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23я гадавіна Чарнобылю ў НьюЁрку

У

НьюЁрку 26 красавіка беларусы Амэ
рыкі правялі мітынг, прысьвечаны 23й
гадавіне аварыі на Чарнобыльская
АЭС. Ладная грамада суайчыньнікаў, прад
стаўнікоў розных арганізацыяў, пакаленьняў
ды свьтапоглядаў сабралася насупраць будынка
Арганізацыі Аб’еднаных Нацыяў, каб нагадаць
сьвету пра ўгодкі нашай бяды.
Пераважную большасьць удзельнікаў акцыі
складалі маладыя людзі, тыя, што маленькімі
дзецьмі, гуляючы на вуліцах, сустрэлі першыя
хвалі радыяцыйнага забруджваньня – нябачна
га, але сьмяротна небясьпечнага. Камуністыч
нае кіраўніцтва зацята маўчала аб аварыі, а ва
енныя самалёты, перакрываючы забруджаным
хмарам шлях на Маскву, выклікалі радыяцый
ныя дажджы над тэрыторыяй Беларусі. Мена
віта на апошні факт была зьвернутая ўвага пры
сутных, бо праўду пра Чарнобыль трэба памя
таць заўжды. Як было напісана на адным з пля
катаў: “У таго, хто ня памятае пра мінулае, ня
ма будучыні.”
Выступоўцы зь ліку прадстаўнікоў старэйша
га і маладзейшага пакаленьняў беларускай ды
яспары распавялі падрабязнасьці страшнай
аварыі і выказалі свае думкі наконт яе. Сярод
іншага, было адзначана, што варта разглядаць Чарно
быль ня толькі як канкрэтную катастрофу 1986га году,
але таксама як сымбаль агульнага маральнага заняпа
ду. Сапраўды, некаторыя пытаньні, якія ўзьнікаюць пры
развагах пра Чарнобыль, ня маюць простага адказу.
Якім шляхам зараз ідзе Беларусь? Што значыць для бу

Здымак А. Старкова

дучыні нацыі павышэньне ўжываньня алькаголю ды
колькасьць самазабойстваў сярод насельніцтва? Які за
раз стан беларускай мовы? Ці сталі грамадзяне Бела
русі большымі патрыётамі сваёй краіны за 18 гадоў не
залежнасьці? Які стан здароўя нацыі, у тым ліку і ў су
вязі з Чарнобылем? Нарэшце, што мы – беларусы Амэ

Паседжаньне
Прэзыдыюму
Рады БНР

У

НьюЁрку 25га крсавіка 2009
га году прайшло паседжань
неПрэзыдыюму Рады Беларус
кай Народнай Рэспублікі, якое вяла
Старшыня Рады Івонка Сурвілла, па
чаўшы яго хвілінай цішы па адыйшоў
шыя сябрах Рады.
Былі заслуханыя, абмеркаваныя і пры
нятыя справаздачы Старшыні Рады, яе
заступнікаў, сакратара і скарбніка.
Потым абмяркоўваліся міжнародныя
падзеі датычныя Беларусі, а таксама па

дзеі ўнутрыбеларускага палітычнага
жыцьця.
Акрамя гэтага былі абмеркаваныя
кандыдатуры новых сяброў Рады БНР,
стан фінансаў пасьля збору ахвяравань
няў на Дар Сакавіка, а таксама пытань
ні, зьвязаныя з захоўваньнем архіву
Рады БНР.
Шмат ўвагі на паседжаньні сябры
Прэзыдыюму надалі сёньняшняй дзей
насьці Фундацыі імя П. Крэчэўскага і
плянам на будучыню гэтай установы.

Імя: __________________________________________________
Дарослых ($25): ___, дзяцей ($10): ___ Усяго дасылаю: $ ____
Ваш тэлефон: _______________ Email адрас: ______________
Паштовы адрас: ________________________________________
________________________________________
Ці трэба Вас забіраць з прыпынку цягніка?___

Калі? _______

Ці даслаць Вам мапу з інструкцыяй, як даехаць да парку? ____

рыкі – робім для таго, каб палепшыць эканамічную,
палітычную, сацыяльную сытуацыю ў Беларусі? І ці гэ
та ў нашых сілах?...
Арганізацыяй мітынгу і атрыманьнем дазволу на яго
правядзеньне займалася БАЗА і ЗБМА.

Прэсслужба ЗБМА

КУПАЛЬЛЕ
Запрашаем разам адзначыць старадаўнюю рамантычную традыцыю
КУПАЛЬЛЯ і правесьці незабыўны адпачынак у кампаніі суродзічаў на
ўлоньні прыроды. Купальскі вечар пачнецца з прызначэньня Князя-Купаліша і Купалінкі, якія распаляць вогнішча. Уночы нячысьцікі выкрадуць Купалінку. Каб даведацца пра іншыя падзеі і абрады купальскай ночы далучайцеся да нас. Пачастуйцеся крупнікам, у склад якога па традыцыі ўваходзяць 50 лекавых траваў. Можа каму з вас пашанцуе знайсьці сваю папараць-кветку ў гэтую чароўную ноч.
Калі:

20-21 чэрвеня 2009 году (Купальская ноч у суботу 20 чэрвеня).

Дзе:
Транспарт:

Парк Ward Pound Ridge Reservation у Cross River, NY 10518
цягніком са станцыі Grand Central да прыпынку Katonah.
Гэта прыкладна гадзіна язды цягніком ад Мангэтану на
Metro North, Harlem Line.
Кошт:
$25 дарослым, $10 дзецям меншым за 12 гадоў. Чэкі выпісвайце на Mr. & Mrs. Ryzy з адзнакаю “Купальле” і дасылайце
разам з формаю, надрукаванаю ніжэй зьлева, на адрас:
Piotr & Lena Ryzy
20 Old Locust Avenue
Cortlandt Manor, NY 10567
Кантакты:
Пётра і Алена РЫЖЫЯ, тэл. (914) 522 - 0742,
эл. пошта: LenaBelarus@aol.com
Што будзе:
купальскія песьні й танцы на працягу ўсёй ночы, спартовыя
спаборніцтвы й гульні, гатаваньне страваў (прыносьце ежу,
грылі там будуць).
Захапіце з сабою: - беларускія строі ці адзеньне з сымболікай; дзяўчатам
- доўгія спадніцы, хлопцам - доўгія сьветлыя штаны, ня
шторты (толькі на час сьвяткаваньня);
- ежу, напоі, спальныя мяшкі, намёты, калі будзеце спаць;
- $8 (з аўта ў незалежнасьці ад колькасьці пасажыраў) за
ўезд у парк (бясплатна пасьля 5-й гадзіны вечара).
Арганізатары забясьпечаць пітную воду і паліва для вогнішчаў і грыляў.

УВАГА! Колькасьць удзельнікаў абмежаваная (умовамі
парку) да 40 чалавек, таму дасылайце рэгістрацыі загадзя.
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91-я ўгодкі
БНР ў
Мэльбурне
(Аўстралія)

Б

еларусы Мэльбурну адзна
чылі 91я ўгодкі абвешчынь
ня незалежнасьці Беларус
кай Народнай Рэспублікі ў чацьвер 4
га красавіка 2009 году на зборцы Бе
ларускага Сацыяльнага Клюбу Пэн
сіянэраў. Акадэмію арганізавалі Бе
ларускі Цэнтральны Камітэт у Вікто
рыі супольна з парафіяй БАПЦ сьв.
Віленскіх Пакутнікаў.
Урачыстая акадэмія пачалася а 10
й гадзіне раніцы. Адкрыў яе Старшы
ня БЦК Янка Барысевіч, прывітаўшы
прысутных ды сказаўшы кароткую
прамову пра гістарычныя падзеі, якія
адбыліся у 1917—1918 гадох.
Тады Аўген Груша прачытаў прыві
таньні, дасланыя на імя Фэдэральнай
Рады Беларускіх Арганізацыяў Аў
страліі. Першае прывітаньне было ад
Старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілла,
а за ім ад іншых беларускіх арганіза
цыяў сьвету.
Пасьля гэтага Аўген Груша прачы
таў кароткі рэфэрат на тэму дня і за
кончыў яго дэклямаваньнем верша
Міхася Машары “25 Сакавіка”.
А. Груша таксама прачытаў урывак з
паэмы Якуба Коласа, у якім удала з
гумарам апісана беларускае сялян
скае жыцьцё, што прысутным вельмі
спадабалася.
Акадэмія закончылася агульным
сьпяваньнем беларускага нацыяналь
нага гімну “Мы выйдзем шчыльнымі
радамі”.

Аўген ГРУША
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Угодкі БНР у Вашынгтоне
(З прамовы-інтэрвію др. Вітаўта Кіпеля каля помніка ахвярам камунізму)

А

дзначэньне Дня Незалежнасьці
Беларусі БеларускаАмэрыкан
скае Задзіночаньне, беларусы
акругі Калюмбія ды сумежных штатаў,
пачалі ў сталіцы каля помніка ахвярам
камунізму. У значнай меры для нас, бела
русаў, гэта сымбалічна, бож Беларуская
Народная Рэспубліка, абвешчаная ў
Менску 91 год таму, сталася якраз аднэй
зь першых ахвяраў камунізму расейскай
формы. Ахвярамі камунізму сталіся так
сама й абаронцы гэтай дзяржавы, гера
ічныя ўдзельнкі Слуцкага паўстаньня, а
таксама ўдзельнікі дзясяткаў сялянскіх
збройных уздымаў, пасьля чаго пачаліся
нашы пэрсанальныя ахвяры: Фабіян
Шантыр, “айцы БССР”, беларускія эсэ
ры, нацдэмы, раскулачанае сялянства, і
г. д. Камунізм на Беларусі быў зьнішчаль
ны – разбурыў нацыянальныя традыцыі,
падбіў культурнамоўныя асновы нацыі.
Гэты манумэнт у Вашынгтоне сымба
лізуе й мільёны нашых беларускіх ахвя
раў. Праўда, гэтак, відаць, было накана
вана, каб і ў Беларусі стаўсястварыўся
помнік ахвярам камунізму. У адрозьнень
не аднак ад помніка ў Вашынгтоне, наш
беларускі манумэнт быў створаны самым
камунізмам. Ён жудасны, а імя яму КУ
РАПАТЫ. Курапаты – гэта помніксьвед
ка злачынстваў камунізму на нашай
зямлі. Неабходна тут таксама пад
рэсьліць, асабліва для будаўнікоў амэры
канскага мэмарыялу ахвярам камунізму,
што беларуская думка дакумэнтавала
злачынствы камнуізму як для гісторыі бе
ларускае нацыі, гэтак і для ўсяго чалаве
цтва.
Гэтак, ужо ў 30х гадох Францішак
Аляхновіч выдатна апісаў у сваіх успамі
нах – кнізе “У кіпцюрох ГПУ”, аднэй зь
першых у сусьветнай літаратуры – анты
людзкасьць камунізму ня толькі на Са
лаўках, але наагул. Наш дакумэнтальны
мартыралёг улучае таксама й публікацыі
аб камуністычных канцлягерах на Бела

морБалтыцкім канале (Пётра Палягош
ка), КалымеМагаданеСеданлагу (Мі
хась Кавыль, Масей Сяднёў), Байкал
Амурскіх будоўлях (Яўхім Кіпель), у Ка
захстанеСібірыДалёкім Усходзе (На
тальля Арсеньнева, Аўген Калубовіч, Ля
вон Савёнак). Айцец Язэп Германовіч за

ларускай культуры. Цяпер Беларускі
Мартыралёг (сваім часам узначальваны
Васілём Быкавым) ды шматлікія тамы
Леаніда Маракова трымаюць нашу па
мяць пра ахвяры камунізму ў Беларусі.
Ускаладаючы перад гэтым помнікам, у
небудзённы для беларусаў дзень, вянок

дакумэнтаваў канцлягеры на тысячакіля
мэтровай паласе ад Байкалу да Ўладзі
вастоку, Ларыса Геніюш пакінула бесь
сьмяротны дакумэнт пра зьдзекі на са
вецкай Поўначы, а Ўладзімер Жылка па
кінуў беларускаму народу літаратурны
тэстамэнт як сьведчаньне нішчэньня бе

белачырвонабелых ружаў, мы ўсе – а я
бачу, што быльшыня прысутных тут
прадстаўляюць маладзейшае пакаленьне
– аддаём пашану стваральнікам Беларус
кай Народнай Рэспублікі ды цьвёрда вы
казваем наша дзяржаўніцкае – ЖЫВЕ
БЕЛАРУСЬ!

“Вясна, хадзі ў двору!” Імпрэза ў ТБК у Літве
Ш
У

то і казаць – вясна сёлета за
блукала недзе сярод халадоў.
А тут тэлефануе мне Алена
Рыжая: ‘’Валя, на мне ажно скура га
рыць, так хочацца гукнуць вясну!’’ ‘’Ну,
– кажу, – ня можнаж дапусьціць, каб
яна на табе згарэла. Хочацца – значыць
гукнем.’’
Сябрам БАЗА я расказала пра стара
даўні беларускі абрад Гуканьня вясны,
пра тое, як 25 сакавіка 1987 году менская
моладзь праводзіла гэты абрад на Траец

кім прадмесьці, калі на дзяўчат у строях і
вяночках ды хлапцоў у вышыванках з са
ламянымі птушкамі ў рукох раптоўна
накінуліся і пачалі зьбіваць былыя аўган
цыінтэрнацыяналісты, загартаваныя ў
баёх. Ім загадалі біць моладзь, якая раз
маўляе і сьпявае пабеларуску, бо, маў
ляў, яны хочуць адрадзіць фашызм. Пры
тым міліцыя, якая стаяла навокал, адра
зуж некуды зьнікла. Праўда, хутка тыя
плячыстыя ваякі схамянуліся, што перад

Заканчэньне на бачыне 13

апошнюю суботу красавіка ў Та
варыстве Беларускай Культуры
ў Літве адбылася імпрэза, пры
сьвечаная ўгодкам Чарнобыльскай траге
дыі. Прайшло 23 гады з таго дня, а боль
не сьціхае, і наступствы яе яшчэ будзе ад
чуваць не адно пакаленьне. Я памятаю 26
красавіка 1986 году. У Вільні быў цёплы,
сонечны дзень, і, чамусьці, лісьце на дрэ
вах скручанае. Людзі адпачывалі, зага
ралі, працавалі на лецішчах і ня ведалі,
што здарылася бяда, такая, як у Херасіме
і Нагасакі ў 1945 годзе.
Маладых людзей хутка пачалі прыму
сова забіраць ваенкаматы на ліквідацыю
аварыі. Пра чарнобыльскую трагедыю
расказаў чалец ТБК Андрусь Старавой
таў. Ён тады жыў у Хойніках і бачыў, як
радыяцыя ўздзейнічала на здароўе лю
дзей. Чарніцы вырасьлі як сьлівы, у той
год было вельмі шмат белых грыбоў, і
ніхто ня ведаў, што дары лесу нельга
ўжываць у ежу.
Выступленьне Андруся Старавойтава
зьмястоўна дапоўніў журналіст Ёнас
Лаўрынавічус і Леакадзія Мілаш.
Сёньня мы больш дасьведчаныя – у
кастрычніку ў Вільні прайшла канфэрэн
цыя, прысьвечаная наступствам Чарно
быля, пад патранажам прафэсара Юрыя
Бандажэўскага. Ён некалькі разоў высту
паў і ў ТБК, даклады канфэрэнцыі выда
дзеныя асобным зборнікам.

Чарнобыльская тэма выклікала шмат
дыскусіяў, бо напрыканцы мінулага году
ўлады Беларусі агучылі рашэньне буда
ваць АЭС у беларускай Швэйцарыі, так
назваў Астравеччыну яе ўраджэнец, пра
фэсар Адам Мальдзіс. “Будаваць АЭС на
тэрыторыі Беларусі – гэта зусім не рэ
гіянальная праблема, гэта агульнанацыя
нальная бяда” (газэта “Ніва” № 2. арт.
У. Хільмановіча). Сваё рашэньне аднос
на будаўніцтва АЭС у запаведніку “Бла
кітных азёр” выказала і ТБК.
У другой частцы імпрэзы быў паказаны
фільм Уладзімера Коласа “Дзёньнік”.
Прэзэнтацыя гэтай стужкі ў Вільні адбы
лася таксама і ў ЭГУ. На паказах пры
сутнічалі студэнты і сябры ТБК. Аб пра
цы над фільмам распавёў аўтар і рэжысэр
У. Колас.
З канцэртнай праграмай перад прысут
нымі выступіла самая маленькая ўдзель
ніца Ксенія Мілаш.
За кубкам гарбаты яшчэ доўга працяг
валася абмеркаваньне Чарнобыльскай
тэмы, бо чорная пляма Чарнобыля ля
жыць ня толькі на Беларусі, але і на сэр
цах многіх беларусаў, кудыб іх лёс не за
кінуў. За кубкам гарбаты гэтым разам
адзначылі і чарговыя ўгодкі з дня нарад
жэньня аднаго з актыўных чальцоў ТБК
Фаіны Радзюкевіч.
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СТАРЫ ЗНАЁМЫ: яшчэ раз пра фальсыфікацыі Лофтуса
Н

апачатку 1980х гадоў
тэма Другой сусьвет
най вайны ў Беларусі
раптам стала здабыткам шыро
кай публікі ў Амэрыцы, а пазь
ней і ў сьвеце. Адбылося гэта
дзякуючы юрыстуамэрыканцу
ірляндзкага паходжаньня Джону
Лофтусу, які стварыў сэнсацыю
сваімі выступамі ў друку, на тэ
лебачаньні і ў галіне папулярнай
літаратуры пра спэцслужбы.
Цыкляпічнае нагрувашчаньне
жудасных (і непраўдзівых) зьве
стак пра злачынствы калябаран
таў, дзёрзкую сваволю ЦВУ і
Дзярждэпартамэнту з дамеш
кам невялікай колькасьці рэаль
ных (і не інкрымінуючых) фак
таў стварае ўражаньне таго, што
Лофтус меў сваёй сапраўднай
мэтай не выкрыцьцё злачын
стваў, а жаданьне злупіць сабе
“хуткага даляра” з грамадзкась
ці, пусьціць як найшырэй сэнса
цыйныя зьвесткі пра быццам
існаваўшыя парушэньні амэры
канскіх законаў амэрыканскімі
дзяржаўнымі структурамі. Пер
шым крокам у “бізнэспляне”
Джона Лофтуса стала тэлевізій
ная перадача “60 хвілін” з удзе
лам Майка Ўоласа. Абвінава
чаньні стварылі хуткую сэнса
цыю, Майк Ўолас атрымаў
прэмію “Эмі”, свае “15 хвілінаў
славы” атрымаў і Лофтус.
Неўзабаве, у кастрычніку
1982 году, выйшла кніга “Сак
рэт Беларусі”, у якой была вы
кладзеная тэорыя пра тое, як та
гачасныя амэрыканскія дзярж
установы (войска, спэцслужбы,
асабліва, зьнешнепалітычнае ве
дамства) уступілі ў кантакт з на
цыстоўскімі вайсковымі злачын
цамі зь ліку немцаў і прадстаў
нікоў народаў Усходняй Эўро
пы. Затым яны ўтварылі анты
дзяржаўную змову і праз “сак
рэтную структуру” ў Дзярждэ
партамэнце масава ўвезьлі ў
краіну нацыстоўскіх злачынцаў
з мэтаю стварэньня вайсковых
сілаў для змаганьня з камуніз
мам. Гэта было зроблена бязь
ведама Кангрэсу, прэзыдэнта ды
іншых належных уладаў і харак
тарызуецца Лофтусам у кнізе як
“бунт”, “сваволя”, “злачын
ства” і падобна.
Па незразумелых Лофтусу
прычынах найбольш актыўным
супрацоўніцтва “змоўшчыкаў”
зь Дзярждэпу і спэцслужбаў бы
ло менавіта зь беларускімі “на
цыстамі”, якія апынуліся пасьля
вайны ў акупаванай аліянтамі
Нямеччыне. Па Лофтусавых
падліках, на пачатак 1980х га
доў колькасьць беларусаўкаля
барантаў, якіх ён аўтаматычна
запісаў у ваенныя злачынцы,
склала “як мінімум 300 асобаў”.
Лофтус сутыкнуўся з гэтай
зьявай падчас сваёй працы ў
якасьці, як ён піша, “фэдэраль
нага пракурора” ва Ўправе спэ
цыяльных расьсьледваньняў
(УСР, OSI паангельску), дзе
стаў працаваць неўзабаве пась
ля атрыманьня юрыдычнай аду
кацыі ў 1979 г. УСР займалася
праверкай інфармацыі пра ваен
ных злачынцаў у ЗША. На пра
цягу двух гадоў працы з даку

мэнтамі Лофтус, па ягоных сло
вах, прыйшоў да высновы аб
існаваньні змовы, і калі ягоная
зацікаўленасьць да гэтай тэмы
стала вядомая кіраўніцтву, то
яго хутка зволілі. Затым ён вы
рашыў данесьці сваю інфама
цыю да грамадзтва. У выніку бы
ла зробленая перадача “60 хві
лін” і напісаная кніга.
Такое прыкладна ўражаньне
можа скласьціся пасьля знаём
ства з выступамі Лофтуса ў дру
ку і павярхоўнага прагляду яго
най кнігі. Але калі ўчытацца і
пільней паглядзець на факты, вы
кладзеныя Лофтусам, іхную ін
тэрпрэтацыю і спасылкі на кры
ніцы, то вымалёўваецца зусім
іншая карціна.
Першае — крэдэнцыі самога
Лофтуса. Аказваецца, па цьвер
джаньні ягонага кіраўніка ў УСР
Алана Раяна, Лофтус быў зусім
не “фэдэральным пракурорам”,
а дапамаговым супрацоўнікам,
які займаўся падрыхтоўкай да
кумэнтаў для юрыстаў УСР.
Другое — высновы кнігі (“рос
шукаў”). Калі “асьлепленыя ан
тыкамунізмам” энтузіясты ха
лоднай вайны стваралі антыка
муністычнае войска з “нацыс
таў” — навошта было завозіць
яго ў Амэрыку, за тысячы міляў
ад плянаванага тэатру баявых
дзеяньняў ва Ўсходняй Эўропе?
Лофтус нават не задае сабе та
кога пытаньня.
Трэйцяе — час пачатку Лоф
тусавай “асьветніцкай” дзей
насьці супадае з пад’ёмам ціка
васьці да Галакосту і ваенных
злачынстваў, калі паўсюль сталі
зьяўляцца артыкулы, кнігі, філь
мы па гэтай тэме, калі людзі
сталі рабіць на гэтым кар’еры,
рабіць “бізнэс”.
Усё вышэй сказанае наводзіць
на эканамічныя, а не альтруіс
тычныя матывы імкненьня Лоф
туса “данесьці да сьвету інфар
мацыю пра злачынную змову
супраць Амэрыкі”.
Калі зьвярнуцца да кнігі “Са
крэт Беларусі”, першае, што
кідаецца ў вочы, гэта неахай
насьць ва ўжываньні імёнаў і та
понімаў: “Радіслаў” Астроўскі
(замест Радаслаў), “Баронаві
чы” (замест Баранавічы), Чара
пукан (замест Чарапук), аўтар
нават здолеў напісаць з памыл
камі імёны абодвух сваіх кіраў
нікоў па працы ў УСР (поўны
сьпіс хібаў пададзены ангель
скім славістам Джымам Дын
глі). Відаць, што кніга рабілася
на хуткую руку, калі было на
роблена столькі элемэнтарных
памылак.
Але памылкі ў напісанньні ня
йдуць ні ў якае параўнаньне з
тымі хібамі й адкрытай фаль
сыфікацыяй, якую Лофтус ужы
вае праз усю кнігу і паўтарае
пасьля ў інтэрвію і газэтных ар
тыкулах. Паўсюль ён ня робіць
розьніцы паміж працай у якіх
заўгодна структурах мясцовай
адміністрацыі ў часы нямецкай
акупацыі і ваеннымі злачын
ствамі. Паўсюль не абцяжарвае
сябе доказамі, калі гаворыць пра
беларускіх дзеячоў як пра зла
чынцаў.

Асноўнай ахвярай сфальсыфі
каваных абвінавачваньняў стаў
Станіслаў Станкевіч, літарату
разнаўца і рэдактар, які падчас
вайны быў адзін час бургаміс
трам Барысава. У сваёй кнізе
Лофтус сьцьвярджае, што Стан
кевіч быў асобаю, якая аддала
загад і кіравала зьнішчэньнем
гэбраяў Барысава ў кастрычніку
1941 г. Падставай для гэтага,
згодна з Лофтусам, ёсьць рапарт
Зёнекена, што ўжываўся як
адзін з дакумэнтаў на Нюрнбэрг
скім працэсе. Спасылаючыся на
гэты дакумэнт, Лофтус піша:
“Станкевіч даў загад (начальні
ку паліцыі бясьпекі Эгафу) за
біць каля 7 тысячаў мужчынаў,
жанчынаў і дзяцей” (ст. 27). У
самым дакумэнце словаў пра
тое, што такі загад аддаваў
Станкевіч, нідзе няма. Больш та
го, як вядома, бургамістры ня
мелі ніякай улады над паліцыяй

бясьпекі, якая непасрэдна падпа
радкоўвалася нямецкаму кіраў
ніку СС і паліцыі са штабам у
Магілёве. Лофтус пайшоў на
адкрытую фальсыфікацыю і па
клёп, каб падагнаць факты пад
сваю сэнсацыю аб “укрываньні
нацыстоўскіх злачынцаў” ула
дамі ЗША.
Падобнымі інсінуацыямі ў ад
рас Радаслава Астроўскага,
Францішка Кушаля, Вітаўта Ту
маша ды іншых беларускіх дзея
чоў поўніцца ўся кніга Лофтуса.
Выглядае, што знайшоўшы не
калькі дакумэнтаў пра перамовы
паміж былымі беларускімі каля
барантамі й амэрыканскімі спэц
службамі, Лофтус прыдумаў
займальны дэтэктыўны сюжэт з
мажлівасьцямі далейшай фінан
савай эксплюатацыі тэмы. За
тым наняў некага запоўніць сю
жэт агульнай фактурай (Лофтус
не валодае мовамі першакрыні
цаў, на якія спасылаецца), ня ду
жа абцяжарваючыся праўдзі
васьцю і аўтэнтычнасьцю сваіх
знаходак. Вынікам гэтага “біз
нэспляну” і стала кніга “Сакрэт
Беларусі”, якая неўзабаве была
выдадзеная таксама ў Брытаніі
(з даданьнем пэрлінаў кшталту
“Ckryvana Library” пра Бібліятэ
ку Скарыны/ Skaryna Library ў
Лёндане), выйшла ў Францыі ў
перакладзе (“Жудасны сакрэт”,
1985), і была перавыдадзеная
паангельску ў папяровай во
кладцы ў 1989 годзе.
Падняўшы моцную газэтную
буру, тэма змусіла Генэральную

справаздачную ўправу (ГСУ, па
ангельску GAO) — юрыдычны
аддзел Кангрэсу ЗША — пра
весьці некалькі расьсьледвань
няў у дадатак ўжо праведзенага
яшчэ перад “знаходкамі” Лотуса
ў 1978 г. Лофтус выклікаўся для
паказаньняў у гэтай справе. У
выніку было канстатавана, што
высновы, прыведзеныя ў кнізе,
расьсьледваньнем не пацьвяр
джаюцца. Бура празь нейкі час
сьціхла.
Кніга была шырака і са смакам
цытаваная ў Савецкім Саюзе,
але не выклікала цікавасьці на
вукоўцаў у Вольным сьвеце. Ці
кава, што яе абсалютова ігнару
юць або згадваюць як хібную
амаль усе сур’ёзныя дасьледчы
кі, якія займаюцца гісторыяй
амэрыканскіх спэцслужбаў. На
жаль, гісторыкі, якія займаюцца
Галакостам і нацыстоўскімі ва
еннымі злачынствамі, часам нек
рытычна цытуюць і пераказва
юць цьверджаньні Лофтуса з
усімі фактычнымі і правапіснымі
памылкамі.
Па старонках быццам салід
ных выданьняў зноў гуляюць
інсінуацыі наконт т. зв. “мясь
ніка Барысава” Станкевіча і Ку
шаля з памагатымі, якія, “заліў
шы вочы гарэлкай, гвалцілі
дзяўчат перад расстрэлам і разь
бівалі галовы адным немаўля
там, а іншых укідалі жывымі ў
магілы, каб яны задыхаліся пад
трупамі бацькоў. Кушалевы 20
тысяч мужыцкіх тэрарыстаў
уцяклі на Захад ад савецкіх бая
вых танкаў і ў апошні год вайны
змагаліся ў розных частках СС”
(гэтак у тэксьце, гл. Hersh,
Burton. The Old Boys: The
American Elite and the Origins of
the CIA. New York: Charles
Scribner’s Sons, 1992, стар. 275
276). Нажаль, недаказаныя абві
навачаньні супраць беларускіх
нацыянальных дзеячоў разый
шліся далёка, і ў пэўных антыбе
ларускіх колах удзел Станкевіча
ў забойстве гэбраяў Барысава
або кроў 42 тысячаў менскіх гэб
раяў на руках Тумаша ўспрыма
юцца як аксіёма.
Цяпер гэтыя фальсыфікацыі з
друкаваных выданьняў перахо
дзяць у інтэрнэт. Лофтус нясе
немалую частку адказнасьці за
пашырэньне хлусьні. Асаблівай
увагі й асобнага артыкулу выма
гаюць спасылкі, пададзеныя
Лофтусам у ягонай кнізе. На
зваўшы Галакост у Беларусі
“ўнікальным, бо ні ў воднай
іншай нацыі пад нямецкай аку
пацыяй насельнікі не перасьле
давалі гэтак жорстка і з гэткім
энтузіязмам сваіх суседзяў(гэб
раяў), Лофтус, вокам не мір
гнуўшы, узводзіць хлусьню на
цэлы народ, ігнаруючы дакумэн
ты, сотні й тысячы сьведчаньняў
самых гэбраяў аб адваротным.
Цікава, што, прайшоўшыся па
спасылках Лофтуса, чытаем у
згаданых ім першакрыніцах —
нямецкіх дакумэнтах – зусім ад
варотнае ягонаму гнюснаму па
клёпу! Немцы скардзяцца, што
беларускае насельніцтва немаг
чыма было мабілізаваць на па
громы супраць гэбраяў.

Вычарпаўшы мажлівасьці па
стварэньні сэнсацыяў на “бела
рускай” глебе, Лофтус працяг
вае далей распрацоўваць зала
тую жылу “выкрыцьця” працы
амэрыканскіх спэцслужбаў. Зга
даўшы напачатку пэрспэктывы
расьсьледваньня масавага пе
ракіду ў ЗША былых агентаў
шахскай (іранскай) тайнай палі
цыі Савак, Лофтус затым пера
ключыўся на сувязі ЦВУ з араб
скімі (“Мусульманскія браты”)
ды іншымі мусульманскімі тэра
рыстамі. Таксама заняўся вы
крыцьцём амэрыканскіх і наагул
заходніх спэцслужбаў, якія ні
быта змагаліся супраць гэбраяў і
стварэньня Дзяржавы Ізраіль
(кніга “Сакрэтная вайна су
праць гэбраяў”).
У кнізе “Ганебная тройца” вы
крывальнік Лофтус раскапаў
існаваньне злачыннай змовы па
між нацыстамі, Ватыканам і Са
ветамі. Сэнсацыйныя знаходкі
(ці дакладней: прыдумкі) Лофту
са зноў не выклікалі цікавасьці ў
навукоўцаў, але затое далі Лоф
тусу працу ў некалькіх радыё
праграмах.
Паралельна Лофтус выстаў
ляў сябе як экспэрта па Гала
косьце, у выніку чаго здабыў
працу пры Галакостмузэі ў
Флярыдзе.
Працаваў Лофтус і на тэлеві
зійным канале FoxNews, але
быў звольнены ў 2005 г. дзеля
таго, што ён падаў непраўдзівую
інфармацыю пра аднаго арабска
га бізнэсмэна, назваўшы яго тэ
рарыстам і падаўшы ягоны да
кладны адрас. Той чалавек ужо
зьехаў, а сям’я, якая пасялілася
ў прададзеным ім доме, стала
атрымліваць пагрозы і пабітыя
шыбы. Характэрна, што араб,
якога Лофтус аб’явіў тэрарыс
там, ня быў суджаны ці абвіна
вачаны амэрыканскімі або іншы
мі ўладамі. Гэты стыль паводзі
наў дужа знаёмы з часоў Лофту
савага трактаваньня беларусаў.
Апошнім часам грамадзкую
ўвагу ўсё больш прыцягвае тэма
Другой сусьветнай вайны ў Бе
ларусі. З аднаго боку гэта выклі
кана дыскусіямі ў сеціве, з дру
гога — зьяўленьнем шматлікіх
фатаздымкаў часу вайны і аку
пацыі ў Беларусі, некалькіх кні
гаў, выхаду галівудзкага фільму
“Няскоранасьць” пра партызан
скі атрад братоў Бельскіх.
Атаесамленьне беларускага
нацыянальнага руху з нацыз
мам, агульнае абвінавачаньне ў
калябарацыі з нацыстамі ўсіх бе
ларускіх нацыянальных дзея
чоў, перанос гэтых абвінава
чаньняў на сучасных беларускіх
адраджэнцаў — вось чарговыя
(але ня новыя) крокі антыбела
рускіх сілаў. У прынцыпе такая
экстрапаляцыя – працяг бела
рускага нацыянальнага руху ад
беларускіх актывістаў 1940х да
адраджэнцаў 1980х безумоўна
мае рацыю. Але паклёпніцкія
агульныя абвінавачаньні ў “на
цызме” і ў ваенных злачынствах
мусяць атрымаць адпаведны ад
пор. Поўная інфармацыя пра
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Беларусь за месяц
Чарнобыльскі шлях – 2009
Сёлетняя акцыя, што трады
цыйна ладзіцца апазыцыяй на
ўгодкі Чарнобыльскай катастро
фы, была самай малаколькаснай
за 20 гадоў. У ёй узялі ўдзел ня

Праўда, Лукашэнка адразу ня
даў адказу, ці паляціць у Прагу.
Выказвалася меркаваньне, каб
ня здарыўся скандал (супраць
прыезду кіраўніка Беларусі рэз
ка выказаўся прэзыдэнт Чэхіі

леньне старых вывіхаў – гэта
звышзадача. І хай гэты шлях па
чынаецца як мага хутчэй –
“хоць птушкай, хоць чучалам”,
як у тым анэкдоце”.
Аляксандар Класкоўскі пазы
тыўна таксама ацаніў запра
шэньне Лукашэнкі ў Ватыкан:
“Якбы хто ня ставіўся да Лука
шэнкі, але для паліканфэсійнай
Беларусі гэта стане сымбаліч
най падзеяй. І таксама пад
крэсьліць яе гістарычную духоў
ную сувязь з Эўропай”.

Навумаў сам папрасіўся
ў адстаўку

больш за 1 000 чалавек. Удзель
нікі акцыі сабраліся на пляцоў
цы перад Акадэміяй навук, пра
вялі гадзінны мітынг, а потым
вуліцамі Хмяльніцкага, Куйбы
шава, Сурганава дайшлі да чар
нобыльскай капліцы, што на
Плошчы Бангалёр.

Запрасілі на саміт
1617 красавіка ў беларускай
сталіцы зь візытам знаходзіўся мі
ністар замежных спраў Чэхіі (гэ
тая краіна зараз старшынствуе ў
ЭЗ) Карэл Шварцэнбэрг. Наш
чадак знакамітага княскага роду
і перадаў кіраўніку Беларусі за
прашэньне на саміт “Усходняга
партнэрства”, які павінен прай
сьці ў Празе 7 траўня. Праграма
“Ўсходняга партнэрства”, куды
ўключаныя шэсьць краінаў бы
лога СССР: Азэрбайджан, Арме
нія, Беларусь, Грузія, Малдова,
Украіна, прадугледжвае экана
мічную інтэграцыю і палітычнае
збліжэньне з Эўразьвязам.

Вацлаў Клаўс, а міністр замеж
ных спраў Нідэрляндаў Максім
Верхоген заяўляў раней, што
ўчыніць абструкцыю) на саміт
паедзе міністар замежных спраў
Сяргей Мартынаў.
Супраць запрашэньня Лука
шэнкі ў Прагу выступілі з сумес
най заявай старшыня Рады БНР
Івонка Сурвілла, экскандыдаты
на прэзыдэнцкіх выбарах лідэр
КХПБНФ Зянон Пазьняк,
Аляксандар Казулін і Станіслаў
Шушкевіч.
Дыскусія вакол запрашэньня
беларускага кіраўніка на саміт
“Усходняга партнэрства” паля
рызуе пэўныя колы беларускага
дэмакратычнага грамадзтва.
Слушнай падаецца думка паліто
ляга і журналіста Аляксандра
Класкоўскага, выказаная на ста
ронках “Нашай Нівы”: “…Бела
русь, паводле змоўчваньня,
ёсьць часткай эўрапейскай цыві
лізацыі. Таму вяртаньне яе ва
ўлоньне Старога сьвету, выпраў

6 красавіка А. Лукашэнка за
даволіў прашэньне міністра ўну
траных спраў Уладзімера Наву
мава аб адстаўцы. Афіцыйная
прычына – стан здароўя. Хоць
знаўцы кажуць, што адыёзнаму
Навумаву на час перамоваў і
інтэнсіфікацыі кантактаў з Эўро
пай, прапанавана схавацца ў
цень. Менавіта ягож падазра
юць у датычнасьці да зьнікнень
ня вядомых асобаў Беларусі –
Юрыя Захаранкі, Віктара Ганча
ра і Анатоля Красоўскага, Зьміт
ра Завадзкага.
Навумаў кіраваў беларускай
міліцыяй ад 25 верасьня 2000 го
ду. За ягонымі плячыма шэраг
скандалаў, у якіх была замяша
ная міліцыя. Вось толькі за
апошнія тры гады: разгон намё
тавага гарадка ў сакавіку 2006
году, падвойнае зьбіцьцё супра
цоўнікамі праваахоўных органаў
Аляксандра Казуліна ў сакавіку
2006 году, справа п’янага аўта
мабіліста Рамана Менцюка, вы
бух на Дзень незалежнасьці і па
галоўная дактыляскапія насель
ніцтва і шмат чаго іншага.
Зрэшты, Навумаў застаецца
публічнай фігурай. Ён працягвае
кіраваць Фэдэрацыяй гакею. А
калі Беларусь атрымае права
правесьці чэмпіянат сьвету па
гэтаму віду спорту ў 2014 годзе,
то рэйтынг Навумава зноў па
паўзе ўверх. Права правядзень
ня першынства будзе выключна
ягонай заслугай.
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Вызвалілі А. Дубскага
Адбылося гэта 15 красавіка.
Сябра “Маладога фронту” зна
ходзіўся ў Бабруйскім сьледчым
ізалятары ад 13 лютага. У гэты
дзень ён быў зьняты зь цягніка ў
Гомелі, калі ехаў з Расеі ў Менск
для ўдзелу ў вулічнай акцыі на
Дзень сьв. Валянціна. Нагадаем,
што ў красавіку 2008 году Арцё
ма ў межах “Справы 14ці” асу
дзілі на два гады абмежаваньня
волі без накіраваньня ў месцы
адбыцьця пакараньня.
У кастрычніку 2008 году ў да
чыненьні да хлопца была заве
дзеная крымінальная справа па
водле арт. 415 КК РБ. (Ухілень
не ад адбываньня пакараньня ў
выглядзе абмежаваньня волі).
Хлопец тады зьехаў ва Ўкраіну.
Вызваленьне Арцёма зьвязалі
зь перамовамі Беларусі наконт
“Усходняга партнэрства”, а так
сама прыездам 16 красавіка мі
ністра замежных спраў Чэхіі Ка
рэла Шварцэнбэрга.
У турме пакуль знаходзяцца
(ад 8 лютага) ваўкавыскія прад
прымальнікі Мікалай Аўтуховіч,
Уладзімер Асіпенка, Юры Ляво
наў. Аўтуховіч абвясьціў 15 кра
савіка галадоўку.
А 20 красавіка іншая ўдзель
ніца “Справы 14ці” Тацьцяна
Цішкевіч абвешчаная ў вышук.
Яна таксама, як і Арцём Дубскі,
была асуджаная на два гады аб
межаваньня волі без накіравань
ня ў месцы адбыцьця пакарань
ня. Тацьцяна зьехала зь Бела
русі і цяпер вучыца ў Польшчы.

Забарона на піва
Зьбіраюцца забараніць рась
піцьцё піва ў грамадзкіх месцах і
ўстанавіць за гэта пакараньне
(штраф). Такая норма ўтрымлі
ваецца ў папраўках у кодэксы па
пытаньнях крымінальнай і адмі
ністрацыйнай адказнасьці. Зако
напраект павінны прыняць ўжо
ўвесну. У сёньняшняй рэдакцыі
Кодэксу прадугледжана адказ
насьць за распіцьцё ў грамадзкіх
месцах толькі мацнейшых алька
гольных напояў.

Таксама плянуецца ўзмоцніць
пакараньне за кіраваньне аўта
мабілем у нецьвярозым стане.

Спорт
4 красавіка стартаваў 19ы
чэмпіянат Беларусі па футболу.
На старт вышлі 14 камандаў,
якія ў 26 турах і вызначаць чэм
піёна (у лістападзе). Найбольш
пакуль тытулаў бралі менскае
“Дынама” (сем) і барысаўскі
БАТЭ (пяць), прычым БАТЭ ста
навіўся найлепшай камандай
Беларусі тры апошнія гады.
22 красавка вызначыліся фіна
лісты Кубку Беларусі па футбо
лу, імі сталі наваполацкі “Наф
тан” і салігорскі “Шахцёр”. Фі
нальная гульня Кубку Беларусі
пройдзе 31 траўня на сталічным
стадыёне “Дынама”.

Уласны карэспандэнт

Да Папы Рымскага
Папа Рымскі Бэнэдыкт XVI
прыняў 27 красавіка ў Ватыкане
кіраўніка Беларусі Аляксандра
Лукашэнку. Асабістая аўдыен
цыя працягвалася 25 хвілін. Бакі
абмеркавалі пэрспэктывы пашы
рэньня супрацоўніцтва паміж
Беларусьсю і Ватыканам. Лука
шэнка запрасіў Бэнэдыкта XVI
наведаць Беларусь, “калі на тое
будзе воля Госпада”. “Наша су
стрэча зацягнулася на доўгія га
ды”, — дадаў А. Лукашэнка.
Пантыфік падарыў Лукашэн
ку сувэнірную манэту, беларускі
кіраўнік — вобраз Ісуса Хрыста,
зроблены зь беларускіх прырод
ных матэрыялаў. У сустрэчы з
Папам браў удзел і малодшы сын
кіраўніка Беларусі Мікалай Лу
кашэнка.
На сустрэчы А. Лукашэнкі зь
дзяржсакратаром Ватыкану
Тарчызіё Бэртонэ размова ішла
аб заключэньні пагадненьня па
між Беларусьсю і рымскака
таліцкай царквой па аналёгіі з
дамовай, якая існуе паміж Бе
ларусьсю і праваслаўнай царк
вой.

Паводле БелаПАН

Беларускі цуд у Нью-ёркаўскай Публічнай Бібліятэцы

У

час, калі ў НьюЁрку, ды й па ўсёй Амэрыцы,
скарачаюцца бюджэты ды ашчаджаюць на па
жарніках і паліцэйскіх, сапраўдным маленькім
цудам выглядае пастанова стварыць, апрацаваць і ката
лягізаваць збор беларускіх архіваў у Ньюёркаўскай
Публічнай Бібліятэцы.
Беларускія архівы ў амэрыканскіх установах, што
праўда, рэч не ўнікальная. Параўнаўча нядаўна Рат
гэрскі ўнівэрсытэт прыняў на захаваньне архівы Бела
рускага Кангрэсовага Камітэту, асабістыя зборы а.
Мікалая Лапіцкага, Івана Касяка й Янкі Запрудніка. Ап
рацоўвала калекцыі Лёля КасоўскаяЛапіцкая.
Стэнфардзкі ўнівэрсытэт у Каліфорніі ў сваіх зборах
мае дакумэнты ня толькі паваеннае эміграцыі (паперы
Юрыя Сабалеўскага, Івана Любачкі), але й ранейшыя.
Сярод іх найперш трэба назваць матэрыялы ARA —
American Relief Administration — арганізацыі, якая на
тэрыторыі былога СССР дапамагала ачуняць насель
ніцтву пасьля грамадзянскай вайны. На падставе гэтых
збораў былі напісаныя навуковая тэза Алесі Кіпель і
публіцыстычная кніга Аляксандра Лукашука “Прыгоды
ARA ў Беларусі”. Некранутыя тамсама яшчэ нашымі да
сьледчыкамі архівы польскае амбасады ў Вашынгтоне,
амбасадар якой атрымліваў паведамленьні ад польскай
выведкі, у тым ліку аб дзейнасьці беларусаў у Польшчы.
Ёсьць беларускія паперы ў Нацыянальным архіве ў
Вашынгтоне, ва ўнівэрсытэце Кэнт штату Агаё (пэрыё

дыка, літаратура пра беларусаў у ЗША), у архівах г.
Блюмінгтон, штат Індыяна (працы І. Любачкі), у Ка
люмбійскім унівэрсытэце (у прыватнасьці, архівы губэр
натара Менскай губэрні перад 1914 г.), у Інстытуце
Пілсудзкага (архівы беларускай палітычнай дзейнасьці
1918—1920 гг., нібыта ёсьць аўтографы Алеся Гаруна).
У 1960х гадох у Мінэсоце быў створаны Дасьлед
чыцкі Цэнтар Гісторыі Эміграцыі, на сёньня — адзін з
найбольшых у ЗША. Тут захоўваюцца архівы Васіля
Пунтуса, царквы сьв. Юр’я ў Чыкага, сем’яў Будзькаў
БяленісаўПануцэвічаў, Вінцэнта ЖукГрышкевіча,
Юрыя Сабалеўскага, збор дакумэнтаў беларускіх фэс
тываляў у НьюДжэрзі, матэрыялы з жыцьця беларусаў
у Індыяне, Ільлінойсе, Мічыгане.
Штo аб’ядноўвае ўсе гэтыя зборы — яны не заката
лягізаваныя, а таму дасьледчыкам на сваю рызыку трэба
кідаццца ў мора папераў, ня ведаючы, што чакае іх у чар
говай скрынцы. Беларускі збор у Ньюёркаўскай
Публічнай Бібліятэцы кардынальна іншы.
Як вядома, яшчэ ў 1999 г. сям’я Кіпеляў перадала ў
бібліятэку вялікую калекцыю эміграцыйнай беларусікі.
У гэтым было нешта сымбалічнае, бо менавіта ў будын
ку гэтай бібліятэкі часта адбываліся працоўныя спат
каньні Вітаўта Тумаша, Уладыкі Васіля (Тамашчыка),
Антона Адамовіча, Натальлі Арсеньневай, Зоры й
Вітаўта Кіпеляў, Янкі Запрудніка, Антона Шукелойця
— сябраў Беларускага Інстытуту Навукі й Мастацтва.

Зь бібліятэкаю БІНіМ доўга й плённа супрацоўнічаў, да
памагаючы ствараць беларускі аддзел, арганізоўваючы
выставы, прысьвечаныя беларускаму друку, Францішку
Скарыне, Янку Купалу й Якубу Коласу.
Першая частка калекцыі — манаграфічная — была за
каталягізаваная ў 2006 г., кожнае выданьне атрымала
свой нумар, але тым ня менш яна захоўваецца як
адзінка, пра што сьведчыць пазнака ў бібліяграфічным
запісе — Gift, Zora and Vitaut Kipel.
Праца над другой часткаю, што ўвабрала ў сябе
эміграцыйныя пэрыёдыкі, была скончаная ў лістападзе
мінулага году. Цяпер яна перахоўваецца ў 64 скрынях і
мае назоў “Zora and Vitaut Kipel Collection of Belarusian
Periodicals and Newspapers, 1919—2001”. Кожны чытач
можа замовіць гэтую калекцыю, папярэдне азнаёміўшы
ся з кароткім вопісам яе (дастаткова завітаць у біблія
тэчны каталёг — catnyp.nypl.org). Неўзабаве на афіцый
най старонцы бібліятэкі (www.nypl.org) будзе выстаўле
ны поўны вопіс.
Заставалася трэцяя частка, найбольш унікальная —
архіўная. Але часу (і адпаведна — фінансаў) на апра
цоўку яе патрабавалася болей. Ва ўмовах, калі Славян
скі аддзел спыніў сваё існаваньне як асобная адзінка,
калі бібліятэка вымушана зьмяняць сваю структуру й
стратэгію, была вялікая небясьпека, што калекцыя бу
дзе адкладзена на далёкую паліцу — у чаканьні лепшага
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Паміж Усходам ды Захадам
Н

а саміце Эўразьвязу 20
сакавіка было прыня
тае рашэньне запрасіць
Беларусь да ўдзелу ў новым эў
рапейскім пачынаньні, пралябія
ваным Польшчай ды Швецыяй,
– так званым “Усходнім партнэр
стве” (УП). Афіцыйна праграма
павінна ўступіць у сілу на сусрэ
чы кіраўнікоў запрошаных кра
інаў – акрамя Беларусі, гэта
Ўкраіна, Малдова, Грузія, Арме
нія ды Азэрбайджан – і кіраў
нікоў краін Эўразьвязу ў Празе
7 траўня. Яшчэ ня вырашына,
хто будзе прадстаўляць на гэтай
сустрэчы Беларусь, дый наогул,
як адзначаюць аналітыкі, канды
датура Беларусі яшчэ аспрэчва
ецца некаторымі эўрапейскімі
чальцамі. Час пакажа, які лес ча
кае УП. Пакульжа цікава пра
аналізаваць праграму з пункту
гледжаньня асноўных для нас
удзельнікаў падзей – Эўразьвя
зу, Беларусі, Расеі, а таксама тэ
орыі міжнародных зносінаў.
Ініцыятарам УП быў Эўра
зьвяз, зь яго і пачнем. Калі раз
глядаць УП праз прызму існую
чых у тэорыі міжнародных зно
сін канцэпцый, то дзеяньні Эў
разьвязу трэба безварыянтна ад
несьці ў катэгорыю “рэалізму”.
Калі падрабязьней, то існуюць
тры асноўныя тэарытычныя кан
цэпцыі: рэалізм, лібэралізм ды
канстрактывізм.
Першая тэорыя – рэалізм – ка
жа аб тым, што зьнешняя палі
тыка ўсіх краін зыходзіць з прын
цыпу забесьпячэньня бясьпекі
гэтых краінаў ад розных зьнеш
ніх варожых чыньнікаў. Калі
бясьпека дзяржавы пад пагро
зай, то і дзейнічаць яна на сусь
ветнай арэне будзе адпаведна.

Канцэпцыя лібэралізму разу
мее міжнародныя адносіны з
прынцыпу лібэральных каштоў
насьцяў. Напрыклад, мэты ўлюб
лёнай амэрыканцамі палітыкі па
распаўсюду дэмакратыі ў сьвеце
нам патлумачыць менавіта лібэ
ралізм. Канстрактывізм зыхо
дзіць з таго, что зьнешняя палі
тыка дзяржаў вызначаецца роз
нымі культурнымі, рэлігійнымі
ды ідэалягічнымі чыньнікамі, як,
напрыклад, адносіны мусуль
манскіх краінаў да Ізраілю.
Пасьля расейскагрузінскага
канфлікту ў жніўні летась, калі
Расея прадэманстравала моц ды
агрэсіўныя намеры, Эўразьвяз
усур’ёз задумаўся аб сваей бясь
пецы. Тады ініцыятыва УП, якая
ужо зьявілася раней, атрымала
новы імпульс да існаваньня.
Лібэральныя каштоўнасьці былі
хуценька адсунутыя на другі
плян ды ўкаранілася ідэя ства
рэньня буфэрнай зоны зь ляяль
ных да Эўразьвязу краінаў. Та
кім чынам, новае жыцьце УП ат
рымала ня столькі з добрых па
мкненьняў да шасьці былых рэс
публік Савецкага Саюзу, колькі
з мэтаю апярэдзіць Расею ў ба
рацьбе за сфэру ўплыву.
Адным з самых важных кавал
каў гэтай сферы зьяўляецца Бе
ларусь. Бо безь Беларусі буфэр
ная зона будзе зь вялікай дзір
кай усярэдзіне. Таму Эўразьвяз і
зьмяніў свае адносіны да краіны
зь нейтральных на “ўключаль
ныя”. Беларусь і сама падштурх
нула Эўропу да актыўных дзе
яньняў сваім непрызнаньнем
Абхазіі ды Паўдневай Асэтыі. У
Брусэлі падумалі: а можа Расея
насамрэч ня мае вялікага ўплы
ву на гэтую дзяржаву, і мы мо

Заканчэньне з папярэдняй бачыны
будучага. Таму толькі цудам можна назваць рашэньне
(пасьля адпаведных прэзэнтацый, датычных гісторыі
эміграцыі) апрацаваць і каталягізаваць беларускі збор
— першы з усіх славянскіх; і нават болей —
улучыць туды матэрыялы, што не былі пера
дадзеныя ў 1999 г.
Натуральна, разбор архіву толькі распача
ты, ягоная будучая структура тым часам кан
чаткова неакрэсьленая, але ўжо зараз мож
на вылучыць найбольшыя сэрыі.
Першая — гэта паперы ўласна БІНІМу:
надзвычай багатая карэспандэнцыя (пералік
усіх імёнаў заняў бы не адную газэтную ста
ронку), навуковыя артыкулы, манускрыпты
(Алеся Салаўя, Уладзімера Клішэвіча, Ма
сея Сяднёва, Янкі Юхнаўца ды іншых), ру
капісныя кнігі часоў лягераў DP, кнігі з
аўтаграфамі, публікацыі ў замежных мовах.
Другая — архівы БНР, большую частку
якіх у свой час перадаў у БІНІМ былы міні
стар замежных справаў БНР Аўген Калубо
віч, ліставаньне, пратаколы паседжаньняў,
Статуты Рады розных гадоў, Маніфэсты,
Інструкцыі й Цыркуляры, паперы з архіву
Янкі ЧарапукаЗмагара, фінансавыя справы
Рады — з архіву Віталя Кажана.
Наступныя сэрыі — архівы газэтаў “Баць
каўшчына” й “Беларус”, асабістыя архівы
Антона Адамовіча, Юркі Віцьбіча, Аўгена Кавалеўскага,
Янкі Юхнаўца.
Трэба вылучыць і меншыя сэрыі, у прыватнасьці, даку
мэнты Акадэмічнага Таварыства, Студэнцкага Згурта
ваньня ў Лювэне ды іншых арганізацыяў. Нямала ёсьць
цікавых папераў, датычных царкоўных справаў.
Асобна варта адзначыць збор значкоў, мэдалёў (БНР і

жам уключыць Беларусь у сваю
арбіту?
Тым часам, выглядае, што для
Беларусі новая ініцыятыва з роз
ных пунктаў гледжаньня павін
на прынесьці шмат выгодаў.
Плянуецца, што з часам краіны
удзельнікі УП атрымаюць ад Эў
разьвязу значныя візавыя па
слабленьні, палегчаныя гандлё
выя зносіны ды нават фінанса
вую дапамогу. Доўгатэрміновыя
пэрспэктывы таксама выгляда
юць прывабна, бо, як кажуць
многія, Лукашэнка ня вечны, і
лепш у будучым знаходзіцца ў
абдымках Эўропы, чым у кіпцю
рах імпэрыі.
Калі вярнуцца да вышэй ад
значанага рэалізму, то гэтая тэо
рыя адводзіць меншым ды сла
бейшым краінам незайздросную
ролю ў міжнароднай палітыцы.
Паангельску, гэта завецца
“bandwagoning,” што значыць,
малыя дзяржавы ў пошуках
бясьпекі павінны прыняць бок
мацнейшых, бо самастойна за
бясьпечыць сваю недатыкаль
насьць ім будзе цяжка. Так, на
прыклад, Абхазія ды Паўдневая
Асэтыя абралі сабе ў хаўруснікі
Расею ў канфлікце з Грузіяй. Па
даецца, што ў Беларусі, зацісну
тай паміж Усходам ды Захадам,
месца дзеля манэўру есць – ба
лянсаваць паміж Расеяй ды Эў
разьвязам. Пытаньне толькі, ці
трэба канчаткова прымаць чый
сьці бок? Можна сказаць, што
Лукашэнка так і робіць – балян
суе паміж дзьвума магутнымі
структурамі. Тут, праўда, існу
юць дзьве праблемы. Першая,
беларускі народ і краіна зьяўля
юцца закладнікамі ў гэтай гуль
ні, бо Лукашэнка ў сваіх дзеянь

нях сыходзіць з жаданьня як ма
га даўжэй затрымацца пры ўла
дзе. Ці трэба казаць, што для кі
раўніка дзяржавы першай і адзі
най мэтай павінен быць дабра
быт краіны і яе жыхароў? Ад
сюль паходзіць другая праблема:
Лукашэнка ўсе болей і болей
“прывязвае” Беларусь да Расеі, і
гэта ніяк не адпавядае будучым
інтарэсам краіны.
Небясьпека для незалежнась
ці заўседы існуе, калі вядзеш
палітычныя гульні з такой дзяр
жавай як Расея. Аналітыкі
“Stratfor,” незалежнага прыват
нага разьведвальнага агенцтва,
нядаўна заўважылі, што Расея,
негледзячы на ўсю яе моц, да
волі слабая ў пляне бясьпекі.
Сапраўды, самы важны ў стратэ
гічных адносінах рэгіён – Маск
ва ды навакольле – геаграфічна
нічым не абароненыя. Толькі на
першы погляд здаецца, што ў ця
перашнім сьвеце геаграфія ня
мае ніякага значэньня, калі су
часныя вайсковыя сыстэмы да
зваляюць праз спадарожнік на
цэльваць ракеты з дакладнасьцю
да сантымэтраў знаходзячыся
на вялікай адлегласьці. Але ня
ўсе так проста. Узгадваецца, як
былы намесьнік міністра абаро
ны ЗША, Роджэр ПардаМаўэр,
які пэўны час працаваў у Аўга
ністане, распявядаў пра асаблі
васьці вядзеньня баявых дзеянь
няў у гэтай краіне. Ен зазначыў,
што самай вялікай цяжкасьцю ў
вайне з рухам Талібан быў ды
есьць як раз горны ляндшафт
Аўганістану. Вышэйадзначаны
“Stratfor” параўноўваў стратэ
гічную пазыцыю Расеі ды Тур
цыі. І калі паглядзець на мапу
Турцыі, то стане зразумелы сэнс

БЦР), марак, пячатак арганізацыяў, паштовых картак,
каляндароў.
Бясспрэчна, пэрлінамі беларусікі ў бібліятэцы стануц
ца два рукапісы — Янкі Купалы “Безназоўнае” і
Ўладзімера Жылкі “Тастамэнт”.

Пад час апрацоўкі архіву асобныя цікавыя знаходкі бу
дуць памагчымасьці публікавацца. Гэтак, часапіс
“ARCHE” ўжо выдрукаваў на старонках сваіх нумароў
“Нецэнзурныя прыказкі й прымаўкі” Адама Варлыгі й
невядомы абразок Натальлі Арсеньневай “Пралёг у бу
дучыню”, а на старонках “Запісаў БІНІМ” ад наступна
га нумару зьявіцца адмысловая музэйная рубрыка, дзе

высноваў агенства, што гэтая
краіна фактычна непрыступная
– Малую Азію акружаюць тры
моры ды горы.
А цяпер вернемся да Беларусі.
Калі ўзгадаць, што яна найблі
жэй за іншыя эўрапейскія дзяр
жавы знаходзіцца да сталіцы Ра
сеі, то стане зразумела, што
Крэмль будзе змагацца за Бела
русь да апошняга. Расея тут хо
ча выкарыстаць Беларусь ужо
як свой буфэр, гэткую геагра
фічную заслону на шляху NATO
ды Эўразьвязу. Да тагож Маск
ва лічыць Беларусь неад’емнай
часткай “сваей” сфэры ўплыву,
як і ўсе былыя рэспублікі СССР.
На кожны эўрапейскі крок у гэ
тым рэгіёне Расея, па прынцыпу
рэалізму, будзе адказваць сваім,
бо ад гэтага залежыць бясьпека
дзяржавы. Рычагоў узьдзеяньня
на Эўропу ў цэлым ды на блі
жэйшае замежжа ў прыватнась
ці ў Крамля хапае: гэта і энэрга
носьбіты, і дыпляматыя, і права
вета ў ААН, і проста ваенныя
пагрозы. Беларусь, зза саваёй
“прывязанасьці” да Расеі, у гэ
тым сэнсе пад найвялікшай па
грозай. У цэлым “фактар Расеі”
– гэта не надуманая праблема,
гэта ня тое, ад чаго можна хутка
пазбавіцца, ці проста ігнараваць.
На працягу ўсей беларускай
гісторыі гэты фактар вызначаў
шмат, як будзе ён шмат вызна
чаць і ў будучым.
Чым скончыцца барацьба за
сфэру ўплыву паміж Усходам ды
Захадам сказаць цяжка. Але з
упэўненасьцю можна сьцвяр
джаць, што Беларусь будзе аб’ек
там гэтай барацьбы і надалей.

Ільля КУНІЦКІ

будуць зьмяшчацца выявы мэдалёў, значкоў, неажыць
цяўлёныя праекты марак, фатаздымкі.
Ужо сёньня, кінуўшы вокам на ўсе скрыні й тэчкі,
можна з упэўненасьцю сьцьвердзіць, што гэтую калек
цыю ня ў стане будзе абмінуць ніводны дасьледчык
эміграцыі. Але ня толькі ў тым значнасьць да
сягнутага.
Бадай усім ведамы горкі лёс беларускіх
архіваў — страты, страты, страты. Калі праз
уласны недагляд, калі празь нечыя амбіцыі й
сваркі. Спробы перадаваць матэрыялы ў Бе
ларусь таксама посьпеху ня мелі. Канфіскава
ныя асобнікі, прыкладам, кнігі Юркі Віцьбіча
“Антыбальшавіцкія паўстаньні й партызанс
кая барацьба ў Беларусі” яшчэ можна адна
віць, зрабіўшы перавыданьне, а вось архіўныя
дакумэнты ў гэтым пляне цалкам безабарон
ныя. У Публічнай бібліятэцыж ёсьць гаран
тыя, што яны будуць захоўвацца столькі,
колькі будзе існаваць сама бібліятэка (а ёй
ужо болей за сто гадоў), і што дакумэнты бу
дуць выдавацца любому зацікаўленаму.
Ёсьць тут і другі важны дадатны бок. Сёнь
ня бібліятэкі, асабліва дасьледчыцкія, архівы
ўсё больш скіроўваюць высілкі на засяро
джаньне на пэўнай спэцыялізацыі. Гэта й зра
зумела: толькі ўнікальнымі матэрыяламі, якіх
больш нідзе нельга знайсьці, можна прыва
біць дасьледчыкаў і ахвярадаўцаў. А каб
скласьці адмысловую калекцыю, трэба ў яе
ўкласьці й грошы, і час. Таму рашэньне пра збор у новых
галінах прымаецца асьцярожна і ўзважана. І можна
спадзявацца, што Ньюёркаўская Публічная Бібліятэка,
запачаткаваўшы цяпер архіўную беларусіку, прысьвеча
ную гісторыі эміграцыі, і надалей будзе зацікаўленая ў
разбудове гэтай калекцыі.

Лявон ЮРЭВІЧ
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У траўні сёлета парафія імя сьвятога Кірылы Тураўскага (Таронта)
рыхтуецца адзначыць сваё 55годзьдзе. У гонар гэтай падзеі мы
зьмяшчаем надрукаваны ў апошнім
нумары газэты “Беларускага слова” артыкул сп-ні Марыі Ганько,
прымеркаваны да сьвяткаваньня
60-годзьдзя ЗБК, паколькі гаворка
ў гэтым артыкуле закранае і ўтварэньне парафіі.
(Друкуецца зь невялікімі ўдакладненьнямі).

Д

акумэнты часоў тваёй маладось
ці маюць асабліва прыцягальную
сілу, бо яны ўзнаўляюць ня толь
кі значныя падзеі, зь якімі было зьвязанае
жыцьцё, але і ўзгадваюць пра многіх з тых
людзей, якія былі побач.
У гэтым годзе, калі мы рыхтаваліся ад
значыць 60годзьдзе Згуртаваньня Бела
русаў Канады, я часьцей перабірала даку
мэнты нашай арганізацыі, а таксама і па
рафіі імя сьв. Кірылы Тураўскага БАПЦ,
якая, хаця і ўзьнікла пазьней, была ўсе
наступныя гады непарыўна зьвязаная з
ЗБК.

спадарстваў Пітушак, Курбатаў, Навіц
кі... Усе яны сталіся і надалей шматгадо
вай апорай і Згуртаваньня, і нашай па
рафіі. Цікавы яшчэ такі факт: найстарэй
шым сябрам ЗБК быў Юры (George)
Кісель, народжаны яшчэ ў пазамінулым
стагодзьдзі – у 1886 годзе!
З асаблівым хваляваньнем углядаюся ў
заяву майго дарагога мужа, Міколы Гань
ко, зь якім мы пабраліся пазьней, у 1961
годзе. 24 студзеня 1949 году ён падаў за
яву ў ЗБК, паставіўшы ў графе “сямейны
стан” – “дзяцюк”, а ў графе “прафэсія” –
“селянін”.

трацыю, і потым сябра суполкі меў права
браць грашовую пазыку пад восем пра
цэнтаў. Менавіта тады нашыя беларусы
пачалі актыўна купляць свае дамы. Чала
век, напрыклад, браў 500 даляраў пазыкі
і дакладаў другія 500 з сваіх – тысячы да
ляраў ужо было дастаткова, каб запла
ціць першапачатковы ўнёсак за дом (дом
тады можна было купіць за 710 тысяч да
ляраў). Таму фінансавая суполка карыс
талася вялікай папулярнасьцю: людзі па
зычалі грошы, выплочвалі іх з працэнта
мі, і грашовы фонд арганізацыі ўвесь час
павялічваўся. Беларуская фінансавая су
полка была прыбытковай яшчэ й таму,
што яна ніколі ня мела платных супра
цоўнікаў, і ўсю бухгальтарскую працу на
грамадзкіх пачатках рабіў шматгадовы
старшыня Язэп Чорны. Аднак сталася
так, што калі ўсе ўжо пабудавалі свае ха
ты, патрэба ў фінансавай суполцы зьмен
шылася, людзі пачалі болей карыстацца
канадыйскімі банкамі, і ў 1975 годзе наш
беларускі Credit Union спыніў сваё існа
ваньне. Крыўдна, безумоўна, бо ў нашых
суседзяў украінцаў і палякаў свае фінан
савыя суполкі захаваліся дагэтуль...
Цяпер мне хацеласяб напісаць колькі
словаў асобна пра нашую аўтакефальную
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боўніку, які Ўладыка Мікалай выдаў у 80
я гады. У нас быў выдатны царкоўны хор
(першым псаломшчыкам быў Пятро
Слаўко, а ўдзельнікамі – ягоная жонка
Марта, Натальля Навіцкая, Надзея Ба
ран і іншыя), беларусы па ўсёй Канадзе
мелі магчымасьць і ахрысьціць дзяцей, і
павянчацца, і асьвяціць хату – адным сло
вам, спраўляць усе царкоўныя патрэбы.
Але ня ўсё складвалася толькі на доб
рае. Балюча мы перажылі царкоўныя за
калоты і нязгоды ў 70я гады паміж герар
хамі. Наша парафія не прыняла тады но
вага япіскапа Ізяслава. Уладыка Мікалай
саступіў, бо як ніхто хацеў згоды і пры
мірэньня. Сьмерць прымірыла абодвух
япіскапаў, але нашая страта тут, у Тарон
це, была асабліва адчувальнай. Уладыку
Мікалая хтоніхто да самай ягонай сьмер
ці папікаў тым, што, пабываўшы ў Бела
русі ў 1992 годзе, ён не стварыў там Бела
рускай аўтакефальнай царквы. Алеж
там, пры сустрэчы з Патрыяршым Экзар
хам усяе Беларусі, ён атрымаў запэўні
ваньне, што гэта будзе абавязкова зроб
лена і беларуская царква стане аўтаке
фальнай! Ён ня мог не паверыць словам
такой высокапастаўленай асобы, забыў
шыся на горкі пасьляваенны досьвед, калі

“Не загінулі мы і ня згінем!..”
Нагадаю тыя падзеі, бо ідуць гады, мно
гае сьціраецца з памяці нават тых, хто
быў непасрэдным удзельнікам стварэнь
ня ЗБК.
28 лістапада 1948 г. 19 асобаў на сходзе
беларусаў у Таронце пастанавілі ўтва
рыць беларускую нацыянальную аргані
зацыю ў Канадзе. Была выбраная часовая
Ўправа ЗБК у складзе: старшыня – Кас
тусь Акула, заступнік старшыні – Барыс
Аранскі, сакратар – Міхась Пашкевіч,
скарбнік дапамогі – Язэп Пітушка.
Была абраная таксама наглядная Рада,
каб рэгуляваць разьмеркаваньне грашо
вай дапамогі. Рэч у тым, што ЗБК мелася
дапамагаць беларускім студэнтам у Ня
меччыне (ім дапамагалі яшчэ і ў 60я га
ды, бо я памятаю, прыехаўшы ў Канаду ў
60м годзе, як разглядаліся тыя заявы на
Ўправе).
Ідэя стварыць беларускую нацыяналь
ную арганізацыю ўскалыхнула патрыя
тычна настроеных беларусаўэмігрантаў,
асабліва моладзь. 28 траўня 1949 году ад
быўся першы агульны сход беларусаў Ка
нады. Пасля абвешчаньня арганізацыі на
тымжа зьезьдзе адразу 35 асоб злажылі
заявы ў ЗБК.
Першыя тры гады зьезды адбываліся
кожны год. У 1950м годзе старшынём
ЗБК быў абраны Аляксей Грыцук, у 1951
– др Яўхім Скурат, у 1952 – Мікола
Ганько. ЗБК уключала ў сябе суполкі па
ўсёй Канадзе. Прывяду наступныя лічбы:
у Таронце было 79 сябраў ЗБК, у Лёнда
не – 17, у Манрэалі – 16, у Гамільтане –
13, у Ашаве – 11, у Садбуры – 8, у Атаве
– 3, у Вініпэгу – 2.
Стандартныя на той час блянкі заявы,
якую запаўняў кожны, хто ўступаў у
ЗБК, цяпер сталі бясцэннымі дакумэн
тамі, бо захоўваюць дух любові да Бела
русі і ідэалаў яе незалежнасьці, якія
жывілі нашу арганізацыю. У канцы зая
вы, якую да канца запаўняў ня кожны (бо
баяліся, што па пададзеных зьвестках бу
дуць на радзіме перасьледаваць родных),
ёсьць словы: “Забавязваюся ў сваёй пра
цы імкнуцца да ажыцьцяўленьня ідэалу
25 сакавіка (незалежнасьці Беларусі)”.
Пад нумарам першым – заява аднаго з
заснавальнікаў ЗБК сп. Кастуся Акулы, а
далей – спадароў Міхася Пашкевіча,
Аляксея Грыцука, Нікіфара Сільвановіча,

Язэп Сажыч (другі зьлева) уручае грамату БНР Міколу Ганьку. Далей
сядзяць (зьлева направа) Старшыня Рады БНР Вінцэнт Жук:Грышкевіч і
др. Барыс Рагуля. Здымак з архіву Марыі Ганько.
Зрэшты, усе яны былі тут простымі ра
ботнікамі, нават тыя, хто на радзіме зай
меў вышэйшую адукацыю, як Аляксей
Грыцук, Яўхім Скурат ці Мечыслаў Ра
чыцкі. А некаторыя, як Лявон Карыба,
мелі чатыры клясы адукацыі. Шмат хто
так і пісаў: “працаўнік”. Міхась Пашке
віч, напрыклад, напісаў, што ён – “земля
робпчалавод”. Вядома, іхная праца была
цяжкаю, а заробкі ня надта высокімі. Але
на ахвяраваныя імі грошы быў куплены
спачатку адзін, а потым і другі будынак,
які на доўгія дзесяцігодзьдзі стаў са
праўдным Беларускім Домам, у якім і
сёньня ідуць царкоўныя службы і зьбіра
юцца людзі. Гэты будынак на СэнтКля
рэнс, 524 стаў асабліва дарагім і для мя
не, бо менавіта там я ўпершыню сустрэла
свайго мужа, а потым вянчалася ў царк
ве, якая і сёньня трымае Беларускае Сло
ва і беларускую прысутнасьць у Канадзе.
Гаворачы пра гісторыю беларускай гра
мады ў Канадзе, немагчыма не згадаць і
нашую арганізацыю фінансавай самада
памогі – беларускую суполку Credit
Union. Яе мы сарганізавалі ў 1953 годзе, і
да яе належала больш як 135 чалавек.
Пры ўступленьні ў фінансавую суполку
трэба было ўнесьці 60 даляраў за рэгіс

царкву і нашую парафію сьв. Кірылы Ту
раўскага, якая ўтварылася ў 1954 г.
Нам вельмі пашчасьціла, што сьвята
ром у ёй, а пазьней і япіскапам усяе
БАПЦ Паўночнай Амэрыкі стаў Міхал
Мацукевіч, пазьней – Уладыка Мікалай.
Больш за пяцьдзясят гадоў ён гуртаваў
вакол сябе праваслаўных беларусаў (ха
ця прыходзілі да нас і каталікі – такія, як
Мечыслаў Рачыцкі і іншыя, каму дарагое
было беларускае слова і хто хацеў ма
ліцца там, дзе да Госпада можна было
зьвяртацца не на чужой, а на сваёй род
най мове). Увесь гэты час дабрыня і чу
ласьць, самаахвярнасьць і служэньне Бо
гу і Радзіме Ўладыкі Мікалая былі прык
ладам для тых, хто хістаўся ў веры ці ў
тым, у якую царкву (пераважна, па звыч
цы, расейскую) кінуцца. У нашым сямей
ным архіве захоўваюцца лісты Міхала
Мацукевіча з часоў, калі ён яшчэ вучыў
ся ў духоўнай сэмінарыі ў Вініпэгу (1950
54 гг.). Якую высакародную мэту паста
віў ён перад сабой – стварыць беларус
кую царкву ў Канадзе, і гэтую мэту ён
ажыцьцявіў! Мала гэтага: ён праявіў сябе
і як таленавіты публіцыст, выдаючы
“Царкоўныя навіны”, і як перакладчык.
Дасюль царкоўная служба ідзе па Служ

амаль усе ярархі БАПЦ на чужыне пе
райшлі ў Рускую Праваслаўную замеж
ную царкву – ТАМ працавалі ня толькі
тыя, хто служыў Госпаду… Працавалі
яны і тут. Нездарма ў сваім лісьце да
Міколы Ганько ад 8.04.1952 году будучы
япіскап піша: “Здаваласяб, што на рэ
лігійным полі можна і трэба яднацца. Гэ
та ўсё (закалоты – М.Г.) толькі таму, што
брак нашых сьвятароў, якія павінны пра
цаваць ня водле здабытку грашовага, а
для дабра нашае БАПЦ – і справы агуль
нае. Маю на думцы, трэба старацца ўсімі
сіламі, каб як найбольш нашых людзей
беларусаў прыехала на студыі багаслоўя.
Сьвятар на эміграцыі адыгрывае вялікую
ролю. Ён трымае, альбо лепш сказаць, са
мі людзі трымаюцца грамады пры царкве”.
Уладыку давялося перажыць і вялікае
расчараваньне ад знаёмства зь першымі,
такбы мовіць, “савецкімі сьвятарамі” (ці
прэтэндэнтамі на высьвячэньне), якія
прыехалі сюды пасьля распаду Савецкага
Саюзу і відавочна працавалі на разбу
рэньне таго, што было створана беларус
кай пасьляваеннай эміграцыяй. Ашукан
ствы, імкненьне да матэрыяльных дабро
таў былі асновай паводзінаў некаторых зь
іх. Цяжка было паверыць, што людзі, якія
гавораць пра служэньне Госпаду, могуць
у штодзённым жыцьці паводзіць сябе гэ
так нахабна і несумленна. Аднак нашая
царква, нягледзячы на іхныя спадзявань
ні і стараньні, утрымалася і не дала ўцяг
нуць сябе ў амбітныя спрэчкі, якія выцяг
нулі гэтулькі грошай зь некаторых бела
рускіх царкоўных асяродкаў у ЗША.
Слаўнай старонкай нашага царкоўнага
жыцьця і ЗБК я лічу дапамогу тым, хто
пацярпеў ад Чарнобыльскай катастрофы.
Па дакумэнтах можна і сёньня падлічыць,
на колькі мільёнаў даляраў аказалі бела
русы Канады дапамогу хворым дзецям
Беларусі. Запачаткаваная спадарынямі
Івонкай Сурвіллай, Зінай Гімпелевіч,
Паўлінай СьмітПашкевіч і спадарамі Ян
кам Сурвіллам і Барысам Рагулем арга
нізацыя зьвярталася да канадыйцаў, і тыя
не адмаўлялі ў дапамозе, высылаючы лекі
ў Беларусь і прымаючы беларускіх дзя
цей на аздараўленьне ў Канадзе. Нашая
царква брала ў гэтым самы дзейсны
ўдзел; асабліва шмат ахвяраваньняў і
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накжа мы бачым, што сталася. Прагра
мы дапамогі былі адрынутыя новымі ўла
высілкаў для дапамогі беларускім дзецям дамі Беларусі. Тым ня менш, і да сёньня
зрабілі спадары Барыс Рагуля, Уладыка мы перадаем чарнобыльскім дзецям хаця
Мікалай і Мікола Ганько. Хачу, дарэчы, й невялікую, але шчырую дапамогу.
падкрэсьліць, што сп. Барыс Рагуля праз
Пасля сьмерці Ўладыкі Мікалая наша
усе часы аказваў вялікую фінансавую да царква нібы асірацела. Да тагож, на пе
памогу і ЗБК, і парафіі, а таксама Радзе раломе стагодзьдзяў асабліва адчувалася
БНР.
розьніца паміж старым і новым пакалень
Хаця апошнія дзесяцігодзьдзі ў Бела нямі Згуртаваньня Беларусаў Канады і
русі амаль не гаворыцца пра тое, як царквы.
паўзьдзейнічаў (і працягвае ўзьдзейні
Старая эміграцыя сыходзіла. Новая
чаць) Чарнобыль на здароўе беларусаў, эміграцыя, якая прыяжджала і спачатку
шматлікія лісты пацярпелых сьведчаць актыўна выкарыстоўвала дапамогу пара
пра страшэнную небясьпеку для будучы фіі і ЗБК пры наладжваньні новага жыць
ні беларускай нацыі. Зацытую, да прык ця, хутка зьнікала, як толькі ўладкоўва
ладу, толькі адзін ліст ад старшыні тава лася ў краіне. Нас вельмі ўражваў амаль
агульны атэізм но
вапрыбылых. Было
яскрава бачна, якая
магутная ідэалягіч
ная машына зату
маньвала іхныя га
ловы. Уражваў і ма
штаб русіфікацыі –
зь вялікай колькась
ці новых эмігрантаў
толькі
невялікая
частка іх вольна га
варыла на роднай
мове. Нездарма не
калі Мікола Ганько,
які шмат гадоў быў
старшынём ЗБК, у
дакладзе да 75
Сьвяткаваньне 85:х угодкаў БНР. Таронта, 2003 г.
годзьдзя БНР напісаў:
Антон Маркевіч, Янка Баран, Вольга Іпатава, Раіса
“Беларускі народ пе
Жук:Грышкевіч. Здымак з архіву Марыі Ганько.
рацярпеў жах царскай
рыства “Дзіцячая гематалёгія” з Гомеля няволі, застаўшыся без вышэйшых слаёў
Ларысы Лаўшук ад 19 сьнежня 1995 го свайго грамадзтва, якое здрадзіла яму й
ду: “У нашым таварыстве знаходзяцца пайшло на службу чужынцам. Беларускі
дзеці, якія пакутуюць на захворваньні народ перажыў зь вялікімі стратамі
крыві: леўкемія, лімфасаркома, лімфагра вялікія войны на сваёй зямлі, перажыў
нулематоз, гемафілія і іншыя. Ім неабход крывавы тэрор сталіншчыны, а таксама
ная дапамога. Мы, бацькі і ўрачы дзіцяча духовы тэрор брэжнеўшчыны. Перажыў
га гематалягічнага аддзяленьня абласной бязь цьвету яго, без сваёй інтэлігенцыі,
бальніцы, агульнымі намаганьнямі змага якая апынулася ў розных Курапатах і Са
емся за жыцьцё і здароўе кожнага дзіцяці. лаўкох. Ён перажыў і будзе жыць і
Некаторым удалося дапамагчы. Але як разьвівацца ня зь цьвету і зерня, а з ка
балюча ўсьведамляць, што, нягледзячы рэньняў сваёй жывучасьці, з карэньняў
на нашыя намаганьні, становішча вельмі і сваёй тысячагадовай гісторыі. Калі нават
вельмі цяжкае. Не хапае лекаў, каб дапа бы на сьвеце засталася адна беларуская
магчы ўсім, хто ў іх мае патрэбу. Дзеці сям’я, дык я ўпэўнены, што зь яе аджыў
паміраюць…”
бы беларускі народ і Беларусь”. Мікола,
Яшчэ ў 1993 годзе ў ЗБК зьвярталіся сам цяжка хворы, апошнія гады быў
супрацоўнікі беларускага Музэю гісторыі вельмі занепакоены тым, што ўсё тое,
мэдыцыны з просьбай перадаць ім зьвест што было зроблена беларусамі ў Канадзе,
кі пра мэдыкаў у замежжы і пра нашую можа зьнікнуць, разьвеяцца бязь сьледу.
дапамогу чарнобыльцам. Гэта сапраўды Вось чаму ён з такой радасьцю сустрэў
вялікі пласт нашай гісторыі. Адзін з вы сярод новых эмігрантаў тых, хто, на яго
датных мэдыкаў Канады, др Барыс Рагу ную думку, стане апорай нашай арганіза
ля, быў да самой сваёй сьмерці адным з цыі, – спадарства Шаўчэнкаў, сп. Надзею
самых актыўных спонсараў беларускай Дробіну (якая празь некалькі гадоў стала
аўтакефальнай царквы і ў прыватнасці старшынём ЗБК), сп. Кацю Ўсовіч, спада
нашай парафіі. Ён аўтар некалькіх кніг па роў Станіслава Паўловіча, Рамана Кардо
гісторыі беларускага вызвольнага руху і нскага, Аляксандра Насевіча, Сержа
пасьляваеннага жыцьця беларускіх эмі Трыгубовіча. Таленавітыя, сардэчныя,
грантаў. На жаль, наколькі мне вядома, грамадзка актыўныя, яны й цяпер працу
ягонага імя няма ў гэтым музэі, як і ў юць на беларускую ідэю тут, у Паўночнай
іншых музэях Беларусі. А якія спадзя Амэрыцы. А празь некалькі гадоў да вы
ваньні на сапраўдную незалежнасьць Бе шэйназваных новых эмігрантаў зь Бела
ларусі былі ў нас на пачатку 90х гадоў! русі далучыліся спадарствы Манькоў
Зноўжа – у архіве ЗБК ёсьць шмат скіх, Кавалёвых, Ржэўскіх, Эльяшэвічаў
лістоў зь Міністэрства замежных спра (сп. Зьміцер Эльяшэвіч летась быў паў
ваў Беларусі, якое тады раілася з намі, ка торна абраны на старшыню ЗБК), Танан
го з нацыянальных герояў нашай краіны каў, Саленікаў, Мурзёнкаў (сп. Пятро
трэба ўшанаваць у першую чаргу. Улады Мурзёнак ачольвае грамаду атаўскіх бе
ка Мікалай прымаў у гэтым удзел, і тады ларусаў, а да нядаўняга часу быў таксама
здавалася, што адкату назад, у камуніс старшынём усяго ЗБК), спня Ірына Ша
тычную мінуўшчыну, ужо ніколі ня бу рамет з мужам Аляксандрам Калечыцам,
дзе, што нашая будучыня сьветлая. Ад сп. Сяржук Паўзун, спня Ірына Варабей

Заканчэньне з папярэдняй бачыны

Фальсыфікацыі Лофтуса
Заканчэньне з бачыны 3
Другую сусьветную вайну, у
тым ліку зьвесткі пра ахвярніц
кую працу беларускіх нацыя
нальных дзеячоў яшчэ чакаюць
свайго часу, яшчэ не даступныя

шырокай беларускай грамадз
касьці.
Пытаньне пра беларускі нацы
янальны рух у 1940я гады і яго
нае месца ў беларускай гісторыі
дасюль застаецца мала асьветле
ным. Пры тым існуе значны кор
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з сынам Антосем – даруйце ўсе, каго не
пералічыла! Дзякуючы самаахвярнай
працы на беларускай ніве гэтых і многіх
іншых асобаў мы цяпер маем у Таронце і
свой самадзейны тэатар, і фальклёрны
гурт “Яваровы людзі”. Дзейнасьць арга
нізацыі ажывілася, праводзяцца цікавыя
вечарыны, якія зьбіраюць за сотню гась
цей. Многія з канадыйскіх беларусаў вы
далі свае кнігі – набярэцца ўжо на цэлую
палічку! Спадзяюся таксама, што і наша
газэта “Беларускае слова” пачне выхо
дзіць больш рэгулярна і папоўніцца но
вымі аўтарамі.
Абавязкова трэба назваць і тых, хто ў
апошнія гады стаяў на чале парафіі сьв.
Кірылы Тураўскага: гэта сп. Ігар Цітавец,
др Руслан Качаткоў, сп. Міхась Тапуноў.
Абавязкі старшыні парафіі ў нашай
царкве ніколі не былі простымі. Старшы
ням трэба было ахвяраваць нямала свай
го часу і сіл, каб ня толькі дбаць аб рэлі
гійным жыцьці парафіянаў, але й займац
ца рамонтам старога ўжо будынку Бела
рускага грамадзкарэлігійнага цэнтру, а
таксама незьлічонай колькасьцю іншых
будзённых, але такіх неабходных спра
ваў. Напрыклад, даглядаць за беларускім
домам адпачынку “Слуцак”, які нале
жыць да парафіі сьв. Кірылы Тураўскага і
знаходзіцца ў раёне ПэрыСаўнд.
Беларускі цэнтар адпачынку “Слуцак”
паўстаў у 1966 годзе, калі група тарон
таўскіх беларусаў набыла для супольнага
карыстаньня 212 акраў зямлі над возерам
Манітоўвабінг. Гэты зямельны надзел
складаўся з вады, лесу і поля, а таксама з
васьміпакаёвага будынку старой фэрмы,
які і вырашана было перарабіць на цэнтар
адпачынку.
Вось урывак з улёткі, якую распаў
сюджваў арганізацыйны камітэт па ства
рэньні цэнтру адпачынку: “На фэрме,
якой нашыя таронцкія сябры далі ўжо імя
“Слуцак”, жадаючыя змогуць сабе пабу
даваць катэджы ці меншыя жыльлёвыя
будынкі. Прадугледжваецца, што бераг
над вадой пакінецца вольным для карыс

ці Беларуска, што пажадае далучыцца да
суполкі, будзе міла бачаны. Удзельнікі
суполкі могуць быць Беларусы або мяша
ныя сем’і, дзе прынамсі ёсьць адзін ці
больш Беларусаў”.
За 42 гады ў нашым канадыйскім
“Слуцку” перабывалі тысячы наведнікаў.
Беларускі цэнтар адпачынку і сёньня ка
рыстаецца вялікай папулярнасьцю: ня
гледзячы на сьціплыя ўмовы побыту,
улетку на выходныя будынак звычайна
ня мае вольных месцаў. Прыгожая мясь
ціна, якая надтаж нагадвае беларускія
краявіды, вабіць да сябе як нашых суро
дзічаў, так і прадстаўнікоў іншых супо
лак: палякаў, украінцаў, расейцаў. Кож
ны год напачатку ліпеня ў “Слуцку” вель
мі прыгожа адзначаецца Купальле, на
якое зьбіраецца асабліва шмат гасьцёў.
Жыве і працуе нашая, хаця ўжо і не та
кая вялікая, як раней, царкоўная парафія.
Ёсьць актыўныя маладыя людзі з сэрцамі,
у якіх жыве Бог і беларуская ідэя. Іхныя
праца і ахвяраваньні дазваляюць аднаў
ляць старое ўжо памяшканьне Беларус
кага грамадзкарэлігійнага цэнтру, у
якім, як і раней, кожную нядзелю прахо
дзіць набажэнства на роднай беларускай
мове. Яны, беларускія службы, ніколі не
спыняліся, і заўсёды, ці сэрбскі сьвятар,
ці грузінскі праводзілі іх (былі й такія пэ
рыяды ў нашым царкоўным жыцьці!), яны
прамаўлялі казані толькі пабеларуску.
Цяпержа ў нас ёсьць новавысьвячаны
япіскап Уладыка Сьвятаслаў, карані яко
га зь беларускай сям’і з Наваградчыны.
Таму мы з аптымізмам глядзім у буду
чыню. Госпад не пакідае беларусаў, хаця
і дае ім цяжкія выпрабаваньні. Вера ў “на
шую прышласьць” (Натальля Арсеньне
ва) і непарушная роднасьць да беларус
кай зямлі жывіць нашыя, ужо немаладыя
сэрцы. З заснавальнікаў ЗБК і парафіі
сьв. К. Тураўскага і першых іхных актыві
стаў засталася ўсяго жменька – спадары
Міхась Пашкевіч, Антон Маркевіч, Мі
хась Кулеш, Віктар Харэвіч, Барыс Кірка
і нашыя цудоўныя жанчыны – Людміла

Гурт “Яваровы людзі” на канцэрце, прысьвечаным 60:годзьдзю ЗБК
таньня ўсімі. Тым, што ўжо яе бачылі,
купленая маёмасьць надта падабаецца.
Нашы суродзічы пагаджаюцца, што ў су
полцы не павінна быць ніякай партыйнай
ці рэлігійнай палітыкі. Адно антыдэмак
ратычныя элемэнты (камуністы і фашыс
ты) тутака непажаданыя. Кожны Беларус

пус друкаванай і тэлевізійнай
прадукцыі, створанай у савецкія
і постсавецкія часы, якая скіра
ваная супраць беларускага на
цыянальнага руху. Поўны праў
дзівы аналіз і ацэнка яе таксама
не праведзеныя. Гэта тычыцца
таксама сапраўдных ваенных
злачынцаў з усіх бакоў, удзель

Рагуля, Натальля Навіцкая, Надзея Ба
ран, Вера Радак, Вольга Грыцук, Ліда Ця
леш, Эўлын Кулеш, Ніна Чорны, Ганна
Харэвіч, Элеанора Пітушка. Усім ім мы
зычым здароўя і доўгіх гадоў жыцьця!
Хочацца дажыць да сапраўднай свабо
ды ў краіне, якую мы так любім, – нашай

нікаў забойстваў мірных жыха
роў, якім таксама мусіць быць
дадзеная аргумэнтаваная, пад
трыманая дакумэнтамі й сьвед
чаньнямі ацэнка.
Між тым уяўляецца, што бела
рускае грамадзтва раней ці пазь
ней мусіць атрымаць як мага
паўнейшую інфармацыю пра па

дзеі таго часу і пераглядзець
сваё стаўленьне да ўдзельнікаў
тых падзеяў у сьвятле ўсіх маж
лівых аўтэнтычных сьведчань
няў і дакумэнтальных матэрыя
лаў, якія толькі існуюць.
Опусы Джона Лофтуса наў
рад ці патрапяць у гэты лік.
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Амэрыканскі гімн па беларуску
Гісторыя тэксту
Амэрыканскі гімн перакладзены на самыя розныя мо
вы сьвету. І ня дзіва: самыя розныя мовы сьвету, у тым
ліку беларуская, гучаць на вуліцах гарадоў Амэрыкі з
вуснах ейных новых грамадзянаў. Шмат хто зь іх, прык
ладаючы руку да сэрца, сьпявае або слухае амэрыканскі
дзяржаўны гімн StarSpangled Banner, што можна было
б перакласьці як “Зорны штандар”, а калі дакладна, дык
“Упрыгожаны/асьвечаны зоркамі сьцяг” (spangle =
бліскучка). Але далёка ня ўсе ведаюць, у кантэксьце
якіх падзеяў і калі паўстаў гэты гімн. А ў ім адлюстрава
ная канкрэтная гістарычная падзея. Ягоны даслоўны пе
раклад гучыць гэтак:
О, ці бачыш ты пры ранішнім сьвятле
тое, што мы так горда ўслаўлялі пры захадзе сонца,
чые шырокія палосы і ясныя зоркі,
якія ў вырашальным баі
мы бачылі над нашымі ўмацаваньнямі,
так велічна зіхцелі?
І чырвоны бляск ракет, выбухі бомбаў
Сьведчылі праз усю ноч, што наш сьцяг быў яшчэ там.
О, скажы, ці той зорны штандар усё йшчэ ўзьвіваецца
Над краінай свабодных
і радзімай адважных?
Гутарка тут пра абарону амэрыканцамі форту Мак
Гэнры, што каля гораду Балтымору, ад наступу брытан
цаў. Брытанскаамэрыканская вайна (18121815) у 1814
г. абярнулася трывожным бокам для Злучаных Штатаў.
Брытанцы спалілі Капітоль, Белы Дом, аблажылі ваен
нымі караблямі Балтымор. Якраз у гэты час 35гадовы
адвакат Фрэнсіс Скот Кі (Francis Scott Key) з пал
коўнікам Джонам
Стуартам Скінэ
рам, агентам па
абмену ваеннапа
лоннымі, адправі
ліся на перамовы
з брытанцамі. Мі
сія іхняя была
ўхваленая прэзы
дэнтам Дэймсам
Мэдысанам. Мэ
тай перамоваў
было вызваліць з
брытанскага па
лону
доктара
Ўільяма Бінэса
(Beanes). Бінэс,
сябра Фрэнсіса
Кі, знаходзіўся на
адным з брытан
Фрэнсіс Скот Кі
скіх караблёў. Ту
ды й прыбылі два перамоўцы.
Перамовы скончыліся пасьпяхова. Дамовіліся, што
др. Бінэса адпусьцяць. Але паколькі неўзабаве мелася
адбыцца атака на форт МакГэнры, трох амэрыканцаў
затрымалі на некалькі дзён, бо яны чулі ў гутарках пра
заплянаваны штурм. Такім чынам, яны й сталіся сьвед
камі бою. З адлегласьці трох міляў 13га верасьня 1814
г., у дажджлівы дзень, яны бачылі пад вечар, як над фор
там сьвяціўся баявы сьцяг Злучаных Штатаў. На ім та
ды было 8 чырвоных палосаў, 7 белых і 15 белых зорак
на сінім полі. У разгар бою, уначы, сьцягу не было
відаць і нельга было сказаць, ці форт здаўся ці не. Але,
калі на наступны дзень разьвіднела, над фортам лунаў,
ужо не малы баявы сьцяг, а вялізарны штандар, як
сьведчаньне ўдалай абароны. Дарэчы, гэты сьцяг, 42
футы ўдаўжкі, знаходзіцца цяпер у Нацыянальным Му
зэі Амэрыканскай Гісторыі ў Вашынгтоне (Smithsonian
Institution).
Пад моцным уражаньнем ад пабачанага Фрэнсіс Кі,
які займаўся вершапісаньнем, выхапіў зь кішэні выпад
кова захаваны канвэрт, і напісаў на ім першыя словы
вершу: “Oh, say can you see, by the dawn’s early
light, What so proudly we hailed at the twilight’s
last gleaming” – О, скажы, ці бачыш ты ў ранішнім
сьвятле тое, што мы так горда ўслаўлялі пры захадзе
сонца?
Вярнуўшыся ў Балтымор, Кі адразуж дапісаў верш,
загаловіўшы яго “Абарона форту МакГэнры”. У вершы,
дарэчы, усіх чатыры звароткі, тым часам як пяецца

толькі першая. Кі паказаў напісанае свайму швагру,
судзьдзі Джозэфу Нікальсану. Верш Нікальсану спада

гэтых наймітаў і рабоў
ад страху ўцёкаў або панурасьці магілы.
З часам, калі амэрыканскабрытанскія дачыненьні на
ладзіліся, а пасьля сталіся прыязнымі, саюзьніцкімі,
рабіліся спробы перапісаць гэтую зваротку, але з гэтага
нічога не атрымалася. Словы засталіся, толькі яны
больш не пяюцца, хоць і застаюцца фармальнай часткай
гімну.

Пераклад для сьпеву

баўся, і той аддаў яго друкару. Лісткі зь вершам раздалі
ўсім абаронцам форту МакГэнры на радаснае адзначэнь
не перамогі.
Кі перапісаў некалькі экзэмпляраў свайго вершу ад
рукі. Адзін такі арыгінал сёньня перахоўваецца ў Мэры
лэндзкім Гістарычным Таварыстве. А на новай мадэлі
сучаснага амэрыканскага пашпарту, на адвароце фран
тавое вокладкі, адбітыя словы зь яго (заключныя радкі
гімну): O say does that star(spangled banner yet wave
O’er the land of the free and the home of the brave.

Зразумела, поўнага беларускага перакладу на мэлё
дыю гімну не прасьпяваеш. Беларускія словы шмат
даўжэйшыя за ангельскія, націскі й музычныя фразы не
супадаюць. Калі ў арыгінале 94 склады, дык у беларус
кім перакладзе – 132. Затое ангельскіх слоў у арыгінале
(уключна з артыклямі) больш як беларускіх у поўным
перакладзе – адпаведна 80 і 65. Каб мець беларускі
сьпеўны тэкст з рыфмамі, як у арыгінале, трэба яго
“сьціснуць, скандэнсаваць”, ахвяроўваючы пры гэтым
некаторымі дэталямі й паэтычнымі вобразамі арыгіналу
(калі ў арыгінале 80 слоў, дык у перакладзе толькі 57). У
нашым выпадку пераклад атрымаўся наступны:
ЗОРНЫ ШТАНДАР
О, ці бачыш ты зноў пераможны наш сьцяг,
што так горда лунаў у зацятым змаганьні,
і як зоркі на ім асьвятлялі прасьцяг
доўгай ноччу баёў, што грымелі да раньня?
Бітвы вогненнай жар і змагарны разгар
пацьвярджалі ўсю ноч, што там быў наш штандар.
О, ты мне скажы, ці красуе той сьцяг
над краінай свабод,
дзе адважны народ?

Паходжаньне мэлёдыі
Мяркуюць, што Фрэнсіс Кі, калі пісаў свой верш, ня
думаў пра яго як пра песьню. Але так выпала, што песь
няй ён стаўся. Хутка пасьля яго напісаньня тэкст быў
апублікаваны з нотамі ды ўжо пад новым загалоўкам –
The StarSpangled Banner. Падхапілі верш і газэты,
апублікаваўшы з заўвагай, што яго можна сьпяваць на
матыў песьні “Анакрэон у нябёсах”. Мэлёдыя была
брытанскага паходжаньня. У Лёнднае ў той час карыс
талася славай так званае Анакрэонскае Таварыства
(Anacreontic Society). Заснаванае яно было ў сярэдзіне
1700х гадоў. Да яго належалі адвакаты, лекары ды
іншыя прафэсіяналы. Таварыства назвалі ў гонар стара
грэцкага прыдворнага паэта Анакрэона. Лёнданскія
анакрэонцы бавілі час рознымі забавамі ды песьнямі,
прысьвечанымі жанчынам, віну й іншым прыемнасьцям.
Песьні анакрэонцаў сталіся папулярнымі і ў Амэрыцы
таго часу. Адна з мэлёдыяў, “Анакрэон у нябёсах”, і па
дыйшла якраз да вершу Фрэнсіса Кі, хоць яна і цяжкава
тая да выкананьня. Ейны дыяпазон – паўтары актавы.
Напісаў мэлёдыю ў 1780 годзе (паводле іншых крыніцаў
у 1771 г.) ангелец Стафорд Сьмітс.
Калі сёньня выглядае іранічна, што амэрыканскі гімн
бярэ свой мэлядыйны пачатак у песьні варожай сваім ча
сам брытанскай дзяржавы, дык трэба мець на ўвазе, што
тагачаснае грамадзтва не было ідэялігізаванае, і варо
жасьць да іншай дзяржавы не пераносілася на музыку.
Пагатоў, што ў амэрыканскай культуры таго часу ляжа
ла брытанская спадчына.
Празь 19е ст. песьня пра “зорны штандар” набывала
папулярнасьці, яе выконвалі пры розных урачыстась
цях, але афіцыйнага статусу яна ня мела. І толькі ў 1889
годзе міністар флоту загадаў выконваць яе ў часе ўзды
маньня сьцягу. Крыху пазьней яна пачала гучэць пры
адкрыцьці спартовых спаборніцтваў. У 1916 годзе прэ
зыдэнт Ўудро Ўілсан выдаў загад сьпяваць “Зорны
штандар” пры вайсковых урачыстасьцях. І толькі 3 са
кавіка 1931 году прэзыдэнт Гэрбэрт Гувэр зацьвердзіў
пастанову Кангрэсу ЗША, якой “The StarSpangled
Banner” абвяшчаўся афіцыйным гімнам Злучаных Шта
таў.
У вершы Фрэнсіса Кі пра абарону форту МакГэнры, у
трэцяй зваротцы, ёсьць суровыя словы асуджэньня бры
танскіх агрэсараў, пра якіх сказана:
Іхняя кроў змыла сьмярдзючы сьлед іхняга бруду
І ніякае сховішча ня зможа ўратаваць

Сярод дзяржаўных гімнаў амэрыканскі адзначаецца
тым, што ён прысьвечаны выключна сьцягу. Праўда, у
некаторых іншых гімнах сьцяг фігуруе таксама. Ёсьць
ён, прыкладам, у францускай “Марсэльезе” – праўда,
ня свой, але сьцяг ворага: “Супраць нас тыранія
ўзьняла свой крывавы сьцяг”. Ёсьць і ў беларускім на
цыянальным радок: “штандар наш бел(чырвона(белы
пакрыў сабой народны рух”. У сучасным гімне Рэс
публікі Беларусь двойчы згадваецца сьцяг: “Мы, бела(
русы.... У бітвах за волю, бітвах за долю свой здабы(
валі сьцяг перамог!”, а таксама заключныя радкі: “Гор(
да(ж узьвіся ў ясныя высі сьцяг пераможны – ра(
дасьці сьцяг!” У гімнах суседзяў Беларусі сьцяг ня згад
ваецца. Суседзі ўслаўляюць краіну, мінуўшчыну, зма
ганьне за незалежнасьць.
У Амэрыцы, чыё грамадзтва складаецца з ураджэнцаў
усіх народаў сьвету, і дзе рэлігія строга адлучаная ад
дзяржавы, сьцяг стаўся ўвасабленьнем нацыі. Ён ус
лаўляецца й дэманструецца паўсюдна, афіцыйна й пры
ватна, як сымбаль адзінства ў разнастайнасьці, як сым
баль свабоды ў перахоўваньні й культываваньні прыне
сеных здалёк выяваў духовакультурнае спадчыны на
родаў сьвету. Галоўным знакам гэтае свабоды ды гато
васьці бараніць яе і стаўся “Зорны Штандар”.

Янка ЗАПРУДНІК
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Красавіцкі сход ньюёрскага аддзелу БАЗА

У

Фундацыі Крэчэўскага ў Кўінсе
12 красавіка адбыўся чарговы
красавіцкі сход ньюёрскага ад
дзелу БАЗА. Напачатку сходу старшыня
аддзелу Віталь Зайка, прадставіў прысут
ным госьця сходу, незалежнага палітыч
нага аглядальніка зь Менску Андрэя Фё
дарава. Сп. А. Фёдараў коратка распавёў
пра сябе і затым спыніўся на становішчы
ў Беларусі. Андрэй Фёдараў па адукацыі
фізык, скончыў фізычны факультэт БДУ,
кандыдат навук. Працаваў у Інстытуце
фізыкі ў Менску, а ў часы перабудовы
трапіў у камісію па навуцы пры Вярхоў
ным Савеце. Пры С. Шушкевічу ўзнача
ліў аддзел, а потым упраўленьне міжна
родных сувязяў Вярхоўнага Савету Бела

Сп. Андрэй Фёдараў
русі. Пасьля рэфэрэндуму, а фактычна
дзяржаўнага перавароту 1996 году пай
шоў у адстаўку. Працаваў у Інстытуце не
залежных досьледаў, а потым як фрылан

сэр (незалежны камэнтатар) у агенцыі
Белапан, “Беларускай Дзелавой Газэце”,
Радыё Свабода. Сп. А. Фёдараў таксама
зьяўляецца дарадцам кіраўніка руху “За
Свабоду” Аляксандра Мілінкевіча па
зьнешняй палітыцы і нацыянальнай бясь
пецы. Ягоны дзед — пісьменьнік Янка
Маўр, а бацька — адзін з пачынальнікаў
школы тэарэтычнай фізыкі ў Беларусі.
Прамоўца даў агляд падзеяў у Беларусі
за апошнія паўгады. Калі пачалася расей
скагрузінская вайна, беларускае кіраў
ніцтва напалохалася адкрытага выкарыс
таньня Расеяй ваеннай сілы, якое маглоб
пры нагодзе быць ажыцьцёўлена ў Бела
русі. Натуральна, што такія “сябры” рэ
жыму, як Венесуэла і Кітай, ня сталіб ба
раніць Лукашэнку, і таму той пачаў сыг
наліць Захаду, што хоча паляпшэньня ад
носінаў з ім. Захад адразу адрэагаваў, ус
таляваліся кантакты з міністрам замеж
ных справаў Мартынавам і Брусэлем.
Быў выпушчаны на волю А. Казулін,
дзьвум апазыцыйным газэтам быў дазво
лены адкрыты продаж і падпіска. ЗША
прыпынілі санкцыі супраць беларускіх
прадпрыемстваў. Відавочна, што пасьля
13 год ціску і абмежаваньня кантактаў з
беларускім кіраўніцтвам Захад зьмяніў
пугу на пернік, бо узмацненьне ціску бы
лоб небясьпечна. На гэтым фоне адбыў
ся прынцыповы раскол у беларускай апа
зыцыі. Адна частка перакананая, што
ўзьнікла рэальная пагроза незалежнасьці
і далейшы ціск можа штурхануць Лука
шэнку да больш шчыльнага саюзу з Расе
яй і абмежаваньня беларускага сувэрэ
нітэту на яе карысьць, і таму трэба анга
жаваць дыктатара ў супрацоўніцтва. Дру
гая частка (Саньнікаў, Казулін, старая
частка БНФ) лічыць, што Лукашэнка
ўлады і сувэрэнітэту ніколі не аддасьць, і

Наступны сход
нью-ёрскага аддзелу БАЗА перанесены на 17 травеня
2009 г. і адбудзецца ў Фундацыі імя П. Крэчэўскага па
адрасу: 16634 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432
Сход будзе справаздачна-выбарчым, на ім будзе абранае
кіраўніцтва аддзелу на наступны год.
Даезд цягніком падземкі F да прыпынку 169th St; адтуль прайсьці 2 блёкі да скрыжаваньня 167 й вул. і Готык Драйв.
Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.

Уплаты ў нью1ёрскі аддзел БАЗА
Ахвяраваньні й складкі:
Л. Зэкава . . . . . . . . . . . . . . .50
Ю. Зэкаў . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Міцкевіч . . . . . . . . . . . . .50
Э. Норык . . . . . . . . . . . . . . .50

Д. Самусевіч . . . . . . . . . . . .50
І. Фанская . . . . . . . . . . . . .50
В. Казлова . . . . . . . . . . . . .50

трэба ціснуць далей. Камэнтарыі на Хар
тыі97 у гэтай сувязі супраць Мілінкевіча
былі непрыймальнымі. Пазыцыя Эўропы і
маральнасьць яе стаўленьня да дыктата
ра, што ня выканаў большасьці ўмоваў
для аднаўленьня адносінаў, выклікае пы
таньні. Становішча ў Беларусі сёньня як
ніколі складанае, раскол апазыцыі не
спрыяе паляпшэньню яго, але варта і трэ
ба шукаць агульны грунт для далейшых
сумесных дзеяньняў.

Падчас адказаў на пытаньні ўзьнікла
невялікая дыскусія адносна мэтаў і мэта
даў дзеяньня руху “За Свабоду”. Напры
канцы выступоўца адказаў на пытаньне
пра тое, ці рэальная пагроза стварэньня
дынастычнага кіраваньня ў Беларусі:
“Дынастычнае кіраваньне не пагражае.
Бо трымаецца ўсё на адным чалавеку,
ягоныя сыны сёньня ня маюць належнай
падтрымкі сярод элітаў і намэнклятуры
краіны”.

Здымак А. Старкова
Затым сп. Фёдараў адказаў на пытаньні
прысутных. На пытаньне, ці прыедзе Лу
кашэнка ў Прагу на саміт Эўразьвязу, ад
каз быў такі: “Наўрад ці. На саміце мо
гуць быць досыць рэзка выказаныя закіды
збоку прысутных кіраўнікоў эўрапейскіх
дзяржаваў. Разам з тым Лукашэнка звыч
ны да канфрантацыйнага стылю, і гэткага
кшталту засьцярогі ня будуць стрымлі
ваць яго”. Адказ наконт выбуху 4 ліпеня
2008 году і дактыляскапіі насельніцтва:
“Вядзецца пошук тых, хто зьдзейсьніў тэ
ракт, і разам з тым ствараецца база дадзе
ных на ўсё мужчынскае насельніцтва
найбольш дзеяздольнага ўзросту, у тым
ліку патэнцыйных апанэнтаў рэжыму”.
Наконт праграмы “Усходняе партнэр
ства”: “Безумоўна, праграма спрыяе інтэ
грацыі Беларусі ў Эўропу, дасьць магчы
масьць прытоку заходніх інвэстыцыяў,
але супрацоўніцтва будзе ў сфэры пера
важна эканамічнай, такія рэчы як правы
чалавека там не закранаюцца”.

Ïðûâàòíàÿ àáâåñòêà
Аматары шахмат! Прапаную арганізаваць
шахматную сустрэчу. Калі зацікаўленыя,
кантактуйце Паліну ЧУРУН па адрасу:
palina_churun@yahoo.com

Затым старшыня Згуртаваньня Бела
рускай Моладзі ў Амэрыцы Мікалай
Цімашэнка распавёў пра зварот з аргка
мітэту БХД адносна дапамогі ў кампэнса
цыі для актывістаў апазыцыі, на якіх на
кладзеныя штрафы, і заклікаў прысутных
дапамагчы ў зборы грошай дзеля пад
трымкі змаганьня ў Беларусі.
Сп. Ільля Куніцкі выказаў сваю думку
наконт пытаньня аб адзінстве беларускай
нацыі, якое было закранутае ў абмерка
ваньні выступу сп. Андрэя Фёдарава.
Спчн. Ірына Падцялежнікава і сп. Юры
Ляоненка распавялі пра паездку ў Вашы
нгтон у складзе дэлегацыі прадстаўнікоў
БАЗА, пра сустрэчы з кангрэсмэнамі,
інфармаваньне пра становішча ў Белару
сі й шляхі дапамогі ёй у справе дэмакра
тыі й правоў чалавека. Удзельнікі дэлега
цыі падзяліліся на 3 групы, і кожная зь іх
мела сустрэчы ў офісах кангрэсмэнаў,
якія прадстаўляюць мясьціны, дзе жы
вуць беларусы. Разам было наведана ка
ля 15 офісаў, былі таксама сустрэчы ў ка
місіі міжнародных справаў і сустрэчы зь
лідэрамі рэспубліканцаў у Кангрэсе.
Затым адбылося знаёмства з гасьцямі
сходу. Сяброўскае калегаваньне было
працягнутае пасьля афіцыйнай часткі,
пры кубку кавы.

Віталь ЗАЙКА

Шчыры дзякуй!

Чарг овы сход

Уплаты ў нью1ёрскі аддзел БАЗА дасылайце на адрас:

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

аддзелу БАЗА ў Нью-Джэрзі адбудзецца
17 травеня 2009 г. апаўдні ў залі пры царкве Божай Маці
Жыровіцкай па адрасу: 9 River Rd, Highland Park, NJ 08904
Наведайце інтэрнэт-старонку Згуртаваньня Беларускай
Моладзі ў Амэрыцы www.zbma.net Апэратыўная
інфармацыя аб падзеях у дыяспары.
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Сапраўды забыты дзяяч?
Што я ведаю-прыпамінаю аб Аляксандру Русаку
Вітаўт КІПЕЛЬ

Я

прыехаў у Рэгенсбург у
верасьні 1945 году. Ехаў
я зь Мюнхэну, дзе мне
сказалі, што ў Рэгенсбургу нібы
та ёсьць Беларускі Камітэт. Ня
меччына тады ляжала ў руінах –
ні пошты, ні магазынаў, нічога.
Падарожжа зь Мюнхэну ў Рэге
нсбург (сотнядругая кілямэт
раў) узяло 34 дні, бо ехалася й
цягніком, і нейкім трамваем, і
падвозіла падвода.
У Рэгенсбургу амэрыканскі
MP (Military Police) – тады ўла
да – ведаў, дзе Беларускі Камі
тэт, і даў мне адрас. Разгаварыц
ца з гэтым MP узяло ладна часу
і ладна адвагі: мы, уцекачы, MP
баяліся.
У Камітэце (Marschalstrasse,
5) сп. Русак быў начальнік. З на
ведвальнікамі ён, старшыня,
спатыкаўся рэдка, за гэта адказ
валі М. Міцкевіч, Х. Шыбут
(пазьней), А. Віньніцкі, часам А.
Каханоўскі.

У А. Русака была вялікая ма
шына зь беларускім белчырво
набелымі сьцяжкамі. За машы
най даглядалі “два Іваны”, як мы
казалі: Іван Туголькаў – рускі з
Асколу, і Іван Нядзьвіга – ук
раінец, казак з Кубані. Гэтыя два
жылі недзе асобна. Былі яны з
палонных уласаўцаў, але добра
ведалі аўтамабілі, і таму А.Русак
узяў іх за шафёраў. Гэтыя “Іва
ны” назаўсёды засталіся з бела
русамі – былі ўдзячныя, што ат
рымалі ID карткі, у якіх казала
ся, што яны з Заходняй Бела
русі. Гэта была гарантыя пазь
бегнуць прымусовага вяртаньня
назад, у СССР.
У машыне, на якую ён меў да
звол, Русак езьдзіў па акругах
Рэгенсбургу, шукаў беларусаў,
прывозіў іх у горад, бо патрэб
ная была пэўная колькасьць асо
баў, каб атрымаць квоту у пля
наваным лягеры DP.
Фактычна А. Русак і запачат
каваў першы беларускі лягер.

Я тады працаваў у скаўтынгу й
некалькі разоў заходзіў у Камі
тэт скарыстаць з тэлефону: шу
каў друкарню, якаяб узялася
друкаваць кірылічны часапіс.
Калі беларусаў перавезьлі з
Рэгенсбургу ў Кам {Міхельс

дорф}, мне давялося бываць у
Камітэце таксама. Тады А.Русак
узначальваў Беларускае Цэн
тральнае Прадстаўніцтва й зай
маўся справамі пераезды DP у
ЗША.
Зноў сустрэўся я з А.Русаком
у ЗША ў 195556 гадох, калі я
некаторы час жыў у бацькоў у
Пасэйку. А. Русак жыў тады ў
Гарфільдзе – гэта ад Пасэйку
кілямэтра1,52. Ён быў амаль
штотыднёвым госьцемнавед
вальнікам майго бацькі, Яўхіма.
У хаце шмат дыскутавалася аб
розных беларускіх справах. Ас
ноўнае, што было ў іх на парадку
дня, дык гэта заснаваньне ар
ганізацыі прыхільнікаў БЦР і ак
тывізацыя БЦР. У мяне было
ўражаньне, што чатыры асобы
актывізавалі БЦР у ЗША: А. Ру
сак, А. Арэхва, Я. Кіпель, Э.
Ясюк. рабілі тое яны вельмі ўпо
рыста.
А. Русак быў жанаты (другі
раз) на немцы, якая мела дзьве

крамы кветаквянкоў (Possaic,
Main Street; Gorfield, Possaic
Street).
Памёр А. Русак ад раку страў
ніка, здаецца, на пачатку 1957
году.
Не магу казаць, з стоадсотка
ваю ўпэўненасьцю, але ў мяне
было ўражаньне ад гутарак
шмат з кім, хто жыўначаваў у
будынку Камітэту (я там нача
ваў 5 тыдняў), што Аляксандар
Русак быў акурат той асобай,
хто атрымоўваў ад ваенных амэ
рыканскіх уладаў дазвол на ад
чыненьне беларускай рэстара
цыі ў цэнтру Рэгенсбургу (я там
быў усяго адзін раз, бо было не
па кішэні) і дазвол на адчынень
не Беларускага Камітэту.
Няма слоў, што ў той час гэта
былі надзвычайна вялізныя кро
кі для беларускага грамадзтва.
На мой погляд, тыя крокіпадзеі
былі мо з важнейшых цаглінаў
падмуркам арганізаванага жыць
ця беларускае эміграцыі.

Жорсткая іміграцыйная палітыка Аўстраліі

Ф

інансавыя праблемы навакол
сьвету штурханулі аўстралійскі
ўрад на ўвод большых абмежа
ваньняў на прыняцьцё новых імігрантаў у
Аўстралію.
Ужо ў пачатку 2008 году пачалі гучаць
галасы аўстралійскіх вучоных на зьмену
аўстралійскай іміграцыйнай палітыкі1.
Прафэсар Тім Фланэры заклікаў аўстра
лійскіх палітыкаў зьмяніць праграму пры
ёму новых імігрантаў, якая практычна
бяз зьменаў цягнулася гадамі згодна з
пасьляваенным заклікам “засяліцца ці за
гінуць” на пашыраную праграму падрых
тоўкі да працы аўстралійскіх безпрацоў
ных. У сваім артыкуле2 ён прапаноўвае
спыніць прыём неабходных для працы на
фабрыках і заводах людзей, бо гэтыя
прадпрыемствы паступова зачыняюцца ў
Аўстраліі, каб пачаць працаваць пазьней
ў краінах з таннай працоўнай сілай.
Аднак прамґерміністар Паўднёвай Аў
страліі Ранн не пагадзіўся з пастановай
прафэсара і сказаў, што ў гэтым штаце
працы хопіць, працягваючы ціск на фэдэ
ральны ўрад з мэтаю павелічэньня коль
касьці імігрантаў у свой штат.
Трэба адзначыць, што ў розьніцу з ра
нейшымі гадамі, калі бралі шмат людзей
па розных візавых катэгорыях, сёньня
размова ідзе найчасьцей пра так званых
прафэсійных імігрантаў, ці людзей, якія
добра валодаюць англійскай мовай і ма
юць патрэбную ў Аўстраліі прафэсію. Ця
гам 20052006 гадоў толькі адзін штат
Паўднёвай Аўстраліі прыняў 604 пра
фэсійна падрыхтаваныя асобы. А ў 2001

2002 такіх прынялі туды толькі 94. Вядо
ма, для бізнэсмэнаў іншы падыход. Калі
маеш чвэрць мільёна даляраў і можаш
адкрыць у Аўстраліі бізнэс, то праблемаў
не існуе. Міністар малога бізнэсу (штат
ПА) Карын Майвалд запрашае бізнэ
соўцаў найперш з Англіі, Карэі ды Кі
таю3.
Але сытуацыя (калі можна вылучыць
такую) пачала мяняцца ў больш жорстка
акрэсьлены напрамак у 2007м годзе з
уводам новага тэсту для атрыманьня ста
лага жыхарства. У пачатку 2008 году фэ
дэральны аўстралійскі ўрад не дазволіў
прыняць сталае жыхарства тысячам пра
фэсійных імігрантаў у сувязі з магчымымі
зьменамі ў іміграцыйным законе. Най
перш адмовілі тым, хто ня меў пацьвер
джаньня аб прафэсійнай адукацыі, хоць
гэтыя людзі мелі добры вопыт працы4.
Трэба аднак заўважыць, што нягледзя
чы на фэдэральну палітыку іміграцыі, кі
раўнікі штату Паўднёвай Аўстраліі дасяг
нулі пагадненьня з урадам Філіпінаў на
магчымы прыём 50000 прафэсійных філі
пінскіх працоўных цягам наступных 510
гадоў. Філіпінцы павінны будуць праца
ваць у шахтах, металюргіі, шпіталях, да
мах для дагляду састарэлых людзей5.
Але існуе пытаньне – ці гэтая праграма
будзе выкананая? Ці фэдэральны ўрад
дасьць дазвол кіраўнікам штату на дасяг
неньне пастаўленых мэтаў?
Нядаўна зьявіўся артыкул6, у якім па
ведамлялася, што тэст англійскай мовы
для прафэсійных імігрантаў стаў цяжэй
шым. Фэдэральны міністар іміграцыі
Крыс Эванс заявіў, што новы тэст патра
буе “добрых” ведаў англійскай мовы і па
чаў працаваць для тых, хто падаў на ўезд
у Аўстралію па 457 візе пасьля яго пры
няцьця. Калі згодна сыстэмы ELTS ан
гельскамоўны жыхар Аўстраліі павінен
ведаць сваю мову на 9, то прафэсійны
імігрант мусіць прайсьці тэст з вынікам ў
6. Любы імігрант ведае, што каб мець такі
добры ўзровень англійскай мовы, трэба
няспынна вывучаць мову перад выездам у
Аўстралію на працягу некалькі гадоў. І
вядома, з ціскам на аўстралійскую ан

гельскую мову, а не на амэрыканскую. І
прыехаўшы ў Аўстралію па прафэсійнай
візе працягваць штодзённа вучыць мясцо
вы дыялект, чытаць газэты і глядзець тэ
лебачаньне. Для моладзі гэта магчыма,
але ці старэйшыя людзі змогуць прайсьці
такі жорсткі тэст?
Цяжкае фінансавае становішча, за
крыцьцё прадпрыемстваў, павялічэньне
ўзроўню безпрацоў’я і жорсткая імігра
цыйная палітыка Аўстраліі робіць амаль
безнадзейным жаданьне небагатых і не
патрэбных прафэсійна людзей прыехаць
на сталае жыхарства ў Аўстралію.

Віктар КАВАЛЕЎСКІ, Аўстралія

1 У гэтым артыкуле размова ідзе найбольш
пра катэгорую прафэсійнай іміграцыі, ці прыём
у Аўстралію на жыхарства патрэбных па той ці
іншай спецыяльнасьці людзей.

2 Артыкул Migrant plan alert, The Advertiser,
24 Feb 2008.

3 Артыкул SA wins bigger slice of prized
migrants. The Advertiser. 6 March 2007.

4 Артыкул Migrants’ skills not accepted. The
Advertiser, 6 March 2008.

5 Артыкул Skilled Filipino migrants on their
way to Adelaide. The Advertiser. 12 July 2008.

6 Артыкул Tougher migrant testing. The
Advertiser. 15 April 2009.

БЕЛАРУС

2009

Шаноўнае спадарства!
Рэдакцыя “Беларуса” нагадвае, што 31-га траўні заканчваецца тэрмін збору
твораў для альманаху беларускіх пісьменьнікаў замежжа “БЕЛАРУС 2009”.
Зьмясьціць свае творы ў альманаху маюць права ўсе аўтары, якія пішуць
па-беларуску ў самых розных літаратурных накірунках. Адзінае патрабаваньне – аўтары павінны жыць па-за межамі Беларусі.
Плануемы час выхаду альманаху ў сьвет – жнівень 2009 году.
Свае творы аўтарам найлепш дасылаць у рэдакцыю электроннай поштай
на адрас: hazetabielarus@att.net У выключных выпадках, калі аўтары ня маюць доступу да сусьветнага сеціва, творы можна даслаць поштаю запісанымі на СD ці DVD альбо надрукаванымі на паперы на адрас рэдакцыі:
BIELARUS / P. O. Box 3225 / Farmingdale, NY 11735 USA
Тэксты пажадана пісаць тарашкевіцай. Творы напісаныя наркомаўкай, у
альманаху будуць надрукаваныя тарашкевіцай.
Кожнаму аўтару, хто вырашыць даслаць творы для альманаху, пажадана
таксама даслаць свой партрэтны здымак і кароткую аўтабіяграфію і, калі захочуць, дадатковую інфармацыю пра сябе, якую яны хацелі-б паведаміць
сваім чытачам.
Пасьля выхаду альманаху ў сьвет кожны аўтар атрымае адзін асобнік бескаштоўна. Аўтары пры жаданьні змогуць замовіць дадатковую колькасьць
асобнікаў па сабекошту, які будзе паведамлены ім пазьней.
Ганарараў аўтарам рэдакцыя “Беларуса”, нажаль, выплочваць ня можа, бо
не зьяўляецца камэрцыйным выданьнем, а існуе выключна дзякуючы падтрымцы падпісчыкаў і ахвярадаўцаў.
З пытаньнямі кантактуйце рэдакцыю. Жадаем посьпехаў!
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Кніга пра Беларускі Kангрэсавы Kамітэт Амэрыкі

М

анаграфія Алега Гар
дзіенкі, выдадзеная
пры непаспрэднай
падтрымцы Беларускага Інсты
туту Навукі і Мастацтва, распа
вядае пра адну з галоўных бела
рускіх арганізацый у ЗША. Бе
ларускі Кангрэсавы Камітэт
Амэрыкі быў заснаваны ў 1951
годзе і напачатку аб’яднаў тых,
хто падтрымліваў плятформу
БЦР. Потым да БККА далучы
ліся і арганізацыі іншага кірун
ку: БеларускаАмэрыканскі Зь
вяз М. Шчорса і Я. Станкевіча,
які дэманстратыўна адмежаваў
ся ад абодвых плятформаў, Бе
ларускаАмэрыканскае Аб’ед

наньне ў НьюЁрку (Кастусь
Мерляк), якое вызнавала палі
тычную плятформу БНР; бела
рускія парафіі, якія трымаліся
юрысдыкцыі канстантынопаль
скага патрыярхату.
Праца БККА ішла ў некалькіх
кірунках: інфармаваньне пра бе
ларускую праблему, удзел у пра
цы антыкамуністычных амэры
канскіх устаноў.
Арганізацыя дзейная і да сёнь
ня.
У кнізе таксама асьвятляецца
гісторыя паваеннай эміграцыі ў
ЗША з закрананьнем сацыяль
ных аспэктаў, а таксама падра
бязна разглядаецца палітычны і

царкоўны раскол на эміграцыі
канца 1940х.
Багата ілюстрацый і дакумэн
таў. Напрыклад, друкуецца пе
рапіска Івана Касяка і Часлава
Найдзюка, успаміны Лёлі Касоў
скай і Лёнгіны Брылеўскай.
Прадмову да кнігі напісаў ды
рэктар Беларускага Інстытуту
Навукі і Мастацтва ў НьюЁр
ку Вітаўт Кіпель. Сп. Кіпель і
Янка Запруднік таксама высту
пілі навуковымі рэцэнзентамі
кнігі.

***
Беларускі кангрэсавы ка1
мітэт Амэрыкі (БККА) /

Алег Гардзіенка. — Смаленск,
2009. — 428 с., [12] c. іл.
(БІНіМ, Бібліятэка Бацькаў
шчыны; кн. 16).
Па пытаньнях атрыманьня
кнігі зьвяртацца ў Беларусі:
ЗБС “Бацькаўшчына”
вул. Рэвалюцыйная, 15
Менск, 220030
тэлефон (+37517) 293-74-77,
(37517) 224-79-35.

У ЗША:
Vitaut Kipel
330 Park Street
Haworth, NJ 07641

“Нявечны каляндар” выйшаў у Познані

В

ыдавецтва «Белы Крумкач» па
поўніла свае паліцы яшчэ адным
выданьнем – “Нявечны калян
дар”. Кніга нефарматная і нетыповая ў
кожным пляне. Папершае, у яе два аўта
ры. Аўтар тэкстаў Віталь Воранаў, для
якога гэта адначасна кніжны дэбют.
Ілюстрацыі выйшлі зпад рукі Марка
Максімовіча, беларускага мастака з Го
радні. Лічба аркушаў кнігі – чортаў тузін,
гэта вокладка і дванаццаць старонак.
Кожная старонка адпавядае аднаму меся
цу, які суправаджаецца выцінанкай, ці,
дакладней будзе сказаць, выразкай Мар
ка Максімовіча. Адначасна ў кожным ар
кушы каляндар на адзін год. Што цікава,
дні тыдняў падаюцца ў вэрсіі, якая выка
рыстоўвалася Вацлавам Ластоўскім, дзе,
напрыклад, панядзелак гэта „месіч”. Уся
го ў кнізе дванаццаць гадоў, якія пачына
юцца на 2009м годзе і заканчваюцца на
2020м. Паводле канцэптуальнай задумы
кожны год будучыні суправаджаецца
ўжо мінулым годам. Паколькі раскладка
кожнага году паўтараецца з пэўнай рэгу
лярнасьцю, расклад датаў застаецца ад
ным і тымжа, а гады падаюцца ў фармаце
1998/2009. Ідэя – усё паўтараецца, усё
адбываецца паралельна і адначасна ў
мінулым і ў будучым. Паўтараюцца так
сама ілюстрацыі выразак, на адным і на
другім баку календара, якія зачыняюцца
па прынцыпу стаўняў. З другога боку
кожнай „стаўні” мініятура Віталя Вора
нава, усяго 13 тэкстаў, аб’яднаных тэма
тыкай сьмерці, і ўсе паходзяць з публіка

можна выкарыстоўваць як настольны ка
ляндар, ажно да 2020 года. Аднак не зва
жаючы на гэтую расьцягласьць у часе
“Нявечны каляндар” кідае выклік ня хут
каплыннасьці часу, а камэрцыялізацыі
каляндарных выданьняў. “Нявечны ка
ляндар” – гэта адказ нудным рэклямна
тэматычным каляндарам, якія штогод за
лягаюць на паліцах кніжных крамаў, на
доўгія дні замаруджваюць працу друкар
няў, і гэтым самым замінаюць рэалізацыі
мастацкіх праектаў. “Нявечны каляндар”
– пахвала моманту і мастацтву.
“Белы Крумкач”, Познань, 2009

Лёнік ШЫШКО:КАРАМЕЛЬКА
Марк Максімовіч нарадзіўся 22 чэрвеня ў 1974 г. у Горадні, калі памёр Дарыюш Мійё ў Жэнэве. Вучыўся ў Менскім
мастацкім вучылішчы ім. Глебава адкуль,
у час нацыянальнага ўздыму, быў адлічаны за „маляваньне не па-беларуску”.З таго часу амаль не малюе. Выразае з паперы.

ванага (“Беларус” 2008) у фрагмэнтах
зборніка “Рэканструкцыя дзяцінства”.
Усе тэксты падаюцца на левай „стаўні”
ў ангельскамоўным перакладзе Скота
Корбы, мастака зь беларускімі каранямі.
Колер кнігі таксама адпаведны – чорна
белы. Абавязковая двумоўнасьць вы
даньняў – гэта мэтанакіраваная палітыка

Кангрэс у Страсбургу
У

Страсбургу адбылася Другі канг
рэс новай беларускай дыяспары
Эўропы і Амэрыкі “Пакаленьне
Адраджэньня”, на якім прысутнічалі
прадстаўнікі грамадзянскай супольнась
ці зь Беларусі.
Цягам чатырох дзён удзельнікі кангрэ
су, арганізаванага міжнароднай суполь
насьцю “Трэці шлях”, абмяркоўвалі ас
пэкты разьвіцьця грамадзянскай суполь
насьці ў Беларусі і пэрспэктывы ўдзелу ў
праграме “Усходняе партнэрства”.
У выніковым дакумэнце кангрэсу ад
значана неабходнасьць для структураў
Эўразьвязу “працягваць прынцыповы
дыялёг зь беларускімі ўладамі ў адно
сінах да сфэры правоў чалавека і ўзятых
на сябе міжнародных абавязкаў” і ёсьць
заклік да ўрадаў краінаў Эўразьвязу
“настойліва стымуляваць беларускія

ўлады да выкананьня наступных захадаў
у сфэры абароны правоў чалавека, мэ
дыяў і грамадзянскай супольнасьці”. Ся
род патрабаваньняў, якія, на думку
ўдзельнікаў, павінны быць вылучаныя
афіцыйнаму Менску – “вызваленьне па
літычных вязьняў і поўная амністыя па
палітычных справах, распачатых ад 1994
з мажлівасьцямі і гарантыямі бясьпечна
га вяртаньня беларусаў з выгнаньня”,
“правядзеньне незалежнага расьслед
ваньня па справах гвалтоўна зьніклых
Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара, Ана
толя Красоўскага, Зьмітра Завадзкага”,
“скасаваньне шэрагу палітычных арты
кулаў у карным кодэксе РБ, якія паруша
юць нормы міжнароднага права (“дзей
насьць ад імя незарэгістраванай арганіза
цыі”, “паклёп у адносінах да прэзыдэнта
РБ” і іншыя).

выдавецтва. Праект выданьня памайс
тэрску выканала Алена Сілівонік, пра
фэсійная дызайнэрмастачка зь Менску.
Нетыповасьць заключаецца таксама ў
форме аб’яднаньня аркушаў, якія скла
дзеныя па прынцыпу паштовак, і, як са
вецкая пасылка, перавязаныя джутавым
шнуром. Пасьля разьвязаньня аркушы
Сярод прапановаў, якія выказалі
ўдзельнікі кангрэсу – спрашчэньне віза
вага рэжыму для грамадзянаў Рэспублікі
Беларусь, а менавіта – памяншэньне
кошту шэнгенскай візы, спрашчэньне
працэдуры аплікацыі на візу, мажлі
васьць аплікацыі поштай альбо праз да
верных асобаў.
Удзельнікі кангрэсу сустрэліся з
ўдзельнікамі Канфэрэнцыі міжнародных
няўрадавых арганізацыяў Рады Эўропы і
дэпутатамі ПАРЭ. Як падкрэсьліў адмыс
ловы дакладчык ПАРЭ ў справах Бела
русі , Эўропа будзе і надалей падтрым
ліваць дэмакратычных актывістаў у Бе
ларусі. Адбылася цырымонія ўганара
ваньня “Ордэнам Свабоды” лепшых мо
ладзевых актывістаў – сёлета імі былі
Андрэй Кім і Іван Шыла. Як вядома, Іван
Шыла цяпер у войску, а Андрэй Кім, ак
рамя ордэну, атрымаў у падарунак карці
ну мастачкі Валерыі Красоўскай, выста
ва якой адбылася ў Эўрапэйскім молад
зевым цэнтры. Там жа прыйшла і выста

Віталь Воранаў нарадзіўся 18 сакавіка ў 1983 г. у Менску, калі памёр Умбэрта II у Жэнэве. Сьвядомую частку
дзяцінства правёў у дварах Беразьвечча, якія межавалі з турмой суровага рэжыму і вайсковымі казармамі, непадалёк
ад колішняга глыбоцкага лягеру сьмерці.
Там упершыню пазнаёміўся з п’яніцамі,
прапаршчыкамі, вар’ятамі, салдатамі і
іншымі празаічнымі пэрсанажамі. Піша
прозу.
ва фотамастакоў “Маладое прэсфота
Беларусі”.
На прапанову былога палітвязьня Ан
дрэя Кіма ўдзельнікі прынялі рэзалюцыю
ў справе арыштаваных ваўкавыскіх прад
прымальнікаў і грамадзкіх актывістаў –
Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава,
Уладзімера Асіпенкі.
Удзельнік канфэрэнцыі Максім Груша
вы прапанаваў выказацца адносна будаў
ніцтва АЭС у Беларусі. Нягледзячы на
тое, што стаўленьне да ядзернай энэрге
тыкі ў удзельнікаў канфэрэнцыі было роз
ным, у выніку дыскусіяў была прынятая
рэзалюцыя, у якой выказваецца пратэст
“супраць рашэньня аб будаўніцтве АЭС у
Беларусі, прынятага без усялякага грама
дзкага абмеркаваньня мэтазгоднасьці та
кога будаўніцтва, непразрыстасьці дзей
насьці ўладаў у гэтым накірунку”.
Удзельнікі кангрэсу выказаліся суп
раць абмежаваньняў на выезд дзяцей па
за межы краіны з мэтай аздараўленьня.

Паводле Радыё Свабода
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Ліст ў рэдакцыю

З

даваласяб, што кепскага
можа прынесьці Беларусі
чалавек, які атрымае аду
кацыю за мяжой? Толькі добрае,
нейкія новыя магчымасьці, мэта
ды, вопыт... У Беларусіж лічаць
інакш. Нават сытуацыя з Іванам
Шылам з Салігорску, якому не
дазволілі трымаць апошні іспыт
па ангельскай мове, каб атры
маць пасьведчаньне аб сярэдняй
адукацыі, вартая параўнаньня зь
нейкай бананавай рэспублікай,
а не з нашай Беларусьсю...Юна
ка сілком забралі ў войска. Мі
ністарка адукацыі Польшчы да
зволіла юнаку трымаць іспыт у
Польшчы, калі ён пажадае. Між
тым права на сярэднюю адука
цыю ёсьць у Канстытуцыі РБ, як
неад’емнае права грамадзяніна.

Што тут казаць, апошнім ча
сам узмацніўся ціск на студэн
таў якія вучацца за мяжой. На
прыклад, студэнты праграмы
К. Каліноўскага, якія вучацца ў
Польшчы, ўжо звыкла глядзяць
на звычайны “шмон” у час пада
рожжаў дадому ці пры вяртаньні
на ўнівэрсытэт. Але асабліва
“небяспечных” студэнтаў стара
юцца ізаляваць: Тацьцяну Ціш
кевіч міліцыя заявіла ў вышук,
як паведаміў Міхаіл Пашкевіч з
моладзевага крыла “Аб’яднанай
Грамадзянскай Партыі”. Дзяў
чына была асуджаная па “Пра
цэсу 14ці” – мірнага пратэсту
прадпрымальнікаў, якi адбыўся
ў Менску 10 студзеня 2008 году.
Тацьцяна Цішкевіч далёка ня
першая, каго аб’явілі ў вышук

Павал Мігаль зь сяброўкай
улады. Так, у студзені сёлета
быў абвешчаны ў вышук акты
віст «Маладога Фронту» Сяргей
Гуміньскі, які вучыцца ў Гдань
скім унівэрсытэце. У Беларусі
на яго заведзеная крымінальная
справа нібы за ўхіленьне ад

№ 556 Травень 2009 г.
службы ў войску. Тоеж самае і з
студэнтам Ігарам Салаўём зь
Пінску.
Ёсць таксама студэнты, зь які
мі ўлада абыйшлася вельмі жор
стка. Як напрыклад з студэнтам
Уроцлаўскага ўнівэрсытэту Паў
лам Мігалем. Павал вяртаўся
дадому з Уроцлаву, як заўжды
прайшоў звыклы “шмон” на мя
жы. Дабраўшыся да Менску,
хлапец заначаваў у знаёмых сяб
роў, бо дабірацца да роднага Бе
разіно было запозна, ужо сьцям
нела. Ранкам 19 лютага іх абу
дзіў у кватэры сяброў атрад мі
ліцыіантытэрарыстаў – нібыта
ў кватэры, якую вынаймуюць
сябры, у вэнтыляцыйных трубах
былі схаваныя наркотыкі. Ніякіх
адбіткаў пальцаў на наркотыках
не знайшлося, алеж асабіста
Паўлу абяцаюць прысуд у 813
год. Хлапец чакае прысуду ў іза
лятары г. Жодзіна.

Цяжка паверыць, што такія
правакацыі робяць працаўнікі
ўстановаў, якія павінны бара
ніць будучыню краіны – мо
ладзь. Беларусь і беларусы па
просту выміраюць, а тыя хто ня
могуць глядзець на ўсё гэта
зьяжджаюць за мяжу. Але самае
цікавае тое, што калі бацькі пад
суднага Паўла патэлефанавалі
да праваабаронцы В. Стэфанові
ча, каб атрымаць хоць якую
праўную дапамогу, то ім сказалі:
наш праваабарончы цэнтар з
“наркотыкамі” звязвацца не ах
вочы. “Ёсць шмат рэчаў, якімі
мы рызыкуем” – так яны адка
залі...
Цяжка патлумачыць пазыцыю
праваабаронцаў, у галаве ня
ўкладваецца, як можна пакідаць
маладых людзей адных у іхным
змаганьні?

Уладзімер МІГАЛЬ

Збор грошай у Англіі на выданьне Бібліі па-беларуску

П

ратэстанцкі пастар Ян дэ Краіно
Краінскі зь Вялікага Княства
Літоўскага прыбыў у Англію ў
1660м годзе, каб шукаць духовай і матэ
рыяльнай дапамогі ў ангельскага пратэс
танцкага караля. У тым часе быў у Англіі
й Багуслаў Хылінскі, які пераклаў палову
Бібліі на беларускую (літоўскую) мову.
Але зь недастачы фінансавых сродкаў
поўны пераклад ня быў завершаны, і
Біблія не была надрукаваная.
У Англіі Ян дэ Краіно Краінскі папрасіў
караля Карля ІІ (Charles the Second), каб
ён напісаў лістадозву да вернікаў у
Англіі і Валіі з просьбай аб фінансавай да
памозе на завяршэньне перакладу Бібліі і
яе выданьне. Кароль ласкава адгукнуўся
на просьбу і выдаў адпаведны ліст
12.07.1661 г.
Лістадозва складаецца з адной бачыны
і пачынаецца так:
“Карл ІІ, з Божае ласкі кароль Англіі,
Шатлядндыі, Францыі і Ірляндыі, абарон
ца Веры і т. д., зьвяртаюся да ўсіх архі
япіскапаў, япіскапаў, архідыяканаў, дэка
наў і іхных урадоўцаў, да ўсіх прыхадзкіх
сьвятароў, сьвятароў, вікарыяў, памоч
нікаў прыхадзкіх сьвятароў і ўсіх духоў
ных асобаў, а таксама да ўсіх міравых
судзьдзяў, галоўных шэрыфаў, паліцыян
таў, царкоўных старастаў, зьбіральнікаў
грошай для бедных, кіраўнікоў самаўпра
ўляючых акругоў, да ўсіх урадоўцаў
вялікіх гарадоў, малых самаўпраўляючых
гарадоў і карпаратыўных гарадоў, а так
сама да ўсіх іншых урадоўцаў, міністраў і
грамадзянаў, кім бы яны не былі, і ці яны
знаходзяцца ў прывілегіях вольнасьцяў ці
не – да ўсіх тут памянёных шлю прыві
таньні.
Ян дэ Краіно Краінскі, сьвятар Божага
слова, сябар нацыянальнага сыноду пра
тэстанцкай царквы ў Вялікім Княстве
Літоўскім, ад імя якой зьвярнуўся да нас
са сьціплаю просьбаю і мальбою. Ён да
вёў нам, што пратэстанцкія царквы коль

касьцю прыблізна сто ў апошнія гады
былі моцна прыгнечаныя бязьлітаснымі
жаўнерамі, а таксама маскалямі, татара
мі, казакамі, швэдамі ды іншымі. Многія
тысячы зь іх разам зь іх вернымі паста
рамі і сьвятарамі былі абрабаваныя і ста
ліся ахвярамі разьні. Іх і цяпер моцна пе
расьледуюць ворагі пратэстанцкай рэлігіі
ў тых краёх. Іхняя пратэстанцкая царква
пастанавіла перакласьці і надрукаваць
Біблію на сваёй мове, і ўжо да гэтай пары
зрабіла прыблізна палову гэтага. Аднак з
за іх зьбядненьня і іншых надзвычайных
прычынаў яны былі змушаныя адступіць

ад такой пабожнай працы. Вернікі пра
тэстанцкай царквы ў ВКЛ уважалі, што
будзе добрай справай выслаць да нас Яна
дэ Краіно Краінскага з пакорнымі адоз
вамі і лістамі і маліць нас аб дапамозе ў
цяжкі для іх час, шукаць у нас палёгкі і
абароны ад спусташэньня і выкаранень
ня.
Дзеля гэтага ён пакорна просіць нас
паспачуваць пратэстанцкім цэрквам у
ВКЛ ў іх сумным гаротным стане і ўдас
тоіць дапамогі для іхняга зьберажэньні і
ўтрыманьня, а таксама каб яны маглі пра
доўжыць і скончыць найвялікшую хры

сьціянскую працу пераклада і друку іхняй
Бібліі. Дзеля гэтага ён просіць нас, каб
мы рэкамэндавал іх да ўвагі хрысьціянс
кай міласэрднасьці нашых добрых гра
мадзянаў і далі наш міласьцівы дазвол на
збор па ўсяму нашаму Каралеўству
Англіі...”
Карл ІІ піша далей, узяўшы пад увагу
трагічны і гаротны стан пратэстанцкае
царквы ў ВКЛ і, будучы ўпэўненым, што
ягоныя грамадзяне ў Англіі і Валіі адгук
нуцца на зварот аб дамамозе, ён, кароль,
пагадзіўся выдаць адмысловы лістадозву
да сваіх грамадзянаў, каб давалі свае ах
вяры і гэтым дапамаглі заканчэньню пе
раклада і выданьню Бібліі на беларускай
(літоўскай) мове ў Лёндане, Англія. Ка
роль дае загад надрукаваць дастатковую
колькасьць лістоўзваротаў і разаслаць іх
па ўсіх саборах, цэрквах, часоўнях і г.д. ў
сваім каралеўстве. Ён, кароль, таксама
загадвае пастарам, сьвятарам і ўсім ін
шым духоўным асобам прачытаць адозву
ў сваіх сьвятынях і заахвочваць людзей
да ахвярнасьці. А ў нядзелю перад пропа
ведзьдзю “ісьці ад места да места” і зьбі
раць ахвяры. Калі гэтага замала, то “ісьці
ад хаты да хаты на працягу тыдня” і так
сама зьбіраць ахвяры.
Сабраныя грошы трэба было аддаць з
паквітаваньнем паліцэйскім органам аль
бо галоўным шэрыфам, каб яны пера
слалі іх да скарбу ў Лёндан. За невыка
наньне загаду накладвалася кара.
Частка грошай была прызначана на
ўтрыманьне пастара Яна дэ Краіно Кра
інскага і іншых чальцоў сыноду з ВКЛ у
Лёндане. Яны таксама муселі весьці дак
ладную кнігу выдаткаў з атрыманых гро
шай.
Гэты лістадозва знаходзіцца ў Брыта
нскай Бібліятэцы (British Library) у Лён
дане, Англія, і ў Нацыянальнай Бібліятэ
цы (National Library) ў Эдынбургу, Шко
тыя.

Міхась ШВЭДЗЮК

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, кампакт:дыскі й касэты з запісамі беларускай
папулярнай, народнай і рок:музыкі.
Зацікаўленыя могуць аформіць
падпіскі на газэты й часапісы, якія выда:
юцца ў Беларусі, а таксама набыць ка:
лендары, паштоўкі й літаратурны аль:
манах, выдадзеныя нашай рэдакцыяй.
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Таляр беларускі
У

беларускім грамадзтве надзвычай пашыраная
думка, што незалежная Беларусь мае карыстац
ца собскай грашовай адзінкай пад назовам та
ляр. Прапаную зьдзейсьніць падарожжа ў мінулае гэтае
манэты і спраўдзіць, ці сапраўды яна грала ў грашовым
абарачэнні нашых земляў важную ролю.
Новы гатунак буйных срэбных манэтаў, што ўводзіўся
як адпаведнік залатога флёрына, зьявіўся на мяжы 15га
і 16га стагодзьдзяў у Нямеччыне. Да гэтага спрычыніла
ся адносная нястача золата на рынках Эўропы ў параў
наньні з срэбрам, багатыя радовішчы якога былі адкры
тыя ў Чэхіі і Тыролі. З развоем міжнароднага гандлю
ўзрастала патрэба ў вялікай колькасьці буйных гатун
каў манэты, якая ўжо не магла забясьпечвацца наяўнай
колькасьцю золата.

У 1518 годзе права выбіцьця гульдэнграшоў (гэтак на
зываліся першыя таляры) атрымаў граф Шлік. Для
выбіцьця таляраў ён скарыстаўся з радовішчаў срэбра
каля чэскага места Яўхімава (ням. Joachimstal). Гэтая
эмісія дала манэтам новы назоў, які распаўсюдзіўся
пазьней на ўсе манэты гэтага кшталту, выбіваныя па
ўсёй Эўропе – Joachimstaler, ці скарочана таляр. Пры
вялікай размаітасьці мясцовых грашовых сыстэмаў у
Нямеччыне, заснаваных на дробных наміналах, гэтыя
гатункі выбіваліся згодна з агульнай ардынацыяй, аб’яд
ноўваючы сыстэмы і гуляючы ролю новае міжнароднае
валюты.
З цягам часу таляр, дзякуючы сваёй высокай вар
тасьці, набыў добрую рэпутацыю якаснае манэты, што
амаль не падлягала псуцьцю. Такім чынам, курс таляра
да дробных грашовых гатункаў стала ўзрастаў. Гэтак,
кошт таляра, які першапачаткова ўводзіўся як 60 край
цараў у Нямечыне і Аўстрыі, у 1611 годзе вырас да 90
крайцараў, у 1619 годзе – да 108 крайцараў, налета –
180 крайцараў, а ўвосень 1622 года перасягнуў 1000!
Крызіс псуцьця дробных наміналаў, што ахапіў Эўропу ў
пачатку 17га стагодзьдзя, спрычыніўся да таго, што ста
ла выгодна выкупляць добрыя таляры і перабіваць на
дробную манэту з штораз большай медзяной лігатурай.
Першыя буйныя срэбныя манэты Вялікага Княства та
ляравае вагі (2030 грамаў) зьявіліся ў 1564 годзе. Сваім
дызайнам яны не нагадваюць клясычныя заходнеэўра
пейскія таляры, а маюць досыць арыгінальны вонкавы

Гуканьне вясны
Заканчэньне з бачыны 2
імі беларускія дзеці, якія змаглі давесьці,
што маюць права размаўляць і сьпяваць
на радзіме на роднай мове. Хлопцы ў чор
ных скуранках зьніклі такжа нечакана,
як і зьявіліся.
Чамуж існуючаму ўраду так муліць
слых нашая мова і, здаваласяб, бяскрыў
дны на фальклёр? А таму, што трапіўшы
ў магічнае кола фальклёру, чалавек пачы
нае разумець, што ён беларус, які мае
сваю культуру і традыцыі. А ўраду трэба,
каб мы былі насельніцтвам, а не беларус
кім народам. Таму і топчуць апантана на

выгляд. На адным з бакоў выяўлены складовы шасьці
польны гербтарча, у палёх якое змешчаныя гербы
Польшчы, ВКЛ, Кіеўшчыны, Жамойці і Валыні, а ў цэн
тры – фамільны герб Сфорцаў. Сучаснымі дасьледнікамі
сьцьверджана, што гэтыя манэты былі не талярамі, а за
латоўкамі па польскай грашовай сыстэме, што пацьвяр
джаецца іх мэтралягічнымі дадзенымі. Брак іх знаходак
у скарбах сьведчыць пра рэпрэзэнтатыўны характар іх
выпуску. Залатоўкі Жыгімонта Аўгуста, хоць і выбіва
ныя ў Вялікім Княстве, не былі сродкам грашовага аба
рачэньня на землях ВКЛ, ані нават у Польшчы, а
ўяўлялі сабой памятныя манэты.
Другая “таляравая акцыя” Жыгімонта Аўгуста ўвай
шла ў гісторыю пад назовам “вяртаньня спадчыны кара
левы Боны”. Маці валадара Бона Сфорца, ад’ехаўшы ў
1556 годзе на радзіму ў Італію, забрала з сабою вялікія
сродкі, якія потым пазычыла гішпанскаму каралю Піліпу
Другому. У 1559 годзе былая каралева памерла. Неўза
баве Жыгімонт Аўгуст зьвярнуўся да Гішпаніі з мэтай
вярнуць дзяржаўныя грошы, але па доўгіх дыпляматыч
ных перамовах атрымаў толькі частку зь іх у выглядзе
неапалітанскіх, гішпанскіх і гішпансканідэрляндзкіх
(бельгійскіх) дукатонаў і паўдукатонаў Піліпа і Караля
Пятага. Гэтыя манэты вырашылі не пераплаўляць у
срэбра для выбіцьця мясцовае манеты, а адно толькі
контрамаркаваць і пусьціць у абарачэньне ў якасьці крэ
дытных грошай. Калі цяпер мы штодня маем дачыненьне
з гэткім відам грошай – банкоўкамі, дык на той час гэта
была даволі выняткавая зьява. Вартасьць манэты ўпер
шыню ў нашай гісторыі забясьпечвалася не ўтрымань
нем у ёй каштоўнага кову, а аўтарытэтам вялікага кня
зя. Гэтым аўтарытэтам і пад страхам суворае кары
Жыгімонт надаваў контрамаркаваным дукатонам курс у
60 грошаў польскіх і абавязваўся па заканчэньню вайны
з Маскоўшчынай выкупіць іх назад па гэтымжа курсе.
Гэтак валадар хацеў перанесьці цяжар сваіх фінансавых
даўгоў войску, што станавіўся невыносным, на прышлы
паваенны час.

Контрамаркаваныя гішпанскія дукатоны і паўдукато
ны, у адрозьненьне ад паўкопак, трапілі ў абарачэньне і
знаходзяцца ў скарбах. Адылі, ізноў гэта былі не клясыч
ныя таляры, а толькі першыя крэдытныя грошы ў Бела
русі. Да прыйма і адаптацыі клясычных заходнеэўра
пейскіх таляраў у грашовай сістэме Вялікага Княства гэ
так ніколі і не дайшло.
Ужо 21 сьнежня 1565 году было абвешчана аб выкупе
гэтых таляраў да скарбу (“Филипки далей ити межи
людьми не мают”). Філіпкамі гэтыя манэты называлі на
ват на ўрадавым узроўні дзеля іх паходжаньня ад
гішпанскага караля Піліпа. Гэта была першая буйная
партыя заходнеэўрапейскіх таляраў у Беларусі, таму гэ
ты назоў на пэўны час затрымаўся і ў якасьці агульнага
абазначэньня таляраў. З 1529 году, калі таляр упершы
ню ўпамінаецца ў беларускіх пісьмовых жаролах, і да ка
ралеўскага ўнівэрсалу 1567 году, што рэгуляваў курс

шую мову, каб моладзь ужо і ня ўзгадва
ла пра сваю беларускую кроў і да якога
родуплемені яна належыць. Пасьля май
го аповеду 93гадовы сп. Антон Шуке
лойць, былы шматгадовы старшыня БА
ЗА, прапанаваў: “Давайце адсьвяткуем
Гуканьне вясны ў гонар той моладзі, якая
была зьбітая па загаду ўладаў.”Сказана –
зроблена. Праз тыдзень 22га сакавіка, як
раз на дні вяснавога раўнадзенства, калі ў
даўніну спраўлялі Новы год, і пасьля па
чыналася падрыхтоўка да сяўбы, на бера
зе Гудзону ў трыццаці мілях ад НьюЁрку
сабралася нас больш за сорак чалавек .
Некалі абрад Гуканьня вясны я ведала
лепш за ўсе астатніх. Тут у НьюЁрку жы
ву ўжо адзінаццаты год, зь якіх дзесяць

паўнаважных і “неважных” таляраў, згадкі пра гэтую
новую для беларускага рынку манэту трапляюцца адно
спарадычна.
У 1580 годзе на паседжаньні сейму ў Варшаве была
выдадзеная эпахальная мынцавая ардынацыя Сьцяпана
Батуры, што касавала былую адметную грашовую сы
стэму Вялікага Княства. Новыя літоўскія таляры Сьця
пана па выкананьні і мэтралягічных характарыстыках
меліся адпавядаць клясычным цэнтральнаэўрапейскім
(нямецкім) талярам. Ім надаваўся курс у 35 грашоў
польскіх. Адылі, паўталяры ніколі не былі выбіваныя, ад
но ўнікальны таляр асаблівага кшталту (наміналам у
паўтары гульдэны) вядомы з 1580 году. Толькі ў 1585
годзе вельмі абмежаваным накладам былі ўрэшце
выбітыя ўласна таляры нямецкага узору, хоць і трохі
лягчэйшыя. Гэтыя першыя ў поўным сэнсе таляры ВКЛ
сталіся... апошнімі. Ніколі больш эмісіі таляраў у Вільні
не ўзнавіліся.
Большменш паспалітай манэтай на рынках Вялікага
Княства таляр стаў толькі ў 17 стагодзьдзі. У 1608 годзе
па перапынку была зноў адчыненая быдгаская мынца ў
Польшчы, што хутка сталася галоўнай вытворчай пля
цоўкай Польскага Каралеўства. У ёй упершыню былі
выбітыя польскія чвэрцьталяры – орты, якія, пачынаю
чы з самага пачатку 1620х гадоў, сталіся даволі пашы
раным грашовым гатункам на рынках Рэчы Паспалітае і
беларускіх земляў у прыватнасьці. Трошкі раней орты
пачалі выбіваць у вялікіх колькасьцях у вольным месьце
Гданьску, што традыцыйна меў трывалыя гандлёвыя су
вязі з Заходняй Эўропай.
Сярэдзіна 17га стагодзьдзя сталася векам росквіту
абарачэньня таляраў на беларускіх землях, адылі, гэты
былі не мясцовыя, а заходнеэўрапейскія манэты самых
розных краёў. Найбольш распаўсюджанымі былі бітыя ў
аграмадных колькасьцях таляры розных правінцыяў
Нідэрляндаў – гэтак званыя крыжовікі (таляры крыжо
выя альбо патагоны) і іх фракцыі – паў і чвэрцьпатаго
ны, ляўкі (таляры з ільвом альбо лёвэндаляры) і
паўляўкі, палашнікі (каралеўскія таляры альбо рыксда
ляры) і паўпалашнікі. У дакументах часта апускаецца
дзяржаўная прыналежнасць таляра, што выразна сьвед
чыць пра яго міжнароднае прызнаньне, як манеты агуль
навядомае і стабільнае.

Апошні кароль Рэчы Паспалітае Станіслаў Аўгуст Па
нятоўскі, што правёў грашовую рэформу ў дзяржаве, біў
8залатоўкавыя, а напрыканцы валадараньня – 6зала
тоўкавыя таляры. Гэта былі манэты рознага курсу, пры
вязаныя ўжо да польскае залатоўкавае грашовае сыстэ
мы. Яны аб’яднаныя найменьнем “таляр” толькі фар
мальна, дзякуючы кшталту вялікае срэбнае манеты, пік
славы якое ў Эўропе прыйшоўся на 17е стагодзьдзе.
Яны і былі апошнімі талярамі ў беларускай гісторыі.

год запар мы ладзім зь сябрамі БАЗА Ку
пальле. А вось да Гуканьня ўсё неяк не
даходзіла справа. Было страшнавата, што
і песьні ўжо сьцёрліся з памяці. Але пра
вялі пару разоў па тэлефонах у рэжыме
рэальнага часу рэпэтыцыі адначасова ад
разу зь некалькімі чалавекамі, гэта абу
дзіла ўспаміны. Нарабілі птушачак з па
перы. Алена Рыжая за адсутнасьцю сало
мы, спляла з травы трох вялікіх птахаў у
размах рук, напякла пернікаў у выглядзе
птушак і разам з мужам Пётрам прыгата
валі абед на паўсотні чалавек. Го! Чаго
вартыя былі грыбны квас і кампот! А блін
цы з сочывам, што былі сымболем сонца,
якое пайшло ўжо на вясну й да лета!
Аб’ядзеньне!

Дзьмітры ГУЛЕЦКІ
dhulecki@belcoins.com
Пачалі з валачобных загукальных пе
сень, перайшлі да гукальных, павадзілі
карагоды вакол вялікіх птахаў, а малых
замацавалі на яшчэ голых дрэвах. Утапілі
ляльку Марэну, што ўвасабляла сабой
вобраз зімы, каб праз тое да нас хутчэй
прыйшла цёплая вясна. Зноў кружыўся
сьпеўны карагод. Каго напалохаў халод
ны вецер з ракі, тыя пабеглі падмацавац
ца стравамі, а самыя стойкія давялі абрад
да канца. Хто танчыў і глыбока разумеў
для чаго ён тут, таму той вецер быў ні па
чым. Вярталіся ў добрым настроі з надзе
яй, што сапраўдная вясна хутка прыдзе, а
Гуканьне вясны ў НьюЁрку стане трады
цыйным.
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Натальля АРСЕНЬНЕВА

Сіротка Гануля, сцэнічны абразок у адной дзеі (друкуецца ўпершыню)
Асобы:
Гануля сіротка.
Бацька Ганулі, стары селянін.
Зайчыкі (4).
Ваўкі (2).
Злая Мяцеліца.
Сьняжынкі (6).
Дзед Мароз.
Музыкі (2).
Анёлы (2).
Зорачкі (2).
Мурка – Ганулькіна кошка.
Жучок – Ганульчын сабака.
Лес. Зіма. На сцэну выходзіць змуча(
ная зьмерзлая Ганулька. Яна шукае
нечага, а тады, цяжка ўздыхнуўшы,
сядае на пянёк пад ёлкай. За сцэнай
хор пяе песьню аб сіраце. Гануля пачы(
нае плакаць.
Гануля. Бедная я, няшчасная, давя
дзецца мне хіба зьмерзнуць тут. Паслала
мяне злая мачэха ў лес. Назьбірай мне, –
кажа, – салодкай маліны, тады я цябе па
шкадую. А не, дык і дадому не прыходзь.
А дзеж цяпер, у зімку, тыя маліны (агля
даецца), сьнег, лёд скрозь. Няма нідзе ні
лісьцінкі, ні ягадкі. Горкая мая доля. І дзе
гэта мой татачка; каб быў ён у хаце, ня
даўбы мачысе выгнаць мяне. (Плача).
На сцэну выбягае зайчык, за ім другі,
а тады яшчэ два, разглядаюцца пуглі(
ва, але зь цікавасьцью.
1 заяц. Ша... ша. Тут нешта сядзіць.
2 заяц. Дзе ты бачыў? (Два другія
зьбіраюцца ўцякаць).
1 заяц. Чакайце. Не ўцякаць. Гэтаж
дзіця, дзяўчынка.
2 заяц. Сапраўды... Але што яна тут
робіць?
4 заяц. Адна ў лесе ў такую сьцюжу?!
1 заяц. Гэтаж яна сабе лапкі ці вушкі
адмарозіць. Вунь і мае зусім зайшліся!
(Скача з нагі на нагу).
Ганначка. (Падымае галаву). Ай,
зайчыкі! (Зайцы кланяюцца).
1 заяц. Добры вечар, дзяўчынка! Скуль
ты тут узялася?
2 заяц. Ня сьцюдзёна табе?
4 заяц. Што ты тут робіш?
3 заяц. А ваўка ты не баішся?
Ганначка. Добры дзень, любыя зайчы
кі! Што я тут раблю? (Уздыхае). Маліну
шукаю, зайчыкі. (Усплескваюць лапкамі).
1 заяц. Маліну? І гэта на Куцьцю?
2 заяц. У сьнег? У мяцеліцу?
4 заяц. Хтож цяпер маліну шукае?
Ганначка. (Сумна). Я мушу назьбі
раць іх поўны кошык, інакш мне няма ча
го дахаты варочацца.
3 заяц. А знайшла ўжо што?
Ганначка. Дзеж тут знойдзеш. Усё
сьнегам засыпана. Ні кусточка, ні траві
начкі. Хаджу, хаджу, аж зусім зьмерзла.
(Плача).
1 заяц. Ня плач, дзяўчына, ня плач.
Можа, штонебудзь прыдумаем, каб табе
памоч.
2 заяц. А мо’ ты галодная?
3 заяц. Чакай, я табе смачных лісточ
каў ды пупышкаў прынясу.
Гануля. Не, я ня хачу лісточкаў ды пу
пышкаў. Толькі мне сьцюдзёна.
1 заяц. Дык палётаем, паскочым кры
хую. Вось і сагрэешся! Ну хадзі.
Два першыя зайцы цягнуць яе за рукі.
Ганулька , ня хочучы, устае. Пачынаюць
карагод пад мэлёдыю “Танец паст(
цшкоў”. А тады два зайчыкі аддзяляюц(
ца і выконваюць з Ганулькаю “Танец пас(
тушкоў”. У часе танцаў сьпяваюць.
Зайчыкі. Гануля, Ганулечка, ня су
муй. Перабудзем горачка і зіму.

Ганулька. Цяжка мне у мачыхі злое
жыць.
Каліж маё шчасьцейка набяжыць?
Зайчыкі. Набяжыць, Ганулька, набя
жыць.
Годзе, годзе плакаці і тужыць.
Ганначка. (Пасьля танцу, крыху па(
весялеўшы). Ой, цяпер мне шмат цяп
лей. Пайду зноў шукаць. Мо’ знайду дзе
хоць адну ягадку.
Зайчыкі. (Што скакалі танец). Бя
жэм і мы шукаць. Мо’ дзе зпад сьнегу
выграбем.
3 заяц. (Гледячы ўсьлед Ганначкі).
Слухай, можа й мы пойдзем ізь ёю?
4 заяц. Шкада дзіцяці. Злая мачыха
выгнала яе ў лес, нібы ў ягады, каб яна
тут зьмерзла.
3 заяц. Вось нягодная!
4 заяц. Паслухай! Мыж магліб ёй да
памагчы.
3 заяц. Але як? (Думаюць).
4 заяц. Ведаю! Сёньняж надыходзіць
Калядная ночка. Хутка будзе сюдою
прайходзіць Дзед Мароз. Ён дзетак лю
біць, падарункі ім прыносіць. Мы завя
дзём да яго Ганульку, ці прывядзем яго да
яе. Ён ёй напэўна дапаможа.
3 заяц. Добра! Цудоўна!
4 заяц. Ох, аж мне лёгка на сэрцы
зрабілася!
3 заяц. І мне!
4 заяц. Такбы скакаў і сьпяваў, здаец
ца!
3 заяц. А чамуб не паскакаць. Дзеж
рэшта нашых? Кугу.
На сцэну выбягаюць два першыя зай(
цы й пачынаюць скакаць пад мэлёдаю:
Зайку сьцюдзёна стаяць.
Трэба трошкі паскакаць.
Заенька шэрэнькі, –
У яго хвосьцік беленькі.
Зайку сьцюдзёна сядзець,
Трэба лапанькі пагрэць.
Заенька шэрэнькі, –
У яго хвосьцік беленькі.
У часе танцу на сцэну выходзіць
Ганначка і, пабачыўшы танец, плешча
ў ладкі. Але тут разьлягаецца воўче
выцьцё. Зайчыкі ў страху разьбягаюц(
ца. Ганначка туліцца да ёлкі.
1 заяц. Чуеце? Злая Мяцеліца із сваімі
ваўкамі...
4 заяц. Уцякайма, як мага!..
3 заяц. Янож... ай...ай... ай... янаж
ужо тут.
2 заяц. Ганначка, ратуйся, уцякай!
На сцэну выбягае Мяцеліца. За ёю,
ляскаючы зубамі, два сярдзітыя ваўкі.
Ваўкі. У – у – у, у –у – у!
Мяцеліца. У – у – у, у –у – у! (Пачы(
наецца танец Мяцеліцы, ізь якою ска(
чуць і два ваўкі).
Я усё замяту,
Сьнегам ўсіх ахіну
І траву, і кусты,
І лес цёмны густы.
Вый ты, вецер, гудзі!
Дрэвы к долу кладзі!
Выйжа, воўча, ты вый!
Сьцеражыся, жывы!
Ві – і – і, Вю – ю – ю!
Ваўкі. У – у – у, у –у – у!
Мяцеліца. (Заўважае Ганначку). А
гэта хто? Дзяўчынка? Ха – ха – ха, гі – і
– і, у – у – у! Замарожу, задзьму! (Пад(
скоквае да Ганначкі, махаючы посьціл(
каю. Збліжаюцца і ваўкі, павываючы і
ляскаючы зубамі).
Ганначка. (Становіцца на калені,
гаворыць малітву).
Божа любы, Божа мілы,
Дай мне веру, дай мне сілы,

Да сваёй вярнуцца хаты,
Да свайго любога таты.
Заступіся, Божа мілы!
Прагані ўсе злыя сілы!
Зьяўляюцца два анёлы зь лілеямі ў
руках. Мяцеліца й ваўкі, зьбянтэжа(
ныя, адступаюць. Анёлы ў канцы ма(
літвы зьнікаюць. За сцэнай чуваць
песьня:
Сьвецьце, сьвецьце, зорачкі,
Зорачкі брыльянцістыя...
Гануля ў зьнямозе апушчаецца на
пянёк. Пасьля сьпеву на сцэну выбягае
грамадка сьняжынак. Яны твораць ка(
рагод, сьпяваючы:
Мы белыя сьняжыначкі...
Пасьля танцу яны акружаюць Ган(
нулю.
Сьняжынкі. Хто гэта? Якая прыго
жая дзяўчынка!
2 сьняжынка. Што яна тут робіць,
бедненькая? Зьмерзла, змарылася.
3 сьняжынка. Хайжа адпачне, пась
пяваем ёй. Кружацца каля Ганулі і
сьпяваюць:
Люлі, дзеткі, люлі,
Люлі, люлі, люлі.
Ціха, вецер, ня гудзі,
Нашай Гані ня будзі.
Аа – а, а –а, люлі,
Аа – а, а –а, люлі!
Гануля засынае. На сцэну выбягаюць
усхваляваныя зайцы.
2 заяц. Ідзе! Дзед Мароз ідзе! Із музы
камі, із зорачкамі.
1 заяц. А дзе Ганначка? Тут. Добра,
хай сьпіць... Дзед Мароз яе пабудзіць.
3 і 4 зайцы. Ідуць, ідуць, ідуць!
Выбягаюць усе зайцы. Пад урачысты
марш на сцэну выйходзяць зорачкі, му(
зыкі, Дзед Мароз. Сьняжынкі далуча(
юцца да паходу; зайцы скачуць напе(
радзе й па бакох.
Дзед Мароз. Чакайце, чыкайце, лапа
вухія! Дзяўчынка, кажаце, сірацінка?
Зайцы. Вось яна! Вунь тут, Дзеду Ма
розе!
Дзед Мароз. І сапраўды дзяўчынка ды
якая маленькая.
4 заяц. Яна ледзь не загінула. Яе мачы
ха з хаты ў лес выгнала, у маліны.
1 сьняжынка. А злая Мяцеліца ледзь
не замарозіла. Добра што Калядная ноч
ка надыйшла.
Дзед Мароз. (Пяшчотна нахіляецца
й будзіць яе, песьцячы галоўку).
Устань, дзяўчынка, ўстань,
Вочкі адчыні, –
Зараз на ялінцы
Зазіхцяць агні.
На ялінцы запаляюцца агні. Гануся
абуджаецца.
Гануся. Дзе гэта я? Што гэта так сь
веціцца?
Дзед Мароз. Ну, уставай, уставай,
дзяўчынка. Як цябе завуць?
4 і 3 зайцы. Гануся!
Дзед Мароз. Гануська?
Ганначка. Гануся! А гэта зайчыкі, яны
са мной гулялі. А гэта сьняжыначкі, яны
мяне калыхалі.
Дзед Мароз. Ну, Ганначка, як я бачу,
дык у цябе шмат сяброў. Гэй, зорачкі,
сьняжыначкі, і вы, Зайчыкі – скакунчыкі!
Пасьпявайце, пагуляйце ды Гануську па
забаўляйце. Я тут на хвілю прыпынюся,
ды з вамі пацешуся.
Пачынаецца карагод каля ялінкі.
Дзед Мароз з Ганначкай пасярэдзіне.
Сьняжынкі.

Скакаў шэры заенька па сьнягу.
Кудыж я на ночаньку пабягу?
Зайцы.
Лягу я пад ёлачкай спачываць.
Буду я на зорачкі пазіраць.
Усе.
Сіротка Гануленька, ня тужы,
Дзедачка Марозька, ёй памажы!
Дзед Мароз. Малайцы, малайцы. Па
магу, памагу. Ну, Гануська! Перш вазьмі
ад мяне вось гэтыя падарункі. Настаў
свой хвартушок (сыпле гасьцінцы). Гэта
табе на памятку ад мяне.
Ганначка. Ой, як шмат! Дзякуй Дед
Мароз, а то іншым дзецям можа не заста
нецца.
Дзед Мароз. (Сьмяецца). Ня бойся,
усім хопіць. На табе яшчэ два яблычкі, са
каўныя, салодзенькія.
Гануля. Дзякуй!
Чуваць за сцэнай брэх сабакі. Усе
прыслухоўваюцца, а Дзед Мароз хітра
ўсьміхаецца. На сцэну выбягае Мурка,
высока падымаючы лапкі.
Мурка. Мяў, мяў! (За Муркай бя(
жыць Жучок).
Жучок. Гаў, гаў! Тут яшчэ недзе
павінна быць нашая Ганначка. Чую я па
сьлядох, што недзе тут...
Бацька Ганулі. Шукай, Жучок, шу
кай! Гануля, Ганначка! Ау –у!
Ганначка. Гэтаж Мурка із Жучком.
Даражэнькія! Гэтаж яны сюды за мной
прыбеглі! Жучок, сюды! Кіс, кіс, кіс, Мур
ка! Я тут! А гэтаж тата!Татачка, род
ненькі, знайшоў мяне! (Кідаецца бацьку
на шыю. Кошка й сабака радасна ска(
чуць з мяўканьнем і брэхам. Гануля іх
абымае. Усе цешацца, скачуць, б’юць у
ладкі).
Бацька. Дачушка, любая. Пойдзем да
хаты. Ужо ня дам цябе пакрыўдзіць ніко
му. Няма ўжо злое мачыхі, паехала й ня
вернецца ніколі.
Гануля. Ніколі?
Бацька. Ніколі!
Ганначка. Глянь, тата, што мне Дзед
Мароз даў!
Бацька. (Заўважае Дзеда Мароза.
Скідае шапку, кланяецца). Дзякую та
бе, Дзед Мароз, за маю Ганначку.
Жучок і Мурка. І мы дзякуем. Гаў,
гаў! Мяў, мяў!
Зайцы. І мы!
Сьняжынкі. І мы!
Бацька Ганначкі. А ўжо і сам ня ве
даю, што рабіць з радасьці.
Дзед Мароз. Не давай у крыўду сваю
Ганначку. Яна добрая дзяўчынка. (Дэк(
лямуе):
Трэба дзетак шанаваць,
У крыўду іх не даваць,
Каб расьлі яны, дужалі,
Сваіх бацькоў паважалі.
Яж, дзіцячы дабрадзей,
Люблю добранькіх дзяцей.
Як дзетанькі засьмяюцца,
У мяне вусы трасуцца.
Вось сягоньня, на Каляды,
Віншаваць усіх вас рады.
Хай дзіцятка наш Хрыстос
Вам пашле шчасьлівы лёс.
Бывайце здаровенькія! У мяне яшчэ
вялікая дарога. У гэтую ночку па сьвеце
пайду, падарункі дзецям панясу. (Пад
музыку адыходзіць).
Зайцы, Гануля, Бацька, Жучок і
Мурка. (Усьлед) Шчасьліва, добры
Дзед Мароз, шчасьліва!
Тады ўсе бяруцца за рукі, твораць
вясёлы карагод і карагодам адыхо(
дзяць.
1946

Bielarus556C.qxd

5/5/2009

1:09 AM

Page 17

ÁÅËÀÐÓÑ

№ 556 Травень 2009 г.

20 траўня 1954 году з Мюнхэну пачаліся першыя
перадачы Беларускай рэдакцыі “Радыё Вызвалень1
не” (сёньня – Радыё Свабода). Самая першая (тра
веньская) беларуская рэдакцыя складалася зь пяці чала
век: Вінцэнт ЖукГрышкевіч (кіраўнік), Пётра Сыч, Сы
мон Кандыбовіч (Кабыш), Янка Ліманоўскі, Лявон Ка
рась. Праз паўгода Лявон Карась загіне пры нявысьвет
леных абставінах.

Каляндар
“БЕЛАРУСА”
1 траўня 1894 году ў Паставах нарадзіўся Мадэст
Яцкевіч – будучы сьвятар, архімандрыт БАПЦ, выда
вец царкоўнай літаратуры. Паходзіў ён са сьвятарскай
сям’і, але напачатку вывучыўся на настаўніка і потым
нейкі час зарабляў гэтым на хлеб. Сьвятаром стаў у
1921 годзе і два дзесяцігодзьдзі служыў у прыходах За
ходняй Беларусі. Улетку 1944 году пакінуў Беларусь.
Жыў у Аўстрыі, Аргентыне, а ў сярэдзіне 1950х прые
хаў у Аўстралію. Мадэст Яцкевіч заснаваў у Мэльбурне
прыход БАПЦ Трох Віленскіх Пакутнікаў. Займаўся вы
давецкай дзейнасьцю: выдаў “Катэхізіс”, выдаваў ча
сапіс “Наша царква”. Потым з прычыны канфлікту з га
лавой БАПЦ Сяргеем Ахатэнкам сышоў пад юрысдык
цыю экзарха канстанцінопальскага патрыярхату. Нейкі
час служыў у прыходзе сьв. Еўфрасіньні Полацкай у
Мэльбурне. Памёр у 1971 годзе, на два гады перажыў
шы свайго сына – Даната Яцкевіча.
11—18 траўня 1944 году праходзіла бітва за Мон1
тэ1Касіна. Жаўнеры 2га корпусу Польскага войска
ўзялі штурмам нямецкі пляцдарм у Італіі. Найбольш
яскрава – і ці не адзіны гэта твор? – у мэмуарнай літара
туры апісаў гэтыя падзеі Пётра Сыч у аповесьці
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Руіны Монтэ:Касіна пасьля бітвы.
“Сьмерць і салаўі”. Гэта шчымлівая аповесьць пра тое,
як “беларусы шчодра абмылі сваёй крывёй шурпатыя,
дзікія горы каля манастыра МонтэКасіна”. Гэта былі на
шыя суайчыньнікі, якіх у 19391940 гадох вывезьлі саве
ты на Ўсход, і якія потым трапілі ў Армію Андэрса. Ся
род вядомых асобаў, якія штурмавалі непрыступную
крэпасьць, былі Пётра Сыч, будучы сьпявак Пётра Ко
нюх, сын прэзыдэнта БЦР Віктар Астроўскі, будучы дзя
яч у Манчэстары Хведар Кажаневіч, будучы сьвятар Па
вал Вялікі. Колькі беларусаў загінулі там? Віктар Сянь
кевіч ацэньваў у 260 чалавек, але ён, відаць, улічваў усіх
тых, хто нарадзіўся на беларускай тэрыторыі (уключна з
палякамі).

23 травеня 1924 году на хутары Каледзіна, цяпер гэ
та ў ваколіцах Маладэчна, нарадзіўся Мікола Ганько.
Вучыўся ў Маладэчанскай гандлёваадміністрацыйнай
школе, быў у Саюзе Беларускай Моладзі (ён быў малод
шым братам кіраўніка СБМ Міхася Ганька), ад лета
1944 году – на эміграцыі. У Канадзе, куды прыехаў з
аўстрыйскага Зальцбургу, Мікола Ганько стаў адной з
самых прыкметных фігураў. Адзін з кіраўнікоў Згурта
ваньня Беларусаў Канады, стваральнікаў і галоўных ру
хавікоў парафіі сьв. Кірылы Тураўскага ў Таронта, а пры
канцы 1980х – адзін з заснавальнікаў Фонду дапамогі
дзецям – ахвярам чарнобыльскай катастрофы. Мікола
Ганько памёр роўна дзесяць гадоў таму, 18 травеня 1999
году. У 2005 годзе ў Менску выйшла кніга яго ўдавы Ма
рыі Ганько: “Каб сьведчылі пра Беларусь: жыцьцё й
дзейнасьць Міколы Ганька”.
26 травеня 1994 году ў аўтамабільнай катастрофе
загінуў Кастусь Сіткоўскі (нарадзіўся ў 1923 годзе ў
Наваградку). Сіткоўскі быў адным з арганізатараў бела
рускага жыцьця ў аўстралійскім Сыднэі: адным са ства
ральнікаў і старшыняў Беларускага аб’яднаньня ў Но
вай Паўднёвай Валіі, кіраваў Беларускім грамадзкім
клюбам у Сыднэі.

АГ

Сьв. пам. Раіса ЖУКГРЫШКЕВІЧ
(22.10.1919 – 02.04.2009)

9 красавіка, перад Вялікаднем, на бе
ларускіх могілках у НьюБрансўіку паха
валі сьветлай памяці Раісу ЖукГрыш
кевіч. Памерла яна 2 красавіка ў кана
дыйскім горадзе Бэры (Антарыё), дзе жы
ла доўгія гады ва ўласным доме.
Стаяў ласкавы, цёплы вясновы дзень,
зелянела маладая траўка, цьвілі кветкі і
навокал не адчувалася жалобы. Адый
шоў ад нас сьветлы, прыгожы чалавек і
прырода выпраўляла яе ў лепшы сьвет ва
ўсёй сваёй дасканаласьці і прыгажосьці. І
з боку нашага, людзкога, усё таксама бы
ло прыгатавана так, як яна хацела.
Пляменьнікі Эва і Паўлюк, дзеці яго
най сястры Валянтыны Пашкевіч, сарга
нізвалі ўсю пахавальную цырымонію зь
вялікай адказнасьцю і пашанаю да памяці
нябожчыцы. Яна марыла быць пахава
наю побач з мужам Вінцэнтам Жук
Грышкевічам, і цяпер яны ўжо назаўсёды
будуць разам на беларускіх могілках у
НьюБрансўіку ў грамадзе супачылых
сваіх равесьнікаў і паплечнікаў ў зма
ганьні за беларускую справу.
Памятаю, калі ў кастрычніку 2004 году
спня ЖукГрышкевіч адзначала свой
85–гадовы юбілей, я падрыхтавала для
Радыё Свабода адмысловую перадачу.
Тады яна так выказалася пра свой жыць
цёвы лёс: “Я лічу, што лёс быў да мяне
ласкавым. Гэта ня значыць, што ўсё ў ім
было прыгожа, шчасьліва, бо, каб па
знаць шчасьце, ацаніць дабро, трэба па
знаць і выпрабаваньні.”
Чаго было больш у Вашым жыцьці,
цяжкага ці сьветлага?
“О, жыцьцё маё! Я лічу, што сьветлага”.
Нарадзілася Раіса Жукоўская 22 ка
стрычніка 1919 году ў Пружанах на Бе
расьцейшчыне ў сьвядомай беларускай
сям’і Міколы Жукоўскага і Надзеі Мая

рэвіч. Бацька чытаў сваім дзецям бела
рускія кніжкі і патрабаваў, каб дома ўсе
размаўлялі на роднай мове.
У 1938 годзе Раіса закончыла гімназію
імя Адама Міцкевіча ў Пружанах і паеха
ла ў Вільню. Бацька хацеў, каб яна, як і
старэйшая дачка Валянтына, працягнула
адукацыю і паступіла вучыцца на мэды
цыну. На жаль, яна не здала ўступныя
экзамэны і зьбіралася ўжо вярнуцца да
дому. Але Валянтына параіла паступаць
на юрыдычны. Яе прынялі, і Раіса праву
чылася ў Віленскім унівэрсытэце адзін
год, пакуль у верасьні 1939 году не пача
лася вайна і Заходняя Беларусь была да
лучаная да СССР.
Пад час вучобы ў Вільні, як успамінаў
на пахаваньні сп. Антон Шукелойць,
сёстры Жукоўскія адразу сталіся сяброў
камі Беларускага Студэнцкага Саюзу, і
гэты факт ужо сам па сабе сьведчыў аб іх
высокай нацыянальнай самасьвядомась
ці. Калі працягнуць адукацыю не давяло
ся, абедзьве сёстры пайшлі працаваць
настаўніцамі беларускай мовы на Пружа
ншчыне.
Пасьля таго як гітлераўцы акупавалі
Беларусь, Раісу і яе сястру Валянтыну ў
1942 годзе вывезьлі на працу ў Нямеччы
ну. Так пачаўся іхны эмігранцкі лёс. Па
вайне яны апынуліся ў ангельскай акупа
цыйнай зоне і вярнуцца дахаты ўжо не да
вялося. Жылі ў лягеры для перамешча
ных асобаў.
Абедзьве сёстры бралі самы актыўны
ўдзел у жыцьці беларускай грамады ў ля
герох. У ліпені 1949 году сёстры Жу
коўскія выехалі ў Канаду і пасяліліся ў
Таронта, дзе ізноў актыўна працавалі ў
справе заарганізаваньня беларускага гра
мадзкага жыцьця ў гэтай краіне.
На чужыне Раіса не пакідала свайго на
меру здабыць вышэйшую асьвету і ме
навіта ў галіне мэдыцыны, як марыла ра
ней. Яна скончыла дантыстыку яшчэ ў
Нямеччыне, а ў Канадзе мусіла вучыцца
ізноў, бо эўрапейскія дыплёмы там не
прызнаваліся. Раіса абараніла дактарат і
дантыстыкаю зарабляла на жыцьцё. Яна

была добрым спэцыялістам, гэтая пра
фэсія найбольш адпавядала яе характа
ру. Яна любіла дапамагаць людзям, мела
спагадлівае, чуйнае сэрца.
Не абмінула Раісу і асабістае шчасьце.
У 1950 годзе ў Канаду прыехаў Вінцук
ЖукГрышкевіч, зь якім Раіса пазнаёмі
лася празь сястру Валянтыну, і ў хуткім
часе яны ўзялі шлюб, які стаўся шчась
лівым для іх на ўсё жыцьцё.
Разам з мужам, актыўным беларускім
дзеячом – старшынём Рады БНР у 1970
1982 г.г. і першым кіраўніком беларускай
рэдакцыі Радыё Свабода, Раіса шмат
сілаў аддала грамадзкай дзейнасьці на чу
жыне. Яны абодва прымалі актыўны
ўдзел у працы Згуртаваньня Беларусаў
Канады. Пры іхным непасрэдным ўдзеле
ў Таронта была створаная парафія Бела
рускай Аўтакефальнай Праваслаўнай
Царквы.
У студзені 1966 году па ініцыятыве Він
цука ЖукГрышкевіча быў закладзены
дзеля прадстаўніцтва беларускай грама
ды ў зьнешніх кантактах Каардынацый
ны Камітэт беларусаў Канады. Ён быў
кіраўніком арганізацыі да сьмерці ў 1989
годзе, далей гэтую працу працягвала са
ма Раіса.
Па ініцыятыве ЖукГрышкевічаў у
1988 годзе да 1000–годзьдзя хрысьціян
ства ў Беларусі ў сьвятым месцы паўноч
наамэрыканскіх пакутнікаў – Мідленд
быў устаноўлены Беларускі крыж побач
з крыжамі іншых народаў.
Беларуская грамадзкая дзейнасьць
аб’ядноўвала іх сям’ю, агульнымі нама
ганьнямі яны здолелі шмат зрабіць. Калі
мужа не стала ў лютым 1989 году, Раіса ў
памяць аб ім выдала кнігу пра ягонае
жыцьцё і дзейнасьць.
Шмат гадоў Раіса выдавала ўласнымі
сіламі вядомыя многім Камунікаты і рас
сылала ў розныя асяродкі з мэтаю папу
лярызацыі ведаў пра Беларусь. Была ак
тыўным сябрам Рады БНР.
Сп. Раіса ЖукГрышкевіч таксама пад
рыхтавала кніжку ў памяць сваёй сястры
Валянтыны Пашкевіч, аўтаркі падручні

ка для беларускіх школ, англамоўнага
падручніка беларускай мовы і складаль
ніцы ангельскабеларускага слоўніка, але
не пасьпела яе скончыць і выдаць.
У беларускім руху на Бацькаўшчыне і
на эміграцыі імя Раісы ЖукГрышкевіч
вядома амаль кожнаму, як старэйшым,
так і моладзі. Большая частка яе жыцьця
прайшла на чужыне. Упершыню пасьля
выгнаньня яна прыехала ў Беларусь
толькі ў 1993 годзе, калі адбываўся Пер
шы зьезд беларусаў сьвету. Яе палымя
ная прамова з трыбуны зьезду нікога не
пакінула абыякавым. Госьця з Канады
ўвасабляла сабою вобраз сапраўднай бе
ларускай патрыёткі, ахвярнай, мужнай і
адначасна пажаночаму прывабнай бела
рускай жанчыны. Такою яна застанецца
ў нашай памяці назаўсёды.
Калі на пахаваньні я глядзела на бел
чырвона белы сьцяг, якім была ахінутая
труна нябожчыцы, мне прыпомніўся яе
ўспамін пра апошнія словы перад сьмер
цю ейнага мужа Вінцука ЖукГрышкеві
ча: “Які вялізны белчырвонабелы
сьцяг!”. Тады яна і пашыла гэты сьцяг і
паставіла яго каля труны, а цяпер пад ім
хавалі і яе. Напэўна, гэтага яна сабе моц
на жадала, і так сталася.
Раіса ЖукГрышкевіч глыбока пера
жывала за будучыню сёньняшняй Бела
русі, але глядзела на яе з аптымізмам. У
згаданай вышэй радыёперадачы яна ска
зала словы, якія сёньня ўжо можна
ўспрымаць як запавет нам ад вялікай
жанчыны Беларусі, нястомнай працаўні
цы на беларускай ніве, адданай патрыёткі
і слаўнай дачкі нашай Бацькаўшчыны:
“Факт, што гэта ёсьць трагедыя. Але,
гісторыі не пераскочыш. Гэта яшчэ не аз
начае, што гэта канец Беларусі. Беларусь
была ўвесь час у такіх змаганьнях. Цяпер
ёсьць шмат патрыётаў сьвядомых у Бела
русі. І гэтая сіла мусіць пашырацца да
лей. Я думаю, што гэта проста гісторыя, і
яна мусіць быць перажытая. Мусіць быць
далей змаганьне. Гэта ўсё залежыць ні ад
некага іншага, а толькі ад нас”.

Ганна СУРМАЧ
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ляксандар Міцкевіч
– асоба добра вядомая ў
беларускім замежжы.
Упершыню я ўбачыў яго ў 1996
годзе на агульным сходзе Нью
Ёркскага аддзелу Беларуска
Амэрыканскага Задзіночаньня
(БАЗА). Ён тады акурат узна
чальваў гэты аддзел. “Гэтаж во,
– думаю, – рыхтык Якуб Колас
сядзіць, толькі вусоў няма”. Ака
залася, што падабенства не вы
падковае. Аляксандар Міцкевіч
ёсьць пляменьнікам брата Якуба
Коласа, Міхася Міцкевіча (паха
ваны ў НьюБрансўіку ў штаце
НьюДжэрзі). “Моцнае дрэва”,
– думаю, гледзячы на яго знаё
мае падзядзьку аблічча, ў якім
бачная была пячатка знакаміта
га роду. Лаўлю сябе на міжволь
насьці, што заўсёды новаўбача
нага чалавека ацэньваю най
перш па выразнасьці і плястыцы
аблічча (прывычка з часоў за
няцьця фотамастацтвам), а по
тым ўжо даходжу да сэнсу.
З сэнсам у Аляксандра Міцке
віча якраз усё ў парадку і на вы
шыні. Гэта самавіты беларус
пасьлядоўны ў думках і справах,
надзейны прадстаўнік коласаў
скага роду. Я вельмі цаню гэтую
шляхецкую ліцьвінскую надзей

насьць у людзях і адразу адчуў у
ім роднасную натуру, свайго ча
лавека. “От нам з вамі, як са
сваім, вы, як мы, дык адразу і ра
зумеемся”, – казала мне камплі
мэнт некалі спадарыня Яніна Ка
ханоўская (ужо не жыве). Умоў
на, па духу я залічваю ўсіх гэтых
людзей да фронтаўцаў. Тут і Ка
ханоўская, і дачка яе Юля Ан
друсышына, і Антон Шукелойць
(які запісвае сябе, між іншым, да
беларускіх эсэраў), і іншыя, і,
вядомаж, Алесь Міцкевіч.
Што мне падабаецца ў шмат
якіх людзях яго пакаленьня і ў ім
асабіста – гэта адказнасьць пе
рад Бацькаўшчынай і дзейнасьць
у падтрымку беларускай справы
ў любых абставінах. Алесь Міц
кевіч асабліва дацэньвае аргані
зацыю і распаўсюд беларускай
інфармацыі. У 1990х ён выдаваў
у НьюЁрку рэгулярны інфарма
цыйны бюлетэнь “Весткі і паве
дамленьні”. Потым, калі ўжо па
ўзросту адыйшоў ад кіраўніцтва
аддзелам БАЗА, ён заняўся ін
шай патрэбнай справай. Цікавая
ідэя – арганізаваў своеасаблі
вую інфармацыйную пошту: вы
даваў самадрукам, множыў на
ксэраксе і рассылаў па пошце ў
канвэртах у сотні адрасоў інфар

мацыйны зборнік, які называў
“Цыркуляр”. Я пра гэты плённы
высілак А. Міцкевіча пісаў не
калі ў “Беларускіх Ведамась
цях” (2001 г., № 3 (33), сакавік).

Паважанае спадарства,
запрашаем вас на сьвяткаваньне дня сьвятога Кірылы Тураўскага ў нядзелю
10-га травеня 2009 году ў Катэдральным cаборы БАПЦ у Брукліне, які носіць
імя гэтага славутага сьвятога. Парафіяльнае сьвята пачнецца а 10-й гадзіне
раніцы з архіярэйскай багаслужбы. Разам з япіскапам Наваградзкім і Паўночна-Амэрыканскім Сьвятаславам, хіратанізацыя якога адбылася ў гэты-ж
дзень у саборы год таму, прыняць ўдзел ў сьвяточным набажэнстве запрошаныя ярархі Ўкраінскае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы ў ЗША, архіяпіскап Уманьскі й Дэтройцкі Аляксандар, япіскап Г’юстанскі і Тэхаскі
Макарыос й шаноўнае сьвятарства з іншых беларускіх і ўкраінскіх цэркваў.
Даезд цягнікамі падземкі: B, Q, 2, 3, 4, 5 да прыпынку Atlantic Ave; цягнікамі: D,
M, R, N да прыпынку Atlantic Ave–Pacific Street; цягнікамі: A, C, G да прыпынку
Hoyt-Schermerhorn Street.

ПАДПІСКА

óäçÿ÷íàñüöi

Пасьля майго прыезду ў Нью
Ёрк у 1996 годзе, А. Міцкевіч
доўга ня думаў. У першайжа гу
тарцы са мной сказаў: “Ёсьць
тут беларусы, якія жадаюць да
памагаць Народнаму Фронту і
вам у вашай дзейнасьці.” Празь
нейкі час Алесь Міцкевіч знай
шоў яшчэ сілы закласьці і пад
трымаць ініцыятыву “Беларус
кая помач” (Белпом) альбо, як
ён мне паведаміў, “Групу падт
рымкі БНФ”. Ён сам рассылаў
сябрам гэтай групы свой “Цыр
куляр”, “Беларускія Ведамась
ці”, копіі артыкулаў з БВ і іншыя
матэрыялы. Таксама ён аргані
заваў збор сродкаў на выданьне
“Беларускіх Ведамасьцяў” – ча
сопісу, які стаў, фактычна, вор
ганам БНФ у замежжы.
Аляксандар Міцкевіч, як і
шмат тут хто зь беларусаў, упэў
нены, што толькі пры наяўнасьці
моцных беларускіх рухаў, такіх,
як БНФ, могуць адбыцца рэаль
ныя палітычныя зьмены на Бела
русі. Дзеля гэтага шмат хто зь
беларусаў падтрымаў ягоную
ініцыятыву і збор сродкаў. Най
больш шчодра і рэгулярна пад
трымлівалі У. Набагез, П. Піку
лік, М. Сагановіч. Ім належыцца
найперш вялікая падзяка. У тыя

Назва, выдавец, мова
Пэрыядыч. друку
Наша Ніва, прыватная, беларуская
4 на месяц
Наша Слова, ТБМ, беларуская
4 на месяц
Часапісы: Arche, прыватны, беларуская
5 на 6 месяцаў
Дзеяслоў, прыватны, беларуская 3 на 6 месяцаў
Газэты:

Кошт, $
80
35
75
35

Віншуем шаноўнага
сп. Зянона ПАЗЬНЯКА
з 65-годзьдзем і зычым
здароўя, памыснасьці ў
працы і хучэйшага
вяртаньня ў вольную
Беларусь.

НА БIНіМ АХВЯРАВАЛI:
А. Кажан . . . . . . . . . . . . . .100
I. Цупрык . . . . . . . . . . . . . .30
К. Верабей . . . . . . . . . . . . .25

У памяць др. Р. Жук-Грышкевіч:
К. і С. Вініцкія . . . . . . . . .200

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

Газэты:

Кошт, $
25
10
24
16
10

Вы можаце выпісаць і іншыя выданьні зь Беларусі. Па інфармацыю
зьвяртайцеся на адрас: hazetabielarus@att.net
Заўвага: газэты дасылаюцца авіяпоштаю, часапісы звычайнаю.
Дасылайце замовы на падпіску і аплату да 15 чэрвеня 2009 г. на адрас:
BIELARUS, P. O. Box 3225, Farmingdale, NY 11735.
Чэкі, калі ласка, выпісвайце на імя BIELARUS.
Зьвяртаем вашую ўвагу, што газэта “Наша Ніва” зьменшыла кошта падпіскі, дзякуючы ўда
лым захадам, якія значна падвысілі наклад выданьня і зьменшылі яго сабекошт.
Кошты таксама сталі ніжэйшымі зза падвышэньня курсу амэрыканскага даляра ў Беларусі ў
параўнаньні з папярэднім падпісным пэрядам.

22 сакавіка 2009 г.

Зянон ПАЗЬНЯК
На здымку: А. Міцкевіч,
2008 г. (Фота З. Пазьняка)

15 травеня 2009 году ў залі сабору сьв. К. Тураўскага па адрасу: 401 Atlantic Ave,
Brooklyn, NY 11217 Вольга КАЗАК (Olyia) будзе прэзэнтаваць свой новы ангельскамоўны кампакт-дыск. У імпрэзе возьмуць удзел вядомыя прадусэры і
выканаўцы. У кошт квітка ($20) уваходзяць пачастунак і шоў. Дзьверы адчыняцца а 9й гадз. вечара. Пачатак а 10-й гадзіне. Ад 11-й да 12-й - прыняцьце.

на выданьні зь Беларусі на другую палову 2009 году
З дасылкаю зь Беларусі ў замежжа:

часы “Беларускія Ведамасьці”
выходзілі па 810 нумароў у год.
Усё гэта ў тым ліку, дзякуючы
таксама і збору сродкаў, аргані
заваным Аляксандрам Міцкеві
чам. (Цяпер БВ выходзяць ня
больш трох нумароў на год. Ад
былася зьмена пакаленьняў у
эміграцыі – і перамянілася ста
новішча.)
Пра справы “Белпомачы”, да
рэчы (пра ахвяраваньні), А. Міц
кевіч даваў рэгулярную інфар
мацыю ў “Вестках і паведам
леньнях” і ў газэце “Беларус”.
Але гэта ўсё ў мінулым. Як кажа
разважліва і з добрым настроем
сам Аляксандар Міцкевіч, “час
не чакае і сваё бярэ”. У гэтым
годзе ў лістападзе Аляксандар
Міцкевіч спадзяецца закончыць
ужо дзевяноста гадоў і пайсьці
на сотку. Як і раней ён жыве бе
ларушчынай. Дык жадаю яму
крочыць упэўнена, зычу здароўя
і энэргіі! Няхай ягоны вопыт, ро
зум і дасьведчанасьць і надалей
служаць людзям на карысьць на
шай Бацькаўшчыны Беларусі.

ÁÅËÀÐÓÑ

Газэта Беларусаў у Вольным Сьвеце
Выдае штомесячна:
Беларуска:Амэрыканскае Задзіночаньне
Сусьветнае сеціва: baza:belarus.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

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:
А. Орса1Романо . . . . . . . .200
У. Мігаль . . . . . . . . . . . . . .100
І. Фанская . . . . . . . . . . . . . .50
В. Гойдзь . . . . . . . . . . . . . . .50
С. Шабовіч . . . . . . . . . . . . . .50
М. Швэдзюк . . . . . . . . . . . .30
П. Чурун . . . . . . . . . . . . . . . .20

Заміж кветак на магілу
Алега МАХНЮКА:
І. Ільчук . . . . . . . . . . . . . . . .50

У памяць Янкі АЗАРКІ на
41я ўгодкі з дня сьмерці:
М. Азарка . . . . . . . . . . . . . .100

Усім шчыры дзякуй!

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