую інфармацыю пра сябе, якую яны хацелі-б паведаміць
сваім чытачам.
Апошні тэрмін для дасылкі твораў 31 травеня 2008 году.
Пасьля выхаду альманаху ў сьвет кожны аўтар атрымае адзін асобнік бескаштоўна. Аўтары пры жаданьні змогуць замовіць дадатковую колькасьць асобнікаў па сабекошту, які будзе паведамлены ім пазьней.
Ганарараў аўтарам рэдакцыя “Беларуса”, нажаль, выплочваць ня можа, бо не
зьяўляецца камэрцыйным выданьнем, а існуе выключна дзякуючы падтрымцы
падпісчыкаў і ахвярадаўцаў.
З пытаньнямі кантактуйце рэдакцыю. Жадаем посьпехаў!

Згуртаваньне Беларусаў у Квэбэку
1973 Romoti, Chomedey Laval, Quebec H7T 1J7 тэл. (450) 97381639
запрашае Вас на сьвяткаваньне 90-х угодкаў абвешчаньня незалежнасьці
БНР у нядзелю 30 сакавіка 2008 году а 2.30 папаўдні у Centre communautaire
Cote-des-Neiges па адрасу:

6767 Chemin Cote des Neiges, room 60281, Montreal
На сьвяткаваньні будуць гучаць беларускія вершы, паэмы, музыка і песьні.
Будзе таксама вячэра з смачнай беларускай кухняй.
Кошт квітка $15 (дзецям да 12 год уваход вольны). Квіткі можна набыць пры
ўваходзе ці замовіць загадзя па тэлефонах: (450) 455-7603 (Грэгары Хрэноўскі),
(450) 973-1639 (Анатоль Хрэноўскі).

“БЕЛАРУС” бясплатна
надрукуе кароткія прыватныя
аб’явы некамэрцыйнага ха8
рактару, віншаваньні, запра8
шэньні, спачуваньні ды інш.
Наконт разьмяшчэньня рэк8
лямы кантактуйце рэдакцыю.
НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:
Л. Брылеўскі . . . . . . . . . . .100
В. Крупнік . . . . . . . . . . . . . .50
К. Маталыцкі . . . . . . . . . . .50
С. Шабовіч . . . . . . . . . . . . . .50
П. Каян . . . . . . . . . . . . . . . . .40
І. Пашкевіч . . . . . . . . . . . . .35
В. і А. Шчэцькі . . . . . . . . . .35
А. Андросік . . . . . . . . . . . . .30
У. Волах . . . . . . . . . . . . . . . .30
Э. Норык . . . . . . . . . . . . . . .30
А. Хрэноўскі . . . . . . . . . . . .30
Л. Шурак . . . . . . . . . . . . . . .30

Заміж кветак на магілу
Кастуся АКУЛЫ:
М. Лужынскі . . . .
О. Качан . . . . . . .  649,96
а. І. і К. Лабацэвіч. . . . . . .30

Заміж кветак на магілу
А. Сідаровіча:
М. Баяроўскі . . . . . . . . . . . .40
М. Швэдзюк . . . . . . . . . . . .40

Усім шчыры дзякуй!
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Газэта Беларусаў у Вольным Сьвеце
Выдае штомесячна:
Беларуска8Амэрыканскае Задзіночаньне
Сусьветнае сеціва: baza8belarus.org
Падпiска $30 на год.
Чэкі выпісвайце на BIELARUS

BIELARUS

Belarusan Newspaper in the Free World
Published monthly by
Belarusan American Ass’n, Inc.
Subscription $30 yearly
Make checks payable to BIELARUS
Рэдагуе калегiя.
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Падпiска Сяргей ТРЫГУБОВIЧ
Артыкулы, падпiсаныя прозьвiшчам ці
iнiцыяламi, могуць зьмяшчаць пагляды,
зь якiмi Рэдакцыя не згаджаецца.
Перадрук дазваляецца толькi пры
ўмове зазначэньня крынiцы.
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