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Трэба пазьбегнуць

Марш

расейскай магілы –
была-б на гэта толькі воля
Зянон ПАЗЬНЯК

Д

зейнасьць авантурыста ў чарговы раз па
ставіла Беларусь на край магільнай ямы.
З самага пачатку захопу ўлады ён зрабіў
прадметам палітыкі гандаль нацыянальнымі інта
рэсамі і сувэрэнітэтам у дачыненьнях з Расеяй.
Пры гэтым ён думаў выгадна прадаць сувэрэнітэт
і адначасна захаваць уладу над дзяржаваю, што, у
прынцыпе, немагчыма ўвогуле, тым больш – у ад
носінах з агрэсіўнай імпэрскай Расеяй. Тут ілюзія,
думаньне цёмных, неадукаваных людзей.
“Магільная яма” – гэта так званы “мытны зьвяз”
Беларусі, Расеі і Казахстану, – эканамічная пастка, падрыхтаваная гэбоўскай
Расеяй для задушэньня Беларусі, бо эканамічнай патрэбы ў гэтакім зьвязе няма.
Аднак лягічным стваральнікам пасткі ёсьць сам узурпатар улады ў Беларусі,
які адмовіўся ад нацыянальных інтарэсаў і, ламаючы законы ды права, загнаў
амаль увесь гандаль краіны ў Расею, а эканоміку прывязаў да расейскага спа
жыўца. Гэта злачынства. Ён зрабіў цэлую нацыю закладнікам імпэрскай Маск
вы, якая стала шантажаваць Беларусь, цынічна патрабуючы забраць нашую тэ
рыторыю і эканоміку – без вайны, – маніпулюючы залежнасьцю ад расейскіх
энэргарэсурсаў (пуцінскае патрабаваньне далучыць шэсьць вобласьцяў Бела
русі да Расеі; 20022003 гг.).
Але нават пасьля гэтага (пры маўчаньні грамадзтва) узурпатар працягваў гуляць
з Расеяй у “інтэграцыю” і “двухбаковыя адносіны”, ня робячы ніякіх высноваў.
Высновы зрабіў Крэмль. Замест “мытнага саюзу двух” (заключанага паміж
Расеяй і Лукашэнкам) падрыхтавалі плян “эканамічнай прасторы” і “мытнага
саюзу” трох. З гэтых трох – два суб’екты ёсьць рэсурсныя краіны, эканоміка
якіх пабудаваная на продажы энэргарэсурсаў (у асноўным, нафты і газу). Бе
ларусьжа – вытворчая краіна, эканоміка яе сфармаваная на вытворчасьці та
вараў, ад прадажы якіх яна купляе энэргарэсурсы. Для краіны з эканомікай та
кога тыпу, як у Беларусі, вельмі важным ёсьць замежны рынак і “дывэрсыфіка
цыя” рынку, а таксама дывэрсыфікацыя набыцьця энэргарэсурсаў.
Эканоміка такога кшталту больш перадавая і мабільная, яна хутчэй разьвіва
ецца і аднаўляецца, забясьпечвае вышэйшы тэхналягічны і спажывецкі ўзро
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Паняволеных Народаў
у НьюЁрку

У

НьюЁрку 18 ліпеня сёлета прай
шоў традыцыйны 52гі Марш Па
няволеных Народаў. Гэтая імпрэза
адбываецца штогод у трэці тыдзень ліпеня,
каб прыцягнуць увагу амэрыканскай гра
мадзкасьці да праблемаў народаў, якія па
няволеныя антыдэмакратычнымі й таталі
тарнымі рэжымамі. Марш праводзіцца ў
рамках мерапрыемстваў Тыдня Паняволе
ных Народаў, што быў адмыслова створа
ны прадстаўнікамі эміграцыйных грамадаў
выхадцаў з Усходняе Эўропы, якія ў 1940
я гады апынуліся пад уладаю расейскага
камунізму. Прадстаўнікі ўкраінскіх, поль
скіх, чэскіх, югаслаўскіх, летувіскіх, ру
мынскіх, латыскіх, казацкіх, альбанскіх,

гаўэр падпісаў яго ў 1959 годзе, абвяшчаю
чы кожны трэці тыдзень ліпеня Тыднем Па
няволеных Народаў. За гады існаваньня
Камітэту Паняволеных Народаў у памках
Тыдня былі праведзеныя грандыёзныя
шматтысячныя маршы, мітынгі ў падтрым
ку свабоды і дэмакратыі ў сьвеце. Да дзей
насьці Камітэту далучыліся прадстаўнікі
Кубы, Кітаю, уцекачоў з усходніх нямецкіх
земляў, а пазьней – прадстаўнікі Віетнаму,
Тыбэту, Нікарагуа.
У выніку перамогі над камунізмам у
19891991 гг., і здабыцьця рэальнай свабо
ды дзясяткамі краінаў былога савецкага
лягеру, большасьць прадстаўнікоў гэтых
краінаў адыйшлі ад актыўнага ўдзелу ў

Фота В. Дударава
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Б Е Л А Р УС
Ш а н оў н а е с п а д а р с т в а !
У канцы жніўня выйдзе у сьвет чарговы, чацьвёртага па ліку, альманах беларускіх пісьменьнікаў замежжа “БЕЛАРУС” за 2010 год.
Нажаль, сёлета з-за высокіх выдаткаў друку і вельмі абмежаваных фінансавых магчымасьцяў рэдакцыі далёка ня ўсе падпісчыкі
газэты “Беларус” змогуць атрымаць альманах у якасьці падарунка,
як было летась. Бескаштоўна альманах будзе дасланы толькі тым
асобам, што ахвяравалі на выдавецкі фонд газэты суму, большую
за кошт гадавой падпіскі (г. зн. больш за $50).
Усе іншыя падпісчыкі маюць магчымасьць замовіць выданьне
поштаю па зьніжанаму кошту, які сёлета складае $12.
Калі вы не выпісваеце газэту “Беларус”, то кошт альманаху для
вас будзе $15. Замова аднаго асобніка альманаху для жыхароў Канады будзе каштаваць $18, усіх іншых краінаў сьвету $20.
Калі ласка, дасылайце свае замовы і аплату загадзя. Гэта дапаможа дакладней вызначыць наклад выданьня. Замовы дасылайце на
адрас:
BIELARUS
P. O. Box 3225
Farmingdale, NY 11735
Чэкі ці грашовыя пераводы выпісвайце на імя BIELARUS.
З пытаньнямі кантактуйце рэдакцыю.

цюркскіх, паўночнакаўкаскіх ды іншых ар
ганізацыяў з дапамогаю адмыслова створа
нага Камітэту Паняволеных Народаў лабі
явалі праз сваіх кангрэсмэнаў і сэнатараў
афіцыйнае прызнаньне патрабаваньняў аб
вызваленьні Эўропы ад бальшавіцкага па
наваньня, і афіцыйную падтрымку дзеянь
няў прадстаўнікоў народаў, якія трапілі ў
камуністычную расейскую няволю.
Беларускія арганізацыі, у тым ліку БА
ЗА, ад самага пачатку бралі актыўны ўдзел
у працы і высілках Камітэту Паняволеных
Народаў.
У выніку агульных намаганьняў Кангрэ
сам быў прыняты адпаведны закон (U.S.
Public Law 8690), і прэзыдэнт Д. Айзэн

працы Камітэту Паняволеных Народаў.
Для Беларусі, аднак, пасьля кароткага дэ
макратычнага пэрыяду 19911994 гг. са
вецкая форма дыктатуры камуністычнай
партыі зьмянілася аўтарытарнаю дыктату
раю Лукашэнкі. У гэтых умовах прадстаў
нікі беларускай грамады надалей імкнуцца
прыцягваць увагу амэрыканскай грамадз
касьці да праблемаў Беларусі. Таму бела
рускія сьцягі працягаюць лунаць на трады
цыйным Маршы Паняволеных Народаў по
руч са сьцягамі Кубы, Віетнаму, усходне
нямецкіх зямляцтваў, Тыбэту ды іншых
краёў, дзе яшчэ не перамагла справядлі
васьць і дэмакратыя.
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Здарэньні

П

аліцыя амэрыканскага гораду ОўшэнСіці,
што на беразе Атлянтычнага акіяну ў штаце
НьюДжэрзі, ідэнтыфікавала цела маладога
мужчыны, які загінуў, купаючыся на так званым “дзі
кім” пляжы, дзе не было службы ратавальнікаў. Та
пелец – 22гадовы беларус Антон Жмачынскі. Ён
знаходзіўся ў ЗША ў рамках студэнцкага абмену.
Паводле паліцэйскіх зьвестак, Антон прыбыў у
Штаты падвучыць мову і адначасна атрымаць сэзон
ную летнюю працу. Курортны горад ОўшэнСіці
вельмі папулярны сярод студэнтаў, якія прыяжджа
юць у ЗША па праграме студэнцкага абмену. У ня
дзелю а 10й вечара Антон разам зь сябрам выбраўся
на пляж, адкуль ратавальнікі ўжо сыйшлі. Паліцыя і
пажарныя знайшлі тапельца неўзабаве пасьля выклі
ку непадалёку ад пляжу на 7й вуліцы. Вядзецца
паліцэйскае расьсьледаваньне.

Паводле Радыё Свабода

П

ракуратура амэрыканскага штату Масачу
сэтс абвінавачвае 31гадовага жыхара гора
ду Нантакет, беларускага грамадзяніна
Мікалая Mардахаева ў дачыненьні да махлярскай
інтэрнэтсхемы, з дапамогай якое ў амэрыканскіх па
даткаплатнікаў былі выкрадзеныя 200 тысяч даляраў
ЗША, уплачаных імі ў якасьці падаходных падаткаў.
Як вынікае з судовых матэрыялаў, Мардахаеў і
саўдзельнікі заваблівалі амэрыканскіх грамадзянаў
на падманныя сайты, якія нібыта былі адкрытыя з
дазволу Internal Revenue Service (IRS) – падаткавага
ведамства ЗША. Падаткаплатнікам прапаноўвалася
такая онлайн паслуга як выплата законных кампэн
сацыяў і вяртаньне грошай на іх прыватныя рахункі.
Кліентам трэба было пакінуць свае дадзеныя, а так
сама падаткавыя дэклярацыі. Уся інфармацыя ўво
дзілася ў адпаведныя фармуляры. Накіроўвалася ў
падаткавую службу, аднак грошы ў выніку паступалі
на рахунак, які кантраляваў Мікалай Мардахаеў.
Беларускі грамадзянін быў арыштаваны 23га чэр
веня. Пракуратура ўзбудзіла справу паводле 9ці
пунктаў махлярства і аднаго пункту змовы.
За інтэрнэтмахлярства Мардахаеву пагражаюць
20 гадоў турмы, выплата штрафу ў памеры 250 тыся
чаў даляраў. Пасьля вызваленьня цягам трох гадоў
ён будзе знаходзіцца пад адмысловым назіраньнем.
Калі М. Мардахаеў прызнае сваю датычнасьць да
змовы, то яму пагражаюць дадатковыя пяць гадоў
турмы. Усяго 25 гадоў у амэрыканскай няволі.

Паводле Радыё Свабода

П

а падазрэньні ў крадзяжы з банкамату ў го
радзе Рэгабот Біч, штат Дэлявэр, як паве
даміла “The Daily Times” была арыштаваная
грамадзянка Беларусі 21гадовая Кацярына Кру
ковіч. Яе абвінавачваюць у крадзяжы чужых пэрса
нальных дадзеных, незаконным выкарыстаньні бан
каўскай карткі і крадзяжы 1316 дал. з банкаўскага
рахунку.
Інцыдэнт адбыўся 7 жніўня 2009 году, калі 71гадовы
амэрыканец забыўся сваю банкаўскую картку ў ад
ным з банкаматаў. Усталяваная ў банкамаце відэака
мэра зафіксавала, як асоба вельмі падобная на К. Кру
ковіч некалькі разоў здымала грошы, карыстаючыся
згубленаю плястыкаваю карткаю. На запісе відаць,
што К. Круковіч стаіць за сьпіною састарэлага амэры
канца, які пакінуў потым сваю картку ў банкамаце.
Акрамя гэтага паліцыя сьцьвярджае, што К. Кру
ковіч расплочвалася ўкрадзенаю карткаю за пакупкі
ў крамах.
Калі паліцыя спрабавала зьвязацца з К. Круковіч,
выясьнілася, што тая пасьпела зьехаць у Беларусь.
19 ліпеня беларуска зноў прыехала ў ЗША і была
арыштаваная. Было ўстаноўлена, што К. Круковіч
ёсьць студэнткаю дзённага аддзяленьня перадапош
няга курсу Менскага Інстытуту Кіраваньня.
Між тым МЗС Беларусі паведаміла, што ня мае
інфармацыі пра затрыманьне Кацярыны Круковіч, і ці
мае тая беларускае грамадзянства.. Калі гэтая інфар
мацыя пацьвердзіцца, то беларускі консул у ЗША
зьвяжацца з грамадзянкаю Беларусі, каб выясьніць,
ці не арушаюцца ейныя правы. Калі К. Круковіч бу
дзе асуджаная, згодна заканадаўства ЗША, то бела
руская дыпмісія ў ЗША будзе сачыць за тым, каб яе
правы не парушаліся ў месцы зьняволеньня.
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100годзьдзе Аляксея Грыцука

З

гуртаваньне беларусаў Ка
нады адзначыла 100годзь
дзе зь дня нараджэньня ад
наго з заснавальнікаў Згуртаваньня
Аляксея Грыцука.
Магістар Варшаўскага ўнівэрсы
тэту Аляксей Грыцук (3.07.1910 –
30.05.1976) у гады вайны стварыў
на Беласточчыне больш за 80 бела
рускіх школаў. У выгнаньні, у Ка
надзе, адразу пасьля прыезду ён
актыўна ўключыўся ў беларускае
жыцьцё, многія гады быў старшы
нём Згуртаваньня і радным БНР.
Усё жыцьцё любіў паэзію і напісаў
дысэртацыю, прысьвечаную М. Баг
дановічу, якую, аднак, не пасьпеў
абараніць. На ягонай магіле лацін
каю выбіты надпіс: “Змагар за волю
Беларусі, хай сьняцца табе родныя
гоні.”
Акурат 3 ліпеня, у дзень ягонага
нараджэньня, у горад Кінстан пра
вінцыі Антарыё прыехалі беларусы
з Таронта і Атавы.
Паніхіду па слаўнаму беларусу,
які ўсё сваё жыцьцё працаваў дзеля
Бацькаўшчыны – як на радзіме, Бе
ласточчыне, так і ў эміграцыі –
адслужыў кіруючы герарх БАПЦ,
япіскап Наваградзкі і Паўночна

Амэрыканскі Сьвятаслаў Логін.
Каля помніка выступілі старшыня
Рады БНР, блізкая сяброўка сям’і
Грыцукоў Івонка Сурвілла, ганаро
вы сяброўка ЗБК, пісьменьніца
Вольга Іпатава, а таксама ўдава
А. Грыцука, аўтарка кнігі “Мы ства
ралі сваю Беларусь” Вольга Гры
цук.

Старшыня Згуртаваньня Валянці
на Шаўчэнка і кіраўнічка гуртка
“Яваровы людзі” Віялета Кавалёва
зачаравалі прысутных цудоўнымі
беларускімі песьнямі, якія яны вы
каналі з натхненьнем і на добрым
прафэсійным узроўні ў хаце Грыцу
коў.

Паводле Радыё Свабода

Беларускае лета ў Вашынгтоне

Л

етняе культурнае жыцьцё
Вашынгтонскага гуртка
БАЗА напоўнена цікавымі
падзеямі і новымі знаёмствамі.
Пасьля сустрэчы сяброў 9га чэр
веня, было вырашана адсьвятка
ваць традыцыйнае беларускае сьвя
та Купальле. Гасьцінны дом сям’і
Алесі Сёмухі стаў месцам сустрэчы
ўсіх ахвочых, хто вырашыў далучыц
ца да сьвяткаваньня 19га чэрвеня.
Традыцыйная беларуская ежа, род
ная мова і народныя строі некато
рых з гасьцей стварылі сапраўднае
адчуваньне сьвята і сямейнай
утульнасьці. Таксама пад час сьвят
каваньня Купальля ўсе прысутныя
мелі магчымасьць упершыню ўба

чыць альбом пра дзейнасьць Вашы
нгтонскага гуртка БАЗА. Прафэ
сійна надрукаваны альбом зьмяш
чае фатаздымкі і інфармацыю аб га
лоўных падзеях і сябрах БАЗА.
Вялікі дзякуй нашаму былому су
старшыні, Славу Бортніку, за яго
ную працу й за ягоную энэргію на
карысьць нашай справы.
Тыя, хто сочаць за падзеямі ў Бе
ларусі, ведаюць, што Франак Вя
чорка, адзін з найактыўнейшых апа
зыцыйных маладзёвых лідэраў Бе
ларусі, наведаў ЗША. 29га чэрвеня
і 19га ліпеня Франак сустрэўся з
прадстаўнікамі Вашынгтонскага
гуртка БАЗА і распавеў у неафіцый
ных абставінах пра сваю палітыч

ную дзейнасьць і тыя цяжкасьці, зь
якімі ён сутыкнуўся ў беларускім
войску, куды ён быў гвалтоўна
зьмешчаны ў студзені 2009га году.
16га ліпеня сябры гуртка зладзілі
традыцыйны ўжо пратэст насуп
раць Беларускага пасольства ў Ва
шынгтоне ў гонар тых, хто стаў ах
вяраю жорсткага палітычнага рэ
жыму А. Лукашэнка.
Вашынгтонскі гурток БАЗА спа
дзяецца зладзіць яшчэ некалькі
афіцыйных і неафіцыйных мерапры
емстваў гэтым летам і запрашае
ўсіх жадаючых далучыцца.

Ірына АСКІРКА,
сусакратар гуртка ў Вашынгтоне

Парафіяльнае сьвята ў Гайлэнд-Парку

У

ГайлэндПарку, НьюДжэр
зі, вернікі адзначылі пара
фіяльнае сьвята царквы

сьвятой Жыровіцкай Божай Маці.
Ва ўрачыстасьцях узялі ўдзел сем
сьвятароў, якія прыехалі з усёй

Паўночнай Амэрыкі. Да сьвятка
ваньня далучыліся таксама бела
русы суседніх гарадоў.
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Беларусь за месяц
Дзень незалежнасьці
27 ліпеня споўнілася 20 гадоў
з таго дня, як Вярхоўны Савет
12га скліканьня прыняў Дэкля
рацыю аб дзяржаўным сувэрэ
нітэце (1990). Праз год, 25
жніўня 1991 г., пасьля жнівень
скага путчу, дакумэнту быў на
дадзены статус канстытуцыйна
га акту, і Беларусь рэальна стала
незалежнаю.
Сёлета 27 ліпеня ў розных
рэгіёнах краіны грамадзкасьць
адзначыла ўгодкі гэтай важнай
даты ў нашай гісторыі. Напярэ
дадні дзеячы Кансэрватыўна
хрысьціянскай партыі БНФ ад
ведалі купалаўскія мясьціны.
У Ваўкавыску на доме, дзе на
радзілася Ларыса Геніюш, 27 лі
пеня прадстаўнікі інтэлігенцыі
спрабавалі ўсталяваць памят
ную шыльду ў гонар 100годзьдзя
паэткі – памятную дошку выра
біў мясцовы прадпрымальнік і
краязнаўца Мікалай Кавальчук.
Але міліцыя перашкодзіла ак
цыі, затрымаўшы перад самым
яе пачаткам спадара Кавальчука
ды сканфіскаваўшы шыльду.
Праўда, сьвяточнае мерапрыем
ства, у якім чынны ўдзел узялі
ня толькі мясцовыя актывісты,
але і прадстаўнікі кампаніі “Га
вары праўду!”, ўсёж адбылася.
Як вядома, Ларыса Геніюш (у
дзявоцтве – Міклашэвіч) нара
дзілася ў хаце ў маёнтку Жло
баўцы, але потым сваякі пера
несьлі гэтую хату ў Ваўкавыск.
У Менску 27 ліпеня былі ўша
наваныя асобы, што спрычынілі
ся да аднаўленьня незалежнась
ці, але якія не дажылі да 2010 го
ду. На Ўсходніх могілках была
ўшанаваная памяць пісьмень
ніка Васіля Быкава, палітыка Ге
надзя Карпенкі, рэдактара ле
гендарнай газэты “Свабода”, дэ
путата Вярхоўнага Савету 12га
скліканьня Ігара Герменчука. На
Кальварыйскіх могілках кветкі
ўсклалі да магілы мастака, адна
го зь лідэраў дэмакратычнага
асяродка 19701980х гадоў, рас
працоўшчыка ў 1991 г. эталёну
дзяржаўнага гербу “Пагоні” Яў
гена Куліка.
Вечарам прадстаўнікі неза
лежнага грамадзтва сабраліся
на сталічнай плошчы Якуба Ко
ласа. Спачатку дзьве 20гадовыя
дзяўчыны (равесьніцы незалеж
насьці) прачыталі вершы. Затым
удзельнікі акцыі – каля 40 чала
век – паспрабавалі рушыць пра
спэктам Незалежнасьці ў бок
сквэра Янкі Купалы, але міліцыя
перашкодзіла гэтаму. Пачаліся

традыцыйныя для такіх акцыяў
затрыманьні. Былі затрыманыя
кандыдат у прэзыдэнты ад Пар
тыі БНФ Рыгор Кастусёў, лідэр
Руху “Разам” Вячаслаў Сіўчык,
моладзёвыя актывісты Мікола
Дземідзенка, Андрэй Кім – уся
го сем чалавек. Іх усіх зьвіна
вацілі ў дробным хуліганстве.

Мытны саюз
Беларусь стала чальцом Мыт
нага саюзу (МС) Беларусі, Расеі
і Казахстану. Пра гэта 3 ліпеня
прызнаўся А. Лукашэнка, ска
заўшы, што Менск у таямніцы
ад грамадзкасьці ратыфікаваў
Мытны кодэкс МС з Расеяй і Ка
захстанам. “Што датычыць
Мытнага саюзу, то вельмі шка
да, што прэзыдэнт саюзнай дзяр
жавы ня ведае, што адбываецца
ў Мытным саюзе. Павінен вам
сказаць, што мы ні на ёту не
зрабілі кроку назад, ні на мілімэ
тар не адстаём у Мытным саюзе
ні ад Расеі, ні ад Казахстану. Мы
на сёньняшні дзень ратыфіка
валі ўсе дамовы і пагадненьні,
якія датычаць Мытнага саюзу”.
Сытуацыя з уступленьнем/
неўступленьнем Беларусі ў
Мытны саюз цікавая тым, што
30 чэрвеня расейскія інфарм
агенцтвы распаўсюдзілі інфар
мацыю, што палата прадстаў
нікоў Нацыянальнага сходу ра
тыфікавала Мытны кодэкс сак
рэтна, у таямніцы ад грамадз
касьці. У парлямэньце або ад
маўлялі гэтую інфармацыю, або
наогул пазьбягалі гутарыць на
гэтую тэму. Потым высьветліла
ся, што пасяджэньне прайшло
за зачыненымі дзьвярыма.
Мытны кодэкс уступіў у сілу
для Беларусі ад 6 ліпеня. Да гэ
тага часу краіна, у тым ліку Лу
кашэнка, пратэставалі супраць
Мытнага кодэксу з прычыны вы
сокіх мытаў на пастаўку нафту.

Будучыня – у Эўразьвязе
“Беларусь можа быць Бела
русьсю, захаваўшы свае мову і
культуру, толькі ў Эўрапейскім
зьвязе. Інакш мы будзем змагац
ца за выжываньне, за існавань
не, як гэта адбываецца сёньня”.
Такую думку лідэр руху “За Сва
боду” Аляксандар Мілінкевіч
выказаў у інтэрвію інфармацый
най кампаніі БелаПАН.
А адною з найважнейшых мэ
таў для дэмакратычных сілаў ён
бачыць падрыхтоўку ня столькі
да цяперашніх прэзыдэнцкіх вы
бараў, якіх, паводле слоў Мілін
кевіча, “насамрэч няма, і ніхто

Сёе-тое аб нас

В

аяр і апошні кіраўнік Варшаўска
га гета падчас 2й Сусьветнай
вайны Марэк Эдэльман (Marek
Edelman), які памёр у Польшчы ў 2009 г.,
быў родам з Гомлю.

У

Англіі 14.03.2010 г.памёр прафэ
сар Чымэн Абрамскі (Chimen
Abramsky), вялікі аўтарытэт у
габрэйскай гісторыі і гісторыі сацыялізму
і марксізму. Родам ён быў зь Менску, зь
якога выехаў у 1932 г.

галасы падлічваць дакладна ня
будзе”, колькі да выбараў, якія
будуць аб’яўленыя пасьля таго,
як “улада вымушаная будзе
сысьці. Вось на тых – дэмакра
тычных – выбарах будзе выра
шацца вельмі многае. І мы па
вінны рыхтавацца да таго, што
будзе на свабодных выбарах:
аб’ядноўвацца, умацоўваць на
шыя сілы, структаваць іх, пры
цягваць моладзь і гэтак далей”.
Што да ягонай асабістай зада
чы, то яна, паводле словаў па
літыка, “цалкам ясная”: “Я ха
цеўбы аб’яднаць людзей, якім
ня ўсё роўна, дзе будзе Бела
русь, які шлях разьвіцьця яна
абярэ. Прыцягнуць новых лю
дзей, мець добрыя праграмы пера
будоўваньня Беларусі. На гэта
патрэбна працаваць ўвесь час. Я
бяру на сябе ролю лідэра прабе
ларускіх праэўрапейскіх сілаў”.

Кампанію працягнуць
Пра гэта заявіў лідэр кампаніі
“Гавары праўду” паэт Уладзімер
Някляеў, камэнтуючы рашэньне
Гаспадарчага суду Менску ў да
чыненьні да дасьледчаасьветнай
установы “Рух наперад”, дырэк
тарам якой ён ёсьць. 29 ліпеня
судзьдзя Андрэй Аляшкевіч зада
воліў пазоў Менгарвыканкаму і
прызнаў дамову арэнды памяш
каньня ўстановы “Рух наперад”
ў ТАА «Ціна Влаці» “нікчэм
най”, што дае юрыдычную аснову
для ліквідацыі “Руху наперад”.
“Улады робяць усё, каб спы
ніць нашую дзейнасьць. Адмена
рэгістрацыі зробіць яе незакон
най, за што прадугледжаная
крымінальная адказнасьць”, –
мяркуе Някляеў, але зазначае,
што дзейнасьць кампаніі будзе
працягнутая.

Пэнсіі павялічваюцца
Пэнсіі з 1 жніўня павялічацца
на 12,5%. Адпаведны ўказ пад
пісаў Лукашэнка 21 ліпеня. У
выніку памер сярэдняй пэнсіі ў
жніўні павялічыцца на 58 600
рублёў і складзе 528,3 тыс.. З 1
студзеня 2010 г. працоўныя пэн
сіі ў Беларусі былі павышаныя ў
сярэднім на 9,1%.
Таксама зь 1 лістапада адбу
дзецца чарговае падвышэньне
тарыфнай стаўкі першага разра
ду, што цягне за сабою павы
шэньне заробкаў работнікаў бюд
жэтнай сфэры (той, хто на дата
цыі дзяржавы). Тарыфную стаў
ку першага разраду плянуюць
павысіць адразу на 30%, з 90
тыс. да 118120 тыс. Сьцвярджа
ецца, што грошы ў дзяржавы
ёсьць. Справа ідзе да прэзыдэн
цкіх выбараў. Экспэрты зазнача
юць, што такія грашовыя захады

У

сваіх успамінах аб Віленскай бе
ларускай гімназіі прафэсар Ба
рыс Кіт успамінае беларускага
адваката Канстанціна Гліньскага. Пасьля
вайны К. Гліньскі жыў і памёр у Англіі.
Быў крэміраваны (спалены). Ягоная жон
ка таксама памерла ў Англіі.

П

а дарозе ў Катынь каля Смале
нску 10.04.2010 г.разьбіўся
польскі самалёт з 96 асобамі.
Мяркуючы па сьпісе ахвяраў зь імёнамі і
прозьвішчамі, прыходзіш да думкі, што
там былі і беларусы, і ўкраінцы. Між
іншага, ахвяраю стаўся праваслаўны
япіскап сьв. пам. Мірон Хадакоўскі. Па
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могуць прывесьці да чарговай дэ
вальвацыі адразу пасьля прэзы
дэнцкіх выбараў.

Выбары ў сьнежні?
На 6 верасьня заплянаваная
пазачарговая сэсія Палаты прад
стаўнікоў беларускага парля
мэнту. Чакаецца, што менавіта
на ёй будзе прызначаная дата
прэзыдэнцкіх выбараў. Паводле
заканадаўства, паміж датаю
прызначэньня выбараў і самымі
выбарамі павінна прайсьці ня
менш за тры месяцы, а самыя
выбары павінны прайсьці ў ня
дзелю.
Такім чынам выбары, калі бу
дуць прызначаныя 6 верасьня,
пройдуць не раней за 12 сьнеж
ня, але і не пазьней за 6 лютага
2011 года – іх крайняя дата.
Палітолягі схіляюцца да таго,
што выбары пройдуць у сьнежні
– каб пасьпець да чарговай газа
вай вайны з Расеяй.

Падарожжа прэм’ера
З 25 ліпеня па 1 жніўня прэ
м’ерміністар Летувы Андрус
Кубілюс у складзе групы з 30 ча

Продаж зброі
Пры канцы ліпеня ў Рэгістры
ААН па звычайных узбраеньнях
зьявіліся зьвесткі аб зьдзелках
Беларусі на сусьветным зброе
вым рынку ў 2009 годзе. Згодна
зь імі, летась Беларусь ніякага
ўзбраеньня і ваеннай тэхнікі,
што кваліфікуюцца як звычай
ныя ўзбраенні, не закупляла.
Прадавала зброю ва Ўганду,
Азэрбайджан і Судан.
Так, ва Ўганду было пастаўле
на 23 танкі Т55, у Азэрбайджан
– пяць штурмавікоў Су25 і дзе
вяць самаходных гаўбіц 2С7
“Піон” 203 мм, у Судан – тры
штурмавікі Су25. Уся зброя –
вытворчасьці Расеі. Сумы кан
трактаў не называюцца.

Памёр рэжысэр
21 ліпеня памёр вядомы бела
рускі рэжысэр Ігар Дабралюбаў
(нар. у 1933 г), Ён доўга і цяжка
хварэў. Ігар Дабралбюбаў зьняў
некалькі добрых фільмаў: “Іван
Макаравіч”, “Па сакрэту ўсяму
сьвету”, але самым культавым,
што атрымаў назву народнай ка
мэдыі, стаў фільм “Белыя росы”.
лавек знаходзіўся ў паходзе на
роварах, што прайшоў на тэры
торыі Беларусі. Маршрут прай
шоў па заходніх раёнах Бела
русі, дзе кампактна пражывае
летувіская меншасьць. Кубілюс
наведаў таксама Ліду і Нясьвіж,
сустракаўся з прадстаўнікамі
мясцовых этнічных летувісаў.
Паход на роварах ладзіла пар
тыя Саюз айчыны – хрысьціян
скія дэмакраты. Сярод турыстаў
– летувіскія палітыкі, чыноўнікі,
ды іхныя сябры.
Пры канцы чэрвеня Кубілюс,
калі наведваў Менск, запрасіў у
роварны паход Лукашэнку. Але
прэссакратар летувіскага прэ
м’ера потым заявіла, што гэта
было хутчэй жартаўлівае запра
шэньне, чым афіцыйнае.

“Асновы праваслаўя”
З новага навучальнага году ў
сыстэме сярэдняй адукацыі Бе
ларусі зь 1га па 11ю клясу бу
дзе ўведзеная навучальная пра
грама факультатыўных заняткаў
“Асновы праваслаўнай культу
ры. Праваслаўныя сьвятыні
ўсходніх славянаў”.

хаваны ён у Супрасьлі каля Беластоку ў
Польшчы.
“Беларусе” № 534 і № 565 былі
артыкулы аб двух ураджэнцах
Беларусі, якія, нібыта, уцяклі з
савецкага палону ў Сыбіры і пешкам дай
шлі да... Індыі. Аказалася, што ў Галіву
дзе (ЗША) зрабілі фільм на падставе кнігі
Славаміра Равіча “Доўгі пераход” (“The
Long Walk”).
Як можна было і прадбачыць, фільм
выклікаў спрэчку, ужо ў Англіі, памііж
нашчадкамі С. Равіча і В. Гліньскага. На
тан Гліньскі, унук В. Гліньскага , падаў у
суд на С. Равіча, абвінавачваючы яго ў
падробцы, і назваў яго ілгуном. Н. Глінь

У

Праграма курсу па асновах
праваслаўнай культуры прай
шла ўсе неабходныя ўзгад
неньні, у тым ліку ў Нацыяналь
ным інстытуце адукацыі і ў
Мінадукацыі. Зараз распрацоў
ваецца
вучэбнамэтадычная
частка. Факультатыў мае на ўва
зе добраахвотнае яго наведвань
не. Хочаш наведвай, хочаш – не.

10-е месца Менску
Менск – адзін з самых пры
вабных гарадоў Усходняй Эўро
пы. Прынамсі, так мяркуе вядо
мы турыстычны праект даведач
най літаратуры Lonely Planet,
які ўключыў беларускую сталіцу
ў топ10 найлепшых месцаў для
адпачынку ва Ўсходняй Эўропе.
Першае месца ў рэйтынгу займа
юць Юлійскія Альпы ў Славеніі,
потым ідуць Сараева (Босьнія),
харвацкая выспа Млет, гісторы
каархеалягічны комплекс Ста
ры Архей ў Малдове, Талін,
чэскі замак Локет, польскі То
рунь, чэскі Здар і Рыга. Менск –
на 10м месцы. Lonely Planet
тлумачыць такі выбар тым, што
ў сталіцы Беларусі шмат пом
нікаў савецкай эпохі, што па
свойму будзе цікава турыстам.
Праўда, у якасьці візыткі Менс
ку Lonely Planet абраў “сарка
фаг” – Палац Рэспублікі – ману
мэнтальную спаруду на Кас
трычнікай плошчы. А можа за
межнікі сапраўды ў захапленьні
ад гэтага саркафагу?

Уласны карэспандэнт

скі сьцьвярджае, што “добра ўдакумэнта
вана, што Равіч прадставіў учынкі майго
дзеда як свае.”
Сымон Равіч, унук Славаміра Равіча, у
сваю чаргу, абараняючы свайго дзеда ка
жа, што “...людзі ня маюць права назы
ваць майго дзеда ілгуном. Ніхто ня ведае
ўсіх фактаў..., а майго дзеда ўжо няма,
каб ён мог абараніць сябе...”
Ад сябе дадам, што ў 193940 г.г.Сла
вамір Равіч быў настаўнікам у вёсцы Яеч
ковічы Янаўскага (Іванаўскага) раёну.
Але пасьля Вялікадня 1940 г. ён недзе
згінуў і ў вёску больш не вярнуўся.

М. ШВЭДЗЮК
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Два меркаваньні
Адкрыты ліст да беларускаамэрыканскага грамадзтва

ЧАМУ ЛАДЗЯЦЦА ДЗЬВЕ РОЗНЫЯ
СУСТРЭЧЫ БЕЛАРУСАЎ ПАЎНОЧНАЙ
AМЭРЫКІ, А НЕ АДНА СУПОЛЬНАЯ?
Чытачы газэты “Беларус” пабачылі з апошніх нумароў, што ў ёй публікуюцца крытычныя (у тым ліку пэрсанальна абразьлівыя) напады на Галоўную ўправу БАЗА і асабліва на ейнага старшыню сп. Вячку Станкевіча.
Чаго шмат якія чытачы ня ведаюць, дык гэта таго, што рэдактар газэты
адмаўляўся некалькі разоў зьмяшчаць заявы й адказы ГУ БАЗА на непраўдзівыя цьверджаньні й зласьлівыя абвінавачваньні старшыні ГУ БАЗА, а таксама не зьмяшчаў абвестак ГУ БАЗА. Адсюль узьнікла патрэба
гэтага aдкрытага ліста да грамадзтва.
Адкуль канфлікт? Пачаўся ён пасьля Кагрэсу БАЗА ў травені 2009 г.,
калі Кангрэс у асноўным зацьвердзіў ранейшую пастанову Галоўнай управы на абмежаваньне кадэнцыяў (тэрмінаў) старшыні аддзелаў і старшыні
Галоўнай управы. А гэта трэба было зрабіць таму, што старшыні аддзелаў
былі на займаным імі становішчы больш за дзесяць гадоў, а іншыя, безь
перавыбарчых сходаў, нават даўжэй. А ранейшы старшыня Галоўнай управы – больш за трыццаць гадоў. Дэлегаты на Кангрэсе таксама пераабралі за старшыню ГУ БАЗА сп. Вячку Станкевіча ды зацьвердзілі рэшту
сяброў Галоўнай управы.
Kaлi Вячка Станкевіч вярнуўся з Эўропы пасьля дзесяці гадоў працы ў
Беларускай службе радыё “Свабода” (восем гадоў як ейны дырэктар), да
яго зьвярнуліся актыўныя сябры БАЗА з прапановаю, каб ён кандыдаваў
на старшыню Галоўнай управы. Ён пасьля пары гадоў згадзіўся пры ўмове, што зьбярэцца працаздольная каманда ў Галоўную ўправу. Апынуўшыся на становішчы старшыні ГУ БАЗА, сп. Станкевіч пачаў рабіць намаганьні, каб БАЗА, перш-наперш Галоўная ўправа й управы аддзелаў, існавала як арганізацыя, каб скончыць з самацёкам, які панаваў у БАЗА больш
за пятнаццаць гадоў. Але тут і найшла каса на камень.
Старшыні двух аддзелаў: Нью-Ёрскага, сп. Віталь Зайка, ды Нью-Джэрзійскага, сп. Юрка Азарка, якія прывыклі да сваіх “аўтаномных” дзеяньняў ці
бязьдзеяньняў – паднялі кампанію супраць ГУ БАЗА, асабліва супраць асобы старшыні Галоўнай управы, дамагаючыся, пост фактум, скліканьня
Надзвычайнага Кангрэсу БАЗА. Бо Кангрэс 2009 году іх не задавальняў. Галоўная ўправа адказала на заяву аб скліканьні Надзвычайнага кангрэсу,
што дзеля такога сур’ёзнага кроку няма адпаведных падставаў.
Сп. Янка Запруднік, які старшыняваў на Кангрэсе 2009 г., заявіў, што
Кангрэс прайшоў без істотных парушэньняў Статуту. Мандатная камісія
зацьвердзіла правамоцнасьць дэлегатаў і ўсе галасаваньні прайшлі
правільна.
Да сп.сп. Зайкі й Азаркі далучыліся некаторыя іншыя незадаволеныя, у
тым ліку сп. Сяржук Сокалаў-Воюш. Ня быўшы на працягу гадоў нават
фармальным сябрам БАЗА, ён цяпер актывізаваўся. У яго свае жалі-болі
да Вячкі Станкевіча, пра што больш дакладная інфармацыя ніжэй.
У 2005 г. Старшыня Рады БНР Iвонка Сурвілла, як адказная за маёмасьць
Фундацыі імя Крэчэўскага на падставе дамовы 1960 г. паміж Радай БНР і
першай Радай дырэктароў Фундацыі, назначыла новае кіраўніцтва Фундацыі. Сп. Сяржук Сокалаў-Воюш, жыўшы ў суседнім доме з домам ФК,
згадзіўся выконваць функцыю старшыні Рады дырэктароў ФК. Але на працягу чатырох гадоў не выконваў адміністрацыйных адказнасьцяў патрабаваных Статутам ФК і законам. Не праводзіліся паседжаньні Рады дырэктароў, не рабіліся справаздачы, ня было справаздачна-перавыбарных сходаў. Сокалаў ня раз заяўляў, што яму ўсё гэта не патрэбнае, хоць гэтага
патрабуе ад падобных установаў амэрыканскі карпарацыйны закон.
У 2009 г., стараньнем ізноў Старшыні Рады БНР, быў скліканы справаздачна-перавыбарны сход Фундацыі. Сокалаў справаздачы ня даў. У прысутнасьці 12 сяброў Фундацыі, уключна з тагачаснымі дырэктарамі, была
выбраная новая Рада дырэктароў ФК зь Вячкам Станкевічам як старшынём. Гэтага хапіла Сокалаву-Воюшу, каб актывізавацца супраць Вячкі
Станкевіча з асаблівым напорам. Сокалаў сам адмовіўся застацца сябрам
Фундацыі. Адтуль яго ніхто не выключаў, хоць ён усюды цьвердзіць адваротнае.
29-я Сустрэча Беларусаў Паўночнай Амэрыкі. Сустрэчы БПА ладзяцца
традыцыйна што два гады па дамоўленасьці паміж галоўнымі ўправамі БАЗА й Згуртаваньня Беларусаў Канады. Сёлета, у сувязі зь непаразуменьнямі ў БАЗА, ГУ ЗБК заняла вычэквальную пазыцыю. Але чарговая Сустрэча павінна адбыцца, каб не перарывалася амаль 60-гадовая традыцыя.
ГУ БАЗА спадзявалася дасягнуць згоду з другім бокам, пакідаючы
іншыя спрэчкі на пазьнейшы час, каб сёлетнюю Сустрэчу БПА правесьці
супольна. На просьбу ГУ БАЗА сп. Янка Запруднік меў дзьве размовы са
сп. Зайкам (які ў другой размове сказаў, што ён гаворыць таксама ад імя
Ю. Азаркі). Пытаньне сп. Зайку ад імя ГУ БАЗА было пастаўлена такое: “Ці
згодны вы гаварыць з ГУ БАЗА пра Сустрэчу, пакідаючы збоку ўсе іншыя
засьцярогі?” Адказ сп. Зайкі: “Мы ставім тры перадумовы: 1. Скліканьне
надзвычайнага кангрэсу БАЗА; 2. Ліквідацыя новапаўсталага “канкурэнтнага” Бруклінскага аддзелу БАЗА і 3. Гарантыя на памешканьне для зборак сяброў Ньюёрскага аддзелу БАЗА. Iнакш – няма сэнсу зьбірацца на гутаркі”.
Такім чынам, рыхтуюцца дзьве сустрэчы: 29-я Сустрэча БПА у Саўт-Рывэры ды 1-я контр-сустрэча ў Нью-Бранўіку.
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АДКРЫТЫ ДЛЯ ЎСІХ АДКАЗ НА АДКРЫТЫ ЛІСТ
ДЛЯ ВЫБРАНЫХ
2 жніўня, позна ўвечары атрымаў я “Адкрыты ліст да беларуска-амэрыканскага грамадзтва ЧАМУ
ЛАДЗЯЦЦА ДЗЬВЕ РОЗНЫЯ СУСТРЭЧЫ БЕЛАРУСАЎ ПАЎНОЧНАЙ AМЭРЫК , А НЕ АДНА СУПОЛЬНАЯ?” Першая мая рэакцыя была: напісаць адказ і растлумачыць, што па-мойму ў гэтым тэксьце
праўда, што – не, а што – напалову. А потым згадалася вядомая ўсходняя прыказка пра той караван,
які йдзе, дыпляматычна кажучы: нягледзячы ні на што, і пісаць расхацелася.
3 жніўня мая спакойная й памяркоўная электронная пошта выбухнула допісамі тыпу: “Сяржук, ты
мусіш”, “Сяржук, ты абавязаны”, “... ты павінны”, “просім Вас не пакідаць гэтую справу” і г.д. Калі колькасьць паведамленьняў і рэплікаў пераскочыла дваццатку, я зразумеў, што маўчаць не выпадае.
Гэткім чынам, у прадмове да ліста паведамляецца, што ў ім: “у адрозьненьне ад таго, што пісалася
ў газэце “Беларус”, падаюцца праўдзівыя факты”. Першым гэткім фактам падаецца тое, што ў газэце
“публікуюцца крытычныя (у тым ліку пэрсанальна абразьлівыя) напады на Галоўную ўправу БАЗА і
асабліва на ейнага старшыню сп. Вячку Станкевіча”.
Няўжо я нешта прапусьціў? Давялося яшчэ раз старанна й прыдзірліва перагледзець апошнія тры
нумары. Або маё разуменьне абразы няслушнае, або аўтар ліста кожную праўдзівую й таму почасту
непрыемную інфармацыю ўспрымае як абразу. У такім выпадку выйсьце толькі адно: не рабі таго, за
што пазьней самому будзе сорамна й крыўдна.
“Адкуль канфлікт?” – ставіць пытаньне аўтар ліста і пачынае пераказваць гісторыю ўзнікненьня непаразуменьняў ды называе двух раскольнікаў – старшыняў аддзелаў БАЗАНью-Ёрку й Нью-Джэрзі сп.сп. Віталя Зайку й Юрку Азарку. Па-першае, калі-б “раскольнікаў” быліотолькі двое, канфлікту не было-б. Два чалавекі ў БАЗА (калі гэта не Станкевіч з Дворнікам) ніколі-б не адважыліся йсьці на канфлікт з народам.
Па-другое, ніхто ў здаровым розуме ня йдзе на канфлікт, ня маючы на тое законных падставаў. У
нашым выпадку – гэта патрабаваньне склікаць Надзвычайны Кангрэс БАЗА. Навошта? Аўтар ліста
піша, што Кангрэс прайшоў безь істотных парушэньняў Статуту. Але гэтаму пярэчаць радкі, напісаныя Ганнай Сурмач адразу-ж пасьля Кангрэсу 2009-га году: “Ад самага пачатку праца праходзіла не
ў адпаведнасьці з працэдураю. Галасаваньне па шэрагу істотных пытаньняў праводзілася да рэгістрацыі дэлегатаў і спраўджаньня іх паўнамоцтваў”. (“Кангрэс БАЗА”, “Беларус” № 558, ліпень 2009).
Заўважу, што пісалася гэта да таго, як канфлікт разгарэўся напоўніцу, і патушыць яго тады было ня
так складана як цяпер.
Па-трэйцяе, цытую: “Старшыні двух аддзелаў: Нью-Ёрскага, сп. Віталь Зайка, ды Нью-Джэрзійскага, сп. Юрка Азарка, якія прывыклі да сваіх “аўтаномных” дзеяньняў ці бязьдзеяньняў – паднялі кампанію супраць ГУ БАЗА, асабліва супраць асобы старшыні Галоўнай управы”. Сьмешна абвінавачваць
у бязьдзеяньні людзей, што якраз і дзейнічаюць, г.зн. ладзяць рэальныя імпрэзы, праводзяць акцыі,
дапільноўваюць пытаньні сяброўскіх складак і г.д. Iнакш кажучы, робяць, як і ўсе шараговыя БАЗАўцы, рэальную, а не папяровую, працу, хаця й апошняй, папяровай, не выракаюцца.
Так было гадамі. I тут з Эўропы зьявіўся наватар сп. Станкевіч. Я працаваў пад ягоным кіраўніцтвам
на радыё й ніякіх нараканьняў на яго, як на дырэктара, ня маю. Па-мойму, дырэктарам ён быў ідэальным. Iншая справа, што пакінуў ён па сабе на радыё. Распавесьці, ці ўсё-ж паўстрымацца? Паўстрымаюся, бо тэма асобная і наўпрост нашай гаворкі недатычная.
Ладны кавалак ліста незаслужана прысьвечаны маёй асобе. Пры гэтым аўтар (ці аўтары) нават не
парупіліся растлумачыць, якое дачыненьне я маю да гэтых двух розных сустрэчаў, і якое дачыненьне
мае да іх справа Фундацыі Крэчэўскага. А адказ просты – як у Сустрэчах, так і ў справе Фундацыі,
закранаецца асоба непагрэшнага сп. Станкевіча. Таму й спатрэбілася валіць да кучы ўсё, што кідае
на яго цень. Каб растлумачыць, што адбываецца ў Фундацыі, двух абзацаў мала. Таму, для цікаўных,
я гатовы распавесьці падрабязнасьці ў самы бліжэйшы час публічна.
Але вернемся да адкрытага ліста пра “ДЗЬВЕ РОЗНЫЯ СУСТРЭЧЫ...”. Цытую: “ГУ БАЗА спадзявалася дасягнуць згоду з другім бокам, пакідаючы іншыя спрэчкі на пазьнейшы час, каб сёлетнюю
Сустрэчу БПА правесьці супольна”. Прачытаўшы такое, неабазнаны чалавек мусіць уявіць прадстаўнікоў Галоўнай управы, якія намагаюцца сустрэцца з “другім бокам” і разьвязаць праблему. Пагатоў, гэта тое, што зрабіў-бы нармальны чалавек сам, будзь ён сябрам Галоўнай управы.
Але што-ж робіць гэтая “ГУ БАЗА”. Цытую: “На просьбу ГУ БАЗА сп. Янка Запруднік меў дзьве размовы са сп. Зайкам...” Цудоўна! Прыехалі! Ня сябра Галоўнай управы ад імя Ўправы вядзе перамовы з
кіраўнікамі аддзелаў. Думаю, лягічна было-б, каб сп. Запруднік вёў перамовы зь нейкім іншым, а са спмі Азаркам і Зайкам перамаўляліся менавіта сябры Ўправы. Чаму гэтага няма? А таму што сябры Ўправы ведаюць, што ў выпадку такіх перамоваў ім давядзецца адказваць на шэраг непрыемных пытаньняў
і ў выніку – падаваць у адстаўку. Адная справа – што кажа шараговы сябра сп. Запруднік і зусім інашая
– кіраўнік БАЗА. “Такім чынам, – рэзюмуе аўтар адкрытага ліста, – рыхтуюцца дзьве сустрэчы: 29-я
Сустрэча БПА у Саўт-Рывэры ды 1-я контр-сустрэча ў Нью-Брансўіку”.
Чаму 29-я ў Саўт-Рывэры? А толькі таму, што арганізоўвае яе сп. Станкевіч, і калі-б ён надумаў правесьці яе ў пустэльні Гобі – нічога-б не зьмянілася. Яна была-б усё адно абвешаная 29-ю Сустрэчаю,
нягледзчы ні на што. Дык хто, ва ўгоду Станкевічу й кампаніі высока нясе паходню канфлікту? Хіба
ня тыя, што працуюць у адпаведнасьці з традыцыямі й законам.

Сяржук СОКАЛАЎ0ВОЮШ

Ад рэдакцыі
Даўшы слова кожнаму з канфліктуючых бокоў, ня маю права ўхіліцца і ад невялікага рэдак"
цыйнага камэнтару. Як рэдактар адзінай беларускай газэты ў вольным сьвеце заўсёды нама"
гаўся зьмяшчаць дасланыя матэрыялы, нават калі пагляды аўтараў не адпавядалі маёй улас"
най пазыцыі, і калі ў іх не было непраўдзівай інфармацыі.
Падобная рэдакцыйная палітыка будзе працягвацца і надалей.
Хачу заўважыць таксама, што незразумелым падаўся мне той факт, што “Адкрыты ліст да
беларускага грамадзтва” трапіў да мяне праз трэціх асобаў, бо аўтар (ці аўтары) ліста не
палічылі патрэбным даслаць яго ні ў рэдакцыю, ні рэдактару “Беларуса”, хоць, лічу, павінен
быў гэта зрабіць, бо газэта згадваецца ў лісьце ці ня першаю.
Але зараз мусіць ісьці размова пра галоўнае. Тыя, хто жывуць ня сёньняшнім днём і веда"
юць гісторыю нашае эміграцыі, памятаюць, з уласнага вопыту ці кнігаў, колькі было ў нас за"
калотаў, сварак – і палітычных, і царкоўных. Шмат хто яшчэ добра памятае, як нават дзень
25 Сакавіка сьвяткавалі па"асобку. Гэта завялікая раскоша – пры нашай малой колькасьці
разьбегчыся па хутарох, адасобіцца. З каменяў крыўды нічога не збудуеш.
Таму, пакуль не запозна, пакуль ня ўсе масты папаленыя, лідэры нашае грамады мусяць
сесьці за адзін стол і не ўзьнімацца, пакуль ня дойдуць да паразуменьня – нават калі мы бу"
дзем вымушаныя зачыніць іх у адным пакоі для гэтае мэты. Калi"ж і тады паразуменьня не
адбудзецца, я бачу адзінае выйсьце: усе яны мусяць пакінуць свае пасады як няздольныя
ачольваць грамадзкія арганізацыі, а на іхнае месца будуць выбраныя іншыя, тыя, хто насам"
рэч зможа забывацца на ўласныя сымпатыі і антыпатыі дзеля дабра агульнага.
Марат КЛАКОЦКІ
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Ліпеньскі сход НьюЁрскага аддзелу БАЗА

Ч

арговы ліпеньскі сход НьюЁр
скага аддзелу БАЗА прайшоў 18
ліпеня ў Цэнтральным парку ля
помніка каралю і вялікаму князю Ягайлу.
Месца для сходу было выбранае невыпад
кова – у ліпені споўнілася 600 гадоў ад
дня Грунвальдзкае бітвы, у выніку якой
быў спынены націск нямецкіх рыцараў на
старабеларускую дзяржаву Вялікае
Княства Літоўскае і запачаткаваны
росквіт яе ўплыву і магутнасьці, “Залаты
Век”.
Напачатку сходу прысутныя сфатагра
фаваліся на памяць аб урачыстай даце.
Старшыня аддзелу БАЗА Віталь Зайка
распавёў пра перамогу пад Грунвальдам і
пра патрэбу захаваньня гістарычнай па
мяці. Шмат хто лічыць, што беларусы не
маюць ніякай сувязі з Грунвальдзкаю пе
рамогаю, бо там змагаліся супраць “псоў
рыцараў” польскія, літоўскія і “сма
ленскія палкі”. Дзеж былі беларусы?
Сапраўды, калі прагледзець хронікі,
згадак менавіта пра беларусаў няма, але
гэта ня значыць, што беларусы не ваявалі
пад Грунвальдам. Больш таго, яны скла
далі блізу паловы аб’яднанага польска
літоўскага войска, якім кіравалі Ягайла і
Вітаўт. Нашыя продкі ня мелі тады яшчэ
вызначанага этноніму ў сучасным сэнсе
(быў палітонім ліцьвіны), але ясна ведалі,
дзе іхныя ворагі, і дзе сябры, і ведалі, за
што змагаюцца пад Грунвальдам.

рысьць Беларусі. Прысутныя адсьпявалі
вітальную “Дай Божа 100 год”.
Прагучэлі аб’явы і паведамленьні,
госьці аддзелу атрымалі неабходную
інфармацыю пра дзейнасьць арганізацыі.
У канцы сходу жывой ілюстрацыяй праб
лемаў беларускай гістарычнай памяці,
прагучэла пытаньне старой польскай ка
беты, якая была зьдзіўленая такой коль
касьцю невядомых ёй сьцягоў ля помніка
Ягайлу. “Гэта літоўскія сьцягі? Цо,
бяўоруске?! Не разумею, пры чым тут бе
ларусы!” Кароткі аповяд пра слушнасьць
таго, што сёньня ёсьць тут беларускія сь
цягі, прымусіў кабету глыбока задумац
ца. Задумацца варта ўсім нам – як лепш
прэзэнтаваць беларускую прысутнасьць
у НьюЁрку і Амэрыцы.

Віталь ЗАЙКА

ВЕРАСЬНЁЎСКІ СХОД

Сп. Зайка распавёў пра гісторыю помніка
Ягайлу ў Цэнтральным парку, свае заў
вагі выказаў прысутны былы Старшыня
Галоўнай управы БАЗА Антон Шуке

Марш Паняволеных Народаў
Заканчэньне з бачыны 1
Сёлета Марш, як заўсёды, пачаўся традыцыйнаю
імшою за Паняволеныя Народы ў саборы сьв. Патрыка,
напачатку якое каталіцкі арцыбіскуп НьюЁрку Тыматы
Долан прамовіў малітву за Паняволеныя Народы. Затым
ён асьвяціў сьцягі народаў, што змагаюцца супраць па
няволеньня. Імшу ў саборы правіў галава каталікоў Амэ
рыкі кардынал Эдвард Іган.
Аб 11гадзіне пачаўся Марш Паняволеных Народаў па
Пятай Авэню. Луналі сьцягі народаў, што змагаюцца
супраць панеяволеньня, і беларускія сьцягі былі самыя
шматлікімі. Разпораз гучэлі клічы “Жыве Беларусь !”
Мінакі мелі магчымасьць чытаць пра мэты імпрэзы на
плякатах удзельнікаў Маршу. Сёлета дзеля надзвычай
най сьпёкі Марш Паняволеных Народаў быў карацей
шым, чым заўсёды, і дэманстранты накіраваліся на пад

рыхтаваную пляцоўку каля МэйнМэмарыялу, помніку
загінуўшым на караблі “Мэйн” (1898 г.) у паўднёвай
частцы Цэнтральнага парку.
Адбылося афіцыйнае адкрыцьцё Тыдня Паняволеных
Народаў, якое пачаў прамоваю старшыня Камітэту Па
няволеных Народаў Горст Уліх. Былі зачытаныя
прывітаньні ад прэзыдэнта ЗША, мэра НьюЁрку. На
месьнік старшыні Сайкл Раян, выступіў з рэфэратам
“Факты і выдумкі пра канец камунізму”. Прамоўца адз
начыў, што камуністычнае і левае пранікненьне ва ўсе
структуры амэрыканскага грамадзтва не спыняецца, і
нават прэзыдэнт ЗША не свабодны ад левых ілюзіяў.
Цяпер навала камунізму замяняецца навалаю псэўда
лібэральнага кшталту, калі пад маркаю абароны правоў
меншасьцяў і нелегалаў да ўлады прыйшлі неталерант
ныя і недэмакратычныя сілы, некаторыя мэтады якіх на
гадваюць мэтады перасьледу іншадумцаў у часы рос
квіту камунізму ва Ўсходняй Эўропе. Прамоўца заклі
каў быць пільнымі і не пакідаць змаганьня за свабоду, бо

Лісты ў рэдакцыю
Прыватная думка
і пажаданьне
Усе арганізацыі перажываюць
непаразуменьні і канфлікты ў
розныя моманты свайго існа
ваньня. У беларускім эмігран
цкім асяродзьдзі яны, канфлік
ты, гэтакжа звычайныя, як і ў
іншых арганізацыях. Вырашэнь
не канфліктаў ускладняецца,
калі рацыянальныя аргумэнты і
канструктыўны дыялёг выціска
юцца крыўдлівымі скаргамі і
асабістымі нападамі. Дык вось

лойць. Затым спня. Валянціна Якімовіч
ад імя арганізацыі павіншавала сп. Атона
Шукелойця з 95годзьдзем і з 80годзьд
зем ягонай грамадзкай дзейнасьці на ка

менавіта гэта я і бачу апошні год
на старонках “Беларуса” ў кож
най справаздачы НьюЁркскага
аддзела БАЗА. У мяне складва
ецца ўражаньне, што ў НьюЁр
ку няма іншага парадку дня, як
бясконца скардзіцца на Стар
шыню Галоўнай Управы БАЗА.
Я ўпэўненая, што ў такога вя
лікага адзьдзелу як НьюЁрскі,
ёсьць арганізацыйныя сродкі,
каб праводзіць сходы, і разма
ітыя культурніцкія мэты, над
якімі варта працаваць і пра якія
варта пісаць. Але па справазда

чах я гэтага не адчуваю. Апі
саньне пазытыўнай працы
адзьдзелу блякне на фоне
энэргіі і эмоцый скіраваных на
апісаньне крыўд. І тое самае з
нумару ў нумар... Газэтная
інфармацыя пераўтварылася ў
бясконцае
і
аднабаковае
паліваньне брудам адной асобы.
Прынамсі мне відавочна, што
старшыні аддзелу не ўдаецца
вытрымліваць тон паважнага і
пазытыўнага камунікаваньня
праз газэтныя бачыны. Магчы
ма пісаць ад імя аддзелу можа
нехта іншы, каму лягчэй тры
мацца канструктыўнага стылю.
Таксама хацеласяб пажадаць
рэдактару “Беларуса” ўсталя

Нью"Ёрскага аддзелу БАЗА
адбудзецца ў НЯДЗЕЛЮ, 12
верасьня 2010 году.
Каб даведацца дакладнае
месца правядзеньня сходу,
сачыце, калі ласка, за
інфармацыяй на вэб"старонцы
аддзелу па адрасу:

“Свабода ніколі ня будзе бясплатнай” (“Freedom is
never free”).
Ад імя беларускіх удзельнікаў Маршу выступіў стар
шыня НьюЁрскага аддзелу БАЗА Віталь Зайка. Ён ко
ратка накрэсьліў сытуацыю ў Беларусі і адзначыў, што
сёньня Беларусь і яе народ маюць патрэбу ў маральнай
падтрымцы і пашырэньні інфармацыі пра Беларусь у сь
веце. Яе стратэгічнае становішча ёсьць свайго кшталту
вызначальным чыньнікам для лёсу Эўропы і сьвету. Бу
дзе Беларусь вольнаю, дэмакратычнаю – больш шанцаў
для стабільнасьці, свабоды і дэмакратыі будуць мець на
вакольныя краіны й Эўропа ў цэлым, а значыць і ўвесь
сьвет.
Таксама з прамовамі выступілі прадстаўнікі Эстоніі, Ні
карагуа, усходненямецкіх земляў. У канцы была зачыта
ная рэзалюцыя Маршу, у якой грамадзкасьць заклікаец
ца не забываць пра 150 мільёнаў ахвяраў камунізму і ад
стойваць ідэалы свабоды Амэрыкі, і дэмакратыі ў сьвеце.

Віталь ЗАЙКА

ваць нормы для допісаў, як на
прыклад пазьбягаць зьнева
жальнага тону і пэрсанальных
нападаў, а самой рэдакцыі тры
мацца журналісцкай нэўтраль
насьці ў любым канфлікце .

Алеся СЁМУХА

-------------

С

http://baza-belarus.org

яброўка Асташонак у
лісьце ў рэдакцыю
(“Беларус”
чэрвень
2010 г.) парушыла некалькі ас
пэктаў нездаровай зьявы ў БА
ЗА. Гэткім чынам яна імкнецца
выправіць існуючую сытуацыю,
што паказвае на яе высокую бе
ларускую нацыянальную сьвя
домасьць.

Сяброўка Г. Асташонак пра
пануе зьвярнуцца да сп. Антона
Шукелойця, як вядомага дзеяча
ня толькі ў Беларусі, але і ва
ўсім сьвеце, дзякуючы ягонаму
36гадоваму старшынству ў Га
лоўнай управе БАЗА.
Зьвярнуцца за парадаю ў дзей
насьці можна яшчэ й да Вітаўта
Кіпеля – ён увесь час супрацоў
нічаў з БАЗА, а таксама й да
Сяржука СокалаваВоюша, што
раней заступаў Франціша Бар
туля, адыйшоўшага ад нас на
заўсёды.
Кіравацца трэба сумленьнем і
праўдаю, бо толькі яны могуць
узвысіць беларусаў.

А. М.
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Нашая фанатэка

З

даволі вялікага стосу складанак,
якія былі выдадзеныя за мінулыя
паўгады ў Беларусі, новы дыск
пад назваю “Беларускі глёбус” вылучаец
ца дасканалым тэматычным падборам
музычных твораў, а таксама некалькімі
цікавымі ідэямі, якія былі ўкладзеныя ў
гэтае выданьне. Папершае, навінка ўяў
ляе сабою тэматычны экскурс у стыліс
тычна стракаты сьвет сучаснай рокму
зыкі, падругое, песьні, якія прадстаўле
ныя на дыску, пераствораныя айчыннымі
выканаўцамі на роднай мове.
Так, у Беларусі запісваецца даволі
шмат кавэраў (апрацовак) сусветнавядо
мых гітоў. Нават “дзяржаўнымі” выканаў
цамі, якія ня супраць прадставіць свае ва
рыянты песень Bryan Adams ці Laid Back.
Але ў асноўным гэтыя апрацоўкі выкон
ваюцца парасейску, што зводзіць іх каш
тоўнасьць да нуля. У Беларусі такія кавэ
ры ня надта запатрабаваныя, а ў Расеі,
куды ўвесь час скіроўваюць свае погля
ды выканаўцы дзяржпапсы, яны трак
туюцца як непаўнавартасная “твор
часьць малодшых братоў”. Таму зразу
мела, чаму ў Расеі перавага аддаецца
сваім выканаўцам. Як гэта сталася з ту
тэйшым расейскамоўным кавэрам на
гіт “Sunshine reggie” “Laid Back”, які
быў пераапрацованы ў разьліку на ра
сейскі рынак. Але там больш папуляр
ная апрацоўка “Sunshine reggie”, якую
ажыцьцявілі Ў. Прэсьнякоў і Л. Агуцін.
Так сталася з расейскамoўнымі кавэ
рамі на “The Beloved” – “Sweet harmo
ny”, “I Do It for You” Bryan Adams і ін
шымі няўдалымі спробамі інтэграцыі
дзяржаўанага “белорусского шоубиз
неса” ў расейскі...
Але ў краіне ёсьць і іншы падыход да
асэнсаваньня шэдэўраў папулярнай і
рокмузыкі. Ён вызначаецца павагаю да
аўтэнтычнага выканьня, а таксама ім
кненьнем зрабіць сусьветнавядомы гіт
набыткам айчыннай культуры. Дзеля
гэтага музыкі зьвяртаюць асаблівую
ўвагу на якасны пераклад тэксту песьні
на беларускую мову. Прынамсі, такі
стандарт выпрацаваны ў беларускіх
рокмузыкаў, якія спачатку рабілі кавэры
на творы сваіх суайчыньнікаў (нагадаю,
“Песнярок” – збор кавэраў на твор
часьць “Песьняроў”, “Віза Незалежнай
Рэспублікі Мроя” – на песьні N.R.M.,
“Варта Вежы Багоў” на мэталгіты “Gods
Tower”). Потым беларусы замахнуліся
стварыць нешта вартае і паводле твор
часьці суперзорак року. Лепшы прыклад
такога падыходу – складанка “Personal
Depeche”, якая ёсьць зборнікам кавэраў
на песьні гурта “Depeche Mode”. Удалы
прыклад гэтага трыб’юту заахвоціў ін
шых выканаўцаў рабіць кавэры на знака
мітыя мэлёдыі: Зьміцер Вайцюшкевіч
прасьпяваў пабеларуску знакаміую
італьянскую народную песьню “Bella
ciao”, удзельнікі праекту “Партызанская
школа” перасьпявалі песьню Пола Ма
картні “Freedom”, гурт “Крама” стварыў
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Вакол сьвету зь “Беларускім глёбусам”

беларускамоўную вэрсію “Oh Pretty
Woman” Roy Orbison, якая цяпер за
вецца пабеларуску “Прыгажуня”, лі
дэр гурта P.L.A.N. Андрэй Плясанаў
запісаў і выдаў на сваім альбоме кавэр
на песьню “Lady in Black” брытанцаў
Uriah Heep...
Своеасаблівым каталізатарам для
стварэньня новых беларускамоўных
кавэраў стаў удзел айчынных рокму
зыкаў у фанаграфічным праекце БМА
group “Hardcoreманія: чаду!” (2002),
на якім былі зьмешчаныя шэраг ціка
вых апрацовак твораў сусьветнавядо
мых рокзорак. Вось гурт “Ice Brains”
прапанаваў сваё бачаньне творчасьці
бразыльцаў “Sepultura”, а музыкі з
“Deadmarsh” выказалі сваю павагу да
знакамітай “Metallica”. Посьпех вы
даньня і даволі высокая якасьць пера
асэнсаваньня клясычных роктвораў
падштурнула многіх выканаўцаў на
сьмелейшыя крокі да працы ў гэтым
накірунку. У выніку беларускамоўных
кавэраў на сусветнавядомыя гіты са
брался столькі, што ў аднаго з ства
ральнікаў БМАgroup, музычнага кры
тыка Вітаўта Мартыненкі ўзнікла ідэя
сабраць лепшыя беларускамоўныя ка
вэры пад адною вокладкаю. Так узьнік
“Беларускі глёбус” – першая адмысло
вая складанка беларускамоўных кавэ
раў. І памянёныя вышэй апрацоўкі ад “Ice
Brains” і “Deadmarsh” сталі асноваю для
ўвасабленьня канцэпцыі збору беларус
камоўных кавэраў.
Праграму складанкі адкрывае зусім
сьвежая вэрсія кампазыцыі “Pink Floyd”
“Another Brick in The Wall”, якую прад
ставіў на дыску гурт “Крама”. Музыкі

зваць і іншы твор – кавэр на песьню
польскага гурта “Chlopcy z placu broni”,
які пад назваю “Свабоды!” засьпяваў
гурт “Neuro Dubel”.
А яшчэ на складанцы “Беларускі глё
бус” можна заўважыць і сатырычныя
ўвасабленьні кавэраў. Восьжа Зьміцер
Бартосік у постмадэрнісцкай стылісты
цы агучвае радкі Я. Купалы “Я мужык
беларус” на мэлёдыю “What Can I Do”
гурта “Smokie”, а “Tlusta Lusta” “дзеля
сьмеху” на “мэталічны” лад перараб
ляе песеньку расейскай попсьпявачкі
Максім.
Асобны падарунак слухачам ад вы
даўцоў “Беларускага глёбусу” – інтэр
нэтсінгл менскага праекту “Please, Мr.
Stahl” (ПлясанаўШталенкоў). Зь пер
шага погляду можа падацца, што гэты
трэк тэматычна не зьвязаны з асноў
ным зьместам складанкі. Але калі пра
слухаць кампазыцыю пад назваю “Diss
ад Please” ў выкананьні гэтага дуэту і
іхых сяброў, то можна забыцца на тэму
дыска, а засяродзіцца на зьмесце твора.
Бо ён упершыню прадстаўляе ў Бела
русі такую частку творчасьці рэпвыка
“Pete Puff” наўцаў, як diss’ы. Сутнасьцю diss (да
ангельскага disrespect – непавага.)
першага гурта вызначаецца блізкасьцю ёсьць выказваньне непавагі аднаго рэп
да аўтэнтычнага ў гучаньні і манэры вы выканаўцы другому. Але зьмест “Diss ад
кананьня, то гурт “Pete Paff” прапанаваў Please” іншы: у гэтай чытанцы зь пералі
нешта арыгінальнае: замест эскспрэсіў кам прозьвішчаў выказваецца абурэньне
ных электрагітараў на трэку гучаць акус тымі, хто сваімі “дзеяньнямі” імкнецца
тычныя інструмэнты і саліруюць цымба разбурыць айчынны рокрух, хто за
лы! Але ад гэтага эмацыянальны накал “трыццаць срэбранікаў” ўсё яшчэ трыма
песьні “Сродак і мэта” не зьмяншаецца, а ецца рудымэнтаў каляніяльнай “культу
набывае новыя адценьні і сэнс. “Мэта ры”, якія навязьліва экспартуецца ў кра
лічную” эстафету на “Беларускім глёбу іну звонку. Так што, “Diss ад Please” так
се” працягвае гурт “Vir”, які прапанаваў сама можна аднесьці да кавэраў, толькі
слухачам сваё прачытаньне творчасьці тэматычных, з выразна беларускім зьмес
культавай нямецкай мэталкаманды там...
“Blind Guardian”.
Вялікая частка праграмы дыску
“Neuro Dubel”
прысьвечаная зоркам сусветнага
grunge і numetal: гурт “Termin X”
выканаў сваю вэрсію песьні брытан
цаў з “Oasis”, а творчасьць культа
вай “Nirvana” пабеларуску агучыў
сталічны гурт “Мутнаевока”. Ама
тарам “тэўтонскіх рытмаў” “Ramm
stein” падасца цікаваю псыхалягічна
заглыбленая вэрсія песьні “Sonne” ў
апрацоўцы менскага гурта “Party
zone” (“Чакайце сонца”). І хоць у
тэксьце кавэра ня ўсё падаецца без
дакорным, рэжуць вуха тэкставыя
надакладнасьці, музыканты змаглі
захаваць і пасвойму падкрэсьліць у
аранжыроўках вагнэраўскія алюзыі
музыкі “Rammstein”.
Упэўнены, адным зь лепшых трэ
каў дыску слухачы назавуць паса
праўднаму настальгічны кавэр на
песьню легендарнага амэрыканска
га гурта “Creedence” “Clearwater
“Крама” Revival”, які ў нашым варыянце на
званы “Мару ўбачыць гэты дождж”.
“Крамы” маюць вялікі вопыт ў стварэньні Гэтую апрацоўку ў забытай стылістыцы
Адзначу, што новая складанка кавэраў
ўдалых апрацовак. Ну, хоцьбы ўспом бігбіта выканалі гітарыст Юрый Несьця “Беларускі глёбус” – неблагі стымул для
ніць іх кавэры на песьні тагож А. Чэлен рэнка і сьпявак Пятро Ялфімаў. Новы ду творчага роста беларускіх выканаўцаў
тана ці “Depeche Mode”. Вось і “Мур” па эт – нешта незвычайнае для беларускай праз музычнае далучэньне да сусьветнае
водле “Pink Floyd” з тагож кшталту... роксцэны. Але мы мусім вітаць гэткі экс культуры. На думку выдаўцоў, удалы, ар
Дарэчы, тэма “дэпешаў” не скончылася пэрымент, які, магчыма, стане паварот ганічны кавэр – важкі аргумэнт на ка
трыб’ютам “Personal Depeche”, а была ным пунктам у кар’еры таленавітага ва рысьць роднае мовы ў сучаснай нацыя
працягнутая музыкамі гурта IQ48 і іх ка каліста. Прынамсі, хацеласяб верыць у нальнай культуры, якая павінна знахо
вэрам на знакамітую кампазыцыю DM тое, што Ялфімаў усёж знойдзе свой дзіць дадатковыя сілы ў лучнасьці з куль
“Enjoy the silence”. Нагадаю, што відэа творчы шлях у нацыянальным песенным тураю сусьветнаю. Відавочна, узмацніць
вэрсію гэтага трэку можна пабачыць на рэчышчы...
гэтыя сувязі і імкнуліся складальнікі “Бе
Акустычнапачуцьцёвы пляст “Бела ларускага глёбусу”, якія прапанавалі
DVDдыску “Зрабі сам” гурта IQ48, пра
які ішла размова ў папярэдніх нумарох рускага глёбуса” ўзбагаціў сваім філя слухачам хвалюючае музычнае падарож
зофскім асэнсаваньнем песьні ўкраінска жа па краінах і кантынэнтах. Безумоўна,
“Беларуса”.
Яшчэ адная заўважная тэма ў культуры га гурта “Мандри” вядомы рокмузыка і такая ідэя вартая працягу, і мы будзем зь
беларускамоўных кавэраў – мэлёдыі гур бард Андрэй Плесанаў. Ягоны кавэр цікавасьцю чакаць новых дыскаў з су
та “Metallica”. На “Беларускім глёбусе” “Два шляхі” можа ўзрушыць, прымусіць светнавядомымі гітамі пабеларуску.
эмацыйна насычаныя творы гэтай мега задумацца пра лёс краіны і яе складаны
Анатоль МЯЛЬГУЙ,
каманды прадставілі беларусы з “Dead шлях да незалежнасьці і волі. У гэтым
http://mialguj.livejournal.com
marsh” і “Pete Paff”. Калі апрацоўка ад сэньсе сугучным Плясанаву можна на
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БеларусьАмэрыка: лёсы землякоў
Лейвік ГАЛЬПЕРН
(1888-1962)

В

ыдатны гэбрайскі паэт і
драматург, клясык літа
ратуры ідыш Лейвік
Гальперн (пісаў пад імем
“Лейвік Г.”) нарадзіўся ў 1888
годзе ў мястэчку Ігумен Менс
кай губэрні (цяпер Чэрвень). У
сям’і было 11 дзяцей, бацька –
хатні настаўнік для дзяўчынак, і
маці – пекарка, не давалі рады
выбіцца з галечы, іхных зароб
каў не хапала на ўтрыманьне
сям’і. У дадатак бацька, высока
адукаваны ў гэбрайскім трады
цыйным сэньсе чалавек, нашча
дак Ар’еЛейба Гінцбурга (“Ша
агат Ар’е”) – выбітнага менска

га рабіна і найбліжэйшага вучня
Віленскага Гаону, нудзіўся сва
ёю “нізкаю”, як ён лічыў, пра
цаю і выліваў сваю незадаволе
насьць на дзяцей. Успаміны
дзяцінства пасьля сталі вершамі
й выявамі ў творчасьці Лейвіка.
Зусім малым Лейвік стаў сьвед
кам таго, як сястра, гуляючы ля
печы, калі побач не было дарос
лых, моцна абпалілася і памерла
ў страшэнных пакутах.
У 5 гадоў Лейвік пачаў трады
цыйную гэбрайскую адукацыю ў
хэдэры, а ў 10 гадоў яго адпра
вілі вучыцца ў рэлігійную шко
луешыву (ешыбот) у м. Бера
зіно. Там ад вальнадумнага нас
таўніка Моўшы Рубенчыка Лей
вік даведаўся пра сьвет паза
мястэчкам і ешыботам, стаў чы
таць кнігі гэбрайскіх асьвет
нікаў“маскілаў”, пачаў выву
чаць сьвецкія навукі. Увесь час
вучні ешывы галадавалі, “ядучы
дні” ў жыхароў мястэчка, калі ў
вызначаныя дні тыя бралі па
асобных вучняў да сябе на абед.
Ежы не хапала, і ад голаду
Лейвік меў галюцынацыі, а ногі
ягоныя абсыпала струпамі. Ра
зам з тым той цяжкі час стаў ча
сам фармаваньня характару і за
хапленьняў Лейвіка і пакінуў
сьлед на усё жыцьцё. Пасьля го
ду працы ў Мікалаеве, куды
сям’я пераехала ў пошуках леп
шае долі, але мусіла вярнуцца ў

Пазьбегнуць “Магільнай ямы”
Заканчэньне з бачыны 1
вень грамадзтва. (Тут я разглядаю структурны прын
цып, але ня тое, як выкарыстоўвае яго антыбеларускі рэ
жым.)
Усё гэта мы, дэпутаты Апазыцыі БНФ у Вярхоўным
Савеце 12га скліканьня, улічылі яшчэ ў 90х, плянуючы
разьвіцьцё нашай незалежнай дзяржавы.
Праз 810 гадоў рэформаў і адпаведнага нацыянальна
га разьвіцьця на той вытворчай базе, якая была ў 90м,
Беларусь сталаб магутным эканамічным драконам у
цэнтры Эўропы.
Да такіхжа высноваў у пачатку 90х гадоў прыйшлі
расейскія эканамічныя аналітыкі, згуртаваныя вакол
Ягора Гайдара (на той час – прэм’ерміністра Расеі).
Палітычныя і эканамічныя высновы супраць Беларусі
(гэтай “небясьпекі для Расеі”) былі зробленыя вельмі
жорсткія. Паводле расейцаў, дракон не павінен быў
зьявіцца. Дзеяньні Масквы ў той час вядомыя. Ня буду
іх пераказваць. Зазначу толькі, што менавіта ў рэчышчы
гэтай антыбеларускай палітыкі Крамля быў адшуканы і
падтрыманы Лукашэнка. Стаўшы прэзыдэнтам, ён
зрабіў усё, што Масква хацела, але Крэмль так і не за
хапіў Беларусь, бо, нечакана для сябе, напароўся на су
праціў беларусаў і на паталягічную прагу свайго стаў
леньніка – прагу да аўтарытарнае ўлады.
Амаль 16 гадоў нашае грамадзтва назірае ягоныя амбі
валентныя (у простамоўі – паранойныя) пэрформансы з
Масквою, дзе маскоўская палітыка ў дачыненьні да Бе
ларусі называецца няшчырай, захопніцкай, “імпэрскай”
і адначасна працягваецца ўнутраная прамаскоўская
палітыка вынішчэньня ўсяго беларускага.
Для нэўтралізацыі амбівалентнага ўзурпатара і рэаль
нага забраньня беларускай эканомікі Масква і заключы
ла (фактычна) палітычны саюз з Назарбаевым. Цяпер
двух стануць душыць аднаго, дзе беларусы будуць зноў
назіраць спэктакаль у якасьці закладнікаў (пакуль іх
усіх не здадуць у маскоўскае рабства).

Ігумен, Лейвік правёў два сэмэ
стры ў Менскай ешыве пры
Сінагозе ваданосаў, але ў 1903
м годзе кінуў вучобу і наняўся
парабкам да гэбрайскага селя
нінаішэўніка ў вёсцы Дамавіцк
пад Ігуменам. У тыя цяжкія
часы Лейвік, пад уплывам нава
кольнай прыроды і сялянскага
жыцьця пачаў пісаць вершы па
гэбрайску.
У 1905 годзе Лейвік стаў сяб
рам гэбрайскай рэвалюцыйнай
партыі Бунд, пачаў пісаць на
ідыш, і кінуў хадзіць у сынагогу.
Лейвік быў арыштаваны на бун
даўскай дэманстрацыі ў Ігумене,
але яго выпусьцілі, і ён пера
браўся ў Менск, дзе дапамагаў
арганізоўваць страйкі. Калі Лей
вік наведаў Ігумен у 1906 г.,
паліцыя зноў арыштавала яго.
Гэтым разам пры Лейвіку была
нелегальная літаратура і ўлёткі.
Яго трымалі тры месяцы ў Ігуме
не, а потым два гады Лейвік ад
седзеў у Менскай вязьніцы, ча
каючы суду. Лейвік пазьней пі
саў, што словы “катарга”, “Сы
бір” выклікалі дваістыя адчу
ваньні – як месца жахаў і паку
таў, і як шлях, праз які прайшлі
найбольш адданыя і мужныя
змагары з царскім самаўладзьд
зем. Вырок суду быў: 4 гады тур
мы і вечнае пасяленьне ў Сы
біры. Па выроку Лейвіка зака
валі ў кайданы, ягонае турэмнае
жыцьцё пагоршылася, пачаліся
карцары, галодныя страйкі,
зьбіцьцё. У Менскай турме Лей
вік напісаў сваю першую драма
тычную паэму “Кайданы Машы
яха”.

Потым Лейвіка перавялі ў Бу
тырскую турму ў Маскве, а
пазьней па этапу выслалі ў
Сыбір, у паселішча Віцім на рацэ
Лена. Здольнасьць да малявань
ня і веданьне розных фахаў да
памаглі Лейвіку перажыць суво
рую зіму 19121913 гг. Адтуль у
1913м годзе Лейвік з дапамо
гаю сяброў і на грошы арганіза
цыі ў НьюЁрку, што займалася
дапамогаю палівязьням Расеі,
уцёк у Амэрыку.
Вынесеныя з турмы празь сяб
роў вершы Лейвіка пачалі друка
вацца ў амэрыканскай прэсе на
ідыш, першы – яшчэ ў 1907 год
зе (газ. “Цайтгайст”, НьюЁрк).
Аднак на чыста літаратурную
працу ўладкавацца было немаг
чыма, і Лецвік пачаў працаваць
на фабрыцы адзеньня ў Філя
дэльфіі за 6 дал. на тыдзень. Там
ён быў уведзены ў мясцовыя
літаратурныя колы, праз рэдак
тара “Ды Ідышэ Вэлт” Манэ Ка
ца і земляка з Дукоры Баруха
ЎладэкаЧарнага, што быў за
гадчыкам філіі “Форвэртс”.
У 1915м годзе Лейвік пера
браўся ў НьюЁрк і стаў праца
ваць маляромшпалернікам, пра
цягваючы займацца літаратур
наю дзейнасьцю. У 1918м годзе
Б. Ўладэк дапамог Лейвіку вы
даць першы зборнік вершаў
“Пад замком”. Зборнік уключаў
цыклі вершаў, прысьвечаныях
дзяцінству, зьняволеньню, бядзе
і галечы. Поўныя журбы вершы
тым ня менш поўныя трапных
выяваў, мастацкіх параўнань
няў, абразкоў жыцьця таго часу.
У іх знайшлі адлюстраваньне

Па прыродзе сваёй эканомікі Беларусь у прынцыпе ня
можа ўдзельнічаць у такім “мытным саюзе”. Гэтая
магіла, падрыхтаваная спэцыяльна для яе Расеяй, каб
фармальна абгрунтаваць і апраўдаць свае агрэсіўныя
дзеяньні. Дакладней, гэта ёсьць эканамічная агрэсія ў
прыдуманай форме, дзеля разбурэньня эканомікі сусед
няй дзяржавы.
Перш за ўсё, гэта выяўляецца ў тым, што дзьве краі
ны, экспарцёры нафты, устанаўляюць высокія пошліны
на нафту трэцяй краіне “мытнага зьвязу” – Беларусі,
якая зьяўляецца спажыўцом нафты. Гэтыя пошліны
двух нафтавых манапалістаў непад’ёмныя цяпер для
эканомікі Беларусі. Каліж Беларусь ня ўступіць у мыт
ную магілу, яна захавае пэрспэктывы сваёй эканомікі і
сувэрэнітэт, але тады “мытны зьвяз” увядзе высокія
пошліны на ўсе тавары, якія Беларусь пастаўляе ў Ра
сею (паўтараю, да якой Лукашэнка прывязаў нашую
краіну). Гэта будзе зроблена адразу і стане сьмяртэль
ным ударам па беларускай эканоміцы.
Вось куды завёў нашую краіну ўзурпатар Лукашэнка,
украўшы ўладу ў беларусаў і ідучы па калідоры, які яму
адчынілі загоншчыкі з Крамля.
З боку Масквы – гэта разбой, грубае парушэньне
пункту 3га Мэмарандума аб гарантыях бясьпекі
для Беларусі ў замен за адмаўленьне нашай краіны ад
ядзернай зброі. Нагадаю, Мэмарандум падпісаны Бела
русяй, ЗША, Вялікабрытаніяй і Расеяй 56 сьнежня
1994 года ў Будапэшце на 52м Саміце канфэрэнцыі АБ
СЭ. Пункт 3ці напісаны так: “ЗША, РФ і Злучанае Ка
ралеўства пацьвярджаюць іхнія абавязацельствы да Рэс
публікі Беларусь у адпаведнасьці з Прынцыпамі Заключ
нага Акту АБСЭ не прыбягаць да эканамічнага ціску з
мэтаю падпарадкаваць сваім інтарэсам выкарыстаньне
Рэспублікай Беларусь яе правоў, неад’емных ад яе сувэ
рэнітэту, а таксама не забясьпечваць сабе перавагі яко
гакольвечы кшталту”.
Прытым, згодна Мэмарандуму, краіныпадпісанты
ўзялі на сябе абавязацельствы быць гарантамі бясьпекі
незалежнасьці Беларусі. Пункт 6ы запісаны гэтак:
“ЗША, РФ і Злучанае Каралеўства будуць праводзіць

прырода і людзі Беларусі, цяж
кая доля сялянства, аптымізм і
часам нават гумар. Лейвік у
другім зборніку вершаў (1919)
стаў хіліцца да містычных маты
ваў, кшталціў мэтрыку і рытм
вершаў. Ён уводзіў у творчасьць
мэтады, характэрныя для сым
балізму, зь ягонай абстрактнась
цю і адстароненасьцю выя
ваў.Лейвік стаў на пачатку
1920х адным з заснавальнікаў
літаратурнай групы “Ды Юнге”
(“Маладыя”), куды ўваходзілі
таксама Апатошу, Ігнатаў, М.
Лейб, М.Л. Гальперн, З. Лан
дой ды інш. Увесь час паэт ак
тыўна друкаваўся у газэтах і ча
сапісах на ідыш, у тым ліку ка
муністычнай “Фрайгайт”, але
потым парваў зь ёю сувязі і за
снаваў тыднёвік “Ды Вох”, што
зьмяшчаў крытычныя матэрыя
лы пра Саветы.
Лейвіка цікавілі агульначала
вечыя і нацыянальныя прабле
мы, месца творцы ў нацыяналь
ным руху свайго народу. Лейвік
напачатку 1920х, пад уплывам
падзеяў у Эўропе 19141921 гг.,
напісаў шэраг паэмаў аб нады
ходзячай пагрозе пагромаў, дык
татураў і рэпрэсіяў, якія ака
заліся прарочымі. Адначасна
Лейвік працаваў над драматыч
наю паэмаю “Голем” (1921). Ён
уключыў у сярэднявечную ле
генду пра ажыўленага глінянага
ідала спадзевы на рэвалюцыю як
абнаўленьне жыцьця і вырата
ваньне сьвету, постаці гэбрай
скага Мэсыі – Машыяха, Хрыс
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кансультацыі ў выпадку, калі ўзьнікне сытуацыя якая
паставіць пытаньні адносна гэтых абавязацельстваў”.
Сытуацыя якраз узьнікла. Масква ўжо ня раз груба
парушала прынятыя пагадненьні. Зноў настае час, каб
нашая беларуская грамадзкасьць і палітыкі зьвярнуліся
да краінаўпадпісантаў аб агрэсіўных эканамічных дзе
яньнях Расеі супраць Беларусі і аб разглядзе гэтых дзе
яньняў на канфэрэнцыі АБСЭ.
Вядома, гэтыя пытаньні неадрыўна зьвязаныя зь неза
конным утрыманьнем улады ўзурпатарам Лукашэнкам.
Але да рэальнага вырашэньня пытаньня з уладаю важна
прыпыніць чарговую маскоўскую эканамічную агрэсію
супраць Беларусі.
У інтарэсах беларускай нацыі і дзяржавы трэба, каб
Беларусь не ўступіла ў крамлёўскі “мытны зьвяз”. На
жаль, ганебны стан нашага грамадзтва ў тым, што ўсё
лёсавызначальнае залежыць ад адной малаадукаванай
асобы. Яе прысутнасьць у беларускай палітыцы стала
фатальна небясьпечнаю для беларускай нацыі.
Каб супроцьдзейнічаць эканамічнай агрэсіі Расеі, бе
ларусам патрэбная нармальная беларуская ўлада, якая
стане грунтавацца на інтарэсах беларускай нацыі і дзяр
жавы. Неабходны хуткі разварот да свайго народу, трэ
ба даць яму рэформы, правы, спрыяльныя законы, свабо
ду эканамічнай і працоўнай дзейнасьці. Сіла ў нас са
мых, у нашым грамадзтве.
Неабходна хутка прыступаць да дывэрсыфікацыі па
ставак энэргарэсурсаў. Тут ёсьць магчымасьці.
Трэба вызваліць навуку, аднавіць у навуцы разбура
нае тупым рэжымам (які фінансаваў пабудову “пэрпэту
ум мобіле”), памятаючы, што навука (асабліва фунда
мэнтальная) ёсьць цяпер галоўная вытворчая сіла.
Трэба хутка і разумна вырашыць пытаньне з уласнась
цю і выкарыстаньнем зямлі, аднавіць сялянства, даючы
людзям уласнасьць, свабоду працы і гандлю, магчы
масьць і права вольна карыстацца з вынікаў працы.
Страчана шмат за гэты час, але ня страчана галоўнае –
незалежнасьць, дзяржава і людзі. Мы яшчэ ўсё мо
жам паправіць і адрадзіць, былаб толькі на гэта на
шая воля. Á
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Каляндар“БЕЛАРУСА”
9 жніўня 1910 г. па новым стылі, у ма
ёнтку Жлобаўцы (сёньня Ваўкавыскі ра
ён) нарадзілася Ларыса Геніюш (у дзя

воцтве Міклашэвіч). Сёлета ейнае 100
годзьдзе шырака адзначаецца ў Беларусі.
Ларыса Геніюш ад 1937 да 1948 г. жыла
на чужыне, у Чэхіі. У 1937 г. яна ўзяла
шлюб з доктарам Янкам Геніюшам і вые
хала ў Прагу, дзе муж вучыўся і праца
ваў.

Першыя вершы былі надрукаваныя ў
бэрлінскай газэце “Раніца” вясною 1940
году, а ў 1942 г. стараньнямі Вітаўта Ту
маша ў Празе выйшаў зборнік “Ад род
ных ніў”. У 1948 г. Янка і Ларыса Геніюш
былі дэпартаваныя ў СССР і высланыя на
Поўнач. Пасьля вызваленьня жылі ў
Зэльве.
5 жніўня 1985 г. у Чыкага памёр Ча%
слаў Будзька (нар. у 1913 г. у Вільні).
Ч. Будзька – сын вядомага беларускага
дзеяча Эдварда Будзькі. Скончыў Вілен
скі ўнівэрсытэт (аддзяленьне гісторыі),
за актыўную грамадзкую дзейнасьць за
знаваў ціск з боку польскіх уладаў.
Па вайне напачатку апынуўся ў Ватэн
штэце, потым тры гады пражыў у Бры
таніі, а ў 1951 г. выехаў у ЗША. Пася
ліўся ў Чыкага, дзе далучыўся да мясцо
вай грамады. Браў актыўны ўдзел у
жыцьці парафіі ХрыстаЗбаўцы.
15 жніўня 1915 г. у Бойдатах (Ваўка
выскі раён) нарадзіўся Часлаў Най%
дзюк. Паводле адукацыі – юрыст (адва
кат), падчас нямецкай акупацыі працаваў
у Вялейцы міравым судзьдзём, узначаль

Беларусь-Амэрыка: Лейвік ГАЛЬПЕРН
Заканчэньне з бачыны 7
та і рабіна Магараля – стваральніка Голе
ма. Паднятыя ў паэме пытаньні пра слуш
насьць рэвалюцыяў, суадносіны героя і
натоўпу, творцы і стварэньня пададзеныя
ў мадэрнісцкай форме і насычаныя агуль
началавечым зьместам. Нездарма “Го
лем” стаў адною з найбольш вядомых
працаў Лейвіка і клясыкаю літаратуры
ідыш, ня раз ставіўся ў тэатрах як на
ідыш, так і ў перакладах на іншыя мовы
(першая пастаноўка – тэатар “Габіма” у
Маскве, 1925 г.). У наступных творах па
эт зьвяртаўся да тэмаў канфлікту асабіс
тых і грамадзіх інтарэсаў, індывідуальна
га тэрору, маральнасьці мэтаў і сродкаў
змаганьня (“Транты”, “Гірш Лекерт”,
“Ланцугі”).
Лейвік у 1925 годзе наведаў Савецкі
Саюз, у тым ліку родныя мясьціны ў са
вецкай Беларусі. Ён пабываў , між інша
га, у Інбелкульце і быў моцна ўражаны
працаю, якую вяла беларуская інтэлеген
цыя ў аднаўленьні нацыянальнае культу
ры. Пазьней, пры сустрэчы з гэбрайскімі
дзеячамі ў Маскве, Лейвік адзначаў: “На
жаль, у вашай працы адчуваю нейкую бо
язь, заціснутасьць... Няма таго патасу, та
го трымценьня, зь якім беларусы ставяц
ца да сваёй культуры...” Лейвік лічыўся ў
саветах “пралетарскім паэтам”, ягоныя
вершы некалькі разоў выдаваліся ў Кіеве
і Маскве. Аднак неўзабаве “пралетарскі

крытык” М. Літвакоў стаў бэсьціць Лей
віка за “неразуменьне савецкага шляху
разьвіцьця”, “сацыяльны пэсымізм”. На
веданьне СССР адкрыла Лейвіку вочы на
сапраўдны стан справаў у “раі працоў
ных” і “краіне дружбы народаў”. У далей
шым савецкая крытыка перавяла Лейвіка
ў катэгорыю “дробнабуржуазных нацыя
налістаў”. Канчатковае пагаршэньне ад
носінаў з Саветамі выклікала пазыцыя
Лейвіка адносна падзеяў у Палестыне ў
канцы 1920х.
Увесь гэты час, да 1932 году, Лейвік
днём працаваў шпалернікам, а ўначы
пісаў вершы. Улетку 1932 году абвастры
лася ягоная хвароба – сухоты, і паэт з да
памогаю сяброў трапіў у санаторыю для
сухотнікаў у Дэнвэры, дзе правёў 3 гады,
а затым перабраўся ў санаторыю “Арбэ
тэр Рынк” у Лібэрты, штот НьюЁрк. Гэ
ты пэрыяд стаў найбольш плённым у яго
най творчасьці. Матывы яе з рэвалюцый
ных пераходзяць да інтраспэктыўнафіля
зофскіх, паэт шукае сэнс жыцьця, ягоныя
маральныя і этычныя падваліны, выка
рыстоўваючы перш за ўсё біблійныя і ся
рэднявечныя сюжэты (“Вершы з раю”,
“Збаўленчая камэдыя”, “Зьвязаньне Іса
ка”, “Садом”, “Абэляр і Эляіза”). Ачу
няўшы ад хваробы, Лейвік наведаў у
1937 годзе Палестыну і выдаў кнігу пада
рожных нататак аб ёй.
Моцны ўплыў на далейшую творчасьць
паэта зрабіла Другая сусьветная вайна і

Усімі чаканага паразуменьня канфлікту ў БАЗА дзеля сумеснага правядзеньня

29-й Сустрэчы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі,
нажаль, не адбылося. Канфлікт прывёў да таго, што Сустрэча, праўдападобна, адбудзецца ў двух розных месцах, падрыхтаваная двума канфліктуючымі групамі. Каб даведацца больш інфармацыі пра падрыхтоўку гэтых
імпрэзаў завітайце на вэбстаронкі:
Нью-Ёрскага аддзелу БАЗА: http://baza-belarus.org
Галоўнай управы БАЗА: http://www.bazahq.org
Спадзяёмся, што інфармацыя, розьмешчаная там, аблегчыць вам нялёгкую за"
дачу выбару той імпрэзы, у якой Вы захочаце ўдзельнічаць.

Сябры аддзелу БАЗА ў Нью-Ёрку віншуюць Уладыку
Юрыя зь днём нараджэньня і зычаць здароўя, доўгіх гадоў жыцьця і ўсяго найлепшага.
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ваў мясцовы аддзел БНС. На эміграцыі
жыў у Каліфорніі, быў прадстаўніком
Кангрэсовага камітэту на гэты штат.
Часлаў Найдзюк – родны брат вядома
га выдаўца, аўтара “Беларусі ўчора і
сяньня” Язэпа Найдзюка.
27 жніўня 1950 г. у НьюЁрку выйшаў
першы нумар газэты “Беларуская тры%
буна” – першай беларускамоўнай газэ
ты ў ЗША. “Бел. трыбуна” выйшла на ме
сяц раней за “Беларуса” і была заснавана
Злучаным беларускаамэрыканскім дапа
маговым камітэтам (ЗБАДК). Рэдакта
рамі былі Мікалай Шчорс і Язэп Ляш
чынскі (Міхась Кавыль). Пазьней газэта
прапагандавала палітычную плятформу
Беларускага кангрэсовага камітэту. В
даньне перапыніла выхад ў лістападзе
1953 г. Выйшла ўсяго 17 нумароў.
31 жніўня 1975 г. памёр Віктар Аст%
роўскі. Віктар Астроўскі нарадзіўся ў
1912 г. на Пружаншчыне, дзе ў той час
настаўнічаў ягоны бацька. Вучыўся на
юрыдычным факультэце Віленскага ўні
вэрсытэту, потым скончыў агранамічны
факультэт Пазнанскага ўнівэрсытэту. У
1939 г. у Вільні быў арыштаваны саветамі
і высланы на восем гадоў у Варкуту. Уцёк
зь лягеру, прайшоў пешкі 300 км, каб вы
ратавацца – далучыцца да Арміі Андэрса,

ваяваў на Апэнінах, штурмаваў Монтэ
Касіна.
Па вайне жыў у Вялікабрытаніі, праца
ваў у вугальных шахтах, потым у Лёнда
не ў друкарні апэратарам друкарскай ма
шыны. Напісаў некалькі кніг па беларус
кай картаграфіі, а таксама публіцыстыч
ных брашур супраць апанэнтаў БЦР. Яго
ны бацька – Радаслаў Астроўскі – пера
жыў сына на год. Сьмерць сына моцна па
дарвала здароўе прэзыдэнта БЦР.

АГ

катастрофа эўрапейскага гэбрайства.
Зборнікі вершаў “Цуд у геце”, “Я ня быў
у Трэблінцы”, “Вясельле ў бары” напіса
ныя па выніках падзеяў той пары і наве
даньня лягераў уцекачоў у паваеннай
Эўропе. Адзінота чалавека і ягоная ня
здольнасьць спачуваць пакутам іншых ад
люстраваныя ў драматычнай паэме “У дні
Іёва” (1953). Лейвік стаў агульнапрызна
ным клясыкам літаратуры ідыш, былі
апублікаваныя ягоныя зборы твораў, яго
ныя вершы друкаваліся ў школьных пад
ручніках, яго запрашалі на розныя імпрэ
зы. Аднак духовыя пошукі паэта працяг

валіся, і ён пакрыёма стаў пытацца ў ся
бе: “ці мая краіна – Амэрыка?” У 1950 і
1957 Лейвік двойчы наведаў Ізраіль, і па
некаторых зьвестках меўся пераехаць ту
ды. Аднак у 1958 годзе прыйшла траге
дыя – яго разьбіў паралюш, і ў 1962 г. па
эта ня стала.
Лейвік дасюль застаецца адным з най
дасканалых майстроў лірычнафілязоф
скага радка на ідыш і клясыкам ня толькі
літаратуры на ідыш, але сусьветнай літс
ратуры. Ягоныя творы дасюль ставяцца
на сцэнах сьвету.

Газэта “ Б Е Л А Р У С ”

ÁÅËÀÐÓÑ

бясплатна надрукуе карот0
кія прыватныя паведам0
леньні й аб’явы некамэр0
цыйнага характару, вінша0
ваньні, запрашэньні, спачу0
ваньні ды інш.
Наконт разьмяшчэньня рэк0
лямы кантактуйце рэдакцыю.

Шаноўнае спадарства!
Калі ласка, не забывайцеся
своечасова працягваць пад
піску на “БЕЛАРУС”. Вы
даньне газэты чалкам зале
жыць ад вашай падтрымкі.
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Ю. Лапіцкі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
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