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Радасных Калядаў і шчасьлівага Новага году!
Згуртаваньню Беларусаў Канады  60

У

рбаністычнаму лянд
шафту Таронта белага і
чырвона колераў не бра
куе. “Кляновы Ліст” годна лунае
над шматлікімі дзяржаўнымі
ўстановамі, пры школах, у пар
ках і на гарадзкіх плошчах. Ад
нак папаўдні ў нядзелю, 30 лі
стапада, Гарадзкая Ўправа “дру
гой сталіцы Канады” была на
шмат белчырвонабялейшая,
чым заўсёды. Да кляновага ліста
далучыліся белчырвонабелыя
палосы нашых шматлікіх штан
дараў. Імі тутэйшыя беларусы
ўпрагожылі цэнтральны ўваход
ды прасторную “ратунду” – паў
круглую галоўную залю тарон
таўскай управы. На тле сцэны
няўміручыя радкі Максіма Баг
дановіча: «Не спыніць, не разь
біць, не стрымаць...».
Найстарэйшая беларуская ар
ганізацыя Паўночнай Амэрыкі
сьвяткавала сваё 60годзьдзе.
Імпрэза сабрала шматлікіх сяб
роў арганізацыі, гасьцей а такса
ма тых, хто цікавіцца беларускім
грамадзкім жыцьцём у Канадзе.
Асабліва ўразіла колькасьць ма
ладых людзей; шмат хто ўдзель
нічаў у праграме, іншыяж прый
шлі, каб паглядзець ды ў буду
чым далучыцца.
Прывітаньнні грамадзе дасла
лі прэм’ерміністар Канады Сты
вэн Гарпэр (Stephen Harper),
прэм’ер штату Антарыё Далтон
МакГінты (Dalton McGuinty) бе
ларускія суполкі за мяжой, ар
ганізацыі і шматлікія прыватныя
асобы. Радзіма адгукнулася
зьмястоўным прывінаньнем ад
Згуртаваньня Беларусаў Сьвету
“Бацькаўшчына”.

Адкрылі ўрачыстасьць дзяўча
ты з “Яваровых Людзей”. Гу
чыць “O, Canada… “ пад нязвык
лы, алеж такі звонкі і мілы акам
панэмэнт пераліваў баяна. Пась
ля пад стольлю дружна ўзьняло
ся “Мы выйдзем шчыльнымі ра
дамі...”, падхапіла словы ўся за
ля.
Да прысутных з прывітальным
словам зьвярнулася Старшыня
Рады БНР Івонка Сурвілла. Яна
падкрэсьліла тую велізарную ро
лю, якую адыграла ЗБК у жыць
ці нашых суайчыньнікаў на Паў
ночнаАмэрыканскім кантынэн
це. Пасол у палату прадстаўні
коў канадыйскага парлямэнту
Борыс Вжэсьнеўскі вітаў удзель
нікаў сходу і выказаў упэўне
насьць, што найстарэйшая бела
руская арганізацыя будзе і нада
лей астояй захаваньня народных
традыцыяў беларусаў на чужы
не, а таксама ідэалаў незалеж
насьці і дэмакратыі на Бацькаў
шчыне. Мелі гонар вітаць і нашу
дарагую госьцю зь Беларусі, вя
домую пісьменьніцу Вольгу Іпа
таву, якая падзялілася сваімі
ўспамінамі і пранікнёна гавары
ла пра тое, чаму так важна кож
наму беларусу менавіта цяпер не
шкадаваць высілкаў дзеля пра
цы на карысьць Бацькаўшчыны.
Хвілінай цішы прысутныя ўша
навалі памяць заснавальнікаў
ЗБК і тых сяброў арганізацыі,
што ўжо адышлі ў лепшы сьвет.
“Па старонках беларускай
гісторыі ў Канадзе” (такая была
тэма асноўнага дакладу) пры
сутных правёў старшыня Га
лоўнае Ўправы арганізацыі Зьмі
цер Эльляшэвіч. Ён асьвяціў ас

ноўныя падзеі ў жыцьці Згурта
ваньня за яго 60гадовую гісто
рыю. Зь вялікай цеплынёй пра
моўца ўспомніў тых зэбэкоўцаў,
што стаялі ля вытокаў аграніза
цыі – сп. сп. Кастуся Акулу,
Міхася Пашкевіча, Барыса
Аранскага, Нікіфара Сільвано
віча, а таксама Міколу Ганька,
Аляксея Грыцука, дра Яўхіма
Скурата, дра Барыса Рагулю, д
ра Вінцэнта ЖукГрышкевіча і
шмат іншых. Гарачымі воплес
камі прысутныя віталі адну са
старэйшых сябровак Згурта
ваньня спню Марыю Ганько.

Беларусь: промні
людзкіх душаў
Фотавыстава ў ААН у НьюЁрку

С

п. Джон Кунстадтэр, былы
віцэамбасадар ЗША у Мен
ску, – ня толькі дыплямат,
але й праніклівы фатограф, які адзна
чаецца здольнасьцяй заглядаць у
глыбіню сваіх суб’ектаў. Пра гэта
засьведчыла наладжаная ў штабква
тэры ААН стараньнямі Беларускай
місіі выстава каля паўсотні чорнабе

лых фатаграфіяў, на якіх зафіксава
ныя беларускія тыпы. Адкрыцьцё
двухтыднёвай выставы адбылося 17
лістапада.
Пабачыць фатаздымкі прыбыло ка
ля сотні гасьцей. У сваім уступным
слове амбасадар Беларусі ў ААН сп.
Андрэй Дапкюнас падзякаваў пры

Заканчэньне на бачыне 2

Падчас невялікага канцэрту
аўдыторыя доўгімі воплескамі
дзякавала “Яваровым Людзям”
за высокі прафэсіяналізм выка
наньня народных песень. Пака
залі сябе й нашы маладыя тален
ты – Міхась Шэмет і Каміла Ка
валёва.
Зьмястоўная і цікавая выстава
беларускага эмігранцкага друку
прыцягнула ўвагу ўсіх прысут
ных. Дужа цікавымі былі нума
ры ўжо легендарнай газэты “Бе
ларускі Эмігрант”, часапіса
“Зважай!”. На экспазыцыйных
сталах – беларускія кнігі, што

выходзілі з таронтаўскага выда
вецтва “Пагоня”, вышываныя
канадыйскімі беларускамі ручні
кі, друкарка Кастуся Акулы –
сапраўдны антыкварыят, як так
сама й ягоная сумка з мантрэ
альскага ЭКСПО 67, зь якою
пісьменьнік “бамбардаваў савет
чыкаў” сваімі ўлёткамі ў жніўні
1967 году падчас сусьветнай вы
ставы.
Доўга яшчэ пасьля афіцыйнай
праграмы гучала пад высокай
стольлю таронтаўскай “ратун
ды” родная мова...

З. ЭЛЬЛЯШЭВІЧ

Група ўдзельнікаў сьвяткаваньня ў Таронта.

Уладыка Сьвятаслаў
адведаў Аўстралію

Я

піскап БАПЦ Наваградзкі і Паўноч
наАмэрыканскі Сьвятаслаў быў у
лістападзе ў Аўстраліі, дзе адведваў
беларускія парафіі. 9 лістапада ён адправіў
Багаслужбу ў капліцы Божай Маці Жы
ровіцкай ў будынку Беларускага Згуртавань
ня ў Заходняй Аўстраліі ў ваколіцах Пэрту.
Уладыка прысутнічаў на сходзе сяброў Згур
таваньня, прысьвечаным угодкам Слуцкага
Збройнага чыну, а потым адправіў паніхіды
на могілках, дзе пахаваныя беларусы.

11 лістапада яп. Сьвятаслаў адслужыў па
ніхіду на магіле архіяпіскапа БАПЦ Сяргея
Ахатэнкі, які пахаваны на могілках West
Terrace у горадзе Адэляйда, Паўд. Аўстралія.
На паніхідзе прысутнічалі вернікі зь парафіі
сьв. Апосталаў Пятра і Паўла БАПЦ. Днём
раней была паніхіда на магіле першага сьвя
тара гэтай парафіі а. Міхася Шчурка.
15 лістапада ў Сыднэі ў будынку Беларус
кага КультурнаГрамадзкага Клюбу адбыло
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Уладыка Сьвятаслаў у Аўстраліі
Заканчэньне з бачыны 1
ся паседжаньне, прысьвечанае ўшанавань
ню памяці змагароў Слуцкага Паўстаньня,
на якім яп. Сьвятаслаў адслужыў малебен
за беларускі народ. Рэфэрат на тэму дня
прачытала др Слава Лягенчанка. Сп.
Мікола Антух нагадаў пра гісторыю на
быцьця будынку ў 1973 годзе, а старшыня

Клюбу Міхась Лужынскі падзяліўся дум
камі аб будучыні установы. У гутарцы зь
вернікамі Ўладыка адказаў на пытаньні і
распавёў пра стан БАПЦ, пасьля чаго
блаславіў стол з стравамі. Таксама была
адслужана паніхіда на мясцовых могілках,
дзе пахаваныя суродзічы.

Паводле belaoc.org

Зь сябрамі Беларускага Клюбу ў Сыднэі.

Фотавыстава ў ААН у НьюЁрку
Заканчэньне з бачыны 1
сутнаму намесьніку генэральнага сакрата
ра ААН сп. Акасаку за прыхільнасьць да гэ
тага мерапрыемства ды падкрэсьліў зна
чэньне выстаўленых экспанатаў. Гэтыя
фатаздымкі, сказаў сп. Дапкюнас, не даку
мэнтуюць падзеяў сусьветнага значэньня,
якімі займаюцца дыпляматы. Затое фатог
раф здолеў ухапіць іншыя важкія рэчы –
няўлоўныя промні сьвятла, якое выпра
меньваецца ня з цэнтраў палітычнае ўла
ды, а з глыбіні людзкіх душаў.
Прыемна адзначыць, што фатограф пра
цягам двух гадоў службы ў Менску добра
авалодаў беларускай мовай, і гэтая акаліч
насьць напэўна дапамагла яму ці мала ў
ягоным фотазаглыбленьні ў дакумэнтава
ныя суб’екты. Сваё красамоўна праніклі
вае ўступное слова сп. Кунстадтэр сказаў
паангельску й пабеларуску. Вось бела
рускі варыянт.
Маё фотаграфічнае падарожжа па Бела
русі няспынна натхняе і вядзе мяне па трох
сьцежках.
Першая – стварэньне беларускага брэвія
рыя ці кола году, а таксама хронікі новага
нараджэньня веры, што адбываюцца ў ад

метным беларускім асьвятленьні, напаўня
юцца адметным беларускім водарам глебы і
адметным беларускім пачуцьцём повязі з ра
дзімай.
Другая сьцежка – спроба адлюстраваць
глыбокую, нязломную і – зноўжа – адмет
ную і неад’емную эўрапейскасьць беларускай
культуры, беларускай сутнасьці. Незьлічо
ную колькасьць разоў я быў сьведкам таго,
што сэрца беларускае нацыі б’ецца ў кож
ным малым, нават у немаўляці, што мова
нацыі сьпявае ў кожным жэсьце і кожнай
усьмешцы, што беларусы сьціпла і непахісна
спраўджваюць словы вялікага беларускага
паэта Максіма Багдановіча: “Так кожная
пчала ўмее ў соты мёд сабраць і з горкіх кве
так”.
Я буду шчасьлівы, калі гэтыя мэлёдыі, гэ
тыя рытмы, гэтая руплівасьць адаб’юцца ў
каторых са здымкаў на гэтай выставе.
Трэцяя сьцежка, спадзяюся, вядзе мяне да
глыбейшага разуменьня повязі нашай нацыі і
нацыі беларускай. Мы не был б амэрыкан
цамі, каліб не лёсавызначальная дапамога
пры Саратозе – і то ня толькі Тадэвуша
Касьцюшкі, якога мы шануем як паляка, і які
ёсьць сынам беларускай глебы. Калі разва
жаць шырэй, трэба прыгадаць, што
гонар нашай нацыі ў тым, што мы –
нацыя простага чалавека. Кожны,
хто вырас, як і я, у Чыкага ці ў
Пітсбургу, Кліўлэндзе ці любым
іншым амэрыканскім горадзе сэрца
Амэрыкі, ведае, як простыя белару
сы і прадстаўнікі іншых нацый, што
існавалі пад імпэрскім уціскам у
тымжа рэгіёне – палякі, літоўцы,
украінцы й шмат іншых – прайшлі
свой цяжкі шлях да Амэрыкі, як гэ
тыя годныя й працавітыя людзі
сталі часткай нашай нацыі, як яны
будавалі нашу нацыю, як яны адыг
ралі неад’емную ролю ў вызначэньні,
кім мы ёсьць і чаму. І калі на гэтай
выстае мы глядзім на партрэты бе
ларусаў, мы таксама ў некаторай
ступені глядзім на саміх сябе.
Шаноўнае спадарства, дзякуй яш
чэ раз за наведаньне сёньняшняга
адкрыцьця і шанаваньне беларусаў – і
тых, хто ёсьць на гэтай выставе, і
тых, што на радзіме.
З чаркай беларускага шампанска
га, у ажыўленым абмене ўражань
нямі й думкамі, ня толькі з фатогра
фам, але й з працаўнікамі Беларус
кае місіі, госьці прыемна правялі ап
раменены духовасьцю вечар.

Янка ЗАПРУДНІК
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Зь дзейнасьці ЗБМА
Ушанаваньне Слуцкіх
паўстанцаў
Згуртаваньне Беларускай Моладзі ў
Амэрыцы 2930 лістапада ўшаноўвала
памяць слуцкіх паўстанцаў на могілках
у СаўтРывэры. Зза невялічкай блы
таніны з месцам правядзяньня акцыі
(два месца пахаваньня беларусаў) ме
рапрыемства пачалося гадзінай пазь
ней чым было заплянавана.
У першы дзень у імпрэзе ўзялі ўдзел
7 сяброў арганізацыі ( 3 з НьюДжэрзі і
4 зь НьюЁрку). Старшыння ЗБМА
расказаў прысутным пра гісторыю мо
гілак і пра беларусаў, якія там знайшлі
свой спачын. Найбольш часу моладзь
правяла каля магілы айца Хведара
Данілюка, які быў афіцэрам падчас
паўстаньння. У гонар ягонай памяці і
памяці ўсіх паўстанцаў моладзь пра
сьпявала нацыянальны гімн “Мы вый
дзем шчыльнымі радамі.”
На другі дзень ліў моцнны дождж,
але гэта не перашкодзіла моладзі адве

даць могілкі. У наведваньні ўзялі ўдзел
5 чалавек. Сяброўкі ЗБМА Аляксан
дра Макарук і Ганна Няфёдава чыталі
вершы Натальлі Арсеньевай.

Дапамажы Забытым
Героям!
Падчас ушанаваньня герояў Случ
чынны сябры ЗБМА вырашылі ўшана
ваць беларусаў, якія пацярпелі ад са
вецкіх уладаў, седзячы ў турмах і ляге
рох або змагаючыся супраць яе са
зброяў у руках. Беларуская моладзь
сабрала ахвяраваньні, на якія гэтым
адданым людзям будуць дасланыя па
дарункі на Новы год і Каляды!
Дапамога беларусамзмагарам ёсьць
часткаю сталай акцыі ЗБМА “Дапама
жы Забытым Героям”.
Жадаючыя далучыцца да акцыі і да
памагчы матэрыяльна і маральна мо
гуць кантактаваць нас праз email: або
праз сайт ЗБМА.

Мікалай ЦІМАШЭНКА

“Юрта Міра” ў Таронта

У

Таронта адбылася адметная
падзея. 28 і 29 лістапада “Юрта
Міра” (Yurta Mira) зьбірала ся
броў на сваю першую этнакультурную
выставусустрэчу пад эгідай абмену
спадчынай карэнных народаў сьвету.
Што такое “Юрта Міра”, і чым яна
цікавая нам, беларусам? – спытаеце вы.
“Юрта Міра” – гэта грамадзкая ар
ганізацыя, створаная ініцыятывай і

Юрта – гэта калі ўсе разам, і ніхто пры
тым не адцесьнены й не пакінуты.
“Юрта для нас, – гаворыць арганіза
тарка форуму Аляксандра Грыгор’ева,
– гэта і дом, і маленькая мадэль сьвету.
Але сёньня для нас, эмігрантаў, домам
робіцца ўвесь сьвет. Я імкнуся, каб
сьвет рабіўся надзейным і цёплым, як
дом, каб у любым кутку Зямлі кожны
пачуваўся, як у Юрце Сьвету.”

Ірыны Варабей са сваёй калекцыяй.
высілкамі адной надзвычайнай, энэр
гічнай жанчыны, якуткі па паходжань
ню, шаманкі з вышэйшай мэдычнай
адукацыяй Аляксандрай Грыгор’евай.
Мэтай арганізацыі ёсьць яднаньне за
цікаўленасьцяў карэнных народаў
сьвету дзеля захаваньня й абмену на
цыянальнай спадчынай. Адметнасьць
цяперашняга фэстывалю, праведзена
га ў лістападзе, у тым, што мела за мэ
ту пазнаёміць канадыйцаў з малавядо
мымі заходняму чалавеку культурамі
народаў, што жывуць на усход ад Поль
шчы. Не сакрэт, што для канадыйцаў
усе выхадцы з гэтага вялізнага рэгіёну
– гэта “рускія”, таму фэстываль прэ
зэнтаваў таронтаўцам унікальную маг
чымасьць пазнаёміцца з усёй разна
стайнасьцю і адметнасьцю народаў,
што жывуць там. У гэтай першай тако
га роду імпрэзе ўзялі ўдзел і пасябра
валі міжсобку як прадстаўнікі эмігран
цкіх нацыянальных суполак ды абары
гены Канады, гэтак і госьці з самой
Якуціі. Беларускае прадстаўніцтва за
знала тут вельмі цёплы, зацікаўлены
прыём. Усім было радасна й утульна.
Бо юрта – гэта ня проста лёгкае, зруч
нае ў качэў’і жытло, але й пачатак ед
насьці, якая зьбірае розныя пака
леньні, і дзе кожны займае сваё месца.

А нашую Беларусь у “Юрце Міра”
прэзэнтавала пісьменьніца й пераклад
чыца Ірына Варабей. Яна атрымала
пэрсанальныя запросіны як сябра Ка
надыйскай Асацыяцыі Вышывальніц.
Вялікую цікавасьць у наведвальнікаў і
ўдзельнікаў “Юрты” выклікала ейная
надзвычайная калекцыя вышываных
работ, створаных на аснове традыцый
ных беларускіх сымбаляў, якія яна
трансфармуе ў сучасныя тэхнікі. Ад
метным ёсьць тое, што Ірына ня толькі
робіць новыя дызайны, вышывае, але і
прапануе канадыйцам схемы сваіх ра
бот для вышыўкі. “Я імкнуся пазна
ёміць канадыйцаў з найцудоўнешай
вышывальніцкай спадчынай нашага
народу, – гаворыць Ірына. – І хачу, каб
людзі ня проста паглядзелі выставу,
пацокалі языкамі й пайшлі далей, а каб
кожны зь іх мог займець ўдома на па
мяць часьцінку нашае Беларусі, ство
ранай сваіміж рукамі. А дасьведчаных
канадыйскіх вышывальніц можна заці
кавіць адно цікавымі крэатыўнымі ды
зайнамі. Я зь вялікай радасьцю й гона
рам прыняла запросіны на гэты форум,
бо імкнуся скарыстаць з кожнае наго
ды, каб расказаць аб Беларусі”.

Ірына АКСЁНАВА, Таронта
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Беларусь за месяц
Выпусьцілі, але…

Пляцоўку пад АЭС

8—9 сьнежня ў Менску ў су
дзе Цэнтральнага раёну сталіцы,
прайшоў суд над моладзёвым ак
тывістам, 20гадовым Аляксан
драм Баразенкам. Малады чала
век абвінавачваўся ў парушэнь
ні грамадзкага парадку падчас
мітынгу і шэсьця прадпрымаль
нікаў 10 студзеня.

вызначаць 2223 сьнежня. На
гэтыя дні прызначана пасе
джаньне адмысловай камісіі. Па
куль прыярытэтнай для будучай
атамнай электрастанцыі лічыц
ца Астравецкая пляцоўка, што
знаходзіцца між Смургонямі і
Вільняй. Разглядаецца таксама
варыянт Кукшынаўскай (Горац
кі рн Магілёўская вобласьць) і
Краснапалянскай (у Чавускім
раёне). І ў Астравецкім, і ў Го
рацкім раёнах сабраныя не
калькі тысяч подпісаў супраць
будаўніцтва АЭС.

касьцёле сьвятых Сымона і Але
ны, а 24 лістапада тамжа, толькі
ў грамадзкай залі, пры вялікай
колькасьці народу прайшло ўра
чыстае грамадзкае віншаваньне
а. Надсана з 50цігодзьдзем сьвя
тарскай дзейнасьці. Выступілі з
віншавальным словам кіраўніч
ка ЗБС “Бацькаўшчына” Алена
Макоўская, старшыня Саюзу
пісьменьнікаў Алесь Пашкевіч,
старшыня ТБМ Алег Трусаў,
прадстаўнікі Радыё Свабоды,
“Нашай Нівы” ды іншыя пава
жаныя асобы.

Дазволілі вярнуцца

Тая справа, нагадаем, атрыма
ла назву “Працэс 14ці”. На лаве
падсудных у красавікутраўні
2008 г . – працэс адбываўся ў
два этапы – апынуліся 13 чала
век. Дзевяць фігурантаў справы
атрымалі розныя тэрміны абме
жаваньня волі без накіраваньня
ў спэцустановы (г. зв. “хатняя
хімія” з штодзённым адзначэнь
нем у міліцыі), трое – штрафы.
Андрэй Кім быў асуджаны на 1,5
гады калёніі (праз чатыры меся
цы яго выпусьцілі). Баразенка,
які вучыўся ва Ўроцлаве, выра
шыў тады застацца ў Польшчы.
Некалькі месяцаў таму Аляк
сандар прыехаў у Менск, а 27
кастрычніка з адвакатам зьявіў
ся да сьледчага. Хлопца адразу
арыштавалі і зьмясьцілі ў сьлед
чы ізалятар. З 11 па 19 лістапада
Аляксандар трымаў галадоўку,
каб паказаць усю абсурднасьць
працэсу і прысьпешыць суд.
Прысуд застаўся ў лепшых
традыцыях беларускага права
судзьдзя. Аляксандар ня будзе
ні сядзець у турме, ні адбываць
хімію. Але ён прыгавораны да го
ду абмежаваньня волі без накі
раваньня ў спэцустановы. Гэта
азначае, што ён будзе ўвесь час
пад наглядам міліцыі, павінен
будзе кожны вечар адзначацца ў
пастарунку, ня зможа нікуды
ад’ехаць. Напрыклад, ня зможа
вярнуцца на вучобу ў Польшчу.

У дзяржаўную сыстэму рас
паўсюду вярнуліся “Наша Ніва”
(nn.by) і “Народная Воля”
(www.nvonline.info). Яны зноў
прадаюцца праз газэтныя шапі
кі, на іх можна падпісацца на
Белпошце. Выданьні выкінулі зь
дзяржаўнай сеткі тры гады таму.
Афіцыйна казалі, што супрацоў
ніцтва зь імі эканамічна нявы
гаднае. Насамрэчжа набліжалі
ся прэзыдэнцкія выбары, і ўлады
баяліся любой альтэрнатыўнай
думкі. Тадыж выкінулі з дзярж
распаўсюду яшчэ 15 выданьняў,
збольшага рэгіянальных.
Вяртаньне гэтых выданьняў –
адна з “рэкамэндацыяў” Эўра
зьвязу па наладжваньні дачы
неньняў Менску з Эўропай.
“Народная Воля” цяпер выхо
дзіць два разы на тыдзень (у аў
торак і пятніцу), а з Новага году
абяцае перайсьці на пяціразовы
выхад, “Наша Ніва” перайшла
на каляровы друк і школьны
(наркомаўка) правапіс.

Зь візытам у Менск
З 22 па 26 лістапада ў Менску
з візытам знаходзіўся айцец
Аляксандар Надсан – старшыня
Беларускай каталіцкай місіі ў
Брытаніі, апостальскі візытатар
для беларусаўкаталікоў замеж
жа, кіраўнік Беларускай біблія
тэкімузеі імя Францыска Ска
рыны ў Лёндане…
Айцец Аляксандар прыехаў у
тым ліку і дзеля таго, каб ад
значыць 50ю гадавіну сьвятар
ства – 23 лістапада 1958 г. у Ры
ме, падчас навучаньня ў Грэцкай
калегіі, ён быў высьвечана на сь
вятара.
Айцец Аляксандар адслужыў
23 лістапада ўрачыстую імшу ў

Дзень Герояў
у Вільні

У

Таварыстве Беларускай Культуры Літвы
адзначылі гадавіну Слуцкага Збройнага
Чыну – День Герояў. Старшыня Хведар
Нюнька распавёў пра слаўную дату ў беларускай
гісторыі – змаганьне Слуцкіх паўстанцаў супроць
бальшавіцкай навалы ў 1920 годзе, якія са зброяй
у руках выйшлі абараняць ідэалы БНР.
Сп. Хведар Нюнька зачытаў адмысловы зварот
Старшыні Рады БНР Івонкі Сурвіллы да беларус
кага народу.
ТБК ладзіць імпрэзы кожную апошнюю суботу
месяца. Гэтым разам на запрашэньне ТБК адгук
нуліся беларусы з Калінінграду начале з старшы
нём суполкі “Каралевец” Ігарам Шаховічам. Ра

А 27 лістапада ў Вільні, у ЭГУ
айцу Аляксандру Надсану было
прысуджана званьне ганаровага
доктара гэтага ўнівэрсытэту.

V зьезд беларусаў сьвету
пройдзе 1819 ліпеня 2009 го
ду. Так было вырашана на пасе
джаньні Малой рады Згурта
ваньня беларусаў сьвету “Баць
каўшчына”. Праўда, дата правя
дзеньня форуму пакуль ўмоўная.
Магчыма, тэрміны, з аб’ектыў
ных прычын, будуць зрушаныя
на тыдзень у адзін ці другі бок.
Месцам правядзеньня пакуль
мяркуецца Менск, але калі ўла
ды будуць чыніць перашкоды, то
форум давядзецца праводзіць па
за межамі краіны. Напрыклад, у
Летуве ці Польшчы.

Гая Пікарду перапахавалі
Урачыстая цырымонія закла
даньня капсулы з прахам бела
русіста, сябры Англабеларуска
га таварыства, дасьледчыка гі
сторыі беларускай духоўнай му
зыкі адбылася 15 лістапада ў
менскім Чырвоным касьцёле.
Сьвятую імшу правялі мітрапа
літ МенскаМагілёўскі Тадэвуш
Кандрусевіч ды апостальскі ві
зытатар для грэкакаталікоў Бе
ларусі архімандрыт Сяргей Гаек.
Пахаваньне ў Менску было жа
даньнем Гая Пікарды.

3
Шанцаў амаль няма
Мітрапаліт Філярэт амаль ня
мае шанцаў стаць кіраўніком
РПЦ. Пра гэта напісала аўтары
тэтная расейская газэта “Ком
мерсантЪ”. 5 сьнежня на 80м
годзе жыцьця памёр патрыярх
Рускай праваслаўнай царквы
Алексій ІІ і 2829 студзеня
пройдзе Памесны сабор, на якім
будзе абраны новы кіраўнік
РПЦ. Месцаахоўнікам пакуль
прызначаны мітрапаліт Сма
ленскі і Калінінградзкі Кірыла.
“КоммерсантЪ” піша, што вы
біраць кіраўніка Рускай правас
лаўнай царквы будуць з чатырох
кандыдатур: вышэй згаданага
мітрапаліта Кірылы, мітрапаліта
Калужскага ды Бароўскага Клі
мента, мітрапаліта Круціцкага і
Каломенскага Ювеналія, а так
сама кіраўніка Беларускага эк
зархату РПЦ Філярэта. Прычым
фаварытамі зьяўляюцца першыя
два: Кірыла і Клімент.
Што да мітрапаліта Менскага і
Слуцкага Філярэта, то аналітыкі
зазначаюць, што супраць яго мо
жа адыграць паважны ўзрост
(1935 г.н.). Апроч таго, Філярэт
зьяўляецца грамадзянінам Бела
русі, што на думку палітолягаў,
у сытуацыі “абвастрэньня дзяр
жаўных дачыненняў паміж кра
інамі” царква можа і не пайсці на
такі выбар.

Статыстыка
Паводле зьвестак статыстыкі,
у Беларусі ўдзельная вага на
сельніцтва з сярэднедушавым
даходам у месяц да 250 тыс. руб
лёў ($113,6) складае 11,1%; ад
250,1 да 500 тыс. ($113,6–227)
– 44,4%; ад 500,1 да 750 тыс.
($227–340) – 27,2%; ад 750,1
да 1 млн. ($340–454,5) –
10,3%; звыш 1 млн. – 7%.
Самая высокая доля насель
ніцтва зь нізкім даходам (менш
за 250 тыс. рублёў) у Берась
цейскай вобласці – 16%. А ў ся
рэднім беларуская сям’я выдат
коўвае у месяц 1 млн 62 тыс.
рублёў ($483 у эквіваленце).

Мінімальны заробак
у Беларусі …. у 21 раз ніжэй
шы, чым у Люксэмбургу. Эўра
пейскае статыстычнае агенцтва
абнародавала зьвесткі пра ўзро
вень мінімальнага заробку ў кра
інах Эўразьвязу. Самы высокі
мінімальны заробак – у Люксем
бургу (1610 эўра). Далей ідзе
Ірляндыя (1462 эўра). У Польш
чы – 334 эўра, Эстоніі – 278, Ле
туве – 232. У Баўгарыі – 112.

У Беларусі з 1 студзеня міні
мальны заробак ўстаноўлены ў
памеры 208 800 руб. А гэта сёнь
ня 75 эўра.

Навіны “Белсату”
Пры “Белсаце” стварылі Назі
ральную Раду. Старшынём яе
абраны вядомы пісьменьнік і гра
мадзкі дзеяч Генадзь Бураўкін.
У склад Рады ўвойдзе 15 вядомых
асобаў (сярод іх тэлевядучая
Зінаіда Бандарэнка, шэфрэдак
тар “Народнай Волі” Сьвятлана
Калінкіна, кінарэжысэры Ўладзі
мер Колас, Юры Хашчавацкі).
“Белсат” – незалежны тэлека
нал, які вяшчае на Беларусь з
Польшчы праз спадарожнік. 12
сьнежня яму спаўняецца год.

П’ем па-чорнаму
Паводле статыстычных звес
так за студзень – кастрычнік, у
Беларусі рэалізавана больш за
113 млн. літраў гарэлкі і лікёра
гарэлачных вырабаў (на 14%
больш, чым за аналягічны пэры
яд летась). На 28% павялічыўся
продаж каньяку і брэндзі. За 10
месяцаў беларусы купілі амаль
42 млн. літраў піва — на 10%
больш, чым летась.
Такім чынам, продаж на душу
насельніцтва за студзень – ка
стрычнік гарэлкі склаў 11 літраў
(з улікам немаўлят і малых дзя
цей), вінаградных він – 2,5 літ
ра, пладоваягадных він – 17
літраў і піва – 43 літры.

Пра футбол
3 сьнежня ў Швэцыі прайшло
лёсаваньне фінальнай стадыі
чэмпіянату Эўропы2009 сярод
моладзёвых футбольных збор
ных. Зборная Беларусі высту
піць у адной групе з Сэрбіяй,
Італіяй і Швэцыяй. У іншай гру
пе згуляюць Нямеччына, Гішпа
нія, Англія, Фінляндыя. У паў
фінал выходзяць па дзьве леп
шыя каманды з групы. Чэмпія
нат пройдзе 15—29 чэрвеня ў
Швэцыі. Беларусы будуць гу
ляць у Мальмё і Гэльсінгборы.
Зборная Беларусі брала ўдзел
у моладзёвым чэмпіянаце–2004,
але тады ня выйшла з групы.
Сёньняшні паўабаронца “Бар
сэлёны” Аляксандар Глеб у ка
торы раз прызнаны найлепшым
футбалістам краіны. Гэтым ра
зам паводле газеты “Всё о фут
боле”. Другое месца заняў гулец
барысаўскага БАТЭ Віталь
Радзівонаў.

Уласны карэспандэнт

зам зь ім прыехаў прафэсійны гурт цымбалістак
“Пралеска” пад кіраўніцтвам Любы Кастрамі
ной. У залі ТБК упершыню гучалі цымбалы. У
гурт уваходзяць як дарослыя музыкі, так і
школьнікі. Многія зь іх былі ня толькі ўдзельні
камі розных міжнародных конкурсаў, але і пера
можцамі. Напрыклад, год таму ў Яраслаўлі (Ра
сея) за твор “Беларускія танцы” яны былі ўзна
гароджаныя першай прэміяй. У будучым артыс
ты зьбіраюцца выступаць у Мэксіцы, таму ў рэ
пэртуары ёсьць адпаведны твор “Кубінскія рыт
мы”. Зь вялікім задавальненем мы слухалі артыс
таў. Акрамя кубінскіх рытмаў гучалі яшчэ і
многія іншыя творы. Публіка ў залі не хацела
раставацца з артыстамі.
Пасьля канцэрту ў цёплай атмасфэры за сталом
мы яшчэ доўга сьпявалі і гаманілі. А на разьві
таньне папрасілі нашых гасьцей прыяжджаць яш
чэ!

БАРСУЧОК, Вільня

Выступае гурт цымбалістак “Пралескі”

Bielarus551Col.qxd
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4 сьнежня сёлета рэдакцыя беларускай незалежнай газэты “Наша Ніва” аб
весьціла аб пераходзе на “школьны” (наркомаўка) правапіс. Такое рашэньне рэ
дакцыі выклікала шматлікія водгукі чытачоў. З гэтай нагоды перадрукоўваем арты
кул Вінцука Вячоркі, які быў зьмешчаны на ягоным блёгу (www.pbnf.org/blog_vv).

PROIECTVS

М

дыцыі. Ня варта дзівіцца штучнаму вы
маўленьню ў вуснах гарадзкой моладзі,
сьпявачак і г.д. Несумненна, толькі дзя
куючы правапіснаму адраджэньню 90х
гадоў у вусную сфэру бытаваньня бела
рускае літаратурнае мовы былі вярнуліся
амаль зьніклыя да таго асыміляцыйная
мяккасьць сьвісьцячых і яканьне ў прына
зоўніках/часьціцах (паслухайма запісы
радыёспэктакляў розных гадоў, каб пера
канацца). Фанэтызм клясычнага пра
вапісу – адзіная зарука зьберажэньня ас
ноўных вымаўленчых нормаў для наступ
ных пакаленьняў. А вырашаць нашую
правапісную праблему будзем тады, калі
для гэтага будуць нармальныя ўмовы.
Ніякім дадатковым бар’ерам для ахво
чых чытаць пабеларуску клясычны пра
вапіс ня ёсьць. Чалавеку, які ня меў звыч
кі чытаць пабеларуску, трэба пераадоль
ваць іншы – міжмоўны – бар’ер. Хтосьці
паклікаецца на сацыялягічныя апытаньні
– ня веру. Ніколі не было сацыялягічных
апытаньняў наконт правапісных варыян
таў, не праводзілі іх ані Вардамацкі, ані
Манаеў (хоць і шкада, што не).
Зрэшты, клясычны правапіс не выма
гае дадатковай абароны, ён здатны сам
абараніцца ды забясьпечыць сабе пэр
спэктыву. Моўная рэальнасьць у свабод
ным сеціве гэта пацьвярджае.
Спроба пераназваць савецкі правапіс
(наркомаўку) “школьным правапісам” –
мілае хітраваньне дзеля тэрапэўтычных
мэтаў. Папершае, каторая падвэрсія нар
комаўкі маецца наўвеце – цяперашняя ці
ўведзеная законам “Аб Правілах бела
рускай арфаграфіі і пунктуацыі”, які мае
дзейнічаць ад 1 верасьня 2010 году (пага
тоў што абедзьве маюць мноства нутра
ных супярэчнасьцяў)? Падругое, школь
ная беларуская мова – зьява, шырэйшы
за правапіс (як і рэформа 1933 году). Гэта
тэрміналёгія (“складаемыя”, “састаў”,
“абшчына”, “жрэц”), гэта граматыка й
будова сказаў. Гэта абавязковыя для
школы слоўнікі. Гэта прыняцьцё цяпе
рашняга школьнага разуменьня Белару
сі. Дыкжа калі дакляруецца зварот да
школьнай завядзёнкі – каб узгадаваны
сярэдняю школаю народ не пачуваўся ад
чужаным ад беларушчыны, – трэ’ быць
пасьлядоўнымі ды прымаць яе (завядзён
ку) цалкам.
Папраўдзе да выбару моўных па
водзінаў праз школу аўтарытарнае дзяр
жавы ў Беларусі людзі прыходзяць рэдка.

Перадсьвятнія разважаньні

З

настаньнем Піліпаўкі ў праваслаўных, а Адвэнту
ў каталікоў, у душы амаль кожнага беларуса ці
беларускі прачынаецца ды дзень за днём мацнее
змалку яшчэ прывітае ці хоць з бабчыных або дзедавых
аповядаў знаёмае прыемнае перадкалядняе хваляваньне.
У дзекаго з нас, праўда, яшчэ па звыку з савецкіх ча
соў, яно ўздымаецца баржджэй з набліжэньнем сустрэ
чы Новага году, але для тых, каму пашчасьціла, або бяда
прымусіла апынуцца ў заходнім сьвеце, супольнае з на
сельніцтвам гасьціннае краіны найважнейшае ў годзе
сьвята – гэта “Christmas”, “Noel”, ці “Weihnachten”, а
панашаму Каляды.
Кабжа аб гэтым ня выйшла з памяці, у замежжы най
менш тыдняў шэсьць загадзя крамы звонку й усярэдзіне
ўхарошваюцца адумысловымі ўвабраньнямі, на незабу
дованых палетках зьяўляюцца сотні жывых, а ў крамах
плястыкавых ялінак, ды крамныя паліцы пачынаюць
гнуцца ад розных тавараў на абавязкавыя падаркі, ку
пляць якія сьпевамі й намовамі з галасьнікоў, далявіда
раў, радыё й усяляк інакш спакушае нязмоўкная рэкляма
– коратка кажучы перад Калядамі бываюць “купляды”.
У туюж пору пачынаецца й купля вітальных із сьвя
тамі картачак ды адумысловых на гэтую нагоду пашто
вых значкоў, што пасылаюцца як сваякам і часта бача
ным прыяцелям, гэтак і раз у год успамінаным знаёмым.
На вітальных картачках можна на пісьме выказаць на
шыя добрыя пачуцьці й пажаданьні вітаным асобам
сваймі словамі або абмежыцца подпісам пад надрукава

нымі выдаўцамі, адпаведнымі для кожнага краю, пры
вітаньнямі, як “Merry Christmas and Happy New Year!”
паангельску, “Joyeux Noel et Bonne Annee!” пафран
цуску, ці “Frohe Weihnachten und ein gluckliches neues
Jahr!” панямецку ды інш.
Толькі мы, беларусы, дасюль ніяк ня можам здумаць
ніякага выслоўя, у якім адчуваласяб багацьце нашае
народнае культуры й нявычэрпныя слоўныя запасы, а
таксама бязьмежныя магчымасьці нашае мовы, ды
пішам з польска “Вясёлых Сьвят” ці, ужо крыху як быц
цам панашаму, “Вясёлых Каляд(аў)”, або, урэшце, і па
трасянкаваму “З Ражджаством Хрыстовым!”, ды заўсё
ды “Шчасьлівага Новага году!”
Усё гэта гучыць неяк не пасвойску й ў галаве зьяўля
ецца думка, ці не магчыма былоб знайсьці нейкае карот
кае й для нас адно свомае калядняе прывітаньне, у якім
чуласяб даўніна ды народнасьць словаў?
І першай часткай адказу на пытаньне прыходзіць у
цям тое, што ў сьвятніх прывітаньнях мы павінны жа
даць іншым не весялосьці, ці йнакш, сьмеху з жартаў,
пакплівых сьпеваў ды скокаў пасьля аднае або й колькі
чарак, а радасьці з Божае апекі, моцнага здароўя й па
мыснасьці ў жыцьцёвых справах ды намерах.
Таму й нашыя сьвятнія ў гэтую пору прывітаньні му
сяць пачынацца йз слова радасьць, а паколькі здаўна мы
завем Хрыстовае нараджэньне вывадным з лаціны сло
вам “Каляды” ці проста “Калядой” (а не на суседзкі ўзор
“Раством” ці “Ражджаством”), дык злажыўшы гэтыя

А вось эстэтычнае ўражаньне ад інакшае
беларускае мовы такім імпульсам ста
новіцца. Гэта нездарма. Як клясычны, так
і савецкі моўныя варыянты напоўненыя
культурнацывілізацыйнымі маркерамі і
самі ёсьць такімі маркерамі. Выбар пра
вапісу – гэта выбар цывілізацыйнага арэ
алу, да якога мае належаць Беларусь. Гэ
та і выбар, зьвязаны з эстэтыкай.
Гэткі выбар усьцяж рабіла газэта “На
ша ніва”. Сяргей Дубавец, чалавек, які
адрадзіў ня проста назву, але наша
ніўскую традыцыю Луцкевічаў і Купалы,
у 2006 годзе на стагодзьдзе газэты заявіў:
“Калі казаць, што было найбольш важ
нае ў гістарычным пляне, то я назаву суд
над “Нашай нівай” – суд над беларускім
клясычным правапісам. У Вышэйшым гас
падарчым судзе ў 1997 годзе наша рэдак
цыя гэтую спрэчку выйграла”.
Дубавец змагаўся за сапраўднае абліч
ча газэты, за місію. Цяперашнім кіраў
нікам газэта перайшла ў спадчыну. Яны
не прысягалі місіі, каштоўнасьцям. Таму
я ня схільны ярлыкаваць іх за вядомае ра
шэньне, як некаторыя камэнтатары, што
кажуць пра “здраду”.
(Зрэшты, дзіўна чуць з вуснаў абазна
ных людзей заявы пра тое, што газэта на
пачатку свае гісторыі выходзіла рознымі
правапісамі – зь “яцямі” і зь “ёрамі”. Па
першае, яцяў не было, акрамя цытатаў
парасейску. Падругое, напачатку гісто
рыі газэты кадыфікацыі правапісу не бы
ло наагул.)
Што да апошніх Дубаўцовых камэнта
роў… пэўна, інакш і ня можа ён цяпер
сказаць. Бо нясе адказнасьць за рашэнь
не пакінуць газэту й перадаць яе нас
тупнікам.
Відавочна, крок цяперашняй рэдакцыі
трэба чытаць як дэманстратыўны разрыў
з традыцыяй нацыянальнага руху 8090х,
які, у сваю чаргу, мысьліў сябе як працяг
руху папярэднікаў. Як кансэрватар ве
даю, што традыцыя надае моц, але абця
жарвае адказнасьцю. А разарваць з тра
дыцыяй азначае пазбыцца адказнасьці.
Так лягчэй. У гэтым сэнсе цяперашняе
аблічча газэты пад назвай “Наша ніва”
адэкватнае лукашэнкавай Беларусі.
Нічога ня маю супраць “Новай нашай
нівы”. Зычу ёй посьпехаў на новым поп
рышчы. Але цяпер гэта ўсяго_толькі адзін
з многіх праектаў (ад лац. prоiectus, што
прыблізна значыць наўперадкінуты).
>

ова – фэномэн, у якім нямож
на аддзяліць форму ад зьместу.
Форма і ёсьць зьместам, а моў
ны выбар ёсьць учынкам.
Развагі ў дачыненьні да мовы пра “зь
мест, важнейшы за форму”, ёсьць вуль
гарнамарксісцкія. На добры лад, ін’язаў
скія diplфmйs мусіліб – калі не паклікац
ца на, то прынамсі ведаць пра – Вільгель
ма фон Гумбальта зь ягонай тэорыяй мо
вы як увасабленьня культуры, Эдварда
Сэпіра зь яго культавай для паняволеных
моваў канцэпцыяй моўнага рэлятывізму:
карціна ўспрыманага сьвету вызначаецца
моваю ўспрыняцьця.
Цікава, што марксісцкія практыкі ў
БССР 30х гадоў гэта ўсё калі ня ведалі, то
адчувалі бездакорна. Характар мовы ґвал
там зьмяніць, а тым самым накінуць абэ
рацыю сьветаўспрыманьня. Таму й учыні
лі рэформу 26 жніўня 1933 году.
Калі Якуба Коласа змусілі нешта ска
заць пра тую рэформу, мудры клясык без
дакорна расставіў прыярытэты:
“…Асноўных прынцыпаў [рэформы]
тры: палітычны прынцып, навуковы і
прынцып практычны […] Палітычнае
ўгрунтаванне не патрабуе каментарыяў –
яно ясна і проста”.
Вось яшчэ цытаткі для адчуваньня ат
масфэры:
“…Беларускія фашысты таксама
“скорбят” аб лёсе літары “мяккага зна
ка”, прычым вельмі ясна выступае за гэ

тым плачам і брэхам другі знак, а іменна
фашысцкі, і вышчараныя воўчыя зубы гэ
тых паноў” (Ізі Харык).
“…Сучасны правапіс беларускай мовы
з’яўляецца вострай зброяй у руках нашай
партыі супроць ворагаў пролетарыята і
калгаснага сялянства…[i] з’яўляецца смя
ротным ударам па нацыяналістах” (Анд
рэй Александровіч).
Гэты сьмяротны ўдар і быў у прамым
сэнсе загадзя нанесены амаль па ўсіх мо
вазнаўцах і пісьменьніках, што працавалі
над удасканаленьнем правапісу й грама
тыкі, што рыхтавалі Акадэмічную канфэ
рэнцыю па рэформе беларускага пра
вапісу і азбукі 1421 лістапада 1926 году.
Вацлаў Ластоўскі, Язэп Лёсік, Сьцяпан
Некрашэвіч, Мікола Байкоў, Янка Бяль
кевіч, Уладзіслаў Чаржынскі, Пятро Бу
зук… Урэшце, сам Браніслаў Тарашкевіч.
Выслалі, расстралялі, давялі да сьмерці
ўсіх, незалежна ад нюансаў іхных моваз
наўчых поглядаў, бо галоўным было гвал
там спыніць натуральны працэс разьвіць
ця, адкрытую і адказную за лёс мовы дыс
кусію прафэсіяналаўпатрыётаў.
Русыфікацыйная рэформа 1933 году –
з таго самага шэрагу, што і калектывіза
цыя, галадамор і Курапаты. Хаця мы веда
ем і іншыя развагі: БССР была формай
дзяржаўнага існаваньня Беларусі, там
была індустрыялізацыя, пагалоўная пісь
меннасьць і г. д.
Таму рашэньне наконт правапісу заўсё
ды будзе мець маральны аспэкт.
Уласна лінгвістычныя, камунікацый
ныя аспэкты пытаньня асьветленыя ты
сячу разоў, але нікуды не падзеліся. Час
ідзе, і сытуацыя толькі абвастраецца. Вёс
ка перастае быць рэзэрвуарам моўнае
традыцыі, перадусім вуснай. Адказнымі
за моўную пераемнасьць становяцца га
раджане, часьцяком змушаныя пера
адольваць брак такой пераемнасьці ў ад
нымдвух зьвёнах уласнай сямейнай тра
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Вінцук ВЯЧОРКА

два словы разам мы атрымаем непаўторнае нідзе пажа
даньне “Радасных Каляд(аў!) або лепшае яшчэ “РА
ДАЙ КАЛЯДЫ!”.
Пасьля гэтага застаецца, аднак, яшчэ даўгаватая дру
гая частка выяву нашай добрай мысьлі:“Шчасьлівага
Новага году!”, што, узноўжа, гучыць неяк грувастка й
не панаску, ды, падумаўшы, не даволі ясна выказвае на
шую зычлівасьць.
Словы бо “шчасьце”, “шчасьлівы” значаць вельмі вы
сокі й шырокі ўзровень духовага задаволеньня, што наў
рад ці цалком асягальны ў людзкім жыцьці. Мыж не
жартуем, жадаючы нашым сваякам і прыяцелям нечага
нездабытнага, а даем шчыры выяў нашай волі, каб у
іхным жыцьці ў наблізным адрэзку часу намеры збы
валіся й дзеі йшлі на спор, з чаго былаб радасьць, пажа
даньнем якое мы й пачалі нашае прывітаньне.
Усё гэнае дабро зьяўляецца, калі, як пабеларуску
можна сказаць, “у жыцьці шчадрыць”, або йнакш, калі ў
ім Бог пасылае “шчадро”.
Вось гэтага “шчадра” мы й павінны жадаць тым, каму
прыяюць нашыя сэрцы.
Знайшоўшы лепшае слова на тое, чаго мы жадаем час
та й зрэдка ўспамінаным сваякам ды прыяцелям, заста
ецца яшчэ надумаць, як выказаць мерку часу, на якую
нашае пажаданьне сягае, бо “Новы год” зь вялікай літа
ры – гэта аднадзённае сьвята, а мыж маем на ўвеце й
364 або 365 дзён, што йдуць усьлед за ім.
Тут вось на палёгку й прыходзіць багацьце нашае род
нае мовы, бо ў ёй ёсьць вельмі трапныя словы “налець
це” – на азначэньне наступнага году, і “налета” прыйд
нае за цяперашнім годам пары, калі нешта мае быць (гл.
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Вес ткі й Павед амленьні
нью ёрскага аддзелу Беларуска Амэрыканскага Задзіночаньня

Viestki j Paviedamlenni
Belarusan American Association, Inc.
166 34 Gothic Drive, Jamaica, N.Y. 11432 Сусьветнае сеціва: www.baza belarus.org

Ад Галоўнай
Управы БАЗА

У

Вашынгтоне адбылася чарговая нарада бела
рускай дэлегацыі з прадстаўнікамі Дзярждэ
партамэнту.
Кніга пра амаль 60гадавую дзейнасьць БАЗА пра
ходзіць чарговы рэдакцыйны перагляд з намерам вы
даньня ў наступным годзе. Аўтарам кніжкі зьяўляец
ца літаратар і мовавед Зьміцер Саўка.
Галоўная Ўправа атрымала шэраг падручнікаў кам
путарнага выданьня для беларускіх суботніх/ня
дзельных школак. Яны таксама надаюцца для хатніх
заняткаў, праводжаных бацькамі. Падручнікі для
розных гадавых узроўняў былі падрыхтаваныя і вы
дадзеныя ў Чэхіі стараньнем Юркі Станкевіча.
АСЯРОДКІ. Апошнім часам шмат часу было пры
сьвечана заснаваньню мясцовых асяродкаў БАЗА.
(Пра магчымую дзейнасьць гуртка глядзіце ніжэй.)
У штаце Канэктыкут 30га лістапада быў засна
ваны новы гурток на зборцы зацікаўленых асобаў,
якая адбылася ў ваколіцах гораду НьюГэвэн. Жада
ючых далучыцца або атрымаць больш інфармацыі
прасім зьвяртацца да сакратара гуртка Аляксандра
Бяляўскага па тэлефону (203)383 0643.
Арганізацыйны сход у Паўднёвай Каліфорніі
прызначаны на нядзелю 14га сьнежня. Па інфарма
цыю можна зьвяртацца на editors@belarusguide.com
або тэлефануйце Алесю Арцюховічу на нумар
(949)300 2104.
У Дэтройце робяцца спробы заснаваць гурток БА
ЗА, каб аднавіць дзейнасьць ранейшага аддзелу. Заці
каўленых просім тэлефанаваць Алесю Андрэйчуку
на нумар (718)650 0684.

Наступны сход
нью-ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца
11 студзеня 2009 году ў Фундацыі імя
П. Крэчэўскага па адрасу:
16634 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432
Даезд цягніком падземкі F да прыпынку 169th St.; адтуль прайсьці 2 блёкі да
скрыжаваньня 167 й вул. і Готык Драйв.
Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.

Уплаты ў нью ёрскі аддзел БАЗА
Ахвяраваньні й складкі:

Э. Рыжы. . . . . . . . 60
К. Вярбіцкі. . . . . .50
В. Канановіч. . . ..30
К. Канаш. . . . . . . .50
В. Курадавец. . . .50
А. Мацюх. . . . . . . 30
Н. Прылажынская.30
Н. Рэвоцька. . . . .50
Л. Сагановіч. . . . 50
М. Сагановіч. . . . 50
С. Сарагавец. . . . 50

Т. Сідарава. . . . . .50
В. Сьмірнова. . . . 50
А. Сьмірноў. . . . . 50
А. Цярпінская. . .50
В. Чараўхін. . . . . 50
Б. Андрусышын. 30
Ю. Андрусышын..30
В. Дудараў. . . . . . 30
В. Кузьменка. . . .30
Т. Кузьмянок. . . 30
І. Фанская. . . . . .30

Шчыры дзякуй!
Уплаты ў нью ёрскі аддзел дасылайце на:
Belarusan American Association
P. O. Box 230249
Brooklyn, NY 11223
Чэкі выпісвайце на
Belarusan American Аssociation.

№ 12 (515)

Лістападаўскі сход аддзелу

Л

істападаўскі сход ньюёр
скага аддзелу прайшоў 9 лі
стапада ў Фундацыі імя П.
Крэчэўскага. Напачатку старшыня
аддзелу Віталь Зайка паведаміў пра
асноўныя палітычныя падзеі ў Бела
русі й сьвеце за апошні месяц. Ад
ной з асноўных, якая закранула і бе
ларускую грамаду, сталіся прэзы
дэнцкія выбары ў ЗША, у якіх пера
мог Б. Абама, хіба найменш дасьвед
чаны прэтэндэнт за ўсю гісторыю,
выказьнік палітыкі лібэральных і ле
вых колаў грамадзтва. Ягоным су
пернікам быў дасьведчаны ў міжна
родных справах Джон Макэйн, пры
яцель беларускіх апазыцыйных сі
лаў, кампэтэнтны і зацікаўлены спэ
цыялістам па справах Усходняй Эў
ропы. Невядома, ці Абама і ягоная
адміністрацыя будуць у гэткай сту
пені, як Макэйн, зацікаўленыя ў вы
рашэньні беларускага пытаньня, але
ў кожным разе БАЗА будзе працяг
ваць наводзіць і падтрымліваць кан
такты з уладамі для інфармаваньня
пра становішча ў Беларусі й лабія
ваньня яе інтарэсаў. З іншых падзе
яў былі ўзгаданыя шэсьце на Кура
паты, 20годзьдзе БНФ, перамовы ў
Менску аб стабілізацыйным крэды
це МВФ, пагрозы Расеі ўсталяваць
ракеты ў Калініградзе, арышт А. Ба
разенкі (“справа14ці” за мітынг
прадпрымальнікаў у студзені), за
трыманьне актывістаў Маладога
Фронту падчас акцыі “Камунізм пад
трыбунал”, зьезд прарэжымнага
аб’еднаньня “Белая Русь”.
Затым з аналізам падзеяў у Бела
русі й вакол яе выступіў Старшыня
БНФ Зянон Пазьняк. Ён спыніўся на
нядаўніх парлямэнцкіх выбарах:
“Асноўнае, што адбылося — выбары
не былі прызнаныя. Нажаль, прад
стаўнікам партыяў, якія бралі ў іх
удзел, так і засталося незразумела,

што іх проста скарысталі. Нават пры
ўсіх “пацяпленьнях” вынікі выбараў
Эўропа не прызнала. Тактычныя па
мылкі Масквы і Лукашэнкі, якія
былі настолькі пэўныя, што Эўропа
бязрадная, слабая і сама першая па
дае руку, былі ў тым, што яны выра
шылі не цырымоніцца. У парлямэнт
(“палату прадстаўнікоў”), не прай
шоў ніводны апазіцыянэр. Таму на
ват сёнешняй Эўропе не было пад
ставаў прызнаць гэтыя выбары.”
Сп. Пазьняк спыніўся на 20годзь
дзі Беларускага Народнага Фронту,
коратка апісаў падзеі часу яго засна
ваньня. Адзначыў важнасьць зьвяр
таньня да гістарычнай памяці ў спра
ве кансалідацыі, фармуляваньня
ідэі, якая аб’яднала ўсіх, нават тых,
з кім існуюць антаганістычныя супя
рэчнасьці. Гэтай ідэяй стала пашана
да продкаў, да тысяч пакаленьняў,
якія жылі перад намі на нашай
зямлі. Першыя “Дзяды” прыцягнулі
да дзяньня сілы, што існавалі й былі
гатовыя да змаганьня. Так і сёньня
задача стаіць — падцягнуць асноў
ныя сілы праз асьветную і тлума
чальную працу”.
Затым перад прысутнымі выступіў
Старшыня ГУ БАЗА Вячка Стан
кевіч. Ён дадаў інфармацыю адносна
прэзыдэнцкіх выбараў у ЗША, а
таксама адзначыў важнасьць працы
праз кангрэсмэнаў і сэнатараў у
справе падтрымкі інтарэсаў бела
рускай грамады ў ЗША. Прамоўца
спыніўся на пашырэньні дзейнасьці
БАЗА, стварэньні новых гурткоў ар
ганізацыі, закрануў працу Цэнтру
Беларускіх Досьледаваньняў і нады
ходзячыя 60я ўгодкі БАЗА.
З інфармацыяй пра дзейнасьць ма
ладзёвай арганізацыі пры БАЗА вы
ступіў старшыня Згуртаваньня Бе
ларускай Моладзі ў Амэрыцы Міко
ла Цімашэнка. Ён распавёў, між

Віталь ЗАЙКА

Канэктыкут

НьюДжэрзі

У

іншага, пра ўдзел ў прэзыдэнцкай
кампаніі, распаўсюджаньне ўлётак
Макэйна ў сваім унівэрсытэце, да
сланьне лістоў з пытаньнямі да прэ
тэндэнтаў. Цікава, што на лісты па
ступілі 3 адказы з штабу Макэйна і
ніводнага ад Абамы. Прамоўца ад
значыў: “Калі розныя справы рабіць
разам, арганізавана — то голас наш
будзе заўважаны і пачуты”. Было
паведамлена пра іншыя імпэзы
ЗБМА і пра надыходзячае сьвятка
ваньне Новага году.
На сходзе выступіў госьць — мас
так зь Беларусі Яўген Шатохін. Ён
падзякаваў тым, хто дапамог аргані
заваць ягоную паездку ў ЗША, і спы
ніўся на апошніх падзеях у Беларусі,
узгадаўшы дзейнасьць партыі КХП
БНФ, байкот парлямэнцкіх выбараў
і т. зв. “сыстэмную апазыцыю”. Ён
паінфармаваў пра дзейнасьць Саю
зу Мастакоў і суполкі “Пагоня”, а
таксама распавёў пра першае бела
рускае біенале, выставу ў “Палацы
Мастацтваў” у Менску.
Затым сп. В. Зайка прачытаў рэ
фэрат пра Слуцкі Збройны Чын, 88
я ўгодкі якога адзначаюцца ў канцы
лістападу. Змаганьне случчакоў за
ідэалы 25 Сакавіка застаецца пры
кладам служэньня Бацькаўшчыне і
арыенцірам для новых пакаленьняў
сьведамых беларускіх змагароў.
Сакратар аддзелу Валянціна Які
мовіч распавяла пра паэта Анатоля
Сыса і пачаткі сучаснага Беларуска
га Адраджэньня, пра дзейнасьць ар
ганізацыяў “Талака” і “Тутэйшыя”.
Прагучэлі вершы Анатоля Сыса.
Затым у разьдзеле “Рознае” пры
сутныя мелі мажлівасьць зрабіць па
ведамленьні й абвесткі. Пасьля пры
каве сябры і госьці аддзелу працяг
нулі неафіцыйную частку сходу.

У

ГайлендПарку 30 лістапада адбыў
ся справаздачнаперавыбарчы сход
ньюджэрзійскага аддзелу БАЗА.
Старшынём аддзелу на наступны тэрмін
зноў быў абраны Юрка Азарка. Ён падзяка
ваў усім сябрам управы за іхную працу і па
жадаў далей працаваць з тымжа складам:
др. Юрка Кіпель – 1ы заступнік, Аўген Ка
жан – 2гі заступнік, Янка Грышкевіч –
скарбнік, Людміла Бакуновіч – сакратар,
Ала Кузьміцкая — культурны рэфэрэнт.
Каб больш актывізаваць працу аддзелу,
была прынятая пастанова праводзіць збор
кі сяброў аддзелу ў трэцюю нядзелю кож
нага месяца а 12й гадзіне па адрасу: 9
River Road, Highland Park, NJ.
Наступны сход дбудзецца 18 студзеня
2009 году. Прыходзьце і прыводзьце сваіх
сяброў. Мы чакаем Вас! З пытаньнямі
тэлефануйце Але Кузьміцкай па нумару:
(732)617 9774 або (908)839 3004.

штаце Канэктыкут у ваколіцах гораду НьюГэвэн 30 ліста
пада сёлета быў заснаваны гурток БАЗА. На заснавальнай
зборцы, якая адбылася ў хаце спва Бубнаў, прысутнічала
11 новых сяброў і трох прадстаўнікоў Галоўнай Управы БАЗА:
старшыня Вячка Станкевіч, Алла ОрсаРомано і Валеры Дворнік.
Кіраўніцтва гуртка складаецца з наступных асобаў: старшыня
Зьміцер Бубен, заступнік і сакратар Аляксандар Бяляўскі, скарб
нік Маргарыта Палешчук.
Сябры гуртка выказалі зацікаўленьне ладзіць культурныя і сяб
роўскія спатканьні ў сваёй мясцовасьці, а таксама наводзіць кан
такты зь сябрамі суседніх аддзелаў. Асаблівая ўвага была зьверту
тая на патрэбу рэпрэзэнтаваць Беларусь сярод амэрыканцаў. Дзе
ля гэтага сябры вырашылі як найхутчэй наведаць сваіх сэнатараў,
кангрэсмэнаў і мясцовыя ўлады, каб паінфармаваць іх пра дзей
насьць БАЗА, гуртка і сытуацыі ў Беларусі.
Пасьля выбараў кіраўніцтва гуртка і складаньня пляну працы
зборка весела працягвалася за багатым сталом, прыгатаваным сп
няй Бубен і прысутнымі жанчынамі, завязаліся новыя сяброўствы,
і ніхто не хацеў ехаць дамоў. Дык выглядае, што праца гуртка пача
лася надзчычай добра!
Жадаем гуртку ў Канэктыкут далейшай плённай працы.

(А.К.)

Алла ОРСА>РОМАНО
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Беларусь у Познані

У

галерэі “Арсэнал” 24 лістапада а
17.00 адбылося адкрыцьцё выс
тавы беларускіх мастакоў: Юрыя
Якавенкі, Аляксандра Сільвановіча і
Уладзімера Блюдніка. Юры Якавенка,
прыляцеўшы адмыслова на адкрыцьцё
выставы з Рыму, прэзэнтаваў свае графі
кі і дыхтоўна выдадзены каталяг сваіх
працаў. Аляксандар Сільвановіч, пасьля
амаль месячнага перабываньня ў Польш
чы, удзелу ў шматлікіх пленэрах і выста
вах прэзэнтаваў сэрыю карцінаў, аб’ядна
ную легендамі і сымбалямі старажыт
насьці. Уладзімер Блюднік прадставіў
свае алейныя палотны і літаграфіі
апошніх гадоў.
24 лістапада а 19.00 у славутым джаза
вым клюбе „Blue Note” прайшоў канцэрт
“Народныя гукі Беларусі” (Паліна Зузіна
– сьпеў, Вадзім Швэд – гармонік). Выс
туп сабраў поўную залю зацікаўленых
слухачоў, якія падзяліліся на тых хто доб
ра ведае беларускі фальклёр і тых, для ка
го канцэрт стаўся сапраўднай экзотыкай.
У канцы выступу і адныя, і другія зьліліся
ў адзіную разбаўленую і прыхільную
публіку.

25 лістапада а 14.00 у галерэі “Арсэ
нал” адбылася літаратурная прэзэнта
цыя, у якой удзельнічалі: Юры Гумянюк,
Віталь Воранаў, Уладзімер Блюднік,
Давід Юнг. Паэт з Горадні Юры Гумянюк
прачытаў польскія пераклады сваіх вер
шаў, а таксама цалкам новыя вершы, якія
ўвойдуць у плянаваны томік паэзіі. Мас
так і паэт Уладзімер Блюднік прэзэнта
ваў новавыдадзеную дэбютную кнігу
„Вяртаньне”, якая напярэдадні выйшла ў
выдавецтве “Белы Крумкач” у Познані.
Паэт, опэрны сьпявак і рэдактар часапісу
“Паэтычныя Сшыткі” з Гнезна Давід
Юнг апавёў пра ход працы над польскай
анталёгіяй беларускай паэзіі, якая мае
выйсьці ў 2009 годзе. Віталь Воранаў пра
вёў прэзэнтацыю выдавецкай сэрыі “Бе
лы Крумкач”, а таксама прачытаў свае
пераклады вершаў Алеся Аркуша і
Давіда Юнга. Пасьля прэзэнтацый адбы
лася размова, якую правёў літаратураз
наўца праф. Багуслаў Бакула.
На заканчэньне гледачы змаглі набыць
новыя выданьні: альманах “Беларус
2008”, выдадзены ў НьюЁрку, у якім
прадстаўленыя творы ажно трох поз

Перадсьвятнія разважаньні
Заканчэньне з бачыны 4
Слоўнік беларускіх гаворак ПаўночнаЗа
ходняй Беларусі і яе пагранічча. Т. 3, 157
я бач.).
Гэткім чынам мы адшукалі й два свой
скія словы, патрэбныя на другую частку
нашых каляднановагагодніх пажадань
няў: “шчадро” й “налета”, што, зложаная
йз знойдзенай раней першай, дае адно на
шай мове свомае выслоўе: “РАДАЙ КА
ЛЯДЫ й ШЧАДРА НАЛЕТА!”, якім і
варта былоб карыстацца ў нашых дачы
неньнях з блізкімі нам асобамі.
Але на куплях падаркаў і пасыланьні
вітальных картачак прыгатаваньні, а
ўсьлед і сьвяткаваньне Калядаў ня кон
чацца, бо сямейным зь дзецьмі трэба ў ха
це ставіць ды прыбіраць ялінку й, калі для
каталікоў гэта на часе, праваслаўным да
водзіцца “за кампанію” ламаць пост ды
адзначаць сьвята двойчы – падаркамі й
застольлем па новаму стылю ў сьнежні, а
куцьцёю ў Сьвяты Вечар і наведаньнем
царквы, калі праца дазволіць, па старому
стылю ажно ў студзені.
Як добра й нікому не былоб грэшна,
каліб нашая праваслаўная царква адва
жылася, не азіраючыся на Маскоўскі Па

трыярхат й ягоны Экзархат у Беларусі,
перайсьці, як гэта ўжо зрабілі іншыя пра
васлаўныя цэрквы, на новы стыль.
Варочаючыся аднак да ялінкі, варта
ўспомніць, што гэты замежны звычай
прыйшоў да нас у пазамінулым ста
годзьдзі, і перайняла яго адроклая ад род
ных каранёў частка народу, а верны
спрадвечнай звычаёвай спадчыне ся
лянскі люд ставіў калядняй парою на по
куці пад іконамі жытні снапок – ці ня го
жа былоб і нам загадзя прыдбаць у квет
кавых крамах або дзеінш хоць хменьку
каласоў і паставіць яе на Каляды ў шкля
ной гладышачцы на пачэсным мейсцы ў
хаце?
Згадаўшы гэта, нельга абыйсьці моўчкі
й яшчэ аднаго зза мяжы прыйшлага да
нас звычаю, а гэта, на ўзор амэрыканска
га “Santa Claus’а” ці ягоных падобнікаў
дзеінш, пакладу пад ялінку тайком або й
даваньне явам падаркаў малым ды ста
лым, што на іх заслужылі.
У нас, нажаль, гэтым займаецца ра
сейскі “Дед Мороз”, клічка якога вы
клікае незразуменьне ягонага дачынень
ня да радасьці сьвята Хрыстовага нара
джэньня.

На здымку Юрыя Гуменюка зьлева на права: Уладзімер Блюднік,
Віталь Воранаў, Давід Юнг.
наньскіх аўтараў, “ВіняПых” Алана
Мілна, “Вяртаньне” Ўладзімера Блюд
ніка, а таксама мастацкія каталягі Ю.
Якавенкі і А. Сільвановіча.
Арганізатарамі беларускай часткі дзён

славянскай культуры выступілі Ўнівэр
сытэт ім. Адама Міцкевіча і Беларускі
культурнаасьветніцкі цэнтар у Познані.

У нашыхжа паўночназаходніх суседаў
– жамойтаў ці летувісаў, (а ніякім чынам
не літоўцаў або ліцьвіноў), гэтае заданьне
выконвае “Kaledu senis”, ды й у нашых да
лёкіх на адлегласьць, а блізкіх з пахо
джаньня сваякоў, баўгараў, тое самае
робіць “Дядо Коледа”.
Дык, ці й нам, на добры розум, не пара
забыцца на недарэчнага прыхадня йз ус
ходу й даручыць прыемны занятак да
ваньня калядніх падаркаў тым, хто на іх
заслужыў, старэнькаму казачнаму да
брадзею, што пасвойску называўсяб
“ДЗЕД КАЛЯДА”?
У гэтым выпадку, праўда, яму не было
б як зьяўляцца на г. зв. сустрэчах Новага
году ды часам яшчэ й зь “Сьнягурачкай”,
але на гэтую страту можна даць рады
інакш ды больш адпаведна да ўрачыстась
ці.
Гэтта, пры нагодзе, карціць узноў за
цеміць, што, каб праваслаўныя сьвятка
валі Каляды па новаму стылю, мы можа,
не ламаючы ўжо посту, спраўляліб уве
чар, 31га сьнежня, не сустрэчу Новага
году, а “Багатую куцьцю”, або “Шчадрэ”
(гл. Слоўнік беларускіх гаворак Паўноч
наЗаходняй Беларусі і яе пагранічча. T.
1, 512я бач.), а назаўтра чэсьціліб
“Васільле”.
Урэшце, застаецца яшчэ згадаць, што
даўней у нас кожнае сьвятняе застольле

не абыходзілася безь сьпяваньня прына
годных песьняў, асабліва багатага выба
ру кадядак на Каляды, якіх мы мала запа
мяталі, а новых не наўчыліся, бо іх, за
выйняткам “Сьвецяць, сьвецяць зорачкі”
Н. Арсеньневай і М. Равенскага, за
апошнія 60 год больш ніхто не стварыў.
Злажыў, праўда, ці пераклаў дзьве па
ры іх я сам, але ніхто дагэтуль імі не паці
кавіўся – можа я не даволі таленавіты на
гэткую творчасьць?
Але чамуж не адгукаюцца на гэтую да
пякную патрэбу нашыя запраўды тале
навітыя паэты й музыкі, чаму не зьвярта
юць увагі на патрэбу рэлігійных песьняў,
што так папулярныя ў заходніх краінах
ды асабліва ў Амэрыцы тыя, хто намага
юцца выратаваць беларускую мову й
культуру ад усходняе паводкі?
Няхайжа вылажаныя тут мае што
годнія перадсьвятнія (й пасьлясьвятнія)
разважаньні ўзварухнуць і Вашыя думкі,
паважаныя чытачы, ды падштырхнуць
усіх, ды асабліва тых, хто маюць здоль
насьць ці магчымасьць прычыніцца да вы
чысту блытаніны з чужынствам у нашых
чэсьцьцях Каляды й зьмены году, а такса
ма й у выявах рэлігійных пачуцьцяў на
агул, зайняцца гэтай справай!
Радай Каляды Вам і Шчадра Налета!

Новая кніга

У

Познані ў выдавецтве
“Белы Крумкач” вый
шла дэбютная кніга
Ўладзімера Блюдніка “Вяртань
не’. Аўтар кнігі ўраджэнец (па
водле афіцыйных дадзеных)
вёскі Пятрэвічы, (паводле У.
Блюдніка) іншай вёскі Гарадзен
скай вобласьці, які стала жыве і
працуе ў Познані. Уладзімер
Блюднік па прафэсіі маляр і
графік, па пакліканьні мастак у
поўным значэньні гэтага слова.
У кнізе прадстаўленыя вер
шы, апавяданьне, алейныя пра
цы, а таксама шматлікія літа
графіі. Кніга ўяўляе сабою су
месь мастацкіх жанраў, якую ня
можна назваць ані зборам паэзіі,
ані кнігай прозы, ані мастацкім
каталягам. Хутчэй гэта кніга
мастацтва або цалкам новая

форма, у якой аўтар ілюструе
свае тэксты ці апісвае свае кар
ціны.
Кніга
дзьвумоўная.
Шэсьць вершаў выбітна пера
клаў паляніст і літуаніст бела
рускага паходжаньня Радаслаў
АкулічКазарын. Адзін верш і
апавяданьне пераклаў Віталь
Воранаў, які выступіў таксама
рэдактарам і выдаўцом кнігі.
Віталь Воранаў таксама напісаў
уступ да кнігі – “Вяртаньне ў бу
дучыню”, у якім тлумачыць па
трэбу “вяртаньня” У. Блюдніка
ў беларускую культуру. Кніга
падзеленая на тры канцэптуаль
ныя часткі, запазычаныя з “У ча
каньні Гадо” Сэмюэла Бэкета,
пад назвамі: athambia (адвага),
aphasia (немата) i apathia (абыя
кавасьць). У першай частцы
прадстаўленыя сем вершаў, у

другой – карціны і графікі, у
апошняй – апавяданьне “Белы
Дзень”.
Кніга “Вяртаньне” сьведчыць
пра адноснасьць. Падважаецца
само значэньне дзеяслова “вяр
тацца”, якое выкарыстанае ў да
чыненьні да аўтара ці ягонай

Беларускі культурна>
асьветніцкі цэнтар у Познані

кнігі можа азначаць многае, а
часам даваць цалкам супярэч
лівы сэнс. Бо ці можна вяртацца
туды, адкуль ты ніколі ў пэўным
сэнсе не сыходзіў, альбо вяр
таць у пэўны кантэкст, што гэ
тым кантэкстам створана. Ад
носнасьць таксама ва ўмоўным і
штучным падзеле на галіны ма
стацтва. У кнізе У. Блюдніка
падзел на віды мастацтва пры
сутнічае „pro forma”, так каб гэ
тую форму адразуж разьбіць і
пахаваць як неактуальную сёнь
няшняму мастацтву.
Мастацтва У. Блюдніка непа
дуладнае кананічнаму ўяўлень
ню пра творчасьць, паколькі
зьнішчае ягоныя межы, у дас
лоўным і алегарычным сэнсе.
Аўтар гаворыць – можна быць
беларускім мастаком у замеж
жы і можна ствараць унівэр
сальнае мастацтва будучы глы
бока ўкаранёным у сваю глебу.

Барыс ДАНІЛЮК
Верш можа быць карцінай, а
літаграфія апавяданьнем.
Гэты сэнс адлюстроўвае так
сама лягатып сэрыі, якую распа
чынае кніга “Вяртаньне” – ма
дыфікаваны лінгвістычны знак
унівэрсальнасьці мовы Н. Чомс
кага, які зрабіў рэвалюцыю ў
лінгвістыцы і дыскурсе, а карані
якога вядуцца зь Беларусі. Дарэ
чы, графічны знак, выкарыс
тоўваючы тэхніку каляж, запра
ектаваў сам аўтар кнігі. Аўтар,
ілюстратар, аздабляльнік і пер
шы крытык; у кнізе У. Блюдніка,
як і ў жыцьці ўсё адносна, усё –
мастацтва. Гэтую кнігу трэба
мець абавязкова, чытаць – не.
Наклад 1000 асобнікаў. Коль
касьць старонак не пазначаная,
але абмежаваная. Вокладка
цьвёрдая; ані старая, ані новая.
“Белы Крумкач”, Познань, 2008

Лёнік ШЫШКО>
КАРАМЕЛЬКА
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Карабель да Беларусі

Я

ўген Шатохін – вядомы
беларускі мастакграфік,
сябра мастацкай суполкі
“Пагоня”, дзе аб’яднаная эліта
беларускага мастацтва.
Мастак пачынаецца з таленту і
з асобы. Талент даецца Богам.
Асоба фармуецца воляй, калі да
дзена ёй хоць трошкі ад Духа
Сьвятога. Асоба Шатохіна фарма
валася, відаць, як рэч у сабе. Лёс
закінуў яго ў далёкую расейскую
каляніяльную дзіру на Поўнач,
амаль пад Палярны круг. Там цяк
ло ягонае жыцьцё з дня ў дзень, з
году ў год. Ратаваўся падарожжа
мі. Пабудаваў сабе яхту, плаваў
па рэках і вазёрах, наведаў Са
лаўкі, аглядаў “помнікі” ГУЛАГу і
драўлянае фінскае дойлідзтва,
шэрае закінутае жыцьцё.
Аднойчы ён заблукаў на старыя
расейскія мясцовыя могілкі. Мяр
зота запусьценьня, сьмецьце,
цьвіль, пахілыя помнікі і крыжы,
чужыя імёны... І тады падумалася:
“І гэта я тут буду ляжаць, у гэтай
чужой зямлі?” Мароз прабег па
душы. Уражаньне было такое моц
нае, што, прышоўшы дадому, ска
заў жонцы: “Усё! Едзем дадому!
Вяртаемся ў Пінск! На Беларусь!”
І паехаў. Толькі як! Паплыў. Да
Бацькаўшчыны трэба плысьці, як
карабель, доўга, упарта і пастаян
на. Там наш порт і вечная га
вань...
На сваёй яхце па рэках і вадаё
мах Шатохін прыплыў зпад Па
лярнага кругу аж у Маскву. У
Маскве яхту пагрузілі на чыгу
начную плятформу, шкіпер Ша
тохін залез у трум і паехалі ў Го
мель пад стук калёс. У Гомлі кара
бель апусьцілі ў Сож і адтуль – ве
цер у ветразі – поўны наперад у
Пінск. Бацькаўшчына наплывала,
як казка: балаты, палеская пойма

Яўген Шатохін
навокал, старыя дубы з бусламі
на верхавінах і воблакі пад бела
рускім сьвежым ветрам...
Сустракаць карабель на надбя
рэжжы Піны сабраліся родзічы,
сваякі і знаёмыя. У бінокль здалё
ку было відаць, што іх шмат. Тады
з борту ў неба паляцелі ракеты,
усчалася цэлая кананада, а на бе
разе падкідвалі ўгару шапкі і капе
люшы...
Так Яўген Шатохін (мастацкая
натура) прыплыў да Беларусі. Ад
чужых могілак – да сябе, з дум
каю пра душу. Але засталося яш
чэ дайсьці. Дайсьці да Беларусі.
І ён дайшоў. Дайшоў таксама ад
могілак, дзе ляжаў расстраляны
народ. 29 кастрычніка 1989 году
ён апынуўся ў Курапатах разам з
тысячамі людзей, што прынесьлі
туды сямімэтровы Крыж Пакуты і
ўсталявалі пад гукі рэквіему і ма
літоўны сьпеў. Тое, што ён там
убачыў, перавярнула, як ён кажа,
яго душу. З гэтага дня ён як нано
ва нарадзіўся, зразумеўшы, што
жыць трэба для Беларусі і тварыць
для яе. Усё, што рабілася, твары
лася да гэтага дня, – здалося мар
ным, нікчэмным і непатрэбным...

Сьв. пам.
Юліян ДУБЯГА
(26.02.1956 25.11.2008)
Юліка Дубягу час
та можна было паба
чыць у царкве Жы
ровіцкай Маці Божай
у ГайлэндПарку, Н.
Дж. Юлікавы бацькі,
нябожчык Алег і Жэ
ня Дубягі, паваенныя
імігранты й актыўныя
прыхаджане гэтай
царквы, перадалі сы
ну родную мову й
прылучанасьць
да
свае грамады. Сын на
радзіўся ў Амэрыцы.
Бацькі забясьпечылі
яму вышэйшую ась
вету – Юлік здыбыў у
Ратгерскім унівэрсы
тэце ступень бакаляўра мікрабіялёгіі. Працаваў, пакуль дазва
ляла здароўе, у ведамым шпіталі СлоўнКетэрынг у НьюЁрку.
Меў лагодны характар і быў добрым сынам. На пацеху ўдаве
маці застаўся другі сын, Тамаш.
Пахаваны 52гадовы Юліян Дубяга побач бацькі на бела
рускім могільніку ў ІстБрансўіку. Вечная яму памяць!

(Я.З.)

16га лістапада ў Амэрыцы на
вернісажы творчых працаў Яўге
на Шатохіна ў беларускім саборы
сьв. Кірылы Тураўскага ў Брук
ліне Антон Шукелойць выказаў
цікавае назіраньне пра беларускі
адраджэнскі рух і змаганьне за
незалежнасьць. Усё ранейшае
змаганьне (заўважыў А. Шуке
лойць) узначальвалі лідэрыюрыс
ты, эканамісты альбо прафэсій
ныя палітыкі (“пэрстрыкто”).
Але ў іх не атрымалася. Справа
была правалена. У Новым Бела
рускім адраджэньні за справу
вызвольнага змаганьня ўзяліся
мастакі, і ў іх – атрымалася. Зда
былі незалежнасьць.
Сапраўды, Новае Беларускае
адраджэньне ўзначаліла, у асноў
ным, творчая інтэлігенцыя. У 60
70х гадах у Менску існавала моц
ная мастацкая адраджэнцкая гру
па, якая часта зьбіралася “На пад
дашку” (у майстэрні мастака Яў
гена Куліка). Шмат каго з гэтых
асобаў 19 кастрычніка 1988 году
на Ўстаноўчай канфэрэнцыі
“Мартыралёгу” я прапанаваў у
Аргкамітэт БНФ.
У Соймы БНФ першай паловы
90х было выбрана больш 10ці
мастакоў. Цікава, што камуністы
гэта разумелі. Памятаю, ня раз
іхныя саркастычныя рэплікі ў мой
бок у Вярхоўным Савеце, маўляў,
“всякие тут кандидаты искусство
ведения”, – грэбліва адзываліся
яны, сакратары райкамаў, абка
маў ды старшыні калгасаў і іншы
партгасактыў.
Яўген Шатохін пастаянны сяб
ра Сойму БНФ, пачынаючы з 90х
гадоў. Акрамя таго ўваходзіць яш
чэ ў Паліткамітэт Кансэрватыўна
Хрысьціянскай Партыі – БНФ.
Яго навонкавае палітычнае заха
ваньне – тыповае для адраджэн
ца: там, дзе Шатохін, там бел
чырвонабелы сьцяг. У Францыі
ён маршыруе ў калёне фран
цузкіх ветэранаў зь вялікім бела
рускім сьцягам, у Бэрліне ён са
сьцягам на вакзале, на пленэры
на радзіме Васіля Быкава ягоны
сьцяг на высачэзнай мачце пануе
над навакольлем. Словам, дзеб
мы ні былі, – гэта ёсьць МЫ і гэта
наш сьцяг у сьвеце.
Мастацкае аблічча Я. Шатохіна
– гэта яго творчасьць. Тэмы яго
мастацтва – партрэты беларускіх
людзей, краявіды Бацькаўшчыны,
архітэктура ў краявідзе, родны го
рад Пінск, натурморты беларус
кай працы і асяродзьдзя (гарбузы,
яблыкі, прылады працы, расьліны
і г.д.).
Найбольш працуе мастак у тэх
ніцы алоўка і акварэлі. Графічныя
выявы яго (асабліва партрэты)
вельмі выразныя. Выразнасьць,
вобразнасьць і адметная манэра
штрыха – найбольш характэрныя
рысы шатохінскай творчасьці
алоўкам. Ягоны почырк і выяў
ленчы стыль ня зблытаеш ні з
чыім іншым. Выразнасьць дасяга
ецца таксама за кошт вельмі эка
номнай лініі і ўменьня ўключыць
белы фон паперы ў кампазыцыю і
пэрспэктыву ўсёй карціны, шля
хам дынамічнага разьмеркавань
ня балянсу сьветлых і цёмных
плямаў.
Я. Шатохін валодае надзвычай
патрэбнай і станоўчай якасьцю
прафэсійнага мастака добрага
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клясу – уменьнем своечасова
спыніцца. Пасьля таго, як зробле
на асноўная мадуляцыя выявы,
дасягнута выразнасьць характару
і чытэльнасьць вобразу, праца,
практычна, спыняецца. Даводзіц
ца да ладу балянс белага і чорна
га, кампазыцыя плянаў, дынаміка
сьветлацені (калі ёсьць патрэба),
паўтону, насычанасьць штрыха –
і ўсё на гэтым.
Ніводная праца Я. Шатохіна не
пакідае ўражаньня “замучанась
ці” ці імкненьня ўпрыгожыць пры
гожае. Усё падпарадкавана ас
ноўнай творчай задачы, і нідзе
мастацкі густ ня здраджвае аўта
ру. Амаль усе партрэты мастака,
выкананыя алоўкам, – гэта так
званыя “галаўныя партрэты”,
буйны маштаб.
Вядома, мастаку лягчэй нама
ляваць такую выяву, але тут не

Баба Кацярына
ўцяканьне ад цяжкасьцяў, а вынік
манэры і творчага падыходу, дзе
выразнасьць аблічча і характару
дасягаецца ў максымальным паве
лічэньні кшталтам рэзкай маду
ляцыі штрыха і пазьбяганьня ліш
няга. Канцэнтрацыя толькі на га
лоўным. Вельмі характэрны ў гэ
тым сэнсе “Партрэт бабы Кацы
рыны”. Тыпаж настолькі выразны
і этнічна трансцэндэнтны, што,
здаецца, сягае аж да каменнага
веку. Адначасна нейкая стыхій
ная готыка ўгадваецца ў гэтым
абліччы. Тоеж у партрэце Алеся
Шатэрніка, зробленага ў мякчэй
шай манэры, але нібы на адным
дыханьні (так яно й было).
Вельмі запамінаецца “Партрэт
дзядзькі Ўладзімера Данілавіча”.
Тут малюнак больш дэталёвы, з
увагай да паўтаноў. Партрэт над
звычай выразны па тыпажу: шап
каблін на ілбе, бульбанос і вель
мі самавіты, годны выраз твару
беларусапрацаўніка, моцнага,
крыху крытычнага да ўсяго, які
ведае сабе цану.
Родны Пінск, архітэктурны ан
самбаль францысканцаў, што ві
даць зза Піны, – улюбёны сюжэт

Яўгена Шатохіна. Такіх сюжэтаў
на выставе некалькі – у алоўку і
акварэлі. Запамінаецца графічны
ліст “У маім горадзе – Сакавік”.
Ліст вельмі прыгожа выштрыха
ваны, але галоўнае – тут схопле
нае нейкае (усім нам знаёмае на
Беларусі) таямнічае сьвятло,
якое прыўносіць у душу абста
віны сьветлага камфорту і казач
най цеплыні.
Зьвяртаюць на сябе ўвагу лісты
зь вершамі Рыгора Барадуліна,
напісанымі на выявах рукой паэ
та. Асабліва глыбокі адухоўлены
партрэт Барадуліна, у вобразе
мудрага добрага старога, аблічча
якога у сьветлым німбе нібы вы
плывае зь вечнасьці і з фактуры
ліста.
Акварэльныя лісты (у асноў
ным на тэму Пінска) удала ўпіса
ныя ў кампазыцыю выставы
(якую скампанаваў сам мастак) і
зьяўляюцца каляровымі акцэн
тамі ўсяго экспазыцыйнага раду.
У нядзелю, 16 лістапада, на ад
чыненьні экспазыцыі сабралася
добрая грамада беларусаў. Адчы
ніў урачыстасьць Алесь Вінаку
раў, кіраўнік усёй выставачнай
працы Беларускага Музэю ў Нью
Ёрку. Гэта яго стараньнямі быў
запрошаны ў НьюЁрк Яўген Ша
тохін, падрыхтаваныя буклеты,
рэкляма, тэксты, выдрукі, пляка
ты і інш. Дапамагалі тэхнічна
рыхтаваць экспазыцыю (як заўсё
ды, сваім коштам) Мікалай Сага
новіч, Васіль Кузьменка і іншыя
сябрыбеларусы. Нагадваю пра
гэта, бо ўся беларуская выставач
намузэйная праца ў НьюЁрку
трымаецца на энтузіязме і зьяўля
ецца грамадзкім рушэньнем.
На адкрыцьці выставы Яўген
Шатохін распавядаў ня толькі пра
творчасьць, але і пра жыцьцёвыя
абставіны, што спадарожнічаюць
творчасьці мастака. Нарадзіўся Я.
Шатохін у Пінску ў 1947 г. Сябра
Саюзу Мастакоў Беларусі. Ён
ёсьць заснавальнік Пінскай дзіця
чай школы выяўленчага мастац
тва і з 1988 году быў яе дырэкта
рам. З 1989 году сябра Беларуска
га Народнага Фронту. У 1990
1999 гг. быў дэпутатам Пінскага
гарсавету ад БНФ. Мае мастацкія
ўзнагароды і мэдалі за сваё мас
тацтва. Выстаўляўся ў шматлікіх
краінах Эўропы. Ягоныя працы
ёсьць у шмат якіх музэях, зборах,
прыватных калекцыях па ўсім
сьвеце.
Мастацтва Я. Шатохіна, як ён
сам гэта ўяўляе і як гэта відаць,
накіраванае дзеля дабра, гонару і
велічы Беларусі, якой пасьвяча
ецца творчасьць і ўсё мастацкае
служэньне.

Зянон ПАЗЬНЯК,
кандыдат мастацтвазнаўства

Родны горад
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Новыя ўмовы падпіскі
Шаноўныя чытачы!
Сябры нью-ёрскага аддзелу Беларуска-Амэрыканскага Задзіночаньня
складаюць пераважную большасьць падпісчыкаў нашай газэты і фактычна
зьяўляюцца яе выдаўцамі. Абавязкам кожнага, хто вырашыў належаць да
аддзелу БАЗА ў Нью-Ёрку, ёсьць аплата гадавых складак і падпіска на “Беларус”. Iхныя ахвяраваньні складаюць большую частку выдавецкага фонду.
На паседжаньні ўправы нью-ёрскага аддзелу БАЗА большынёю галасоў
было вырашана падняць гадавыя сяброўскія складкі да $50. Кошт падпіскі
на “Беларус” таксама вырашана было падняць да $50 на год у сувязі з
растучымі выдаткамі на друк і рассылку выданьня.
Хочам нагадаць, што газэта друкуецца толькі на сродкі, атрыманыя з падпісак і ахвяраваньняў. Ніякіх іншых крыніцаў фінансаваньня ў нас няма.
Сродкі з выдавецкага фонду выдаткоўваюцца выключна на друк і рассылку. Ні рэдактар, ні аўтары артыкулаў ніякой аплаты за сваю працу не атрымліваюць.(Зрэдку робяцца выключэньні толькі для некаторых аўтараў зь
Беларусі, але ў такіх выпадках ганарары бываюць амаль сымбалічная, $10
за адну газэтную бачыну тэксту.)
Высілкамі супрацоўнікаў і чытачоў “Беларуса” штогод друкуюцца
літаратурны альманах і календары. Калі нашая скарбонка ня будзе пустая, будуць і іншыя цікавыя
праекты. Выпісваючы газэту, Вы
становіцеся іх удзельнікамі і фундатарамі. Калі ласка, памятайце,
што толькі ад нашай з вамі ахвярнасьці залежыць, ці будзем
мы мець сваю беларускую газэту ў вольным сьвеце.
У студзені падпісчыкі атрымаюць каляндар-плякат на 2009 год
і налепку (bumper sticker) зь беларускай сымболікай.

№ 551 Сьнежань 2008 г.

Шаноўнае спадарства!
Прыносім свае прабачэньні, але навагодняя вечарына, якую пля>
навала зладзіць Беларуска>Амэрыканскае Задзіночаньне і Згур>
таваньне Беларускай Моладзі ў Амэрыцы, сёлета праводзіцца ня
будзе з>за цяжкасьцяў, якія ўзьніклі пад час яе арганізацыі і
залагодзіць якія ўжо не хапае часу.

ЗАПРАШЭНЬНЕ
на навагодні вечар

Ïàðàô³ÿëüíàÿ Ðàäà Êàòýäðàëüíàãà Ñàáîðó ñüâ. Ê³ðûëû Òóðà¢ñêàãà
ÁÀÏÖ ó Áðóêë³íå çàïðàøàå íà ñóñòðý÷ó Íîâàãà ãîäó 31 ñüíåæíÿ à 10
ãàäç³íå ¢âå÷àðû ïà àäðàñó: 401 Atlantic Ave, Brooklyn, NY.
Ìóçû÷íóþ ÷àñòêó áóäçå âåñüö³ çàñëóæàíàÿ àðòûñòêà Áåëàðóñ³, ëÿ¢ðýàò ì³æíàðîäíûõ êîíêóðñà¢ Âàëÿíö³íà Ïàðõîìåíêà ç óäçåëàì Àëåñÿ ³
Âîëüã³ Êàçàê.
Çàìîâ³öü ìåñöû íåàáõîäíà äà 24 ñüíåæíÿ.
Êîøò êâ³òêî¢: äàðîñëûì – $80; äçåöÿì àä 13–17 ãîä – $40;
äçåöÿì äà 13 ãîä – áÿñïëàòíà.
Õòî ïðûâÿäçå 3 ÷àëàâåê³ ³ áoëåé – çüí³æêà $5 ç êîæíàãà êâ³òêà.
×ýê³ âûï³ñâàéöå íà St. Cyril Turoy Cathedral ³ äàñûëàéöå íà àäðàñ:
401 ATLANTIC AVE, BROOKLYN, NY 11217
63-3
37:
Êàíòàêòíûÿ òýëåôîíû: Óëàäç³ìåð Öÿë³öà – ñàêðàòàð (917) 617-6
Ì³êîëà Ñàãàíîâ³÷ – ñêàðá
áí³ê (347) 668-3
33-8
87; Òàöÿíà Êðàñî¢ñêàÿ – ñò.
ñÿñòðà (646) 250-117-8
84.
Ад імя Беларускага Iнстытуту Навукі й Мастацтва шчыра дзякую маладым
дасьледчыкам Тацьцяне КУЛАКЕВIЧ і Міколу ЦIМАШЭНКУ за дапамогу ў
распаўсюджаньні ды фінансавай падтрымцы выданьняў БIНіМ.

Вітаўт КІПЕЛЬ

4  31га сьнежня ў Атаве праходзіць выстава твораў беларускай мастачкі Алены ЛЯПКО пад назваю “Зімовы горад”.
Выстава адкрытая ў галерэі Ottawa Art Gallery па адрасу:
2 Daly Avenue, Ottawa, Ontario K1N 6E2 Canada

Парахвіяльная Рада
Катэдральнага Сабо>
ру сьв. К. Тураўскага
БАПЦ у Брукліне
віншуе беларусаў з
надыходзячым Но
вым 2009м годам і каляднымі
сьвятамі ды жадае ўсім добрага
здароўя, добрабыту і просім Бо
га дабраслаўленьня на Новы ка
ляндарны год як для сем’яў, так і
на ўсе добрыя пачынаньні ў
царкве ды грамадзкіх справах на
карысьць нашай Бацькаўшчыны.
Кастусь і Марыя ВЕРАБЕЙ
віншуюць сяброў і
знаёмых з Новым годам і
Калядамі і жадаюць
моцнага здароў’я і радасьцяў.
Віншую Аляксея Міхневіча і
спва Сакалоўскіх зь
Мінэапалісу з Калядамі й
Новым 2009 годам. Зычу
ўсяго самага найлепшага.
Алесь Гуркоў
Віншуем сп>вы Кацярыніч з
Аляскі й Хрэноўскіх з Квэбэку з
Калядамі й Новым 2009 годам!
Шчыра зычым усяго самага най
лепшага: здароў`я,
шчасьця, посьпехаў
ўва ўсім! Хай Бог
дапамагае Вам ва
ўсіх вашых справах!
Сябры зь Менску

Архіяпіскап Бела>
рускай Аўтакефаль>
най Праваслаўнай
Народнай Царквы
ЮРЫ й сьвятары ў
Беларусі вітаюць сваіх вернікаў
і прыхільнікаў з Раством Хрыс
товым і жадаюць вытрыва
ласьці на Божай ніве.

Згуртаваньне Белару>
саў ў Вялікай Брытаніі
віншуе беларусаў і бе
ларускія дэмакратыч
ныя арганізацыі ў
вольным сьвеце і на
Бацькаўшчыне з надыходзячымі
Калядамі і Новым 2009 годам.
Жадаем усім моцнага здароўя,
асабістага шчасьця, карыснай
працы для Бацькаўшчыны  Бела
русі, а таксама добрага настрою ў
гэты сьвяточны час.

Янка й Надзя ЗАПРУДНІКІ
віншуюць усіх сваіх сяб
роў і знаёмых з калядна
навагоднімі сьвятамі, зы
чаць правесьці іх у доб
рым здароўі, бадзёрым настроі
ды вясёлым застольлі.
Ала Кузьміцкая й Васіль
Шчэцька віншуюць сяб
роў і знаёмых, жадаюць
усім вясёлага Новага Го
ду й радасных Калядаў.

Пятрусь КАПЧЫК з
Украіны дасылае
шчырыя калядныя
віншаваньні сваім
шматлікім сябрам і
знаёмым ва ўсім
вольным сьвеце і зычыць Божага
блаславеньня, здароўя, шчасьця
ды посьпехаў ва ўсіх справах на
ўвесь надыходзячы 2009 год.

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:
В. Кіпель . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Т. Бэрд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
В. Крупнік . . . . . . . . . . . . . . . . .100
А. Мясьнікоў . . . . . . . . . . . . . .100
А. Сенька . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
М. Грынчук . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Я. Запруднік . . . . . . . . . . . . . . .50
К. Мурашка . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Нікіфаровіч . . . . . . . . . . . . .50
Т. Сідарава . . . . . . . . . . . . . . . . .50
В. Сьмірнова . . . . . . . . . . . . . . .50
Г. Цярпінская . . . . . . . . . . . . . .50
В. Колас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
А. Папоў . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
І. Фанская . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
К. Верабей . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Н. Кіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

Заміж кветак
на магілу В. СЯДНЁВАЙ
Н. Кіт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

У памяць Ф. БАРТУЛЯ:
Амэр. Сусьв. Патрыярхат. . 50

Усім шчыры дзякуй!
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