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Сустрэча ў Празе “ Л я п і с Т р у б е ц к о й ” у Нью-Ёрку

У

Празе 7 травеня адбылася
сустрэча міністра замежных
спраў Чэхіі Карэла Швар&
цэнбэрга з старшынёй Рады БНР
Івонкай Сурвіллай і былымі кандыда&
тамі ў прэзыдэнты Беларусі Аляксан&
драм Казуліным, Аляксандрам Мі&
лінкевічам, Зянонам Пазьняком і
Станіславам Шушкевічам.
Кіраўнік зьнешнепалітычнага веда&
мства Чэхіі, якая цяпер старшынюе ў
Эўразьвязе, прымаў беларускіх палі&
тыкаў перад пачаткам саміту “Ўсход&
няга партнэрства” ў Празе. На су&
стрэчы абмяркоўваліся прапановы
прадстаўнікоў беларускага грамадз&
тва ў дачыненьні да гэтай праграмы.
На прэсавай канфэрэнцыі па выні&
ках сустрэчы Карэл Шварцэнбэрг
сказаў, што для яго вялікі гонар – ві&
таць прадстаўнікоў беларускай дэма&
кратычнай апазыцыі. “Беларусь ня
толькі з геаграфічных прычынаў нам
вельмі блізкая. У Чэскай Рэспубліцы
шмат беларусаў, якія тут вучацца і
жывуць. Для мяне вельмі важна, што
мы абмяркоўвалі канкрэтныя крокі
па падтрымцы беларускай культуры і
грамадзянскай супольнасьці,” – ска&
заў міністар.

друкаваў першыя беларускія кнігі.
“Рэжым Лукашэнкі вельмі жорсткі ў
адносінах да свайго народу, да сваёй
культуры і да мовы, таму на гэтых тэ&
мах была акцэнтацыя падчас гутар&
кі”.
Напярэдадні Івонка Сурвілла, Зя&
нон Пазьняк, Станіслаў Шушкевіч і
Аляксандар Казулін выступілі з су&
меснай заявай, у якой віталі ідэю
“Ўсходняга партнэрства” і выказалі
ўдзячнасьць Эўразьвязу за ўклю&
чэньне Беларусі ў гэтую праграму.
“Мы лічым, аднак, што забесьпя&
чэньне правоў грамадзянскай су&
польнасьці і кожнага чалавека павін&
на стаць умовай дачыненьняў з аўта&
рытарнай ўладай Лукашэнкі і мусіць
быць адзначана ў пратакольнай част&
цы “Партнэрства”, – гаворыцца ў за&
яве.
У заяве таксама сказана: “У прыя&
рытэтных кірунках дзейнасьці
“Ўсходняга партнэрства” мы хацелі&
б бачыць дапамогу па зьберажэньні
беларускай культуры ад сыстэма&
тычнага вынішчэньня антыбеларус&
кім рэжымам. Мы прапануем да тых
пяці пазыцыяў, вылучаных з дванац&
цаці патрабаваньняў Эўразьвязу да

П

озна ўвечары 24 травеня 2009 году
трыюмфальна прайшоў канцэрт
беларускага гурта “ЛЯПІС ТРУ&
БЕЦКОЙ” у Нью&Ёрку, які адбыўся на Irving
Plaza, што ў трох хвілінах хады ад Юніан
Сквэр на Мангэтане.
“Беларусь! Беларусь!” падтрымлівала

Ляпісаў заля. “Belarus Freedom!,” – сьпявалі
ў адказ музыкі і разьвітваючыся сказалі:
“Мы для вас старались!”.
Дзякуй, “ЛЯПІС ТРУБЕЦКОЙ”, за пры&
емны канцэрт.
A.S.
Здымак Анатоля СТАРКОВА.

Дрэнны немец,
добры немец...
Досьвед калектыўнага сораму ў Нямеччыне
(Артыкул перакладзены з выдаванага ў Нямеччыне англамоўнага часапісу “Ат
лянтык таймс”, травень 2009 г. Пытаньні гістарычнага мінулага, яго ўплыву на
сьвядомасьць і саматоеснасьць, якія закранае артыкул, могуць быць цікавымі так
сама чытачам газэты “Беларус”).
Êàðýñïàíäýíò “Àòëÿíòûê òàéìñ” ïðàöàâà¢ áîëüø çà 50 ãîä ó ÇØÀ, ³ ñïàòûêà¢ ñàìûÿ ðîçíûÿ ðýàêöû³ íà ñâàþ íÿìåöêóþ òîåñíàñüöü, àä ïåðàäóçÿòàé íåöÿðï³ìàñüö³ äà
ñàìàãà ö¸ïëàãà ïðû¸ìó.

Увэ ЗіманНэто
Кіраўнік арганізацыі “Грамадзян&
ская Беларусь”, былы дысыдэнт і
міністар Ян Румл нагадаў пра палі&
тычных зьняволеных, якія цяпер
ёсьць у Беларусі, акцэнтаваўшы ўва&
гу на галадоўцы Мікалая Аўтуховіча.
Ацэньваючы вынікі сустрэчы, Івон&
ка Сурвілла адзначыла, што “прын&
цыпова важна, каб Беларусь увай&
шла ў праграму “Ўсходняга партнэр&
ства” на нармальных умовах, а не
другараднай краінай”.
На думку Аляксандра Мілінкевіча,
“сёньня гістарычны дзень. Пасьля
доўгіх гадоў адсутнасьці ў эўраінтэг&
рацыі мы робім першы крок, каб ад&
навіць сваё месца ў эўрапейскай
сям’і”.
Зянон Пазьняк адзначыў даўнія
традыцыі беларуска&чэскіх культур&
ных сувязяў, нагадаўшы, што мена&
віта ў Празе Францыск Скарына на&

ўладаў Беларусі, дадаць шосты пункт
аб забесьпячэньні свабоднага разь&
віцьця беларускай культуры, адука&
цыі і творчасьці”.
На пытаньне журналістаў Алякса&
ндру Мілінкевічу, чаму ён не падпі&
саў супольную заяву, той адказаў: “Я
згодны па ўсіх пунктах, за выклю&
чэньнем таго, зь якога можна зразу&
мець, што Лукашэнка – гэта “траян&
скі конь” у эўрапейскай палітыцы.
Гэты пункт, калі ён ня мае падставаў,
шкодзіць эўрапейскай інтэграцыі Бе&
ларусі”.
На пытаньне, ці не хацелі&б прад&
стаўнікі беларускай пазыцыі су&
стрэцца ў Празе з прадстаўнікамі бе&
ларускай улады, Зянон Пазьняк ад&
казаў: “Яны зробяць усё, каб з намі
не спаткацца. Мы ня супраць, але
яны гэтага ня хочуць”.

Паводле Радыё Свабода

А

мэрыканскі тэлевядучы Глен Бэк
мае прозьвішча больш нямецкае,
чым маю я, і выглядае таксама на са&
мага сапраўднага немца. Нядаўна ягоны ка&
лега Біл О’Рэйлі ўзяў у яго інтэрвію, і там
О’Рэйлі між іншага заўважыў: “Я — ір&
ляндзкі амэрыканец, а вы — нямецкі амэры&
канец”. На гэта Бэк замахаў рукамі: “О не,
не! Я — проста амэрыканец”. У Амэрыцы
жыве 49 мільёнаў нямецкіх амэрыканцаў.
Яны складаюць 17% насельніцтва ЗША, ліч&
бова пераважаючы сваіх суайчыньнікаў&амэ&
рыканцаў ірляндзкага і ангельскага пахо&
джаньня. Ірляндзкія амэрыканцы не сароме&
юцца свайго паходжаньня, як не саромеюцца
яго англа&амэрыканцы або італа&амэрыкан&
цы. І хоць шмат грамадзянаў ЗША пачына&
юць цікавіцца сваімі нямецкімі каранямі, рэ&
акцыя тэлевядучага Глена Бэка досыць тыпо&
вая. І досыць нямецкая.
60 год таму, калі была заснаваная Фэдэра&
тыўная Рэспубліка Нямеччына, я вучыўся ў

школе&інтэрнаце. Я памятаю, як наш першы
прэзыдэнт Тэадор Гойс распавёў пра тое, як
належыць успрымаць нацыстоўскае мінулае
Нямеччыны. Ён сказаў: “Тыя, хто браў удзел
у злачынствах Гітлера, мусяць адчуваць не
калектыўную віну, а — калектыўны сорам”.
Безумоўна, нават гэта не стасуецца да Бэка,
які нарадзіўся ў Маўнт&Вэрнан (Вашынгтон)
у 1964 годзе. Але, дзіўным чынам, Бэк
адкідае свае нямецкія карані ў той самы спо&
саб, як шматлікія немцы з майго пакаленьня
імкнуліся схаваць сваю тоеснасьць. Сёньня я
ўстыдаюся прызнацца, што калі мы пачыналі
езьдзіць аўтастопам па Эўропе ў 1950&я гады,
мы часьцяком выдавалі сябе за швайцарцаў
або галяндцаў, люксэмбуржцаў ці нават
аўстрыякаў (ня гледзячы, парадаксальна,
што аўстрыякам быў Гітлер).
Ад самага прыезду ў Амэрыку ў 1962 годзе
ў якасьці замежнага карэспандэнта я адчу&
ваў рэгулярна напаміны аб тым калектыў&
ным сораме, пра які казаў Т. Гойс. Назаўтра,

Заканчэньне на бачыне 4

Bielarus557c.qxd

5/29/2009

3:19 PM

Page 4

ÁÅËÀÐÓÑ

2

№ 557 Чэрвень 2009 г.

Сустрэча зь
Сустрэча з суродзічамі
Ірынай Варабей У
І

рына Варабей, наша суродзічка, якая жыве ў Таронта ў
Канадзе, усебакова адораная асоба. Яна – пісьменьніца,
журналістка, вышывальніца, фатограф. Ірына належыць
да Саюзу пісьменьнікаў Беларусі, да Таронтаўскай гільдыі вы&
шывальніц і Канадзкай асацыяцыі вышывальніц. Яна – пера&
можца фатаконкурсаў часапісаў “Canadian Geographic” і “Ham&
ber River Book”. Яна рыхтуе да выданьня пераклад “Легенды
Ванкувэра” Паўліны Джонсан, апрацоўвае вышыванкі са схе&
мамі для часапісу канадзкіх дызайнэраў “A Needle Pulling Thread”.
Ірына пераклала на беларускую мову аповесьць Кастуся
Акулы “Tomorrow Is Yesterday”, а ў 2005 годзе ў выдавецтве
“Беларускі кнігазбор” выйшла кніга ейных артыкулаў, пера&
кладаў і апавяданьняў загалоўленая “Там, дзе сэрца маё”. І
сапраўды, сэрца Ірыны ў Беларусі. З думкай пра Бацькаўшчы&
ну яна й займаецца мастацкай творчасьцю.
У суботу 9 травеня адбылася сустрэча зь Ірынай Варабей ў
залі царквы Жыровіцкае Маці Божай у Гайленд&Парку. Пава&
жаную гасьцю прадставіла слухачам др. Алла Орса&Романо,
коратка падаўшы пра Ірыніны якасьці й заслугі. Перад гэтым
удзельнікі сустрэчы мелі нагоду агледзець невялікую выстаўку
альбомаў і вышыванак мастачкі, набыць ейную кнігу. У ліку
экспанатаў былі ейныя выдатныя працы&вышыванкі: партрэт
мітрапаліта Мікалая, Мірскі замак і зімовы беларускі пэйзаж.
Спн. Варабей сказала, што яна пастанавіла папулярызаваць
імя Беларусі пры дапамозе вышывальнага мастацтва. Яна зра&
біла параўнаньне беларускага й канадзкага вышывальніцтва й
адзначыла, што тэхніка вышыўкі ў Паўночнай Амэрыцы
больш распрацаваная, вытанчаная й шматбаковая. Ірына паве&
даміла, што ў Таронта двойчы на год, у красавіку й кастрычні&
ку, адбываюцца вялікія зьезды вышывальнікаў з усяе Паўноч&
нае Амэрыкі. На іх можна пабачыць, якая вялікая адлегласьць
ад традыцыйнага беларускага вышывальніцтва да мадэрнага.
Адлегласьць гэтую й стараецца скараціць спн. Ірына Варабей
сваім шматбаковым талентам і самаадданай працавітасьцю.

(Я.З.)

Пратэсты ў Празе

У

дзень адкрыцьця саміту “Ўсходняга партнэрства” (7
травеня) больш за сотню беларусаў пратэставалі ў Пра&
зе супраць парушэньня правоў чалавека ў Беларусі.
У акцыі ўзялі ўдзел беларускія палітэмігранты, якія пражы&
ваюць у Чэхіі і іншых эўрапейскіх краінах, а таксама жыхары
Прагі. Пасьля заканчэньня мітынгу ўдзельнікі акцыі правялі
шэсьце да Кангрэс&цэнтру, дзе павінен быў адбудзецца саміт.
Удзельнікі шэсьця несьлі плякаты зь лёзунгамі “Свабоду па&
літвязьням!”, “Не Лукашэнку ў Эўропе!”, “Свабоду Белару&
сі!”, “Не дыктатуры!”. Над калёнай луналі бел&чырвона&белыя
сьцягі. Жыхары Прагі вельмі добразычліва паставіліся да
ўдзельнікаў акцыі і жадалі хучэйшага зьвяржэньня дыктатуры.

Дэлегацыі краін&удзельніц “Усходняга партнэрства” прыві&
талі ўдзельнікаў акцыі пратэсту. Беларускую дэлегацыю пры&
везьлі да будынка Кангрэс&цэнтру на браняваным аўтамабілі.
Яны хутка прайшлі каля пратэстуючых у суправаджэньні ахо&
вы і адразу схаваліся ў будынку. Удзельнікі акцыі пратэсту
сустрэлі прадстаўнікоў беларускага рэжыму сьвістам і сканда&
ваньнем лёзунгаў “Жыве Беларусь!” і “Ганьба!”.
Да дэманстрантаў выйшаў прэм’ер&міністар Чэхіі Мірэк Та&
паланек, які выказаў салідарнасьць з удзельнікамі акцыі пра&
тэсту і запэўніў іх, што эўрапейскія палітыкі ведаюць аб тым,
што ў Беларусі ёсьць палітвязьні, і Эўропа ня мае намеру па&
ступацца прынцыпамі дэмакратыі.

Паводле Радыё Свабода

Фундацыі імя П. Крэчэўскага 7 травеня ад&
былася сустрэча з прадстаўнікамі Беларусі,
якія прыехалі ў ЗША ў межах праграмы
Дзярждэпартамэнту “Міжнароднае лідэрства”. Ся&
род пяці ўдзельнікаў дэлегацыі былі прадстаўнікі трох
рэлігійных канфэсіяў .
Напачатку сустрэчы старшыня нью&ёрскага аддзе&
лу БАЗА Віталь Зайка распавёў пра БАЗА і яго дзей&
насьць у Нью&Ёрку, а старшыня Галоўнай Управы
БАЗА Вячка Станкевіч пра дзейнасьць арганізацыі ў
краіне па&за Нью&Ёркам.
Пасьля гэтага слова далі госьцям. Першым пра&
моўцам быў сп. Васіль Юрэвіч, адміністратар царк&
вы “Новае Жыцьцё” хрысьціянаў поўнага Эвангель&
ля (Менск). Ён распавёў пра стан свабоды сумлень&
ня ў Беларусі, узгадаў акты перасьледу сваёй царк&
вы з боку ўладаў Беларусі і адзначыў, што вернікі
дабіваюцца права свабодна вызнаваць сваю веру,
маліцца супольна з сваімі братамі і сёстрамі. Улады
ўжо чацьвёрты год, перасьледуць царкву, шукаюць
зачэпак, каб выселіць яе з будынку — былога ка&
роўніка, які быў куплены ў
саўгаса, калі царкве раз за
разам адмаўлялі ў памеш&
каньні ў Менску. Цяпер
вёска Сухарава стала част&
кай гораду, і ўлады заяўля&
юць, што будынак царквы
не адпавядае генэральна&
му пляну забудовы. Суд
вырашыў справу не на ка&
рысьць царквы, і цяпер яна
знаходзіцца “ў малітоў&
ным стане”. Вернікі высту&
паюць за зьмену закана&
даўства, каб яно сапраўды
адпавядала патрэбам люд&
зей і абараняла сапраўд&
ную, а не дэкляратыўную,
свабоду. На карысьць зь&
менаў былі сабраныя под&
пісы 50 тысяч чалавек.
Наступным выказаўся сп. Віталь Рымашэўскі, су&
старшыня партыі Беларуская Хрысьціянаская Дэ&
макратыя (БХД). Ён распавёў пра сваю партыю, ус&
таноўчы зьезд якой адбыўся ў Менску 28 лютага сё&
лета. (На час напісаньня артыкулу стала вядома,
што Міністэрства юстыцыі адмовіла БХД у рэгістра&
цыі). БХД выступае за сацыяльна арыентаваную
рынкавую дэмакратыю, за хрысьціянскія каштоў&
насьці ў палітыцы. Сябры партыі ўважаюць, што па&
літычная дзейнасьць у Беларусі павінна весьціся па&
іншаму, чым вялася дасюль. Партыя налічвае 1500
сяброў. На людзей, чые імёны знаходзяцца ў рэгі&
страцыйным сьпісе, улады аказваюць моцны ціск,
каб адклікалі свае подпісы. Аднак з 1067 чалавек ад&
мовіліся ад подпісу толькі каля 5. Далей сп. Рыма&
шэўскі распавёў пра дзейнасьць сябраў партыі, пра
“Антыкамуністычны форум” і праект “Пакаяньне”,
а таксама праект “За сямейныя каштоўнасьці”, кан&
фэрэнцыю па гісторыі Беларускага хрысьціянска&дэ&
макратычнага руху і партыю&папярэдніцу сёньняш&
няй БХД (пад кіраўніцтвам а. а. В. Гадлеўскага і А.
Станкевіча). Шмат робіцца ў галіне беларускай
культуры: арганізаваныя курсы беларускай мовы,
гісторыі хрысьціянства ў Беларусі. Партыя мае ў
сваіх шэрагах прадстаўнікоў усіх хрысьціянскіх кан&
фэсіяў, а таксама нехрысьціянскіх рэлігіяў. Вядзец&
ца супрацоўніцтва з хрысьціянска&дэмакратычнымі
партыямі Летувы, Нямеччыны, Галяндыі.

Наступнай узяла слова прадстаўніца гэбрайскай
грамады, сп&ня Іна Герасімава, дырэктарка Гэбрай&
скага музэю гісторыі й культуры (Менск). Яна на
добрай беларускай мове распавяла аб працы дэлега&
цыі, аб месцах, дзе пабывалі ў ЗША, і сустрэчах. Сп&
ня Герасімава таксама распавяла пра фонды і дзей&
насьць, друкаваныя выданьні музэю, дырэктарам
якога зьяўляецца, і пра сваю працу на пасадзе на&
месьніцы старшыні беларускай гэбрайскай грамады.
Яна адзначыла добрыя стасункі з прадстаўнікамі
розных негэбрайскіх арганізацыяў і распавяла аб
працы гэбрайскага грамадзкага цэнтру ў Менску.
Сп. Дзьмітры Падлобка з Гомелю, сьвятар пратэс&
танцкай царквы “Новая Вера” (хрысьціянаў поўнага
Эвангельля), пачаў гутарку па&беларуску, але по&
тым працягваў па&расейску. “Вельмі прыемна ба&
чыць і чуць землякоў за шмат тысяч міляў ад Баць&
каўшчыны. Мы ў нашай царкве шмат працуем з га&
ротнікамі, людзямі, якім патрэбная дапамога. Шмат
хто пакутуе. І мы таксама думаем, што можам зра&
біць, каб зьмяніць нашую краіну. Мы адносім сябе

Здымак А. СТАРКОВА
да арганізацыў, якія ня хочуць падпарадкоўвацца
плыні, проста плыць, куды вынесе.”
Сп&чня Вольга Алейнік працуе дарадцай у справах
Усходняй Эўропы Царкоўна&Місійнага Таварыства,
перад тым супрацоўнічала ў Сусьветнай суполцы
праваслаўнай моладзі “Сындэсмас” і ў Брацтве Трох
Віленскіх Мучанікаў. Яна коратка спынілася на рэ&
лігійнай сытуацыі ў Беларусі і распавяла пра сваю
працу з праваслаўнай моладзю, а таксама пра дзей&
насьць праваслаўных брацтваў у Беларусі.
Затым госьці адказалі на пытаньні прысутных, ся&
род якіх быў архіяпіскап БАП(Н)Ц і Сусьветнага
Амэрыканскага Патрыярхату Ўладыка Юры. Ён пы&
таўся пра тое, ці ведаюць госьці пра дзейнасьць
БАП(Н)Ц у Беларусі, і чаму няма беларускамоўных
сьвятароў, чаму праваслаўныя беларусы на Баць&
каўшчыне застаюцца пад кіраваньнем РПЦ. Падчас
адказаў адбылася невялікая дыскусія, але было кан&
статавана, што вера і перакананьні мусяць яднаць
беларусаў, а не падзяляць іх. Сп. В. Рымашэўскі ад&
значыў, што ў пляне супрацоўніцтва зь беларускай
грамадой Амэрыкі было&б добра, каб БАЗА мела
інфармацыйныя буклеты, якія можна было&б рас&
паўсюдзіць сярод розных групаў зь Беларусі, якія
наведваюць ЗША па лініі кантактаў амэрыканскіх
дзяржаўных і недзяржаўных арганізацыяў.

Віталь ЗАЙКА

Зьмякчэньне санкцыяў падоўжана

А

генцтва БелаПАН паведаміла, што Мініс&
тэрства фінансаў ЗША падоўжыла да 30 ліс&
тапада рашэньне зьмякчыць санкцыяў да бе&
ларускіх прадпрыемстваў — “Лакафарба” і “Полацк&
Шкловалакно”, якія ўваходзяць у “Белнафтахім”.
Згодна з дакумэнтам, апублікаваным на сайце
Мінфіну ЗША, амэрыканскім грамадзянам дазволе&
на супрацоўніцтва з гэтымі прадпрыемствамі да 30
лістапада 2009 году. У той&жа час уласнасьць гэтых
двух прадпрыемстваў застаецца заблякаванай у ад&
паведнасьці з урадавым распараджэньнем № 13405.
“Грамадзянам ЗША таксама забаронена праз або

пры пасрэдніцтве прадпрыемстваў “Лакафарба” і
“Полацк&Шкловалакно” купляць прадукцыю, паслу&
гі і тэхналёгіі ў іншых суб’ектаў гаспадараньня, уне&
сеных у сьпіс”, — гаворыцца ў паведамленьні.
У лістападзе 2007 г. ЗША ўвялі эканамічныя санк&
цыі да канцэрну “Белнафтахім” у сувязі з парушэнь&
нем правоў чалавека ў Беларусі. У сакавіку 2008 г.
адносіны пагоршыліся, і паслы былі адкліканыя для
кансультацыяў. 5 верасьня летась Мінфін ЗША на
паўгода зьмякчыў санкцыі. У лютым 2009 г. дзеянь&
не гэтага рашэньня было прадоўжана да 1 чэрвеня.

Паводле Радыё Свабода
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Беларусь за месяц
Сумная гадавіна
7 травеня споўнілася 10 гадоў
як знік былы міністар унутраных
спраў Юры Захаранка. Ён быў
сярод тых, хто прывёў да ўлады
Лукашэнку. Аднак у хуткім часе
быў адпраўлены ў адстаўку і по&
тым перайшоў у жорсткую апа&
зыцыю да ўлады. У прыватнась&
ці, у 1999 г. Захаранка браў
удзел у альтэрнатыўных прэзы&
дэнцкіх выбарах на баку Міхаіла
Чыгіра, стварыў Саюз афіцэраў.
Захаранка карыстаўся вялікай
папулярнасьцю ў міліцэйскіх,
армейскіх колах і проста сярод
звычайных людзей.

Увечары 7 травеня 1999 г. не&
калькі чалавек бачылі, як людзі
ў цывільным скруцілі мужчыну,
падобнага да Захаранкі, на вулі&
цы Магілёўскай у цэнтры Мен&
ску, запіхнулі ў “Жыгулі” і па&
везьлі ў бок вуліцы Жукоўскага.
Зьнікненьне Захаранкі было
першым таямнічым зьнікнень&
нем вядомых людзей
16 верасьня 1999 г. зьніклі
бязь вестак лідэр тагачаснай
апазыцыі Лукашэнку Віктар Ган&
чар і бізнесмэн Анатоль Красоў&
скі, а 7 ліпеня 2000 г. тэлеапэра&
тар Дзьмітры Завадзкі. 7 краса&
віка 1999 г. пры падазроных аб&
ставінах памёр вядомы палітыч&
ны дзеяч Генадзь Карпенка.
У лістападзе 2000 г. генэрал&
маёр міліцыі Мікалай Лапацік
падаў рапарт на імя тагачаснага
міністра ўнутраных спраў Ула&
дзімера Навумава, у якім абвіна&
ваціў Віктара Шэймана ў тым,
што той даў загад на зьнішчэнь&
не Захаранкі, Ганчара і Красоў&
скага. Загад, паводле Лапаціка,
выканаў кіраўнік спэцатрада

хуткага рэагаваньня Дзьмітры
Паўлічэнка пры дапамозе мініс&
тра ўнутраных спраў Юрыя Сі&
вакова, які перадаў пісталет,
узяты зь менскага сьледчага іза&
лятару. У сваім рапарце Лапацік
пісаў, што месцы пахаваньня
трупаў Захаранкі, Ганчара і Кра&
соўскага – спэцдзялянка на мен&
скіх Паўночных могілках.
22 лістапада 2000 г. старшыня
КДБ Уладзімер Мацкевіч і генэ&
ральны пракурор Алег Бажэлка
выпісалі ордэр на арышт Паўлі&
чэнкі. Кіраўніка СОБРа кінулі ў
турму, але празь некалькі дзён
выпусьцілі, а потым Лукашэнка
зьняў Бажэлку і Мацкевіча са
сваіх пасадаў. Мацкевіча, на&
прыклад, адправілі паслом у
Сэрбію. Справа была хутка за&
крытая, але атрымала розгалас у
Эўропе. Расьсьледаваньнем яе
займаўся спэцыяльны даклад&
чык Парлямэнцкай асамбелі Ра&
ды Эўропы кіпрыёт Хрыстас
Пургурыдэс. Вынікам яго місіі
стала забарона на ўезд у краіны
Эўразьвязу Віктару Шэйману,
Юрыя Сівакову, Уладзімеру На&
вумаву, Дзьмітрыю Паўлічэнку,
якіх падазраюць у датычнасьці
да зьнікненьня вядомых асобаў.

Галадоўка салідарнасьці
4 траўня было абвешчана пра
бестэрміновую галадоўку салі&
дарнасьці з ваўкавыскімі прад&
прымальнікамі Мікалаем Аўту&
ховічам, Уладзімерам Асіпенкам
і Юрыем Лявонавым, якія ад 8
лютага ўтрымліваюцца ў мен&
скім сьледчым ізалятары. Прад&
прымальнікаў вінавацяць у пад&
палах і падрывах маёмасьці ваў&
кавыскіх чыноўнікаў, што кара&
ецца зьняволеньнем да 12 гадоў.
16 красавіка Мікалай Аўтухо&
віч абвясьціў бестэрміновую га&
ладоўку.
4 траўня галадоўку салідар&
насьці з патрабаваньнем вызва&
леньня палітвязьняў абвясьцілі
маладафронтаўцы Наста Пала&
жанка, Мікалай Дземідзенка,
Андрэй Цянюта і Арцём Дубскі,
а таксама Лявон Баршчэўскі,

Мікалай Статкевіч, Аляксандар
Казулін, лідэр прадпрымальніц&
кага руху Алесь Макаеў – усяго
13 чалавек. Праўда, палітыкі і
грамадзкія дзеячы потым вый&
шлі з галадоўкі, а стала трымалі
яе на сядзібе БНФ Наста Пала&
жанка, Мікола Дземідзенка і Ар&
цём Дубскі. Акцыя не займела
належнага грамадзкага рэзанан&
су, было відавочна, што ўлады
пастараюцца “не заўважыць” га&
ладоўкі. З просьбай спыніць ак&
цыю да моладзі зьвярнулася
Старшыня Рады БНР Івонка
Сурвілла, пісьменьнік Уладзімер
Арлоў. Галадоўшчыкі пратры&
маліся 12 дзён, да 15 траўня,
калі спынілі галадоўку на заклік
беларускіх палітыкаў.

Прэзыдэнцкая кампанія
Свайго кандыдата вылучыла
Беларуская хрысьціянская дэ&
макратыя. Гэта Віталь Рыма&
шэўскі. На 21 чэрвеня запляна&
ваны Кангрэс за эўрапейскія
каштоўнасьці. Хутчэй за ўсё на
ім будзе названае імя аднаго з
адзіных кандыдатаў. Гаворка
ідзе пра лідэра незарэгістрава&
най Беларускай сацыял&дэма&
кратычнай партыі “Народная
грамада” Мікалая Статкевіча.
Аб’яднаныя дэмакратычныя
сілы збіраюцца на свой кангрэс
увосень. Там таксама будзе на&
званы яшчэ адзін адзіны канды&
дат. Як трапна заўважыў у сваім
блогу на сайце Радыё Свабода
палітоляг Юры Дракахруст, нас&
тупную прэзыдэнцкую кампанію
можна назваць так: Беласьнеж&
ка і сем гномаў.

3
ПКБ будзе перайменаваная ўво&
сень, на чарговым зьездзе пар&
тыі. Найбольшую колькасьць га&
ласоў набралі назвы Беларуская
партыя левых, Партыя дэмакра&
тыі і справядлівасьці і Партыя
“Радзіма”.

13&е месца (з 18&ці) і ў фінал ня
трапіў.
Што да Аляксандра Рыбака –
ён заўсёды падкрэсьлівае, што
ён не спявак, а скрыпач – то ця&
пер мяркуюцца ягоныя гастролі,
у тым ліку і прыезд у Беларусь.

Сярэдні заробак – $351

Чэмпіянат у Беларусі

Паводле Нацыянальнага ста&
тыстычнага камітэту, сярэдні
налічаны заробак у красавіку
склаў 966 тыс. рублёў (гэта 351
даляр ЗША ў эквіваленце). Гэта
меней, чым у Летуве і Польшчы,
дзе кошты на харчы ці роўныя ці
часта ніжэйшыя за беларускія.

На кангрэсе Міжнароднай фэ&
дэрацыі гакею, што прайшоў 8
траўня ў швайцарскім Бэрне,
Беларусь атрымала права пра&
весьці чэмпіянат сьвету па гакеі
ў 2014 годзе. За Беларусь прага&
ласавалі 75 з 105 дэлегатаў. Су&
пернікамі беларусаў за права
правесьці чэмпіянат былі Вен&
грыя, Латвія і Ўкраіна.
Мяркуецца, што сусветнае
першынство пройдзе ў 2014 г. у
Менску на новазбудаванай
“Менск&Арэне”, ды арэне, якую
пачалі будаваць на ўскраіне го&
раду ў Чыжоўцы.
Дарэчы, беларуская зборная
пасьпяхова выступіла на сёлет&
нім чэмпіянаце сьвету па гакеі,
які прайшоў з 24 красавіка па 10
траўня ў Швайцарыі.
Падапечныя Глена Хэнлана
паўтарылі посьпех 2006 г., так&
сама прабіўшыся ў чвэрцьфінал,
дзе саступілі чэмпіёнам сьвету –
зборнай Расеі (3:4). Вынікам
чэмпіянату таксама стала выні&
ковае восьмае месца зборнай Бе&
ларусі ў сусьветным рэйтынгу.

Будзе праспэкт Скарыны
замест праспэкта Маркса. Та&
кое рашэньне прыняў Полацкі
гарсавет напярэдадні сьвятка&
ваньня 1147&годзьдзя гораду.
Паводле старшыні Полацкага
гарсавету Вольгі Ждановіч, ра&
шэньне было прынятае пасьля
шырокага абмеркаваньня і апы&
таньня грамадзкай думкі.
“Мы ніякім чынам не прымян&
шаем ролю Маркса ў сусьветнай
філязофіі і эканоміцы, але імя
Скарыны дарагое ня толькі пала&
чанам”, – сказала спадарыня
Ждановіч.

Беларус перамог на
Эўрабачаньні
Праўда, Аляксандар Рыбак –
грамадзянін Нарвэгіі. Калі 23&га&
доваму хлопцу было пяць год,
ягоныя бацькі зьехалі ў гэту кра&
іну. Аляксандар таксама ўсталя&
ваў рэкорд, ён набраў 387 балаў,
значна болей, чым ранейшыя пе&
раможцы. Песню Fairytale пас&
тавілі на першае месца ў 16 краі&
нах. Прадстаўнік Беларусі Пётр
Ялфімаў заняў у сваім паўфінале

Камуністы мяняюць імя
Так пастанавіў 23 траўня паза&
чарговы зьезд партыі, якая нале&
жыць да дэмакратычнага лягеру.

Запрасілі Ўэйна Грэцкі
Пра гэта паведаміў на прэс&
канфэрэнцыі старшыня фэдэра&
цыі гакею Ўладзімер Навумаў.
Маўляў, славуты гакеіст, аўтар
некалькіх вечных рэкордаў у На&
цыянальнай гакейнай лізе сам
выказаў зацікаўленасьць у пры&
езьдзе на гістарычную радзіму.
Паводле афіцыйнай вэрсіі, яго
дзед Антон Грэцкі выехаў у па&
чатку ХХ ст. у Канаду з тэрыто&
рыі Расейскай імпэрыі, а мена&
віта Гарадзенскай губэрні. Сам
Уэйн Грэцкі нарадзіўся ў 1960 г.
у Брантфардзе (штат Антарыё),
гарадку непадалёку ад Гамільта&
ну, дзе была, дарэчы, моцная су&
полка Згуртаваньня Беларусаў
Канады.

Уласны карэспандэнт

ПАРТНЭРСТВА І ІНТАРЭСЫ
(Ліст да сяброў КансэрватыўнаХрысьціянскай Партыі – БНФ і Беларускага Народнага Фронту “Адраджэньне”)
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&га траўня ў Празе на
саміце Эўразьвязу была
прынятая і зацьверджа&
ная праграма “Ўсходняе парт&
нэрства.” Гэтая падзея, якая па&
трабуе грунтоўнага асэнсавань&
ня. Перад самітам нам, белару&
сам, неабходна было ўмяшацца
ў сытуацыю, каб паправіць тое,
што можна паправіць. Бо, здаец&
ца, ня ўсе ўсьведамляюць, на&
колькі небясьпечны паварот ад&
бываецца ў эўрапейскай паліты&
цы.

Галоўная задача, якая стаяла
перад намі (беларусамі з Баць&
каўшчыны і замежжа) і, як вядо&
ма, перад шэрагам эўрапейскіх
палітыкаў, – не дапусьціць Лу&
кашэнку ў Прагу. Задача дасяг&
нута. Другая задача – увесьці ў
кантэкст палітыкі Эўразьвязу
патрабаваньне аб абароне бела&
рускай культуры, адукацыі і твор&
часьці ад вынішчэньня антыбе&
ларускім рэжымам. Гэтая задача
пастаўлена і адчыненыя магчы&
масьці яе ажыцьцяўленьня.
“Усходняе партнэрства” дае бе&
ларусам магчымасьць манэўру ў
выпадку абвастрэньня палітыч&
нага і эканамічнага націску з бо&
ку Расеі. Праграма прадугледж&
вае верагоднасьць уцягваньня
беларускага грамадзтва ў сфэру
эўрапейскіх дачыненьняў.

Аднак “Усходняе партнэрства”
запраграмаванае на супрацоў&
ніцтва Эўразьвязу з антыбела&
рускім рэжымам. Калі пачнуцца
інвэстыцыі з Эўропы і сумесныя
энэргетычныя праекты, усялякія
размовы пра дэмакратыю і пра&
вы чалавека скончацца (яны
ўжо, фактычна, скончыліся). Са&
мая вялікая небясьпека для нас
у тым, што рэжым атрымае карт&
блянш на поўнае вынішчэньне
беларускай культуры і легітымі&
зацыю сваёй улады з рук Эўро&
пы. У гэтым зацікаўлены рэжым
і Расея (каб увесьці незаконныя
пагадненьні з нелегітымным Лу&
кашэнкам у прававое поле).
Калі такое адбудзецца, тады пач&
нецца працэс падзелу беларус&
кай эканомікі паміж Аб’яднанай
Эўропай і Фэдэратыўнай Расеяй

(дакладней, паміж эўрапейскім
капіталам і расейскай эканаміч&
най мафіяй).
У такой сытуацыі цяпераш&
нюю вікаўскую апазыцыю чакае
поўная маргіналізацыя і адкід&
ваньне на ўзбочыну палітычных
працэсаў.
Новая апазыцыя, якая магла&б
змагацца з рэжымам як сіла,
павінна будзе ў новых ўмовах
стратэгічна, тактычна і канцэп&
туальна зьвярнуцца да нацыя&
нальнай ідэі і зыходзіць з нацыя&
нальных інтарэсаў. (На нашу на&
родную Партыю – КХП&БНФ –
кладзецца вялікая адказнасьць).
Калі такая шырокая нацыяналь&
ная апазыцыя ня ўзьнікне, то ня
ўзьнікне ніякай.
Апазыцыйныя варожаму рэ&
жыму нацыянальныя сілы павін&

ны мець поўнае праграмнае за&
бесьпячэньне па эканоміцы, са&
цыяльнай, фінансавай, права&
вой, абароннай, экалягічнай сфэ&
рах, але аб’ядноўвацца мусілі&б
на клопатах па абароне дзяржаў&
най незалежнасьці, у імкненьні
да свабоды і ў барацьбе за заха&
ваньне беларускай культуры як
важнейшага чыньніка сувэрэні&
тэту і грунту дэмакратычных пе&
раўтварэньняў. Беларуская куль&
тура ёсьць ідэалягічная альтэр&
натыва антыбеларускаму рэжы&
му і імпэрскай палітыцы Расеі.
Мэтай барацьбы новай бела&
рускай апазыцыі павінен стаць
катэгарычны імпэратыў: Лука&
шэнка нелегітымны кіраўнік і
павінен пакінуць уладу.
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За любоў да роднай мовы
У

2004&м годзе з прычыны моўнай сытуа&
цыі ў Беларусі і ў якасьці майго сьціпла&
га адказу на стаўленьне ўладаў краіны
да беларускай мовы я вырашыў заснаваць прэ&
мію “За любоў да роднай мовы”, якая&б штогод
ўручалася аднаму з выпускнікоў Віленскай ся&
рэдняй школы імя Францішка Скарыны.
Пагаварыў з дырэктаркай школы Галінай Сіва&
лавай. Яна падтрымала маю ідэю. Вызначылі па&
мер прэміі, распрацавалі ўзор адпаведнай грама&
ты, і... працэс пайшоў.
Першай, хто быў удастоены гэтай прэміі стала
Натальля Бука (2004), затым – Маргарыта
Стральчэня (2005), Анастасія Лукша (2006),
Інга Лушчава (2007).
Напрыканцы 2007&га году мяне наведала чар&
говая думка: “А чаму&б не заснаваць мэдаля “За
любоў да роднай мовы” з дадаткам да яго ўжо
згаданай прэміі?”.
Зьвярнуўся да вядомага на Віленшчыне
скульптара Эдуарда Падбярэзкіна. Ён таксама
падтрымаў маю ідэю і неўзабаве мэдаль, адліты
з бронзы і выкананы на добрым мастацкім уз&
роўні, з аднаго боку якога красавалася выява
Францішка Скарыны, а з другога – ягоны
кніжны знак, быў у мяне ў руках.
Сама ідэя заснаваньня мэдаля трымалася
мною ў сакрэце, таму калі напрыканцы
2007/2008 навучальнага году чарговая вы&
пускніца школы Тацьцяна Кавальчук была ім
уганараваная (з грашовай прэміяй у дадатак), то
гэта зьявілася для ўсіх прыемнай нечаканасьцю.
Прычым сталася так, што адбылося гэта ў пры&
сутнасьці старшыні Камітэту па справах рэлігій
і нацыянальнасцяў пры Савеце Міністраў Рэс&
публікі Беларусь Леаніда Гулякі і генэральнага
дырэктара Дэпартамэнту нацыянальных мен&
шасьцяў і эміграцыі пры Ўрадзе Летувіскай Рэс&
публікі Антанаса Пятраўскаса.
Леанід Гуляка зьнешне ніяк не адрэагаваў на
гэтую ўзнагароду, а Антанас Пятраўскас, неўза&
баве пасьля яе ўручэньня, падыйшоў да мяне і
сказаў, што такая ўзнагарода зрабіла&б гонар ня
толькі яму, але і кіраванаму ім Дэпартамэнту, і
што яна магла&б уручацца лепшым знаўцам род&
най мовы ўсіх школаў нацыянальных меншась&
цяў у Летуве.
Гэтыя словы не пакінулі мяне абыякавым, і 10
ліпеня 2008 году я зьвярнуўся ў Дэпартамэнт
нацыянальных меншасьцяў і эміграцыі з прапа&

новаю заснаваць такую ўзнагароду ад імя Дэ&
партамэнту, г. зн. ужо на дзяржаўным узроўні.
Там такой ініцыятывы з майго боку, відаць, не
чакалі. Прайшоў адзін месяц, другі. Цішыня. Я
вырашыў пацікавіцца лёсам сваёй прапановы.
Высьветлілася, што сама ідэя Дэпартамэнту
спадабалася, але што для яго не прыймальны ў
якасьці ўзнагароды мэдаль. Папрасілі падумаць
над альтэрнатыўнай прапановай.
27 лістапада таго&ж году я паўторна зьвяр&
нуўся ў Дэпартамэнт. Гэтым разам з прапано&
ваю прыняць за аснову ў якасці ўзнагароды доб&
рую кнігу, пры ўмове, што кніга, прызначаная
для выпускніка беларускай школы будзе на бе&
ларускай мове, для выпускніка расейскай шко&
лы – на расейскай, польскай – на польскай і г.
д., і абавязкова з грашовай прэміяй у дадатак.
Гэтая прапанова была прынятая і 31 студзеня
2009 году – падчас урачыстасьцяў, прысьвеча&
ных 90&годзьдзю Віленскай беларускай гімназіі і
15&годзьдзю Віленскай сярэдняй школы імя
Францішка Скарыны – узнагарода пад назваю
“За захаваньне і пешчаньне роднай мовы” ў вы&
глядзе двухтомніка “Вялікае Княства Літоў&
скае” і грашовай прэміі, была ўручаная. Яе ат&
рымала з рук намесьніка генэральнага дырэкта&
ра Дэпартамэнту Станіслава Відтманна ву&
чаніца выпускной клясы школы Эвяліна Ірына
Базюк.
Дзеля чаго я аб гэтым пішу? Што я хачу гэтым
сказаць?
На маю думку, выказаць сваю нязгоду са
стаўленьнем уладаў Беларусі да беларускай мо&
вы можна па&рознаму. Камусьці дастаткова та&
го, што ён сам зьяўляецца яе носьбітам, хтосьці
возьме сьцяг і пойдзе на мітынг, а хтосьці напіша
манаграфію ці прачытае лекцыю. І кожная з гэ&
тых і шматлікіх іншых формаў мае права на
жыцьцё.
Важна, каб мы былі адзінымі ў сваім імкненьні
да захаваньня і далейшага разьвіцьця роднае мо&
вы, каб не апускалі рукі і не давалі сябе ў крыў&
ду.
Спадзяюся таксама, што мой прыклад можа
зьявіцца неабходным штуршком для іншых, неа&
быякавых да сытуацыі ў Беларусі, чытачоў.
Будзьма разам!
Старшыня Віленскага беларускага тава
рыства палітычных вязьняў і ссыльных

як я засяліўся ў сваю нью&ёрскую кватэ&
ру, я выйшаў купіць газэту ў шапіку на
Першай Авэню. Мяркуючы, што я брыта&
нец, іншы мужчына&пакупнік спытаў:
“Адкуль у Англіі вы паходзіце?” Я адка&
заў, што я немец, народжаны ў Ляйпцы&
гу. Ён сказаў: “Я таксама быў у Ляйпцы&
гу на бамбавіку ў 1944&м. Шкада, што я
тады ня трапіў у цябе”. Ён пашкадаваў,
што не забіў мяне, тады 7&гадовага хлоп&
чыка. Празь некаторы час я браў інтэрвію
ў афіцыйнай асобы з гэбрайскай рэстыту&
цыйнай агенцыі. Здаецца, імя асобы было
Ганс Мюлер, больш тыпова нямецкае за
маё. “Перад тым, як вы пачнеце задаваць
пытаньні, я пакажу Вам нешта. Ён ад&
чыніў шуфляду і паказаў мне свой ваенны
ордэн часоў Першай сусьветнай вайны.
“Тады я быў лейтэнантам і вялікім патрыё&
там Нямеччыны”. Здавалася, гэтым ён пы&
таўся, чаму ён, паранены і ўзнагароджа&
ны за мужнасьць гэбрай&ветэран, мусіў
уцякаць са сваёй бацькаўшчыны? Ён не
вінаваціў мяне, ён спрабаваў хутчэй па&
разумецца са мной — сваім суайчыньні&
кам&немцам. І вось менавіта ў такія мо&
манты, як гэты, мяне пранізвала найглы&
бейшае пачуцьцё сораму. У час, як я толь&
кі прыехаў у Нью&Ёрк, мясьціна Вашынг&
тон&Гайтс была поўная былых вязьняў
канцлягераў. Я пасябраваў шмат з кім з

Шахматы для ўсіх

П

аважаныя чытачы! Прапаную вашай увазе шахматную
рубрыку, дзе буду дзяліцца з вамі шахматнымі навінамі і
падзеямі. Чаму шахматы? Дык так ужо здарылася, што ра&
зам з любоўю да радзімы, да родных мясьцін, мовы і песень дастала&
ся мне ад маіх бацькоў у спадчыну любоў да шахмат.
Мой дзед навучыўся гуляць сам, па кніжках, потым навучыў май&
го бацьку, потым ад бацькі навык перайшоў да мяне. Упершыню мы
з бацькам селі за шахматную дошку, калі мне было 7 гадоў. Хутка
пасля таго я запісалася ў шахматную школу, пачала чытаць шах&
матныя кніжкі, практыкавалася дома. Праз тры гады я ўжо іграла ў
першынстве г. Менску, а яшчэ праз два гады заняла трэйцяе месца
ў чэмпіянаце Беларусі сярод дзяўчат. Так і пачалася мая шахматная
кар’ера. Шахматы сталі часткай майго жыцьця і верным спадарож&
нікам на доўгія гады. Шмат разоў я перамагала ў юнацкіх спабор&
ніцтвах у Беларусі, брала ўдзел у чэмпіянатах Эўропы і cьвету. У
2000&м годзе я ўвайшла ў склад дзесяці мацнейшых шахматыстак на
чэмпіянаце сьвету ў Гішпаніі. У 2003 годзе заваявала тытул майстра
спорту па шахматах. З 2004 году я жыву ў ЗША, бяру ўдзел у спа&
борніцтвах, навучаю шахматам дзяцей.
Аматарам шахмат прапаную шахматную задачку. Ход белых –
мат у два хады. Адказы свае дасылайце мне на е&мэйл адрас:
palіna_churun@ yahoo.com. Першы, хто дашле правільны адказ
на задачку, атрымае прыз ад рэдакцыі газэты.

Паліна ЧУРУН
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Добры немец, дрэнны немец...
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іх. Яны з цікавасьцю распытвалі пра пась&
ляваенную Нямеччыну. Яны частавалі
мяне нямецкімі й аўстрыйскімі стравамі,
сумавалі па нашай супольнай культуры,
якую яны любілі, і якой не маглі забыцца.
Былі таксама іншыя выпадкі. Аднойчы
рэпарцёр адной зь вядучых амэрыканскіх
газэтаў абвінаваціў мяне, што я “ўсё яш&
чэ застаюся нацыстам”. Мы ўдвух праца&
валі над артыкуламі па расавым пытаньні
ў Амэрыцы. Мой калега зірнуў на мой ру&
капіс артыкулу па&нямецку, і заўважыў
слова “schwarz” (шварц, чорны). “Ідыёта!
Хіба ты ня ведаеш, што ў нас у краіне сло&
ва schwarz – гэта абраза?” “Але&ж я пішу
па&нямецку, для немцаў, і гэта проста зна&
чыць “чорны”!” “Не істотна! Вазьмі за&
мяні гэтае слова! Тут у нас ніхто ня можа
ўжываць расісцкіх эпітэтаў!” Ён казаў гэ&
та абсалютова сур’ёзна, і ён быў абсалю&
това цьвярозы.
Часам я быў сьведкам супрацьлеглых
сытуацыяў, асабліва, калі рабіў рэпарта&
жы з паўднёвых штатаў у часы руху за
грамадзянскія правы ў 1960&я. Тады шмат
давялося пачуць выказваньняў кшталту:
“Мы абралі ня тых альянтаў у часы Дру&
гой сусьветнай вайны!”. Мелася на ўвазе,
што ЗША мусілі выступіць на баку Гітле&
ра. Я казаў, што не падтрымліваю такіх
думак, і ў адказ мяне называлі “камуня&
кам”, хоць я быў палітычны ўцякач з ка&
муністычнай Усходняй Нямеччыны.

Часам антынямецкі ўхіл паасобных
амэрыканцаў набываў камічныя рысы.
Аднойчы я пачуў дыялёг мужа і жонкі ад&
носна выбару машыны, дзе яны з&за яго&
най “нямецкасьці” адкінулі Мэрсэдэс, і
спрачаліся ці лепей узяць “італьянскую”
машыну “Аўды” альбо “брытанскі” БМВ.
Гэта адбывалася ў сярэдзіне 1980&х га&
доў, калі Рэйган нарабіў закалоту ў мэды&
ях, сустрэўшыся з тагачасным канцлерам
Гельмутам Колем на нямецкіх вайсковых
могілках у Бітбургу. Гэта павінна было
стаць жэстам паразуменьня паміж нем&
цамі й амэрыканцамі. Рэйган сказаў тады,
што пахаваныя там нямецкія жаўнеры
“былі таксама ахвярамі згубнага рэжы&
му”. Рэйган пралічыў дакладна, ён не ска&
заў “у той&жа ступені ахвярамі...”. Ягоная
прамова выклікала ўзбурэньне, амэры&
канскае тэлебачаньне бясконца паказва&
ла магілу загіблага жаўнера СС, якому
ледзьве споўнілася 17 год.
Аднаго дня падчас гулянкі ў маёй хаце,
дыскусія пра выказваньні Рэйгана пера&
ўтварылася ў перакрыкваньне, аж пакуль
мой прысутны сябар Эміль Ландаў, які
перажыў Галакост, не выгукнуў з моц&
ным нямецкім акцэнтам: “Спыніцеся! Я
адзін з тут прысутных магу казаць пра гэ&
та”. Ён закасаў рукаў, паказваючы свой
канцлягерны татуяваны нумар. А потым
распавёў наступную гісторыю.
Эміль быў вязьням Асьвенцыму, до&
сыць моцным і таму абраным для працы, а
не зьнішчэньня ў газавай камэры. Ахоў&

нікам, які вадзіў Эміля Ландаў на працу,
быў малады жаўнер Вафэн СС. Ён быў
моцна паранены на Ўсходнім фронце, і та&
му яго часова накіравалі адбываць ахоў&
ную службу ў канцлягеры. Аднойчы не&
мец загаварыў з Эмілем. Высьветлілася,
што ім абодвум па 17 год, і абодва пахо&
дзяць зь невялікага гораду Вітэн у Руры.
“Аказваецца, мы землякі. А чаго ты тут, у
лягеры?” — спытаў ахоўнік. “Я тут, бо я
гэбрай” — адказаў Ландаў. “Дык гэта&ж
ні за што...”
У гэты момант іх заўважыў шарфюрэр
(сяржант), які пачаў крычаць, як гэта СС&
ман можа ўступаць у прыватныя размовы
зь вязьнем. “Сяржант ударыў таго хлоп&
ца і павёў яго некуды”, — распавядаў
Ландаў. “Я больш ніколі ня бачыў яго. Я
думаю, што яго адаслалі назад на фронт.
А ён быў такі самы хлопец, як я. Не кажы&
це мне, што ён ня быў ахвярай злачынна&
га рэжыму”.
На гэтым гулянка была скончаная.
Госьці моўчкі разыйшліся. У наступныя
гады Ландаў зрабіў шмат для паразумень&
ня між немцамі й гэбраямі, распавядаючы
маладым немцам пра нацыстоўскае міну&
лае іхнай — і ягонай — краіны. Эміль па&
мёр у 2007&м годзе. Ён таксама адкідаў
ідэю калектыўнай віны. Але ў ягонай
прысутнасьці нямецкія сучасьнікі лягчэй
маглі зразумець, што ёсьць калектыўны
сорам.

Пераклаў Зьміцер ПАРЭЦКІ
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Справаздачна-выбарчы сход аддзелу БАЗА ў Нью-Ёрку

У

нядзелю, 17 травеня, у
Фундацыі імя П. Крэ&
чэўскага ў Кўіньсе ад&
быўся справаздачна&выбарчы
сход нью&ёрскага аддзелу БАЗА.
Напачатку сходу старшыня ад&
дзелу Віталь Зайка прапанаваў
для вядзеньня выбарчага сходу
абраць выбарчую камісію ў
складзе чатырох чалавек. Сп.
Дворнік прапанаваў абраць ман&
датную камісію, але яму было
растлумачана, што выбарчая
камісія ўлучае гэтую фунцыю.
Затым была абраная выбарчая
камісія зь пяці чалавек (Т. Кула&
кевіч – старшыня, А. Орса&Ро&
мано — заступнік, Г. Сурмач —
сакратар, В. Балашчанка і М.
Агароднік — сябры). Затым ад&

былася рэгістрацыя сяброў ад&
дзелу для галасаваньня. Умовай
удзелу ў галасаваньні было сяб&
роўства ў аддзеле на 10 травеня
2009 г. і заплочаныя сяброўскія
складкі за апошні год. У выніку з
улікам упаўнаважаньняў было
зарэгістравана 46 сяброў з пра&
вам голасу.
Затым адбыліся справаздачы
старшыні аддзелу В. Зайкі, скар&
бніка С. Пятровіча і прадстаўні&
ка рэвізійнай камісіі В. Дворні&
ка. Выступоўцы адказалі на пы&
таньні прысутных, праца была
прызнаная задавальняючай і
прынятая з абсалюторыюмам “з
падзякай”. З справаздачай вы&
ступіў таксама сябар управы
нью&ёрскага аддзелу Антон Шу&

келойць. Ён распавёў пра ась&
ветную і дапамаговую працу,
якая праводзілася ў 2008&2009
гг.
Пасьля адбылося высоўваньне
кандыдатураў на пасаду стар&
шыні нью&ёрскага аддзелу БА&
ЗА. Былі прапанаваныя канды&
датуры сп. сп. В. Зайкі, І. Куніц&
кага, Т. Кулакевіч і М. Агарод&
ніка. Трое з прапанаваных кан&
дыдатаў узялі самаадвод, таму
на галасаваньне была пастаўле&
на толькі кандыдатура В. Зайкі.
У выніку 41 голас пададзены за
В. Зайку, супраць — не было, 5
устрымаліся. Затым адбылося
фармаваньне ўправы аддзелу.
Сп. Зайка прапанаваў свой сьпіс
кандыдатаў ва ўправу, і была аб&

ПАРТНЭРСТВА І ІНТАРЭС
Заканчэньне з бачыны 3
Мусіць быць распрацаваная і
ўжытая новая тактыка, заснава&
ная на сумяшчэньні легальнай і
нелегальнай дзейнасьці (стыхій&
на яна ўжо існуе).
Усе гэтыя пытаньні трэба вы&
рашаць, улічваючы эканамічны і
сыстэмны крызіс грамадзтва і
асаблівую мэнтальнасьць лю&
дзей.
Прыклад беларускага ўзаема&
дзеяньня ў Празе перад падрых&
тоўкай да саміту паказаў прын&
цыповую магчымасьць мэтавага
злучэньня антырэжымных сілаў
на падставе агульнанацыяналь&
ных інтарэсаў. Тым часам прас&
кія назіраньні, слуханьні і на&
ступны за гэтым аналіз выказ&
ваньняў і падзеяў прыводзяць
мяне да высновы, што праект
“Усходняга партнэрства” ўспры&
няты рэжымам сур’ёзна (пры&
намсі на бліжэйшую пэрспэкты&
ву), і спадар Мілінкевіч сьведа&

ма выконвае ролю лабі гэтага рэ&
жыму ў Эўропе. Каардынацыя
яго паводзінаў з палітыкай рэ&
жыму Лукашэнкі ў праграме
“Ўсходняе партнэрства” не вы&
клікае цяпер сумніву. Мяркую,
што да гэтага трэба аднесьціся
ўважліва, бо лабі, супраца і ка&
лябарацыя сярод знаных асобаў
будуць павялічвацца.
Трэба разумець прагматыч&
ную схему заходнеэўрапейскай
палітыкі, якая будуецца на энер&
гетычнай і абароннай бясьпецы
ад пагрозы з Усходу. У канцы 90&
х і пачатку 2000&х стаўка была
зробленая на зьнішчэньне бела&
рускай нацыянальна&дэмакра&
тычнай апазыцыі (Народнага
Фронту) і стварэньне сваёй, за&
лежнай ад Захаду, кіруемай апа&
зыцыі на грунце касмапалітыч&
най дэмакратыі і тэзах аб правах
чалавека. Пытаньні аб нацыя&
нальнай культуры і нацыяналь&
ным разьвіцьці, аб гарантыях не&
залежнасьці тут прынцыпова ня

Наступны сход
нью-ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца
14 чэрвеня 2009 году ў Фундацыі імя
П. Крэчэўскага па адрасу:
166&34 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432
Даезд цягніком падземкі F да прыпынку 169th St;
адтуль 2 блёкі да скрыжаваньня 167 й вул. і Го
тык Драйв. Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.

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

ўзгадваліся. Такую “апазыцыю”
ім удалося стварыць, раскалоў&
шы Народны Фронт і злучыўшы
нешматлікія “дэмакратычныя”
партыі. На дзейнасьць дэмапазы&
цыі выдаткавалі велізныя сродкі
(што яе й загубіла – грошы, ха&
лява плюс безідэйнасьць).
Укараняючы сваю апазыцый&
ную схему ў Беларусі, Захад ня
гідзіўся таемным супрацоўніц&
твам з рэжымам і КГБ (Ганс
Вік). Меліся два варыянты разь&
віцьця схемы: прывядзеньне да
ўлады кіруемай апазыцыі праз
электаральныя выбары (сэрбскі
варыянт) і ўключэньне Беларусі
ў склад Расеі, якую заходнія
“чэмбэрлены” называлі “дэма&
кратычнай” краінай. Расейскі
аншлюс, на іх “думку”, паспры&
яў&бы беларускай дэмакратыі.
Праз восем гадоў апазыцыйна&
га маразму, які Захад нагарадзіў
у Беларусі, праваліліся ягоная
схема і варыянты. Прытым “чэм&
бэрлены” так і не зразумелі, ча&
му электаральная схема спраца&
вала ў Сэрбіі і не ўдалася ў Бела&
русі. Хаця адказ элемэнтарны і
ляжыць на паверхні. Дэнацыяна&
лізаванае грамадзтва ня ў стане
змагацца за свабоду. І Захад (ра&
зам са сваёй “апазыцыяй”) спры&
яў гэтай дэнацыяналізацыі, пры&
намсі сваім маўчаньнем, калі ду&
шылі беларускую мову, зачыня&

раная новая рэвізійная камісія ў
складзе В. Дворніка, Т. Кула&
вевіч і З. Левіта. Затым была аб&
раная ўправа аддзелу ў наступ&
ным складзе: Марат Клакоцкі
(заступнік старшыні), А. Міц&
кевіч (ганаровы старшыня), Ва&
ля Якімовіч (сакратар), Э. Ры&
жы, Антон Шукелойць, Алла
Орса&Романо, Юля Адрусышын,
Мікола Цімашэнка, Андрэй Мя&
дзьведзік, Ільля Куніцкі, Мікіта
Агароднік.
Пасьля гэтага адбыліся выба&
ры дэлегатаў на Кангрэс БАЗА
30 траўня 2009 г. Выбары пра&
ходзілі ад агульнай колькасьць
сяброў аддзелу, якія аплацілі
сяброўскія складкі за апошні
год. Выбіраўся адзін дэлегат ад

пяці паўнапраўных сяброў ад&
дзелу. Такім чынам разам атры&
малася 25 дэлегацкіх месцаў.
Пасьля агульнай дыскусіі і аб&
меркаваньня
кандыдатураў,
якое часам было эмацыйным, 25
дэлегатаў былі абраныя. Сярод
іх С. Пятровіч, С. Сарагавец,
Т. Кулакевіч, В. Кузьменка,
І. Фанская, У. Цяліца, Г. Сур&
мач, М. Цімашэнка, Н. Бры&
леўская, А. Мядзьведзік, В. Ра&
куць, В. Бортнік, С. Чарэдніка&
ва, Ю. Андрусышын, М. Па&
цічук, В. Гойдзь, Г. Няфёдава,
Ю. Лявоненка, Н. Карповіч,
Н. Старавойтава, В. Пілюткевіч,
В. Балашчанка, В. Мілюк,
А. Грошаў, І. Куніцкі.

лі беларускія школы, палілі бе&
ларускія падручнікі, разбуралі
беларускія выдавецтвы і кніга&
друк, душылі творчыя саюзы,
зьдзекваліся над вялікімі бела&
русамі.
Шыльдбюргерскую памылко&
васьць другога варыянту заход&
нія палітыкі ўбачылі толькі ў
2008 годзе пасьля расейскіх га&
завых войнаў і ваеннай агрэсіі
супраць Грузіі. Тое, што ў Расеі
ўсталяваўся гэбізм, і што расей&
скі антычалавечы рэжым такі&ж
антынародны і антыдэмакратыч&
ны, як і рэжым у Беларусі, яны
зразумелі, аказваецца, толькі
цяпер. Вынікам гэтага зразу&
меньня стала “Ўсходняе парт&
нэрства”.
З самага пачатку пранікнень&
ня (1998 г.) заходняй прагма&
тычнай палітыкі ў беларускую
антырэжымную барацьбу, мы,
фронтаўцы, як і ў выпадку з ра&
сейскай “імпэрскай” палітыкай,
паказвалі ўсю падступнасьць і
небясьпечнасьць яе для Белару&
сі, выкрываючы яе тактыку і
стратэгію, наклікаючы на сябе
нянавісьць ды ўлюлюканьне па&
літычных прафанаў. Цяпер, су&
тыкнуўшыся з брусэльскім “рэ&
алізмам” наўпрост, яны, як аглу&
шаныя, хапаюць паветра.
Тым часам людзі, якія ўсе гэ&
тыя гады мелі доступ да нашай
фронтаўскай інфармацыі і на&
шай дзейнасьці, ёсьць добра ін&
фарматыўна падрыхтаваныя да
таго, што рэальна адбываецца,

валодаюць ідэалёгіяй і тэрміна&
лёгіяй сапраўднага дэмакратыч&
нага беларускага змаганьня.
Наша фронтаўская арыента&
цыя на ўнутраныя палітычныя,
сацыяльныя і эканамічныя праб&
лемы, на нацыянальнае асьвет&
ніцтва і культуру, на Беларусь
застаецца нязьменнай. Але ўва&
га да эўрапалітыкі мусіць цяпер
павялічыцца і набыць канкрэт&
ныя кшталты (аналіз, факты,
прапановы і нават праекты). Мы
мусім ня толькі сьведчыць, але і
рабіць, прапаноўваць дзеяньні
для рэалізацыі. Мы (зрэшты, усе
арганізаваныя і актыўныя бела&
русы) павінны будзем змушаць
заходніх “партнэраў” да дзеянь&
няў з намі (і ў нашых інтарэсах)
ў той час, калі яны вымушаны
супрацоўнічаць з рэжымам. На&
шымі саюзьнікамі будуць краіны
Скандынавіі і ўсе дзяржавы бы&
лой савецкай зоны, дзе шануюць
культурную ідэнтычнасьць і доб&
ра ведаюць, што такое расейскі
імпэрыялізм і якім розумам трэ&
ба “понять” Расею.
Новая беларуская апазыцыя
вымагае патрыятызму, апоры на
нацыянальныя каштоўнасьці і на
народ Беларусі. Гэты час будзе
цяжэйшым, але можа стаць па&
варотным. Упэўнена, бяз горы&
чы й страху, спатыкайма яго.

Чарг овы сход аддзелу БАЗА ў
Нью-Джэрзі адбудзецца 21 чэрвеня
2009 году апаўдні ў залі пры царкве
Божай Маці Жыровіцкай па адрасу:
9 River Rd
Highland Park, NJ 08904

Віталь ЗАЙКА

Зянон ПАЗЬНЯК,
Старшыня БНФ “Адра
джэньне” і Кансэрватыўна
Хрысьціянскай Партыі – БНФ

Наведайце інтэрнэт-старонку
Згуртаваньня Беларускай
Моладзі ў Амэрыцы
www.zbma.net
Апэратыўная інфармацыя аб
падзеях у беларускай
дыяспары.

Bielarus557c.qxd

5/29/2009

3:21 PM

Page 8

ÁÅËÀÐÓÑ

6

№ 557 Чэрвень 2009 г.

Медзяны патоп

П

ад канец 1650&х гадоў Рэч Пас&
палітая апынулася ў надзвычай
цяжкім палітычным становіш&
чы. У 1654&м пачалося нябачанае дагэ&
туль варожае нашэсьце на беларускія
землі, наступствы якога не зажылі на це&
ле краіны і цяпер, за 350 гадоў. Вайна
абярнулася жахлівай катастрофай для
некалі разьвітага краю высокае культу&
ры, загінула больш за палову яго насель&
ніцтва. Крызіс паглыбляўся супярэчнась&
цямі ўнутры дзяржавы, дзе ходаліся за
палітычны ўплыў заможныя магнаты.
Дзейнасьць нават на карысьць дзяржавы,
калі яна супярэчыла палітыцы караля і
Польшчы, магла быць расцэненая як
здрада. Шэраг непрадуманых і нязгоджа&
ных рашэньняў паставіў гаспадарства
над безданьню. У 1668&м годзе, прадчува&
ючы далейшы заняпад і зьнікненьне Рэчы
Паспалітае з мапы сьвету, адрокся ад па&
саду Ян Казімер. Зруйнавала вайна і фі&
нансавую сыстэму краіны.
Крывавы патоп акупацыйнае вайны
ўсходніх суседзяў выклікаў іншы, ня
менш небясьпечны для здароўя дзяржа&
вы патоп – медзяны. Ува ўмовах імкліва&
га росту й гэтак вялікіх запазычанасьцяў
ураду войску, у 1659&м годзе на сейме
прымаецца рашэньне выпуску новых крэ&
дытных грошай, накіраваных, перадусім,
на пакрыцьцё гэтага доўгу. У тым годзе
пасаду земскага падскарбія Вялікага
Княства Літоўскага займаў слынны палі&
тычны дзяяч гаспадарства Вінцэнт Гасеў&
скі. Адылі, адказным за арганізацыю ма&
нэтнае вытворчасьці стаў не заняты на
вайсковай службе палявы гетман, а Адам
Мацей Саковіч. Яму было даручана адчы&
ніць мынцу ў Берасьці, бо Вільня была за&
нятая ворагам. Трагедыя сталічнага мес&
та, якое здаўна ня ведала акупацыі і ра&
бункаў, выявілася ў тужлівай песні:
Устань, устань, Радзівіла,
А ўжо Вільня не наша,
А ўжо Вільня не наша,
А ўжо белага цара...
Згодна з праектам італьянца Ціта Ліва
Баратыні плянавалася выбіць медзяных
шэлягаў на 1 мільён залатовак для ВКЛ і
на гэтулькі&ж для Польшчы. Непаўнавар&
тасныя шэлягі меліся быць выпушчаныя
ў абарачэньне па прымусовым курсе ў
1/3 срэбнага гроша пры рэальным кош&
це ў 1/20. Урэшце рэшт, мынцу ў Бе&
расьці не адчынілі, а пастанавілі пера&
несьці эмісіі далей ад непряцеля ўглыб
Польшчы, у правінцыйны Ўездаў. Гэнам,
з таго&ж году пачаліся эмісіі каронных
шэлягаў, а налета і літоўскіх. Гэта быў

Уездаўская баратынка

першы выпадак, калі эмісіі манэтаў Вялі&
кага Кянства былі вынесеныя за межы
гаспадарства. Гэты факт, як і шмат ін&
шых, усё выразьней праяўляў павевы
страты беларускай дзяржавай свайго ад&
метнага аблічча і самастойнасьці ў пры&
няцьці рашэньняў.

Берасьцейская баратынка
Баратыні быў выбітны навукоўца і за&
можны чалавек, які жыў у Польшчы яш&
чэ з 1641&га году. Ягоныя зацікаўленьні
абдымалі вялікую колькасьць тэхнічных
навуковых дысцыплінаў, у некаторых зь
якіх Баратыні дасягнуў значных посьпе&
хаў. Ня гэтак удалымі былі пачынаньні
італьянца ў навуцы эканамічнай. Ён па&
чаў ляндаваць мынцу ў Кракаве яшчэ ў
1658&м годзе, а ў наступным годзе высу&
нуў вышэйзгаданы плян выбіцьця медзя&
ных шэлягаў, якія неўзабаве атрымалі
мянушку “баратынчыкі”. За сваю няўда&
лую спробу аздараўленьня фінансаў Рэ&
чы Паспалітае Ціта Ліва не аднойчы на&
магаліся прыцягнуць да адказнасьці, але
кожнага разу яму ўдавалася высьлізнуць,
абгрунтаваўшы адпаведнасьць сваёй
дзейнасьці пастанаўленьням сойму. Гэт&
кім парадкам Баратыні працягваў зай&
мацца ляндаваньнем мынцаў краіны яш&
чэ два дзесяцігодзьдзі і нечувана павя&
лічыў сваё багацьце за кошт недалужных
палякаў і ліцьвіноў.

Віленская баратынка
Не магло йсьці й гаворкі аб прыйме ба&
ратынак панявераным насельніцтвам, як
паўнавартасных удзельнікаў грашовае
сыстэмы, заснаванае на срэбных наміна&
лах. Замест гэтага стваралася паралель&
ная сыстэма разьлікаў медзяй, што вы&
явілася ў тагачаснай прымаўцы “Прай&
шоў час срэбны, а наступіў медзяны”.
Эмісія 1660&1661 гадоў не разьвязала
праблемы пазыкі войску. У 1663&м годзе
акцыю паўтарылі, ды не спыняліся да
1666&га году. Замест заплянаваных 2
мільёнаў залатовак, выпусьцілі каля 18
мільёнаў медзянымі шэлягамі. У тыя&ж
тэрміны да пагаршэньня сытуацыі спры&
чыніўся і іншы фінансіст&ратавальнік –
Андрэй Тымф, якому ўдалося пераканаць
урад, што “ягоныя чэрці – не аднае
шэрсьці” з баратынаўскімі. Прафэсійны

Лісты ў рэдакцыю
Кароткае паведамленьне аб
гадавіне сьмерці сьв. пам. докта&
ра Сяргея Малафеева (“Бела&
рус” № 555) патрабуе малой па&
праўкі і ўдакладненьня.
Др. С. Малафееў памёр у 1969
годзе ў польскім вайсковым шпі&
талі, які разьмяшчаўся каля вёс&
кі Пэнлей (Penley) у Валіі 15 км
на поўдзень ад гораду Ўрэксгам
(Wrexham).

Ён не змагаўся зь немцамі пад
Табрукам. Калі былі баі за Таб&
рук (Лібія), др. Малафееў быў
яшчэ ў СССР.
Др. Малафееў пахаваны на
Паўднёвых могілках (Southern
Cemetery) у горадзе Манчэстэ&
ры (Manchester) у Англіі на ма&
лым участку, дзе ляжаць права&
слаўныя беларусы, расейцы і
ўкраінцы. Хтось, хіба палякі, па&

біваліся ў шалёным тэмпе, гэтак, што на&
ват аліўскія выпускі, якія доўжыліся ме&
ней за чатыры месяцы, не ёсьць нечым
рэдкім у беларускіх скарбах сёньня. У
абарачэньне выходзілі манэты з дэфекта&
мі, падвойна адбітыя ці бракаваныя на&
агул, як аднабаковая аліўская баратынка
зь ілюстрацыі ніжэй.

Ковенская баратынка
нямецкі мыцмайстар прыехаў у Рэч Па&
спалітую ў пачатку 1650&х, дзе пачаў
дзяржаць рэгіянальныя мынцы ў Познані
і Ўсхове. Паступова яму ўдалося пера&
хапіць ініцыятыву ў Баратыні. Тымф зай&
мае пасаду сьпярша генэральнага прабі&
ра, затым суперінтэнданта ўсіх польскіх
мынцаў. Урэшце, немец атрымлівае кан&
троль над мынцамі Кракава, Быдгашчы і
Львову. Ён высунуў праект выбіцьця
іншага гатунку крэдытных манэтаў – 30&
грашовых срэбных залатовак&тымфаў.
Іхняя рэальная вартасьць мелася скла&
даць 40% ад намінальнае. Адчайныя
спробы Баратыні не дапусьціць канкурэн&
та да дзяржзамоваў не дасягнулі посьпе&
ху, нягледзячы на тое, што італьянец
прывёў колькі даволі разумных довадаў
на карысьць сваіх шэлягаў у параўнаньні
з залатоўкамі:
& медзяны шэляг, адрозна ад тымфа, ня
можа выклікаць павышэньня курсу ін&
шых срэбных і залатых наміналаў;
& ягоная вытворчасьць параўнальна
таньнейшая, што асабліва важна для кра&
іны зь нязначнай колькасьцю собскіх ра&
довішчаў срэбра;
& падробкі медзяных манэтаў цяжэй
экспартуюцца замежнымі фальшарамі,
бо вага аднолькавае сумы ў баратынках і
тымфах розьнілася ў 18 разоў;
& з заканчэньнем вайны з грашовага
абарачэньня Рэчы Паспалітае мусілі
быць выдаленыя замежныя нізкапробныя
манэты, пасьля чаго курс медзяных солі&
даў, патрэбных для штодзённых дробных
платаў, падняўся&б.
Нягледзячы на пярэчаньні Баратыні, у
Кароне ў вялікіх колькасьцях былі выбі&
тыя тымфы, якія хутка зраўняліся па кур&
се з 18&грашовымі ортамі. Недавыканаў&
шы свой кантракт, Тымф зьбег у Нямеч&
чыну, пакінуўшы дзяржаву ў яшчэ боль&
шым крызісе. Непапулярныя меры дапа&
маглі хвораму арганізму гаспадарства на
хвіліну, а затым станавілася яшчэ горш.
18 мільёнаў залатовак – гэта больш як
паўтары мільярды крэдытных медзяных
шэлягаў, якія засьцілі ўсю іншую манэту,
што абарачалася ў краіне. Баратынкі вы&

Бракаваная аліўская баратынка
Высокая хуткасьць вытворчасьці рабі&
ла менш дзейсным нагляд за яе сумлен&
насьцю. Даволі вялікая розьніца ў таў&
шчыні і вазе баратынчыкаў сьведчыць на
карысьць злоўжываньняў манэтных май&
страў, якія наўмысна памяншалі памер
манэтаў дзеля атрыманьня дадатковага
прыбытку.

Тагачасная падробка літоўскае
баратынкі
Істотна спрашчалася задача і прыват&
ных фальшароў. Не вымагалася ўжо пані&
жаць вагу ці пробу металу – трэба было
толькі дакладна паўтарыць манэту і знач&
ны прыбытак быў забясьпечаны. Такім
чынам, фальшывыя баратынкі была ня&
проста адрозьніць ад сапраўдных, дый на&
вошта – фалшывыя баратынчыкі напару
нават цяжэйшыя ад афіцыйна эмітава&
ных шэлягаў. Нягледзячы на суворыя па&
караньні, прадпрымальныя сучаснікі
спрычыніліся да павелічэньня колькасьці
гэтае манэты ў абарачэньні Рэчы Паспа&
літай хіба не ўдвая. Часам сфалшаваныя
баратынчыкі прымалі дзівосную форму,
напрыклад, каралю надакучвала бачыць
нядолю ліцьвіноў на Усходзе і ён “пава&
рочваў галаву” на Захад.

Тагачасная падробка кароннае ба
ратынкі з “нетрадыцыйнай” ары
ентацыяй партрэта Яна Казімера

Дзьмітры ГУЛЕЦКІ
Аліўская баратынка

ставілі там помнік, на якім вы&
біты надпіс на польскай мове.

Міхась ШВЭДЗЮК, Англія
Паважаны Спадару рэдактар!
Сёлетні год, як усім Вам веда&
ма – юбілейеы – 1000 год ад ус&
паміну назову “Літва” ў пісаных
крыніцах і 480&я ўгодкі І&га Ста&
туту Вялікага Княства Літоўска&
га.
Наступны, 2010&ы, таксама,
бо будзе 600 год ал перамогі над
крыжакамі пад Грунвальдам.

З гэтых прычынаў ды й на зда&
ровы розум наагул, я думаю,
што нам абавязкава трэба перас&
таць рабіць самым сабе ўсьцяж
шкоду, (а нашым непрыяцелям
дагоду), называючы нашую паў&
ночна&заходнюю суседку на&
шым&жа гістарычным, а можа
яшчэ ў прыйсьці й вернутым
імём “Літва”, а ейных жыхароў
“літоўцамі”.
Замест гэтага давайце іх назы&
вацьвем так, як яны сябе самыя
ахрысьцілі, г. зн.”Lietuvaj” i
“letuvisami”, ці, пішучы кірылі&

dhulecki@belcoins.com
цай, “Летува, летувіс, летувіс&
кі”.
Я ня сумняваюся, што Вы ра&
зумееце значаньне прыпамнень&
няў гэтае праўды для ўздыму й
захаваньня нацыянальнае сьве&
дамасьці, а таксама пашаны да
гістарычнае спадчыны сярод на&
шых суродзічаў ды возьмеце
маю прапанову на ўвагу, за што
я й нямала маіх аднадумцаў бу&
дзем Вам моцна ўдзячныя.
З глыбокай пашанай

Барыс ДАНІЛЮК
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Беларускі кангрэсавы камітэт
Амэрыкі (БККА) / Алег Гардзіенка. —
Смаленск, 2009. — 428 с., [12] c. іл.

агортваеш гэтую кнігу й ня мо&
жаш пазбавіцца прыкрага пачуць&
ця: наколькі&ж няўдалая назва
кнігі! Бо дасьледаваньне ня толькі пра
Кангрэсавы Камітэт – ейны зьмест на&
шмат шырэйшы; яна дае больш, як абяцае.
Пасьля выхаду ў далёкім 1993&м годзе
кнігі В. Кіпеля “Беларусы ў ЗША” здава&
лася, што тэма прысутнасьці беларусаў у
Амэрыцы вычарпаная, што да яе можна
хіба дадаваць асобныя сюжэты, імёны,
але гісторыя напісаная. От&жа не! –
цьвердзіць новая праца супрацоўніка
“Нашай Нівы”, ведамага сваймі артыку&
ламі пра паваенных беларусаў у Нямеч&
чыне й Вялікай Брытаніі, рэдактара шэ&
рагу кнігаў пра нашую эміграцыю, най&
лепшага – разам з сваею жонкаю гісто&
рыкам Натальляй Гардзіенка – знаўцы
гэтае тэмы ў Беларусі.
У дачыненьні да кнігі А. Гардзіенкі аз&
начэньне “ўпершыню” бадай самае трап&
нае. Упершыню – спакойна, узважана й
бесстароньне – разглядаецца дзейнасьць
арганізацый, што належалі да плыні
БЦР. І – быццам&бы відавочнае – робіцца

зразумелым: той далёкі палітычны ды й
рэлігійны падзел, рэха якога можна ад&
чуць і сёньня, ня толькі нарабіў вялікую
шкоду ўсім нам, але й паўстаў фактычна
на пустым месцы (амбіцыях, крыўдах, не&
паразуменьнях) сярод беларусаў, што
бяз вынятку вызнавалі ідэалы 25 Са&
кавіка.
Упершыню падаецца шырокі фон 1950&
х гадоў – росквіту палітычнае эміграцыі,
супраца й кантакты зь небеларускімі ар&
ганізацыямі; аўтар удала “ўпісвае” дзей&
насьць Кангрэсовага Камітэту ў агуль&
ную карціну падзей Амэрыкі часоў халод&
нае вайны.
Кніга вельмі важная й для такой заняд&
банай у нас галіны, як біяграфіка. Нарэш&
це чытач можа даведацца пра жыцьцё й
паваенны лёс Івана Ермачэнкі, Івана Ка&
сяка, братоў Шчорсаў, Расьціслава Заві&
стовіча – і цэлага шэрагу сяброў Камітэ&
ту, біяграфіі якіх зьмешчаныя ў адмысло&
вым разьдзеле, – 51 асоба!
Асобна хочацца адзначыць – і падзяка&
ваць аўтару – за запісаныя ўспаміны Л.
Брылеўскай, Л. Касоўскай, Б. Кіта. Чар&
говы раз пераконваесься, наколькі нельга
адкладаць гэтую справу: праз кароткі час
па заканчэньні сваіх успамінаў Лёнгіна
Брылеўская памерла.

Беларуская жанчына
(ñüâ.

Я

ïàì. Ðà³ñà ÆÓÊ-ÃÐÛØÊÅÂI× (22.10.1919 – 02.04.2009)

к балюча адчуваць страту такога цудоўнага ча&
лавека, якім была Раіса Жук&Грышкевіч. Я па&
знаёміўся зь ёю на чарговым зьезьдзе Згурта&
ваньня Беларусаў Канады у 1999&м годзе. Першае ўра&
жаньне было такім, што гэтая жанчына можа выйсьці
на барыкады і павесьці людзей за сабою. Запомнілася
яна тады сваёй палымянай прамовай, а потым перака&
нанымі і абгрунтаванымі выступамі. У іх адчувалася
дэталёвае веданьне беларускага жыцьця, настойлі&
васьць, багаты вопыт і ўпэўненасьць у канчатковым
посьпеху змаганьня за свабоду і незалежнасьць нашай
Беларусі. Яна верыла, што вызваленьне нашай краіны
з рабства рана ці позна адбудзецца. І ня толькі верыла
ў гэта, але і многа працавала на карысьць беларускай
справы. Варта пералічыць тыя справы, у якіх яна пры&
мала самы непасрэдны удзел: стварэньне Каардына&
цыйнага Камітэту Беларусаў Канады (ККБК) і праца ў
ім у якасьці кіраўніка, рэгулярнае выданьне і распаў&
сюд камунікатаў ККБК, усталяваньне ў Мідлэнд (Ан&
тарыё) Беларускага Крыжа і помніка ахвярам камуніс&
тычных рэпрэсіяў у Беларусі, напісаньне і выданьне
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кнігі “Жыцьцё Вінцэнта Жук&Грышкевіча” (1993), ма&
тэрыяльная падтрымка шматлікіх праектаў у Беларусі,
аўтарства многіх артыкулаў у беларускіх выданьнях за
мяжой і на Радзіме, актыўны удзел у працы Згурта&
ваньня Беларусаў Канады і Канадыйскага сэктару Ра&
ды БНР … Усяго не пералічыць. У яе былі пляны і на да&
лейшае. Яна пакінула рукапіс кнігі “Запісы. Беларус&
кае Грамадзтва 2&й паловы ХХ стагодзьдзя ў Канадзе”,
які яна прасіла разглядаць як другую частку кнігі
“Жыцьцё Вінцэнта Жук&Грышкевіча”. Гэту другую
кнігу яна пачала ў Бэры ў 2005&м годзе і ўжо не пасьпе&
ла яе скончыць.
На выгляд часам вельмі строгая, яна была вельмі
эмацыйным і адкрытым чалавекам, калі справа тычы&
лася Беларусі. Я некалькі разоў бываў у яе хаце ў Бэ&
ры, дзе яна з такім захапленьнем расказвала аб бела&
рускім жыцьці, і гэта заўжды было ў яе на першым мес&
цы. Часткова гэтую эмацыйнасьць, яе перажываньні і
хваляваньні, можна адчуваць на старонках камуніка&
таў, якія яна штомесяц рыхтавала і рассылала па ўсім
сьвеце. Вельмі часта яна напамінала, што патрэбна аб
усіх падзеях, якія адбываюцца ў беларускім ася&
родзьдзі, пісаць у кнігах і артыкулах. Вельмі крытычна
ставілася да электронных сродкаў інфармацыі: казала,
што публікацыі, зьмешчаныя у інтэрнэце, могуць
згубіцца, забыцца і г. д.
Падчас паломніцтва да Беларускага Крыжа ў Мід&
лэнд у 2000&м годзе я ішоў побач зь ёю ад касцёлу на&
верх, і мы тады ўпершыню сьпявалі ўсе разам “Люр&
даўскую песню” ў перакладзе на беларускую мову, які
яна загадзя падрыхтавала і раздала прысутным. І хоць
усе мы дакладна ня ведалі мелёдыю, але выкананьне
гэтай песьні яе вельмі захапіла і ўзрадавала.
Неяк пазьней яна прыслала мне песьню “Раманс&
Вальс”, якую яна, відаць, вельмі любіла. Я патэлефана&
ваў ёй і папрасіў узгадаць мэлёдыю, і тады&ж яна сказа&
ла, што гэтую песьню моладзь сьпявала на вечарынах
у Пружанах. Вось гэты раманс&вальс ў тым выглядзе,
які я атрымаў:
Зайшло ўжо сонейка, цень лёг на гонейка,
ўецца туман сенажа&аці.
Выйдзі, дзяўчынка, выйдзі, галубка,
ў садзік ка мне пагуля&аці.
Апошнія 2 радкі паўтараюцца.

Цікавыя, хоць, напэўна, найбольш
спрэчныя старонкі кнігі, прысьвечаныя
царкоўным праблемам, тэме дражлівай і
небясьпечнай для кожнага гісторыка.
Магчыма, каб аўтар спасылаўся на кры&
ніцы ня толькі з аднаго лягеру, карціна&б
атрымалася не настолькі спрошчанаю і
адназначнаю.
У цэлым кніга, як было зазначана на
пачатку, сапраўды багатая: тут і гісторыя
Лофтуса, пра якога нядаўна пісаў “Бела&
рус”, і ліставаньне дзеячоў Камітэту, і да&
кумэнты арганізацыі, і вельмі&ж патрэб&
ны росьпіс усіх нумароў часапісу “Бела&
руская Думка”.
Не надаецца паважным рэцэнзэнтам,
да якіх сябе цешыць надзеяй залічваць
аўтар гэтых радкоў, закідаць кнізе адсут&
нае ў ёй – і не плянаванае, але ў чытача
застаецца неспатоленая цікавасьць і да
больш падрабязнай гісторыі беларускага
гарадку Саўт&Рывер, да адзіных ў сьвеце,
разам з суседнімі ў Нью&Брансўіку – бе&
ларускіх могілак, і да шырэйшага аповя&
ду пра штодзённае жыцьцё эмігрантаў.
Ацэньваючы&ж кнігу агулам, хочацца
пажадаць, каб кожная нашая арганіза&
цыя займела такога летапісца.

Л. ЮРЭВІЧ

Бачыць нас будуць зоры й месяц,
бачыць ня будуць нас лю&удзі.
Зайшло ўжо сонейка, цень лёг на гонейка,
ўецца туман сенажа&аці.
Выйдзі, дзяўчынка, выйдзі, галубка,
ў садзік ка мне&э пагуля&аці.
Перад яе апошнім днём народзінаў у верасьні 2008&га
году я выслаў спадарыне Жук&Грышкевіч верш&пры&
сьвячэньне. У дзень народзінаў я тэлефанаваў ёй. Доў&
га чакаў, пакуль яна падыйдзе і падыме трубку тэлефо&
на. Яна ў той час ужо была даволі слабая. Павіншаваў
яе. Пасьля кароткай размовы, яна толькі заўважыла
адносна прысьвечанага ёй вершу, што яна простая бе&
ларуская жанчына. Так, яна была беларуская жанчы&
на, сапраўдная патрыётка і грамадзкі дзеяч, якую бу&
дуць помніць людзі, якія мелі гонар ведаць яе як сябра,
настаўніка, дарадцы. Жыцьцё яе працягваецца ў ейных
справах, у нашай памяці і на небе.

_______________

Спадарыні Раісе Жук-Грышкевіч
Ў рэвалюцыі&слове адразу я бачу “Пагоню”,
І ня вершнік знаёмы – жанчына красуе ў сядле,
Востры меч у руках, сотня коньнікаў зь ёй начале,
Што як вецер ляцяць, не стрымаць анікому тых коней.
Твар адкрыты у вершніцы, ў ім і адвага, рашучасьць,
Вера ў праўную справу – гнаць ворага з роднай зямлі,
Як дзяды, што змаганьне з нахабствам вякамі вялі –
Іхны подзьвіг запіша свабодны народ ў неўміручасьць.
Шчокі ярка гараць бы пунцовыя ружы у садзе,
У Пружанах, Ружанах, у краі прыгожых мясьцін,
То адзнакаю шчырасьці ёсць і таму напамін,
Палыханьне на лісьцях кляновых ў далёкай Канадзе.
Сэрца песьні пяе пра сяброў і дзявочыя мары,
Пра цудоўны лужок, дзе пад сонейкам кветкі цьвілі,
І аб любым, з кім разам змагарнай дарогай ішлі,
Дзе шмат цяжкасьцяў мелі і славу пазналі напару.
Дзе “Пагоня” імчыць – паўсюль кліча на бітву за волю,
Ўзняла крыж беларуска людзей бараніць ад бяды,
Ды палае свабоды агонь у яе праз гады,
Каб вясьці свой народ да шчаслівае, лепшае долі.

Хвілямі шыбкімі ў цені пад ліпкамі
час нам праходзіць бу&удзе.
Будзе прыветліва пець салавейка,
буду слугой, Ты цары&ыцай.

Зноў “Пагоня” ляціць са штандарам на годнасьць і
лучнасьць,
Колькі высілкаў зроблена, колькі шчэ трэба зрабіць –
Павясьці за сабой,
абудзіць,
запаліць,
не згубіць –
Таму ёй быць наперадзе Богам падорана мужнасьць.

Хвілямі шыбкімі ў цені пад ліпкамі
час нам праходзіць бу&удзе.

Атава, 4 травеня 2009 года

Пётр П. МУРЗЁНАК
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Каляндар“БЕЛАРУСА”
13 чэрвеня 1949 г. бе&
ларусы зь лягеру для пера&
мешчаных асобаў у Остэр&
гофэне былі перавезеныя
ў Розэнгайм. Сюды такса&
ма перавезьлі нашых зем&
лякоў з Віндзішбергердор&
фу, Шлясгайму, Альтэнш&
тэту. У Розэнгайме праца&
валі дзіцячы садок, пачат&
ковая школа, аднавіла
працу пасьля чарговага пе&
раезду Беларуская гімна&
зія імя Янкі Купалы, была
заснаваная незалежная ад
РЗПЦ праваслаўная пара&
фія. Менавіта тут у сьнеж&
ні 1949 г. быў хіратаніза&
ваны ў япіскапы БАПЦ
Уладзімер Тамашчык (пад
імем Васіль). Лягер у Ро&
зэнгайме праіснаваў да
жніўня 1950 г.
16 чэрвеня 1999 г. у
Аўстраліі памёр грамадзкі
дзеяч Мікола Нікан (на&
радзіўся ў 1908 г. у Варша&
ве). Нікан у 1939 г. быў рэ&
прэсаваны і высланы ў
Варкуту, адкуль трапіў у
Армію Андэрса. У шэрагах
2 польскага корпусу прай&

шоў празь Сірыю, Эгіпет,
удзельнічаў у ваенных дзе&
яньнях у Італіі. У 1947 г.
апынуўся ў Вялікабрытаніі,
дзе ў 1950&1951 гг. быў
старшынём ЗБВБ. У 1952
г. зьехаў у Аўстралію
(Мэльбурн), дзе браў ак&
тыўны ўдзел у беларускім
грамадзкім жыцьці.
20 чэрвеня 1964 г. па&
мёр Пётра Сыч (нарадзіў&
ся ў 1912 г. у в. Батурына,
сёньня Вялейскі раён).
Служыў у польскім войс&
ку. У 1939 г. трапіў у са&
вецкі палон, уцёк, але быў

арыштаваны і асуджаны
на 10 гадоў лягераў. Ад
сьмерці ў лягеры выратава&
ла Армія Андэрса. Пётры
Сыч браў удзел у бітве за
Монтэ&Касіна, баях за Ан&
кону і Балёнію. Па вайне
некаторы час жыў у Вялі&
кабрытаніі, дзе спрычыніў&
ся да разбудовы беларус&
кага жыцьця. У 1951 г. пе&
раехаў у Мюнхэн. Праца&
ваў у Беларускай рэдакцыі
Радыё “Вызваленьне”. Аў&
тар шчымлівай аповесьці
“Сьмерць і салаўі” пра
ўдзел беларусаў у штурме
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Монтэ&Касіна. У прадмове
да кнігі ён пісаў: “18 тра
веня 1944 г. паддалося
МонтэКасіно. Я мерка
ваў пісаць пра гэтую
жахлівую бітву ў 50я
ўгодкі, пазьней пераду
маў і пералажыў на 25я.
Аднак чую, што да 1969
га году не дацягну хаму
та існаваньня. Часам вы
глядае, што магу пера
качаваць у лепшы сьвет і
перад 20мі. Таму спра
бую напісаць крыху ўспа
мінаў з тых цяжкіх ча
соў, калі й Беларусы
шчодра абмылі сваёй
крывёй шурпатыя, дзікія
горы каля манастыра
МонтэКасіно. … Проста

ўспаміны аб тых, каго
знаў, аб тым, што ведаў,
бачыў і перажыў”.
100 гадоў таму, 26 чэр
веня 1909 г. у Менску на&
радзіўся Антон Адамовіч,
бліскучы літаратуразнаў&
ца, дасьледчык, адна з цэн&
тральных фігур на эмігра&
цыі. А. Адамовіч быў сярод
заснавальнікаў
газэты
“Бацькаўшчына” і аднаў&
ляльнікаў Рады БНР, а по&
тым шмат спрычыніўся да
яе ідэалягічнага афарм&
леньня. Быў ён і сярод за&
снавальнікаў Беларускага
Інстытуту Навукі і Мас&
тацтва.
У канцы чэрвеня
1944 г. пачаўся “Вялікі

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 год. Чэкі выпісвайце на Mr. & Mrs. Ryzy з адзнакаю “Купальле” і дасылайце
разам з формаю, надрукаванаю ніжэй, на адрас:
Piotr & Lena Ryzy
P. O. Box 1952
Ossining, NY 10562
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.

Імя: ___________________________________________________

ПАДПІСКА
З дасылкаю зь Беларусі ў замежжа:
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:

Паштовы адрас: _________________________________________
_________________________________________
Ці трэба Вас забіраць з прыпынку цягніка?___

Калі? ________

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

Кошт, $
80
35
75
35

Ж ы х а р а м Б е л а р у с і (з аплатаю ў ЗША):
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

Кошт, $
25
10
24
16
10

Па інфармацыю зьвяртайцеся на адрас: hazetabielarus@att.net
Заўвага: газэты дасылаюцца авіяпоштаю, часапісы звычайнаю.
Дасылайце замовы і аплату да 15 чэрвеня 2009 г. на адрас рэдакцыі.
Чэкі, калі ласка, выпісвайце на імя BIELARUS .

24 красавіка сёлета споўнілася 65
год выбітнаму змагару за незалежную Беларусь Зянону ПАЗЬНЯКУ.
Ён нарадзіўся ў сям’і, дзе паняцьце
Радзіма-Беларусь было сьвятым.
Дзеля яе аддалі свае жыцьці ягоны
дзед Ян, бацька Станіслаў, родны
дзядька Ясь.
Палітыка зачапіла Зянона Пазьняка вельмі рана і на ўсё жыцьцё. Але
калі лічыць ад 1989 году, калі быў
утвораны БНФ і ён быў абраны ягоным Старшынём, то сёлета яшчэ
адзін юбілей З. Пазьняка – 20 год
нязьменнага палітычнага лідэрства
ў Беларускім Адраджэньні.
20 год палітыкі і змаганьня кожны
дзень. Здавалася-б, такая нагрузка
(інтэлектуальная, фізычная, духоўная) чалавеку не да вытрыманьня.
Але ахвярны шлях дзеля Бацькаўшчыны, як у Зянона Пазьняка, дае
прыклад высокага сэнсу жыцьця
Патрыёта, каб вечна жыла сьвятая
зямля, якая завецца Беларусьсю.
Жадаем Зянону Пазьняку моцы,
здароўя і ажыцьцяўленьня мары –
убачыць вольную і магутную Бацькаўшчыну. ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!
У. Целіца ад імя сяброў і прыхільнікаў

Дарослых ($25): ___, дзяцей ($10): ___ Усяго дасылаю: $ _____
Ваш тэлефон: _______________ Email адрас: _______________

АГ

на выданьні зь Беларусі на другую палову 2009 году

Газэты:

КУПАЛЬЛЕ

Сыход”: дзясяткі тысяч
нашых суайчыньнікаў ру&
шылі ў невядомасьць на
Захад, баючыся вяртаньня
савецкай улады. Каб не
эміграцыя 1944 г. не было&
б, відаць, ні беларускай
Амэрыкі, ні беларускай
Канады, Англіі, Аўстраліі і
г. д. Безумоўна, у канцы
ХІХ – пач. ХХ ст., напрык&
лад, у ЗША прыехалі ў
дзясяткі разоў болей на&
шых землякоў. Але трыва&
лыя беларускія арганіза&
цыі, рэгулярную прэсу (га&
зэту “Беларус”), цэрквы,
беларускія могілкі ствары&
ла менавіта паваенная эмі&
грацыя.

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:
Б. Данілюк . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Л. Літаровіч . . . . . . . . . . . . . . . .50
Л. Франке . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
П. Грыгальчык . . . . . . . . . . . . .15

Усім шчыры дзякуй!

ÁÅËÀÐÓÑ

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

BIELARUS
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Падпiска Сяргей ТРЫГУБОВIЧ
Артыкулы, падпiсаныя прозьвiшчам ці
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