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Калядныя і навагоднія віншаваньні
ад Старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілла

Шаноўныя суродзічы, дарагія сябры!
У канцы гэтага 2008-га году хачу выказаць Вам маю глыбокую ўдзячнасьць за ўсё, што вы зрабілі, каб належна адзначыць 90-я ўгодкі БНР.
Адзначаліся яны ў Беларусі, у Эўрапэйскім парлямэнце ў Страсбургу, на
Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі, на канфэрэнцыі ў Празе, на
шматлікіх імпрэзах у ва ўсіх краінах, дзе пражываюць беларусы, а найболей ўрачыста, магчыма, на сёлетніх сьвяткаваньнях 25-га Сакавіка.
Асабіста хачу падзякаваць за запросіны на сьвяткаваньні. У гэтым годзе мела прыемнасьць спаткаць, часта ўпершыню, многіх цудоўных суродзічаў.
Усім жадаю прыемна правесьці гэтыя сьвяты. Жадаю цяплыні, шчасьця, здароўя, а найважней – задавальненьня тым, што вы зрабілі, каб прынесьці крышку шчасьця дарагім вам людзям.
Жадаю, каб Новы 2009-ы год прынёс тыя зьмены, на якія ўсе мы чакаем – а менавіта волю і дабрабыт нашаму народу. Прашу ў Бога, каб вярнуў яму сваю Краіну Беларусь!

Беспрэцэдэнтны
выбар будучыні

В

ынікі сёлетніх прэзыдэнцкіх выбараў у ЗША прадэ
манстравалі мне значную эвалюцыю грамадзкай сьвя
домасьці і палітычнай культуры амэрыканцаў і адна
часова здольнасьць дэмакратычнай сыстэмы да карэкціроўкі і
захаваньня пэўнага балянсу інтарэсаў розных сацыяльных
груп і ідэалёгій. Цікава, што ў апошнім нумары “Беларуса” сп.
Віталь Зайка, разважаючы над вынікамі прэзыдэнцкіх выба
раў, прыйшоў да процілеглай высновы. Ён быў расчараваны і
вынікамі выбараў, і кваліфікацыяй новага прэзыдэнта, і срод
камі масавай інфармацыі, якія, як вынікае з развагаў, навязалі
гэтак званыя лібэральныя каштоўнасьці і здолелі паўплываць
на неабазнаную ці непаінфармаваную частку грамадзтва.
Незалежна ад прыхільнасьцяў да той ці іншай ідэалёгіі, дзіў
на аднак былоб ня бачыць ці праігнараваць гістарычную знач
насьць і манумэнтальнасьць гэтых выбараў. Гэта падзея ня
толькі амэрыканскага палітычнага жыцьця, але ўсёй эўрапэй
скай цывілізацыі. Доўгатэрміновы эфэкт выбару прэзыдэнтам
чарнаскурага амэрыканца відавочны ўжо зараз праз энэргію,
зь якой віталі гэты выбар ва ўсім сьвеце, і празь незвычайную
актыўнасьць і пачуцьцё надзеі, якую адчуваюць мільёны і эт
нічных мяншыняў, і белых амэрыканцаў. Ніхто ня можа прад
казаць, якое гэтае прэзыдэцтва будзе, і ці спраўдзяцца гэтыя
надзеі ў кароткім часе. Аднак для мяне відавочна, што Амэры
ка атрымала шанец паправіць сваю палітычную рэпутацыю
ўнутры краіны і ў сьвеце.
Калі мінулыя паводзіны прадказваюць будучыя, дык у но
вым прэзыдэнце я бачу здольнасьць весьці дыялёг зь людзьмі
розных перакананьняў і знаходзіць агульны грунт да супра
цоўніцтва ці прынамсі паразуменьня без адмаўленьня ад сваіх
перакананьняў – самая важная, на маю думку, палітычная
якасьць. Адкрытасьць сьвядомасьці да ідэй і каштоўнасьцяў
адрозных ад уласных (лібэралізм) заўжды была неад’емнай
часткай заходняга прагрэсу. Як пэдалі тормазу і газу ў аўта
мабілі, кансэрватызм і лібэралізм абодва патрэбныя для кан
траляванай мабільнасьці. Кідацца словамі накшталт “гэтак
званыя лібэральныя каштоўнасьці” – гэта як адмаўляць па
трэбу любых зьменаў.

Алеся СЁМУХА

Руіны Барысаглебскай царквы ў Горадні нарысавала я паводле твору Напалео
на Орды ў 1961м годзе ў Мадрыдзе. У 50я ўгодкі беларускіх радыёперадачаў
з Мадрыду хачу падзяліцца з Вамі гэтай першай каляднай картачкай, выдадзе
най намі ў тыя часы.

Івонка СУРВІЛЛА

Сьветлая, вольная Беларусь
хай стане нашым сьцягам!
Зянон ПАЗЬНЯК

С

поўнілася 20 гадоў На
роднаму Фронту – арга
нізацыі, дакладней, руху,
які адчыніў новую старонку ў
гісторыі Беларусі. Самае галоў
нае: была дасягнута рэальная не
залежнасьць Беларусі, закладзе
ны структурныя і праўныя асно
вы незалежнай беларускай дзяр
жавы, падрыхтаваны палітычны і
ідэалягічны крах каляніяльнай
камуністычнай сыстэмы і сьвета
погляду. Была адчыненая магчы
масьць (да 1994 г.) культурнана

цыянальнага адраджэньня і разь
віцьця Беларускага народу.
Межавыя слупы дзейнасьці
Фронту – гэта 1988 (адкрыцьцё
Курапатаў і стварэньне БНФ),
1989 (праўда пра Чарнобыль; Ус
таноўчы зьезд), 1990 (выбары ў
Вярхоўны Савет і стварэньне дэ
путацкай Апазыцыі БНФ у Вяр
хоўным Савеце 12га скліканьня;
распрацоўка і прыняцьце Дэкля
рацыі аб дзяржаўным сувэрэнітэ
це Беларусі; канцэпцыя Балта
Чарнаморскай Садружнасьці),

1991 (здабыцьцё Незалежнасьці;
прыняцьце дзяржаўных сымба
ляў Рэспублікі Беларусь – Бел
Чырвона Белага Сьцягу і гербу
Пагоня), 1992 (параза, антыза
конная забарона рэфэрэндуму аб
выбарах і перамене ўлады), 1993
(пастаноўка пытаньня, прапаган
да і змаганьне за адстаўку ўраду
Кебіча), 1994 (вылучэньне на
прэзыдэнцкіх выбарах нацыя
нальнага кандыдата ад БНФ з дэ
талёвай праграмай дзяржаўнага і

Працяг на бачыне 4

Паважаныя чытачы!
Разам са студзеньскім нумарам “Беларуса” ўсе падпісчыкі
атрымаюць у якасьці каляднага падарунка каляндар на 2009 год і
налепку на аўта зь беларусай сымболікай.
Спадзяёмся, што гэтыя падарункі Вам спадабаюцца і разьлічваем
на Вашую падтрымку і ў Новым 2009 годзе.
Калі нехта з Вас хацеў3бы мець больш календароў ці налепак, каб
падараваць сваім родным, сябрам ці знаёмым, то іх можна
замовіць у рэдакцыі. (Глядзіце абвестку на бач. 8)
Таксама нагадваем, што з наступленьнем новага году прыйшоў і
час абнаўленьня падпіскі на газэту, калі Вы гэтага не зрабілі раней.
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Весткі з Мэльбурну, Аўстралія

Я

го Міласьць Уладыка Сьвятаслаў
ў лістападзе сёлета адведаў усе
беларускія асяродкі ў Аўстраліі.
У суботу 22га лістапада а 10й гадзіне
раніцы на беларускіх могілках на “Фаўк

дзень шмат людзей сабралася разам, каб
памаліцца за тых, каго ўжо няма сярод
нас. Уладыка Сьвятаслаў у малітве
ўспомніў Слуцкіх паўстанцаў, якія аддалі
свае жыцьці за гонар Бацькаўшчыны.

У час Багаслужбы ў царкве 23 лістапада 2008 году.
Сястрыцтва парафіі добра папрацава
* * *

Сустрэча Ўладыкі Сьвятаслава ў аэрапорце.
нэр” ён адслужыў паніхіду па ўсіх адый
шоўшых суродзічах, якія знайшлі свой
апошні спачын у аўстралійскай зямель
цы. У неспрыяльны халодны і дажджлівы

У нядзелю 23 лістапада Ўладыка Сьвя
таслаў у перапоўненай царкве сьв. Ві
ленскіх Пакутнікаў адслужыў сьв. літур
гію. Вельмі прыгожа сьпяваў царкоўны
хор. У царкве панаваў
сьвяточны настрой, бо
даўно ў нашай парафіі не
было такой радасьці, якую
прынёс прыезд і Багаслу
жэньне Ўладыкі Сьвятас
лава. Для нас гэта стала
новым адраджэньнем у
БАПЦ. Багаслужэньне
скончылася адсьпявань
нем Уладыку “Многія ле
та” і рэлігійным гімнам
“Магутны Божа”.
Прыцаркоўная заля па
сьля літургіі была запоў
неная вернікамі, а некато
рыя людзі не змаглі нават
трапіць на парафіяльны
абед зза недахопу мес
цаў, бо ўсе яны былі заня
тыя і замоўленыя яшчэ за
Старшыня царкоўнай рады Мікалай Субач і тыдзень да парафіяльнага
Ўладыка Сьвятаслаў у сп3ва Субачаў дома. сьвята.

ла, каб прыгатаваць гэтую сьвяточную ім
прэзу. Атрымаўся не абед, а сапраўды
шыкоўны банкет. Усе сталы літаральна
гнуліся пад растаўленымі на іх смачнымі
стравамі.
Пасьля падсілкаваньня пачаліся прамо
вы. Старшыня царкоўнай рады Мікалай
Субач прывітаў Уладыку і ўсіх прысут
ных і ўручыў маленькі падарунак у гонар
прыезду япіскапа БАПЦ у Аўстралію. Па
дарункам стаў арыгінальны малюнак аў
стралійскіх абарыгенаў, якія сядзяць ля
вогнішча. Сп. Субач распавёў Уладыку
Сьвятаславу пра ўсе праблемы і цяжкась
ці, зь якімі сутыкнулася мэльбурнская па
рафія сьв. Віленскіх Пакутнікаў.
Пасьля гэтага Ўладыка распавёў пра
сваю вандроўку па беларускіх асяродках
Аўстраліі: Сыднэю, Адэляйды і Пэрту.
Тады Аўген Груша прадэклямаваў
верш Янкі Купалы “Цару неба і зямлі”. А
пасьля гэтага мастацкі гурт “Каліна”
разьвесяліў прысутных прыгожымі сьпе
вамі беларускіх песень, якія падпявала
ўся заля.
Так хораша і ўрачыста прайшоў радас
ны дзень, які быў прысьвечаны парафі
яльнаму сьвяту і дарагому госьцю Ўлады
ку Сьвятаславу, духоўнаму апекуну
БАПЦ.

Фэстываль калядных ялінак

У

20ы раз Музэй Амэрыкан
скаМадзярскай Фундацыі
ў НьюБранўіку, Нью
Джэрзі, праводзіць фэстываль ка
лядных ялінак. 7 сьнежня на яго
ўрачыстае адкрыцьцё завіталі прад
стаўнікі розных этнічных суполь
насьцяў, якія суладна жывуць у гэ
тым штаце. На таблічках пад ялін
камі пазначана: Амэрыка, Бела
русь, Мадзяршчына, Данія, Ірлян
дыя, Італія, Латвія, Лацінская Амэ
рыка, Польшча, Украіна, Фінлян
дыя, Харватыя, Шатляндыя, Швэ
цыя, Эстонія, Японія.
Зялёныя дрэўцы аднаго росту
ўсталявалі ў залях музэю арганіза
тары імпрэзы, а ўжо аздабленьне
кожны прынёс сваё. І не было двух
падобных! Беларусы ўпрыгожылі
сваю ялінку саламянымі цацкамі.
Майстэрства іх вырабу спыняла
ўвагу многіх прысутных. У сусе
дзяўукраінцаў дамінавалі мінія

цюрныя вышытыя ручнікінабож
нікі, у латышоў – ваўняныя рука
вічкі і тканыя паясы, у італьянцаў
– гронкі вінаграду, амэрыканская
ялінка была прысьвечана гісторыі
краіны, таму лялькі мелі вопратку
ў стылі першых пасяленцаўэўра
пейцаў або вайсковыя мундуры, ба
рабаны суседнічалі з папяровымі
гірляндаміланцугамі. (Такія самыя
гірлянды мы рабілі ў дзяцінстве з
вокладак сваіх вучнёўскіх сшыт
каў.) Цікава, што саломку як матэ
рыял для творчасьці скарысталі
таксама эстонцы і швэды. Першыя
акцэнтавалі ўвагу на каласах – со
нечных промнях, другія паставілі
пад ялінкай магутнага саламянага
аленя.
На адкрыцьці гучалі прамовы, ад
быўся аматарскі канцэрт – перава
жала народная музыка і традый
ныя калядныя сьпевы, былі такса
ма салодкія пачастункі. Адначасо

ва адкрылася выстава марак, пры
сьвечаных Калядам і Новаму году.
Беларусы і там засьведчылі сваю
прысутнасьць. У каталёгу падра
бязна распавядаецца пра трады
цыйную куцьцю, кісель, ламанцы…
Запачаткавала калісьці ўдзел у гэ
тым фэстывалі ялінак спадарыня
Галіна Русак. У апошнія гады су
вязь з Фундацыяй трымае Серж
Трыгубовіч. Сёлета яму дапамага
ла “вытрымаць стыль” спадарыня
Надзя Запруднік.
Ялінкі і маркі будуць экспанавац
ца да 25 студзеня 2009 году, ас
ноўнымі наведнікамі музею ў гэты
час будуць школьнікі, якіх такім
чынам знаёмяць з рознанацыяналь
ным складам іх роднай краіны.

В. Т.
На здымку справа: так вы3
глядае беларуская калядная
ялінка ў Нью3Брансўіку.

У чацьвер 27га лістапада на зборцы Бе
ларускага сацыяльнага клюбу пэнсыянэ
раў былі адзначаныя 88я ўгодкі Слуцкага
Збройнага Чыну. Акадэмію ладзілі Бела
рускі Цэнтральны Камітэт у Вікторыі і па
рафія сьв. Віленскіх Пакутнікаў БАПЦ.
Акадэмію адчыніў Старшыня БЦК Янка
Барысевіч, прывітаўшы прысутных і ска
заўшы кароткую прамову. На яго прапа
нову адсьпявалі жалобны марш “Сьпі пад
курганам герояў”.
Пасьля А. Груша зачытаў прывітаньне
Старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілла і
прачытаў кароткі рэфэрат на тэму дня.
Старшыня царкоўнай рады Мікалай
Субач у сваім слове паведаміў, што Ўла
дыка Сьвятаслаў вельмі шкадаваў, што
ня змог затрымацца даўжэй і прысутні
чаць на акадэміі, прысьвечанай Слуцкаму
паўстаньню.
Пасьля гэтага Аўген Груша прадэкля
маваў верш С. НовікаПеюна “Зорачкі”,
які стаўся вельмі папулярнай песьняй
“На выгнаньні”.
На заканчэньне акадэміі прагучаў на
цыянальны гімн “Мы выйдзем шчыльны
мі радамі”.
Такой сьціплай акадэміяй мэльбурнцы
адзначылі Дзень Герояў.

Аўген ГРУША
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Вячка Станкевіч
“ARCHE”

Д

а эміграцыйных хваляў
зь Беларусі, як правіла,
прычыняліся буйныя гі
старычныя падзеі і спадарожныя
ім эканамічныя вынікі. Такімі па
дзеямі былі дзьве сусьветныя
вайны, а ў наш час — распад Са
вецкага Саюзу. У гэтым артыку
ле я сьцісла закрану ранейшыя
хвалі і больш падрабязна спыню
ся на параўнаньні новых эміг
рантаў зь іхнымі папярэднікамі.
На заканчэньне я выкажу шэ
раг прапановаў адносна таго, як
можна былоб зьмякчыць пера
ходныя працэсы ў эміграцый
ным асяродзьдзі. Хоць жыхары
Беларусі эмігравалі шмат у якія
краіны Эўропы і Паўночнай
Амэрыкі, я ў гэтым артыкуле за
сяроджуся на прыбышах у Злу
чаныя Штаты Амэрыкі. Мена
віта зь іх жыцьцёвымі абставі
намі я найбольш абазнаны.

Наконт памераў гэтай першай
вялікай хвалі імігрантаў зь бела
рускіх зямель існуюць розныя
ацэнкі. Па агульных прыкідках
яна налічвала звыш аднаго міль
ёна чалавек. Паводле свайго са
цыяльнага становішча гэта былі
пераважна сяляне, зь невялікай
доляй дробных купцоў і рамесь
нікаў. Працяглая несамастой
насьць зямель, на якіх яны жылі
да перасяленьня, і часьцяком ніз
кі ўзровень адукацыі спрыялі та
му, што іх нацыянальная сьвядо
масьць была невыразнай. У за
лежнасьці ад сваёй рэлігійнай
прыналежнасьці яны, як ужо
згадвалася вышэй, далучаліся да
расейскіх ці польскіх нацыяналь
ных суполак. Габрэйскія імігран
ты зь беларускіх тэрыторый гур
таваліся вакол сінагог і таксама
ўтваралі свае зямляцтвы.

Пасьляваенная хваля
У адрозьненьне ад сваіх папя
рэднікаў, якія пакідалі родныя

незалежнасьці ў 1918 годзе і ін
шых важных датаў беларускай
гісторыі. Настойліва лабіруючы
свае інтарэсы і ведучы разнас
тайную палітычную ды культур
ную дзейнасьць, яны намагаліся
інфармаваць амэрыканскую гра
мадзкасьць пра Беларусь. (У па
раўнаньні з пазьнейшай хваляй
пасьляваенныя імігранты былі
больш аднароднай супольнась
цю з пэўнымі супольнымі каш
тоўнасьцямі і мэтамі.) Празь
нейкі час да іх пачалі далучацца
іншыя беларускія пасьляваенныя
эмігранты, якія сьпярша пасялі
ліся былі ў Вял. Брытаніі, Фран
цыі, Бэльгіі і краінах Паўднёвай
Амэрыкі. Аднак адсутнасьць
прытоку новых імігрантаў зь Бе
ларусі, якія знаходзіліся ў пало
не савецкай імпэрыі за жалезнай
заслонай, прыводзіла да пасту
повага зьмяншэньня колькасьці
і аслабленьня актыўнасьці амэ
рыканскіх беларусаў. Іх могілкі
разрасталіся, а наступныя пака
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За апошняе дзесяцігодзьдзе
гэтыя эканамічныя эмігранты
сталі значнай часткай сусьвет
най беларускай дыяспары. Часа
мі яны адчуваюць патрэбу далу
чыцца да старых імігрантаў у
справе сьвяткаваньня нацыя
нальных урачыстасьцяў ці зь
нейкіх іншых прычынаў, але ў
цэлым больш камфортна пачува
юцца ў межах шырэйшай пост
савецкай расейскамоўнай су
польнасьці, накшталт насель
нікаў раёну БрайтанБіч у Нью
Ёрку і аналягічных раёнаў у ін
шых гарадах. Так сталася галоў
ным чынам у выніку працяглай
русіфікацыі: адукацыю гэтыя пе
расяленцы атрымлівалі ў асноў
ным на расейскай мове. Апроч
таго, доўгае ўзьдзеяньне камуні
стычнай атэістычнай ідэалёгіі
зрабіла многіх зь іх нявернікамі
ці «намінальнымі вернікамі». А
паколькі дзейнасьць дыяспары ў
немалой ступені працякае ў рэ
лігійных асяродках, яны лічаць

навічкі менш здольныя да су
польнай і зладжанай працы ў ка
лектыве і насілу ідуць на кам
прамісы дзеля супольнай ка
рысьці. Гэта расцэньваецца не
каторымі назіральнікамі як вы
нік выхаваньня ў аўтарытарнай
атмасфэры Савецкага Саюзу.
Аднак ёсьць падставы мерка
ваць, што, апынуўшыся пад уп
лывам больш лібэральных за
ходніх каштоўнасьцяў, най
больш адказныя зь іх у будучыні
прынясуць усёж карысьць бела
рускаамэрыканскім грамадзкім
і рэлігійным арганізацыям.
Іншыя дзеячы, маладзейшыя і,
магчыма, больш спрактыкава
ныя, лічаць дзейныя беларускія
структуры ўстарэлымі і неда
статкова дынамічнымі. Так, па
водле слоў аднаго актывіста:
“цяперашняя дыяспара больш
засяроджваецца на арганізацыі
сьвятаў, вечарынаў і да таго
падобных падзеях. Мыж пра
пануем новую мадэль дыяспар

Новая хваля эміграцыі:
розныя мэты і каштоўнасьці
Раньнія эмігранты
Першыя эмігранты зь Белару
сі дасягнулі Новага сьвету яшчэ
ў XVII ст. Тады гэта былі, аднак,
толькі паасобныя перасяленцы,
а не вялікія групы ці хвалі імі
грантаў. У большай колькасьці
апошнія пачалі прыбываць у
ЗША ў другой палове XIX ст.
Свайго піку гэты працэс дасяг
нуў на пачатку XX ст. Паколькі
землі сёньняшняй Рэспублікі
Беларусь у 1795 г. поўнасьцю
ўвайшлі ў склад Расейскай імпэ
рыі і заставаліся пад уладай гэ
тай шматнацыянальнай дзяржа
вы аж да Першай сусьветнай
вайны, гэтыя імігранты ў адпа
ведных дакумэнтах часьцей за
ўсё пазначаліся як расейцы ці як
прыбышы з Расіі. Што да вера
вызнаньня, яны былі пераважна
праваслаўнымі (вернікамі Ра
сейскай праваслаўнай царквы) і
рымакаталікамі. У канцы XIX
— пачатку XX ст. назіраўся
вялікі прыток габрэйскіх імі
грантаў зь беларускіх зямель,
што ўваходзілі ў так званую «ры
су аселасьці».
Значная частка беларускіх імі
грантаў асядалі ў буйных гара
дах на Ўсходнім узьбярэжжы, а
таксама ў цэнтры ЗША. Яны
гуртаваліся вакол ужо наяўных
там рэлігійных суполак, сацы
яльных і гандлёвых арганізацый.
Многія тамтэйшыя праваслаў
ныя цэрквы былі заснаваны пры
спрыяньні расейскага імпэрска
га ўраду, і іх прыхаджане лічы
ліся прыналежнымі да «рускай
веры». Беларускія каталікі далу
чаліся да існуючых, пераважна
польскіх,
рымскакаталіцкіх
прыходаў. Сацыяльныя арганіза
цыі — так званыя «зямляцтвы»,
у якія імігранты гуртаваліся па
водле месца свайго паходжань
ня, — дапамагалі новым перася
ленцам у іх першых кроках на
новай зямлі. Гэтыя арганізацыі
паступова занепадалі па меры
таго, як пазьнейшыя пакаленьні
імігрантаў асыміляваліся амэры
канскім грамадзтвам.

землі з прычыны экана
мічных цяжкасьцей або
рэлігійнага ўціску, ся
род людзей, што імігра
валі ў ЗША пасьля Дру
гой сусьветнай вайны,
былі пераважна ўцека
чы ад Чырвонай Арміі, а
таксама былыя прыму
совыя работнікі і вязьні
канцэнтрацыйных ляге
раў у Нямеччыне. Па
жыўшы пад камуністыч
най тыраніяй, яны не ха
целі рэпатрыяцыі ў Са
вецкі Саюз. Некалькі гадоў пась
ля вайны яны заставаліся ў ляге
рах для перамешчаных асобаў у
Заходняй Нямеччыне і Аўстрыі.
Іх палітычная і нацыянальная сь
вядомасьць, як і ўзровень адука
цыі, былі дастаткова высокія. У
лягерах для перамешчаных асо
баў яны нацыянальна арганізоў
валіся, утвараючы ўласныя рэлі
гійныя, асьветніцкія і палітыч
ныя антыкамуністычныя струк
туры. Гэтая арганізаванасьць і
тое, што сярод імігрантаў былі
пераважна маладыя сем’і зь
дзецьмі, заахвочвалі перасялен
цаў да заснаваньня ў Паўночнай
Амэрыцы ўласных суполак. Да
апошніх належалі прыходы Бе
ларускай праваслаўнай царквы,
новаўтвораныя сацыяльныя і
культурныя арганізацыі, улас
ныя пэрыядычныя выданьні і ня
дзельныя школы. Як і імігранты
першай хвалі, пасьляваенныя
перасяленцы асядалі пераважна
на ўсходзе і цэнтры краіны, пазь
ней пераяжджаючы таксама ў
цяплейшыя Фларыду і Каліфор
нію.
Гэтыя імігранты стварылі шэ
раг адносна пасьпяховых і разга
лінаваных арганізацый. Сьвед
чаньнем іхнае энэргічнасьці і га
тоўнасьці змагацца за свабоду і
дэмакратыю на радзіме стала іх
жывая прэса і актыўная кнігавы
давецкая дзейнасьць. Ключавы
мі падзеямі іх грамадзкага жыць
ця зрабіліся штогадовыя сьвят
каваньні гадавіны абвяшчэньня

леньні моцна закранала пасту
повая асыміляцыя.

Стракатасьць апошняй
хвалі
У пачатку 1990х гадоў, пась
ля распаду Савецкага Саюзу, па
чалася чарговая хваля іміграцыі,
якая спачатку была немаштаб
най. Некаторыя з новых імігран
таў далучаліся да ўжо існых бе
ларускаамэрыканскіх арганіза
цый, іншыя раствараліся ў шы
рокай расейскамоўнай суполь
насьці. Пазьней, пасьля пашы
рэньня на постсавецкія краіны
амэрыканскай іміграцыйнай ля
тарэі і пагаршэньня эканамічна
га становішча ў Беларусі, коль
касьць імігрантаў значна павялі
чылася, што дало падставы гава
рыць пра новую хвалю.
Заходнія краіны сталі магніта
м і для тых, хто баяўся перасьле
ду за сваю антыўрадавую палі
тычную дзейнасьць, удзел у дэ
макратычных дэманстрацыях ці
нават сяброўства ў незарэгістра
ваных НУА. Шмат хто прасіў па
літычнага прытулку для таго,
каб атрымаць магчымасьць жыць
і працаваць ва ўпадабанай кра
іне. Студэнты, адлічаныя з ВНУ
за сваю палітычную ці правааба
рончую дзейнасьць, далучаліся
да эміграцыйнай хвалі для пра
цягу свайго навучаньня за мя
жой. Найбольшую групу ўсёж
складалі тыя, хто пакідаў Бела
русь з эканамічных прычынаў.

за лепшае трымацца
ўбаку ад яе. У выніку
эканамічныя імігран
ты, як правіла, не ўсту
паюць у наяўныя бела
рускія арганізацыі, а
жывуць пераважна ся
мейным клопатам. Не
каторыя зь іх падтрым
ліваюць цесныя кан
такты са сваімі сваяка
мі і сябрамі ў Беларусі,
іншыя толькі зрэдку
наведваюць радзіму.
Гэты вялікі сэгмент
эмігранцкай супольнасьці заста
ецца за межамі арганізаванай
дыяспары і, такім чынам, паза
рамкамі гэтага артыкулу.

“Далучэнцы” і іншыя
Астатнія імігранты і (або) па
літычныя ўцекачы падзяляюцца
на дзьве асноўныя катэгорыі —
тых, хто далучаецца да існых ар
ганізацыяў, і тых, хто ўважае за
лепшае заснаваць свае ўласныя.
У адрозьненьне ад эканамічных
імігрантаў, яны захоўваюць ціка
васьць да сытуацыі ў Беларусі і
робяць захады ў падтрымку сва
боды і дэмакратыі на радзіме.
Некаторыя зь іх уступаюць у
наяўныя грамадзкія, культур
ныя, навуковыя і палітычныя ар
ганізацыі, а таксама далучаюцца
да шматлікіх беларускіх цэрк
ваў. Шмат у якіх выпадках іхная
абазнанасьць у кампутарах і ін
тэрнеце спрыяе мадэрнізацыі
“закасьнелых” структураў, да
зваляе ўмацаваць ці замяніць іх
друкаваныя органы прывабнымі
сучаснымі інтэрнэтбачынамі.
Многія з маладых імігрантаў пе
раймаюць лідэрства ў такіх ар
ганізацыях па меры адыходу ад
справаў старога кіраўніцтва,
што часам прыводзіць да зьме
наў у характары і мэтадах дзей
насьці такіх арганізацыяў і
структураў. З пункту гледжань
ня «вэтэранаў», якія схільныя
забыць пра свае ўласныя даў
нейшыя ўнутраныя канфлікты,

най дзейнасьці, заснаванай на
арганізацыі неабходных (пра
ваабарончых і палітычных)
кампаніяў і камунікацыі праз
Інтэрнэт. Тут ужо неістот
на, знаходзімся мы ў Вашынг
тоне, Флярыдзе або Каліфор
ніі. Жывучы ў Злучаных Шта
тах, зусім не абавязкова ўсту
паць у мясцовыя арганізацыі;
мы можам далучыцца (праз
Інтэрнэт) да брусэльскіх, па
рыскіх ці любых іншых, якія
нас зацікавяць. Я не магу ска
заць, што я амэрыканскі бела
рус, хутчэй, я беларус глябаль
най дыяспары.”
Разважыўшы больш цьвяроза,
можна засумнявацца, ці доўга
пражыве такая вера ў віртуаль
ныя кантакты без тых ці іншых
рэальных сувязяў і супрацы.
Кіруючыся сваёй канцэпцыяй
віртуальнай арганізацыі, такія
актывісты засноўваюць вялікую
колькасьць вэбсайтаў, інтэрнэт
дзёньнікаў і чатаў. Некаторыя зь
іх бяруць на сябе клопат аб по
шуку сродкаў, неабходных для
іх падтрымкі і разьвіцьця, другія
займаюцца гэтым на хвалі эн
тузіязму, які, на жаль, хутка зга
сае. Трэція, падаўшы заяўку на
грант і атрымаўшы фінансавую
падтрымку для стварэньня вэб
сайту, аказваюцца няздольнымі
як сьлед выканаць свае абя
цаньні і ўрэшце зьнікаюць з да
лягляду, як толькі выдзеленыя
грошы канчаюцца. (Рыхтуючы
гэты артыкул, я прагледзеў не
калькі такіх сайтаў. На адным я
ўбачыў толькі аб’яву аб прода
жы дамэннага імя, другіж, хоць
і разьмяшчаўся па старым адра
се, цяпер прапагандаваў не дэ
макратыю, а парнаграфію.)
Некаторыя прадпрымальныя
новапрыбышы ідуць далей за
стварэньне сайтаў. Яны засноў
ваюць, і часам нават рэгістру
юць, цэлыя арганізацыі зь міні
мальнай колькасцю ўдзельнікаў,
але як мага гучнейшымі назвамі,
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Беларусь за месяц
Будаўніцтва АЭС
АЭС узьвядуць на Астравеч
чыне. Генэральным падрадчы
кам пры будаўніцтве АЭС прапа
навалі быць расейскай кампаніі
“Росатам”.
Гэтыя рашэньні былі прынятыя
на паседжаньні адмысловага Са
вету па працоўных і сацыяльных
пытаньнях. Нагадаем, што былі
тры варыянты пляцоўкі пад АЭС:
Астравецкая, Краснапалянская,
Кукшынаўская (дзьве апошнія –
у Магілёўскай вобласці). Апош
нія паўгоду прыярытэтнай раз
глядалася Астравецкая.
Астравецкі раён (Гарадзенская
воб,) памежны зь Летувой. Пля
цоўка разьмесьціцца на поўначы
раёну, за 30 км ад Вільні і столь
кіж ад курортнай зоны Нарач.
Да Менску – 134 км.
Геадэзісты і мэтэаролягі ка
жуць, што ў Беларусі пераважа
юць паўночназаходнія вятры.
Гэта значыць, што ў выпадку
аварыі болей шанцаў, што рады
ёактыўнае воблака сыйдзе ў
кірунку Маладечна, Менску,
Бабруйску, Гомеля.
Празь месяц у Астраўцы па
вінна распачацца будаўніцтва
першых 4—9 павярховых дамоў
для будаўнікоў атамнай электра
станцыі, а крыху пазьней і самой
АЭС, што будзе мець два блёкі,
магутнасьцю 1000 МВТ кожны.
Першы блёк мяркуецца пабуда
ваць да 2016 году, другі – да
2018 году.
Стаўленьне мясцовага насель
ніцтва – тоеж казалі і год таму
магілёўцы – дваістае. З аднаго
боку людзі баяцца паўтарэньня
Чарнобылю, зь іншага, пабудова
АЭС – гэта рэальныя працоўныя
заробкі і рэальныя працоўныя
месцы. Астравеччына змучаная
малымі заробкамі. У Менск ці
аддзеленую шэнгенскай мяжой
Летуву ня ўсе могуць уцячы.

Напад на Фінькевіча
19 сьнежня быў зьдзейсьнены
напад на моладзевага актывіста
Артура Фінькевіча.
Хлопец увечары выйшаў на га
нак дому, які ён здымае на паў
ночнаўсходняй ускраіне Мен
ску. Нечакана на яго кінуліся не

калькі чалавек, зьбілі з ног, на
цягнулі на галаву шапку і зава
лаклі ў мікрааўтобус. Вывезьлі
за горад, дзе вазілі тры гадзіны
няспынна зьбіваючы і пагража
ючы жорсткай расправай. Артур
кажа, што яму падалося, што гэ
тыя хлопцы былі са Смаленску і
яго вывезуць у Расею, а ён паў
торыць лёс Захаранкі, Ганчара,
Красоўскага, Завадзкага.
Што праўда, адвезьлі ў заход
нім кірунку, выкінуўшы проста ў
лесе пад Валожынам. Папярэд
не вывернулі ўсе кішэні, забралі
пашпарт, ключы ад кватэры, га
манец з грашыма. Хлопцу ўдало
ся з дапамогай добрых людзей
дабрацца да Менску, дзе ён ад
разу паведаміў пра выпадак у мі
ліцыю ды апэратыўна распавёў
пра ўсё журналістам. Ужо ў ноч
на 20 сьнежня справа атрымала
розгалас.
Цікава, што потым на кватэры
хлопца міліцыя правяла пера
трус. Забрала газэты, нататнікі,
сьцягі, матэрыялы, зьвязаныя зь
дзейнасьцю арганізацыі “Мала
дая Беларусь”. Што праўда, па
водле нападу на Артура, завялі
крымінальную справу паводле
арт. 206 – “разбойны напад”. Ці
знойдуць нападнікаў?

Артур Фінькевіч нарадзіўся ў
1985 г.Быў сябрам Маладога фронту. 30 студзеня 2006 г. быў затрыманы міліцыяй, калі наносіў графіці
антыпрэзыдэнцкага зьместу. 30
траўня хлопца асудзілі на два гады
абмежаваньня волі (хіміі). Пакараньне адбываў у Магілёве, дзе на
яго неаднаразова аказваўся ціск.У
кастрычніку 2007 г. супраць Артура
была заведзена крымінальная
справа за парушэньне ўнутранага
распарадку і неаднаразовыя спагнаньні. 20 сьнежня 2007 г. хлопец
быў асуджаны на два гады калёніі.
Праз два месяцы ён быў вызвале-

ны, дзякуючы ціску Эўропы ў справе палітвязьняў. Улетку 2008 г. заняўся стварэньнем новай моладзёвай арганізацыі “Маладая Беларусь”.

Па чым газ?
22 сьнежня ў Маскве прайшлі
перамовы А. Лукашэнкі і прэзы
дэнта Расеі Мядзьведзева. Ад
ным з пытаньняў была цана газу
на наступны год для Беларусі.
Вынікі перамоваў – невядома.
Бо ніякіх камэнтараў пасьля су
стрэчы не было. Экспэрты праг
назавалі лічбу ў $160—170 за
тысячу кубамэтраў (зараз Бела
русь плаціць $127,9).
Праўда, празь дзень Лукашэн
ка заявіў, што пачатковая цана
будзе зніжана, у 2,5–3 разы.
Прадстаўнік “Газпрому” зазна
чыў, што сапраўды, першапачат
ковая цана газу будзе зьніжана.
Але не сказаў на колькі.
Экспэрты кажуць, што Расея
імкнецца ўтрымаць Беларусь
любой цаной, таму і дае блакіт
нае паліва па льготнай цане. Не
раўня Ўкраіне, якой прапануюць
газ па 360400 даляраў за 1000
кубамэтраў.

Яшчэ вераць Лукашэнку
Прынамсі частка прадпры
мальнікаў усё яшчэ верыць Лу
кашэнку. 15 сьнежня ў Менску
прайшла акцыя сталічных прад
прымальнікаў, арганізаваных
грамадзкім аб’яднаньнем “Пэр
спэктыва” (кіраўнік – Анатоль
Шумчанка). Акцыя сабрала ка
ля 3 тыс. чалавек. Удзельнікі са
браліся ля Прэзыдыюму Акадэ
міі навук, прайшлі вуліцай Сур
ганава да плошчы Бангалёр. Ак
цыя паказала глыбокі падзел ру
ху. Большая частка дробных ган
дляроў выступае выключна за
сацыяльныя лёзунгі і верыць,
што ва ўсім вінаватыя чыноўнікі,
а Лукашэнка нічога ня ведае.
Іншыя (іх лідэры – Алесь Таў
стыка, Алесь Макаеў, Віктар
Гарбачоў, Анатоль Зьмітровіч)
лічаць, што сацыяльныя лёзунгі
трэба абавязкова ўвязваць з па
літычнымі. І мітынгаваць не на
Бангалёры, а перад Адміністра
цыяй прэзыдэнта.

Пэнсыянэры працуюць
Па афіцыйных зьвестках у Бе
ларусі працуюць 500 тыс. пэнсы
янэраў. Атрымліваецца, што за
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стаецца працаваць кожны пяты
(у нас – 2 млн 600 тыс. пэнсыя
нэраў). Што прымушае людзей
не сыходзіць з працы? Малыя
пэнсіі, на якія часта ня выжыць,
або патрэба дапамагаць дзецям.

VІІІ зьезд КХП-БНФ
21 сьнежня ў Менску прай
шоў чарговы VІІІ зьезд Кансэр
ватыўнахрысьціянскай партыі
— БНФ, у якім узялі ўдзел
больш за 100 дэлегатаў і 89 гась
цей. Быў агучаны даклад лідэра
партыі, прачытаныя даклады на
месьнікаў старшыні.
На пасаду старшыні быў пера
абраны Зянон Пазьняк, які ўзна
чальваў КХП—БНФ ад 1999 г.,
часу стварэньня партыі. На
месьнікамі пераабраныя Юрась
Беленькі і Сяргей Папкоў.

эканамічнага будаўніцтва воль
най, дэмакратычнай Беларусі),
1995 (вайсковы напад на дэпу
татаў Апазыцыі БНФ у Вярхоў
ным Савеце і зьбіцьцё галадую
чых дэпутатаў; пачатак дыктату
ры), 1996 (24 сакавіка – масавы
мітынг у Менску супраць саюз
най дамовы з Расеяй – магутны
ўдар па дыктатуры, які меў між
народныя вынікі; эміграцыя і
дзейнасьць лідэраў БНФ за мя
жой, якая прымусіла Захад пры
знаць наяўнасьць дыктатуры ў
Беларусі і зьмяніць сваё стаў
леньне да афіцыйнага Менску),
1997 (вылучэньне і прыняцьце
ідэі Вызвольнага руху), 1999
(раскол Народнага Фронту на
дзьве арганізацыі).

Мінула 9 гадоў пасьля раско
лу. Час не малы. Мы добра памя
таем, як было, якія былі заявы,
ляманты, пляны, хто што рабіў і
чаму. Пара падвесьці вынікі і на
зваць “герояў”, якія менавалі ся
бе “маладымі прагматыкамі”,
“новай хваляй” у БНФ.
Ініцыятарамі “новай хвалі”
“маладых прагматыкаў” былі Ю.
Хадыка, А. Бяляцкі, В. Вячорка і
В. Івашкевіч. Зьмест “хвалі” за
ключаўся ў “абнаўленьні” Фрон
ту, пераўтварэньні яго ў шырокі
дэмакратычны рух, адкрыты для
дэмакратыі і ініцыятывы яго
ўдзельнікаў. Ідэалёгію “хвалі” ў
голас ня вызначылі, але было
заяўлена і надрукавана Ю. Хады
кам, што Беларуская Нацыяналь
ная ідэя сябе вычарпала і што
добра былоб аб’яднаць БНФ з

прамаскоўскай АГП (Лябедзькі).
Дакладна гэта гучыць так: “На
цыянальна вызвольная
ідэя,
якая была стрыжнем у дзейнась
ці БНФ з канца 80 х гг., у значнай
ступені вычарпала сябе”... Ап
тымальна было б не падзяліць
Фронт, а аб’яднаць яго з Аб’яд
нанай грамадзянскай партыяй і
іншымі партыямі гэтага накі
рунку.” (Ю. Хадыка. Бюлетэнь
“Избиратель”, №9, чэрвень, 1999
г.). Сымптаматычна, што такое
было напісана тады, калі “ініцыя
тары” рыхтавалі пераварот у
БНФ. З гэтым усе прагматыкі
моўчкі і пагадзіліся. Шараговым
фронтаўцам прапаноўвалі “су
часны ўзровень” дачыненьняў у
палітыцы, выхад на новыя даля
гляды, на цеснае супрацоўніцтва
з эўрапейскай дэмакратыяй, на

Найлепшы спартовец
Газэта “Спортивная панора
ма” апытала 156 журналістаў.
Андрэй Арамнаў –цяжкаатлет,
які заваяваў золата на Алімпій
скіх гульнях у Пэкіне ў вагавай
катэгорыі да 105 кг.

Зарэгістравалі
“Рух за Свабоду”
Адбылося
гэта з чаць
вёртае спро
бы. Міністэр
ства юстыцыі
ўвест час зна
ходзіла ней
кія зачэпкі для адмовы. Назва
руху будзе гучаць як Правааба
рончаасьветніцкае грамадзкае
аб’яднаньне “Рух за Свабоду”.
Кіраўнік – экскандыдат у прэ
зыдэнты на выбарах 2006 году
Аляксандар Мілінкевіч.
Рэгістрацыя “Руху за Свабо
ду” сьведчыць пра тое, што ўла
ды стараюцца хоць вонкава вы
конваць патрабаваньні Эўразь
вязу, у прыватнасьці, у адкруч
ваньні гаек у забароне дзейнась
ці незалежных арганізацый.

Казулін пакінуў БСДП
Экскандыдат у прэзыдэнты
на выбарах 2006 году Аляксан
дар Казулін афіцыйна выйшаў зь
Беларускай сацыялдэмакратыч
най партыі (Грамада). Разам зь
ім шэрагі партыі пакінулі ягоная
дачка, грамадзкая дзяячка Воль
га Казуліна, а таксама Аляксей
Кароль, Уладзімер Нісьцюк.
Казулін узначальваў БСДП ад
лютага 2005 году. 25 сакавіка
2005 г. быў затрыманы падчас
г.зв. Маршу на Акрэсьціна, што
прайшоў пасьля акцыі на Дзень
волі (Казулін павёў некалькі сот
чалавек вызваляць затрыманых

Сьветлая, вольная Беларусь хай стане нашым сьцягам!
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удзельнікаў намётавага гарадку
на Плошчы). Казуліна асудзілі
на пяць з паловай гадоў пазбаў
леньня волі за “арганізацыю ма
савых беспарадкаў). Нягледзя
чы на знаходжаньне ў турме, а
потым віцебскай калёніі, заха
ваў за сабой пасаду старшыні
партыі. Па іроніі лёсу, быў змеш
чаны з пасады старшыні за два
тыдні да вызвалення (Казуліна
памілаваў асабіста Лукашэнка,
выконваючы зноўтакі патраба
ваньні ЭЗ). Цяпер БСДП узна
чальвае Анатоль Ляўковіч.

міжнародную салідарнасьць у ба
рацьбе з дыктатурай, на “эўра
пейскі стандарт” у палітыцы”.
Адпаведна “эўрапейскі стан
дарт” (калі яго прыняць) мусіў
бы ў корані эўрапеізаваць жыць
цё і змаганьне змагароў Фронту.
Фронтаўцам абяцалі офісы і кам
путары, друкаркі і тэлефоны, усю
так неабходную для такой новай
“палітыкі” аргтэхніку, канфэрэн
цыі за мяжой, трыбуны, тэлеэтэр
і т. п. Шмат каму гэта, відаць,
спадабалася, напоўніла сэрца ра
дасным трымценьнем сапраўд
най (як яны, відаць, думалі) ба
рацьбы. “Пазьняк не дасьць за
рабляць “бабкі”, – сказаў крыла
тую фразу адзін змагар (якога по
тым самы прагматыкі літаральна
вынесуць з свайго асяродзьдзя за
няўемны імпэт).

У дзясятку лепшых увайшлі:
Аксана Мянькова (кідальніца
молату), канаісты Аляксандар і
Андрэй Багдановічы, дзесяцібо
рац Андрэй Краўчанка, цяжкат
лет Андрэй Рыбакоў, мастацкая
гімнастка Іна Жукава, штур
хальніца ядра Натальля Міхне
вічХаранека, весьляры Вадзім
Махнеў і Раман Петрушэнка,
Кацярына Карстэн, раварыст
Васіль Кірыенка.

Забралі медалі
Міжнародны алімпійскі камі
тэт дыскваліфікаваў беларускіх
кідальнікаў молату – прызёраў
Алімпіяды Вадзіма Дзевятоўска
га і Івана Ціхана. У іх таксама
забралі срэбраны і бронзавы мэ
далі. Дзевятоўскі, якога другі
раз засьпелі на допінгу, дысква
філікаваны пажыцьцёва.
Аналізы, узятыя пасьля спа
борніцтваў, паказаў перавы
шэньне ў крыві тэстастэрону.

Уласны карэспандэнт
З боку так званай “Эўропы”
“салідарнасьць” насіла таксама
чыста прагматычны характар. Ім
сказалі (канкрэтна А. Бяляцка
му): калі пасьля зьезду кіраваць
Фронтам застанецца Пазьняк,
ніякіх інвэстыцыяў вы не атры
маеце.
А гэта сур’ёзна. Лявона Барш
чэўскага, які ніяк ня мог вызна
чыцца з “новай хваляй”, нарэш
це, дадушылі, і ён (папярэдне па
жаліўшыся на мяккасьць свайго
характару і ўзяўшы на сябе віну
за непарадак у Фронце) прафэ
сійна правёў зьезд у інтарэсах
прагматыкаў – заблытаў нека
рысны для “рэвалюцыянераў”
вынік галасаваньня і падвесіў
пытаньне, не давёўшы зьезд да
заканчэньня.
Наступным заканчэньнем гэ
тага зьезду (які сабраўся праз
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Ратуйма гісторыю,
што ў нашых шуфлядах!
Н

яма таго запраўднага
беларускага патрыёта,
ці нават толькі сьведа
мага беларуса, што не наракаў
бы на займітаў нашае Бацькаў
шчыны за зьнішчэньне або пры
сабечаньне нязьлічных памят
каў нашае слаўнае гісторыі й
здабыткаў нашае высокае на
цыянальнае культуры ды не
шкадаваўбы ўсіх гэтых стра
таў.
Нараканьні й абвінавачаньні
зусюдных займітаў у гэных зла
чынствах, пэўнаж, абгрунтава
ныя й справядлівыя, бо нідзе ў
сьвеце гэткага спусташэньня
асягненьняў і багацьцяў завая
ваных ці хітрасьцяй захопле
ных краёў не было й няхай ня
будзе.
Бяда тут аднак ня толькі ў
руйнаваньні й крадзяжы сьля
доў нашае мінуласьці чужын
цамі, але й ува ўбітым у нашыя
галовы разуменьні, з чаго гэныя
сьляды ці нацыянальная спад
чына складаюцца.
Найчасьцей бо, на нашую яш
чэ большую згубу, мы ўлучаем
ў гэтую спадчыну адно даку
мэнты й мастацкія творы стаго
довае або й большае даўніны, а
ня бачым вартасьці ў засталых
па нашых дзядах ці бацьках да
кумэнтах, здымках і творах іх
ных рук або розумаў і ня цэнім
гэткіхжа собскіх асягненьняў

ці памятных сьлядоў нашага
жыцьця ані наказваем павагі да
ўсяго гэтага багацьця нашым
дзецям.
У выніку атрымоўваецца,
што гэныя багацьцці, прале
жаўшы ў поўзабыцьці ў нашых
шуфлядах да нашае сьмерці, зь
няведама нашчадкам іхнага
зьместу ды вартасьці, апынаюц
ца ў сьмецьці й гэткім чынам мы
памагаем нашым нядобразыч
ліўцам ажыцьцяўляць іхныя
згубныя для нас намеры й
учынкі, бо пакідаем на прапад
вельмі шмат чаго, што, здавала
сяб, павінна было быць для нас
дарагое.
Гадамі даведваючыся праз
шматлікія выпадкі гэткіх балю
чых стратаў, мне ўсьцяж хаце
лася знайсьці спосаб, каб не да
пусьціць да іхнага працягу, але
спадзявацца, што нашыя людзі,
хоць і самыя ня надта іх цэня
чы, аддадуць сямейныя ці аса
бовыя памяткі на склад каму
іншаму, не было як. А памяр
коўная на цэну й ня дужа муд
рагельная тэхніка рабіць зь іх
копіі не зьяўлялася аж да ня
даўняе пары.
Цяпержа, нарэшце, купіць
кампутар, сканэр і прынтэр,
(называючы прылады паан
гельску) нават нявысакаплат
наму беларусу ў замежжы не
дарэмнае лятуценьне, а толькі

значны, ды, усёж пры ня дужа
моцным заціску папругі, асягны
выдатак.
З гэтага выдатку будзе аднак
мала карысьці для справы, аб
якой тут ідзе гаворка, калі да
яго не даложыцца яшчэ дара
жэйшы й цяжка знаходны вы
датак часу прысьвячэньня й
вытрываласьці на ўпарадка
ваньне, сканаваньне ды зла
жэньне копіяў здымкаў ці даку
мэнтаў у зразумелую іншым з
кароткіх пазначэньняў цэ
ласьць.
Што гэта так, я пераканаўся
сам, бо, здабыўшы патрэбную
тэхніку, узяўся зрабіць пачатак
гэтай справе, заняўшыся на
першы крок складаньнем аль
бому з больш як 2х сотняга
збору здымкаў, які мне была
ласкавая пазычыць спня Ганна
Войтанка, і які я назваў “Здым
кавым летапісам жыцьця й
дзейнасьці беларускае эмігра
цыі ў ЗША й іншых заходніх
краінах замежжа. 19502008”.
Праца над складаньнем ле
тапісу выпала нялёгкая, бо ня
толькі сканаваньне здымкаў
дзеля іхнае рознае якасьці й па
мераў было вельмі маруднае,
але й каб падпісаць нямала зь
іх, непазначаных адразу датай
ды прозьвішчамі зьнятых лю
дзей, даводзілася й яшчэ даво
дзіцца далей займацца не заўсё

Як беларускія скаўты пашылі свой пер шы сьцяг у
Аўстрыі
Айцец Аляксандар Грыцук,
Мэльбурн
Калі мы арганізавалі (пасьля вайны)
беларускі скаўтынг у Аўстрыі, то я пра
цаваў у краме, якая прадавала фран
цузкія прадукты. Вазіў на джыпе боса
гэтай крамы. Заўважыў я аднойчы ў
складзе сьцяг французкі. У іх наступ
ныя колеры: белычырвоныблакітны.
Ага думаю... Пытаюся ў боса таго ці
можна ўзяць той сьцяг на доўгі час. Ён
кажа, што ня бачыць ніякага сьцага. На
што я адказваю, што калі ты ня бачыш
ніякага сьцяга, то яго тутака і няма.
Блакітную паласу з таго сьцягу мы
адпаролі і пашылі дзяўчатам гальшту
кі, а дашыўшы чырвоную паласу атры
малі свой першы беларускі сьцяг у
Аўстрыі.
Запісана Віктарам Кавалеўскім з
слоў айца Аляксандра Груцука
Мэльбурн, сакавік 2004.

На здымку а. А. Грыцук у
скаўцкай уніформе.

ды пасьпяховымі дэтэктыўнымі
пошукамі.
Разам з гэтым трэба было
мець на ўвазе, што ў летапісе
павінна быць яшчэ й пасьлядоў
насьць ды повязь паміж здым
камі, а таксама падзел паміж
месцамі, дзе яны былі зробле
ныя й нагоды пры якіх гэта ра
білася, коратка кажучы, нельга
абыйсьціся без разьмеркавань
ня матэрыялу ў тэматычныя
разьдзелы.
Каб асягнуць усё гэта даво
дзілася й даводзіцца ўстаўляць
здымкі ня толькі йз собскага
збору, але яшчэ й іншых асо
баў, што былі ласкавыя на гэта
дазволіць, за што, хоць зь ня
стачы тут месца не называючы
па прозьвішчах, я ім дужа
ўдзячны.
Наблізіць працу над летапі
сам да канца празь ягоныя пе
раробкі зайняло мне, пэнсыянэ
ру, амаль год штодзённага зь ім
занятку, зь якога я, усёж, зада
волены й шкадую, што ў жыць
ці мне ўжо не застаецца часу
зрабіць ў гэтай справе яшчэ бо
лей.
Шкада таксама, што ў нас не
відно больш крыху спраўных у
выкарыстаньні кампутарнае
тэхнікі пэнсыянэраў, што маг
ліб і былі ахвочыя далажыцца
да гэтае справы ці яе прадоў
жыць, бо рабіць гэта людзям за
нятым працай на здабыцьцё
пражытнага хлеба даволі цяж
ка. Даволі цяжка, але не без
надзейна, толькі трэба ўзяцца
за яе зарганізавана й падзяліў
шы працу па разьдзелах паміж
колькіма работнікамі. Рабіць гэ
та можна й трэба ў нашых эмі
грацыйных асяродках, дзе мож
на яшчэ знайсьці шмат здымкаў
з эміграцыйнага жыцьця й знаё
мых з працай на кампутарах
людзей, паствараўшы зь якіх
адумысловыя рэдакцыі, заста
нецца адно дапільноўваць, каб
гэтыя рэдакцыі спраўляліся зь
іхнымі абавязкамі ці задань
нямі.
Гэткую прапанову бязь веда
мага мне дасюль выніку я пра
сіў паставіць на апошняй Суст
рэчы Беларусаў Паўночнае
Амэрыкі ў Кліўленьдзе ды
ўсьлед пачаў дакучаць зь ёю й
знаёмым пры сустрэчах зь імі ў
нашых асяродках, або й па тэ
лефоне – пакуль што зацікаў
ленасьць, як быццам, немалая,
але пачаткаў працы не чуваць.
Магчыма, што прычына нясь
пешнасьці ў гэтай справе – не
зразуменьне мэты складаньня
гэткіх асяродкавых здымкавых
летапісаў ці іхнага прызначэнь
ня, бо рабіць копіі з вынятых із
шуфлядаў здымкаў і дакумэн
таў на тое, каб яны разам з
арыгіналамі ўзноў апынуліся ў
тых самых шуфлядах, дзе былі
раней, пэўнаж няма сэнсу.
Малая надзея й на тое, што
знойдуцца грошы на выданьне
здымкавых летапісаў друкам.

Дык штож й як рабіць, каб
здымкавая гісторыя беларускае
эміграцыі не прапала, а ейныя
вобразы служылі й захоўваліся
на дзіваваньне ды павучэньне
нашчадкаў ды магчымых новых
хваляў эміграцыі ці спрыяль
ных нашым імкненьням чужын
цаў.
Адказ на гэтае пытаньне на
бягае лёгка – там, дзе ў бела
рускіх эміграцыйных асяродках
ёсьць царкоўныя ці грамадзкія
будынкі, трэба стварыць хоць
невялікія музэі, у якіх якраз
здымкавыя летапісы быліб га
лоўнымі экспанатамі.
На гэта ня трэба вялікага вы
датку, толькі хоць невялікі па
койчык, дзе сярод іншых гіста
рычных памяткаў, што могуць
знайсьціся, здымкавы летапіс
займаўбы ці не найважнейшае
месца.
Ня трэба й бедаваць па немаг
чымасьці з грашовае нястачы
выдаць гэткія летапісы друкам
– даволі, адбіўшы колькі па
асобнікаў, паўкладаць лісты ў
празрыстыя плястыкавыя ка
шулькі ці канвэрты ды нанізаць
іх на кольцы ў цьвярдыя вок
ладкі, заваль якіх прадаецца ў
крамах канцылярскіх вырабаў,
а тады, затрымаўшы пару па
асобнікаў ў сваім мясцовым му
зэі, паслаць рэшту на захавань
не ў амэрыканскія,ці нават кра
ёвыя беларускія архівы або му
зэі, што такімі матэрыяламі
цікавяцца, і сьлед гісторыі бела
рускае эміграцыі не прападзе.
У дадатак да гэтага можна
яшчэ складзеныя ўжо летапісы
запісаць на найнавейшым вы
нахадзе электроннае тэхнікі,
што паангельску называецца
“digital picture frame” для тых,
хто валей за гартаньне лістоў у
летапісах, больш ахвочы гля
дзець зьмешчаныя ў іх здымкі
на экране.
Канчаючы гэты мой напамін
пра балюча стратны й шкодны
недагляд ці нядбайнасьць у на
шым нацыянальным й эмігра
цыйным жыцьці, хачу займець
надзею, што ён знойдзе ня толь
кі прыхільны водгук у Вашых
думках, Дарагія Суродзічы, але
й падштурхне Вас да ратавань
ня Вашымі дзеямі яшчэ не пра
палых памяткаў нашага побыту
й службы нацыянальным ім
кненьням на чужыне.
Дзеямі ня толькі асабовымі,
але й супольнымі праз нашае
палітычнае кіраўніцтва, як Ра
да БНР, грамадзкія арганізацыі,
як БеларускаАмэрыканскае
Задзіночаньне й Згуртаваньне
Беларускае Моладзі, навуко
выя ўстановы, як Беларускі
Інстытут Навукі й Мастацтва
дый царкоўныя, як парафіяль
ныя рады й нават Кансысторыя
БАПЦ.
Няхайжа мой голас не заста
нецца голасам гукалага ў пус
тыні!

Барыс ДАНІЛЮК
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два месяцы) стаўся раскол.
Прагматыкі па закліку Ю. Ха
дыкі пакінулі залю і вечарам пра
вялі асобны зьезд. Пасьля гэтага
Л. Баршчэўскі адышоў ад палі
тыкі і ад кіраўніцтва, а прагма
тыкі засталіся са сваёй рэштай,
ілюзіямі і спадзяваньнямі.
І я, і мае сябрыфронтаўцы,
што прайшлі праз парлямэнц
кую барацьбу, ня раз пісалі і ка
залі “прагматыкам” спыніцца,
ня блытаць палітыку з бізнэсам,
не спакушацца на чужыя грошы,
бо за чужымі грашыма ідуць чу
жыя інтарэсы і маральнае разбу
рэньне ўдзельнікаў руху. Казалі
пра моц ідэёвасьці і салідар
насьці, пра абавязковае набыць

праваленага тады фронтаўскага
суперніка на выбарах 1990га го
ду Ўладзімера Ганчарыка. Яны
агітавалі за яго на прэзыдэнцкіх
выбарах 2001га г. Цяпер да
кладна вядома: так патрабавалі
ад іх заходнія спонсары, і праг
матыкі прагматычна пайшлі за
камуністам, за нашым ворагам і
апанэнтам. У 1991м такое не
маглоб прысьніцца і ў страш
ным сьне. Потым яны падтрым
лівалі капээсэсьнікаў М. Ма
рыніча, С. Калякіна, А. Мілінке
віча, А. Казуліна і ўсю анты
фронтаўскую
камарыльлю,
аб’ядналіся зь імі ў адну палітыч
ную групу. Ізноўжа, аб’ядналіся
таму, што таго аб’яднаньня па
трабавалі заходнія спонсары і
абяцалі рэсурсы. Гэта ўжо нават
не палітыка, а фірма, “гээмбэха”
– таварыства з абмежаванай ад
казнасьцю, якое жыве з інвэсты
цыяў. На чалавечай мове гэта
называецца здрада, нізкая і ні
кчэмная, адыход ад ідэалаў бела
рускага змаганьня, поўнае выпа
дзеньне зь беларускай нацыя
нальнай палітыкі, пераход у глы
бокі маргіналізм (якой зьяўляец
ца так званая “вікаўская апазы
цыя”) у поўную палітычную бес
пэрспэктыўнасьць. Існаваньне
гэтай фірмы пад назвай “дэма
кратычная апазыцыя”, куды

стваў у палітыцы. Сутнасьць
асаблівай сытуацыі, якая скла
лася ў Беларусі і якой не было
больш нідзе у СССР (нават ва
Ўкраіне), заключалася ў тым,
што камуністычная кіроўная
намэнклятура ў Беларусі бы
ла катэгарычна і арганічна
антыбеларуская, антынацы
янальная і антыэтнічная.
Яна арыентавалася на Маскву,
думала катэгорыямі СССР і па
рэакцыйнасьці пераўзыходзіла
расейскую. Як гэта ні парадак
сальна, але ў 7080х гадах упра
ву на антыбеларускі маразм гэ
тай намэнклятуры беларусы ча
сам вымушаныя былі шукаць (і
знаходзілі) у Маскве (яскравы
прыклад – разбурэньне вуліцы
Няміга ў Менску ў 6070 гадах).
Акрамя двохтрох асобаў (да
лёка не на першых ролях) у бе
ларускай намэнклятуры не было
нацыяналкамуністаў. І паняць
ця такога не існавала (і цяпер не
існуе). Капээсэсаўская намэн
клятура ў Беларусі была галоў
ным праціўнікам беларускага
Адраджэньня, беларускага на
цыянальнага руху і беларускай
незалежнасьці. Гэта быў галоў
ны вораг супраць якога змагаўся
Народны Фронт за дэмакратыю і
незалежнасьць Беларусі. Гэта
была тая цёмная сіла, якую 24

№ 552 Студзень 2009 г.
годзе яны з новым імпэтам па
вярнулі ў Маскву і такімі пра
маскоўскімі засталіся і цяпер,
незалежна ад таго, ці яны слу
жаць рэжыму, ці бавяцца ў апа
зыцыйныя фразы. Гэта відавоч
ны факт, які ня трэба нават ілю
страваць. Паглядзіце толькі на
гэтых Марынічаў, пачытайце
мэмуары гэтых Кебічаў!
Здрада прагматыкаў, су
працоўніцтва з камуністамі,
з прамаскоўскай намэнкляту
рай – гэта для нас (тых, што
змагаліся за незалежнасьць)
ня проста здрада. Гэта неш
та горшае — гэта як паклёп
на ідэю, за якую пакаленьні бе
ларусаў ішлі на сьмерць.
Сёлетнія выбары ў “палату” і
чарговы правальны спэктакль
падстаўной “дэмапазыцыі” пера
паўняе ўжо чашу цярпеньня.
Дзякуй Богу, у агульным адбы
лося так, як хацелі мы, фрон
таўцы КХПБНФ, а ня купленая
публіка. Народ не пайшоў гала
саваць. Мы ведалі настрой лю
дзей, бо гадамі спрыялі яму. У
другой палове верасьня сытуа
цыя для рэжыму была крытыч
най. Стала зразумела, што людзі
галасаваць ня пойдуць, а рэжым
тым часам ня даў ні найменшых
шансаў для падстаўной апазы
цыі, якая ў яго “палаце” яму не

мелі парлямэнцкага вопыту, не
ўваходзілі ў дэпутацкую Апазы
цыю БНФ. Адзіны дэпутат, які
меў дачыненьне да расколу, – гэ
та Лявон Баршчэўскі. Гісторыя
даволі сумная. Апынуўшыся за
мяжой, я рэкамендаваў Л. Бар
шчэўскага на выконваючага аба
вязкі Старшыні Беларускага На
роднага Фронту на Беларусі.
(Баршчэўскі вельмі добра за
сьведчыў сябе ў Вярхоўным Са
веце.) Неўзабаве (асабліва пась
ля ўзмацненьня рэжымнай рэак
цыі) Л. Баршчэўскі адчуў на са
бе ціск групы расколу і патрапіў
нібы паміж двух агнёў: паміж
групай і Фронтам. Дзеяньні яго
робяцца што раз больш непасьля
доўнымі і супярэчлівымі. На V
зьезьдзе Фронта (1997г.), аднак,
група расколу правалілася цал
кам (Ю. Хадыка пасьля свайго
выступу ледзь прайшоў у Сойм
зь перавагай у адзін голас).
У 1999м, пасьля тактычнай і
фінансавай “прапрацоўкі” Ганса
Віка і правалу афёры В. Ганчара
з так званымі “альтэрнатыўны
мі” выбарамі прэзыдэнта, сытуа
цыя зьмянілася да горшага. Мас
коўскаганчараўская авантура
(у якой Ганчар быў проста шу
лерскім выканаўцам) разбэсьці
ла многіх людзей грашыма. Па
спытаўшы лёгкіх даляраў, нека

Сьветлая вольная Беларусь
цё павагі ў людзей (як было ў па
чатку), папярэджвалі пра фаль
шывасьць шляху, які прывядзе
да ганьбы і здрады.
Але ўсе нашыя словы прапалі
марна, бо тут адбыўся ня столькі
палітычны, кoлькі маральны вы
бар. Бальшыня прагматыкаў
добра ўсьведамляла, што рабіла
і на што пагаджалася.
Прагматызм у палітыцы
ёсьць адмоўная характарыс
тыка і адмоўная зьява. Гэ
тым ніхто не хваліцца, бо
прагматыка прыводзіць да
бяспрынцыпнасьці і карупцыі,
да гніеньня сыстэмы. У Бела
русі, аднак, знайшлі людзей,
якія думалі зрабіць з прагматыз
му правілы паводзінаў у апазы
цыйным змаганьні. Але гэта не
магчыма, бо апазыцыя да палі
тычнага рэжыму ня ёсьць праг
матычным дзеяньнем. Калі ў
апазыцыі пачынаюць гаварыць
пра прагматыку – гэта значыць,
што мосьціцца шлях да каляба
ранцтва, шкурніцтва, двайнога
стандарту, да шуканьня выгады
ад апазыцыйнай справы. (Пра
прагматызм гавораць ва ўладзе.)
Аднак для прагматыкаў гэта ўсё
тэорыя, якая ня мае значэньня
для людзей, калі яна пярэчыць
іхным жаданьням.
Ну і дзе цяпер “новая хваля”?
Якія посьпехі прагматычнай па
літыкі? Ніякія. Якія дасягнень
ні? Ніякіх. Затое пройдзены
ўвесь шлях дэградацыі і мараз
му, пра якія мы, адраджэнцы, ка
залі ім ў 1999м.
Самае неверагоднае, што ад
былося з прагматыкамі БНФ, –
гэта супрацоўніцтва з камуніс
тамі, са старой капээсэсаўскай
намэнклятурай тыпу члена бю
ро ЦК КПБ, нашага злоснага і

ўвайшлі прагматыкі з БНФ, абу
моўлена існаваньнем рэжыму
Лукашэнкі. Найбольш цынічныя
зь іх кажуць у голас, што Лука
шэнка, фактычна, дае ім “пра
цу”, магчымасьць існаваць, “за
рабляць бабкі”.
Рэальнасьць паказала, што
прагматычная стратэгія і такты
ка ўсіх выбараў і рэфэрэндумаў,
у якіх удзельнічала падстаўная
“апазыцыя”, – усё гэта было
фактычным спрыяньнем рэжы
му. Асабліва ўразілі (выклікалі
проста шок) палітычна амараль
ныя паводзіны гэтай “дэмапазы
цыі” на выбарах і антызаконным
рэфэрэндуме ў 2004 годзе пра
трэці тэрмін Лукашэнкі.
Памятаеце іхны агітацыйны
цынізм: “Ідзі і скажы сваё “НЕ”
Лукашэнку!” Гэта казалі тады,
калі катэгарычна нельга было
ісьці галасаваць на антызаконны
рэфэрэндум. Народ не павінен
удзельнічаць у крымінальных
дзеяньнях рэжыму і браць на ся
бе адказнасьць за злачынствы
ўлады. Прагматыкі гэта ведалі,
але агітавалі. Чаму?! Бо так ха
целі заходнія спонсары, якія не
разумеюць зьместу таго, што ад
бываецца ў Беларусі (і не ім
кнуцца зразумець), але маюць
свае інтарэсы ў нашаў краіне,
свой погляд на месца яе ў іхняй
палітыцы. Гэтаму спрыялі і пэў
ныя, зьвязаныя з замежнымі
спонсарамі, “сацыялягічнаназі
ральныя” структуры ў Беларусі,
якія атрымлівалі заходнія гран
ты за “сацыялёгію” і “назірань
не”. І “прагматыкі” пайшлі ка
заць сваё “не”.
Супрацоўніцтва з капээсэсаў
скай намэнклятурай і ворагамі
Народнага Фронту ў Беларусі
адносіцца да разраду злачын

25 жніўня 1991 года дэпута
там–фронтаўцам ўдалося аглу
шыць сваім напорам і вырваць
незалежнасьць Бацькаўшчыны
зь яе аслабленых лап.
А тым часам яшчэ 20га жніў
ня, у пачатку путча, яны (нап
рыклад, дэпутат Міхаіл Жэбрак,
першы сакратар Ваўкавыскага
гаркаму КПБКПСС) у вочы ка
залі дэпутатам Апазыцыі БНФ у
Вярхоўным Савеце, што мы ўсе
будзем расстраляныя. І раптам
праз тры дні такая перамена. Бы
ло ад чаго ім перапалохацца і
разгубіцца. І вось тут спатрэбіў
ся наш кулак.
Пасьля 25 жніўня намэнкля
тура ўсімі сіламі супраціўлялася
незалежнасьці Беларусі, сабата
вала будаўніцтва інстытутаў не
залежнай дзяржавы, сабатавала
стварэньне незалежнага дзяр
жаўнага заканадаўства. Дэпута
там ад БНФ і ўсяму Фронту ве
лізарнымі намаганьнямі прыхо
дзілася ўсё выдзіраць для воль
най Беларусі з гэтага варожага
балота капээсэсаўскай савецкай
намэнклятуры, у якой была ўла
да. Усё, што адваявана ў іх для
Беларусі, было зроблена Фрон
там: і герб Пагоня, і Бел Чырво
на Белы Сьцяг, і беларускае
войска, і беларускае грамадзян
ства, і беларускія амбасады, і ль
готы чарнобыльцам, і аздараў
леньне дзяцей, і беларускія гро
шы, і нэўтралітэт, і ваенная да
ктрына, і нават новая форма ад
зеньня беларускай міліцыі і вой
ска, – усё праходзіла праз дэпу
татаў БНФ у барацьбе і змагань
ні за беларускую дзяржаву суп
раць савецкай намэнклятуры.
Незалежнасьць Беларусі не
зрабіла намэнклятурных каму
ністаў дзяржаўнікамі. У 1992

патрэбная (іхняя функцыя зага
няльшчыкаў, а не “парлетры
бюн”). Тым часам мэдыйная і
палітычная ўвага сфакусавалася
на гэтай сытуацыі. Самы час быў
за 34 дні да галасаваньня зьняць
сваіх кандыдатаў у знак пратэс
ту і заклікаць да байкоту галаса
ваньня. Гарантаваны посьпех
(людзіж усяроўна ня йшлі гала
саваць). Усе тое бачылі і разуме
лі. Дэмарш стаўбы моцным уда
рам па рэжыму. Ён здрыгануўся
б. Пасьля гэтага ягоная заява
пра 75 адсоткаў прагаласаваных
сталасяб яму, як цьвік у труну.
Тут трэба было рашаць хутка,
мабільна, узгоднена і адразу. Ад
чынілася слабое месца, рэжым
падставіўся.
І што зрабілі гэтыя палітыч
ныя марыянэткі? Нічога. Пай
шлі “выбірацца”. Тут ужо размо
ва не пра бяздарнасьць. Гэта па
талёгія палітычнай нікчэмнась
ці. Галоўнае для іх – выканаць
заказ спонсара. А спонсар (у
сваіх інтарэсах) узяў і павярнуў
ся тварам да Лукашэнкі. “Нас
кінулі!” – плаксьліва заляманта
валі прагматыкі. Нейкі фарс з
удзелам шыльдбюргераў.
Гэтай квазіапазыцыі сапраў
ды пара зьнікнуць (трымаецца
толькі на спонсарах). Яна ўжо
цалкам зганьбілася перад людзь
мі, вычарпала свае маргіналь
ныя, падстаўныя магчымасьці і,
аказваецца, не задавальняе ўжо
і рэжым. Такі бясслаўны канец
гэтай бясслаўнай прагматычнай
і разбуральнай ерасі.

***
Але вернемся яшчэ на дзевяць
гадоў у тыл. Глянем больш дэта
лёва. Раскол рыхтавалі людзі,
якія не былі ў парлямэнце, ня

торыя адчулі млоснае кружэнь
не галавы. Пачаліся адкрытыя
атакі, у якіх павялічылася коль
касьць прыхільнікаў прыемнай
(як ім, відаць, здавалася) праг
матычнай палітыкі (і, вядомаж,
“абнаўленьня” Фронту). У гэтай
сытуацыі, пакідаўшыся ў розныя
бакі, Л. Баршчэўскі здаўся і стаў
на бок прагматыкаў.
Гэты крок быў вельмі адмоўна
ўспрыняты ў Фронце. Бо Л. Бар
шчэўскі, у адрозьненьне ад праг
матыкаўраскольнікаў, меў пра
фэсійны палітычны вопыт працы
ў парлямэнце і здольнасьць сы
стэмнага палітычнага думаньня,
разумеў сэнс нацыянальнай па
літыкі. Непраяўленьне волі сы
грала тут дрэнную ролю. Была
зроблена відавочная (прытым
непапраўная) стратэгічная хіба.
Усе мае спробы, прапановы і ва
рыянты захаваньня адзінага
Фронту (нават як кааліцыі фрон
таўскіх партыяў) былі марнымі.
Воля замежнага спонсара для
прагматыкаў аказалася непахіс
ным аргумантам у выбары па
водзінаў.
У чэрвені 2006 году я паспра
баваў сабраць у Вільні на нараду
дэпутатаў Апазыцыі БНФ Вяр
хоўнага Савету 12га склікань
ня. Пагадзіліся ўсе, але змагла
прыехаць толькі палова. На той
нарадзе, у працэсе абмену думак
і размоваў, у мяне склалася ўра
жаньне, што ў глыбіні душы Л.
Баршчэўскі зразумеў неабдума
насьць сваіх паводзінаў у 1999
годзе (хоць пра раскол БНФ мы
прынцыпова не гаварылі). Тым
больш, што вынікі “прагматыч
нага” развалу і тупіка былі віда
вочныя.
Да цяперашняга часу ў атмас
фэры “новай хвалі” вырасла за
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дзевяць гадоў на прагматычных
прынцыпах (і закасьнела) цэлае
пакаленьне новых прагматыкаў,
якія ўжо нічога, акрамя гранта
вага апазыцыйнага маразму, ня
бачылі і лічылі яго нормай ад
носінаў.
Канфлікт паміж старымі і но
вымі (“прагмацейшымі”) праг
матыкамі заканамерна зьявіўся і
заканамерна ўзьнік па тойжа
схеме, што і ў 90х, з той хіба
розьніцай, што выглядаў нікчэм
ным фарсам. І тут, ратуючы ста
рых ініцыятараў, у кіраўніцтва
прагматычнай Партыі БНФ зноў
вяртаецца Л. Баршчэўскі.
Можна зразумець станоўчыя
матывы гэтага зруху (магчыма,
нават, імкненьне апраўдацца за
абвал 1999га, паправіць стано
вішча). Але, як казалі старажыт
ныя грэкі: “за што боролись, на
то и напоролись”. Ні выправіць
прагматычны выбар 1999 года,
ні сцьвердзіць яго жыцьцяздоль
насьць ужо ня ўдасца. Прынамсі
тым, хто гэта рабіў. Марныя
спадзяваньні.
Адзіны рух Народнага Фронту
ўжо даўно не адзіны, ён раскола
ты, пазыцыі яго разышліся ў роз
ныя бакі. Прагматызм часткі бы
лога БНФ і ўся вульгарная кан
цэпцыя паразітаваньня на чу
жых рэсурсах і чужых інтарэ

Узьнікненьне палітычнай пе
радавіцы Фронту і хуткае дасяг
неньне галоўнай мэты – неза
лежнасьці Беларусі – станоўча
паўплывала на рост папуляр
насьці і на магчымасьці Народ
нага Фронту. Гэта разумелі ў
Фронце ўсе. Праўда некаторых
(напрыклад, майго намесьніка
Ю. Хадыку) яно тады неяк дзіў
на бянтэжыла, выклікала нават
невытлумачальныя
пасажы,
прычыну якіх я схільны быў ба
чыць толькі ў эгацэнтрызме асо
бы, каліб не адна акалічнасьць,
якая цалкам стала відочнай і
зразумелай пазьней. Падважва
лася неабходнасьць палітычнай
дамінацыі Фронту (і гэта тады,
калі яна была) як нацыянальна
адраджэнскай і вызвольнай сі
лы. Пастаянна ўзьнікалі прапа
новы ўпіхнуць Фронт у станда
ртную пастку, расстаўленую
агентурай – гэта значыць аб’яд
нацца з “малымі партыямі” і пе
ратварыцца ў так званы “агуль
надэмакратычны рух”.
І другое, што найбольш выяві
лася потым, пасьля расколу, –
гэта фактычная падтрымка каму
нагэбоўскай канцэпцыі “скрыў
ленага вобразу”, распрацаванай
і выпрабаванай у прапагандзе
супраць мяне яшчэ за часы
КПСС. Вынікі “прапаганды” зья

быць толькі нацыянальная.
Усё астатняе – маргіналізм.
Усялякае іншае змаганьне ня
будзе мець пэрспэктывы, апы
нецца ў тупіку.
Ні адна імпэрыя, і ў ХІХ, і ў ХХ
стагодзьдзях, не развалілася ад
удараў дэмакратыі і ад дэмакра
тычных ідэй, а толькі ад нацыя
нальнавызвольных рухаў. Са
вецкі Саюз даканала не перабу
дова, а Народныя Франты, якія
былі нацыянальнавызвольнымі
рухамі.
Нацыяналізм
–
сьмерць усялякай каляніяль
най імпэрыі. Нацыянальная
альтэрнатыва – адэкватная
зброя супраць антынацыя
нальнага рэжыму.
Вось у чым была сутнасьць аб
вяшчэньня Вызвольнага руху.
Натуральна, гэта занепакоіла
Маскву і яе палітычных хаўрусь
нікаў на Захадзе (яны ведалі і
пра БЧС, і пра магчымасьці Бела
русі пад кіраўніцтвам БНФ). У
Менск прысылаюць Ганса Віка,
абяцаюць сродкі, офісы і даляры і
пачынаюць ствараць агульнадэ
макратычную апазыцыю ў Бела
русі ды развальваць БНФ.
Астатняе вядома: гэта “шыро
кая дэмакратычная апазыцыя”
(з камуністамі ў кучы), выні
шчэньне ўсяго беларускага (пры
поўнай маўклівасьці Захаду) і
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Савету імгненна прысьпешыў
бы прамаскоўскую дыктатуру
разам з ўвядзеньнем расейскага
рубля (усе гэтыя працэсы ў ке
бічаўскім рэжыме стаялі на па
радку дня). Кебіч ня меў крам
лёўскіх амбіцыяў, і “інтэграцыя”
разьвіваласяб зусім па іншым
сцэнары. Мы страціліб неза
лежнасьць (і Лукашэнка не
спатрэбіўсяб).
Ю. Хадыка зноў паўтарае: “па
мылка”, “памылка”. Маўляў,
трэба было кідаць Вярхоўны Са
вет. І так бясконца. (Яшчэ й
піша пра гэта з важным выгля
дам.) (Народная Воля, 2008, 6
лістапада.)
Памятаю пасьля абраньня Лу
кашэнкі на прэзыдэнта Беларусі
летам 1994га г. на паседжаньні
Сойму спадар Хадыка ўвогуле
“паверг” шмат каго ў глыбокі
шок, прапанаваўшы, каб Фронт
стаў супрацоўнічаць з Лукашэн
кам і дапамагаць яму правільна
выбіраць дзяржаўную палітыку.
Я спыніў тады ўсялякае абмер
каваньне гэтай прапановы, ска
заўшы, што ўсё стане відаць
праз 100 прэзыдэнцкіх дзён. Та
ды будзе і рашэньне.
Пастаяннае імкненьне да ка
лябаранцтва не вынікае, аднак,
толькі з асабовасьці. Па сутнась
ці (асабліва пасьля расколу

Маргінальная апазыцыя не па
грунтаваная на Нацыянальнай
ідэі. Існаваньне яе ў якасьці па
літычнай альтэрнатывы абазна
чае, што пры любых пераменах
улады Беларусь будзе пазбаўле
ная нацыянальнай пэрспэктывы
нармальнага народнага і куль
турнага разьвіцьця.
Цяперашняя маргінальная (ці
падстаўная, як яе называюць)
апазыцыя разам з камуністамі
на чале, прамаскоўскімі агэпоў
цамі, агентурай і прагматыкамі,
у выпадку перайманьня ўлады
(хоць у рэальнасьці гэта мала
верагодна) маглаб стаць ня
менш небясьпечнай для неза
лежнай Беларусі, чым рэжым
Лукашэнкі. Усьлед за гэтай пуб
лікай ідзе прадажнасьць, каруп
цыя, лібэралізм і распуста, сла
бая ўлада, расейская мова і па
саваньне перад Масквой, новы
перадзел уласнасьці і новае
расьцягваньне нацыянальнай
маёмасьці.
Каб пазьбегнуць горшага, мы,
беларусы, павінны адрадзіць
наш Беларускі Народны Рух
дзеля ліквідацыі прамаскоў
скага рэжыму і адраджэньня
Беларусі, дзеля ўсталяваньня
добрага жыцьця для беларуска
га народа на сваёй зямлі і ў сва
ёй дзяржаве.

хай стане нашым сьцягам!
сах, непераборлівасьць у саюзах
і аб’яднаньнях, пераўтварэньне
на гэтай аснове ў «шырокі дэ
макратычны рух» – усё гэта
абанкруцілася. Прагматызм па
вінен быць адкінуты з дарогі на
цыянальнага змаганьня.

***
Стратэгічная палітыка дасяг
неньня незалежнасьці і будаў
ніцтва незалежнай беларускай
дзяржавы зыходзіла, найперш, з
фронтаўскага авангарду – дэпу
тацкай Апазыцыі БНФ у Вяр
хоўным Савеце.
У 1990м годзе ў Вярхоўны Са
вет прайшлі старшыня БНФ З.
Пазьняк, сябры Сойму БНФ А.
Трусаў, С. Антончык, П. Садоў
скі і некалькі вядомых фрон
таўцаў: В. Голубеў, І. Гермян
чук, Ю. Беленькі, С. Навумчык,
Л. Баршчэўскі. Былі таксама
шараговыя сябры Фронту, якія
на той час яшчэ шырока не за
сьведчылі сябе ў палітыцы. Але
жорсткая школа парлямэнту і
новага ўзроўню палітычнае ба
рацьбы хутка зрабіла сваю спра
ву. Праз кароткі час у Вярхоў
ным Савеце сфармавалася палі
тычная эліта Фронту. Кожны
сябра дэпутацкай Апазыцыі
БНФ зрабіў вялікі крок наперад
у сваім палітычным разьвіцьці.
Рэчаіснасьць вучыла нас, а мы
вучыліся адзін у аднаго дружна,
сьмела ісьці да адзінае мэты.
Ужо ў Вярхоўным Савеце да
Апазыцыі БНФ далучыліся не
каторыя незалежныя дэпутаты,
імёны якіх неўзабаве сталі вядо
мымі на ўсю Беларусь: гэта пал
коўнік міліцыі Ігар Пырх, лагой
скі лекар Аляксандар Шут,
Галіна Сямдзянава, Аляксандар
Сасноў і іншыя.

віліся. Для 1520 адсоткаў бела
русаў (як паказвае, праўда, тэн
дэнцыйная “сацыялёгія”) маё
аблічча скрывілі так, што распаз
наньню не падлягае.
Пасьля майго ад’езду зь Бела
русі аналягічнай справай (як ня
дзіўна) заняўся Ю. Хадыка, аб
зываючы мяне то “манахам аске
там”, то “нарцысам”, то фанаты
кам. Дарэчы, ніхто з фронтаўцаў
“прагматычнай хвалі” (апрача
Хадыкі) не ахайвае майго імя
(лічаць за лепшае проста замаў
чаць).
У цэлым, ніхто ў Фронце
(ізноўжа, акрамя Хадыкі) не
выступаў і супраць канцэпцыі
Вызвольнага Руху.
Абвяшчэньне Фронтам Выз
вольнага руху ў 1997 г. (5ы
Зьезд) абазначала ідэю аб’яд
наньня беларускіх сілаў і ства
рэньне нацыянальнай адраджэн
цкай альтэрнатывы прамаскоў
скаму рэжыму. Гэта была аль
тэрнатыва сфармаваная па сут
наснай прыродзе палітычнага
канфлікту, які існуе ў Беларусі.
Яна стваралася пад сьцягам на
цыянальнадэмакратычных ідэй,
замацоўвала дамінацыю Нацыя
нальнай ідэі і вядучую ролю На
роднага Фронту.
Канфлікт паміж рэжымам і
грамадзтвам мае ў Беларусі на
цыянальны характар. Гэта анты
беларускі рэжым, і таму ён ня
можа быць дэмакратычным.
Гэтакжа, як каляніяльная ім
пэрыя ня можа быць дэмакра
тычнай (бо, каб існаваць, яна вы
мушана душыць іншыя народы і
свабоду), гэтак ня можа быць дэ
макратычным рэжым антынацы
янальны.
Альтэрнатыва антынацы
янальнаму рэжыму мусіць

дзевяць гадоў шырокага “апазы
цыйнага” маразму.
Цяпер, седзячы на руінах праг
матычнай сьвісьцёлкі, многія зь
іх убачылі рэальнасьць і пачува
юцца ніякавата. Але толькі не Ю.
Хадыка. Рэальнасьць краху праг
матычных надзей і маргінальнага
тупіка яго не бянтэжыць. Ён і ця
пер паўтарае сваё “стрыжана”.
“А я і тады, і зараз лічу гэтую
ідэю памылковай”, – піша ён пра
Вызвольны рух. (Народная Во
ля, 2008, 6 лістапада.)
Сумняваюся, што аўтар тут не
ўсьведамляў, што пісаў, але тым
ня менш ён бярэцца пісаць і пра
такія рэчы, пра якія мае зусім
цьмянае ўяўленьне. Ю. Хадыка
ня быў дэпутатам і ня ведаў, (ды
й не разумеў) шмат чаго, што ад
бывалася ў Вярхоўным Савеце.
Аднойчы, у 1992м г., ён стаў
сьведкам эмацыйнай рэакцыі
фронтаўскіх дэпутатаў на анты
законнае рашэньне камуністыч
нага Вярхоўнага Савету аб заба
роне правядзеньня рэфэрэндуму
пра новыя выбары. Апазыцыя
БНФ тады перажыла моцны і
несправядлівы ўдар. Некаторыя
гатовыя былі ў роспачы паклась
ці дэпутацкія мандаты. Аднак
мінуў першы шок, і дэпутаты па
гадзіліся і зразумелі, што трэба
працягваць барацьбу, карыстаю
чыся з істотных магчымасьцяў
Вярхоўнага Савету. Выхад з пар
лямэнту на хвалі эмацыйнай рэ
акцыі (гэтага камуністы толькі і
чакалі) абазначаўбы ў тых умо
вах поўны крах і ўлюлюканьне
ўсьлед (не кажу ўжо пра тэлеба
чаньне і друк, якія мы не кантра
лявалі). Рэакцыя грамадзтва на
забарону рэфэрэндуму была
пасіўная. Выхад фронтаўцаў у
тых абставінах зь Вярхоўнага

Фронта), спадар Хадыка зрабіў
ся рэтрансьлятарам (гучнамоў
цам) усёй гэтай брусэльскамас
коўскай небеларускай “апазы
цыйнай” лухты, езьдзіў разам з
прамаскоўскай публікай у Ма
скву, у СВОП, “Прэзыдэнтга
тэль”, слухаў там нямцовых, ха
камадаў і ўсю гэтую варожую
Беларусі падстаўную маскоў
скую квазідэмакратыю, якой
цяпер (15га лістапада) Лубянка
дала ў Маскве адмашку – сама
распусьціцца і пад назвай “Пра
вое дело” працаваць пад кіраў
ніцтвам Крамля, што гэтыя ра
сейскія “дэмакраты” дружнень
ка і зрабілі. (І каго тут яшчэ на
шы схалясты хацелі заблытаць?
Што яны там яшчэ пішуць?)

***
Якіж цяпер наш беларускі ад
раджэнцкі стан? Ёсьць дзьве
істотныя рэальнасьці. Пасьля
расколу Фронт аўтаматычна
зьнізіў узровень і маштаб як
аб’яднаўчы масавы нацыяналь
ны рух. Тут чыстая тэхналёгія.
Агульным і адзіным можа быць
толькі цэлае (але не часткі, якія
разыйшліся). Патрэбныя ўмовы
і час для крышталізацыі новай
якасьці.
Са зьніжэньнем аб’яднаўчай
магчымасьці фармальна змалела
роля частак Фронту як палітыч
най нацыянальнай альтэрнаты
вы рэжыму, ідэі якой жывуць у
КансэрватыўнаХрысьціянскай
Партыі – БНФ.
Другая рэальнасьць у тым,
што месца нацыянальнай аль
тэрнатывы рэжыму заняла мар
гінальная так званая “дэмакра
тычная апазыцыя”, створаная на
падставе інтарэсаў Захаду і
Масквы.

Людзі краіны з высокай цыві
лізацыйнай культурай у міну
ласьці, ня могуць жыць толькі
фізычнымі інтарэсамі. Гэты стан
уладнага цемрашальства, ніз
касьці, хамства, зьдзеку і хлусь
ні ў стане спыніць і скончыць
толькі салідарнасьць вышэйшых
людзей. Памятаем, што рэжым
прышоў да ўлады і трымаецца на
цемры, расейскай саветчыне і
КГБ. У гэтай сытуацыі беларус
кае культурнанацыянальнае
асьветніцтва ёсьць перадумо
ва пасьпяховага змаганьня за
свабоду, а нацыянальныя ідэа
лы – першасная зброя бараць
бы. І ня трэба слухаць дэмагогіі
пра “новую сучаснасьць”, гля
балізацыю і т. п. Мы добра веда
ем, што нацыянальная культура
ў сучасным сьвеце ёсьць най
вялікшы чыньнік сувэрэнітэту, а
нацыянальная адукацыя і інтэ
лект найважнейшы рэсурс і сро
дак вытворчасьці.
Тое нацыянальнае самавызна
чэньне, што засталося нясконча
ным у сьведамасьці грамадзтва
сто гадоў таму і потым зглумле
ным зза неспрыяльных абста
вінаў, мусіць быць хутка прой
дзена цяпер (нават ва ўмовах ан
тынацыянальнай улады, як кан
салідацыя супраць гэтай улады).
Змагацца супраць антынацы
янальнага рэжыму трэба на
нацыянальнай аснове. Ніякая
дэмакратыя немагчымая ў нацы
янальна незавершаным грамадз
тве – будуць адны лукашэнкі.
Сьветлая, вольная Беларусь хай
стане нашым сьцягам. Празь Бе
ларусь праходзіць для нас га
лоўны мэрыдыян нашага часу. І
нават ня часу, а сэнсу. Сэнсу
ўсяго беларускага існаваньня.

Зянон ПАЗЬНЯК
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Па старонках БЕЛАРУСА02008
“НІВА”
Сяргей ЧЫГРЫН

У

НьюЁрку выйшаў з
друку літаратурны аль
манах беларускіх пісь
меньнікаў замежжа „Беларус
2008”. Ён прысьвячаецца 90м
угодкам Беларускай Народнай
Рэспублікі. Выдаўцом альмана
ху зьяўляецца газета „Бела
рус”, а рэдактарам — Марат
Клакоцкі.
Нагадаю, што дэбют альмана
ху „Беларус” адбыўся ў мінулым
годзе. Парознаму ён быў сустрэ
ты і ацэнены чытачамі, але, калі
зь беларускімі выданьнямі на
эміграцыі з кожным годам ста
новіцца цяжэй і цяжэй, выданьні
закрываюцца і сотні беларускіх
газет і часапісаў у Нямеччыне,
Францыі, Канадзе, Аўстраліі,
Бэльгіі, ЗША ўжо не выдаюцца,
новае выданьне трэба вітаць.
Такі альманах павінен быць і вы
давацца, аб’ядноўваючы вакол
сябе новых эмігрантаўбелару
саў, якія маюць здольнасьці да
„краснага пісьменства”.
Пра „Беларуса2007” я пісаў у
„Ніве”, глядзіш — і ўжо год мі
нуў, прыйшла чарга і да „Белару
са2008”. Мае рацыю Лявон
Юрэвіч, кажучы і згадваючы ў

прадмове былыя беларускія эмі
грацыйныя альманахі і часапісы,
накшталт „Асьцюка”, „Вясны”,
„Крапівы”, „Прыйсьця”, якія
зьявіліся па адным нумары і
зьніклі назаўсёды. Дзякаваць Бо
гу, „Беларус” жыве, ужо сьвет
пабачылі два нумары, зьбіраецца
і рыхтуецца да друку трэці „Бе
ларус”, таму верыцца, што аль
манах жыве і будзе доўга жыць.
У „Беларусе2007” мне най
больш спадабаўся „Чужаземны
трыптых” Віталя Зайкі. Выдат
ная, чытэльная рэч. Атрымаўшы
зза мяжы новага „Беларуса”, я
адразу пачаў на яго старонках
шукаць Зайку. І знайшоў. І зь
вялікай асалодаю прачытаў яго
«Цюльпанное дрэва». Аўтар
піша фантастычна цікава і захап
ляльна, проста не адарвацца.
Такіх твораў, на жаль, у Бела
русі сёньня не хапае. Прозу
Віталя Зайкі неабходна выда
ваць асобнымі кнігамі. Адчуваю,
што беларускі чытач ёю заціка
віўсяб. Проза сучасная, сюжэт
сучасны, бо аўтар піша аб тым,
што добра ведае, магчыма, сам
перажыў. Гэта зноў – Амэрыка,
жыцьцё новых эмігрантаў, іх
праблемы і радасьці.
Сяржук СокалаўВоюш высту
пае ў альманаху як драматург.

На суд чытачоў ён вынес п’есу
«Трайное дно». П’еса няпростая,
найбольш складаная яна для па
станоўкі. Ды і ў сучаснай Бела
русі ніводны тэатар яе не асьме
ліцца паставіць, бо аўтар вярта
еццаў ёй і да НКВД, і да сучас
насьці, ахвярамі якіх былі і заста
юцца ў Беларусі людзі. Але суд
будзе заўтра. Ды ці будзе ён нао
гул?.. Бо нават бомж, прамаўля
ючы слова народ, сьмяецца...
Вядома, новы «Беларус» у па
раўнаньні зь мінулагоднім, жан
рава памяняўся, пашырыўся. Зь

нядрэннымі ўспамінамі высту
пае ў ім Анатоль Маўчун, які
жыве ў Познані. Дарэчы, гэты
аўтар друкаваўся на старонках
«Нівы». Ён умее пісаць, даволі
цікава ўзгадвае «дзяцінства, за
варожанае хвалямі Доўгага во
зера. Доўгае возера знаходзіцца
ў Беларусі ў Глыбоцкім раёне на
Віцебшчыне, гэта найглыбей
шае возера Беларусі. Згадваючы
пра возера, аўтар ўспамінае сваё
маленства і юнацтва, якое прай
шло ў тых мясьцінах. Зь цяплы
нёй аўтар успамінае свайго
бацьку, які займаўся сталяр
ствам: рабіў табурэткі, плёў
лубкі з саломы, шчапаў запалкі
на чатыры часткі дзеля ашчад
насьці і г. д.
З успамінамі ў альманаху вы
ступае і Пётр Мурзёнак, які жы
ве ў Канадзе. Але ўспаміны
Мурзёнка адрозьніваюцца ад ус
памінаў Маўчуна. Успаміны
Маўчуна сьветлыя, простыя, вя
сковыя, зьвязаныя з глыбінкай,
зь людзьмі, якія некалі жылі по
бач з аўтарам. Успаміны Мур
зёнка больш сур’ёзныя, разваж
лівыя, палітычныя. Свае ўспамі
ны Пётр Мурзёнак так і назваў
«Яны не былі вінаватыя». Аўтар
узгадвае Пастаўскую пэдву
чэльню другой паловы 1940х
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якуючы шаноўнаму сп. Марату
Клакоцкаму другі нумар літара
турнага альманаху патрапіў у
бібліятэку гурта беларускай культуры
“Зорка Вэнэра”. Надоечы перагарнуў
ягоную апошнюю 205ю старонку. З
адзінаццаці аўтарамі, якія надрукаваныя

ў “Беларусе2008”, ужо быў “знаёмы” па
друку ў “Беларусе2007”, дзе Антось Та
дароўскі зь апошняга альманаху быў год
таму Антосем Зелянкоўскім. Цікава,
якоеж з гэтых імёнаў ягонае сапраўд
нае? Перачытаў двойчы Антасева эсэ
“Навошта мне гэта трэба?” і хачу ска

У рэдакцыі можна замовіць
наступныя выданьні
“Беларуса”:
1. Літаратурныя альманахі “Беларус2007” і “Беларус-2008”, кошт аднаго
асобніка разам з дасылкаю поштаю $15.
2. Насьценныя календары-плякаты на
2009 год памер 11 Х 17 цаляў). Кошт $3.
3. Налепкі на аўта зь беларускай сымболікай (памер 6 Х 4 цалі). Кошт $2.
Замовы і аплату дасылайце на адрас:
BIELARUS
P. O. Box 3225
Farmingdale, NY 11735 USA
Чэкі ці грашовыя пераказы
выпісвайце
на імя BIELARUS.
__________________
Наведайце краму газэты “Беларус”
ў інтэрнэце па адрасу:

www.e-krama.com
Кнігі, музычныя запісы, маркі
БНР, паштоўкі ды інш.

заць, што меркаваньні 22гадовага ра
сейска і ангельскамоўнага беларуса, які
ва ўзросьце 16 гадоў зьехаў зь Беларусі ў
ЗША, вельмі нават не бяспрэчныя, калі
ён гаворыць пра мову. Адзінае, з чым я
цалкам пагаджаюся, гэта тое, што “мова
душы – гэта мова роду”. Мяне пазабавіла
заўвага Антося пра тое, што “шмат у на
шай мове польскіх слоў”, “зараз на Бел
саце ўвялі і “кельнера” замест “афіцыян
та”. Пра што гэта гаворыць? А пра тое,
што малады чалавек яшчэ зусім мала
дасьведчаны ня толькі ў галіне моваз
наўства, але і гісторыі Беларусі. Няўжо
сп. Тадароўскі ня чуў пра Вялікае Княст
ва Літоўскае і Рэч Паспалітую, дзе ў ад
ной дзяржаве жылі і палякі, і беларусы
(ліцьвіны), і летувісы, і ўкраінцы, і нават
расейцы?! Адсюль, ясная рэч, што з мовы
палякаў беларусы засвоілі пэўны пляст
лесыкі, як і з мовы расейцаў ў часы пана
ваньня царскае, а потым камуністычнае
расейскае імпэрыі. Запазычаньне інша
моўнай лексыкі – зьява, уласьцівая кож
най, а ня толькі беларускай, мове. Мне,
як філёлягу па адукацыі, даводзіцца мець
справу менавіта з славянскімі мовамі і да
ведама сп. Тадароўскага запазычаныя
словы з польскай мовы ў беларускай гу
чаць натуральней і малагучней, чым усе
русізмы, якімі 300 гадоў калечылі і пра
цягваюць калечыць нашую мову. Калі
нехта лічыць, што слова “афіцыянт” бела
рускае, то вельмі памыляецца: гэтае сло
ва лацінскага паходжаньня (лац. оfficians,
ntis – служачы). Афіцыянт – работнік
рэстарацыі, сталоўкі, які абслугоўвае на
ведвальнікаў, як, дарэчы, і кельнер (ням.
Kellner) – афіцыянт рэстарацыі, піўной,
кавярні ў заходнеэўрапейскіх краінах.
Дык якая розьніца, як мы назавём чалаве
ка, які абслугоўвае нас з вамі ў рэстара
цыі? Абодва гэтыя словы – сінонімы, а
значыць маюць роўныя правы на ўжы
ваньне. Вядучыя Белсату – сапраўдныя
эўрапейскія беларусы, таму і ўжываюць

гадоў, калі там была створаная
падпольная арганізацыя СБП
(Саюз Беларускіх Патрыётаў).
Ён быў сьведкам усіх тых па
дзей, калі НКВД у лютым 1947
году проста ў клясе арыштоўва
ла хлопцаў і дзяўчат – сяброў
СБП. Яны былі асуджаныя ад 5
да 25 гадоў пазбаўленьня волі.
Многія зь іх дамоў не вярнуліся.
У зборніку надрукаваныя так
сама вершы сына Пятра Мур
зёнка – Пятра. Пётр Мурзёнак
малодшы жыве ў Канадзе. Пра
цуе доктарам. Піша вершы.
Вершы яго шчырыя, простыя,
прысьвечаныя Радзіме, кахань
ню і прыродзе. Наогул, паэзіі ў
«Беларусе»2008 шмат. Най
больш вылучаюцца сваёй філя
зофскай афарбоўкай, настрое
насьцю, тэматыкай вершы Мак
са Шчура. Ладная яго падборка
вершаў была і ў леташнім «Бе
ларусе».
Новы альманах багаты і на пе
раклады. Ірына Верабей пера
клала на родную мову творы
Паўліны Джонсан, а Віктар Ка
валеўскі – Артура Клярка.
З празаічных твораў най
больш хочацца адзначыць уда
лыя апавяданьнімініяцюры Ві
таля Воранава, Людмілы Карай
чэнцавай і Паўла Касьцюкевіча.

слова “кельнер”, якое не пачуеш у мове
савецкіх зрасейшчаных вядучых на дзяр
жаўных каналах БТ, бо яны зарыентава
ныя не на Эўропу, а на Эўраазію, імя якой
Расея, дзе ўжываецца слова афіцыянт.
Спадзяюся, што сп. Тадароўскі на мяне
не пакрыўдзіцца, а мая лінгвістычная
“лекцыя” пойдзе яму на карысьць, як і ін
шым чытачам “Беларуса”, якія не займа
юцца філялёгіяй. А каб падмацаваць ска
занае вышэй, падаю стосік словаў на літа
ру “К”, якія запазычаныя нашаю моваю з
польскай. Калі ласка, прачытайце і запом
ніце: каталік, кардынал, капэлян, капі
тан, каралі (пацеркі), карабін, капліца,
каптур, кавалак, кагорта, кава, камора,
камізэлька, канал, канапа, канцлер, кар
цеч, карта, карона, карэта, каса, касацыя,
кат, касьцёл, кафля, каштарыс, кварта,
кватэра, квота, квітанцыя, кепскі...
Думаю, што дастаткова, каб пераканац
ца, што беларуская і польская мовы
вельмі парадніліся, і сёньня большасьць
беларусаў лічыць гэтыя ды іншыя запазы
чаныя з польскай словы сваімі роднымі. І
правільна лічаць!!!
Сёньня ў нас такая сытуацыя, што мы
павінны даражыць сяброўствам суседніх
народаў. І на першае месца рупліўцаў за
Беларусь я стаўлю менавіта палякаў. Так
не забыліся, што менавіта беларуская
зямля нарадзіла і Міцкевіча, і Манюшку,
і першага прэзыдэнта Польшчы Пілсудз
кага, і сьпіс гэты можна доўжыць да
сотні! Гэта ў Польшчы сёньня выдаецца
беларуская газэта “Ніва”, працуе бела
рускае радыё “Рацыя”, вывучаецца бела
руская мова і літаратура ў ліцэях Гай
наўкі і БельскуПадляскага, ёсьць бела
рускія садкі і пачатковыя школы ў Бела
стоку, нашу мову вывучаюць студэнты
Варшаўскага, Беластоцкага, Альштынс
кага і Люблінскага ўнівэрсытэтаў. Дзе гэ
та ёсьць у Расеі ці Ўкраіне?!
У заканчэньне скажу, што мяне пры
вабілі вершы Макса Шчура, Зьмітра Да
выдзенкі, Станіслава Бабкевіча, надрука
ваныя ў абодвых выпусках альманаху. З
прозы новага нумару зацікавіў Анатоль
Маўчун.

Пятрусь КАПЧЫК г. Ізяслаў, Украіна
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Сьнежаньскі сход нью0ёрскага аддзелу БАЗА

У

нядзелю, 14 сьнежня 2008 году,
адбыўся чарговы сход ньюёрска
га аддзелу БАЗА. Напачатку схо
ду старшыня аддзелу Віталь Зайка азна
ёміў прысутных з падзеямі ў Беларусі за
мінулы месяц. Сярод падзеяў, закрану
тых у паведамленьні, суд над актывістам
апазыцыі Баразенкам, перасьлед уладамі
Маладога Фронту, “ініцыятыва” Аб’ядна
ных дэмакратычных сілаў (частка апазы
цыі) па стварэньні антыкрызіснага камі
тэту пра адміністрацыі Лукашэнкі, акцыя
ЗБМАМоладзі БАЗА ў НьюЁрку ў пад
трымку беларускай моладзі на Бацькаў
шчыне і ў сувязі з 17мі ўгодкамі распаду
СССР і набыцьця Беларусьсю рэальнай
незалежнасьці.
Затым перад прысутнымі выступіў ад
вакат Артур Суарэс, які займаецца імігра
цыйнай юрыдычнай практыкай. Сп. Суа
рэс распавёў пра сутнасьць амэрыканска
га эміграцыйнага заканадаўства, пра ін
стытут палітычнага прытулку (азыль),
пра іміграцыйныя справы па набыцьці
азылю грамадзянамі Беларусі, узгадаў
канкрэтныя справы і выпадкі з сваёй
практыкі. Прысутныя пасьля сходу мелі
магчымасьць пагутарыць з сп. Суарэсам і
задаць яму свае пытаньні.
Уладыка БАП(Н)Ц Юры Рыжы павін
шаваў прысутных з Калядамі і Новым го
дам, пажадаў здароўя і дабрабыту.
Сп. Антон Шукелойць, ветэран арга
нізацыі й відны дзеяч беларускай грама
ды ў Амэрыцы, выступіў з нагоды 88х
угодкаў Слуцкага Збройнага Чыну, што
адбыўся ў лістападзесьнежні 1920 г., і
падзяліўся з прысутнымі сваімі ўспаміна
мі пра ўдзельнікаў Слуцкага Збройнага
Чыну, зь якімі зьвёў яго лёс, і пра сьвят
каваньні ўгодкаў гэтай знамянальнай для
беларусаў падзеі ў міжваенны час у За
ходняй Беларусі, у тым ліку ў Вільні. Сп.
Шукелойць даў характэрыстыку Случчы
ны як самай урадлівай па сваіх глебах
частцы краю, што спавадавала замож
насьць і тэндэнцыю да самастойнасьці
случчакоў. “У Случчыну не дабраліся
ксяндзы, таму слуцкая шляхта засталася
праваслаўнай, прыкладам Радаслаў Ас

троўскі, Антон СокалКутылоўскі, што
сталі віднымі дзеячамі беларускага руху і
ўдзельнікамі Слуцкага Збройнага Чыну.
Часам кажуць, што гэта была “польская
інтрыга”, што змаганьне было інсьпірава
нае палякамі. Нават кс. Адам Станкевіч у
брашуры сьцьвярджаў прапольскі харак
тар Чыну. Гэта абсалютна не адпавядае
рэчаіснасьці. З боку палякаў дапамогі не
было, нават трафейная расейская зброя,
якую яны не змаглі забраць пры адступ
леньні, была папсаваная, каб случчакі не
маглі скарыстаць зь яе.

Пры гімназіі была створаная квазіскаў
цкая арганізацыя “Папарацькветка”, дзе
моладзь праходзіла асновы вайсковай
падрыхтоўкі. І менавіта моладзь, шмат
былых гімназістаў пайшлі ў беларускае
войска, калі яно пачало стварацца. Ме
навіта моладзь шырака разьнесла вестку
пра змаганьне, прапагандавала ідэі неза
лежнасьці сярод сялянаў Случчыны. На
заклік адгукнуліся больш за 10 тысяч ча
лавек, але зброі знайшлося толькі 4 тыся
чы адзінак.” Сп. Шукелойць далей спы
ніўся на асобах удзельнікаў Слуцкага

Між тым нягледзячы на цяжкія ўмовы,
на брак рыштунку, зброі, кваліфікаваных
афіцэрскіх кадраў — нацыянальны ўздым
і патрыятычны настрой былі надзвычай
высокія. Справа ў тым, што ў Слуцку ў
1917 годзе паўстала першая беларуская
гімназія, арганізаваная Р. Астроўскім,
былі вельмі актыўныя беларускія эсэры,
што прапагандавалі нацыянальныя ідэі, і
мелася дастатковая колькасьць актыў
ных, патрыятычна настаўленых дзеячоў.

паўстаньня, з якімі быў асабіста знаёмы,
сярод якіх былі Краўцоў Макар (Кось
цевіч), Антон СокалКутылоўскі, Мікола
Бусел, Радаслаў Астроўскі, а. Хведар
Данілюк.
Прамоўца таксама адзначыў, што
сьвяткаваньне ўгодкаў Слуцкага Зброй
нага Чыну часам выклікала канфлікты
паміж нацыянальна арыентаванымі бела
рускімі коламі й левымі камуністычнымі
сіламі ў Заходняй Беларусі, што лічылі
падзею “дробнабуржуазнай вылазкай
супраць рэвалюцыі”. Часам адбываліся
вострыя канфлікты на гэтай глебе ў Бела
рускім Студэнцкім Саюзе, дзе асабліва
палка ў абарону сьвяткаваньня выступалі
такія асобы як Язэп Малецкі й Віктар
Войтанка. Гучэлі заклікі далучыць да
сьвяткаваньня беларускі хор Рыгора
Шырмы, што існаваў пры Віленскім уні
вэрсытэце.
Сп. Шукелойць дадаў таксама шмат ці
кавых дэталяў пра паўстаньне, у тым ліку
пра паходжаньне сьцягу са славутым
надпісам “Тым, што пайшлі паміраць, каб
жыла Бацькаўшчына”. Сьцяг быў вышы
ты жанчынамі Гарадзеншчыны і пазьней
перададзены Случчакам. У завяршэньне
сп. Шукелойць адзначыў, што Слуцкі

Наступны сход
нью-ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца 8 лютага 2009 г.
ў Фундацыі імя П. Крэчэўскага па адрасу:
166034 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432
Даезд цягніком падземкі F да прыпынку 169th St.; адтуль
прайсьці 2 блёкі ўверх да скрыжаваньня 167й вул. і Готык
Драйв.
Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.

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.

Збройны Чын быў часткай ланцуга бела
русага змаганьня за незалежнасьць, і ў
той час рыхтаваліся паўстаньні ў іншых
частках Беларусі — на Гарадзеншчыне,
Беласточчыне, што ў сілу розных прычы
наў не ажыцьцявіліся.
Затым з аналізам сучаснай сытуацыі ў
Беларусі выступіў Старшыня Беларуска
га Народнага Фронту Зянон Пазьняк. Ён
у прыватнасьці адзначыў, што сёнешняе
становішча набывае рысы пераходнага
пэрыяду. Рэжым прысабечваныя народ
ныя грошы, пераводзіць за межы краіны,
ніякага дбаньня пра яе будучыню ён ня
мае. Аналітыкі КХП прыходзяць да выс
новы, што пуцінская кэгэбісцкая ўлада ў
Расеі будзе трымацца да апошняга, пра
што сьведчаць зьмены ў расейскай канс
тытуцыі. Цікава, што быў адкладзены
прызначаны на пачатак сьнежня сход
“Саюзу дзяржаваў” Беларусі й Расеі. Рэ
альна гэта магло быць зьвязана з тым,
што размова была пра будучыя выбары
прэзыдэнта Расеі, а Лукашэнка прапана
ваў сваю ідэю фікс — каб і яму дазволілі
балятавацца. Пуцін узлаваў, і ўжо літа
ральна адразу быў падпісаны пратакол аб
узнаўленьне будовы нафтаправоду ў абы
ход Беларусі. Паказальна, што расейская
апазыцыя пайшла на паклон да ўлады, са
мараспусьцілася, яны стварылі па адмаш
цы Крамля партыю “Правае дзела”, што
гатовая на супрацоўніцтва з Крамлём.
Што можна чакаць у будучым? Ці бу
дзе бунт у Расеі, ці будуць людзі цярпець?
“Маленькая пераможная вайна” на Каў
казе — мабілізуе расейскае грамадства,
мабілізуе на нянавісьці. Беслан, “Норд
Ост” і “Курск” паказалі, на што здольна
сёнешняе кіраўніцтва Расеі, як яно дбае
пра свой народ.
У Беларусі — зьлепак таго, што адбы
ваецца ў Расеі. Дзеяч апазыцыі Раманчук
напісаў “Новую эканамічную палітыку” і
накіраваў прапанову Лукашэнку —
“зьліквідаваць Саўмін, стварыць пры прэ
зыдэнце антыкрызісную групу начале з
кіраўніком Раманчуком”. У артыкулах
прапануецца даць пасады апазыцыянэ
рам. Відаць, апазыцыю гэтую канчаткова
выціскаюць. Ёй ня будзе месца — або рэ
жым канчаткова зьменіць яе і зробіць
свойскай, або мы прыйдзем да ўлады. Ас
новы рэжыму хістаюцца, зараз у беларус
кіх патрыятычных сілаў задача — рыхта
вацца да мыгчымых пераломных падзеяў,
быць змабілізаванымі, каб не праспаць
свой час, а прыйсьці да перамогі, як у
1991м годзе.
Рэдактар газэты “Беларус” Марат Кла
коцкі выступіў з паведамленьнем па спра
вах газэты, у тым ліку пра падвышэньне
кошту падпіскі, прэзэнтаваў новы калян
дар на 2009 год і налепку. Была ўзгаданая
дапамога ў падпісцы выданьняў зь Бела
русі — “Нашай Нівы”, АРХЭ, “Нашага
Слова”, “Дзеяслова”.

Віталь ЗАЙКА

Наведайце інтэрнэт-старонку Згуртаваньня Беларускай
Моладзі ў Амэрыцы www.zbma.net Апэратыўная
інфармацыя аб падзеях у дыяспары.
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БАЗА пашырае
сваю дзейнасьць
Паўднёвая
Каліфорнія

Б

еларусы паўднёвай Каліфорніі
мелі першую сустрэчу суполкі Бе
ларускаАмэрыканскага Задзіно
чаньня 14 сьнежня 2008 году. Спонсарам
гэтага мерапрыемства стаў вядомы сайт
belarusguide.com. Усяго на ўстаноўчым
сходзе прысутнічала 12 чалавек, у складзе
якіх былі людзі розных узростаў і пака
леньняў.
Пасьляваенныя эмігранты распавялі пра
заснаваньне і дзейнасьць аддзелу БАЗА
раней, пра актыўнасьць беларускай эмі
грацыі тых часоў у паўднёвай Каліфорніі.
Маладзейшыя прысутныя ўзгадалі, як
бацькі вадзілі іх у беларускія клясы, ву

чылі танчыць ды ладзілі культурніцкія
імпрэзы.
Быў зачытаны ліст сп. Язэпа Арцюха, які
распавёў гісторыю заснаваньня аддзелу
БАЗА ў паўднёвай Каліфорніі ў 1959 г.,
ягоную актыўную дзейнасьць і, урэшце, за
няпад у пачатку 1970х гадоў.
Падчас сустрэчы былі абраныя кіраўнікі
суполкі: старшынём стаў Алесь Арцюхо
віч, заснавальнік сайту belarusguide.com;
заступнікам Кацярына Вініцкая; скарб
нікам Ядзя Найдзюк; сакратарамі Тоця Ма
каед і Зьміцер Лішык. Была прапанова
зрабіць наступную сустрэчу 25га сакавіка
2009 году, каб разам адзначыць Дзень
Волі.
Удзельнікі выказалі вялікую зацікаўле
насьць у будучай актыўнай дзейнасьці
гуртка і засталіся задаволеныя магчымась
цю сустрэцца зь землякамі.

Тоця МАКАЕД
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Канэктыкут

Удзельнікі ўстаноўчага сходу суполкі БАЗА ў Канэктыкуце.

БЕЛАРУС 2009
Шаноўнае спадарства!
Нагадваем, што працягваецца падрыхтоўка літаратурнага альманаху
“Беларус” за 2009 год, выданьне якога заплянавана на жнівень сёлета.
Зьмясьціць свае творы ў альманаху могуць ўсе аўтары, хто піша па-беларуску ў самых розных літаратурных накірунках. Адзінае патрабаваньне –
аўтары павінны жыць па-за межамі Беларусі.
Свае творы найлепш дасылаць у рэдакцыю электроннай поштай на адрас: hazetabielarus@att.net У выключных выпадках, калі аўтары ня маюць
доступу да сусьветнага сеціва, творы можна даслаць поштаю запісанымі
на СD ці DVD альбо надрукаванымі на паперы на адрас рэдакцыі:
BIELARUS / P. O. Box 3225 / Farmingdale, NY 11735 USA
Тэксты пажадана пісаць тарашкевіцай. Творы напісаныя наркомаўкай, у
альманаху будуць надрукаваныя тарашкевіцай.
Кожнаму аўтару, хто вырашыць даслаць творы для альманаху, пажадана таксама даслаць свой невялікі партрэтны здымак і кароткую аўтабіяграфію і, калі захочуць, дадатковую інфармацыю пра сябе, якую яны хацеліб паведаміць сваім чытачам.
Апошні тэрмін для дасылкі твораў 31 травеня 2009 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!

Удзельнікі першага сходу БАЗА у Паўднёвай Каліфорніі.

Новая хваля эміграцыі: розныя мэты і каштоўнасьці
Заканчэньне з бач. 3
накшталт Зьвязу беларускіх па
літычных уцекачоў, Беларуска
эўрапейскага задзіночаньня, Бе
ларускага моладзевага руху
Амэрыкі, Зьвязу беларусаў за
межжа і г. д. Пад такімі назвамі
ім удаецца атрымліваць гранты
на тыя ці іншыя спэцыфічныя
праекты або пасьпяхова зьбі
раць ахвяраваньні на сваю
шматстайную дзейнасьць. У не
каторых выпадках яны ня толькі
канкуруюць зь іншымі, больш
аўтарытэтнымі арганізацыямі і
структурамі, але і прыпісваюць
сабе ў сваіх рэклямных матэры
ялах (асабліва на ўласных вэб
сайтах) практычна ўсё беларус
кае прадстаўніцтва ў тым ці
іншым рэгіёне.
Нарэшце, трапляюцца сярод
новых імігрантаў і людзі з больш
цёмнымі намерамі. Яны ахвотна
ўступаюць у існыя арганізацыі і

прыкладаюць усе намаганьні,
каб стаць іх паважанымі сябра
мі. Іх вонкавая адданасьць спра
ве беларускай дэмакратыі дазва
ляе ім заваяваць давер старэю
чых лідэраў. У выніку яны апы
наюцца на кіруючых пасадах,
пасьля чаго маскі зрываюцца і
робіцца зразумелай іхная пры
хільнасьць да дыктатуры, а так
сама спробы пераняць кіраў
ніцтва ў арганізацыі. Адна такая
спроба, якая ледзь не завяршы
лася посьпехам, мела месца ў
ньюёркскай супольнасьці.
Паводле словаў аднаго з вы
шэй згаданых новапрыбышоў,
галоўнае адрозьненьне паміж
старой і новай дыяспарай паля
гае ў жаданьні маладых імігран
таў урэшце вярнуцца ў Бела
русь. Між тым, трэба адзна
чыць, што якраз вяртаньне было
галоўнай мэтай прадстаўнікоў
старой дыяспары паўстагодзь
дзя таму. Даўгавечнасьць каму

ністычнага таталітарнага кіра
ваньня перашкодзіла рэалізацыі
гэтай мэты. Штож, паглядзім, ці
не паўторыцца гэты сцэнар сёнь
ня, калі панаваньне дыктатар
скага рэжыму ў Беларусі зацяг
нецца.

Высновы
Што трэба зрабіць для таго,
каб перадача эстафэты ад пась
ляваенных імігрантаў да нашых
сучасьнікаў прайшла як мага
больш бязбольна? Мабыць, га
лоўнай перашкодай гэтаму ў
свой час сталася трываласьць
савецкага рэжыму ў Беларусі.
Ён панаваў там амаль пяцьдзе
сят гадоў пасьля вайны — на
працягу жыцьця двух пакалень
няў. Першыя лідэры пасьляваен
най хвалі імігрантаў даўно
адыйшлі, а іх наступнікі, якія
яшчэ жывуць, ужо самі ў паваж
ных гадах, што стварыла сур’ёз
ны разрыў пакаленьняў паміж

старымі і новымі імігрантамі. Гэ
ты разрыў цяжка пераадолець
без тых ці іншых выдаткаў, але
ўдалыя прыклады ўсёж ёсьць.
Для таго, каб дасягнуць посьпе
ху ў гэтай справе, трэба шукаць
добрасумленных пэрспэктыў
ных лідэраў сярод маладых імі
грантаў, але не надаваць ім адра
зу ключавых пасадаў, а спачатку
цярпліва вучыць прынцыпам дэ
макратычнага кіраваньня. У вы
ніку такое навукі могуць з часам
паўстаць каштоўныя прафэсія
налы і адказныя палітычныя лі
дэры, якія ў патрэбны момант
вернуцца ў Беларусь, каб дапа
магчы адукаваць тамтэйшае гра
мадзтва і прывесьці краіну да не
залежнасьці, заснаванай на
прынцыпах дэмакратыі, павагі
да законаў і правоў чалавека, як
гэта сталася ў суседніх прыбал
тыйскіх дзяржавах.
Якія захады ў гэтым кірунку
прадстаўнікі беларускай дыяс
пары ў ЗША робяць ужо цяпер?
У прыватнасьці, яны дапамага
юць некаторым новым імігран

там асвоіцца на новым месцы,
сустракаючы іх у аэрапортах і
праводзячы да першых кватэ
раў. Наступны крок — дапамога
ў атрыманьні карткі сацыяльна
га забесьпячэньня, неабходнай
для працаўладкаваньня. Затым
маладыя імігранты могуць быць
азнаёмленыя зь мясцовымі бела
рускімі арганізацыямі і царкоў
нымі парафіямі. Пэўная апека
надаецца тым, хто шукае палі
тычнага прытулку. Адразу пась
ля пасяленьня на новым месцы
ім дапамагаюць навязаць кан
такты зь мясцовымі і фэдэраль
нымі органамі ўлады. Новапры
былыя, у сваю чаргу, ставяць на
службу заапекаваным над імі ар
ганізацыям свае прафэсійныя
навыкі, а таксама павялічваюць
масавасьць дэманстрацый у пад
трымку дэмакратыі і правоў ча
лавека ў Беларусі. Такое ўзаема
карыснае супрацоўніцтва ўма
цоўвае існыя арганізацыі, а так
сама забясьпечвае выхаваньне
наступнага пакаленьня лідэраў
дыяспары.
Á
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Сустрэча ў Андах

Н

а адной з апошніх бела
рускіх імпрэзаў у Гра
мадзкім цэнтры пры Ка
тэдральным cаборы св. Кірылы
Тураўскага ў НьюЁрку я мела
нагоду сядзець побач са спняй
Інай Фанскай. Знаёмыя мы ўжо
досыць даўно і як заўсёды дзя
ліліся апошнімі навінамі. Я запы
талася, чаму апошнім часам яе
не было відаць на грамадзкіх
зборках. А тая паведаміла, што
была ў далёкім падарожжы, на
прыканцы кастрычніка езьдзіла
ў Пэру, каб ажыцьцявіць сваю
даўнюю мару – пабачыць руіны
легендарнага МачуПікчу, cта
ражытнага гораду інкаў, пабуда
ванага ў 15м стагодзьдзі.
Але, як вядома, гэтая паўднё
ваамэрыканская краіна мае і
іншыя знакамітыя ў цэлым сьве

це мясьціны, якія таксама варта
было наведаць. У праграму ту
рыстычнай вандроўкі ўваходзіла
і паездка аўтобусам да самага
высакагорнага ў сьвеце возера
Ціцікакі – сьвятога возера інкаў.
Аўтобус выехаў з горада Куска і
турыстаў чакала 8гадзіннае па
дарожжа ў высакагорныя Анды.
Аднак, як гэта нярэдка бывае
ў Паўднёвай Амэрыцы, не абый
шлося без прыгодаў. Празь
дзьве гадзіны язды турысты апы
нуліся ў ліку закладнікаў, якіх
трымалі на горным перавале
мясцовыя жыхары. Па словах
спні Фанскай сабралася іх не
калькі сотняў. Яны ладзілі ак
цыю пратэсту супроць пляну бу
даўніцтва ў іхнай мясцовасьці
вялікай дамбы, у выніку чаго пад
вадою апынулісяб іх землі. Пэ

руанцы перагарадзілі дарогу ба
рыкадаю з камянёў і трымалі ў
закладніках некалькі аўтобусаў і
аўта. Калі нехта спрабаваў ад’е
хаць, то на дарогу ізноў ляцелі
камяні. Даводзілася чакаць доў
гіх 8 гадзін, людзі былі змуча
ныя. Сярод закладнікаў былі
жанчыны зь дзецьмі і старэйшыя
людзі. Перамовы не давалі ніякіх
вынікаў, набліжаўся вечар і
прадчуваньне таго, што давя
дзецца начаваць высока ў гарах,
дзе напэўна ўначы будзе ня
вельмі ўтульна, а можа нават і
холадна. У аўтобусе, у якім еха
ла спня Фанская, на шчасьце,
быў запас вады і харчоў. Сумны
настрой паволі авалодваў людзь
мі, якія ня бачылі выйсьця з гэ
тай непрыемнай сытуацыі.
І тут раптам да калёны затры
маных аўтобусаў падьехаў невя
лікі жоўты аўтобус, з яго выйла
група маладых мужчынаў. Як
апісвае спня Фанская, выгляда
лі яны як сапраўдныя волаты –
высокія, мускулістыя, трэнірава
ныя, добра апранутыя, узвыша
ліся над нізкарослымі пэруанца
мі, якія адразу падбеглі, каб вы
сьветліць, хто гэтыя людзі. Пры
ежджыя былі зь перакладчыкам
і неадкладна пачалі перамовы з
арганізатарамі страйку. Паведа
мілі, што яны спартоўцы падвод
нага плаваньня, едуць на возера
Ціцікака, каб выпрабоўваць там
новае начыньне для анквалян
гістаў, гаварылі, што ня маюць
часу чакаць, бо мусяць далей з

гэтайжа мэтаю ехаць на Галапа
госы. Спартоўцы патрабавалі
ачысьціць дарогу. Страйкоўцы
неяк адразу сьцішыліся, пачалі
мітусіцца, было відаць, што на іх
зрабіла вялікае ўражаньне, што
прыехалі нейкія важныя людзі.
Пакуль ішлі перамовы, закладні
кі з нецярпеньнем чакалі і пачалі
выходзіць з аўтобусаў, каб даве
дацца, што адбываецца.
Спня Фанская таксама па
дыйшла да незнаёмцаў. І тут яе
чакала прыемная навіна. Аказа
лася, што гэта беларуская спар
товая каманда падводнага пла
ваньня. Суродзічы вызвалілі з
пасткі ня толькі яе, але і ўсіх зак
ладнікаў, бо перамовы досыць
хутка пасьпяхова завяршыліся, і
дарога стала вольнаю.

Але, размаўлялі беларусы на
расейскай мове, і таму ўсе за
кладнікі гаварылі, што іх вызва
лілі расейцы. І нават потым ў тэ
левізійных навінах перадавалі
інфармацыю пра гэты выпадак і
гаварылі, што гэта зрабілі расей
скія спартоўцы.
Падводнае плаваньне на вялі
кіх глыбінях – экстрэмальны від
спорту і, напэўна, гэтыя хлопцы
ня толькі выглядалі волатамі,
але і ёсьць мужнымі людзьмі.
Добра былоб, каб ім хапала
мужнасьці ўсюды называцца і
быць беларусамі, каб іхныя доб
рыя ўчынкі не прыпісваліся ін
шаму народу, а прыносілі славу
свайму.

Ганна СУРМАЧ

„Галерэя Ады“ ў Вільні

У

Вільні 27 сьнежня 2008
году ў Таварыстве Бела
рускай Культуры ў Літ
ве ў чарговы раз сустрэліся бе
ларусы, каб адзначыць Каляды і
Новы год і павіншаваць адзін ад
наго са сьвятамі. Галоўнай па
дзеяй сустрэчы была прэзэнта
цыя ўжо вядомага ў Беларусі і
сьвеце дакумэнтальнага фільму
Ўладзімера Коласа пра грамадз
кую актывістку Аду Райчонак
„Галерэя Ады“ з удзелам самой
гераіні.
Перад прэзэнтацыяй адбыўся
пазачарговы сход ТБК, дзе раз
глядалі арганізацыйныя пы
таньні адносна стварэньня бе
ларускага культурнага цэнтру
Якуба Коласа ў Вільні. Так,
доўгія дваццаць гадоў змагань
няў урэшце рэшт прынесьлі
свой плён (відаць, ужо ніхто ў
гэта ня верыў), і музейцэнтар
імя клясыка беларускай літара
туры пачынае сваё існаваньне.
Безумоўна, галоўнае наперадзе:
гэта і зьбіраньне і адваяваньне ў
іншых музэяў экспанатаў, гэта і
пабудова будынку, пошук гра
шовых сродкаў і ахвярадаўцаў,
але справа па ўвекавечваньні па
мяці песьняра на Віленшчыне
зрушылася і стала не прывідам,
а рэальнасьцю. Аддаць належ
нае варта старшыні ТБК пава
жанаму Хведару Нюньку, які
ўвесь гэты доўгі час вёў зацятае

змаганьне за адкрыцьцё музэя, і
ня страчваючы надзеі, зьдзей
сьніў сваю чарговую мару па за
хаваньні беларускасьці ў Літве.
Быў і яшчэ адзін прыемны мо
мант, сябра рады ТБК Алесь
Трусаў атрымаў віншаваньні з
нагоды чарговага свайго дня на
родзінаў.
У госьці быў запрошаны ўкра
інскі ансамбаль “Світлиця”, які
павіншаваў беларусаў са сьвята
мі і прасьпяваў калядкі на ўкра
інскай мове. Вельмі прыемны
момант, што ў Таварыства ўста
лёўваюцца з гэтым ансамблем і
сябраміўкраінцамі цёплыя ад
носіны. Гэта ўжо ня першае вы
ступленьне ў ТБК. Яныж высту
палі і на сьвяточным канцэрце,
прысьвечаным 90годзьдзю аб
вешчаньня БНР у Вільні.
Але галоўнай падзеяй вечара
была прэзэнтацыя стужкі „Гале
рэя Ады“. Варта адзначыць, што
гэты фільм заваёўвае ўсё боль
шую і большую папулярнасьць:
ён атрымаў галоўную ўзнагаро
ду на VІІІ Міжнародным фэсты
валі крэатыўных дакумэнталь
ных фільмаў «Escales Documen
taіre» у французкім горадзе Ля
Рашэль. Але гэта была не адзі
ная перамога! Перад гэтым на
тэлефэстывалі “Залаты бубен” у
ХантыМансійску (Расея) стаў
лаўрэатам у катэгорыі «Нацыя
нальны характар», а 24 кастрыч

ніка 2008 г. заняў першае месца
ў катэгорыі “Найлепшы рэгія
нальны нізкабюджэтны даку
мэнтальны фільм” на конкурсе
«Europa Prіx» у Бэрліне.
Аб стварэньні фільма, аб тых
цяжкасьцях, зь якімі ствараль
нікі сутыкаліся, апавядалі рэжы
сёр і аўтар Уладзімер Колас і га
лоўная гераіня Ада Райчонак,
якая крыху распавяла пра сябе,
пра свой нялёгкі жыцьцёвы
шлях, пра тое, што яе зьвязвае
зь Вільняй і беларусамі гэтага
Вечнага Гораду.
Фільм аб ёй, вясковай настаў
ніцы, якая пад час Другой су
сьветнай вайны выжыла ў Віцеб
скім гета, сёньня ў звычайнай
вёсцы Германавічы (былым мяс
тэчку), што на Шаркаўшчыне,
займаецца культурніцкай дзей
насьцю. Гэтая стужка перад
усім аб лёсе чалавека, аб яго су
працьстаяньні зьнешняму ася
родзьдзю і непаразуменьню зь
ім, аб тым, што чалавек у любой
сытуацыі можа рабіць прыго
жае, велічнае, калі ён гэтага па
жадае. Яна і аб тым, як чалавек,
зламаны жыццём і абставінамі,
можа падымацца і ісьці далей,
несучы ў гэтае шэрае і змрочнае
вясковае жыцьцё нешта іншае,
больш значнае, чым інстык
тыўнае існаваньне ад заробку да
заробку па прынцыпу “мая хата
скраю”.

Ада Райчонак распавядае пра сябе.
Праглядаючы стужку, мы пе
раносімся ў звычайную вёску, з
яе бытам, праблемамі, радасьця
мі... Бачым чалавека з глыбінкі і
што яго хвалюе. І на фоне гэтага
яна, былая настаўніца, ўкліньва
ецца ў гэтае стандартнае існа
ваньне і спрабуе яго зьмяніць.
Ада Райчонак стала ствараль
ніцай чатырох музэяў – гэта вя
лізны ўклад у захаваньне спад
чыны ў рэгіёне. Яна займаецца
грамадзкай дзейнасьцю і апош
нія 15 гадоў праводзіць мастац
кія пленэры. Адзін з такіх пле
нэраў 2007га году і пакладзены
ў аснову сюжэту стужкі. Тут аў
тар вельмі ўдала спалучае у ад
ну дзьве лініі: жыцьцё сялян, іх
быт і творчую інтэлігенцыю.
Тут яны перасякаюцца і цягам
гадзіны вядуць сваё супольнае

суіснаваньне і, сутыкаючыся
адзін з адным, паказваюць най
больш вострыя праблемы сё
няшняй беларускай глыбінкі і
яе насельнікаў, іх канфлікт зь
сьветам культуры, мастацтва
(іншага, чужога ім сьветапогля
ду). І гераіня фільму спрабуе
прымірыць гэтыя дзьве лініі, хо
ча, каб вёска вырвалася са свай
го прымітыўнага існаваньня і ад
чула, што сьвет не замыкаецца
мястэчкам, каровамі, сьвіньня
мі, а ёсьць яшчэ іншае – галерэя
Ады, сьвет мастацтва і прыго
жага, які ўказвае чалавеку на
яго годнасьць і вялікасьць паклі
каньня на гэтай зямлі, і што бу
дзёнае і шэрае можа быць пры
гожым. Трэба гэта толькі зразу
мець.

Алесь АДАМКОВІЧ
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адзін з цудоўных дзён
сьвята Божага нара
джэньня ў менскім Чыр
воным касьцёле імя сьвятых
Алены і Сымона адбылася прэ
зэнтацыя новага выпуску сэрыі
дыскаў “Беларускі Хрысьціянскі
хіт2”. У перапоўненай дольнай
залі касьцёлу айчынныя выка
наўцы хрысціянскіх сьпеваў пра
панавалі свае музычныя творы,
якія былі прысьвечаныя ўслаў
леньню Бога, Нараджэньня
Хрыстовага на роднай мове. Пра
праблемы і творчыя здабыткі
хрысьціянскага напрамку ў су
часнай беларускай папулярнай
музыцы я распавядаў, калі прад
стаўляў першы дыск названай
сэрыі (“Беларус” № 545, чэр
вень 2008 г.). І вось працяг твор
чай ініцыятывы, якую распачалі
маладыя палітыкі, што спры
чыніліся да стварэньня партыі
БХД (Беларускіх Хрысьціянскіх
Дэмакратаў). Цяпер дэвізам но
вага дыску стала цытата, узятая
зь біблейскіх псальмаў (103:33),
“Буду сьпяваць Госпаду ўсё
жыцьцё маё, буду сьпяваць Богу
майму, пакуль я ёсьць”. На маю
думку, сьвярджальны сэнс гэ
тых біблейскіх словаў адлюст
роўвае той факт, што айчынныя
выканаўцы хрысьціянскіх сьпе
ваў перайшлі да аптымістычнага
погляду на будучае хрысьціянс
кага напрамку ў беларускамоў
най музычнай культуры.
Каб упэўніцца ў такой тэндэн
цыі, трэба было ня толькі ўчы
тацца ў сьвятыя словы, што цы
туюцца складальнікамі дыска
“Беларускі Хрысьціянскі хіт2”,
але і паназіраць за выканаўцамі,
а таксама, за слухачамі, якія
прыйшлі ў гэты сьвяточны дзень
на прэзэнтацыю дыска.
Распачаць музычную імпрэзу
было даручана вядомаму бела
рускаму барду, песьні якога гу
чаць на абодвух выпусках “Бе
ларускага Хрысьціянскага хіта”,
– Андрэю Мельнікаву. Асаблі
выя пачуцьці слухачоў, іх гара
чыя аплядысмэнты выклікаў
“Гімн” на словы праваслаўнага
паэта А. Бембеля (Зьніча). На
канцэрце прагучала і песьня
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У імя Хрыста, у імя Беларусі!

візытоўка А. Мельнікава “Гэта
мы!” з першага выпуску зборні
ка. Гэтыя творы – быццам, ка
мэртоны беларускай душы, у
якой любоў да Хрыста падмацоў
ваецца любоўю да роднай Бела
русі. У гэтым спалучэньні бачац
ца вытокі беларускай духовасьці
і моцы веры нашага народу.
Цікавымі падаліся сьпевы ма
ладых хрысьціянскіх выканаў
цаў, якія пакуль не прадстаўле
ныя на дысках сэрыі “Беларускі
Хрысьціянскі хіт”, але маюць
усе шанцы прадстаўляць сваю
творчасьць на наступных кру
жэлках і канцэртах праекту.
Маю на ўвазе дуэт сясьцёр Ган
ны і Ядзьвігі Багдановіч, якія
прадставілі шэраг кампазыцыяў
у традыцыйнай – шчырай і
сьпеўнай – манеры выкананьня.
І гэта ня дзіўна, бо дзяўчаты пра
цуюць пры касьцёле імя сьвятых
Алены і Сымона. Іх песьні “Ля
Бэтлея поле сьпіць...”, “Зорка
Любоў” і іншыя творы прымалі
ся слухачамі вельмі горача,
агульнымі сьпевамі мэлёдыі і
словаў тых песень.
Інэса Леаданская таксама
прадстаўляла творчы патэнцыял
тых вернікаў, якія гуртуюцца ва
кол духовага цэнтру, што дзей
нічае пры касьцёле св. Алены і
Сымона. Інэса – арганістка і су
праваджае сваім граньнем раз
настайныя касьцёльныя служ
бы. Але яна і сьпявачка, якая
стварае песьні на словы клясы
каў і вядомых беларускіх паэ
таў. Нажаль, апошнім часам Інэ
са ня вельмі часта выходзіць на
канцэртныя пляцоўкі са сваімі
творамі, але слухачы з цікавась
цю праслухалі выступ сьпявачкі,
успомнілі твор, зь якім яна дэбю
тавала на першым выпуску “Бе
ларускага Хрысьціянскага хіта”
– “Хрыстос уваскрос” на верш
Янкі Купалы.
Сваеасаблівы сюрпрыз слуха
чам падрыхтаваў малады хры
сьціянскі выканаўца зь Вялейкі
Алесь Наркевіч, які выканаў
песьні на свае вершы. Строй яго
ных паэтычных вобразаў вызна
чаецца глыбокай філязафічнась
цю, арыгінальным поглядам на
зьмест хрысьціянскай паэзіі і яе
непарыўнай сувязьзю з патрыя
тычным пачуцьцём беларуса, які
любіць Хрыста і родны край. Та
му асаблівымі авацыямі слуха
чоў была адзначана ягоная песь
ня “Беларусь”, у якой аўтар
трапна намаляваў складаны эка
намічны і цяжкі моўнакультур
ны стан краіны. Але аўтар
сьцьвярджае, што “усёж, Бела
русь – гэта нешта другое!” Гэта
“нешта другое”, на думку А.
Наркевіча, палягае ў хрысьці

янскіх ідэалах, якія былі і заста
юцца галоўным складнікам сьве
таадчуваньня нашага народу.
Завяршыў прэзэнтацыю скла
данкі “Беларускі Хрысьціянскі
хіт2” ўжо даволі вядомы і папу
лярны ў Беларусі прафэсіяналь
ны гурт “Псальмяры”. Нагадаю,
у 2005м годзе гурт стаў ўла
дальнікам гранпры музычнага
конкурсу імя Ўладзімера Му
лявіна. “Псальмяры” таксама
былі ўзнагароджаныя спэцыяль
ным прызам фэсту “Магутны
Божа” за захаваньне сьпеўных
традыцый. Нажаль, у гэты дзень
увесь склад гурта ня змог прые
хаць на прэзэнтацыю, і твор
часьць “Псальмяроў” прадстаў
лялі ягоныя ўдзельнікі – сужэн
цы Зьміцер і Кацярына Пятроў
скія. У іх выкананьні прагучалі
хрысьціянскія сьпевы, якія ся
род слухачоў сталі сапраўднымі
гітамі – “Вечна жыві, мая Бела

гутны Божа” М. Равенскага на
верш Н. Арсеньневай. Цяпер
твор гучыць у выкананьні камэр
нага хору “Покліч” зь Пінску.
На дыску таксама шырока прад
стаўлена трыдыцыйная хрысьць
янская музыка ад гуртоў пра
слаўленьня розных хрысьціян
скіх цэркваў. Маю на ўвазе гурт
“Дабравесьце” (цікава, што іх
кампазыцыя “Веру ў Бога” аран
жыраваная ў сярэдневечнай
стылістыцы з выкарыстаньнем
старажытнай дуды) ці “Сьвет
ісьціны” з Салігорску.
Што тычыцца хрысьціянскіх
сьпеваў ад выканаўцаў папуляр
най хрысьціянскай музыкі – бар
даў, рок ці папгуртоў, то іх
творчыя вартасьці і разьмяш
чэньне на новым дыску вызнача
лася шляхам апытаньня сярод
вернікаў. Таму бачыцца логіка ў
тым, што ў трэкліст “Беларус
кага Хрысьціянскага хіта2”

Інэса Леаданская
русь”, “Зорка Шчасьця”, “На
Беларусі Бог жыве” (на верш У.
Караткевіча), “Я маю права на
веру”, якая прадстаўлена на
прэзэнтаваным дыску...
Гэтыя творы прагучалі пад
скляпеньнямі Чырвонага кась
цёлу вельмі ўзьнёсла і арганічна
з тэматыкай сьвята Божага На
раджэньня. Што выклікала ў
слухачоў і вернікаў шчырыя ап
лядысмэнты і словы ўдзячнасьці
ў адрас выканаўцаў.
Нажаль, нават гэтая двухга
дзінная прэзэнтацыя не змагла ў
поўнай меры адлюстраваць ўсю
палітру музычных фарбаў друго
га дыску сэрыі “Беларускі
Хрысьціянскі хіт”. Па традыцыі
новы дыск распачынаецца чарго
вай вэрсіяй беларускай хрысьці
янскай клясыкі – гімнам “Ма

зноў трапілі кампазыцыі гуртоў
“Tesaurus”, DVA, “Кадаш”, па
мянёных “Псальмяроў” і шмат
іншых выканаўцаў. Затое пы
таньне ўзнікла адносна такіх не
тыповых для хрысьціянскай тэ
матыкі выканаўцаў, як гурт “Ра
дуніца”, музыкі якога працуюць
на стыку папфольку і хрысьці
янскіх спеваў. Пакуль іхныя
стылістычныя экспэрымэнты
(“Божы народ, танцуй!”) ня
вельмі кранаюць душу зза таго,
што мэлёдыі полькі ў гэтых му
зыкаў яшчэ ня вельмі стасуюцца
з тэкстамі пра Веру ў Збаўцу.
Магчыма, музыкам “Радуніцы”
яшчэ трэба папрацаваць над сут
насным напаўненьнем сваіх тво
раў, зрабіць больш пераканаўчы
крок да шчырасьці ў сваёй твор
часьці…

Але галоўны настрой дыску
“Беларускі Хрысьціянскі хіт2”
вызначаюць ня скокі пад гармо
нік ці “паэтычныя вынаходкі”,
кшталту “Бог даў сваё спасенье і
любоў…/Мы цяпер цалкам сва
бодны ад граха…/” Яго ствара
юць цудоўныя мэлёдыі і галасы
аўтарак і сьявачак Алесі Ўну
коўскай, Алесі Новік, Тацьцяны
Молчан і Вальжыны Цярэшчан
кі, якія яшчэ раз падрэсьліваюць
унівэрсалізм таленту беларускіх
жанчын! І хоць кампазыцыі час
та не вылучаюцца нейкімі кар
дынальнымі стылістычнымі ад
розьненьнямі, асоба выканаў
цаў, іх трапяткое сьветаадчу
ваньне робіць творы сваеасаблі
вымі споведзямі жаночай душы.
Як заўважыў у гэтай сувязі вядо
мы беларускі музычны крытык
Вітаўт Мартыненка: “І хоць ча
сам сустракаюцца аднолькавыя
назвы твораў, слухач можа не
турбавацца, бо калі, напрыклад,
у Вальжыны Цярэшчанкі «Абба
Ойча» зьяўляецца прыкладам
кананічнай малітвы, дык у гурта
«DVA» за гэтай назвай хаваюц
ца асабістыя асэнсаваньні су
аўтаркі Алесі Ўнукоўскай.” Так,
асабістыя асэнсаваньні аўтараў
песень, якія прадстаўленыя на
новым выпуску сэрыі “Бела
рускі Хрысьціянскі хіт”, – ба
дай, самы каштоўны набытак
ўсяго спеўнахрысьціянскага на
прамку сучаснай беларускамоў
най папулярнай музыкі. І хоць
бывае гэтыя набыткі нівеліруюц
ца няпэўнымі стылістычнымі
экспэрымэнтамі і моўнай неа
хайнасьцю у тэкстах, лепшыя
кампазыцыі з новай складанкі
даводзяць слухачам тое, што гэ
ты музычны напрамак у Бела
русі хутка прагрэсуе, а значыць,
мае ўсе шанцы быць пачутым і
запатрабаваным слухачамі.
Прэзэнтацыя дыску “Беларус
кі Хрысьціянскі хіт2”, якая ад
былася ў менскім Чырвоным
касьцёле сьвятых Алены і Сымо
на, яшчэ раз давяла слухачам і
ўсім тым, хто сочыць за разьвіць
цём хрысьцінскай музычнай
культуры, што ў Беларусі зьяў
ляецца ўсё больш і больш тале
навітых выканаўцаў, якія здоль
ныя данесьці да слухачоў вы
сокія словы адданасьці Богу і ве
ры ў Збаўцу. Упэўнены, што та
кая тэндэнцыя да творчага росту
будзе спрыяць зьяўленьню но
вых таленавітых выканаўцаў, а
таксама цікавых кампазыцыяў,
якія стануць праграмнымі для
будучых выпускаў сэрыі “Бела
рускі Хрысьціянскі хіт”.

Анатоль МЯЛЬГУЙ,
музычны аналітык

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, кампакт3дыскі й касэты з запісамі беларускай
папулярнай, народнай і рок3музыкі.
Зацікаўленыя могуць аформіць
падпіскі на газэты й часапісы, якія выда3
юцца ў Беларусі, а таксама набыць ка3
лендары, паштоўкі й літаратурны аль3
манах, выдадзеныя нашай рэдакцыяй.
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Найпякнейшыя манэты
У

20х гадох XVIга стагодзьдзя зьявілася манэта,
якой наканавана было стаць аздобай у грашо
вым абарачэньні ўсяе Ўсходняе Эўропы – тра
як. Першыя эмісіі траякоў у тым выглядзе, у якім мы і
цяпер прызнаем іх за адныя з найхарошшых манэтаў на
шае гісторыі ажыцьцявілі прускія мынцы ў Гданьску, То
руні, Караляўцы і Эльблёнгу. Адзін з бакоў клясычнага
траяка месьціў чатырохрадковы надпіс, які складаўся з
абазначэньня намінальнае вартасьці і зямельнае прына
лежнасьці манеты, а таксама гербу і даты. На другім ба
ку быў партрэт эмітэнта і ягоная тытулатура.

жаданай манэтай, што ахвотна прыймалася ў межах
краіны і шырокім фронтам вывозілася за мяжу. Вывезе
ныя за межы краіны прыгожыя манэткі з партрэтам Жы
гімонта набралі вялікую папулярнасьць у іншых краёх,
асабліва на поўдзень ад гаспадарства і на Балканскай
паўатоцы, дзе таксама часта ператвараліся наўпрост у
ювелірныя вырабы. У скарбах гэтых краінаў часта зна
ходзяць траякі з атворам для нашэньня на шыі, залачо
ныя манэты, і нават цэлыя кампазыцыі ў выглядзе аздоб
ных бранзалетаў, келіхаў і г. д.

Траяк “сатырычны” 1565 г.

Траяк прускі (м. Каралявец) 1538 г.
Празь некаторы час дайшло і да першых траякоў Вя
лікага Княства. Малады вялікі князь Жыгімонт Аўгуст,
апошні Ягайлавіч, заняў вялікалітоўскі пасад яшчэ за
жыцьця бацькі, у 1544 годзе. Ён энэргічна ўзяўся за рэ
фармаваньне старажытнае грашовае сыстэмы Вялікага
Княства, але дзейнічаў паступова і абачліва. У 1545 го
дзе пад кіраўніцтвам Івана Гарнастая зноў адкрылася Ві
ленская мынца. У ёй працягнулася эмісія традыцыйных
яшчэ зь сярэднявечча мясцовых гатункаў манэты – пе
нязяў, паўгрошаў і грашоў. А ўжо налета ў Польшчы па
бывала дэлегацыя ВКЛ з мэтай заключэньня грашовае
уніі. З 1546 года, адначасова з старымі наміналамі, у Вя
лікім Княстве пачаўся выпуск манэты польскага стан
дарту – грашоў, траякоў і шастакоў. Фактычна, у адной
краіне сталі выбівацца манэты двух абслаютна розных
грашовых сыстэмаў. Варта ўзгадаць, што вытвора поль
скіх гатункаў несла выразны экспартны характар, у той
час як традыцыйныя наміналы канаваліся для курса
ваньня ў самой краіне.
Тым разам траякі не прыжыліся. Тым больш нечака
ным быў выпуск у 1562 годзе новых вялікалітоўскіх тра
якоў, ды не па польскай, а па старадаўняй літоўскай ста
пе! Пагатоў, яны мелі выразна іншы дызайн, далёкі ад
пастановаў польскае ардынацыі 1529 году. Замест чаты

Траяк літоўскі 1562 г.
рохрадковае легенды ўводзіўся надпіс у абтоку, цэн
тральнае месца, як і на традыцыйных пенязях, паўгро
шах і грашох, займала велічная Пагоня, а дата перано
сілася на другі бок, дзе партрэт эмітэнта быў заменены
на ягоную манаграму. Пазьней у тымжа годзе Пагоню
зьмясьцілі ў геральдычную тарчу пад велікакняскай міт
рай. Гэтак, былі парушаныя прадпісаньні польскае арды
нацыі 1529 году. А 15651566 гадамі датуецца адна з най
знакамітшых манэтаў нашае гісторыі – “сатырычны”
траяк з чатырохрадковай легендай QVI HABITAT
COELIS IRRIDEBIT EOS (“Абываталі нябёсаў пасьмя
юцца з вас”). Дагэтуль сярод дасьледнікаў няма згоды
што да значаньня гэтае легенды. Безумоўна толькі тое,
што ўсе версіі можна падзяліць на дзьве асноўныя пад
групы – траяк выбіваўся з санкцыі альбо вялікалітоўска
га, альбо польскага боку.
Даволі верагоднай выглядае вэрсія, што прычынай
зьяўлення “сатырычных” траякоў сталася незадаволе
насьць польскіх вярхоў у адхіленьні мынцарскае палі
тыкі краіны (нагадаем, што ў гэты час манэты ВКЛ былі
выбіваныя і для Польшчы) ад узятага курсу да задзіно
чаньня грашовых сыстэмаў, што ўжо поўнай хадой ішоў
да завяршэньня. Грашовы гатунак, які ў 1562 годзе

“адыйшоў” ад пляну па сваім дызайне, і, магчыма, у не
каторай ступені, па стапе, быў траяк. Польшча магла
ўзьняць на адным з сеймаў пытаньне аб тым, што манэ
ты абавязкова выбіваць у поўнай адпаведнасьці з арды
нацыяй 1529 году, на што вялікалітоўскі бок, ня могучы
супярэчыць наўпрост, адказаў зьдзеклівай легендай, але
ў адпаведнасьці з патрабаваньнямі да дызайну.
Дзьве іншыя версіі, што сьцьвярджаюць накірава
насьць эмісіі супраць польскага боку, указваюць на палі
тычны сэнс лёзунга. Ці гэта агульны пратэст народу
ВКЛ да палякаў і караля, што спрабуюць падняволіць
сваёй уладзе дзяржаву, ці выкрыцьцё непрыхаванага за
давальненьня палякаў з прычыны сьмерці галоўнага аба
ронцы незалежнасьці Вялікага Княства Мікалая Радзіві
ла Чорнага. Варта прыгадаць, што наймя замяніла цыта
та з другога псальму Давыда – назоў гаспадарства. Гэт
кая замена былабы надта абразьлівай, каліб сыходзіла
ад палякаў ці Жыгімонта. Тым ня менш, вядома, што Мі
калай Радзівіл Чорны ў сваёй карэспандэнцыі з каралём
і вялікім князем у жніўні 1564 году цытаваў адзін з
псальмоў Давыда, параўноўваючы апошнія няшчасьці
абедзьдвюх Рэчаў Паспалітых зь нядоляй, што чакае
грахоўнікаў паводле Сьвятога пісаньня. Сам другі
псальм Давыда ў агульным сэньсе сьцвярджае богамда
дзенасьць зямное ўлады сваім “памазанікам” і марна
траўства тых, хто ім супрацьпастаўляецца. Гэтак, ка
роль нібы на манэтах пабіваў апанента ягонайжа збро
яй, перасьцерагаючы, што анічога той не даможацца,
калі ўжо сам “памазанік” пастанавіў далучыць Вялікае
Княства да Кароны Польскае. Думаецца, гэта найбольш
верагодная версія.
Апошняй, нераспрацаванай, але даволі пэрспэктыў
най застаецца вэрсія, што рэлігійную зброю ўжылі ў
выніку рэлігійныхжа спрэчак унутры Вялікага Княства,
дзе ў той час ішло актыўнае ходаньне пратэстанцтва су
праць безальтэрнатыўнасьці ў краіне каталіцтва, што
ініцыявалася польскай партыяй на чале з каралём. Ужо
ў наступным, 1566 годзе, эмісія абразьлівых траякоў бы
ла назаўсёды перапыненая.
Наступныя літоўскія траякі біў Сьцяпан Батура ў час,
калі ад былое адметнае грашовае сыстэмы ВКЛ не заста
лося і сьляда. Ягоная мынцавая ардынацыя 1580 года бы
ла абвешчаная як для наноў адкрытых польскіх, гэтак і
для вялікалітоўскіх мынцаў. Гэтак пачаўся пэрыяд Рэчы
Паспалітае Абодвух Народаў у мынцарстве ВКЛ, калі
апошняе нічым ужо не розьнілася ад польскага і суісна
вала побач зь ім як складовая частка аднаго цэлага. У но
вай грашовай сыстэме цэнтральнае месца заняў якраз
траяк. Ужо з тых часоў у дзяржаве і за мяжой пачалі ак
тыўна падрабляць новую ўпадабаную манэту. Вядома
процьма яе самых мудрагелістых тагачасных фальшэр
стваў. Адылі, то быў толькі пачатак найшыршае экс
пансіі гэтых прыгожых манэтаў на рынкі ня толькі Рэчы
Паспалітае, але і ўсяе Ўсходняе Эўропы.

Траяк літоўскі 1595 г.
Тып траяка Рэчы Паспалітае стаўся надзвычай пашы
раным дызайнавым разьвязаньнем і для ўласных эмісіяў
на поўдні Эўропы. Вядомыя малдаўскія траякі, падоб
ныя па вазе і пробе на польскія. Яны цалкам легальна
выбіваліся Яромам Мавілам у 15971600 гадох для ганд
лю з РП і нават месьцілі партрэт Жыгімонта Вазы. У
Сяміградах траякі білі гаспадары Жыгімонт Батура,
Сьцяпан Башкай, Габрэль Батура і Юры Ракочы. У дал
мацкай Рагузе на шырокую нагу была пастаўленая спра
ва фальшаваньня траякоў, асабліва рыскіх, выбіваных у
вялікіх колькасьцях, а трохі пазьней быў уведзены і соб
скі гатунак падобнага тыпу. Шырака ўжываліся поль
скалітоўскія траякі для гандлю нават з арабскімі краі
намі.

Траяк курляндзкі 1598 г.
Новыя траякі, эмісіі якіх узнавіліся ў канцы 1610х,
месьцілі нашмат менш чыстага срэбра, гэта значыць,
былі ўжо зусім іншымі манэтамі. Ранейшыя траякі было
выгодна скупаць і перарабляць на новыя, таму на
сельніцтва часта хавала старыя добрыя траякі, ці з боль
шай выгодай вывозіла за мяжу. Паўстала вельмі шмат
фальшэрстваў, імітуючых старыя арыгіналы, часта ў
вельмі дзіўным дызайнавым разьвязаньні, з камбінацы

Тагачасная гібрыдная падробка траяка з
авэрсам Сьцяпана і рэвэрсам Жыгімонта
Вазы

Траяк літоўскі 1581 г.
Сапраўды масавымі эмісіі траякоў сталі з узыходам на
польскі і вялікалітоўскі пасады швэдзкага каралевіча
Жыгімонта Вазы. Яны доўгі час заставаліся ўва ўмовах
дэвальвацыі іншых гатункаў адносна высокапробнай і

яй уласцівасцяў розных манэтаў адначасова. У рэшце
рэшт, было забаронена эмітаваньне ўсіх дробных намі
налаў, у тым ліку і траякоў. Толькі праз шмат гадоў біць
цё траякоў узнавілася малымі накладамі, але гэта ўжо
было стагодзьдзе іншых грашовых гатункаў. Новыя ніз
капробныя траякі Яна Казіміра і Яна Сабескага гралі ад
но толькі дапаможную ролю на рынку Рэчы Паспалітае.

Дзьмітры ГУЛЕЦКІ
dhulecki@belcoins.com
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Мая і твая Беларусь вачыма мастака Яўгена Шатохіна

З

ь сярэдзіны лістапада па канец
сьнежня ў НьюЁрку ў грамадз
кай зале будынку Катэдральнага
сабора сьв. Кірылы Тураўскага, дзе разь
мясьціўся Беларускі Музэй (401 Atlantiс
Ave., Brooklyn, NY 11217), праходзіла
выстава “Мая і Твая Беларусь” вядомага
беларускага мастакаграфіка Яўгена Ша
тохіна.
На яе адкрыцьці палітык і мастацтва
знаўца старшыня КХП БНФ Зянон Пазь
няк распавеў пра суполку “Пагоня”, сяб
рам якой зьяўляецца мастак Яўген, яе
стварэньне, дзейнасьць ды ролю, якую
яна адыгрывае, у адраджэньні беларус
кай культуры і сьведамасьці нацыі. Ён
вельмі высока ацаніў мастацтва Я. Ша
тохіна, падкрэсьліў дасканаласьць яго
ных акварэльных і, зробленых простым
алоўкам, краявідаў й партрэтаў простых і
мужных вясковых людзей.
Пасьля Яўген Шатохін коратка, але
эмацыйна распавёў пра сябе: “Мая маці
беларуска. Я нарадзіўся ў Пінску, але
доўгі час не адчуваў сябе беларусам.
Аб’езьдзіў Поўнач Расеі, Заходнюю Эў
ропу. Могбы прызямліцца ў Маскве ці
Пецярбургу, але вабіла, клікала дадому
Прыпяць, Беларусь – толькі там я адчу
ваў сябе шчасьлівым. Найпаўней як бе
ларускі мастак я раскрыўся, калі ўліўся ў
адраджэнскі рух. Важную ролю ў фарма
ваньні маіх поглядаў адыграў Зянон
Пазьняк. Ганаруся тым, што балятаваўся
ў дэпутаты ад тагачаснага БНФ “Адра
джэньне” і што ў Сойме Партыі БНФ
працаваў з Васілём Быкавым. І цяпер я
ўпэўнена магу сказаць, што я – паляшук,
Я – БЕЛАРУС” – прамовіў мастак і, рап
тоўна, расчуліўся, камок падкаціў да гор
ла, ён змоўк на некалькі імгненьняў. Кры
ху адвярнуўшы твар, каб іншыя ў зале ня
ўбачылі, як магутны мужчына зь сівымі
валасамі каўтаў няпрошаныя сьлёзы. Але
ў зале ўжо хлюпалі насамі жанчыны, раз
мазвалі далонямі нафарбаваныя вейкі, і
нават мужчыны расчулена пачалі церці
вільготныя вочы...
Затым меў слова нядаўні старшыня і
адзін з заснавальнікаў БеларускаАмэры
канскага Задзіночаньня Антон Шуке
лойць, які адзначыў, што ў розных кра
інах вызвольныя рухі ўзначальвалі людзі
розных “палітычных” прафэсій, а на Бе
ларусі вызвольны адраджэнскі рух зна
ходзіцца пад вялізным уплывам людзей

мастацтва. Насамрэч, цяжка не адзна
чыць ролю творцаў у вяртаньні белару
саў да нацыянальнай ідэі на розных эта
пах Адраджэньня. Так было стагодзьдзе
назад, так ёсьць зараз. Творчасьць многіх
мастакоў, у тым ліку Яўгена Шатохіна, –
яркі таму прыклад.
Яўген Шатохін з 1982 году зьяўляецца
сябрам Саюзу мастакоў і радным Берась
цейскай абласной філіі Беларускага саю
зу мастакоў, а таксама заснавальнікам
дзіцячай школы выяўленчага мастацтва ў
родным Пінску. Гэта чалавек з выразнай
творчай і грамадзянскай пазыцыяй. З
1990 па 1999 год ён быў дэпутатам Пін

Новыя працы зь нізкі “Беларуская Амэрыка”.
скага гарадзкога Савета дэпутатаў і стар
шынём камісіі па культуры, справах рэ
лігіі ды спорту. Зьяўляецца сябрам Кан
сэрватыўнаХрысціянскай Партыі БНФ.
У 1992 годзе ён атрымаў стыпендыю
творчай майстэрні “Альтэна” у аднай
менным нямецкім горадзе. У 1993 ганара
ваўся французскім мэдалём Conseiller
General a Corbie. У 1997 і 2003 гадох мас
так узнагароджваўся прызамі Conseiller
General a Peronne. У 2002 годзе ён атры
маў прыз Нацыянальнай асамблеі Фран
цыі, а ў 2003 годзе – статус ганаровага
грамадзяніна французскага гораду
Albert, яшчэ праз год – мэдаль горада
Peronne. У 2004 быў адзначаны мэдалём
Беларускага саюзу мастакоў “За заслугі
ў выяўленчым мастацтве”.
Творы Я. Шатохіна знаходзяцца ў На
цыянальным мастацкім музэі Беларусі, у
дзяржаўных зборах Пінска, Берасьця, у
дзяржаўных музэях Украіны, Расеі, ў

Новая кніга

Н

Васіль ЯКАВЕНКА.
Нячывелле. Апавяданні,
публіцыстыка, дакументы.
Мінск. 2008 г. 432.

прыватных зборах Нямеччыны, Францыі,
Бэльгіі, Вялікай Брытаніі, Фінляндыі,
Паўднёвай Афрыкі, Эгіпту, ЗША і Расеі.
У Паўночнай Амэрыцы Яўген Шатохін
выстаўляецца ўпершыню. Мастак пры
вёз з сабою 60 твораў, але прадставіў спа
чатку толькі 24, выкананыя ў ягонай
улюбёнай тэхніцы алоўкам і акварэльлю
на паперы. Акварэльныя краявіды ўраж
ваюць адмысловай кампазыцыйнай ўра
ўнаважанасьцю, прасторавай і паветра
най пэрспэктывай, надзвычайнай пра
зрыстасьцю і дакладнасьцю кожнага маз
ка, а гульня цёплых і халодных колераў
прымушае фарбы гучаць напоўніцу.

овая кніга пісьменьніка
Васіля Якавенкі – гэта
паграмадзянску шчы
ры і патрыятычна ўзрушаны вод
гук на падзеі свайго часу.
Зборнік складаецца з двух разь
дзелаў. У першым, асноўным,
разьдзеле – апавяданьні, нары
сы, інтэрвію, публіцыстычныя
артыкулы з канца 80х гадоў
мінулага стагодзьдзя да апошня
га часу. Некаторыя зь іх былі
напісаныя ў разьліку на расей
скамоўную прэсу і ўключаныя ў
зборнік на расейскай мове.
У другім разьдзеле – хроніка
пераломнага або перабудовачна
адраджэнскага часу, які яшчэ не
закончыўся; пададзена яна ў вы
глядзе палымяных лістоў, зваро
таў, пратаколаў БНФ, публіцыс
тычнамастацкіх твораў, напіса
ных як аўтарам, так і да аўтара.
На пачатку трохі аб слове “не
чывель”. “Чывель”, паводле аў
тара кнігі, калісьці азначала

Мастак не імкнецца да фатаграфічнай
дакладнасьці ні ў краявідах, ні ў партрэт
ных малюнках. Ён складае вобразы свай
го ўласнага суб’ектыўнага ўяўленьня і за
сяроджваецца на галоўным, як у краяві
дах, так і ў партрэтах, каб зрабіць іх вы
разьнейшымі. Партрэты вылучаюцца да
кладнасьцю вобразаў і характараў, калі
мастак з мноства дэталяў вылучае самыя
характэрныя і значныя, пакідаючы ча
сам, нібыта незавершанымі некаторыя
дэталі малюнка, які толькі выйграе ад гэ
тага. Мастак выдатна адчувае момант,
калі яму трэба спыніцца, што надае ма
люнку асаблівую сьвежасьць.
Алоўкавыя малюнкі творцы прыцягва
юць увагу арыгінальнасьцю кампазыцыі,
яснасьцю задумы і цьвёрдасьцю кожнай
лініі. Тут ня знойдзеш аніводнага лішняга
штрыха ці плямы. Прысутнічае абсалюто
вая дасканаласьць графічнага малюнка,
выразныя чорнабелыя кантрасты ды велі

прытомнасьць. А “нечывель” –
нечаканая бяда, няшчасьце, на
сланьне. Усё гэта адносіцца, на
пэўна, да долі Беларусі.
У кнізе надрукаваныя аж 69
твораў самых розных літаратур
ных жанраў, і ўсіх іх лучыць лю
боў да БацькаўшчыныБеларусі,
яе людзей, мовы, гісторыі і неза
лежнасьці. У гэтым выяўляецца
вялікі і шчыры патрыятызм В.
Якавенкі як пісьменьніка і палі
тычнага дзеяча, якому лёс Бела
русі ляжыць блізка да сэрца.
Як можна было спадзявацца, у
кнізе шмат пішацца аб ініцыята
рах і пачынальніках Мартыралё
гу Беларусі і Беларускага На
роднага Фронту. Усё гэта дэ
тальна апісана і пацьверджана
рознымі дакумэнтамі. Аўтар па
ведамляе шмат дэталяў з часоў
узьнікненьня МБ і БНФ. Падчас
заснаваньня БНФ паўставалі
адміністратыўныя і ідэалягічныя
пытаньні, якія трэба было грун
тоўна абмяркоўваць і разьвяз
ваць. Адном з важнейшых было
пытаньне падыходу БНФ да ка
муністычнай улады, яе прад

чавая гульні сьвятла і ценю. Сьпешныя, ні
бы калючыя штрыхі (бы аловак баіцца не
пасьпець за думкай) ідуць ад характара
мастака, яго эмацыйнай натуры і ўпэўне
насьці ў сваім воку й цьвёрдай руцэ.
Акварэльныя краявіды Шатохіна – поў
ныя рамантыкі. А часам, пакуты і боль
непрыгладжанай сумнай рэальнасьці,
льюцца з палотнаў. У сваіх творах мас
так жыве з трывогай, болем і любоўю да
роднага Пінску, Беларусі і ўсяго сьвету.
Ён адлюстроўвае занядбаныя палацы ча
соў Вялікага Княства Літоўскага, апусь
целыя вёскі, напаўразбураныя храмы. Ён
малюе тое, што зьнікае і выклікае сум
ную горыч, й тое, чым ня можна не люба
вацца. Яго карціны – песьня прыгажосьці
сьвету, яго графіка алоўкам – шэдэўраль
ная. Партрэты абветраных твараў пра
цавітых беларускіх людзей – гэта ня
проста падабенства з натурай, а, як ка
жуць,”схоплены” вобраз, раскрыты ха
рактар, унутраны сьвет кожнага.
Зноўжа, тут ня знойдзеш ніводнае ліш
няе рысачкі, зробленай майстрам алоўка.
Цэльнасьць малюнку надае ня столькі за
вершанасьць, колькі характэрнасьць...
Геніяльна!
Уся творчаць Шатохіна падкрэслівае
цяжкі лёс Бацькаўшчыны і супярэчлівы
шлях кожнага з нас да Беларусі, маёй і
тваёй...
14 сьнежня 2008 году экспазыцыя пэр
санальнай выставы мастака Яўгена Ша
тохіна зьмянілася. Да тагож туды дадалі
ся новыя творы мастака, зробленыя пад
час ягонага побыту ў Амэрыцы. Менаві
та ў НьюЁрку распачата новая нізка пад
умоўнай назвай “Беларуская Амэрыка”.
У экспазыцыю патрапіла некалькі парт
рэтаў дзеячоў сучаснай эміграцыі.
Таксама экспануецца адзін з варыян
таў партрэта Канстанціна Астрожскага
(Ворша. Ноч перад бітвай), над якім мас
так працуе ня першы год. Лейтматывам
новых твораў мастака зьяўляюцца мясь
ціны, зьвязаныя зь імём Тадэвуша Кась
цюшкі. Малюнкі, зробленыя ў Амэрыцы,
мастак разглядае як матэрыял для буду
чай працы ў Беларусі, куды ён хутка вер
нецца.
Выстава працуе. Распавесьці пра аква
рэлі і графіку Яўгена Шатохіна – усё ад
но што пераказаць словамі музычныя
творы. Іх трэба бачыць.

стаўнікоў і намэнклятуры. Ся
род заснавальнікаў БНФ былі
тады самыя розныя, часам дыя
мэтральна процілеглыя апініі ў
гэтым пытаньні.
Вельмі цікавыя запісы з пада
рожжаў у Арменію і Ўкраіну.
Кніга “Нечывелле” чытаецца з
падвоеным пачуцьцём – з ра
дасьцю і са смуткам і абурэнь
нем. Радуе тое, што ёсьць яшчэ у
Беларусі шмат людзей, якія ак
тыўна абараняюць беларус
касьць, незалежнасьць краіны, а
перад усім мову. Аднак, на вялікі
жаль, некаторыя факты, пада
ныя ў кнізе, сумныя і прыкрыя.
Іх падаецца нямала, але я ўспом
ню наступныя тры.
Прэзыдэнт Беларусі так выка
заўся аб беларускай мове: “...
На белорусском языке говорят
люди, не умеющие ничего де
лать, а только говорить на бело
русском языке...” Так сказаў ча
лавек, які ўвёў так званае двух
моў’е! Паколькі беларуская мо
ва зьяўляецца афіцыйнай мовай,
зацьверджанай Канстытуцыяй,
вышэйпададзенае выказваньне

Валянціна ЯКІМОВІЧ
абражае ня толькі беларуска
моўных людзей, але і Канстыту
цыю краіны.
У лістападзе 2002 году амбаса
дар ЗША падчас спатканьня з
прэзыдэнтам Беларусі зьвяртаў
ся да яго пабеларуску, на што
той адказваў парасейску. Гэта
ёсьць сумны прыклад двухмоў’я.
Сп. П. Брыгадзін, былы бела
рускі міністар, сказаў аб бела
рускай мове наступнае: “Мова
ня зьнікне. Намі заўважана, што
чым больш мы прыціскаем, тым
больш жадаючых вучыцца пабе
ларуску...” Тут ужо адкрыта га
ворыцца аб ціску на беларускую
мову. Шчырае, але абуральнае,
выказваньне былога міністра на
гадвае словы царскага генэрала
Мураў’ёвавешальніка, які ска
заў, што расейская школа ў Бе
ларусі мусіць зрабіць тое, чаго
не зрабіў расейскі багнэт.
Кніга “Нечывелле” ёсьць ціка
вая, павучальная і вартасная.
Каб ацаніць яе цалкам, трэба яе
прачытаць.

Міхась ШВЭДЗЮК
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Беларусь0Амэрыка: лёсы землякоў

Морыс ГІНДУС
(189101969)

П

ісьменьнік і журналіст, вядомы
спэцыяліст па Савецкаму Саю
зу і асабліва па сялянскай тэме
Морыс Гіндус нарадзіўся ў вёсцы Вя
лікае Быкава на Случчыне, дзе прайшло
ягонае дзяцінства. Гэбрайская сям’я
Гіндусаў займалася сялянскай гаспадар
кай — нярэдкая ў той час зьява сярод
гэбраяў Беларусі. Гэбраяўземляробаў
называлі “ішэўнікамі”.
Краявіды Случчыны, суседзібелару
сы, сялянская доля на ўсё астатняе
жыцьцё засталіся ў душы Морыса, вы
ліліся на старонкі ягоных кнігаў. Морыс
пачаў вучобу ў гімназіі ў Слуцку, пасьля
сьмерці бацькі сям’я Гіндусаў у 1905 г.
перабралася ў Амэрыку, у НьюЁрк.
Сталі жыць у наёмнай кватэры на ніж
нім ІстСайдзе на Мангэтане, у клясыч
ным, шмат апісаным у літаратуры пры
станішчы гаротных імігрантаў НьюЁр
ку. Морыс працаваў і вечарамі наведваў

школу, але гарадзкое жыцьцё нудзіла
яго, не давалі спакою ўспаміны пра ся
лянскае дзяцінства ў Беларусі.
Пасьля сканчэньня Стайвэзантшко
лы Морыс паехаў па аб’яве наняцца ў
парабкі да заможнага фэрмэра ў паўноч
най частцы штату НьюЁрк — у мястэч
ку Брукфілд. Морыс з асалодаў узяўся
за працу на гаспадарцы, земляробства і
дагляд жывёлы. Пры гэтым ён кемліва
адзначаў для сябе адрознасьць мэнталі
тэту, спосабаў гаспадараньня і тэхніч
ных начыньняў амэрыканскага фэрмэра
і беларускага селяніна ў пачатку 20 ст.
Пазьней гэтыя ўражаньні стануць матэ
рыялам ягонай кнігі “Зялёныя сусьветы:
нефармальная кроніка” (1938) і аўта
біяграфіі “Падарожны ў двух сусьветах”
(1971).
Адчуўшы цягу да пашырэньня сель
скагаспадарчых ведаў, Морыс хацеў ву
чыцца на агранома, але замест таго му
сіў запісацца ў Калгэйткаледж у Гаміл
тане, НьюЁрк. Там ён вывучаў сацыяль
ныя навукі, ня страціўшы, аднак, ціка
васьці да сялянства і земляробчай пра
цы.
Скончыўшы каледж, Морыс працаваў
з публічнымі лектараміасьветнікамі,
шмат паезьдзіўшы па Амэрыцы.
Затым ён паспрабаваў сілы ў жур
налістыцы, пішучы пра сялянскія і зьвя
заныя з Расеяй тэмы. Першым ягоным

Ліст ў рэдакцыю
Чаму яна вярнулася?

Г

iсторыя Танi Казыра за
кранула ўсiх. 16гадовая
дзяўчына прыехала ў
ЗША ў дзевяты раз па праграме
“Дзецi Чарнобыля” i вырашыла
застацца. Але калi ёй павiнны
былi даць вiд на жыхарства, ча
мусьцi яна перадумала.
Афiцыйная прычына – “сума
вала па родных”. Здаецца, усе

Тацяна Казыра

зразумела, але бацька дзяўчы
ны, якi жыў за сьцяной ад яе ба
булі, нiколi не пацiкавіўся, як
жыве ягоная дачка. Сваю мацi
Таня называла цёткай Сьветай.
Здаецца, сытуацыя зразумелая.
Адзiны любiмы чалавек – бабу
ля – была радая, што ўнучка
цяпер жыве ў добрай сям’i, дзе
аб ёй клапоцяцца.
Чамуж сапраўды яна вярну
лася?
Пасьля
рашэньня
дзяўчыны застацца ў
ЗША чыноўнiкi неадна
разова наведвалi бабу
лю Танi, адразу пазба
вiлi яе апякунства над
унучкаю і належнай за
гэта грашовай дапамо
гі. Мабыць адбылося
яшчэ нешта, пра што
мы зараз ня ведаем, бо
нiхто аб гэтым гаво
рыць ня будзе. Баяц
ца...
Пасля Танінага вы
падку Лукашэнка пад
пiсаў указ, якi абмя
жоўвае ўзрост дзяцей,
выяжджаючых за мя
жу, а таксама коль
касьць выезду ў адну
краiну.
Адвакат Тані Казыры
Крыстафэр Кероскі ня
згодны з абвінавач

посьпехам стала сэрыя артыкулаў пра
канадыйскіх духабораў, пратэстанцкую
сялянскую сэкту, пераезду якой у Кана
ду, ратуючы ад рэпрэсіяў царызму,
паспрыяў Леў Талстой.
Затым, пасьля рэвалюцыі й Грама
дзянскай вайны ў Расеі Гіндус напісаў
кнігу “Расейскі селянін і рэвалюцыя”
(1920), а ў 1924 г. атрымаў прапанову ад
часапіса “Сэнчуры” напісаць сэрыю ар
тыкулаў пра зьмены ў Савецкай Расеі,
правёў некалькі месяцаў у Савецкім Са
юзе. Нягладзячы на тое, што Гіндус
паўсюль піша пра “Расею”, “расейскага
селяніна” — ён апісвае ў асноўным свае
родныя мясьціны, Случчыну, і бела
рускіх сялянаў — суседзяў і сяброў дзя
цінства. Гіндус з цеплынёй і пяшчотай
апісвае сялянаў, іхныя заботы і прабле
мы, штодзённае жыцьцё і зьмены, якія
прынесьла рэвалюцыя.
Гіндус яшчэ шмат разоў наведваў
СССР, і заўсёды завітваў у свае родныя
мясьціны, кожны раз натуючы зьмены і
пералом ў жыцьці вёскі. Матэрыялы з
паездак сталі кнігамі “Ўзараная зямля”
(1926), “Выкараненае людзтва” (1929),
“Чырвоны хлеб” (1931), “Вялікі наступ”
(1933), дзе аўтар з грунтоўным аналі
тычнымі развагамі, і з фатаграфічнай
увагай да дэталяў дае шырокую карціну
калектывізацыі, індустрыялізацыі і ста
лінскага “вялікага скачка”, якія з хрус

ваньнямі на адрас дзяўчынкі і
сям’і Запатаў, якая яе прымала
ў ЗША: “Тысячы амэрыканскіх
дзяцей едуць за мяжу, а замеж
нікі прыяжджаюць да нас у
ЗША у рамках абменных пра
грамаў, – гаворыць ён. – Быва
юць выпадкі, калі дзеці заста
юцца. Аднак гэта не прыво
дзіць да дыпляматычных кры
зысаў. Чаму беларускія ўлады
так востра рэагуюць на ўсё гэ
та?”
Пра гэта можна толькi зда
гадвацца.

Xрысцiна ШКУРАТАВА

“БЕЛСАТ”у дзякуй!

Д

зякаваць Госпаду Богу,
нарэшце і ў мяне зья
вілася
магчымасьць
штовечар ад 28 кастрычніка
глядзець тэлеперадачы на род
най мове. Амаль год я зьбіраў
грошы на спадарожнікавую ан
тэну, якая каштавала 700 грыў
наў (каля $150), і зараз маё
жыцьцё стала камфортнейшым.
Валодаючы шэрагам моў, я маю
што глядзець, пераключаючы
адзін канал на другі. Беларуска
моўны, нажаль, усяго адзін, а
вось польскамоўных – 48, ня

катам пракаціліся па чалавечых лёсах, у
тым ліку ў Беларусі.
У гады 2й Сусьветнай вайны Гіндус
працаваў карэспандэнтам “НьюЁрк Гэ
ральд” у Савецкім Саюзе і напісаў шэраг
кніг пра змаганьне супраць гітлярызму.
Цікавыя ягоныя ўражаньні ад навед
ваньня Слуцку ў лістападзе 1944 г., і шэ
раг іншых матэрыялаў. Пасьля часовай
фасцынацыі Сталінам на хвалі эўфарыі
канца вайны, Гіндус у сваёй заўсёднай
цявярозай манэры аналізуе савецкі рэ
жым і агоную нялюдзкую сутнасьць у
кнігах “Крызіс у Крамлі” (1953), “Хата
без страхі” (1961), “Чалавечая дылема
Крамля” (1967). Гіндус зрабіў моцны
інтэлектуальны уплыў на свайго пля
меньніка Мільана Гіндуса (19161998),
вядомага літаратуразнаўцы, прафэсара
Чыкагскага ўнівэрсытэту.
Морыс Гіндус, які, між іншага, быў
спадарожнікам Бэрнарда Шоў у ягонай
паездцы ў СССР, стаў адным з аўтараў,
па кнігах якога амэрыканцы ўспрымалі
савецкі рэжым і атрымлівалі інфарма
цыю пра зьмены ў Саветах. Для бела
рускага чытача ў кнігах Гіндуса шмат
неацэннай інфармацыі пра жыцьцё бела
рускай вёскі ў 1920я1930я гг., най
менш задакумэнтаваны і апісаны час.
Уважлівы аналітычны погляд і аналіз
робяць надзвычай цікавым чытвом кнігі,
дзе Гіндус згадвае свае дзіцячыя гады на
Случчыне, параўноўвае жыцьцё бела
рускага селяніна і амэрыканскага фэр
мэра.
Архіў Морыса Гіндуса, які можа ха
ваць шмат невядомых пакуль цікавос
так, захоўваецца ў Калгэйткаледжы ў
Гамілтане, НьюЁрк.

мецкамоўных – 7, франкамоў
ных – 21. Ёсьць магчымасьць
глядзець перадачы на славенс
кай, харвацкай, сэрбскай, маке
донскай, гішпанскай, партугаль
скай, расейскай ды шэрагу ін
шых моваў. Але № 1 – “Белсат”.
Ад 18.00 менскага часу “Бел
сат” пачынае сваю працу вы
пускам навінаў “Аб’ектыў”, які
ў паўнейшым варыянце паўта
раецца а 21й гадзіне. Хутка
будзе месяц, як я пачаў гляд
зець “Белсат”. Першы тыдзень
глядзеў усё, што ішло, але ўжо
на другім тыдні пачаў выбіраць,
бо на “Белсаце”, скажам, няма
спартовых перадачаў, а я заўзя
тар розных відаў спорту, таму
глядзець футбольшыя матчы
мушу на тых каналах, дзе іх
трансьлююць. Часам даводзіц
ца выбіраць паміж фільмам на
беларускай мове і футбольнай
гульнёй!
Скажу шчыра, калі на “Бел
саце” ідуць праграмы цыклю
“Блізкая гісторыя”, то ўжо ні
які футбол мяне не прымусіць
пераключыцца на спартовы ка
нал, бо я вельмі люблю слухаць
мілагучную мову Вячаслава
Ракіцкага, ягонае ўступнае
слова да перадачаў гэтага цык
лю.
Юрась Каліна – стваральнік
фільмаў “Партызанская шко
ла”, “Пагоня за праўдай” – да
памог мне лепш зразумець тыя
беларускія рэаліі, якія прыму
шаюць моладзь да эміграцыі.

Віталь ЗАЙКА

Дзякуй сп. Каліну за ягоную
працу, якую ён, грамадзянін
Польшчы беларускага пахо
джаньня, так самаахвярна вя
дзе ўжо не адзін год!
Другая перадача, якая мяне
зацікавіла на “Белсаце” – гэта
токшоў “Форум”, якую вядзе
журналіст Эдуард Мельнікаў з
Вільні. Хачу сказаць, што гэтая
перадача мяне не пакідае раў
надушным, я зь вялікай ціка
васьцю сачу за дэбатамі, якія
адбываюцца ў віленскай студыі
“Белсату”. Вось і апошні раз
сядзеў ля тэлевізара і слухаў
сп. сп. Лябедзьку, Канавальчы
ка, Атаманчыка, Шылу зь вялі
кай цікавасьцю, у думках адзна
чаючы, з кім пагаджаюся, а з
кім не. Такія перадачы вельмі
патрэбныя.
Канешне, мастацкае афарм
леньне на “Белсаце” сьціплае,
местачковага ўзроўню, але
зразумела, што яны ня маюць
дастаткова сродкаў, каб усё
зрабіць так, як хочацца, каб
было на высокім узроўні. Як
той казаў, дзякуй і за тое, што
ёсьць!
Я зычу калектыву “Белсату”
новых дасягненьняў ў працы і
мару пра той час, калі перадачы
будуць пачынацца не ад 18й
гадзіны, а ад 6й раніцы.
Жыве Беларусь! Жыве “Бел
сат”!

Пятрусь КАПЧЫК,
г. Ізяслаў, Украіна

Bielarus552c.qxd

1/4/2009

10:46 PM

Page 2

ÁÅËÀÐÓÑ

16

№ 552 Студзень 2009 г.

“Беларуска0расeйскі” і “Расeйска0беларускі“
слоўнікі Яна Станкевіча на паперы і CD

І

дэя перавыдаць “Беларуска (вяліка
літоўска)расійскі слоўнік” Яна
Станкевіча сьпелілася сярод заці
каўленых асобаў даўно. Хоць выданьне,
якое пабачыла сьвет у канцы 1980х кош
там Беларускай фундацыі імя Лява Са
пегі (заснаванай самім Яна Станкевічам
незадоўга да сьмерці), было далёкае ад
строгіх лексыграфічных канонаў, яно ка
рысталася надзычайным попытам сярод
беларусаў у краі. Акурат у меру вычар
паньня накладу пачала цыркуляваць ідэя
перавыдаць гэтую грандыёзную працу,
якая ўключае каля 58 тысяч слоўнікавых
артыкулаў і мае аб’ём каля 140 друкар
скіх аркушаў і 1 300 старонак. З гледзіш
ча аб’ёму і запатрабаванасьці гэта, бяс
спрэчна, найбольшае дасягненьне бела
рускай паваеннай эміграцыйнай лексы
каграфіі, калі ня ўсёй несавецкай бела
рускай лексыкаграфіі XX ст.
Прынцыпы перавыданьня адразу сталі
прадметам спрэчак. Разглядалася ідэя пе
равыдаць слоўнік факсымільным споса
бам – г.зн. з найменшымі затратамі, але
разам з усімі недапрацоўкамі, якімі гра
шыла першавыданьне. Разгарэлася дыс
кусія, ці не перавыдаць слоўнік пасьля та
кой перапрацоўкі, якая б далёка не ады
ходзіла ад арыгінальнай аўтарскай рэдак
цыі, г.зн. фактычна без навуковай рэдак
туры, абмежаваўшыся толькі касмэтыч
нымі карэктарскімі праўкамі.
Але і гэтую ідэю давялося адкінуць, у
тым ліку дзякуючы пярэчаньням супраць
арыгінальнай абэцэды, згодна зь якой і
выйшла першавыданьне. Трэба прызнаць,
што Станкевічаў варыянт беларускай
абэцады меў вельмі абмежаваны ўжытак,
які, здаецца, ня выйшаў за межы яго аўтар
скіх працаў. Захаваць яе ў перавыданьні
азначала ўкладніць карыстаньне слоўні
кам для новых пакаленьняў чытачоў.
Таму ўрэшце ініцыятыўная група пры
няла сьмелае і амбітнае рашэньне: ня
толькі перавыдаць слоўнік зь перастаноў
кай слоўнікавых артыкулаў і грунтоўнай

навуковай рэдактурай, але распрацаваць
на падставе гэтай працы якасна новыя
прадукты. Гаворка ідзе пра выданьне на
яго базе “Расійскабеларускага (вялікалі
тоўскага) слоўніка”, а таксама выпуск
абодвух слоўнікаў ня толькі на паперы,
але і на кампактдысках для сучасных
“прасунутых” карыстальнікаў.
Рэалізацыя гэтага пляну запатрабуе ня
толькі вялікіх высілкаў і сродкаў, але і
расьцягнецца на досыць доўгі час. Праца
ўжо пачалася – творчы калектыў вядзе
дадрукарскую падрыхтоўку першага, бе
ларускарасейскага слоўніка. Думаю,
што выпадае спыніцца на наступных ста
дыях рэалізацыі праекту.
Да канца траўня 2009 мяркуецца напі
саць уступны артыкул для перавыданьня,
у якім будуць выкладзеныя яго прынцы
пы, а таксама зрэдагаваць, зьвярстаць і
вычытаць матэрыялы зь “Беларуска(вялі
калітоўска)расійскага слоўніка”. Пад рэ
дактурай тут разумеецца:
— перастаноўка структурных частак
арыгінальных матэрыялаў згодна з агуль
напрынятай беларускай абэцадай;
— праўка слоўнікавых артыкулаў, у
тым ліку мадэрнізацыя расейскамоўнай
часткі слоўнікавага рэгістрa;
— праўка бібліяграфічнага апісаньня
ілюстрацыйнага матэрыялу;
— спрашчэньне структуры слоўніка
шляхам выдаленьня лішніх прыкладаў
словаўжываньня;
— праўка слоўнікавых артыкулаў на бе
ларускай мове, у тым ліку ўдакладненьне
лексычных значэньняў, калі яны не адпа
вядаюць анульнапрынятым сучасным;
— упарадкаваньне бібліяграфіі, пра
вядзеньне яе ў адпаведнасьць з сучасны
мі навуковымі патрабаваньнямі;
— магчыма таксама стварэньне сьпісу
загалавочных лексэм (вакабулярыя).
У канцы траўня 2009 ініцытыўная гру
па плянуе ў цэлым скончыць работу над
папраўленай і дапрацаванай рэдакцыяй
“Беларускарасeйскага слоўніка”, якая

Сяргей Трыгубовіч
віншуе сяброў і знаё
мых з Новым 2009
годам і Калядамі і жа
дае добрага здароўя і посьпехаў.

Сяброў, знаёмых і ўсіх
суродзічаў віншуе з ка
ляднымі сьвятамі Якуб
Сапежынскі і зычыць
правесьці іх у добрым настроі.

Віншую шчырага беларускага патрыёта зь Віцебску Яна ТАЛПЫГУ з днём нараджэньня, Зычу посьпехаў у працы, штодзённага шчасьця ды моцнага здароўя на ўсе 100 гадоў жыцьця!!!
Пятрусь КАПЧЫК, сябра з Украіны

Віншуем дарагую Валянціну ЯКIМОВIЧ з днём нараджэньня.
Зычым здароўя і радасьці, творчых посьпехаў, натхненьня і
ўсяго самага-самага найлепшага.
Сябры

Напагатове!
Браты й сёстры, адгукніцеся!
Усе, хто мае ці меў дачыненьне да Беларускага скаўтынгу.
Таксама ўсе, хто мае якія-небудзь зьвесткі па гісторыі Беларускага
скаўтынгу: матэрыялы, публікацыі, форму, знакі, нашыўкі,
фатаздымкі.
Каардынаты для сувязі:
e-mail:
vitebskscouts@inbox.ru
skype:
pan.sowa
tel:
+375296098147
Паштовы адрас:
Аляксей Дазорцаў
вул. Фрунзэ, 22 – 80
г. Віцебск 210023
BELARUS

плянуецца аддрукаваць накладам 1000
асобнікаў паміж пачаткам чэрвеня і кан
цом верасьня 2009 году. Паралельна мяр
куецца зацьвердзіць канцэпцыю “Расeй
скабеларускага слоўніка” на шэрагу
brainstormig meetings з удзелам экспэр
таў, а таксама напісаць да яго ўступны
артыкул, у якім будуць выкладзеныя
прынцыпы яго падрыхтоўкі.
За час ад пачатку кастрычніка 2009 г. і
да канца сакавіка 2010 г. плянуецца пе
ракласьці слоўнікавы матэрыял зь “Бела
рускарасeйскага слоўніка” на расейскую
мову і ў цэлым закончыць падрыхтоўку
“Расeйскабеларускага слоўніка”. Матэ
рыялаў “Беларускарасeйскага слоўніка”
будзе не хапаць для стварэньня паўна
вартага расейскабеларускага слоўніка,
бо яго сэмантычныя гнёзды не пакрыва
юць усіх расейскіх сэмантычных гнёздаў
(сэмэмаў) (таму іх давядзецца распра
цоўваць на матэрыяле расейскіх паняць
цяў) і, наадварот, для некаторых зь іх да
юць празьмерна шмат матэрыялy. Рэалі
затары праекту маюць разьвязаць гэтую
праблему пры дапамозе перагрупаваньня
слоўнікавых артыкулаў згодна зь лёгікай
расейскай мовы, стварэньня арыгінальна
га расейскамоўнага слоўнікавага рэгіст
ра, выдаленьня лішняга ілюстрацыйнага
матэрыялy, напрыклад, прыкладаў слова
ўжываньня на беларускай мове, удаклад
неньня лексычнай сэмантыкі. Магчыма
стварэньне сьпісу загаловачных лексэ
маў (вакабулярыя).
У канцы сакавіка 2010 г. ініцыятыўная
група плянуе ў цэлым скончыць працу
над новым слоўнікам і перадаць падрых
таваныя матэрыялы на карэктуру і вёрст
ку. Да канца лета 2010 г. мы пастараемся
вырабіць арыгіналмакет выданьня, а да

“БЕЛАРУС”

бясплатна
надрукуе кароткія прыватныя
аб’явы некамэрцыйнага ха3
рактару, віншаваньні, запра3
шэньні, спачуваньні ды інш.
Наконт разьмяшчэньня рэк3
лямы кантактуйце рэдакцыю.

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:
А. і Н. Вакуліч . . . . . . . . . .100
А. Завістовіч . . . . . . . . . . .100
А. Маркевіч . . . . . . . . . . . .100
А. Мерляк . . . . . . . . . . . . . .100
С. Трыгубовіч . . . . . . . . . . .75
Я. Сапежынскі . . . . . . . . . .60
М. Баяроўскі . . . . . . . . . . . .50
А. Жызьнеўскі . . . . . . . . . .50
К. Канаш . . . . . . . . . . . . . . .50
Ю. Лапіцкі . . . . . . . . . . . . .50
А. Мацюх . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Пранцэвіч . . . . . . . . . . . .50
Н. Прылажынская
50
Н. Рэвоцкая . . . . . . . . . . . . .50
С. Сарагавец . . . . . . . . . . . .50
А. Шукелойць . . . . . . . . . . .50
А. Груша . . . . . . . . . . . . . . . .30
У. Дрозд . . . . . . . . . . . . . . . .30
М. Сагановіч . . . . . . . . . . . .30
М. Тарашкевіч . . . . . . . . . .30
М. Аляксандар . . . . . . . . . .20
В. Колас . . . . . . . . . . . . . . . .20

Усім шчыры дзякуй!

лістапада 2010 выдрукаваць новы слоўнік
накладам 1000 асобнікаў.
Да канца 2010 г. мяркуецца завершыць
лічбавую апрацоўку абодвух слоўнікаў,
праграмаваньне, распрацоўку спэцыяль
ных сродкаў электроннай навігацыі па
слоўніках, у тым ліку пошукавых сэрві
саў, а таксама апублікаваць слоўнікі на
кампактдыску.
Ініцыятыўная група, якая займаецца
ажыцьцяўленьнем праекту, складаецца з
галоўнага рэдактара часопіса “ARCHE”
Валера Булгакава, рэдактара газэты “На
ша Ніва” Рамана Маладзяшына, рэдакта
ра Галіны Рабянковай і макетаваньніка
Сяргея Кандраценкі. У меру рэалізацыі да
праекту будуць прыцягнутыя і іншыя су
працоўнікі. Да групы экспэртаў нале
жаць Юры Пацюпа, Юры Бушлякоў і
Зьміцер Саўка.
Ініцыятыўная група ўжо атрымала абя
цаньне ад міжнародных установаў па
крыць частку коштаў выданьня, а на рэш
ту давядзецца спадзявацца на беларускае
грамадзтва і ўстановы дыяспары.
Перакладныя слоўнікi Яна Станкевіча
патрэбныя як беларусам у Беларусі, гэ
так і у замежжы. На жаль, беларускія
дзеці ўсё часьцей вучаць беларускую мо
ву не ад мамы і таты ці ад дзядулі і бабулі,
а па слоўніках. З такімі слоўнікамі ву
чыць яе будзе куды лягчэй. Мы зьвярта
емся да ўсіх беларусаў добрай волі па
спрыяць таму, каб гэтыя слоўнікі паба
чылі сьвет.
Інфармацыю, як перадплаціць слоўнікі і
куды слаць ахвяраваньні, можна будзе
пабачыць у наступных нумарох газэты.

Ад ініцыятыўнай групы —
Валер БУЛГАКАЎ

ÁÅËÀÐÓÑ

Газэта Беларусаў у Вольным Сьвеце
Выдае штомесячна:
Беларуска3Амэрыканскае Задзіночаньне
Сусьветнае сеціва: baza3belarus.org
Падпiска $50 на год.
Чэкі выпісвайце на BIELARUS

BIELARUS

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

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

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

