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Äàðàã³ÿ ñóðîäç³÷û!
Àä ³ìÿ Ðàäû Áåëàðóñêàé Íàðîäíàé Ðýñïóáë³ê³ â³íøóþ âàñ
ç 90-ì³ ¢ãîäêàì³ Ñëóöêàãà Çáðîéíàãà ×ûíó,ç íàøûì ñëà¢íûì Äí¸ì Ãåðîÿ¢.
Ñëó÷÷àê³,ÿê í³õòî ¢ íàøàé ã³ñòîðû³,çàñëóãî¢âàþöü ãåðîÿì³
çâàööà. Ìåë³ ÿíû àäâàãó ³ ìóæíàñüöü çìàãàööà çà ³äýàë,çà
âîëþ äëÿ ñâà¸é çÿìë³. Ñëóöê³ Çáðîéíû ×ûí çàñòà¢ñÿ íàçà¢ñ¸äû ¢ íàøàé ïàìÿö³ íå òàìó,øòî ¸í áû¢ çáðîéíûì – çáðî³
ñëó÷÷àê³ ìåë³ âåëüì³ ìàëà – à òàìó,øòî äçåñÿöü òûñÿ÷ áåëàðóñà¢ âûðàøûë³ áàðàí³öü äà àïîøíÿãà ñâàþ äçÿðæàâó.
Áûë³ ãàòîâûÿ àääàöü æûöüö¸, êàá æûëà áåëàðóñêàÿ Áåëàðóñü.
Øìàò ìû ïåðàæûë³ çà ãýòûÿ 90 ãîä. Ìàåì ñâàþ äçÿðæàâó,àëå êâîëàÿ ÿíà ÿø÷ý,à àãðýñ³¢íû ¢ñõîäí³ ñóñåä íÿ ìîæà
äà÷àêàööà çðó÷íûõ àáñòàâ³íà¢, êàá ³çíî¢ ÿå çàõàï³öü. Äàðàã³ÿ ñóðîäç³÷û,ïàìÿòàéìà ïðûêëàä íàøûõ ñëà¢íûõ ïðîäêà¢. Ðàçàì ç Ðàäàé ÁÍÐ ³ ç óñ³ì³ çìàãàðàì³ çà âîëþ ³ íåçàëåæíàñüöü, áóäçüìà ãàòîâûÿ áàðàí³öü íàø êðàé. ß âåðó,
øòî àáàðîí³ì ìû ÿãî ¢ ïà÷àòêó ãýòàãà 21-ãà ñòàãîäçüäçÿ íÿ
çáðîÿé, à íàøàé ðàøó÷àñüöþ ³ íàøàé ñàë³äàðíàñüöþ. Äà
íàøàãà ìîöíàãà ïà÷óöüöÿ ñïðàâÿäë³âàñüö³, äà íàøàé íåöÿðï³ìàñüö³ äà êðû¢äà¢ ³ çüíÿâàãà¢,õàï³ëà-á äàäàöü êðûõó
ëþáîâ³ ³ òàëåðàíòíàñüö³ àäíûõ äà äðóã³õ äû çàáûööà ïðà
ñâàå ¢ëàñíûÿ ³íòàðýñû äû àìá³öû³,êàá ïåðàìàã÷û ¢ñå ïåðàøêîäû íà íàøûì øëÿõó äà çüäçÿéñüíåíüíÿ ³äýàëà¢ íàøûõ
ñëà¢íûõ ñëó÷÷àêî¢.
Äûê äàïàìàæû íàì Áîæà!
Æûâå Áåëàðóñü!

Івонка Сурвілла, Старшыня Рады БНР

таршыня Рады БНР Івонка Сурвілла вы
ступіла са зваротам, у якім выказала сваё
стаўленьне да нядаўняй заявы прэзыдэнта
Расейскай Фэдэрацыі Дзьмітрыя Мядзведзева.
У сваім звароце Івонка Сурвілла адзначае, што “як
і Пуцін у 2002 годзе, цяперашні прэзыдэнт Расей
скай Фэдэрацыі Мядзведзеў выявіў, што расейская
палітыка адносна Беларусі не зьмянілася. Масква
працягвае свае намаганьні праглынуць наш край. Гэ
тым разам хоча гэта зрабіць знутры – угаварыць бе
ларусаў, што яны і расейцы ня толькі “неразрыўна
зьвязаныя”, але што яны грамадзяне той самай “са
юзнай дзяржавы”. І ня толькі суседзі, але і “адзін на
род” – піша Івонка Сурвілла.
Старшыня Рады БНР адзначае, што “незаконны
расейскабеларускі саюз быў прыдуманы маскоў
скімі стратэгамі супольна з Аляксандрам Лукашэн
кам, каб Крэмль мог умешвацца ва ўнутраныя спра
вы суседняй дзяржавы. Мядзведзеў выявіў сябе
хітрэйшым псыхолягам за Пуціна. Але яму варта
былоб зазірнуць у гісторыю дачыненьняў між на
шымі, быццамбы “братнімі” народамі... Яму варта
былоб пацікавіцца нападам Масквы на нашую
гістарычную дзяржаву – Вялікае Княства Літоў
скае – у 1654 годзе, той “невядомай вайной”, пра
якую Масква ўсё яшчэ маўчыць. За трынаццаць га
доў маскоўскія агрэсары тады выразалі палову на
сельніцтва нашай краіны. Паводле сёньняшніх
гісторыкаў, вайна гэтая сталася пачаткам заняпаду
нашай гістарычнай дзяржавы. Спадару Мядзьве
дзеву варта былоб пацікавіцца мноствам спробаў
Масквы адкрыць сабе шлях у Эўропу праз наш
край; захопам беларускіх земляў Кацярынай II, ан
тырасейскімі паўстаньнямі ў 19м стагодзьдзі,

нішчэньнем Масквой рэлігійнай і культурнай спад
чыны, нашай мовы; вывазамі ў Сібір працавітай
часткі беларускага народу; нападам расейскіх баль
шавікоў у 1918 годзе на нашу маладую дзяржаву
Беларускую Народную Рэспубліку; Слуцкім Зброй
ным Чынам, калі случчакі пайшлі паміраць, каб аба
раніць свой край ад бальшавіцкай навалы”, – нагад
вае старшыня Рады БНР.
Далей Івонка Сурвілла піша: “Варта прыгадаць
Курапаты, дзе растралялі дзесяткі тысяч беларусаў.
Варта прыпомніць таксама разбуральную дзей
насьць Хрушчова, які ў 1960я гады зьнішчаў у Бела
русі гістарычныя помнікі, каб сьцерці нашае слаўнае
мінулае з памяці народу. Раю спадару Мядзведзеву
задумацца над усім тым, што Масква пакінула нам у
спадчыну, уключна з Чарнобыльскай атрутай. Раю
пацікавіцца “рэфэрэндумам” 1995 году, калі ў інта
рэсах Масквы былі зьняважаныя сьвятыя беларус
кія сымбалі і беларуская мова, а таксама падтрым
кай Крамлём антыканстытуцыйнага перавароту ў
1996 годзе. А гэта толькі некалькі прыкладаў нама
ганьняў Масквы гістарычна сьцерці з паверхні Зямлі
суседні, быццамбы “братні”, народ. У дадзеным вы
падку Мядзведзеў далучыўся да гэтых намаганьняў,
карыстаючыся нагодай свайго канфлікту з Лука
шэнкам”, – лічыць Івонка Сурвілла.
На завяршэньне свайго звароту з нагоды высту
пу расейскага прэзыдэнта старшыня Рады БНР
піша: “Трэба спадзявацца, што беларусы зразуме
юць сапраўдны сэнс ягонай заявы і не дадуць гэтым
разам сябе падмануць. Наш найбольшы скарб – гэ
та незалежнасьць дэмакратычнай беларускай
дзяржавы”.

Радыё Свабода

Амэрыка і дзейнасьць расейскіх спэцслужбаў
Н

ядаўні скандал з абме
нам дзесяці расейскіх
шпіёнаў, арыштаваных
у Злучаных Штатах, а таксама
ягоны раптоўны працяг, узды
мае паўзабытыя старонкі дзей
насьці расейскіх спэцслужбаў у
Амэрыцы. Гэтая дзейнасьць бы
ла зусім не такая нягеглая і бяс
крыўдная, як прыгоды шпіёнска
га ланцуга, выкрытага ўлетку
2010 г., з спакушальнай маладой
прыгажуняй як тыповай ягонай
прадстаўніцай.
Гісторыя дзейнасьці расейскіх
спэцслужбаў у ЗША бярэ пача
так у канцы 19га стагодзьдзя,
калі царскія консулы пачалі сы
стэматычнае адсочваньне дзей
насьці эмігрантаў з Расейскай
імпэрыі. Другое дыханьне дзей
насьць расейскіх спэцслужбаў,
цяпер ужо ў бальшавіцкай інкар
нацыі, набыла пасьля ўсталя
ваньня камуністычнага пана
ваньня ў Расеі. З дапамогаю за
межнай агентуры ЧК (расейскіх
камуністычных спэцслужбаў)
напачатку 1920х гг. была ство
раная аб’яднаная Кампартыя
Амэрыкі, якая праз Камінтэрн
нелегальна працавала на выка

наньне прысланых з Савецкай
Расеі загадаў.
Кампартыя Амэрыкі, у якой ад
самага пачатку ўзьніклі варагу
ючыя міжсобку фракцыі, на
93%95% складалася з імігран
таў, народжаных паза Амэрыкай
– пераважна ва Ўсходняй Эўро
пе і былой Расейскай імпэрыі.
Ад сваіх пачаткаў Кампартыя
стала парабкам савецкіх маскоў
скіх гаспадароў, што выкарыс
тоўвалі ў сваіх спэцыфічных мэ
тах шчырыя памкненьні пра
цаўнікоўімігрантаў ды рады
кальных прафсаюзных актывіс
таў і сацыялістаў дабіцца сацы
яльнай справядлівасьці й паляп
шэньня ўмоваў працы.
Паралельна з камуністычнымі
структурамі былі створаныя не
пасрэдна савецкія, скіраваныя
перш за ўсё на выкананьне функ
цыяў эканамічных і палітычных
прадстаўніцтваў непрызнанага
Амэрыкай савецкага ўраду. Удзел
у наладжваньні працы савецкіх
нелегальных структураў у Амэ
рыцы бралі і выхадцы зь Белару
сі, сярод якіх – Міхаіл Барадзін
Грузэнбэрг зь Янавіч на Віцебш
чыне, які жыў ў 19071918 у ЗША,

дзе пасьля дзеіў як агент Камін
тэрну, перад тым як зрабіцца да
радцам Чан Кайшы ў Кітаі.
Напачатку 1920х гадоў ле
гальнаю структураюпрыкрыць
цём стала ўтвораная ў НьюЁрку
“ПрадуктоваАбменная Карпара
цыя”, якую Арманд Гамэр аб’яд
наў з амэрыканскім офісам англа
расейскай фірмы “АРКОС”, ства
рыўшы ў 1924 г. “Амэрыканскую
Гандлёвую Арганізацыю” (Ам
торг). Да прызнаньня Саветаў
прэзыдэнтам Рузвэльтам у 1933
г. Амторг выконваў, поруч з ган
длёвымі справамі, функцыі ды
пляматычнага прадстаўніцтва.
Што ня менш важна, Амторг
быў “страхою” для шматлікіх
агентаў ГПУ і НКВД, а таксама

зьнешняй выведкі ГРУ. Яны скла
далі пераважную большасьць
штату супрацоўнікаў. Празь іх
вёўся эканамічны ды вайсковы
шпіянаж, а таксама праца з фун
кцыянэрамі Кампартыі й аген
тамі, праз Кампартыю завэрба
ванымі. З адкрыцьцём у 1933 го
дзе амбасады ў Вашынгтоне і
кансулятаў у НьюЁрку, Сан
Францыска і Сіэтле, большасьць
шпіёнскіх функцыяў перайшла
да новых структураў, але поўная
каардынацыя і супраца ў неле
гальнай дзейнасьці засталіся.
З пачаткам сталінскай індус
трыялізацыі ў Саветах дзей
насьць расейскіх спэцслужбаў
па эканамічным шпіянажы ўзмоц
нілася, поруч з пашырэньнем
эканамічных сувязяў і гандлёва
га абароту паміж Саветамі й
ЗША. Даходзіла да кур’ёзаў,
калі агенты зьбіралі на заводах
тэхнічныя дадзеныя й чарцяжы,
якія ўжо былі пададзеныя ў да
сланых амэрыканскімі фірмамі ў
Саветы каталёгах.
Заканадаўчая сыстэма ЗША,
як краіны, якая перад тым амаль
не сутыкалася з праблемаю шпі
янажу замежных дзяржаваў, не

была падрыхтаваная да пера
сьледу савецкай агентуры, а так
сама нацыстоўскай агентуры
Нямеччыны, што прыкладна ў
тойжа самы час распачала ін
тэнсіўную дзейнасьць у вайско
вых галінах індустрыі й тэхналё
гіяў Амэрыкі. Паралельна зь пе
райманьнем тэхналёгіяў і заку
пам абсталяваньня Саветы імк
нуліся да пранікненьня ў амэры
канскія дзяржаўныя структуры
праз сваю разгалінаваную аген
турную сетку. Посьпеху ў гэтым
спрыяла вялікая дэпрэсія і “рас
чараваньне ў капіталістычнай
сыстэме”, што мэтанакіравана
культывавалася праз левую ін
тэлегенцыю і мастацкую твор
часьць. Жахам капіталізму су
працьстаўляліся посьпехі “зьзя
ючай бацькаўшчыны ўсіх пра
цоўных сьвету”, Савецкага Саю
зу, вакол якога быў пасьпяхова
створаны міт аб заможным
жыцьці, высокіх заробках, бяс
концых мажлівасьцях працы.
Праз вэрбовачную дзейнасьць
працаўнікоў, праз Амторг ды агі
тацыю Кампартыі тысячы амэ
рыканцаў былі ўведзеныя ў зман
Заканчэньне на бачыне 8
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Дзень беларускай салідарнасьці ў Гаазе
У Гаазе 16 кастрычніка сябры Бела
рускаЭўрапейскага Задзіночаньня
Бэльгіі і Францыі пры падтрымцы рад
нага БНР Зьмітра Піменава, прынялі
ўдзел ў пікеце салідарнасьці, арганіза
ванага грамадзкай ініцыятывай “Мы
памятаем”. Падчас акцыі адбыўся рас
паўсюд чарговага інфабюлетэня.

Дзень салідарнасьці
Кожны месяц у Беларусі і ў шмат якіх
краінах сьвету, праводзіцца Дзень бела
рускай салідарнасьці. Больш за 10 год та
му ў Беларусі адбылася сэрыя зьнікнень
няў і сьмерцяў вядомых палітыкаў і жур
налістаў, што выступалі супраць дыкта
туры Лукашэнкі. Некаторым зьніклым
былі вядомыя мэханізмы, што прывялі да
ўлады пракрамлёўскую дыктатуру, і гэта
стала адною з галоўных прычынаў іхняга
забойства, як непажаданых сьведкаў.
Тайна гэтых зьнікненьняў без сумневу
знаходзіцца ў кабінэтах КДБФСБ. Таму,
пакуль ў Беларусі ва ўладзе стаіць пра
крамлёўская мафія, няма надзеі на тое,
што вінаватыя ў гэтых злачынствах бу
дуць пакараныя. Некаторыя службовыя
асобы, што прыймалі ўдзел ў расьсьлед
ваньні гэтых злачынстваў, атрымалі вы
годныя працоўныя месцы ў камэрцыйных
структурах, створаных расейскімі спэц
службамі. Дабрасумленныяж сьледчыя
мусілі прасіць палітычнага прытулку ў дэ
макратычных краінах, каб захаваць сваё
жыцьцё. А шэраговыя ваканаўцы злачын
ных загадаў ніколі ня будуць мець магчы

масьці атрымаць прытулак ў эўрапэйскіх
краінах, бо яны прыраўноўваюцца да ва
енных злачынцаў.
Напярэданьні прэзыдэнцкіх выбараў
крамлёўскія шэфы беларускага дыктата
ра распачалі імітацыю шантажу і застра
шэньня сваёй марыянэткі з мэтаю зрабіць
яе больш згаворлівай і саступлівай. Тым
самым для наіўнага электарату і паліты
каўпапулістаў складаецца ўражаньне,
што Лукашэнка – самастойная палітыч
ная фігура, якая адстойвае беларускія ін
тарэсы. Рэальнаяж сытуацыя абсалюто

Кніжныя
падарункі

Ш

эраг менскіх бібліятэкаў і музэяў 5 лістапада
папоўнілі свае фонды асобнікамі кнігі Юрыя
Гарбінскага “Беларускі рэлігійны друк на За

хадзе”.
Цяпер наведнікі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Цэн
тральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа Нацыя
нальнай АН, Дзяржаўнага музэя беларускай літаратуры і
Літаратурнага музэю Максіма Багдановіча могуць пашы
рыць свае веды аб палітычным, грамадзкакультурным і рэ
лігійным жыцьці беларускай дыяспары ў заходніх краінах з
новай якаснай літаратурнай крыніцы.
Акцыю па набыцьці і перадачы кнігаў чытачам Баць
каўшчыны арганізаваў і прафінансаваў адзін з фундата
раў выданьня архіяпіскап БАП (Народнай) Царквы
Сусьветнага Амэрыканскага Патрыярхату Юры (Рыжы)
зь НьюЁрку.

На здымку: намесьніца дырэктара Нацыянальнай
бібліятэкі Беларусі Алена Даўгаполава і прадстаўнік
архіяпіскапа Юрыя (Рыжага) Генадзь Кокар пад час
перадачы кнігаў.

ва іншая! За часы свайго кіраваньня Лу
кашэнка зрабіў усё, каб поўнасьцю зьні
шчыць беларускую дзяржаўнасьць. Бела
рускія дзяржаўныя сымбалі былі замене
ныя на сымболіку савецкіх часоў. Право
дзілася і праводзіцца брутальная русыфі
кацыя краіны. Сыстэма адукацыі зьнішча
ная. Эканоміка Беларусі наўпрост зьвяза
ная з пастаўкамі расейскіх энэрганось
бітаў, што робіць яе залежнай ад капры
заў крамлёўскіх алігархаў.
Выконваючы загады сваіх крамлёўскіх
куратараў, Лукашэнка зьмяніў Кансты

туцыю краіны і перапісаў выбарчы ко
дэкс, ператварыўшы любыя выбары ў Бе
ларусі ў палітычны фарс. Ліберальная па
літыка эўрапэйскіх бюракратаў, кіруе
мых сваімі прагматычнымі мэтамі па пе
рапродажу расейскай вуглевадароднай
сыравіны, прывяла да фактычнай змовы
часткі карумпаваных эўрапэйскіх паліты
каў з мафіяй ў Крамлі. Па загадзе крам
лёўскай мафіі з удзелам нямецкіх спэц
службаў была праведзена маштабная
апэрацыя па разбурэньню дэмакратыч
ных партыяў і грамадзкай супольнасьці ў
Беларусі. Такім чынам была замацаваная
манаполія на палітыку за крамлёўскаю
марыянэткаю – Лукашэнкам.
Палітычны наіў слабой беларускай дэ
макратыі прыводзіць да ўродлівай формы
палітычнай актыўнасьці, што спрыяе
дыктатарскаму рэжыму. Спробы гуляць
па дэмакратычных правілах ва ўмовах
мафіёзнага кіраваньня краінаю заўсёды
будуць прыводзіць да паразы дэмакра
тычных сілаў.
Гульня ў дэмакратыю па правілах дык
татуры звычайна прыводзяць да банкру
цтва палітычнага даверу!
Ігнараваньне ідэалаў свабоды і дэма
кратыі ў інтарэсах транснацыянальных
мафіёзных груповак заўсёды прыводзіла
да сусьветнай нестабільнасьці, а ў нека
торых выпадках да ўзброеных канфліктаў
і мільёнаў чалавечых ахвяраў ні ў чым ня
вінаватых жыхароў Эўропы.
Гора ня можа быць чужым.
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Намесьнік дзяржсакратара ЗША наведаў Менск

Н

амесьнік памочніка дзяржсакратара ЗША
Дэніэл Расэл сустрэўся 17 лістапада ў
Менску з прадстаўнікамі апазыцыі. На
спатканьні прысутнічалі кандыдаты Яраслаў Раман
чук, Алесь Міхалевіч і Мікалай Статкевіч, а таксама
Аляксей Янукевіч (ад Рыгора Кастусёва), Сьвятла
на Навумава (ад Уладзімера Някляева), Зьміцер
Бандарэнка (ад Андрэя Саньнікава) і Павал Севяры
нец (ад Віталя Рымашэўскага).
Сустаршыня БХД П. Севярынец кажа, што асноў
наю тэмаю перамоваў, натуральна, сталі прэзыдэн

цкія выбары. “Сп. Расэл выказваў незадаволенасьць
маленькай колькасьцю апазыцыі ў складзе ўчастко
вых камісіяў. Пэўныя зрухі былі адзначаныя, але па
зыцыя ЗША працягвае заставацца прынцыповаю,
што да беларускіх уладаў.”, – кажа П. Севярынец.
Сам “хадэк” падымаў пытаньне гарантый Пазьня
ку, узьнятае раней Уладзімерам Някляевым, а так
сама палітвязьняў.
Сп. Расэл адзначыў, што ЗША не падтрымлівае
ніводнага кандыдата на гэтых прэзыдэнцкіх выбарах.

Янка ЖУЧКА
( 19282010)

У Бэльгіі 17 лістапада сёлета
памёр Янка Жучка, відны прад
стаўнік пасьляваеннай хвалі бе
ларускай эміграцыі на Захадзе,
вялікі патрыёт Беларусі і цудоў
ны чалавек.
Янка Жучка нарадзіўся ў вёсцы
Лучыны Нясьвіскага павету На
ваградзкага ваяводзтва даваен
най Польшчы (цяпер Клецкі раён
Менскай вобласьці). Як шмат ка
му зь ягонага пакаленьня, яму

часта даводзілася мяняць школы.
Ён скончыў 6 клясаў пад Польш
чаю, потым яго прынялі ў пятую
клясу савецкай школы, пад ня
мецкай акупацыяй ён вучыўся ў
сярэдняй тэхнічнай школе ў
Клецку, дзе дзейнічаў у Саюзе
Беларускай Моладзі. У 1944м ён
выехаў у Нямеччыну.
Пасьля заканчэньня вайны Ян
ка Жучка зарэгістраваўся ў ляге
ры перамешчаных асобаў у Рэ
генсбургу і паступіў у тамтэй
шую Беларускую гімназію, якою
кіраваў доктар Аляксандар Орса.
Атэстат сталасьці Янка Жучка
атрымаў у 1947 годзе, разам з вы
пускам, у якім былі Янка Запруд
нік, Кастусь Вайцяхоўскі, Юзэфа
Брэчка, Натальля Куліковіч, Ула
дзімер Цьвірка, Васіль Шчэцька.
Пасьля гімназіі Жучка здаў экза
мэн у нямецкую вышэйшую тэх
нічную вучэльню ў Карлсруэ, але
з прычыны вычарпанай квоты для
перамешчаных асобаў вучыцца

Паводле “Нашай Ніваы”
там ня стаў. У 1948 годзе, разам
зь сябрамі з гімназіі, ён выехаў
падзарабіць крыху грашай ў ву
гальных капальнях у Англіі (гэты
эпізод беларускага эмігранцкага
жыцьця вычарпальна апісаў док
тар Янка Запруднік у сваёй кніж
цы пра гісторыю гэтак званай
“Дванаццаткі”).
У 1950 годзе Янка Жучка атры
маў стыпэндыю на вучобу ў Лю
вэнскім унівэрсытэце ў Бэльгіі (у
гарадку Лювэн побач з Брусэ
лем), дзе паступіў на палітэхніч
ны факультэт і закончыў яго з
дыплёмам інжынэрабудаўніка. А
потым Янка Жучка стаў спэцыя
лістам у галіне сталёвых кан
струкцыяў эўрапейскага машта
бу. У 196885 г.г. ён працаваў у
рэдакцыі міжнароднага спэцыя
лізаванага часапісу “AcierStahl
Steel”, прысьвечанага выкарыс
таньню сталі ў будаўніцве – спа
чатку як тэхнічны, а потым як га
лоўны рэдактар.
І ўвесь час ён быў актыўны ў
жыцьці беларускай дыяспары
на Захадзе – як радны БНР, як
сябра Саюзу беларусаў у Бэль
гіі, як супрацоўнік газэты “Бе
ларус”.

Паводле Радыё Свабода
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Да 75(годзьдзя Ўладзімера Кузьменкі

У

ладзімер Кузьменка –
мастак рознаплянавы.
Яму аднолькава добра
ўдаваліся партрэты і краявіды,
нацюрморты і замалёўкі з щто
дзённага жыцьця.
Асабліва шмат увагі Ўладзі
мер надаваў старой, на вачах
зьнікаючай Вільні, яе ваколіцам.
Пісаў алеем і акварэльлю, алоў
кам і сангінай.
На адкрытай 2га кастрычніка
сёлета ў Доме нацыянальных
згуртаваньняў у Вільні (Raugyk
los g. 25) выставе, прысьвечанай
75годзьдзю мастака, прадстаўле
ная толькі вельмі невялічкая
частка ягонай творчай спадчыны.
Уладзімер Кузьменка нара
дзіўся 13га жніўня 1935 году ў
в. Запольле Клічаўскага раёну
Магілёўскай вобласьці. Падчас
Другой сусьветнай вайны быў

вывезены разам з маці, сястрою
Лідзіяй і братам Іванам у канцэн
трацыйны лягер (лягер сьмерці)
Майданэк на ўскраіне польскага
гораду Любліну, пасьля – на
прымусовыя працы ў Аўстрыю.
Брат, ня вытрымаўшы выпраба
ваньняў, неўзабаве памірае і на
заўсёды застаецца там, у Аў
стрыі.
Невядома, ці застаўсяб сярод
жывых і Ўладзімер, каліб лёс не
паслаў яму сябра ў асобе італь
янцамастака, які, заўважыўшы
ў хлопчыку здольнасьці да маля
ваньня, даваў яму паперу і фар
бы, вучыў маляваць.
Лягер, у якім знаходзіўся Ўла
дзімер, быў вызвалены вясною
1945 году войсками саюзьнікаў
па антыгітлераўскай кааліцыі.
Перад Уладзімерам і ягоными
блізкімі адкрылася магчымасьць
падацца на Захад. І маці ўжо за
пісалася была ў сьпісы эмігран
таў. Але Ўладзімер, убачыўшы
савецкія студэбэкеры ўпрыго
жаныя маладымі бярозкамі і над
пісам “За советскую Родину!”,
як узабраўся на адзін зь іх, так
чацвёра сутак, нягледзячы на
ўсе просьбы і ўгаворы, і ня зьлез
зь яго.
Паколькі ў Беларусі заставац
ца было небясьпечна, сям’я па
далася ва Ўкраіну. З год жылі
там. У 1946 годзе перабраліся ў
Вільню.
Маці ў хуткім часе захварэла
на сухоты і дзяцей – Уладзімера
і ягоную сястру Лідзію – прый
шлося аддаць у дзіцячы дом.

“Асоба і час” – 2

П

абачыў сьвет другі вы
пуск беларускага бія
графічнага альманаху
“Асоба і час”. Раней выйшлі пер
шы і трэці (прысьвечаны Ларысе
Геніюш) выпускі, і, магчыма,
дзякуючы крыху парушанай чар
говасьці, зьяўленьне другога ну
мару чакалі з асабліваю нецяр
плівасьцю. Часта менавіта другі
выпуск дае зразумець, наколькі
пэрыёдык жыцьцяздольны, на
колькі ў ім можа быць вытрыма
ны ўзровень, зададзены першым
нумарам. Прачытаўшы новы ну
мар альманаху магчыма сьцьвя
рджаць, што паводле ўзроўню,
разнастайнасьці і навуковай
значнасьці тэкстаў, ён зусім не
саступае папярэдняму.

Альманах пачынаецца артыку
лам Вольгі Івановай, прысьвеча
ным асабістым архівам беларус
кай нацыянальнай эліты канца
XVIII – пачатку ХХ стюст. Аў
тарка распавядае пра тое, якімі
шляхамі трапілі дакумэнты роз
ных дзеячаў (Адама Міцкевіча,
Яна Чачота, Зарыяна Даленгі
Хадакоўскага і шмат іншых) у
прыватныя калекцыі і дзяржаў
ныя архіўныя зборы Латвіі, Ле
тувы, Польшчы, Расеі й Украі
ны. Безумоўна, карысным для
дасьледнікаў будзе і дадатак да
гэтага артыкулу – паказьнік зга
даных пэрсанальных архіваў і
месцаў іх захаваньня.
Асноўны зьмест альманаху па
дзелены на тэматычныя блёкі. У
разьдзеле “Водгульле стагодзь
дзяў” прадстаўленыя тэксты, ге
роямі якіх выступаюць асобы ад
князя Вітаўта да генэрала Кі
прыяна Кандратовіча. Тут публі
куецца тэстамэнт уніяцкага мі
трапаліта Іосіфа Вельяміна Руц
кага, лісты Антона Люцыяна Не
кандаТрэпкі, прадстаўленыя да
чыненьні Максіма Горкага і Ада
ма Багдановіча... Інтрыгуюча,
але неяк незавершана, выглядае
своеасаблівы накід гісторыі ка
ханьня Эміліі Мэнке і Бранісла
ва Тарашкевіча, зроблены Ана
толем Сідарэвічам.
Асобны разьдзел альманаху
аддадзены юбілейным матэрыя
лам: да 50годзьдзя сьмерці Іва

Уладзімер трапіў у Пад
бродзьдзе, а Лідзія заста
лася ў Вільні.
У 1953 годзе Ўладзімер
паступае ў Менскую мас
тацкую вучэльню, а пась
ля ў Беларускі тэатральна
мастацкі інстытут. Пасьля
заканчэньня інстытуту ў
1965 годзе, дзе яму выкла
далі такія мэтры як Аль
герд Малішэўскі, Арлен
Кашкурэвіч, Хаім Ліўшыц,
Уладзімер працуе блізу 10
гадоў мастакомафарм
ляльнікам, на практыцы
рэалізоўвае прынцыпы са
цыялістычнага рэалізму ў
мастацтве.
Уладзімер быў натураю
далікатнаю, вольналюбі
ваю і цярпець ня мог унар
маванага, уціснутага ў пэў
ныя рамкі жыцьця, таму та
кая праца не задавальняла яго,
яму хацелася свабоды і незалеж
насьці, і ён вырашае вярнуцца ў
Вільню.
Калі напрыканцы 80х у Вільні
зьявілася “Сябрына”, ён тутжа
далучаецца да яе дзейнасьці, да
памагае ў афармленьні вечароў,
арганізацыі сустрэчаў зь вядо
мымі людзьмі зь Беларусі і Лету
вы.
На пачатку 90х становіцца ак
тыўным абаронцам незалеж
насьці Летувы. Бярэ ўдзел у мі
тынгах, пікетах, ідзе, нягледзе
чы ні на што, на барыкады.
У 1994 годзе, ён, у ліку іншых
беларусаў Летувы, быў узнага
на Жалтоўскага, да 80годзьдзя
Ўладзімера Караткевіча. Тут
жа публікуюцца матэрыялы з
архіваў Максама Лужаніна, у
тым ліку ягоны ліст да Юркі
Віцьбіча з 1932 г., а таксама
ліст Юркі Віцьбіча да Пятра
Глебкі з 1933 г.
У артыкуле Вольгі Гарбачовай
“Беларускі падарунак Уладзі
славу Міцкевічу” (гэта адзіны
артыкул у разьдзеле “Абрысы
дзён мінулых”) утрымліваецца
апісаньне ўнікальнага гістарыч
нага помніку – альбому фата
здымкаў, падараванага беларус
каю шляхтаю сыну Адама Міц
кевіча Ўладзіславу ў Менску ў
1861 г. Гэты альбом з 36 фата
здымкаў, на якіх адлюстраваныя
Наваградак з ваколіцамі, а так
сама дзеячы канца 1850х г.г.,
захоўваецца ў Польскай біблія
тэцы ў Парыжы.
Найбольш эпісталярных і мэ
муарных матэрыялаў прадстаў
лена ў разьдзеле з працяглаю
назваю “Пачнем зьбіраць зярно
к зярняці...” Тут зьмешчаныя
тэксты, зьвязаныя з асобамі Ва
сіля Быкава, Івана Замоціна,
Алекса Курзэма, Барыса Палоў
нікава і іншых. Аднак асаблівую
ўвагу эміграцыязнаўцаў і амата
раў беларускай гісторыі зьвяр
тае на сябе матэрыял Лявона
Юрэвіча “Чалавек, які трымаў у
руках Месяц”, прысьвечаны Аў
гену Вярбіцкаму. Гэтая асоба
пакуль амаль невядомая ў мэ
траполіі, у той час як у навуко
вых колах ЗША, таксама і ў ася
родзьдзі беларускіх паваенных

У. Кузьменка. Куток Вільні.
роджаны з нагоды 76й гадавіны
незалежнасьці Беларусі мэда
лём “Памяці 13га студзеня”. У
дэкрэце прэзыдэнта Альгірдаса
Бразаўскаса ў прыватнасьці га
ворыцца: “Гэтыя людзі ў студзе
ніверасьні 1991га году актыўна
абаранялі свабоду і незалеж
насьць Летувіскай дзяржавы і
ўнеслі свой уклад у міжнароднае
прызнанне Летувіскай Рэспуб
лікі”.
19га чэрвеня 2005 году Ўла
дзімера ня стала, але засталася
памяць аб ім. І гэтая выстава
ягоных працаў яскравы таму до
каз.
У адкрыцьці выставы ўзялі
ўдзел: дачка мастака Інга Лінг

Аўген Вярбіцкі.
эмігрантаў др Аўген Вярбіцкі
быў адметнаю фігураю. Наро
джаны ў 1922 г. недалёка ад Ма
ладэчна, ён у гады нямецкай аку
пацыі вучыўся ў адміністрацый
нагандлёвай школе, арганізава
най Барысам Кітом. Па вайне
скончыў унівэрсытэт у Мюнхэ
не, і ад гэтага часу стаў актыў
ным удзельнікам Студэнцкага
стыпэндыяльнага фонду. Ад
1949 г. Аўген Вярбіцкі жыў у
ЗША, дзе зрабіў выдатную
кар’еру, займаючыся праблема
мі ірадыяцыі ежы, у тым ліку
распрацоўкай ежы для амэры
канскіх вайскоўцаў і астранаў
таў.
Аднак і на эміграцыі няшмат
хто ведаў, што Аўген Вярбіцкі
ня толькі меў магчымасьць яшчэ
ў 1960 г. наведаць СССР, але і

віст (Швэцыя), сястра Лідзія
Кузьменка (Беларусь), былая
жонка Надзея Стараверава (Ле
тува), прадстаўнікі беларускай
супольнасьці краіны.
Выстава была адкрытая да
канца кастрычніка.
Шчыры дзякуй усім, хто спры
чыніўся да яе арганізацыі і ад
крыцьця.
Арганізатарамі выставы сталі
Віленскае беларускае таварыст
ва палітычных вязьняў і ссыль
ных, Дом нацыянальных згурта
ваньняў.

Валянцін СТЭХ,
Старшыня Віленскага бела'
рускага таварыства палітыч'
ных вязьняў і ссыльных
пакінуў па гэтым даволі грун
тоўную англамоўную справа
здачу. Магчыма меркаваць, што
гэтая справаздача была часткаю
сапраўднай (ня толькі турыс
тычнай) місіі Аўгена Вярбіцка
га. У альманаху разам з тэкстам
пра аўтара прадстаўленыя пера
клад тых месцаў справаздачы,
што адлюстроўвалі погляд наву
коўца на савецкі лад жыцьця і
нават утрымлівалі рэкамэнда
цыі амэрыканскім уладам аднос
на ўзьдзеяньня на СССР і яго
ных грамадзянаў. Гэты тэкст –
яскравы дакумэнт часоў “халод
най вайны” – дазваляе пагля
дзець на савецкую рэчаіснасьць
вачыма ня проста замежніка,
але беларуса. Шмат дадае ён і да
вобраза самога Аўгена Вярбіц
кага. Артыкул пра гэтага эмігра
цыйнага дзеяча ў новым выпус
ку альманаху “Асоба і час” па
вінен паспрыяць “вяртаньню”
др. Аўгена Вярбіцкага ў Бела
русь, у яе навуковагістарычную
прастору і памяць.
Якасныя публікацыі разна
стайных крыніцаў прыватнага
паходжаньня, што суправаджа
юцца добрымі камэнтарамі, пры
сьвечанымі і самім тэкстам, і
іхным аўтарам, і, што таксама
вельмі важна, таму часу, у які
ствараліся дакумэнты, не такая
частая зьява ў сучаснай Бела
русі. “Асоба і час” на сёньня
зьбірае, бадай, наймацнейшыя з
такіх публікацыяў, і другі вы
пуск альманаху гэта пацьвер
дзіў. Чакайма працягу!

Натальля ГАРДЗІЕНКА
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Беларусь за месяц
Дзесяць кандыдатаў?
Менавіта столькі чалавек зда
лі ў Цэнтарвыбаркам неабход
ныя 100 тыс. подпісаў. Най
больш, натуральна, “падпісала
ся” за Лукашэнку – 1 мільён 100
тыс. Па 100 тыс. набралі: лідэр
кампаніі “Гавары праўду” Ўла
дзімер Някляеў (180 тыс.), лідэр
“Эўрапейскай Беларусі” Андрэй
Саньнікаў (140 тыс.), намесьнік
старшыні партыі БНФ Рыгор
Кастусёў, а таксама Алесь Міха
левіч, намесьнік старшыні
Аб’яднанай грамадзянскай пар
тыі Яраслаў Раманчук, сустар
шыня БХД Віталь Рымашэўскі,
сацыялдэмакрат Мікола Стат
кевіч, эканаміст Віктар Цярэш
чанка, кіраўнік выдавецкай фір
мы “Трывіюм” Дзьмітры Ўс.
18 лістапада павінна адбыцца
афіцыйная рэгістрацыя кандыда
таў.
Нагадаем, што пра намер ба
лятавацца ў прэзыдэнты заявілі
ў верасьні 19 чалавек. Але част
ка ініцыятыўных групаў не былі
зарэгістраваныя, або сышлі з
дыстанцыі цягам збору подпі
саў, як старшыня лібэралдэма
кратаў Сяргей Гайдукевіч, які
ўдзельнічаў у выбарах 2001 і
2006 г.г.
Прэзыдэнцкія выбары, нагада
ем, пройдуць 19 сьнежня. На
самрэчжа выглядае на тое, што
кандыдатаў будзе не 10, а 12 –
дададуцца яшчэ “двое” – Су
праць Усіх і Байкот Выбараў. У
грамадзтве пануе апатыя, у тым
ліку і з прычыны вялікай коль
касьці апанэнтаў Лукашэнкі.

Эўропа заплоціць
2 лістапада Менск наведалі
кіраўнікі міністэрстваў замеж
ных спраў Польшчы і Нямеччы
ны Радаслаў Сікорскі і Гіда Вэс
тэрвэле. Іх візыт разглядаўся як
пазыцыя ЭЗ наконт прэзыдэнц
кіх выбараў.

праявіўся літаральна праз тры
дні, калі стала вядома, што ва
ўчастковыя выбарчыя камісіі
ўключылі ўсяго 183 прадстаўнікі
апазыцыйных партыяў – тады
калі было высунута 1 073 чала
векі. Такім чынам ва ўчастковых
камісіях будзе толькі 0,25% апа
зыцыянэраў.

за месяц да г. зв. “канстытуцый
нага рэфэрэндуму”, які пашы
рыў паўнамоцтвы Лукашэнкі. ІІ
і – 18 траўня 2001 г., за чатыры
месяцы да прэзыдэнцкіх выба
раў, ІІІі – 2–3 сакавіка 2006 г.,
за два тыдні да выбараў кіраў
ніка дзяржавы. Перад тым схо
дам быў жорстка зьбіты канды
дат у прэзыдэнты Аляксандар
Казулін, а Лукашэнка распавёў,
што Скарына жыў у Пецярбургу
і пісаў вершы.

І санкцыі, і мараторый

Візы ў Беларусь

Рада ЭЗ 25 кастрычніка падоў
жыла да 31 кастрычніка 2011 го
ду санкцыі ў дачыненьні да 41
высокага беларускага чыноўніка,
уключаючы Лукашэнку. Праў
да, адначасова з працягам сан
кцый падоўжаны мараторый ад
носна 36 чалавек.
Пад дзеяньне мараторыю не
трапляюць пяць чалавек – былы
камандзір брыгады спэцназу ўну
траных войскаў Дзьмітрый Паў
лічэнка, два былыя міністры ўну
траных спраў Юрый Сівакоў і
Ўладзімер Навумаў, былы ге
нэральны пракурор Віктар Шэй
ман і кіраўнік ЦВК Лідзія Ярмо
шына.

Пра гэта заявіў памочнік прэ
зыдэнта Беларусі па пытаньнях
фізычнай культуры, спорту і
разьвіцьця турызму Ігар Заічкоў.
Рабіцца гэта будзе “ў мэтах
разьвіцьця ўязнога турызму ў
Беларусь”, каб у краіну маглі
прыехаць ня толькі заможныя
турысты, але і людзі, што ашча
джаюць на падарожжах.
Разглядаецца некалькі вары
янтаў: адмена візаў, адмена кон
сульскіх збораў і зьніжэньне
кошту візаў.
“У тойжа час мы ня хочам па
трапіць у сытуацыю, пры якой
Беларусь адменіць візы для, на
прыклад, грамадзян краінаў Эў
разьвязу, а ЭЗ гэтага ня зро
біць”, – кажа Заічкоў.

Чавэс дапаможа
6 кастрычніка ў Менску з афі
цыйным візытам гасьціў прэзы
дэнт Вэнэсуэлы Ўга Чавэс. Гэта
быў ягоны пяты прылёт у на
шую краіну. “Не хачу быць
тваім даўжніком ня толькі ў ма
тэрыяльным сэньсе. Я табе кля
нуся, што мы для Вэнэсуэлы
зробім столькі, што ты ніколі
не пашкадуеш, што з намі зьвя
заўся», – заявіў Лукашэнка. Ча
вэс таксама выказаў удзяч
насьць беларускаму кіраўніку
за дапамогу і падтрымку. Кажу
чы аб пастаўках нафты, Чавес
зазначыў: “Мы ведаем, што ва
шыя НПЗ маюць патрэбу ў наф
це. У Вэнэсуэлы самыя вялікія
запасы нафты. У беларускіх на
фтаперапрацоўчых заводаў бу
дзе нафты на 200 гадоў”.

Самотных людзей более
У Беларусі няўхільна павяліч
ваецца колькасьць адзінокіх лю
дзей і людзей, што жывуць ад
ныя (самотна).
Так, пад дыспансэрным назі
раньнем у арганізацыях аховы
здароўя на пачатак году знахо
дзіліся больш за 149 тысяч са
мотных грамадзянаў сталага ве
ку і больш як 542 тысячы такіх,
якія пражываюць самотна”. Уся
гож у Беларусі 2,5 млн пэнсія
нэраў.

№ 574 Лістапад 2010 г.
Зь 1 лістападу павялічыўся па
мер працоўных і сацыяльных
пэнсіяў. Працоўныя пэнсіі вы
расьлі на 10% (каля $16,6). Ця
пер сярэдняя пэнсія складзе 580
тысяч рублёў у месяц ($193).
Папярэдні раз пэнсіі павяліч
валіся некалькі месяцаў таму –
1 жніўня, рост склаў 12,5%.

Трэцяя лінія мэтро
Першы ўчастак трэцяй лініі
мэтро будзе пабудаваны да 2017
г. і будзе ўключаць сем станцыяў
і электрадэпо (працягласць 8,4
км). Раней меркавалася, што
першай станцыяй будзе “Каржа
неўская” (на выезьдзе на Слу
цак), але зза цяжкасьцяў будаў
ніцтва ад яе, відаць, адмовяцца.
Тады першай станцыяй стане
“Лошыцкая”, далей будзе стан
цыя “Аэрадромная”, якую пабу
дуюць у цэнтры комплексу
“Менсксіці”. За ёю будуць стан
цыі “Жукоўская”, “Вакзальная”
зь перасядкаю на першую лінію,
“Кляры Цэткін” і “Юбілейная”
– зь перасядкаю на другую лі
нію. Кошт будаўніцтва складае
45 млн даляраў, хуткасьць бу
даўніцтва – 1,25 км у год.
Таксама ў 2012 г. будуць уве
дзеныя ў строй тры станцыі мэт
ро, што будуюцца на першай
лініі (выезд на Берасьце).

Памёр Павал Лойка
Вядомы дасьледчык ВКЛ Па
вал Лойка памёр 22 кастрычніка
на 53м годзе жыцьця. Ён быў
аўтарам першых з моманту зда
быцьця незалежнасьці падручні
каў па гісторыі Беларусі – памя
таеце, такія зь белчырвонабе
лай вокладкай?

Павал Лойка – сын пісьмень
ніка Алега Лойкі. Гісторык, кан
дыдат гістарычных навук. Пра
цаваў у Інстытуце гісторыі, з
1994 па 2006 год быў загадчы
кам катэдры гісторыі Беларусі
старажытнага часу і сярэдніх вя
коў БДУ.

Дзень салідарнасьці
Абодва сустрэліся і з прад
стаўнікамі апазыцыі, і з Лука
шэнкам. Сікорскі потым заявіў,
што калі Лукашэнка правядзе
сумленныя выбары, то Эўропа
выдаткуе Беларусі 3 млрд эўра.
Лукашэнка ў сваю чаргу паабя
цаў, што выбары пройдуць сум
ленна. Маўляў, у 2001 і 2006 гг.
выбары ў Беларусі былі “надзвы
чай дэмакратычнымі” “Ніколі ў
нашай краіне не было, каб пар
лямэнт і прэзыдэнта выбіралі не
дэмакратычна, – запэўніў ён.
– Гэтыя выбары будуць дэмакра
тычнымі, бо вы гэтага хочаце”.
Паказчык таго, наколькі выба
ры будуць “дэмакратычнымі”

Усебеларускі сход
IVы “Усебеларускі народны
сход” пойдзе ў Менску 67 сьнеж
ня – за два тыдні да прэзыдэн
цкіх выбараў. Адпаведны ўказ
Лукашэнка падпісаў 13 каст
рычніка. Сход склікаецца ў мэ
тах рэалізацыі канстытуцыйнага
права грамадзянаў браць удзел у
абмеркаваньні пытаньняў дзяр
жаўнага і грамадзкага жыцьця.
На сходзе, у якім возьме ўдзел
2,5 тыс. “народных абраньні
каў”, Лукашэнку “блаславяць”
на новы прэзыдэнцкі тэрмін.
Іы Ўсебеларускі сход прай
шоў 19–20 кастрычніка 1996 г.,

У

8 лістапада на 89м годзе
жыцьця памёр мастак Міхаіл
Савіцкі. Савіцкі стаў вядомы
сваімі карцінамі на тэму вайну, у
прыватнасьці, “Партызанская
мадона” ды “Лічбы на сэрцы”,
што неадназначна ўспрымаліся
крытыкай. Так, зза карціны
“Лічбы на сэрцы” мастака віна
вацілі ў антысэмітызме.

Да Савіцкага было неадна
значнае стаўленьне. Ён прай
шоў нямецкі канцлягер і савец
кія фільтрацыйныя лягеры, але
быў аблашчаны савецкаю ўла
даю, стварыў цэлы шэраг карці
наў пра Леніна – і разам з тым
напісаў некалькі партрэтаў бе
ларускіх нацыянальных дзея
чаў.

Посьпех моладзі
Моладзёвая зборная Беларусі
па футболе (галоўны трэнер –
Георгі Кандрацьеў) заваявала
пуцёўку на моладзёвы чэмпіянат
кантынэнту, што пройдзе ў чэр
вені 2011 г. у Даніі. Супернікамі
беларусаў па групавым турніры
будуць Данія, Ісьляндыя і Швай
царыя. На тым турніры будзе ра
зыгрывацца пуцёўка на Алімпій
скія гульні ў Лёндане.

БАТЭ перамагае

Лукашэнка павысіў
заробкі і пэнсіі
Зь 1 лістападу мінімальны за
робак у Беларусі на лістапад
сьнежань устаноўлены ў памеры
400 тыс. рублёў (гадзінны мі
німальны 2 360 рублёў – 0,75 да
ляра). Такім чынам мінімальны
заробак павышаецца на 54%.
Таксама на 31% (да 118 тыс.)
павышаецца тарыфная стаўка
першага разраду, з памеру якой
устанаўліваецца і налічваецца
заробак бюджэтнікам і на 30%
стыпэндыі. Усё гэта робіцца на
пярэдадні прэзыдэнцкіх выба
раў.

Памёр Міхаіл Савіцкі

Менску 16 лістапада адбылася грамадз
капалітычная акцыя з нагоды Дня салі
дарнасьці зь сем’ямі зьніклых і палітыч
нымі вязьнямі. Актывісты палітычных партый і
маладзёвых рухаў зладзілі “Ланцуг неабыяка
вых людзей” на Кастрычніцкай плошчы ў Мен
ску, а таксама спрабавалі дайсьці да адміністра
цыі Аляксандра Лукашэнкі.
Напачатку акцыі яе ўдзельнікі сталі ўздоўж
праспэкту Незалежнасьці. Яны трымалі ў руках
партрэты Юрыя Захаранкі, Віктара Ганчара,
Анатоля Красоўскага, Зьмітра Завадзкага, прад
прымальнікаў Андрэя Бандарэнкі і Мікалая Аў
туховіча.
Незвычайнасьць Дню салідарнасьці 16 ліста
пада забясьпечыла блізкая пэрспэктыва прэзы
дэнцкіх выбараў у Беларусі. А характэрнай зья
вай была прысутнасьць аўтазакаў за Палацам

Барысаўскі футбольны клюб
БАТЭ выйшаў у 1/16 Лігі Эўро
пы. Гэта другі па прэстыжнасьці
футбольны турнір пасьля Лігі
чэмпіёнаў. БАТЭ датэрмінова
забясьпечыў сабе пуцёўку у
плэйоф ужо пасьля 4га туру
групавога этапу. Матчы 1/16
фіналу пройдуць у лютым – лё
саваньне 17 сьнежня. За часамі
незалежнасьці беларускія клу
бы такога посьпеху ня мелі.
Таксама ў лістападзе БАТЭ ў
сёмы раз стаў чэмпіёнам краіны
па футболе, дагнаўшы па коль
касьці тытулаў менскае “Дына
ма”.

Уласны карэспандэнт

рэспублікі і вялікая колькасьць сілавікоў у цы
вільным, якія здымалі на відэа твары і прамовы
ўдзельнікаў. Гэтыяж людзі кінуліся спыняць
удзельнікаў Дня салідарнасьці, якія скандавалі
“Жыве Беларусь” і “Свабоду Аўтуховічу”, ру
шыўшы да адміністрацыі прэзыдэнта.
Сілавікі ў цывільным перагарадзілі дарогу мо
ладзі толькі каля будынку Купалаўскага тэатру.
Яны пагражалі ўдзельнікам пакараньнем за пра
вядзеньне несанкцыянаванай акцыі. Усчалася
валтузьня, але нікога з моладзі не затрымлівалі.
Затым прамовіў Павал Севярынец.
Супрацоўнікі сілавых структур яшчэ доўга
заставаліся ахоўваць тэрыторыю, а ўдзельнікі
Дня салідарнасьці неўзабаве разышліся.
На завяршэньне Дня салідарнасьці актывісты
“Маладога фронту” пайшлі да касьцёлу
сьвятога Язэпа, каб памаліцца на ягоных
прыступках.

Паводле Радыё Свабода
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Ушанаваньне Дзядоў у Менску
Н

а заклік КансэрватыўнаХрысь
ціянскай Партыі – БНФ 31 каст
рычнікау цэнтры Менску сабра
лася вялікая грамада беларусаў. Ад га
дзіньнікавага заводу па праспэкце Скары
ны рушыла мэмарыяльнае шэсьце пад на
цыянальнымі БелЧырвонаБелымі сьця
гамі. Людзі несьлі крыжы, кветкі і транс
паранты “Ушануйма ахвяраў Курапат”,
“Дзяды”, “Ніякіх саюзаў з імпэрскай Ра
сеяй!” Шматкілямэтровы шлях праз цэн
тар сталіцы завяршыўся ў Курапатах. Ад
метнасьцю леташніх мерапрыемстваў
ёсьць ўдзел вялікaй колькасьці беларускай
моладзі. Хлопцы і дзяўчаты складалі аб
салютную бальшыню з чатырох тысячаў
удзельнікаў шэсьця і мітынгу.
Мэмарыяльны мітынг у Курапатах рас
пачаўся каля Трох Крыжоў на Кальварыі.
Людзі ўшанавалі хвілінай маўчаньня па
мяць рабочых, якія загінулі падчас і пась
ля катастрофы на дрэваапрацоўчай фаб
рыцы ў Пінску.
Быў заслуханы зварот Старшыні Бела
рускага Народнага Фронту “Адраджэнь
не” і КансэрватыўнаХрысьціянскай Пар
тыі – БНФ Зянона Пазьняка – “Сьвет
лыя Дзяды” (публікуецца ніжэй). Да лю
дзей зьвярнуліся з прамовамі сп. Алесь
Чахольскі, адказны сакратар Фронту і
Партыі, і сп. Юры Беленькі, выканаўца
абавязкаў у Беларусі старшыні Фронту і
Партыі. Яны павіталі ўдзельнікаў мэма
рыяльных мерапрыемстваў, падзякавалі
старэйшым узростам людзям, якія адо
лелі далёкі шлях, і павіталі беларускую
моладзь, якая вялікай грамадой далучы
лася ў гэты дзень да старэйшых.
Не згасае нашая народная памяць, па
ходню памяці старэйшыя перадаюць ма
ладзейшым. І гэта напаўняе душу радась
цю і аптымізмам. Ужо больш за два дзе

сяцігодзьдзі беларускія патрыёты ідуць
на Дзяды ў Курапаты. І мы ў той далёкі
час былі значна маладзейшымі, многія з
фронтаўцаў былі равесьнікамі сёньняш
ніх хлопцаў і дзяўчат. Менавіта з ушана
ваньня Курапатаў пачыналася змагарная
гісторыя Беларускага Народнага Фронту.

народ, што назаўсёды апанавалі нашую
зямлю. Але зноў і зноў адраджалася на
шая краіна. Вялікая лекцыя мінуўшчыны
для нас усіх – нельга пускаць акупанц
кую арду на нашую зямлю, трэба бара
ніць ад яе і яе паслугачоў нашую эўра
пейскую цывілізацыю. У нашыя дні адбы

Тут мы змагаліся за нашых Дзядоў і на
шую будучыню супраць антыбеларускага
рэжыму, які спрабаваў зьнішчыць спа
чатку магілы нашых пакутнікаў, потым
нашую памяць і культуру, а потым і са
мую Беларусь.
Расейскія камунаакупанты забівалі бе
ларусаў у Курапатах і безьлічы іншых
месцаў антычалавечай маскоўскай імпэ
рыі. Яны меркавалі, што забілі беларускі

ваецца чарговы этап змаганьня за Бела
русь. Вельмі важна зрабіць слушныя
крокі ў гэтай сытуацыі, калі вырашаецца
лёс краіны. Нельга ісьці за спадчыньніка
мі курапацкіх забойцаў, арганізатараў ге
нацыду. Нельга верыць заклікам блы
тальшчыкаў, якія разам з антынародным
рэжымам цягнуць людзей на “выбары”.
Выбараў няма, і сам дыктатар публічна і
цынічна неаднаразова прызнаўся ў тым,

што вынікі выбараў ужо вызначаныя.
Беларусы павінны адвярнуцца ад рэ
жыму. Няхай ён сам гуляецца ў свае “вы
бары”. Прадстаўнікі нашай партыі зьвяр
нуліся ў генэральную пракуратуру РБ з
патрабаваньнем прыцягнуць да адказ
насьці грамадзяніна А. Лукашэнку, які
публічна прызнаў, што ягоныя ўлады
сфальшавалі вынікі папярэдніх выбараў.
Генпракуратура рэжыму адказала патры
ётам цынічнаю адпіскаю аб тым, што “не
располагает такімі фактамі”. Рэжымныя
структуры дзейнічаюць супольна, пры не
беларускай уладзе няма праўды і спра
вядлівасьці. Але набліжаюцца перамены,
хістаецца несправядлівы лад, усталяваны
чужынцамі ў Беларусі.
Многія з маладых беларусаў адкрыта
кажуць аб тым, што ня могуць рэаліза
ваць свае творчыя здольнасьці, ня могуць
нармальна жыць на радзіме. І таму ма
раць зьехаць за мяжу і шукаць шчасьця ў
шырокім сьвеце. Гэтага нельга дапусь
ціць. Тут нашая зямля і нашая радзіма.
Толькі тут магчымае дастойнае жыцьцё і
шчасьце. Але за гэта трэба змагацца, як
змагаліся за будучыню нашыя продкі.
Моладзь, задумайся над гэтым у Курапа
тах і абяры свой шлях у жыцьці.
Грамада засьпявала гімн “Магутны Бо
жа”, усклала кветкі на магілы пакутні
каў, запаліла зьнічкі. Былі ўсталяваныя
крыжы, якія людзі пранесьлі праз горад.
У тойжа дзень сябры Каліноўскай ра
ды КансэрватыўнаХрысьціянскай Пар
тыі – БНФ усклалі кветкі і запалілі зьніч
кі каля Крыжа на месцы расстрэлаў бела
рускіх людзей катамі НКВД у менскім
парку Чалюскінцаў.
ІнфармацыйнаякамісіяБеларускагаНарод'
нагаФронту“Адраджэньне”іКансэрва'
тыўна'ХрысьціянскайПартыі–БНФ

Байкот – гэта мэханізм барацьбы
Выступ на лістападаўскім Сойме Кансэрватыўна'Хрысьціянскай Партыі – БНФ і Беларускага Народнага Фронту “Адраджэньне”
пер ужо чацьверты раз.
падкрэсьліваю, што ў сытуацыі, глуздых паводзінаў.
Сябры нашай Партыі ня му якая склалася, няма шмат выба
Антыбеларускі рэжым вельмі
сяць паддавацца агітацыйнай ру паводзінаў і шмат варыянтаў лёгка стварыў сабе, як я ўжо пі
фразеалёгіі людзей, якія не разь паводзінаў, а ёсьць рэальна саў раней, калектыўнага спа
біраюцца і кажуць, што ад бай толькі два: ілюзорны ўдзел і рынгпартнэра. Эфэктыўнасьць
коту рэжым зьнікне, абваліцца, сьведамы пратэстны няўдзел у яго дзеля падтрымкі кандыдату
перастане існаваць. У тупіковай фальшывых выбарах.
ры ўзурпатара ўжо цяпер у шмат
сытуацыі, у якой апынулася на
Удзел у фальшывых выбарах разоў пераўзыходзіць карыснае
шае грамадзтва, байкот дасьць могбы мець тактычнае апраў дзеяньне ад ролі былога Гайду
магчымасьць здабыць неаспрэч даньне ў тым выпадку, каліб кевіча. Згінаньне іх перад Маск
ныя аргумэнты дзеля доказу быў безумоўны і прызнаны аль вою і прарасейская рыторыка да
фальсыфікацыяў і непрызнаньня тэрнатыўны кандыдат, які вы ходзіць да непрыстойнасьці. Лу
выбараў у той час, калі ў выніку ступаўбы як аўтарытэт і кіраў кашэнку заставалася толькі пад
ушу сказаць некалькі зьмены эўрапейскай палітыкі ў нік усіх пратэстных сілаў. Га казаць журналістам, што ён і ро
словаў пра галоўную Эўропе рыхтуюцца прызнаць лоўнае патрабаваньне да альтэр біць, каб зьвярнулі ўвагу на гэ
нашую ініцыятыву – фальшывыя выбары ў Беларусі і натыўнай асобы – каб яна зыхо тых прэтэндэнтаў, гатовых на
байкот фальшывых выбараў. У нават успрыняць дыктатуру, ка дзіла зь беларускіх нацыяналь ват стратэгічную эканоміку
здаць маскоўскаму капіталу. Ка
цяперашніх абставінах гэта неаб лі яна пагодзіцца ляяльна ўзае ных інтарэсаў.
Пры такой раскладцы існуе лектыўны спарынгпартнэр сва
ходнасьць. Дачыненьні склаліся мадзейнічаць з Эўропаю, робячы
так, што магчымыя толькі два фармальныя саступкі. Для рэжы шмат варыянтаў і магчымасьцяў імі прамаскоўскімі і непісьмен
рашэньні: альбо, як заўсёды, ісьці му гэта будзе абазначаць індуль перамогі, бо ёсьць адзіны цэнтар нымі заявамі пра эканоміку ды
на фальшывыя выбары па сцэна генцыю на далейшае вынішчэнь кіраўніцтва, дзеяньняў і змагань энэргетыку выгадна адцяняе Лу
ру рэжыма, дзе ні кандыдаты, ні не беларускай культуры, мовы, ня. Тады магчымыя і “плошча” і кашэнку ў ролі гаспадара і аба
“шэсьце”, і “страйк”, і “ціск” і ронцы інтарэсаў Беларусі. Пара
электарат ня маюць ніякага ўплы школы і ўсяго беларускага.
Байкот непасрэдна не абва нават “рэвалюцыя” пры ўмове докс, да якога трэба было даду
ву на галасаваньне і служаць
мацца. Дадумаліся.
падставаю для апраўданьня фаль ліць рэжым, але можа абваліць падрыхтаванасьці грамадзтва.
Тое, што пры дапамозе рэжы
Некаторыя ў Эўразьвязе па
сыфікацыі, альбо другое рашэнь фальшывыя выбары і падрыхта
не – адмовіцца ад удзелу ў фаль ваць такім чынам наступную лік му, зьнешніх сілаў і псэўдаапазы глядзелі на гэта і вырашылі пад
шывым галасаваньні, на вынікі відацыю рэжыму, зьмяніць наст цыі зроблена цяпер, выключае, трымаць Лукашэнку, бо пэр
якога немагчыма ўплываць пра роі ў грамадзтве, даць яму сты практычна, усе варыянты маса спэктыва мець пашыраную Ра
мул для кансалідацыі ў альтэр вых падзеяў. Не падрыхтаванае сею ля сваіх межаў іх не захап
цэдураю аддачы сваіх галасоў.
грамадзтва, і няма адзінай пазна ляе. Два прарасейскія кандыда
Тут факталагічная частка ра натыву да рэжымнай улады.
Для пазбаўленьня ад антыбе вальнай альтэрнатывы. У такіх ты тым часам стварылі свой
шэньня. Але зыходзіць трэба
найперш з ідэалягічных, праў ларускага рэжыму грамадзтва умовах масавая зьява ня робіцца блёк. Усе астатнія ўвайсьці ў
ных і канстытуцыйных аргумэн трэба рыхтаваць. Праз байкот шырокім і кіруемым дзеяньнем, блёк адмовіліся. Знаёмая схема
таў: Лукашэнка ня мае права ба грамадзтва можа набыць новыя але ўзьнікае прастора для права “МілінкевічКазулін”. Калі гэтая
лятавацца на выбарах больш якасьці і аргумэнты, якія спатрэ кацыяў розных арганізаваных прамаскоўская схема будзе мець
чым два разы. Ён балятуецца ця бяцца пасьля Новага году. Ізноў групаў, для неадэкватных і бяз працяг, то выснова цьвёрдая –

М

ніякой “плошчы” 19 сьнежня
быць ня можа. Ад іх нават ў
Эўропе дыстансаваліся.
Тэарэтычна існуе магчымасьць
вельмі моцнага ўдару па неза
конных выбарах і па ўзурпатару,
уладу якога рэжым ня змогбы
перажыць. Дзеля гэтага пасьля
рэгістрацыі неабходна калектыў
ная заява ўсіх дзевяці “спарынг
партнёраў” у ЦВК з патраба
ваньнем выканаць закон і вы
ключыць са сьпісу кандыдатаў у
прэзыдэнты грамадзяніна Лука
шэнку, які ня мае законнага пра
ва балатавацца чацьверты раз.
Пры невыкананьні гэтага патра
баваньня ўсе дзевяць кандыда
таў адмаўляюцца ўдзельнічаць у
выбарах, каб не легалізаваць ан
тыпраўнае дзеяньне. Справу на
кіроўваюць у суд. Але на прак
тыцы такое немагчыма. Палова з
тых кандыдатаў цалкам несама
стойныя, нават крыніцы іхняй
несамастойнасьці невядомыя.
Нягледзячы на неспрыяльныя
абставіны, якія могуць узьнікнуць
для масавых мерапрыемстваў,
верагоднасьць “плошчы” мы не
здымаем з плянаў нашае дзей
насьці. Рыхтуемся, але рашэнь
не (тое ці іншае) прымем у адпа
ведны час. Шмат будзе зале
жаць ад колькасьці людзей, якія
ня пойдуць галасаваць. Адно з
патрабаваньняў (па якім будзе
прапанаваны мэханізм): “Новыя
выбары без Лукашэнкі!”

Зянон ПАЗЬНЯК,

Старшыня Беларускага На'
роднага Фронту “Адраджэнь'
не” і Кансэрватыўна'Хрысь'
ціянскай Партыі – БНФ
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Беларусь(Амэрыка: лёсы землякоў

Браты Чарныя
У

мястэчку Дукора, што пад Менскам, у канцы
19га ст. нарадзіліся трое братоў, якіх лёсам
закінула ў Амэрыку, дзе яны пакінулі значны
сьлед і памяць аб сабе.
У сям’і Чарных усяго разам было 6 дзяцей. Бацька, лю
бавіцкі хасід, рана памёр (1889 г.), і ўвесь цяжар узгада
ваньня 5 хлопчыкаў і дзяўчынкі лёг на маці, якая трыма
ла гарбарную крамку. Мястэчка Дукора, колішняя маё
масьць Сапегаў і Агінскіх, мела значную колькасьць гэб
райскага насельніцтва – блізу 600 чалавек у 1897 г., ка
ля паловы ўсіх жыхароў. У мястэчку жылі таксама та
тарскія сем’і, што займаліся гарбарствам і га
родніцтвам. Продак па лініі маці, Брохі Горавіц,
славуты рабін Ешаягу Горавіц, быў прыкладам і
натхненьнем для хлопчыкаў, калі тыя пачалі ву
чыцца ў хэдары (пачатковай рэлігійнай школе).
Посьпехі старэйшых братоў, Шмуэля і Боруха,
дазволілі маці аддаць іх вучыцца на рабінаў у
Менскі ешыбот. Акурат у той час, у 1880–1890
я гады, на беларускіх і летувіскіх землях узьнік
лі палітычнаграмадзкія рухі, што вызначылі гі
старычныя лёсы гэбрайскага народу. Гэта былі
гэбрайскі сацыялізм Бунду, сіянізм, аўтана
мізм – рух за культуру ідыш, і расейская сацыял
дэмакратыя. Беларускалетувіскія гэбраі (“літ
вакі”) спрычыніліся да заснаваньня і разгорт
ваньня ўсіх гэтых грамадзкіх рухаў, што пасьля
пераўтварыліся ў партыі. Браты Чарныя, пры
цягнутыя грамадзкімі віхурамі, так і не зрабілі
ся рабінамі. Лёс рыхтаваў для іх іншыя шляхі.

З заняцьцем Вільні немцамі ў 1915 г. Нігер апынуўся ў
Петраградзе і там працягваў дзейнасьць па разьвіцьці й
папулярызацыі літаратуры на ідыш. Не прыняўшы дзяр
жаўны перакул бальшавікоў, Нігер напрыканцы 1918 г.
перабраўся ў Вільню, дзе супрацоўнічаў у мясцовым
друку (“Ды Вох”, “Ды Нае вэлт”). Калі ў 1919 г. Вільню
захапілі палякі, Нігер быў арыштаваны як магчымы ка
муніст, і асуджаны на сьмерць. Дзякуючы заступніцтву
кіраўнікоў віленскай гэбрайскай грамады, што зьвярну
лася да Пілсудскага, а таксама пры дапамозе брата Бо
руха, які тады ўжо жыў у Амэрыцы, Нігеру было дазво

Браты Чарныя: Даніэль, Борух, Шмуэль.

Шмуэль Чарны (Шмуэль Нігер)
(1883-1955) – літаратурны крытык
Старэйшы з трох братоў, Шмуэль, напачатку хіліўся
да сацыялістычнага руху Па’алейЦыён, а затым стаў ад
ным з заснавальнікаў і актывістаў партыі сіяністаўсацы
ялістаў. У яго рана выявіліся літаратурныя здольнасьці,
і ён з 1906 г. пачаў друкавацца пад псэўдонімам “Нігер”
(алюзія на сваё прозьвішча папольску). За нелегальную
палітычную дзейнасьць НігерЧарны быў зьняволены і
сядзеў у турмах Кіева, Варшавы і Адэсы. Падчас першай
рускай рэвалюцыі 19051906 гг. Нігеру пагражала сьмя
ротнае пакараньне ад вайсковых трыбуналаў, але яму па
шанцавала вызваліцца, і ён вярнуўся ў Вільню, дзе пра
цягваў пісаць пагэбрайску і на ідыш у мясцовым друку.
У 1907 г. выйшаў ягоны крытычны артыкул пра твор
часьць пісьменьніка Шолема Аша, і гэта вызначыла кіру
нак дзейнасьці Шмуэля на ўсё наступнае жыцьцё. Ён
адыйшоў ад палітычнай дзейнасьці, але застаўся гэбрай
скім нацыяналістам, паставіўшы свае літарацкія тален
ты на службу ідысага руху. Нігер стаў займацца літара
турнай крытыкай і выдаўніцтвам, заснаваўшы літара
турны часапіс “Літарарышэ монатшрыфт” (Месячнік
літаратуры), імкнучыся ўвесьці ў літаратуру ідыш новыя
формы і тэмы, прыцягваючы маладыя таленты, сярод
якіх былі Ш. Аш, Д. Эйнгорн, Перац Гіршбэйн, Дэр
Ністар, Г.Д. Номбэрг.
У 19091913 гг. Шмуэль Нігер вывучаў філязофію і
крытычную тэорыю на ўнівэрсытэтах у Бэрліне і Бэрне,
не перарываючы актыўнасьці у ідыскім друку. Там Нігер
зрабіўся адным з лідэраў гэбрайскага нацыяналізму ды
яспары, крытыкуючы пагляды сіяністаў ды іх тэарэтыка
АхадГаама. У 1913 г. Нігер пачаў выдаваць штомесячны
часапіс “Ды ідышэ вэлт” (Гэбрайскі сьвет), які хутка
зрабіўся вядучым ідысцкім перыёдыкам па ўсім сьвеце.
Сярод тэмаў часапісу, якія Шмуэль Нігер уздымаў як
рэдактар, былі гісторыя і сучасны стан народаў Расей
скай імпэрыі, сярод якіх жылі гэбраі. У ліку гэтых наро
даў Нігер асабліва выдзяляў беларусаў, іхнюю мову, эт
награфію, пачаткі літаратуры. Па запрашэньні Нігера
А. Луцкевіч надрукаваў з працягам у некалькіх нумарох
часапісу нізку артыкулаў пра Беларусь і беларусаў. У
1913 г. Нігер таксама пачаў рэдагаваць Віленскі штога
довік “Дэр Пінкес” (Летапіс), што паклаў пачатак наву
коваму вывучэньню мовы і літаратуры ідыш. Менавіта ў
гэты час Вільня пачала рабіцца цэнтрам ідышлітарату
ры, пасунуўшы у гэтым асьпекце ўбок Варшаву і Адэсу.
У 1914 г. Нігер стаў рэдактарам фундамэнтальнай эн
цыкляпэдыі “Лексікон літаратуры і прэссы на ідыш”.

лена выехаць зь Вільні ў НьюЁрк, дзе і прайшлі наступ
ныя гады ягонага жыцьця.
Асноўным месцам працы Нігера стала рэдакцыя што
дзённай ідышгазэты “Дэр Тог” (Дзень), дзе ён загадваў
аддзелам крытыкі й меў адмысловую літаратурную ка
лёнку. Ён быў рэдактарам і дапісчыкам вядучага літара
турнага часапісу “Ды Цукунфт” (Будучыня) і актыўна
ўдзельнічаў у працы Гэбрайскага дасьледчага інстытуту
ІВО, як у віленскі, так і ў ньюёрскі пэрыяды дзейнасьці
гэтага інстытуту.
Па сваім значаньні як крытыка для літаратуры ідыш зь
Нігерам ня можа параўнацца ніводзін іншы крытык ані
перад, ані пасьля яго. Па ягонай сьмерці бібліяграфія
ягоных твораў складала 4083 пазыцыі, матэрыялы аб ім
– 1607 пазыцыяў. Ухвала або крытыка Нігерам літарата
раў фактычна была прысудам, які ствараў або зьнішчаў
рэпутацыі.
Сам Шмуэль ЧарныНігер быў заангажаваны фактычна
ў кожным зь літарагурных рухаў ідышлітаратуры і мовы
ў першай палове 20 ст. і паказаў кірункі разьвіцьця куль
туры на ідыш. Ён спрычыніўся да таго ўзроўню вы
кшталцонасьці й багацьця жанраў і стыляў, якія дасяг
нула культура на ідыш пасьля Першай сусьветнай вай
ны. Адным зь першых ён паказаў важнасьць навуковага
падыходу да разьвіцьця культуры ідыш, якой, у адрозь
неньне ад культураў навакольных народаў, няма як бы
ло спадзявацца на дзяржаўную падтрымку. Ягоны вялікі
архіў сёньня захоўваецца ў Інстытуце ІВО ў НьюЁрку.

Борух Чарны-Ўладэк (1886-1938) –
грамадзкі й прафсаюзны дзеяч
Другі з трох братоў, Борух, пасьля ешыботу рыхта
ваўся да паступленьня ў гімназію і зацікавіўся сацыя
лістычнымі ідэямі, стаў выкладаць у нелегальнай школе
для рабочых эканоміку і літаратуру. За гэтую дзей
насьць ён быў арыштаваны ў студзені 1904 году і правёў
паўгады ў Менскай турме, дзе пакрыёма выкладаў арыт
мэтыку і геаграфію “непісьменным мужыкам”. Выйшаў
шы зь зьняволеньня, Борух стаў сябрам партыі Бунд, і
пачаў весьці прапаганду сярод гэбрайскіх працаўнікоў
Менску. Падчас закліку да генэральнага страйку Борух,
які дзейнічаў пад псэўдонімам “Уладэк”, аб’явіў пра
сход у менскай харальнай сынагозе. У той дзень каля сы
нагогі сабраліся 10 тыс. чалавек, што вылілася ў найвя
лікшую працоўную дэманстрацыю ў тагачасным Мен
ску, і Ўладэка ўхвалялі як “новага Ласаля” (у гонар лідэ
ра нямецкіх рабочых у 19 ст.).

Затым 19гадовы Ўладэк быў абраны прадстаўніком ад
страйкуючых рабочых для ўдзелу ў перамовах з уласьні
камі і адміністрацыяй прадпрыемстваў. З таго часу бярэ
пачатак ангажаванасьць Уладэка ў працоўны рух і зма
ганьне за правы работнікаў, якім ён прысьвяціў сваё
жыцьцё.
Калі ў Менск на месца губэрнатаралібэрала Мусін
Пушкіна быў прызначаны Курлоў, паліцыя ўзмоцніла
пошукі рабочых лідэраў. Уладэк мусіў пакінуць Менск,
працягваючы дзейнасьць па гарадох і мястэчках Бела
русі пад мянушкамі “Шварц” і “Буне Брохэс”. У гэтыж
самы час Уладэк пачаў пісаць, дасылаючы вершы і прозу
ў літаратурныя часапісы. Шмат хто прадказваў яму літа
ратурную кар’еру, але Ўладэк для сябе вырашыў пайсьці
па шляху сацыяльнай барацьбы.
У 1907 г., як дэлегат ад Бунду, ЧарныУладэк
браў удзел у 5м зьезьдзе Расейскай сацыялдэ
макратычнай партыі ў Лёндане. Уражаны сі
лаю характару Леніна, Уладэк прагаласаваў за
яго пры выбарах у выканаўчы камітэт партыі.
Галасуючы насуперак інструкцыям Бунду,
Уладэк сваім голасам забясьпечыў унутрыпар
тыйную перамогу Леніну, аб чым сам Уладэк
пазьней моцна шкадаваў.
Вярнуўшыся назад, у атмасфэры палітычнай
рэакцыі й пашырэньня рэпрэсіяў, Борух Чарны
Ўладэк вырашыў эміграваць у Амэрыку. Неўза
баве пасьля свайго прыезду ў НьюЁрку у 1908
г. “малады Ласаль” ужо выступае на сходках
работнікаў на Ніжнім ІстСайдзе. У Амэрыцы,
дзякуючы прэсе і сьведчаньням паплечнікаў па
Бунду, Уладэк набраў рысаў паўлегендарнага
героя, яго з энтузіязмам запрашалі на сустрэчы
і лекцыі па ўсёй Амэрыцы. Аднак для рады
калізаванага барацьбою супраць царызму Ўла
дэка сацыяльныя канфлікты ў Амэрыцы падаліся занад
та млявымі, а дзеяньні мясцовых сацыялістаў і прафдзе
ячоў – нерашучымі й баязьлівымі.
Разам з тым, езьдзячы па Амэрыцы, знаёмячыся зь яе
людзямі й сацыяльнымі інстытутамі, Борух адчуў розьніцу
паміж становішчам працоўных у Амэрыцы і ў Расеі. У
ягоных поглядах на шляхі дасягненьня сацыяльнай
справядлівасьці адбылася зьмена. У 1916 г. Уладэк стаў
намесьнікам рэдактара асноўнай газэты на ідыш “Фор
вэртс” і ў тымжа годзе пачаў палітычную кар’еру ў Амэ
рыцы, арганізуючы кампанію па выбарах Мэера Лёндана,
першага кангрэсмэнасацыяліста ад НьюЁрку. У 1917 г.
сам Уладэк быў абраны ў заканадаўчую Раду алдэрмэ
наў НьюЁрку (аналяг сёнешняй Гарадской рады).
Уладэк браў актыўны ўдзел у працы дапамаговай арга
нізацыі для імігрантаў ХІАС, і дапамагаў у выпрацоўцы
заканадаўства для падтрымкі работнікаў і абяздоленых
ньюёркаўцаў. З утварэньнем камуністычных структу
раў у Амэрыцы Ўладэк падняўся ў абарону прафсаюзаў,
якія камуністы імкнуліся апанаваць праз субэрсыўную
дзейнасьць і раскол. У гэтай справе саюзьнікам яму быў
другі сацыяліст паходжаньнем зь Беларусі Давід
Дубінскі, адзін з найвядомых прафсаюзных лідэраў.
У 1934 г. Уладэк быў прызначаны мэрам Фіярэлам Ла
Гуардыя ў жыльлёвую камісію гарадской рады, і на гэтай
пасадзе ён актыўна агітаваў за пабудову таннага жытла
для працоўных. Калі ў Эўропе ўзьнікла пагроза фашыз
му, Уладэк стаў адным з стваральнікаў Гэбрайскага Ка
мітэту Працоўных, што аказваў дапамогу працоўным за
мяжою і змагаўся супраць антысэмітызму.
У 1936 г. Уладэк наведаў Палестыну і Эўропу, і ў тым
ліку Менск, дзе яму наладзілі ўрачыстую сустрэчу і далі
магчымасьць пабачыў турму і цэлю, у якой сядзеў у 1904
г. Саветы спрабавалі фліртаваць зь ім, перацягнуць на
свой бок, аднак Уладэк застаўся апанэнтам камунізму.
У 1937 г. Уладэк быў абраны ў гарадскую раду Нью
Ёрку ад Амэрыканскай працоўнай партыі, у дзейнасьці
якой Уладэк бачыў шмат пэрспэктываў па кансалідацыі
рабочага руху і пераадоленьні савецкіх і камуністычных
уплываў.
Прынцыповасьць, арганізацыйны талент і дзейнасьць
па ўдасканаленьні жыцьцёвых умовах працаўнікоў пры
несьлі Ўладэку шмат прыхільнікаў сярод ньюёркаўцаў.
Аднак неўзабаве сьмерць абарвала ягоную дзейнасьць. У
пахавальнай працэсіі, начале якой ішлі мэр Ф. ЛаГуар
дыя, губэрнатар Гэрбэрт Леман і сэнатар Робэрт Вагнэр,
узялі ўдзел некалькі сотняў тысяч чалавек.

Заканчэньне на наступнай бачыне
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Р э ц э н з і я Шчырая і хвалюючая споведзь
Пра кнігу Зоры Кіпель “Дні аднаго жыцьця...”

Г

эта вельмі незвычайная і
арыгінальная кніга. Тут у
адную шчырую споведзь
сабраныя і ўспаміны, і дзёньнікі,
і канкрэтныя апісаньні падзеяў,
і аналітычны матэрыял пра роз
ныя падзеі, сустрэчы, гутаркі,
пра кніжныя і пэрыядычныя вы
даньні. З кожнай старонкі паў
стае яскравае і непадробнае аб
лічча аўтара гэтай кнігі – чала
века асаблівага і па сваім інтэ
лекце, і па вопыту жыцьця, і па
асэнсаваньню таго, што адбыва
лася навокал. Зора Кіпель (да
замужжа – Савёнак) была вель
мі значнаю постацьцю ў жыцьці
беларускай эміграцыі цягам
другой паловы мінулага ста
годзьдзя. Адразу мушу ўдаклад
ніць: не толькі ў абсягу і ася
родзьдзі эміграцыі. Тое, што ра
біла і за што змагалася гэтая
жанчына, вызначае пэўныя ры
сы і накірункі ўсёй беларускай
нацыянальнай духоўнасьці не
калькіх дзесяцігодзьдзяў. Такія
думкі прыходзяць адразу, калі
пачынаеш чытаць гэтую нядаў
на выдадзеную ў Менску кнігу
Зоры Кіпель, названую “Дні ад
наго жыцьця...” з падзагалоў
кам: “Успаміны, артыкулы,
дзёньнікі”.
Дзёньнікі, распачатыя ў 1978
годзе, займаюць асноўную част
ку гэтага даволі аб’ёмістага па
памеры выданьня. Але мушу ад
разу зазначыць пэўную асаблі
васьць аўтарскай манэры, у якой
нібыта захаваны заклік чытаць
усё запар без усялякіх пропус
каў. Так, у гэтых запісах вельмі
многа падкрэсьлена асабістага,
прыватнага, падрабязнага ў апі
саньні звычайнага побыту што
дзённага жыцьця. Але за ўсім гэ
тым паўстае сваеасаблівае воб
разнае асэнсаваньне шматлікіх
падзеяў, учынкаў, размоваў, су
стрэчаў, пэўных тэндэнцыяў.
Мы, чытачы, пераносімся ў тыя
дні, у той побыт, адчуваючы не
паўторныя асаблівасьці таго ча
су. І – што таксама падаецца
вельмі каштоўным – перад намі
паўстаюць жывыя постаці мно
гіх выдатных дзеячоў эміграцыі,

якія прысьвяцілі сваю дзей
насьць і свае жыцьці захаваньню
і разьвіцьцю беларускай духоў
насьці і беларускай самабыт
насьці. Агульнае сэнсававоб
разнае ўспрыманьне многага,
пра што апавядаецца ў кнізе, уз
багачае сваеасаблівая ў ёй пры
сутнасьць – назавём гэта так –
Вітаўта Кіпеля, выдатнай знака
вай постаці беларускай культу
ры, спадарожніка жыцьця Зоры
Кіпель. Ягоныя каментары, заў
вагі, тлумачэньні, дапаўненьні
значна пашыраюць інфармацый
нае і вобразнае ўздзеяньне гэ
тай унікальнай кнігісповедзі.
Арыгінальна і цікава і тое, што
Вітаўт Кіпель, дапаўняючы
аўтарку, часам уступае ў дыя
лёг, спрачаючыся зь ёю. Бязь
межная шчырасьць і адкры
тасьць інтанацыяў, спавядаль
насьць – гэта перш за ўсё
уражвае, калі пачынаеш чы
таць старонкі гэтых “Дзён ад
наго жыцьця”.
Усё ў кнізе цікава: і ўспамі
ны пра дзяцінства ў даваен
ным Менску, і аповед пра
жыцьцё і вучаньне ў Рэгенс
бургу ў Нямеччыне. Там пачы
наліся многія цікавыя знаём
ствы, у тым ліку – як асаб
лівае – з Натальляй Арсеньне
вай. Потым было жыцьцё і на
вучанне ў Лювэне ў Бэльгіі,
замужжа зь Вітаўтам Кіпелем.
У 1955 годзе Зора і Вітаўт
прыехалі на сталае жыцьцё ў
Злучаныя Штаты Амэрыкі. Тут і
разгарнулася іх актыўная дзей
насьць.
З успамінаў і дзёньнікавых за
пісаў, сабраных у кнізе, паўстае
ўся аб’ёмнасьць і значнасьць
працы Зоры Кіпель у НьюЁрс
кай публічнай бібліятэцы па
стварэньню бібліяграфіі ўсіх бе
ларускіх выданьняў на эміграцыі
– пэрыёдыкі, кніжак, брашураў,
адозваў, паштовак ды іншага.
Усё рабілася вельмі нялёгка,
многіх трэба было пераконваць
у культурнай і сэнсавай знач
насьці таго, што робіць гэты на
род – беларусы, у якога такая
цікавая гісторыя і значная ду

Браты Чарныя
Заканчэньне з папярэдняй бачыны
Архівы Боруха ЧарнагаЎладэка захоўваюцца ў
бібліятэцы НьюЁрскага унівэрсытэту.
Сёньня імя Ўладэка носяць у НьюЁрку жыльлёвы
комплекс на Ніжнім ІстСайдзе, і невялікі парк на Ман
гэтане паміж вуліцамі Мэдысан, Джэксан, Ўотар і Гу
вэрнёр.

Даніэль Чарны (1888-1959) –
паэт і журналіст
Дзеля слабога здароўя Даніэль атрымаў толькі хатнюю
адукацыю, але змалку пачаў цікавіцца літаратураю і вер
шаскладаньнем. Пасьля Даніэль жыў з сваімі братамі
Шмуэлем і Борухам у Менску і Вільні. Першы ягоны
верш быў надрукаваны ў 1907 г. у выдаваным Г.Д. Ном
бэргам альманаху “Вінтэрблэтэр”, а ў 1908 г. у вілен
скай газэце “Ды Цайт” выйшла ягонае першае апавя
даньне. Падчас Першай сусьветнай вайны Даніэль пра
цаваў у арганізацыях па дапамозе бежанцам у Петра
градзе і Маскве (“ЕКОПО”, “ОРТ”). Нейкі час ён правёў
у войску, але быў камісаваны па стане здароўя. Даніэль

хоўная спадчына. Чытачы кнігу
знаёмішся і з тым, як Зора
Кіпель працавала над многімі
сваімі аўтарскімі выданьнямі, та
кімі, напрыклад, як пераклад на
беларускую мову славутага пом
ніка літаратуры ХІІ стагодзьдзя
– “Трышчан і Іжота”. У кнізе
“Дні аднаго жыцьця” прасочва
ецца працэс стварэньня многіх
вельмі цікавых бібліяграфічных
даведнікаў, такіх як “Купала і
Колас на Захадзе”, “Беларускі
тэатар у Амэрыцы”, “Беларусы
ў ЗША” ды шэрагу іншых. Рас

казваецца пра сумесны зь Вітаў
там Кіпелем удзел у напісаньні і
падрыхтоўцы артыкулаў і публі
кацыяў для газэты “Беларус” і
іншых беларускіх эміграцыйных
пэрыядычных выданьняў. У тым
ліку, напрыклад, пра падрыхтоў
ку “Запісаў Беларускага Інсты
туту Навукі і Мастацтва”, збору
твораў многіх беларускіх пісь
меньнікаў на эміграцыі – Міхася
Кавыля і іншых. Упэўнены, што
чытач з вялікаю цікавасьцю пра
чытае ўспаміны Зоры Кіпель пра
падрыхтоўку і прэзэнтацыю ўні
кальнай кнігі, у якой верш “А
хто там ідзе?” Янкі Купалы вы
дадзены на 81 мове сьвету.
Чытаючы “Дні аднаго жыць

ця”, мы разам з Зораю і Вітаўтам
Кіпелямі наведваем вельмі мно
гія сходы і канфэрэнцыі эмігра
цыі, такія як традыцыйныя раз у
два гады Сустрэчы Беларусаў
Паўночнай Амэрыкі, сьвятка
ваньні ў розных гарадох Дня не
залежнасьці – 25 Сакавіка,
удзельнічаем, як прадстаўнікі
беларускай культуры, у многіх
шматэтнічных сходах і фэстыва
лях, у Тыднях і Маршах Паняво
леных Народаў, у канфэрэнцыях
амэрыканскіх славянаведаў, у
Першым з’ездзе беларусаў сьве
ту ў Менску ў 1993 годзе, ад
значаем 100годзьдзе пабудо
вы слыннай Статуі Свабоды і
іншыя памятныя даты. Поў
насьцю падтрымліваем нега
тыўную ацэнку і палеміку з
кнігаю Дж. Лофтуса, якая
ганьбіць беларусаў і іхныя па
водзіны ў гады 2й сусьветнай
вайны. Лічу, што выказанае
многа гадоў таму адно з разва
жаньняў спадарыні Кіпель ня
страціла сваёй актуальнасьці і
сёньня: “Я лічу, што самае
важнае цяпер – навуковая ма
награфія з гісторыі Беларусі,
каб задаць тон, зьмяніць (ці
хоцьбы пастарацца мяняць)
устаноўленыя памылковыя тэ
орыі і асьвятленьні нашай
гісторыі”.
У кнізе “Дні аднаго жыцьця”
расказваецца пра вельмі
многія цікавыя і значныя па
дзеі, факты, сустрэчы. Ствараец
ца ўражаньне, што мы, чытачы,
разам з аўтаркаю і яе мужам на
ведваем беларускі летні цэнтр
адпачынку “БэлэрМенск”, што
быў у 100 км ад НьюЁрку, ад
праўляемся ў дзелавыя паездкі і
падарожжы ў Англію, Канаду,
Польшчу, Фінляндыю, Італію,
Бэльгію, сучасную Беларусь ды
іншыя мясьціны, сустракаемся з
многімі найцікавейшымі асоба
мі, такімі, напрыклад, як Жаклін
Кэнэдзі. Сярод сталых суразмоў
цаў Зоры і Вітаўта Кіпеляў –
шматлікія выдатныя дзеячы бе
ларускай культуры на эміграцыі:
Антон Шукелойць, Ян Запруд
нік, Вітаўт Тумаш, Вячка Стан

Чарны быў актыўным сябрам партыі “фалькістаў”
(Фолькспартэй), створанай славутым гісторыкам і гра
мадзкім дзеячам Шыманам Дубнавам (родам з Мсьці
славу), выконаваў абавязкі прадстаўніка партыі ў Маскве.
Супрацоўніаючы ў 19171918 гг. у фалькісцкіх выдань
нях, Чарны асьвятляў такія падзеі, як стварэньне Бела
рускай Рады, правядзеньне Першага Ўсебеларускага
кангрэсу, і абвешчаньне БНР, з сымпатыяй выказваўся
пра беларускі нацыянальны рух.
Бачачы ў Савецкай Расеі пэрспэктывы для разьвіцьця
гэбрайскай нацыянальнай культуры на ідыш, Чарны па
ступова зрабіўся “папутчыкам” і браў удзел у літаратур
ных і мастацкіх асацыяцыях “Культурліга”, “Маскоўскі
гурток гэбрайскіх літаратаў і мастакоў”, стаў рэдакта
рам камуністычных выданьняў “Дэр Эмэс” (Праўда),
“Ды Камуністышэ вэлт”, “Култур ун білдунг”. Па выда
вецкалітаратурных справах і для лячэньня Даніэль Чар
ны выяжджаў з Саветаў у Эўропу, жыў у Бэрліне, дасы
лаючы карэспандэнцыі й артыкулы ў вядучыя ідышгазэ
ты сьвету, найбольш у ньюёрскі “Дэр Тог”. У 1925 г.
Даніэль Чарны паспрабаваў дабрацца ў Амэрыку, дзе
ўжо жылі ягоныя браты, але на ЭлісАйлэндзе ён быў
прызнаны непрыдатным для ўезду і адасланы назад у
Эўропу, пра што Чарны напісаю сэрыю артыкулаў “Да
ЭлісАйлэнду і назад”.

кевіч, айцец Аляксандар Над
сан, Міхась Белямук, Мікола
Прускі, Том Бэрд, Аляксандар
Баршчэўскі, Юры Туронак ды
многія іншыя, усіх не пералі
чыш. Цікавыя былі сустрэчы і
гутаркі з прыехаўшымі зь Бела
русі Алесем Адамовічам, Гена
дзем Бураўкіным і іншымі...
Толькі паказальнік імёнаў зай
мае ў выданьні больш за 20 ста
ронак. Кожная такая згаданая ў
кнізе сустрэча, гутарка – вельмі
цікавая і нам, цікавая сваёй
зьмястоўнасьцю, праблемнапа
лемічнай накіраванасьцю, што
ня страціла сваёй актуальнасьці
і сёньня.
Так, у кнізе “Дні аднаго жыць
ця” вельмі многа асабістага, по
бытавага, сямейнага. Але за ўсім
гэтым – вельмі многа разважлі
вага, павучальнага, цікавага для
нас, сучасных чытачоў. У гэтым
блізкім да падрабязнага апісань
ні штодзённага жыцьця і побыту
адной сям’і і ў нязьменнай ўвазе
аўтаркі да сваіх дзяцей – Алесі і
Юркі – бачыцца сярод іншага і
пэўнае значэньне гэтай кнігі.
Паглыбляючыся ў яе чытаньне,
пераконваешся, што, безумоў
на, ёсьць пэўны глыбокі сэнс у
тым, што пра ўсё гэта так шчыра
і адкрыта распаведзена. І што ва
ўсім гэтым – сваеасаблівая пра
ява агульначалавечага значэнь
ня жыцьцёвага вопыту аднаго
звычайнага (і незвычайнага) ся
мейства.
Выданьне гэтай кнігі – добрая
памяць пра Зору Кіпель, найвы
датнейшую дзяячку беларускай
культуры мінулага стагодзьдзя.
Падзякуем Сяргею Шупу за
ўкладаньне гэтага вельмі знач
нага сёньня ў нашым духоўным
кантэксце выданьня, падзякуем
Вітаўту Кіпелю за дапамогу і за
ўсе так неабходныя тлумачэнь
ні. Цалкам згодны з вобразнаю
думкаю ўкладальніка, што ў гэ
тай кнізе “будучыя новыя Зоры,
новыя беларускія зоркі могуць
знайсьці натхненьне пры пошу
ку сваіх зорных шляхоў”.

Ванкарэм НІКІФАРОВІЧ

У канцы 1920х гадоў адносіны Чарнага з савецкімі
ўладамі пагоршыліся, і ён застаўся з савецкім паш
партам за мяжою, туляючыся па розных краінах –
Нямеччыне, Латвіі, Летуве, Польшчы. У гэты час Да
ніэль Чарны выдаў некалькі кнігаў сваіх вершаў, а
таксама празаічныя працы пра сваё дзяцінства ў Ду
коры й Менску. Чарны актыўна насьвятляў культур
нае і грамадзкае жыцьцё гэбраяў Усходняй Эўропы,
адкрываў для шырэйшага сьвету новых пісьменьні
каў і літаратараў, за што атрымаў неафіцыйны тытул
“амбасадар ідышлітаратуры”. Ягоныя апісаньні гэб
райскіх грамадаў міжваеннага часу, а таксама дзёнь
нікі дасюль застаюцца каштоўнымі сьведчаньнямі
жыцьця гэбрайства ў міжваенны пэрыяд, у тым ліку
на беларускіх землях.
З 1936 году Чарны настала асеў у Парыжы, дзе пра
цягваў сваю творчую працу. З пачаткам Другой сусьвет
най вайны і акупацыяй Францыі Чарны спрабаваў вые
хаць у Амэрыку і, нарэшце, у красавіку 1941 г. ён прые
хаў у НьюЁрк. Чарны адразу далучыўся да літаратурна
га працэсу на ідыш, зрабіўся саратаром саюзу гэбрай
скіх пісьменьнікаў і пасьля – Ідыш ПЭНклюбу. Д. Чар
ны працягваў актыўна пісаць, выдаў некалькі твораў, у
тым ліку кнігу пра сваё роднае мястэчка – “Дукора”
(1951). Á
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Каляндар“БЕЛАРУСА”
6 лістапада 1980 г. на 73м годзе
жыцьця памёр рэдактар газэты “Бела
рус” Станіслаў Станкевіч. Ён пахава
ны на беларускіх могілках у ІстБрансўі
ку. Магіла знаходзіцца ў апошнім (найда
лейшым) радзе – між магіламі Паўла
Андрусышына і сям’і Стагановічаў.

Беларускі царкоўны камітэт, 1950 г.: сядзяць: Хведар Высоцкі, а. Міка'
лай Лапіцкі, У.ладзімер Брылеўскі; стаяць: Расьціслаў Завістовіч, Сьвя'
таслаў Коўш, Міхась Сенька, Віктар Літаровіч.
якой стаў а. Мікалай Лапіцкі. Таксама на
сходзе 23 лістапада С. Коўш прапанаваў
зьвярнуцца да архіяпіскапа Міхаіла – эк

зарха канстантынопальскага патрыярха
ту, каб той прыняў “пад сваю духоўную
апеку й юрысдыкцыю ўсе беларускія па

Амэрыка і расейскія спэцслужбы
Заканчэньне з бачыны 1
і выехалі ў Саветы, шукаючы
лепшага жыцьця. Найбольш ма
саваю была міграцыя фінаў з
ЗША і Канады ў Савецкую Ка
рэлію, а таксама пераезд пэўнай
колькасьці гэбраяў і армянаў у
Гэбрайскую аўтаномію Бірабі
джан і Армянскую ССР. Вялікая
колькасьць спэцыялістаў з ЗША
дабраахвотна прыехалі на будо
ву і працу на трактарных і аўта
заводах, металюргічных прад
прыемствах, электрастанцыях.
Шмат хто адмовіўся ад амэрыка
нскага грамадзянства, што пазь
ней каштавала ім жыцьця. Але
ад рэпрэсіяў не ратаваў і амэры
канскі пашпарт. Савецкая рэаль
насьць вельмі хутка разьвейвала
ружовы туман у савецкіх сымпа
тыкаўамэрыканцаў. Шмат вядо
мых сваімі левымі паглядамі
пісьменьнікаў і журналістаў мя
нялі сваё стаўленьне да Саветаў,
робячыся зацятымі антыкаму
ністамі (напр. Э. Э. Камінгс, Дж.
ДосПасас, Макс Істман).
Тым ня менш доўгая дэпрэсія,
а таксама ўзмацненьне нацыс
тоўскага рэжыму ў Нямеччыне і
распаўсюджаньне яго ў Эўропе
сталі, поруч з шэрагам розных
іншых прычынаў, чыньнікамі,
якія надавалі Саветам прывабныя
рысы ў асяродках амэрыканскай
акадэмічнай і мастацкай інтэле
генцыі, урадоўцаў, інжынэраў і
тэхнічных спэцыялістаў. Шмат
хто ўважаў пераўтварэньне гра
мадзтва ў СССР за палітыку, па
добную на “Новы курс” Ф. Руз
вэльта і вартаю падтрымкі. Знач
ная колькасьць завэрбаваных
асобаў у разнастайных дзяржаў
ных арганізацыях, ад апарату
прэзыдэнта ды Дзярждэпарта
мэнту да Ўправы стратэгічных
службаў (УСС, папярэдніцы
ЦРУ), працавалі на савецкую
выведку і НКВД, а шмат таксама

4 сьнежня 2005 г. памёр Франціш
Бартуль. У ЗША ён прыехаў зь Вяліка
брытаніі, дзе быў вядомым дзеячам – уз
начальваў ЗБВБ. У Злучаных Штатах
таксама спрычыніўся да актыўнага гра
мадзкага жыцьця. Меў стаматалягічны
бізнэс, уваходзіў у кіраўніцтва БАЗА, ад
1982 г. узначальваў Раду дырэктараў
Фундацыі Крэчаўскага.
У сьнежні 1945 г. пачаліся заняткі ў
славутай гімназіі імя Янкі Купалы ў
Рэгенсбургу, што дала пуцёўку ў жыць
цё некалькім дзясяткам юнакоў і дзяўча
таў, якія потым зрабілі ўнёсак у беларус
кі рух на эміграцыі.

16 лістапада 1925 г. у Верацеях
Дзісенскага павету (сёньня – Докшыцкі
раён) нарадзіўся Аляксандар Качан,
які на эміграцыі ўзяў сабе імя Кастусь
Акула – пісьменьнік, грамадзкі дзеяч
(першы старшыня Згуртаваньня Белару
саў Канады). Акула заснаваў першае ў
Паўночнай Амэрыцы выданьне на бела
рускай мове – газэту “Беларускі Эмі
грант” (1948–1954), а ў 1974– 1997 г.г.
выдаваў часапіс “Зважай”.
К. Акула памёр 29 студзеня 2008 году ў
Таронта.
23 лістапада 1950 г. у СаўтРывэры
створаны Беларускі праваслаўны
царкоўны камітэт, у які ўвайшлі Ўла
дзімер Брылеўскі (старшыня), Сьвята
слаў Коўш, Міхась Сенька, Расьціслаў
Завістовіч, Віктар Літаровіч, Хведар Вы
соцкі. У гэтыж дзень была заснаваная
праваслаўная парафія сьв. Эўфрасіньні
Полацкай у СаўтРывэры, настаяцелем

рафіі, якія будуць паўставаць у Амэрыцы
стараньнем царкоўнага камітэту”.

дзеілі як агенты ўплыву Саве
таў. Ня дзіва, што шматлікія
найвышэйшыя асобы адміні
страцыі Рузвэльта знаходзіліся
пад савецкім уплывам, улучна з
дарадцам Гары Гопкінсам і віцэ
прэзыдэнтам Генры Ўоласам.
Савецканямецкае пагаднень
не 1939 г. адштурхнула ад Кам
партыі й ад СССР пэўную коль
касьць сяброў і сымпатыкаў. Ся
род іх быў Ўытыкар Чэмбарс,
журналіст і літаратар, які быў
сябрам КПЗША і савецкім аген
там. Чэмбарс сустрэўся з намесь
нікам дзяржсакратара Бэрлі і
назваў 18 савецкіх агентаў у
дзяржструктурах. Калі пра гэта
паведамілі прэзыдэнту Рузвэль
ту, той палічыў інфармацыю ня
вартаю даверу. ФБР таксама не
надало Чэмбарсу належнай ува
гі. Неўзабаве напад Нямеччыны
на Саветы і ўступленьне ЗША ў
Другую сусьветную вайну адсу
нулі ўсё гэта на другі плян. Вай
ною дзейнасьць Саветаў па вэр
боўцы агентаў разгарнулася яш
чэ шырэй, хоць па загадзе з
Масквы Кампартыя спыніла ак
тыўную вэрбоўку агентаў, пакі
нуўшы працу савецкім “прафэсі
яналам”.
У міжваенны час Саветы здо
лелі з дапамогаю легальных і не
легальных спосабаў пераняць
значную частку найноўшых тэх
налогіяў у вытворчасьці абста
ляваньня для авіяцыі, танкаў,
радыёсувязі, ваеннага флёту,
вытворчасьці сынтэтычнага бэн
зіну і каўчуку ды інш. Напрык
лад, у выніку набыцьця Амтор
гам 2 танкаў Крысьці, што былі
перапраўленыя ў Саветы як
“сельгасмашыны”, стала маж
лівым (падвеска Крысьці, ман
таж брані) стварэньне хуткас
ных савецкіх танкаў БТ і Т34.
Усё гэта дапамагло ўзмацнень
ню савецкага ваеннага і экана
мічнага патэнцыялу.

З пачаткам праграмы лэнд
лізу для СССР у 1941 г. пачаліся
масавыя пастаўкі ў СССР узбра
еньня для Чырвонай арміі. У
Амэрыку прыбылі сталыя савец
кія камісіі, што кіравалі замова
мі тэхнікі, абсталяваньня і матэ
рыялаў і паралельна вялі мэтана
кіраваную працу па выяўленьні
й набыцьці сакрэтных тэхналё
гіяў. Пад маркаю дапамогі Чыр
вонай арміі савецкая рэзыдэнту
ра актыўна папаўняла шэрагі
сваіх агентаў. Усягож, як вядо
ма, Саветы атрымалі па лэндлізе
амэрыканскай дапамогі больш
як на 11 млрд даляраў у тагачас
ных коштах, і ў тым ліку 14 тыс.
самалётаў, 8 тыс. гарматаў, 7
тыс. танкаў, 400 тыс. грузавікоў,
50 тыс. джыпаў, 2 тыс. лякама
тываў, 300 ваенных караблёў і
катэраў, вялікую колькасьць
харчу, 15 млн. параў абутку.
Вялікая колькасьць амэрыкан
цаў шпіёніла на карысьць Саве
таў па ідэалягічных або альтруіс
тычных матывах. Часам амэры
канцы дабраахвотна прапаноўва
лі свае шпіёнскія паслугі, як ма
лады фізык Тэадор Гол, што пра
цаваў у ЛёсАламасе ў сакрэт
ным Мангэтанпраекце па ства
рэньні атамнай зброі і лічыў,
што амэрыканская манаполія на
атам пашкодзіць сьвету. Цікава,
што Саветы распачалі атамны
шпіянаж у ЗША яшчэ ў 1940 го
дзе, амаль адразу па стварэньні
Мангэтанпраекту. Як вядома,
менавіта з дапамогаю інфарма
цыі ад удзельнікаў Мангэтан
праекту Клаўса Фукса ды шэра
гу драбнейшых агентаў Саветы

13 сьнежня 1910 г. у Малахоўцах
Слонімскага павету нарадзіўся Ўладзі'
мер Кабушка. Зазначым адну цікавую
акалічнасьць. Калі вырашалася пытаньне
аб набыцьці пляца пад могілкі для гай
лэндпаркаўскай парафіі Жыровіцкай Бо
жай Маці, Кабушка быў адным з тых, хто
найболей супраціўляўся такой ініцыяты
ве. Казаў, ня трэба нам тыя могілкі – і ўсё
тут. Натуральна, не паслухаліся, пагатоў
у 1956 г. у суседнім СаўтРывэры адкры
ліся могілкі парафіі сьв. Эўфрасіньні. І
вось такая іронія лёсу: Кабушка быў пер
шым, каго пахавалі на беларускіх могіл
ках у ІстБрансўіку. Ён памёр 21 ліпеня
1959 г.

змаглі выпрабаваць сваю атам
ную бомбу ў жніўні 1949 году.
Ня менш важна, што Сталін і Са
веты, маючы поўную інфарма
цыю пра колькасьць амэрыкан
скіх атамных бомбаў і патэнцы
ял іхняй прадукцыі, зрабілі вы
снову пра няздольнасьць Амэ
рыкі распачаць паўнамаштабны
атамны канфлікт. Па меркавань
ні спэцыялістаў, гэта падштурх
нула савецкае кіраўніцтва да
больш рашучых дзеяньняў на між
народнай арэне, такіх як ства
рэньне камуністычных урадаў у
Цэнтральнай Эўропе, блякадзе
Заходняга Бэрліну, падтрымцы
камуністаў у Кітаі, разьвязаньне
Карэйскай вайны ў 1950 г.
Пачатак халоднай вайны,
справа Чэмбарса і Алджара Гіса
ў 1948 г., стварэньне Камісіі па
антыамэрыканскай дзейнасьці і
т. зв. “макартызм” прыцягнулі
ўвагу да савецкага ўседазволу ў
ЗША і да неадэкватнага ўзроў
ню амэрыканскіх спэцслужбаў,
мелі пазытыўны вынік у справе
супрацьдзеяньня савецкай тыра
ніі, нягледзячы на тое, што пэў
ныя эксцэсы “макартызму” не
каторыя імкнуліся й імкнуцца
падаць як “таталітарызм ЗША”,
“новы фашызм”, “фіяска амэры
канскай дэмакратыі”.
Сьмерць Сталіна і частковае
выкрыцьцё злачынстваў каму
нізму праз Хрушчова адштурх
нулі значную колькасьць каму
ністычных сымпатыкаў, выклі
калі крызіс і заняпад Кампартыі
ЗША. У 1957 г. спыніў існавань
не яе галоўны друкаваны ворган
газэта “Дэйлі Ўоркер”. Шмат
гэбраяў, што падтрымлівалі
Кампартыю і Саветы або сымпа
тызавалі ім, зрабіліся пасьлядоў
нымі й перакананымі антыкаму
ністамі, калі стала вядома пра
перасьлед гэбраяў ў Саветах
праз “змаганьне з касмапалі
тамі”, “справу лекараў” і рас
стрэл у жніўні 1952 г. групы паэ
таў і літаратараў, што пісалі на

АГ
ідыш. Да іх асяродку належалі
“НьюЁрскія інтэлектуалы”, бы
лыя левакі, што зрабіліся анты
камуністамі, кансэрватарамі й
паўплывалі на грамадзкую дум
ку і палітыку Амэрыкі ў 1950я
–1970я гады.
З таго часу савецкая і расей
ская агентура ў ЗША перастала
кіравацца ідэёвымі матывамі.
Усе выкрытыя за апошнія дзе
сяцігодзьдзі агентыамэрыканцы
Джон Ўокер, Олдрыч Эймс, Ро
бэрт Гансан, Джэймс Нікалсан
ды іншыя рабілі сваю працу вы
ключна за вялікія грошы. Але,
як паказвае гісторыя, ня выклю
чана што ў будучым, уважаючы
на вялікую колькасьць расейскіх
імігрантаў у ЗША, спэцслужбы
Расеі будуць выкарыстоўваць
або ўжо выкарыстоўваюць для
вэрбоўкі новай агентуры поруч з
абяцаньнем грошай таксама па
трыятычныя ды ідэялягічныя ма
тывы.
Нягледзячы на заняпад каму
ністычных і расейскіх уплываў
цягам апошніх дзесяцігодзьдзяў
20 ст., левыя сэнтымэнты заста
ліся моцна інсталяванымі ў ака
дэмічных, журналісцкіх і мас
тацкіх колах Амэрыкі. Кампар
тыя ЗША, а таксама камунізм і
Саветы не знаходзяць такога
моцнага асуджэньня, як нацызм
і фашызм. Камуністычныя ідэі
ўспрымаюцца як добрая тэорыя,
якой не пашэнціла з практыч
най рэалізацыяй. Нажаль, з
усёй гісторыі камунізму ў Амэ
рыцы, а таксама расейскай ін
фільтрацыі й шпіянажу, ня ўсе і
не паўсюль у амэрыканскім гра
мадзтве зрабілі належныя выс
новы. І гэта бачна па манэры
трактаваньня новага выкліку
Амэрыцы – ісламскага фунда
мэнталізму, які праз камбіна
цыю ігнараваньня і браку разу
меньня можа стацца ў 21 ст. паг
розаю ня менш моцнаю за каму
ністычную ў 20 ст.
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Кастрычніцкі сход аддзелу БАЗА ў Нью(Ёрку

У

суботу, 9га кастрычніка 2010 го
ду, у Доме маракоў на Мангэтане
прайшоў чарговы сход НьюЁрс
кага аддзелу БАЗА. Падчас сходу адбыла
ся сустрэча беларускай грамадзкасьці з
маладзёвым апазыцыйным дзеячом зь Бе
ларусі, лідэрам руху “Маладая Беларусь”
Артурам Фінькевічам.

Артур Фінькевіч.
На пачатку госьць аддзелу сп. Фінь
кевіч, які быў адным з заснавальнікаў
Маладога Фронту і адседзеў некалькі га
доў у зьняволеньні за апазыцыйную дзей
насьць, даў ацэнку палітычнага становіш
ча ў Беларусі, распавёў пра перадвыбар
чую прэзыдэнцкую кампанію. Ён у пры
ватнасьці адзначыў: “Сытуацыя, яб ска
заў, кепская. Пазыцыя Лукашэнкі зра
білася слабейшая, здаваласяб, гэта доб
ра. Але цяпер узмацняюцца пазыцыі пра
расейскія. Не сакрэт, што Крэмль пера
качвае грошы для прарасейскіх кандыда
таў, наогул зьявілася апазыцыя прара
сейская, якой перад тым фактычна не бы
ло. На працягу некалькіх месяцаў ва ўсю
працуюць масавыя сродкі, грошы кінутыя
на тое, каб перацягнуць да сябе і асобных
дзеячоў, і цэлыя партыі. І гэта нядобра.
Калі зараз пры Лукашэнку мы ня маем

падтрымкі беларускай мовы і культуры,
дык прынамсі маем дзяржаву. Калі да
ўлады прыйдзе прарасейская апазыцыя –
мы ня будзем мець ані мовы і культуры,
ані беларускай дзяржавы.”
Прадстаўніком прарасейскай апазыцыі
ёсьць Уладзімер Някляеў. “Неблагі паэт,
але ў палітыцы нічым не зазначыўся, і
сродкі, на якія ён вядзе кампанію, гаво
раць за сябе. Выбар паміж Лукашэнкам і
Някляевам – гэта выбар паміж кепскім і
горшым.” Далей сп. А. Фінькевіч сказаў,
што, на ягоную думку, зь сёнешніх палі
тыкаў у Беларусі найлепш на пасаду прэ
зыдэнта пасаваўбы А. Мілінкевіч. Аднак
ён, нажаль, адмовіўся балятавацца, і гэ
та, як лічыць сп. Фінькевіч, ёсьць памыл
каю Мілінкевіча. Цяпер у перадвыбарчай
кампаніі сп. Фінькевіч і рух “Маладая Бе
ларусь” падтрымліваюць Алеся Міхале
віча.
Затым сп. Фінькевіч спыніўся на ролі
дыяспары ў падтрымцы дэмакратыі ў Бе
ларусі й заўважыў, што гэтая падтрымка
вельмі важная нават псыхалягічна, і не
абавязкова мусіць быць фінансавай. Вя
лікі ўплыў могуць мець звароты белару
саў – жыхароў і грамадзянаў краінаў
вольнага сьвету – да сваіх прадстаўнікоў
у парлямэнтах дапамагчы аднаўленьню
дэмакратыі на Бацькаўшчыне, інфарма
ваньне пра стан свабодаў і правоў чалаве
ка ў Беларусі і падобная дзейнасьць.
Затым адбылася нязмушаная гутарка
сп. Артура Фінькевіча з прысутнымі ў
выглядзе пытаньняў і адказаў. Прагучэлі
пытаньні пра рэйтынг Лукашэнкі, стан
эканомікі ў Беларусі, апінію госьця пра
паасобных кандыдатаў на пасаду прэзы
дэнта Беларусі, і чаму апазыцыйныя сілы
маюць гэтулькі шмат кандыдатаў замест
аднаго. Сярод іншых пытаньняў былі так
сама пытаньні, ці дрэнна тое, што палі
тычныя актывісты атрымліваюць грошы;
ці мае шанцы на перамогу Зянон Пазьняк
у выпадку вяртаньня ў Беларусь; за каго
будзе галасаваць моладзь. Сп. Фінькевіч
адказаў на гэтыя пытаньні, ахарактэрыза
ваўшы асобы А. Міхалевіча, А. Саньніка
ва, Р. Кастусёва, а таксама пракамэнта
ваў самаадвод “лібэралдэмакрата” Гай
дукевіча.
Свае думкі пра перадвыбарчую кам
панію выклаў яшчэ адзін госьць аддзелу
– сп. Сяргей Антусевіч, сябра Сойму
Партыі БНФ. Было дамоўлена, што па
шыраная сустрэча і гутарка зь ім адбу
дзецца на наступным сходзе НьюЁрскага
аддзелу БАЗА.
Падчас гутаркі з сп. Фінькевічам сваімі
думкамі пра сытуацыю ў Беларусі сёньня

Уплаты ў нью'ёрскі аддзел БАЗА
Ахвяраваньні й складкі:
Н. Гірэй . . . . . . . . . . . . . . . .50
К. Горба . . . . . . . . . . . . . . . .50
Ю. Кот . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Д. Кустаў . . . . . . . . . . . . . . .50
З. Кучараў . . . . . . . . . . . . .50
В. Міхайлава . . . . . . . . . . .50

А. Раманенка . . . . . . . . . . .50
М. Уласава . . . . . . . . . . . . .50
Н. Хоміч . . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Цяцерына . . . . . . . . . . .50

Шчыры дзякуй!

і пра сувязь яе з гістарычнымі падзеямі
мінуласьці падзяліўся былы старшыня
Галоўнай управы БАЗА Антон Шуке
лойць. Ён адзначыў, што падчас трагіч
ных падзеяў Другой сусьветнай вайны
нацыянальнаарыентаваныя беларусы яд
наліся і дапамагалі адзін аднаму дзеля
агульнай мэты, нават маючы розныя палі
тычныя перакананьні. “Юльян Саковіч
быў камуністам, але разам зь сьвятаром
В. Гадлеўскім, іншымі нацыянальнымі
дзеячамі працаваў на карысьць беларус
кай справе. Тады не зважалі на перака
наньні, мэта была ва ўсіх адная – неза
лежнасьць Бацькаўшчыны”.
У памяць паэта Анатолья Сысы, якому
ў гэтым месяцы (26 кастрычніка) споў
ніўсяб 51 год, спня Вялянціна Якімовіч
выступіла з інфармацыяй пра паэта, па
дзялілася сваімі ўспамінамі аб ім. Не
калькі зборнікаў Анатоля Сыса, у тым
ліку самы вялікі “Лён”, былі выдадзеныя,
дзякуючы энэргіі й фінансавай падтрым
цы спні В. Якімовіч. Прамоўца спыніла
ся таксама на адносінах да паэта шэрагу
вядомых палітыкаў, у тым ліку У. Някля
ева. Па словах В. Якімовіч, прынцыповая
пазыцыя А. Сыса падчас працы ў часапісе
“Крыніца” каштавала яму пасады паэтыч
нага рэдактара часапісу, ён быў звольне
ны тагачасным рэдактарам Уладзімерам
Някляевым. В. Якімовіч падкрэсьліла
трагізм лёсу паэта, які не знайшоў сябе ў
новых умовах апоніх дзесяцігодзьдзяў.
Валянціна Якімовіч прачытала шэраг вер

шаў ппаэта, якія былі з глыбокаю увагаю
сустрэтыя прысутнымі.
Затым у разьдзеле “Рознае” адбыліся
знаёмствы з іншымі гасьцямі аддзелу, з
тымі, хто першы раз прыйшоў на сход
НьюЁрскага аддзелу. Сярод гасьцей быў
таксама актыўны дзеяч беларускага гра
мадзкага руху ў Амэрыцы, старшыня ад
дзелу БАЗА ў НьюДжэрзі Юрка Азарка.
Хоць і ня першы раз на сходах у НьюЁр
ку, сп. Азарка цікава распавёў пра сябе,
пра дзейнасьць АмэрыканскаБеларуска
га Аб’еднаньня Моладзі й танцавальнага
гурта “Васілёк”, пра Сустрэчы Беларусаў
Паўночнай Амэрыкі. “Я нарадзіўся ў
НьюБрансўіку, вучыўся ў беларускай
школе, хаджу ў беларускую царкву. Раз
маўляю пабеларуску. Часам не разумею,
чаму моладзь зь Беларусі ня хоча гава
рыць пабеларуску, нібы стыдаецца сваёй
мовы. У нас тут мова і культура бацькоў
была і ёсьць у вялікай пашане.” Сп. Азар
ка таксама распавёў пра сваю працу па
будаўніцтве і рамонце мастоў, пра адзін
зь нядаўніх праектаў – рамонт Мангэтан
мосту ў горадзе НьюЁрку.
Затым шчыра і часам эмацыйна пра ся
бе і пра свае пляны распавядалі маладыя
госьці аддзелу, што прыехалі з розных
мясьцінаў Беларусі: Бабруйску, Горадні,
Менску. Размовы і калегаваньне пасьля
заканчэньня афіцыйнай часткі працяг
валіся пры напоях і сьціплым пачастунку
далей.

Віталь ЗАЙКА

Удзельнікі сходу .

Штомесячныя сходы
Нью-Ёрскага аддзелу БАЗА кіраўніцтва, калі дазваляюць абставіны,
стараецца праводзіць кожную другую суботу месяца.
Аб дакладным месцы і часе правядзеньня сходаў можна даведацца
наведаўшы ўэб-старонку аддзелу па адрасу: http://baza-belarus.org
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нашай гісторыі было нятолькі шмат слаўных
падзеяў і ўчынкаў, якімі мы можам ганарыцца й
іхныя ўгодкі належна адзначаць, але й нямала
незваротных стратаў ды ахвяраў, якія мы павінны былі
б годна ўшаноўваць.
Праўда, у нас угодкі Слуцкага паўстаньня называюцца
часам і днём памяці Беларускіх Герояў наагул, але ў гэ
тым злучэньні ўспамін іншых ад слуцкіх паўстанцаў, а
нязьлічальных нашых Герояў і Мучанікаў, звычайна
адыходзіць на другі плян, або й зусім губляецца.
Таму, на маю думку, нам трэба былоб устанавіць па
добнае да Амэрыканскага “Memorial Day” сьвята ды на
зваць яго “Днём Успаміну Загінулых ад Народагубства”,
ці “Ахвяраў Народагубства”, бо якраз ад гэтага ліха наш
Край найбольш у сьвеце пацярпеў.
Найбольш адпаведнай датай на гэта, таксама на маю
думку, быліб угодкі капітуляцыі Нямеччыны, 8га траве
ня 1945га году, што ў дзяржавахпераможніцах у 2й
сьветавай вайне, у тым ліку й ў БССР ды пасавецкай Бе
ларусі адзначаюцца як Дзень Перамогі, хоць у запраўд
насьці нашая Бацькаўшчына была найгорш пераможа
ная, бо ад яе, каб ня даць доступу да мора, была адрэза
ная немалая заходняя частка ей
нае тэрыторыі, а ад займіцкага
народагубства йз усходу й заха
ду, ды ад перасяленньняў у абод
ва бакі зьменшаў прапацыяналь
на да агульнага найбольшы лік
ейнага насельніцтва.
Тады мы, пэўна, і належна
чэсьціліб памяць ахвіцэраў ды
жаўнераў 1га палку дывізыі “Бе
ларусь”, што 25га жнівеня 1945
га году з палону ў французкім
месьце Шэрбургу былі амэры
канцамі аддадзеныя Саветам, ды
загінулі ў концлягерох, або па
ўміралі ў засланьні, што ў нас да
сюль належна не дасьледаванае, ды праз што няма
амаль нічога напісанага.
Тоеж, што праз тую зраду й няшчасьце напісанае, ды
мне ведамае – гэта два разьдзелы ў кнізе Канстантына
Акулы “Змагарныя дарогі”: “Дывізія Беларусь” (бач.
367374) і “Дывізія “Беларусь” пераходзіць да Амэры
канцаў” (бач. 425439), дзе сказбна быццам у дарозе ў
Савецкі Саюз лейтэнант Сасіновіч бедаваў, што яго мо
гуць за дэзэртырства разстраляць, ды яшчэ крыху ў
зьмешчанай на сеціве працы Ю. Грыбоўскага “Бела
рускі легіён СС, міфы і рэчаіснасьць”.
Мне здаецца, аднак, што надлейтэнанта Міхася
Сасіновіча, якога К. Акула зрабіў былым маёрам Чырво
нае Арміі, хоць ён такім ня быў, турбавала не адно пэў
ная савецкая кара, а больш, бяз сумневу, балела разлу
ка з каханай маладой і прыгожай жонкай ды харошань
кім, яшчэ немаўлём, сынком і ён нейкім чынам здолеў,
усёж, паслаць сям’і з Познаня паштоўку Чырвонага
Крыжа з кароткай весткай аб сабе.
Пасьля гэтага гады ні ад яго, ані празь яго ніякіх вес
так не было, дык ягоная жонка, аплакваючы пэўную
сьмерць любага мужа, з боязі сьледам за ім, як су
польніца ў супрацьдзяржаўных злачынствах, быць ад
дадзеная Саветам, засталася ў роспачным становішчы ў
Нямеччыне, без надзеі адной зарабіць на пражыцьцё з
малым сынам, або эміграваць кудыколечы зь ім, ды даць
яму, як хацелася, вышэйшую адукацыю.
Ейнае роспачнае становішча пагоршала яшчэ й таму,
што апрача страты мужа, і ейныя бацькі ўлетку 1947га
году паехалі ў Польшчу апекавацца двама непаўна
летнімі сынамі, што, адлучыўшыся ад сям’і, не пасьпелі
ўцячы на Захад,
З гэтае бяды выратаваў яе, нажаль, ня беларус, але
вельмі добры чалавекмадзяр, што, упадабаўшы запра
панаваў выйсьці за яго ўзамуж, на што, пераконаная
што аўдавела, яна згадзілася.
Былы слонімскі сьвятар, тады ў нямецкім мястэчку
Саўльгаў, што ў Вюртэмбэргу, выстараўся ёй развод з
прапалым на вайне бязь вестак Міхасём Сасіновічам і
28га сьнежня 1948га году Валянтына з роду Керна
жыцкіх ўзяла цывільны шлюб із Жоржам Штробэлям.
Тойжа сьвятар напісаў і мэтрыку нараджэньня/хрос
ту ёйнаму сыну, што дало магчымасьць айчыму яго
ўсвоіць.
Калі адчыніліся магчымасьці эміграцыі зь Нямеччыны
ў іншыя краіны, Штроблі наважылі падацца ў Амэрыку
й ў лістападзе 1950га году прыбылі ў Нью Ёрк, адкуль іх
ськіравалі на правінцыю да фармэра, дзе Жорж прапра
цаваў год даяром і даглядальнікам кароваў.
Пасьля гэтага ён знайшоў працу аўтамэханікам ў мяс
тэчку Гарфілд, што ў штаце Нью Джэрсы, дзе прапраца
ваў і пражыў з жонкаю да студзеня 1981га году.
Усьлед за гэтым я з маёй жонкай празь дзясяткі год

зрэдка зь імі сустракаліся й трымалі тэлефонную луч
насьць, але, хоць мяне гэта цікавіла, пытаць, ці ня было
вестак празь Міхася Сасіновіча, у ягонае былое жонкі
тады не выпадала.
Толькі нядаўна, калі ўжо ейны другі муж адыйшоў у
лепшы сьвет, я ўрэшт адважыўся ад яе штось даведацца
й зь ейнае ласкі атрымаў ведамую ёй інфармацыю.
Восьжа, Міхась Сасіновіч нарадзіўся 11га травеня
1919га году ў сям’і Рыгора й (імя непамятнае) Сасіно
вічаў у сяле Морач, Лунінецкага павету, Палескага вая
водзтва, тады пад польскім займом нашага краю.
У сям’і было чатырох сыноў: першы Іван, тады Міхась
і два малодшыя – Рыгор ды Хведар.
Іхны бацька, хоць і селянін, быў вельмі спраўны чала
век нятолькі ў сельскай гаспадарцы, але й меў выдатныя
здольнасьці да тарговага заработку, зь якіх неўзабаве
здарылася вельмі спорна скарыстаць.
Сяло Морач бо было адно 2,5 кілямэтры ад польскае
мяжы з Савецкім Саюзам і польскі ўрад, дзеля аховы ад
бандыцкіх нападаў зза тае мяжы ды наагул, паставіў там
адзьдзел Корпусу Аховы Памежжа, або КОП, ад “Korpus
Ochrony Pogranicza”.

№ 574 Лістапад 2010 г.
Усіхнія бо нятолькі намеры, а ўвесь лад жыцьця неўза
баве зьмяніла, як ніхто й ніколі раней ня мог уявіць,
прыйшлое йз успалымелай 1га версьня 1939га году
другой сьветавай вайною савецкае займо.
Гэтая зьмена ўлады прынясла й зьмену адвечных
людзкіх вартасьцяў, як сумленнасьць, стараньне зда
быць дабрабыт, добразычлівасьць да іншых, на падліз
ную хітрасьць, здабычу пражытку круцельствам, ка
рысьць сабе з пашкоды іншым ды больш падобнага.
Разам з гэтым настала ўвесьчасная ў савецкім раі ня
стача нават самых неабходных тавараў ды мусовасьць
прастойваць як не днямі, ці начамі, дык доўгімі гадзінамі
ў чэргах, калі зрэдка якіяколечы з гэтых тавараў зьяў
ляліся ў нешматлікіх быццамбы каапэратыўных, а па
праўдзе ў дзяржаўных крамах.
Найстрашней, аднак, быў бязьлітасны дзяржаўны тэ
рор, што пагражаў арыштам і вывазам у Казахстан, ці
Сібір нятолькі “клясавым ворагам”, г. зн. замажней
шым, ці служылым пры папярэдніх уладах людзям, але й
кожнаму, каго хтось самахоць, або пад прымусам бязь
віны ўдаў.
Ув абліччы гэтых новых абставінаў і небясьпекі
Міхасёў бацька, Рыгор Сасіновіч,
пакінуў хату й гаспаларку ў Мора
чы, ды перабраўся ў Заастравечча,
дзе сам і ягоныя падрослыя сыны
сталі працаваць работнікамі ў
адабраных ад іх мліне й тартаку.
Міхасяж Сасіновіча, ня гледзя
чы на ягоную “клясавую варо
жасьць”, навесну 1940га году Са
веты забралі ў Чырвоную Армію,
але на шчасьце не паслалі ў глыб
Расеі, а пакінулі на службе ў шмат
мільённым войску, што Сталін
сьцягнуў у Заходнюю Беларусь і
Ўкраіну, рыхтуюючыся да нападу
на немцаў.
Тымчасам памятная Міхасю йз выпадковае сустрэчы
ў 1938м годзе ў Заастравеччы дзяўчына, Валянтына
Кернажыцкая, што пачала трэйці год навукі ў гімназыі
ймя Ўладыслава Сыракомлі ў Нясьвіжы, пасьля за
крыцьця Сваетамі тае школы, вярнулася дамоў і ад ве
расьня 1940га году стала разам зь ейнымі двама малод
шымі братамі наведваць адчыненую тады ў родным мяс
тэчку савецкую дзесяцігодку.
Іхная навука ў гэтай школе патрывала, аднак, толькі
да Вялікадня 1941га году, бо пасьля гэтага сьвята Ва
лянтыну паклікалі ў кацылярыю дырэктара, які паведа
міў, што за наведваньне царквы й пяяньне ў царкоўным
хоры, ды прыслугоўваньне сьвятару яна з абодвымі бра
тамі выключаныя йз школы.
Гэтая бязбожніцкая кара яшчэ больш упэўніла сям’ю
Кернажыцкіх у трывозе, што й іх у чарговым зь няспын
ных вывазаў неўзабаве забяруць і павязуць у Квзахстан,
ці Сібір.
Ратунак ад няўхільнае й блізкае бяды нечакана па
слаў, аднак, роўны Сталіну ў злачынствах, але быстрэй
шы за яго злыдзень – Гітлер, кінуўшы 22га чырвеня
1941га году нямецкае войска ў атаку на вялізарную, але
непадрыхтаваную да супраціву Чырвоную Армію, што
разьбеглася, або трапіла ў палон.
Апыніўся ў нямецкім палоне й Міхась Сасіновіч, але
хутка здолеў уцячы й вярнуўся дамоў, дзе, як у незабаве
пачалася беларусізацыя мяйсцовага самаўраду пад ня
мецкім займом, уладзіўся на працу ў Клецку.
Тамака наведваўся да ведамамага беларускага маста
ка, дзядзькі раней сустрэтае Валянтыны Кернажыцкае,
Зьміцера Чайкоўскага, у якога бывала й ягоная пля
меньніца.
Ня стала дзівам, што выраслую ў красунюпаненку Ва
лянтыну Міхась упадабаў, а ўсьлед і закахаўся ў ёй, як і
не была неспадзевам узаемнасьць гэткіх самых пачуць
цяў да прыгажуна Міхася з боку Валянтыны.
Каханьне праз каля двох год, 29га жнівеня 1943га
году, завяршылася сужэнствам і маладыя пасяліліся ў
Заастравеччы, дзе Міхась стаў працаваць на бацька
вым тартаку, што быў пад загадам нямецкага нагляд
ніка.
Жыцьцё ім выпала, аднак, неспакойнае, бо немцы, як і
нядаўна перад імі Саветы, гарачкава секлі навакольныя
лясы, што патрабавала аховы ад нападаў савецкіх пар
тызанаў, якімі тады кішэлі тыя нашыя лясы.
З гэтае патрэбы аховы сьсеку ды вывазкі лесу немцы й
паставілі ў Заастравеччы адзьдзел “Forst sсhutz”, што
заадно бараніў і мястэчка.
Тымчасам вайна й на ўсходзе абярнулася немцам ў не
карысьць нагэтулькі, што савецкае войска ў канцы чыр
веня 1944га году прарвала фронт ды борзда пасоўвала
ся на захад, а немцы ў пасьпеху адыходзілі з зайнятых

Міхась САСІНОВІЧ
ПАТРЫЁТ І МУЧАНІК
11.V.1919 – 20.X.1984
(Артыкул друкуецца ў аўтарскай рэдакцыі)

Міхась Сасіновіч, 1938 год.
Рыгор Сасіновіч з’умеў стаць дастаўніком харчоў, галоў
ным чынам мяса, для гэтага адзьдзелу й працягам колькі
год так добра спраўляўся з узятым абавязкам, што зааш
чадзіў даволі грошай, каб купіць у 10 кілямэтраў адлег
лым мястэчку Заастравеччы млін, а пазьней і тартак.
Із чатырох Рыгоравых сыноў Міхась быў найздольней
шы да навукі, дык яго бацькі й паслалі сьпярша ў вышэй
шыя клясы пачаткавае школы, якіх ня было ні ў Мора
чы, ані ў Заастравеччы, ажно ў Баранавічы, а пасьля
тамсама й у тэхнічную школу, якую ён скончыў ў 1938
м годзе з дыплёмам будаўнога тэхніка.
Працаваць тэхнікам, аднак, ён ня стаў, а пачаў рыхта
вацца да прыймовага экзаміну на палітэхніку, што ўлу
чаў і веды, якіх ня вучылі ў тэхнічнай школе.
Тадыж аднойчы ён выпадкова й сустрэўся зь ягонай
пазьней жонкай, яшчэ падросткай, Валянтынай Керна
жыцкай.
Сустрэча засталася абодвым у памяці, але пазьнейшае
знаёмства, а ўсьлед і каханьне было яшчэ колькі год упе
радзе.
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Заканчэньне з папярэдняй бачыны
земляў, дазваляючы, аднак, хацелым жыхарам Беларусі
эвакуавацца разам зь імі.
Міхась Сасіновіч, як беларускі патрыёт, не жадаў апы
ніцца ўзноў пад савецкім займом, ад якога не спадзяваў
ся дабра й таму наважыў з жонкай, што была ўжо ў цяж
ку, ды зь ейнымі бацькамі й малодшымі братамі таксама
падацца на захад за нейкую мяжу, на якой немцы, як ду
малася, здолеюць, усёж, затрымаць савецкі наступ.
З гэтых меркаваньняў ён, 30га чырвеня 1944га голу,
зь сям’ёю далучыўся да абозу нямецкага “Forstsschutz”,
што на пазабіраных ад сялянаў вазах эвакуаваўся йз За
астравечча. Ехаць аб’язднымі сёлы, места й мястэчкі да
рогамі давялося доўга, пакуль не даехалі да ваколіцы
Остролэнкі, дзе ў гасьцінным прыкасьцельным доме, 14
га ліпеня 1944га году, Валянтына нарадзіла сына.
Ехалы з абозам заастравецкі сьвятар, а. Ян Гаховіч, за
разжа ахрысьціў хлопчыка, даўшы яму ймя Леанід.
Усьлед за радасьцяй прыйшоў, нажаль, і сум, бо
двох Валянтыніных братоў, яшчэ амаль падросткаў,
немцы забралі капаць акопы й зь імі згубілася луч
насьць.
Міхасюж з рэштаю сям’і давялося даганяць абоз
із заастравечанскім “Forstschutz”, зь якім, пасьля
васьмі тыдняў блуканьня па Ўсходняй Прусіі дае
халі да ўзьбярэжжа Балтыйскага мора, дзе ім далі
прыпын у вёсцы Finki.
Той прыпын, аднак, заразжа скончыўся для муж
чынаў, бо Міхася й ягонага цесьця таксама забралі
капаць акопы.
Тымчасам савецкае войска няспынна пасоўвалася
на захад і небясьпека апыніцца ў бальшавіцкім зьня
воленьні бліжэла з кожным днём.
З гэтае пасткі выратаваў іх, аднак, Валянтынін
дзядзька, Зьміцер Чайкоўскі, выстараўшыся Міхасю
выклік прыехаць у Галоўную Вайсковую Ўправу Бе
ларускае Цэнтральнае Рады ў Бэрліне, дзе яго прый
нялі ў ахвіцэрскай ранзе ў кадравы батальён бела
рускага войска, што якраз там фармаваўся.
Усьлед Галоўная Вайсковая Ўправа выпатрабава
ла ад немцаў дазвол і ўсёй Міхасёвай сям’і далучыц
ца да яго ў Бэрліне, што й прыехала туды 5га сьнеж
ня 1944га году.
Тамака Міхасю з жонкай і сынам далі мейсца
жыць у абернутай ў казарму спусьцелай школе на
Lychener Strasse, а жончыныя бацькі з наймалод
шым сынам затрымаліся ў кватэры Чайкоўскага.
Амэрыканскіх налётаў ажно да пасьля нашых Ка
ляд амаль не было, дык ахвіцэры й жаўнеры кадрава
га батальёну, рыхтуючыся да ад’езду на мейсца фар
маваньня Дывізыі “Беларусь” у Баварыі, займаліся
крыху муштрай і іншай вайновай падрыхтоўкай, у
чым, зь нястачы агульнага катла, штодня былі доўгія
перапынкі на пошукі харчоўні, дзе здаралася ў той
дзень сытней папалуднаваць на скупыя картачкі.
Пасьля Сьвят, аднак, налёты, асабліва вечарамі,
пачасьцелі, дык у казарме на Lychener Strasse даво
дзілася кожны раз ісьці ў падпертае драўлянымі слу
памі й бэлькамі бамбасховішча ў падмосьці будынку, дзе
мы й пазнаёміліся – знаёмства, што ператрывала больш
як шэсьць дзесяцігодзьдзяў да сёньняшняга дня.
Пад канец студзеня, б. м. 25га, нажаль, блізка што ўсе
ахвіцэры й жаўнеры кадравага батальёну, (19 ахвіцэраў
і 200 жаўнераў), паехалі на мейсца збору фармаванае та
ды беларускае дывізыі, паехаў туды ў іхным ліку й
Міхась Сасіновіч.
У амаль апусьцелай казарме засталося адно колькі
сем’яў ад’ехалых ахвіцэраў і жменька застарых да вай
сковае службы ахвіцэраў, ну й я, як працаўнік Цэн
тральнае Рады.
Пара, ці колькі дзён пасьля ад’езду нашых ваякаў,
вялікая колькасьць амэрыканскіх самалётаў удзень моц
на збамбавала тую, дзе былі канцылярыі й памешканьні
Цэнтральнае Рады й блізкія да яе часткі Бэрліну, нара
біўшы шмат цяжкіх.шкодаў.
Гэта, а таксама чутны начамі йз усходу грукат гарма
таў, што весьціў набліжэньне фронту, узьнялі паніку ся
род засталых у Бэрліне беларусаў, ды прымусілі ўцякаць
якмагчыма найдалей на захад.
Памагала ў гэтым Беларуская Цэнтральная Рада, што
й сама рыхтавалася да эвакуацыі, дастаючы ад нямецкіх
урадаў накіраваньні нашым людзям, пераважна ў паў
дзённазаходнюю Нямеччыну.
З гэткім накіраваньнем паехала туды й міхасёвая жон
ка з сынам і ейнымі бацькамі, дзе іх пасялілі ў сяле неда
лёка ад мястэчка Sigmaringen, што ў Вюртэмбэргу.
Там давялося працаваць на гаспадарцы ў баўэра ажно
да капітуляцыі Нямеччыны й французскае акупацыі.
Тымчасам прыехалых на мейсца фармаваньня дывізыі
“Беларусь” у Гіршаў, у Баварыі, ахвіцэраў і жаўнераў, (з
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жаўнераў, папраўдзе, амаль усе былі вучні ахвіцэрскае й
падахвіцэрскае школаў), чакалі вялікія няпрыемнасьці,
бо пачаткамі дывізыі загадваў палкоўнік Зыглінг, што
ўжо ў мінулую восень і сярод беларусаў асароміўся яго
ным няўдальствам, а ў адзьдзелах і пададзьдзелах над
беларускімі ахвіцэрамі былі пастаўленыя ніжэйшыя
рангамі нямецкія, абыходжаньне якіх з падкаманднымі
было грэблівае й абразьлівае.
Надлейтэнант Міхась Сасіновіч быў пастаўлены ка
мандзерам трэйцяе роты першага батальёну й стралец
кага палку дывізыі, ды як і ўсе нашыя ахвіцэры дазнаваў
нямецкія зьнявагі.
Прыкрасьці цягнуліся ажно пакуль пад канец сакавіка
не прыехаў і не абняў камандаваньне дывізыяй, хоць і да
лей пад наглядам старога, але няўмешлівага нямецкага
ахвіцэра, падпалкоўнік Францішак Кушаль, а Зыглінг зь
ягонымі ахвіцэрамі быў пастаўлены на чале іншае
дывізыі.

Валянтына Сасіновіч з сынам Леанідам, 1946 г.
На разьвітаньне ён, усёж, адпомсьціўся беларусам,
забраўшы з сабою амаль усю чыста зброю. З гэтай бя
дою ўдалося, аднак, неўзабаве лёгка справіцца, бо ня
мецкае войска пад амэрыканскім націскам пачало рас
паўзацца, пакідаючы ўскрозь шмат зброі й амуніцыі, якія
трэба было толькі падбіраць – цяжэй было адгадаць, што
рабіць ўв абліччы нямецкае паразы.
Беларуская бо дывізыя ў разуменьні ейных ахвіцэраў
і жаўнераў, а таксама беларускага грамадзтва з паліты
камі на чале, не была твораная дзеля супраціву заходнім
хаўрусьнікам, а на змаганьне супраць Саветаў, да яко
га, як выглядала, не дайдзе, дык ейным заданьнем заста
лося захаваньне на Захадзе разам якнайбольшае коль
касьці далейшых ходальнікаў за нашую Бацькаўшчыну.
Асягнуць гэта можна было адно здаўшыся ў палон па
дыходзячым амэрыканцам, небясьпечнай перашкодай ў
чым былі, аднак, загарады моцных і добра ўзброеных
адзьдзелаў СС, зь якімі завязі нашае дывізыі, (1,114 па
водле Ю. Грыбоўскага, звыш дзьвёх тысячаў чалавек,
паводле К. Акулы), былі заслабыя справіцца.
Таму давялося дамовіцца з большымі лікам блізка ста
ялымі уласаўцамі, ды папярэдзіўшы амэрыканцаў, што
прыабяцалі ды далі артылерыйскую й паветраную абаро
ну, перайсьці мост праз раку Рзгэн у места Цьвізэль і та
мака скласьці зброю.
Нажаль, як заразжа выявілася, паказная ў перамовах
ветлівасьць амэрыканцаў абярнулася ў падобную на на
цысткую, ці бальшавіцкую нялюдзкасьць да палонных.
Завязьлі бо іх на абгароджанае калючым дротам вяліз
нае балота каля места Каму, дзе з тысячамі іншанацыя
нальных палонных, не аднаму па калені ў вадзе, ды ў го
ладзе й холадзе трымалі больш тыдня.
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Тады, аднаго дня пад той лягер пад’ехала дваццаць
накладных самаходаў і амэрыканцы, даючы ахвочым у іх
сесьці згаладнелым палонным пачачкі бісквітаў, або
бляшаначкі хвасолі, пачалі прынаджваць неспадзява
лых горшага нешчасьліўцаў да падарожжа, ажно пакуль
у кожным самаходзе не апынілася па 50 чалавек.
Паехала ў гэтых самаходах і немалая колькасьць бела
русаў, у тым ліку таксама й маёр Антон СокалКуты
лоўскі, надлейтэнант Зьміцер Стэльмах, надлейтэнант
Міхась Сасіновіч, ды іншыя.
Спадзеў на лепшыя ўмовы, ці абыходжаньне ў лягерах
каля Нюрнбэргу, Вюрцбургу й Майнцу, куды іх узноў і
ўзноў перакідалі, аднак, ня збыўся, а яны сталі яшчэ гор
шыя.
Да таго каля Майнцу й пасьля дайшлі яшчэ пакуты ад
савецкіх грамадзянаў, што згадзіўшыся вярнуцца дамоў,
зараблялі на адпушчэньне іхных “грахоў” зьдзекавань
нем над тымі, што варочацца ўпорыста адмаўляліся.
Неўзадоўж нашых палонных вайскоўцаў зь Ня
меччыны перавязьлі сьпярша ў лягер Рэн, а ўсьлед
пад места Шэрбург у Францыі, дзе голад і нявыгада,
разам з прымусам варочацца дамоў узьняліся да
жахлівага ўзроўню.
Амэрыканцы бо, у іхнай ахвоце адудзячыцца й да
гадзіць ўсходняму хаўрусьніку, што ў вайне не шка
даваў падуладных яму народаў на “гарматняе мяса”,
не знаходзілі мяжы, не цураючыся нават і злачын
ства.
У лягеры пад Шэрбургам яны далі ахвочым варо
чацца дамоў савецкім грамадзянам адвятранкі з на
маляванымі на плячах вялікімі чырвонымі зоркамі
ды дазволілі ім хадзіць удзень у места, а неахвочым
загадалі не ськідаючы насіць пелясатыя капялюшы,
ды забаранілі выходзіць зь лягеру.
Ня гледзячы на гэтую забарону надлейтэнанту
Аўгену Трусаву й тром слонімскім былым навучэн
цам ахвіцэрскае школы, як мне ведама, пашчасьціла
зь лягеру ўцячы.
Амэрыканцыж узлаваныя ўпорыстасьцяй неахво
чых варочацца дамоў, пераступілі мяжу паміж нялю
дзкасьцяй і злачынствам, ды 25га жнівеня 1945га
году загналі неахвочых і ахвочых варочацца дамоў
палонных у таварныя чыгуначныя вагоны, ды за
вязьлі ў Айзээнах у савецкай акупацыйнай зоне.
Там НКУС’аўцы (ад расейскага НКВД) далей му
чылі аддадзеных ім нешчасьліўцаў голадам ды яшчэ
й няспыннымі допытамі зь біцьцём і рознымі ката
ваньнямі, хоць ужо мелі ў іхных паперах усе чыста
весткі аб кожным.
Урэшт, ці яшчэ ў Нямеччыне, ці завёзшы на Баць
каўшчыну, засудзілі кожнага няйнакш, як на 25 год
зьняволеньня ў сібірскіх концлягерах, што было
нічым іншым як працяглым і пакутлівым умірань
нем.
Пасьля гэтага сьлед Міхася Сасіновіча прапаў аж
но пакуль у 1958м годзе Валянтыніная маці не пры
вязла ёй вестку, што ён, відаць, выпушчаны йзь
зьняволеньня ў пасьлясталінскай амністыі, жывы й
знаходзіцца зь нейкае прычыны ў Тамбове.
Ягоны сын, яшчэ падростак, якому сказалі праз гэта,
заплакаў, але, каб не вярэдзіць больш нязгойных духо
вых ранаў, зладзіць лучнасьць зь ягоным запраўдным
бацькам не схацеў.
Дасьпеўшы векам, ён з айчымавай дапамогай ды пад
зарабляючы ўлетку сам на будовах, ужо ажаніўшыся йз
яшчэ школьнай сяброўкай, скончыў унівэрсытэт з ды
плёмам доктара мэдыцыны й у 1972м годзе адчыніў
вельмі пасьпяховую собскую лекарскую практыку на
паўдні штату Нью Джэрсы.
З часам у сям’і нарадзіўся сын і тры дачкі – унук і
ўнучкі Міхася Сасіновіча.
Нажаль доктару Леанарду Штробэлю, як і ягонаму
бацьку, што памёр у 20га кастрычніка 1984га году, не
было наканаванае доўгае жыцьцё – ён раптоўна памёр
ад загаці сэрца 4га травеня 2008га году.
Зь нявесткай, унукам і ўнучкамі, але жывучы асобна,
засталася, узноў аўдавелая пасьля сьмерці Жоржа
Штробэля ў 2006м годзе, Валянтына, ізь ліцьвінскага
шляхоцкага роду Кернажыцкіх, гэрбу Junosza, у якое я
ўрэшт адважыўся спытаць празь Міхася Сасіновіча, каб
пісьмом ушанаваць заслужаную ім, а разам зь ім і іншых,
спакутаваных ды замучаных ворагамі памяць нашых па
трыётаў, ды паставіць іхную вернасьць Бацькаўшчыне й
ахвярнасьць за Яе ўсім нам на пасьлядоўны прыклад.
Разам з гэтым, праз апісаньне трагэдыі сям’і Міхася
Сасіновіча, я хацеў ды хачу выявіць спагад і павагу ня
зьлічальным сем’ям, як і ён пацярпелых ды загубленых
нашых патрыётаў і змагароў.
Застаецца яшчэ йз усімі Вамі, Чытачы, устанавіць на
гэтую высокую мэту дзень нацыянальнага сьвята!

Барыс ДАНІЛЮК
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ак склалася, што слава пра сьпе
вакоў Валянціну Пархоменка і
Алеся Казака ды іхны фальклёр
ны ансамбаль “Жывіца” шмат гадоў ішла
па Беларусі й па ўсім сьвеце, а вось па
чуць іх упершыню мне выпала толькі ў
1990м годзе ў ЗША, падчас 19й Сустрэ
чы Беларусаў Паўночнай Амэрыкі.
Тая сустрэча праходзіла ў толькі што
пабудаваным навюсенькім Грамадзкім
цэнтры “Полацак” пад Кліўлэндам. Грошы
на будоўлю “Полацку” былі здабытыя
руплівасьцю сп. Сяргея Карніловіча з да
памогаю сп. Кастуся Калошы ды іншых
працавітых беларусаў. Упершыню быў
атрыманы дазвол на прыезд грамадзянаў
Беларусі ў ЗША, а не функцыянэраў з
ураду. Тады на 19ю Сустрэчу было выдат
кавана 80 тыс. даляраў, бо прыехала 60
беларусаў, і ўсе яны гасьцявалі ў Амэры
цы ажно два месяцы. Гасьцей прымалі ў
царкве сьв. Юрыя ў Чыкага, нам паказалі
Вашынгтон, Ніагарскі вадаспад, лепшыя
музэі і тэатры НьюЁрку, кожны госьць
быў аблашчаны і адораны. Але вяртаюся
да канцэрту на той 19й Сустрэчы.

Алесь Казак, Валянціна Пархоменка і Вольга Казак сёньня.
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хоменка пашлюбаваліся. Празь нейкі час
ў іх нарадзілася дачушка Волечка, якая
натуральным чынам пераняла ад сваіх
бацькоў любоў да музыкі, да сьпеваў і да
Беларусі.
У 1983м годзе ў Маскве адбыўся Ўсе
саюзны конкус артыстаў эстрады. Для
рэпэтыцыяў на радыё месца Валянціне не
знайшлося, і ратавала ўласная кухня. Ар
тысты Белджяржфілярмоніі, ў якія не
знайшлі для Валянціны месца ў аўтобусе,
вярнуліся бяз выніку з гэтага конкурсу.
Валянцінаж Пархоменка павезла туды
бабуліны песьні. Ды сьпявала гэтак па
сапраўднаму пранікнёна, таленавіта, што
яе назвалі залатым голасам Беларусі, і
яна стала ляўрэатам гэтага конкурсу. Та
дыж ёй далі званьне Заслужанай ар
тысткі Беларусі.
У 1985м годзе Валянціна Пархоменка,
пакуль Алесь Казак займаўся выхавань
нем дачушкі, стала дыпляманткаю і ляў
рэатам Сусьветнага фэстывалю моладзі і
студэнтаў у Маскве. У 1986м годзе ў Чэ
хаславаччыне на міжнародным конкурсе
эўрапейскага фальклёру ў Браціславе, у

Уратуйма свае душы...
Вось тады я й пазнаёміла
ся зь сямёю Казакоў. Мала
дыя моцныя галасы Валянці
ны і Алеся літаральна зача
равалі ўсіх прысутных, нават
тых, хто раней з пагардаю
называў народныя сьпевы
“калгаснымі”. Сэрцы бела
русаў затрымцелі ад чысьціні
й шчырасьці сьпеваў. Кожны
падумаў: “Гэтаж песьні май
го вялікага беларускага на
роду, да якога належу і
я.” Сьпявала тады і дзесяці
гадовая Волечка Казак – да
чушка Алеся і Валі.
Сям’я Казакоў ніколі не
плянавала эміграваць. Але
трагічнае спалучэньне абста
вінаў прымусіла іх ахвяра
ваць кар’ераю дзеля здароўя
дачкі й застацца ў ЗША. З
двума валізкамі й музычнымі
інтрумэнтамі яны пачалі но
вае жыцьцё. Нехта вез з сабою грошы і
дыямэнты, а гэтая сям’я прывезла ў сваіх
душах духоўную ўнікальную традыцый
ную музычную спадчыну, якую ўсё сваё
жыцьцё папулярызавалі. Вялікія зоркі не
вярнуліся на Радзіму. Але ніколі не зьмя
нілася іхная любоў да Беларусі і яе духоў
най музычнай спадчыны. Вось ужо двац
цаць год, як сьпеўная сям’я Казакоў жыве
ў ЗША і, бадай, ні адно беларускае сьвя
та не абыходзіцца бязь іх. Менавіта таму
мне захацелася расказаць пра іх падра
бязьней, ды выказаць Валянціне, Алесю і
Вользе ад усіх нас падзяку за тое, што
яны так шчодра дзеляцца сваім талентам
зь землякамі.
На Гомельшчыне, сярод лесу, ля чыс
тай і гаваркой рэчкі Каменка, у беларус
кай вёсцы Каменка Чачэрскага раёну, у
сям’і Васіля і Паліны Пархоменкаў на
радзілася дзяўчынка Валянціна. Ёй не
было яшчэ і году, калі яе хрысьцілі. У ха
це сабралася шмат гасьцей. За бяседаю
пачылі сьпяваць, дзяўчо ў калысцы пача
ло падпяваць. Калі сьпявалі зычней, то й
немаўля гучней падавала голас, а як пры
цішвалі сьпеў – цішэй падавала голас і
яна. Адна жанчына, як у ваду глядзеўшы,
сказала, што дзяўчынка мабыць будзе
знанай сьпявачкай. Валіна маці Паліна
грала на мандаліне і балалайцы й добра
сьпявала, бацька Васіль віртуозна граў на
гармоніку, сьпявалі баба Кацярына, дзед

Валянціна Пархоменка і Алесь Казак на здымках мінулых гадоў.
Осіп і брат бабы Кацярыны Дзям’ян. Бы
вала едзе Дзям’ян на кані, як зацягне
песьню, дык яна ажно разьлягаецца па
між вёскамі. Выдатна сьпявалі й два яго
ныя сыны. Бабу Кацю запрашалі нават у
вядомы расейскі хор імя Пятніцкага, ды
дзед не пусьціў яе на чужыну. У свае 93
гады Кацярына мела добрую памяць і ро
зум, ведала ўсе беларускія традыцыйныя
абрады, безьліч старадаўніх паданьняў,
каляндарнаабадавых, пазаабрадавых і
застольных песьняў. Сваім багацьцем яна
дзялілася толькі з тымі, хто мог глыбока
разумець дух беларускага фальклёру. У
сваёй унучцы Валі яна ўбачыла працяг
сябе і павяла дзяўчо ў чароўны сьвет
песьні. Кацярына была сяброўкаю, на
стаўніцай і рэжысэрам Валі, галоўным
слухачом і судзьдзём яе сьпеваў.
Пасьля заканчэньня сярэдняй школы і
“народнай акадэміі” бабы Каці Валянці
на зразумела, што галоўнае, чым яна
павінна займацца, – гэта сьпяваць. Яна
скончыла ў 1975 годзе Гомельскую му
зычную вучэльню і прайшла конкурс у
Дзяржаўны народны хор БССР імя Ці
товіча. Пяць гадоў сьпявала ў ім, а пась
ля пасьпяхова вытрымала конкурс, які
праводзіла Дзяржтэлерадыё БССР, і ста
ла салісткаю радыё і тэлебачаньня. У
этэры загучэлі бабуліны песьні ў яе вы
кананьні. Стала зразумела, што ўзыйшла
новая зорка вакалу. Непаўторны голас

Валянціны, шырокі дыяпазон яе выдат
нага сапрана, высокае майстэрства выка
наньня сьпеваў, душэўнасьць і велічная
годнасьць паводзінаў на сцэне заўважылі
ўсе, у тым ліку славуты кампазытар Юры
Семяняка. Ён напісаў адмыслова для яе
песьню “Ўсё тут сэрцу блізка”. А кампа
зытар Леанід Захлеўны падараваў ёй
свае песьні “Зямля мая” і “Азёры даб
рыні”.
У тойжа час, у 1975 годзе, скончыў Ма
ладэчанскае музычнае вучылішча і Алесь
Казак, які нарадзіўся ў сьпеўнай сям’і па
лешукоў Міхася і Вольгі ў вёсцы Хаты
нічы Ганцавіцкага раёну на Берасьцейш
чыне. Яго маці ў вольную ад сялянскай
працы часіну старанна вышывала ручнікі
й нацыянальныя кашулі. Тады беларусы
сьпявалі ў кожнай хаце за працаю і за ста
лом ў час бяседы, і як ішлі на працу, і як
вярталіся дахаты. Сьпевы былі патрэб
ныя народу як паветра. Ня дзіўна, што і
Алесь вырашыў прысьвяціць сваё жыць
цё вакалу. Алесь – унікальны музыка,
што грае на акарыне, дудках, саломе, гіта
ры, гармоні ды баяне, з цудоўнейшым ва
кальным дыяпазонам, ад барытону да ба
су. Ён адначасна з Валянцінаю Пархо
менка быў запрошаны ў хор Цітовіча, дзе
яны і пазнаёміліся. Затым Алеся забралі
на службу ў войска, а Валянціна працяг
вала захапляць сьвет сваім талентам. У
1978 годзе Алесь Казак і Валянціна Пар

якім бралі ўдзел выканаўцы з
трыццаці шэсьці краінаў, Ва
лянціна Пархоменка была
прызнаная лепшым выканаў
цам фальклёру, стаўшы ляў
рэатам, заваявала вялікі зала
ты мэдаль.
Алесь і Валя скончылі
Менскі інстытут культуры і
сталі кожнае лета езьдзяць па
вёсках Гомельшчыны і Бе
расьцейшчыны,
спачатку
зьбіраючы фальклёр на слых,
а пазьней пачалі ўжо запіс
ваць яго на магнітафон. Вы
сілкі, пакладзеныя на заха
ваньне фальклёрнай спадчы
ны, прывялі да выніку. У
1986м годзе, пасьля пакут
лівых хаджэньняў па інстан
цыях, збораў подпісаў і папе
раў, Валянціна і Алесь ство
рылі выбітны фальклёрны ан
самбаль “Жывіца”, слава аб
якім пайшла па цэлым сьвеце. Ён існаваў
ажно да 1990га году.
Фальклёр – гэта кроў, што жывіць ду
шу народу. Мы існуем як адметны народ,
пакуль маем фальклёр, пакуль маем на
шую родную мову. Яшчэ некалі Му
раўёўвешальнік сказаў, што тое, чаго
ня змог зрабіць расейскі штык, зробяць
расейскія школы. А школаж гэта і
песьні! І калі дзеці гэтага вялікага народу
забудуць сваю мову, свае песьні й запя
юць расейскія, яны будуць пераможаныя
без вайны. Менавіта з тае пары і пачалі
спачатку спакваля, а потым усё зьлей,
бязьлітасьней таптаць наш сапраўдны
фальклёр і нішчыць нашую мову. Вялікія
“посьпехі” ў гэтым дасягнутыя за час
праўленьня Лукашэнкі. Тойжа ідэі слу
жыць і “Савянскі базар”, які штогод пра
водзіцца ў Віцебску. Менавіта таму на
шым лепшым выканаўцам фальклёру
ўвесь час ставіліся перашкоды для іхняй
творчасьці.
Так адбося і з гуртом “Жывіца”, калі ў
1987м годзе ў Менскай філярмоніі адбы
лася прэм’ера іхнага канцэрту. Па вы
сокім загадзе, нехта вельмі “адукаваны”
музычна, перад самым пачаткам канцэр
ту парэзаў ім смычковыя інструмэнты:
скрыпку, ліру, гудок і басэтлю. Давялося
тэрмінова шукаць замену, каб выйсьці са
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Уратуйма свае душы...
Заканчэньне з папярэдняй бачыны
ставішча. У залі на той час не было дзе
яблыку ўпасьці. Артысты “Жывіцы”
справіліся з задачаю. Сьпевакоў не адпус
калі са сцэны, воплескі не сьціхалі. Алеж

Хочацца мне яшчэ асобна ўзгадаць
пра Волечку Казак, якая два гады вучыла
ся ў музычнай школе імя Ахрэмчыка па
клясу цыбалаў у Менску, але дзесяціга
доваю дзяўчынкаю на 19й Сустрэчы Бе
ларусаў Паўночнай Амэрыкі выконвала
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коў сям’і Казакоў? Такіх самародкаў ні
дзе ўжо ня знойдзеш. Бо і вучыцца ўжо
няма ў каго. Апошнія носьбіты беларус
кае традыцыйнае культуры ўжо зьніка
юць. Сапраўдная культура замяняецца на
масавую псэўдакультуру. Мыж яшчэ ма
ем “апошніх з магіканаў”. Беларусы, хто
можа, праз прапаганду таленту Вольгі
Казак, яе бацькоў Алеся і Валянціны, да

ўтульна. Сумна прызнацца, што за 20 га
доў творчасьці Влянціны, Алеся і Вольгі ў
ЗША не знайшлося такіх нацыянальных
патрыётаў, хтоб ацаніў спаўна іхны та
лент і дапамог выпусьціць хацяб кружэл
кі. А можа давайце мы ўсе разам, хто
сколькі можа, хоць па 500 ці 1000 даля
раў скінемся на гэтую справу, калі ў нас
няма сваіх багатыроў?

Фэстывальная афіша.

Маці і дачка на сцэне.
фільм, зьняты пад час канцэрту, старань
нем невядомых асобаў быў разманцірава
ны, папрасту, зьнішчаны. Ансамбль
“Жывіца” ставіў на сцэне тэатралізава
ныя прадстаўленьні абрадаў цэлага цык
лю вясельных, веснавых, жніўных, такіх
забытых ужо, як “Жаніцьба коміна” і “Ў
карагодзе мы былі”. “Жывіца” аб’ехала з
канцэртамі ўвесь былы СССР ад Беларусі
да Камчаткі, патрапіла нават у ЗША.
Валянціна Пархоменка выступала з
канцэртамі на астравах Мадагаскар
і Маўрыкі ў Афрыцы. У ЗША ў вялікай
залі Дэтройту яна спаборнічала з выдат
наю джазаваю сьпявачкаю. Як амэрыкан
ка выйшла на сцэну – шматтысячная за
ля шумела як акіян. А нашая Валянціна
выйшла спакойна, з годнасьцю, як за
сьпявала – задумліва прыціхлі амэрыкан
цы, пакуль яна не скончыла. Шквал ава
цыяў узарваў залю. Перамагла сваім ва
калам нашая Валя, прыз дастаўся ёй.
Вось і выглядае, што чужыя цэняць яе
талент больш, як некаторыя беларусы. А
Валянціна сьпявачка разнаплянавая. Яна
аднолькава талеавіта і ярка сьпявае і на
родныя песні, і кампазытарскія. У Амэры
цы, у Кліўлэндопэры, сьпявала два спэк
таклі Барыса Гадунова, у Пэнсыльваніі –
з сымфанічным аркестрам, у Дэтройце
выконвала кантату капазытаркі Алы Бар
зовай для дзіцяага хора з аркестрам ад
кіраўніцтвам дэрыжора Златкіна. Шмат
разоў сям’я Казакоў выступала ў Лін
кальнцэнтры. Безьліч іхных выступлень
няў у розных каледжах, перад рознымі
грамадзкімі арганізацыямі, у цэрквах, на
фэстывалях славянскай культуры. Калі
выступалі для старых гэбраяў, тыя ка
залі: “Дзякуй, што вы ёсьць!”, украінцы
станавіліся на калені і кланяліся. Людзі ў
залях часта плакалі ад захапленьня.

сольныя песьні. Пякучым болем праняла
яна ўсіх сваёй “Сірочай песьняй”. У
ЗША, з дапамогаю фонду імя Любачкі,
Волечка закончыла Бардкаледж па двух
галінах адукацыі: музычнай кампазыцыі і
міжнародных адносінах. Пасьля паступі
ла ў адзін зь лепшых у Амэрыцы вашынг
тонскі ўнівэрсытэт Джоржтаўн і, праз
тры гады навучаньня, атрымала навуко
вую ступень магістра ў галіне навукі між
народных адносінаў. Акрамя таго, яна
так разьвіла свае вакальныя здольнасьці,
што, не пабаюся гэтага сказаць, ужо да
гнала і можа перагнаць у таленце сваіх
бацькоў Алеся і Валянціну. Вольга скла
дае вершы, сьпявае пабеларуску і паан
гельску, парасейску і пагішпанску, грае
на цымбалах, кібарце, піша сваю музыку.
Прыгожая беларуска з адчувальнаю і ра
мантычнаю душою ўражвае моцным, са
кавітым і прыгожым альтам, зьдзіўляе і
шырынёю дыяпазону свайго маладога го
ласу. Акрамя таго, яна яшчэ пластычна і
тэмпэрамэнтна падтанцоўвае там, дзе гэ
та патрэбна.
На канцэрты Вольгі Казак ходзяць
людзі самых розных нацыянальнасьцяў і
азартна і з задавальненьнем падпяваюць
словы песьні, якую напісала Вольга: “Бе
ларусь – Радзіма мая!” Але кожнаму ма
ладому таленту патрэбная падтрымка як
духоўная, так і матэрыяльная. Дзеж тыя
нашыя заможныя беларусы, якіяб сваёй
дапамогай і жыцьцёвым вопытм дапа
маглі раскрыцца яе самабытнаму таленту
напоўніцу, каб уславіць наш род беларус
кі? Няўжо няма нікога, хто не грашыма,
дык сувязямі здольны быўбы дапагчы рас
круціць малады талент, ды хоцьбы якас
на запісаць кружэлкі, з бясцэнным скар
бам беларускага фальклёру, які захоўва
ецца ў сэрцах і памяці выбітных сьпева

памажыце выжыць самым сабе і на
шым нашчадкам! Як гэта можа быць,
што гэткія таленты ня маюць магчы
масьці і сродкаў, каб зрабіць добрыя
запісы нашай духоўнай спадчыны на
кружэлках і відэа?
У верасьні 2010 году адбылася ўжо
29я Сустрэча Беларусаў Паўночнай
Амэрыкі. Сям’я Казакоў: Алесь, Ва
лянціна і Вольга сваёю прысутнась
цю зрабілі гэтую сутрэчу незабыў
наю. Заля рвалася ад авацыяў і вясё
лых танцаў. Мы мелі прыемны, шчы
ры, цёплы і цудоўны час, калі ўсе любілі
ўсіх. Было так добра і пасямейнаму

Усёж не магу пазбавіцца балючай
думкі, узгадваючы пра цудоўнае трыё,
створанае Валянцінаю, Алесям і Воль
гаю. Бо колькіж яны паклалі свайго зда
роўя, сілаў і часу, каб на такім высокім
узроўні паказаць нам свой талент і ў ім –
талент нашага народу! Ня хочацца ду
маць, што мы ўжо настолькі зьбяднелі
духоўна, што страцілі сваю нацыяналь
ную адметнасьць, таму так мала цэнім
нацыянальныя таленты – сваё найдара
жэйшае багацьце. Уратуйма свае душы,
дапаможам захаваць нацыянальную
спадчыну!

Валянціна ЯКІМОВІЧ

абачыў сьвет літаратурны альманах беларускіх пісьменьнікаў замежжа “БЕЛАРУС 2010””. Калі ласка, падтрымайце нашых творцаў і выдаўцоў Вашымі замовамі.
Падпісчыкі газэты “Беларус” маюць магчымасьць замовіць гэтае цікавае выданьне 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
каштуе $18, усіх іншых краінаў сьвету $20.
Замову можна зрабіць даслаўшы адпаведную
аплату на адрас:
BIELARUS
P. O. Box 3225
Farmingdale, NY 11735
Чэкі ці грашовыя пераводы выпісвайце на імя BIELARUS.
----------------------------------------------------------------

П

Шаноўнае спадарства!
Нагадваем, што ідзе збор твораў для друку ў літаратурным альманаху
беларускіх пісьменьнікаў замежжа “БЕЛАРУС 2011” у наступным годзе.
Тэрмін збору твораў працягнеца да 31-га траўні 2011 году.
Зьмясьціць свае творы ў альманаху маюць права аўтары, якія пішуць
па-беларуску ў розных літаратурных накірунках. Адзінае патрабаваньне –
аўтары павінны жыць па-за межамі Беларусі.
Плануемы час выхаду альманаху ў сьвет – жнівень 2011 году.
Свае творы аўтарам найлепш дасылаць электроннай поштай на адрас:
hazetabielarus@att.net У выключных выпадках, калі аўтары ня маюць
доступу да сусьветнага сеціва, творы можна даслаць поштаю запісанымі
на СD ці DVD альбо надрукаванымі на паперы на пададзены вышэй адрас рэдакцыі альманаху.
Тэксты пажадана пісаць тарашкевіцай. Творы напісаныя наркомаўкай,
у альманаху будуць надрукаваныя тарашкевіцай.
Кожнаму аўтару, хто вырашыць даслаць творы для альманаху, пажадана таксама даслаць свой партрэтны здымак і кароткую аўтабіяграфію і,
калі захочуць, дадатковую інфармацыю пра сябе, якую яны хацелі-б паведаміць сваім чытачам.
З пытаньнямі кантактуйце рэдакцыю. Жадаем посьпехаў!

Bielarus574c.qxd
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Каб выхаваць Беларускую душу

узыка – адзін з важ
нейшых кампанэнтаў
навучаньня і выха
ваньня дзяцей у садках і школах.
Асабліва выніковым у гэтым
сэньсе трэба назваць выкладань
не нацыянальнага фальклёру,
пад узьдзеяньнем якога ў юных
навучэнцаў фармуюцца асновы
нацыяльнага сьветапогляду і
мэнталітэту. Мо па гэтай пры
чыне ва ўсіх цывілізаваных кра
інах дзіцячая фальклёрная твор
часьць становіцца асноваю му
зычнага выхаваньня. У гэтых

зычнапэдагагічнай галіне яны
выкарыстоўваюць для навучань
ня ня толькі сваіх дзетак, але і
выхаванцаў беларускамоўных
садкоў і школаў па ўсёй краіне.
Адным з такіх праектаў, распра
цаваных прадстаўнікамі бела
рускай нацыянальнай суполь
насьці, можна назваць “Дзіцячы
альбом”, як ня так даўно быў
прадстаўлены грамадзкасьці і
журналістам незалежных срод
каў масавай інфармацыі. Ягоныя
ініцыятары не хавалі сваёй заці
каўленасьці і мэты данесьці плён
сваёй працы да як мага большай
колькасці бацькоў беларуска
моўных дзетак у краіне і за мя
жою. Дзеля гэтага яны празь Мі
ністэрства адукацыі маюць на
мер прапанаваць “Дзіцячы аль
бом” у якасьці мэтадалягічнага
дапаможніка для развучваньня
ўзороў нацыянальнага фальклё
ру ў беларускіх школах.
Але гэта больш далёкая пэр
спэктыва новага праекту. Яго
ныя ініцыятары вырашылі спа

адкладваць у “доўгую шуфля
ду”. І вось момант знаёмства з
новымі творамі выканаўцы на
дыйшоў.
Дзякуючы творчаму супрацоў
ніцтву з салістакаю Белдзярж
філярмоніі Тацьцянай Грыневіч
Матафонавай пабачыў сьвет гэ
ты незвычайны дыск. На “Дзіця
чым альбоме” Тацьцяна высту
піла ў некалькіх важных іпаста
сях: як аранжыроўшчык і як му
зыкант – у якасьці скрыпачкі,
флейтысткі, выканаўцы на акары
не, піяністкі. Зміцержа акрамя
граньня на традыцыйнай для яго
гітары і дудзе, на дыску займаў
ся аранжыроўкамі твораў, сьпя
ваў, выкарыстоўваў шматлікія
іншыя інструменты. Але галоў
нае музычнае перадвызначэньне
Тацьцяны, як зрэшты і Зьмітра,
– выхаваньне музычнага густу,
раскрыцьцё таленту і нацыя
нальнага музычнага генатыпу ў
сваіх дзецях. Тое, што гэта ім
удалося, было бачна пад час
сьпеваў хлопцаў і іх гутаркі з ка

выкананьня, якой ужо даволі
яскрава валодаюць юныя Адась
ды Тамаш.
Ці не таму, што на дыску маец
ца ўсё, каб навучацца беларус
каму фальлёру, ініцыятары і вы
даўцы гэтага дыску паставілі са
бе за мэту данесьці музычны ма
тэрыял “Дзіцячага альбому” да
чыноўнікаў Міністэрства адука
цыі Рэспублікі Беларусь ў якась
ці мэтадалягічнага зборніка для
выкарыстаньня ў пазакляснай
школьнай працы. Ці гэта атры
маецца, пакажа час. І тым ня
менш, такія спробы трэба аба
вязкова рабіць, каб пачатковая
беларуская школа трывала ня
толькі на музычны ўзорах, кша
талту “Антошкаантошка, идем
копать картошку...” ці “Жили у
бабуси два весёлых гуся...”, але і
на жывых узорах мудрай народ
най творчасьці.
Гісторыя стварэньня гэтага
музычнага сшытку мае вялікі
тэрмін – ажно пяць гадоў, цягам
якіх бацькі выхаванцаў беларус

Трэба адзначыць, што галоў
нымі дзеючымі асобамі прэзэн
тацыі сталі Адась Матафонаў і
Тамаш Сідаровіч, чыімі галасамі
загучалі такія цудоўныя песні,
як “Куюкую ножку”, “Чыкі
чыкі, сарока”, “Тынтын”, “Ту
люлю”, “Ішоў казёл мастом”,
“КазаТаўкачыкі”. Юным сьпе
вакам вельмі актыўна дапамага
лі Зьміцер і Тацьцяна, а таксама
іншыя запрошаныя вакалісты:
Яніна Бартосік і Ільля Арыстаў.
Як паведаміў Зьміцер Сідаровіч,
з канцэртнаю праграмаю павод
ле “Дзіцячага альбому” юныя
музыкі ўжо аб’ехалі амаль ўсю
Беларусь, песьні зь яго былі
прасьпяваныя ў розных рэгіёнах
краіны і паўсюль мелі вялікі
посьпех і захапленьне гэтымі
звонку простымі, але старажыт
нымі мэлёдыямі. Юныя артысты
і іхныя бацькі мелі выступы на
ват у сталічнай кавярні “Жар
птушка”, у якім штотыдня адбы
ваюцца этнічныя танцавальныя
вечары, праводзяцца вечырыны

краінах не пачуеш словаў пагар
ды да народнай спадчыны: маў
ляў, надакучылі “калгасныя сьпе
вы”, больш таго, школьнікі з за
давальненьнем сьпяваюць песь
ні свайго народу ў шматлікіх
фальклёрных гуртах і хорах.
У гэтым сэньсе цяперашнюю
Беларусь нельга аднесьці да ка
тэгорыі, дзе нацыянальны фаль
клёр узьведзены ў ранг прыяры
тэтаў у выхаваўчым працэсе.
Але такі падыход характэрны і
для многіх бацькоў, чые дзеці
сёньня вучацца ў беларускамоў
ных школах і садках, такі шлях
выхаваньня практыкуецца ў на
вучальных установах беларус
кай дыяспары, а таксама на эмі
грацыі. Музыка і сьпевы рыхту
юць дзяцей да засвойваньня жы
вой гутарковай мовы, да разу
меньня гісторыі нашай краіны і
шырэй – да ўсьведамленьня ся
бе як часткі беларускага куль
турнага матэрыка.
Вельмі важна, што знаходзяц
ца такія сьвядомыя беларускія
людзі, якім гэтыя відавочныя вы
сновы не падаюцца нечым адар
ваным ад штодзённага жыцьця.
Часьцяком свае напрацоўкі ў му

чатку прэзэнтаваць дыск “Дзіця
чы альбом” на сядзібе Таварыст
ва беларускай мовы. І вось 24 ве
расня гэтая падзея адбылася:
“Дзіцячы альбом”, над якім пра
цавалі вядомыя выканаўцы Зьмі
цер Сідаровіч (ex“Камэлот”) і
Тацьцяна ГрыневічМатафона
ва, быў прадстаўлены слухачам.
Памочнікамі і паўнапраўнымі
ўдзельнікамі прэзэнтацыі сталі
Адась Матафонаў і Тамаш Сіда
ровіч – сыны Зьмітра і Тацьця
ны, якім споўнілася адпаведна 9
і 12 гадоў. Менавіта іх звонкія
галасы ўпрыгожылі мініканцэрт
паводле “Дзіцячага альбому” і са
мую праграму новай кружэлкі.
Доўгі час назіраючы за твор
часьцю Зьмітра Сідаровіча, рас
павядаючы пра творчыя пляны
гэтага знанага выканаўцы мэды
евальнай бардаўскай песьні, заў
сёды даводзілася са шкадавань
нем адзначаць адсутнасьць яго
ных сольных альбомаў. Зьміцер,
як шчыры чалавек, раз за разам
абяцаў сябрам выправіць ста
новішча і парадаваць прыхільні
каў фанаграфічным зборам сваіх
музычных твораў, большасьць
зь якіх яму ўвесь час даводзілася

рэспандэнтамі айчынных неза
лежных выданьняў, якія ў гэты
дзень прыйшлі на сядзібу ТБМ.
Пад час прэзэнтацыі можна
было пабачыць, як бацькі Адася і
Тамаша – Тацьцяна Грыневіч
Матафонава і Зьміцер Сідаровіч
– ганарацца сваімі таленавітымі
і нацыянальна адукаванымі
дзецьмі. Бо іх выкананьне, са
праўды, упрыгожыла музычную
праграму прэзэнтацыі. На “Дзі
цячым альбоме” запісана 27 трэ
каў, на якіх гучаць творы, запіса
ныя і выдадзеныя айчынныі
фальклярыстамі ў сэрыі “Бела
руская народная творчасьць”.
Адабраныя гэтыя песьні такім
чынам, каб альбом і творы зь яго
можна было выкарыстоўваць
для сямейнага праслухоўваньня
і выкананьня, развучваньня ў
хоры ці сольна ў выглядзе інсцэ
ніровак, прапаноўваць ягоны ма
тэрыял для дзіцячых дыскатэк.
Для гэтага, дарэчы, на дыску ма
ецца файл з тэкстамі і нотамі пе
сень зь “Дзіцячага альбому”. Ак
ром гэтага, на дыску можна
знайсьці файлы “караоке”, з да
памогаю якіх можна даволі хут
ка асвоіць фальклёрную манэру

камоўнай групы сталічнага дзі
цячага садка № 314 ішлі да ства
рэньня складанкі народных дзі
цячых песень, якія змагліб абу
дзіць цікаўнасьць дзетак да
фальклёру, да сьпеваў, да бела
рушчыны. Тады ў іх яшчэ не на
радзілася жаданьне запісаць гэ
тыя творы ў студыі на дыск, а
было натуральнае імкненьне
“зрабіць нешта на трывалай бе
ларускай глебе”, каб нашыя дзе
ці ведалі ня толькі мэлёдыі са
вецкіх “мульцікаў”, але пазна
ёміліся і з цудоўнымі мэлёдыямі
і дасціпнай народнай паэзіяй бе
ларускага фальклёру. Ідэя запі
су нарадзілася праз два гады. І
вось яна рэалізавалася ў дыску,
які просіцца мець працяг.
Па словах Зьмітра і Тацьцяны,
аранжыроўкі песень “Дзіцячага
альбому” можна падзяліць на
два ўмоўных падыходы: выка
наньне песень ў народных, вяс
ковых традыцыях, да якіх пасуе
скрыпка, дуда, акарына. Другі
падход да народнай творчасьці –
архаічныя сьпевы з выкарыс
таньнем урбанізаваных аранжы
ровак пад гітару, з дапамогаю
кампутарных тэхналёгіяў.

фальклёрнай музыкі. Пра ўсё гэ
та, а таксама пра тое, як праца
валася Адасю і Тамашу ў студыі,
шчыра распавядалі самі юныя
сьпевакі, калі высьветлілася,
што хлопцы маюць што паведа
міць журналістам і проста цікаў
ным аматарам беларускага
фальклёру.
На заканчэньні знаёмства з
праектам, стваральнікі і выдаў
цы “Дзіцячага альбому” выказ
валі асаблівую ўдзячнасьць дзе
ячам беларускай эміграцыі ў
ЗША, у прыватнасьці, спадарыні
Ірэне КалядзеСьмірноў, а такса
ма фундатарам з Культурнааду
кацыйнай фундацыі ОрсаРома
но, без фінансавай падтрымкі
якіх задума “Дзіцячага альбому”
не былаб рэалізаваная. А яшчэ
ўсе прысутныя на прэзэнтацыі
“Дзіцячага альбому” былі заін
трыгаваныя паведамленьнем
Зьмітра Сідаровіча і Тацьцяны
ГрыневічМатафонавай пра тое,
што будзе працяг гэтай працы –
другая частка альбому, якую му
зыкі плануюць выдаць на Каля
ды.

М
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Дэсакралізацыя рэжыму
… міт аказаўся настолькі прыўкрасным і велічным на выгляд, што многія людзі ня
бачылі за гэтым міражом сапраўдную рэчаіснасьць.

Я

к казаў незабыўны Леанід Брэж
няў, “нам досталось тяжёлое на
следіе царізма”… Сапраўды, ад
ным з важнейшых элемэнтаў расейска
імпэрскай спадчыны, якая засталася на
руках беларусаў пасьля краху імпэрыі ў
1991 годзе, зьяўлялася экзатычная фор
ма пэўнага абагаўленьня існуючай улады
і галоўных яе прадстаўнікоў (перш за ўсё
самага галоўнага). Расейцы ўжо прызна
ліся вуснамі сваёй эліты, што гэтую тра
дыцыю яны ўспрынялі ад дэспатычнай
мангольскай арды і “творчы разьвілі” на
працягу шэрагу стагодзьдзяў няспыннага
пашырэньня Масковіі на 1/6 зямной су
шы. Для беларускага мэнталітэту мас
коўскамангольская сакральнасьць была
абсалютна чужою і ўспрымалася дзікаю.
Вялікае Княства Літоўскае ніколі ня зьве
дала такога маразму. У нас сакральнымі
былі Храм, Народ, Чалавек – адным сло
вам, эўрапейскія каштоўнасьці, якія існа
валі ў вечнай супярэчнасьці з прыярытэ
тамі дэспатычнага Ўсходу (а Ўсход пачы
наўся для беларусаў адразу за Смаленс
кам). Аднак, трагедыя расейскага захопу
і 200гадовай расейскай акупацыі Бела
русі мела адным з вынікаў глыбокую цы
вілізацыйную траўму, якую нашае грама
дзтва да канца не пераадолела дагэтуль. З
вынішчэньнем нашых нацыянальных
эліт, усталяваньнем акупантамі прынцы
пу адмоўнага адбору пры фармаваньні но
вых васальных лідэраў і структураў, зду
шэньнем беларускай мовы, школы і куль
туры адбылося пэўнае выкрыўленьне,
брутальная дысторцыя сацыяльнапалі
тычнай мэнтальнасьці ў нашым грамадз
тве. Толькі нямногія да канца, пасьлядоў
на, праз усё жыцьцё пад расейскай акупа
цыяй не прымалі і адвяргалі навязанае чу
жынцамі, жылі ў беларускай праўдзе. У
1988 годзе гэтыя людзі начале зь Зянонам
Пазьняком утварылі Беларускі Народны
Фронт “Адраджэньне” і павялі авангард
грамадзтва да аднаўленьня незалежнай
Беларускай Дзяржавы.
Менавіта ў гэты пэрыяд барацьбы су
праць імпэрыі (198891 г.г.) назіраліся
яркія працэсы дэсакралізацыі (або разь
вянчаньня) цэлых пластоў і схемаў, якія
забясьпечвалі існаваньне савецкай імпэ
рыі: савецкай ідэалёгіі, “башен древнего
Кремля”, “незыблемых рубежей Родіны”,
муміі Леніна і мільёна помнікаў яму, са
вецкіх грошай, што за адну ноч ператва
рыліся ў пыл, КГБ і гэтак далей. Дэса
кралізацыя адбывалася вельмі імклівымі
тэмпамі, яна здавалася нейкім стыхійным
катаклізмам, што не залежыць ад волі ча
лавецтва, а ламае ўсё паводле раўнадуш
ных законаў прыроды. Многія тады былі
агаломшаны і не маглі знайсьці сабе мес
ца. Іншыя (дарэчы, незалежна ад узросту
і адукацыі) перажывалі духоўную эвалю
цыю і актыўна ўключаліся ў нацыяналь
нае змаганьне. З другога боку, гэбоўская
прапаганда доўга яшчэ апрацоўвала лю

дзей фантомнай аргумэнтацыяй, кшталту
“в СССР мы жілі хорошо, это Шушкевіч с
Ельцыным в Віскулях Союз развалілі…”
Дзесяцігодзьдзі, што прамінулі з тае па
ры, пацьвердзілі, аднак, зусім іншую
праўду. Віскулёўскія падпісанты толькі
наклалі фармальную рэзалюцыю на тое,
што адбылося безь іх і супраць іхняй волі.
Начале працэсаў вызваленьня Бацькаў
шчыны ад імпэрыі былі не яны, а якраз
тыя, хто пад акупацыяй захаваў беларус
кую душу: Зянон Пазьняк, Васіль Быкаў,
Яўген Кулік і іншыя патрыёты, хто сваім
жыцьцём і творчасьцю рыхтавалі Вызва
леньне і верылі ў яго.
Некаторыя з суседзяў Беларусі пасьля
краху імпэрыі пайшлі шляхам незалеж
нага нацыянальнадзяржаўнага разьвіць
ця. Палякі і прыбалты ўжо пераадолелі
многае з сакральнай савецкай спадчыны,
хаця, зразумела, і ў іх здараюцца эксцэсы
савецкай настальгіі на практыцы. Успом
нім хацяб маскоўскага стаўленьніка Пак
саса на пасадзе прэзыдэнта Летувы (ад
яго давялося пазбаўляцца імпічмэнтам).
У Беларусі, як напісаў Зянон Пазьняк,
“вораг захапіў народную крэпасьць”. У
нашай краіне ўсталяваўся рэжым унутра
най, маскоўскай па сутнасьці, акупацыі.
Рэжым гэты настолькі абсурдны ў сваіх
праявах, што мільёны разумных, практыч
ных у асабістым жыцьці людзей вельмі
доўга не маглі разглядзець гэтай ягонай
сутнасьці і даць яму адэкватную ацэнку.
Сапраўды, задача нялёгкая. Ёсьць нібыта
свой “герб, сьцяг і гімн” (няхай сабе і су
рагат замест забароненай гістарычнай
сымболікі), ёсьць сувэрэнная тытулятура
начальства: “прэзыдэнт”, “міністры”,
“паслы” і шэраг іншых фармальных атры
бутаў дзяржавы. Але чаму такія праваль
ныя вынікі функцыянаваньня гэтых атры
бутаў? Эканамічны правал, выміраньне
насельніцтва, дыскрэдытацыя Беларусі ў
сьвеце, разгром беларускага бізнэсу і бе
ларускай адукацыі… Практычныя, кемлі
выя беларусы пасьля чарговага акту раз
бурэньня, пасьля кожнага зьнішчальнага
дэкрэту рэжыму хапаліся за галаву і гу
калі: “Што яны робяць?! Гэтаж экана
мічна нявыгадна, так нельга рабіць!” Гэ
тую разгубленасьць ўдалося пераадолець
толькі з гадамі і пасьля рацыянальных
тлумачэньняў патрыётаўфронтаўцаў аб
тым, што зьдзіўляцца няма чаму. Рэжым
несамастойны, ненацыянальны, небела
рускі, нягледзячы на ўсю ягоную фаль
шывую рыторыку. І калі людзі ўсьведам
лялі акупацыйны характар улады, якая
трымае пад сабой нашую краіну, то ўсё
станавілася зразумелым. Алягічнае на са
мой справе было лягічнымі дзеяньнямі
чужынцаў, ворагаў, ненавісьнікаў, якія
дзейнічаюць на карысьць недабітай мас
коўскай імпэрыі і выконваюць яе загады,
яе злачынны плян аслабленьня і падпа
радкаваньня (адкрытай акупацыі) Бела
русі. Мясцовыя рэжымшчыкі проста зна

ходзяцца на працы і выконваюць умовы
працоўнага кантракту з сваімі працадаў
цамі ў Маскве.
Яны валадарылі ў нашай краіне з 1991
году, але вымушаныя былі лічыцца з на
цыянальным палітычным рухам (БНФ) і
нацыянальным Адраджэньнем, якое за
трычатыры гады зьмяніла духоўнае жыць
цё краіны. У 199495 гадах Масква праз
сваю агентуру нанесла магутны ўдар па
беларускаму Адраджэньню. Пачалося
ўкараненьне лукашызму ва ўсіх яго пач
варных і цынічных формах. Русыфікацыя,
гэбізацыя і саветызацыя штогод паэтапна
нявечылі беларускае жыцьцё ва ўсіх яго
ных праявах. Трэба прызнаць, што гэта
задавальняла ня толькі настальгікаў па
савецкай эпосе і ня толькі бонзаў рэжы
му, якія атрымлівалі вялікія прыбыткі ад
продажу Беларусі. Многія грамадзяне
жылі сьвятою вераю ў лукашыстоўскую
міталёгію, агучаную галоўным мітолягам
падчас выбарчай кампаніі 1994 году. Шэ
раг людзей (асабліва на правінцыі) са
праўды чакалі, калі па іхных хатах рэжым
пачне развозіць абяцаныя электам Лука
шэнкам каляровыя тэлевізары і лядоўні,
калі ім адновяць страчаныя савецкія
ўклады на ашчадных кніжках. Гэтае ча
каньне працягвалася ненатуральна доў
га, больш за дзесяцігодзьдзе пасьля выба
раў 1994 году. Такою магутнаю сілаю ва
лодала сакральная міталёгія лукашызму.
Многія сапраўды наладжвалі сямейныя
банкеты пасьля абраньня Лукашэнкі на
прэзыдэнцтва ў 1994 годзе і падымалі тос
ты “за нашага, за калгасьніка, ён ім пака
жа!” З дапамогаю гэбоўскай гэбельсаў
шчыны нараджаўся нічым не падмацава
ны міт пра “простого парня із народа”, які
дапяўся да вяршыняў улады і цяпер ус
помніць пра просты народ і выратуе яго
ад бюракратаў і цемрашалаў. Вакол “мо
лодого презідента” і ў цэлым вакол лука
шызму зазьзяў яркі арэол нештодзённай
сьвятасьці. Начальнік і ягонае атачэньне
бачыліся вельмі многім у ракурсе алімпій
скай велічы. Уражаныя прыгожымі (і
фальшывымі) абяцанкамі людзі чакалі
спаўненьня ўсіх сваіх, самых фантастыч
ных жаданьняў. На сядзібу БНФ у Менс
ку прыбягалі экзальтаваныя асобы і гу
калі з бляскам у вачах: “Вот теперь нач
нётся новая эра! Новая эра!”
Беларусы, адпорныя на фальш і міта
лёгію, з трывогаю назіралі за гэтымі пра
цэсамі і неадэкватнымі паводзінамі сугра
мадзянаў, спрабавалі расплюшчыць лю
дзям вочы, растлумачыць ім, што ўсе мы
патрапілі ў вялікую бяду. Але міт аказаў
ся настолькі прыўкрасным і велічным на
выгляд, што многія людзі ня бачылі за гэ
тым міражом сапраўдную рэчаіснасьць.
Эканамічныя праблемы, зьбядненьне
бальшыні насельніцтва, зьдзекі з боку
бюракратыі ўсіх узроўняў паступова вяр
талі грамадзтва да адэкватнага ўспры
няцьця рэчаіснасьці. А эканамічны кры
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зіс, які грымнуў увосень 2008 году і за
крануў у Беларусі літаральна кожнага,
канчаткова вывеў бальшыню аматараў
міталёгіі з штучнай летаргіі, арганізава
най рэжымнымі анэстэзіёлягамі. Усё
больш людзей пазбаўляліся ад ілюзіяў,
ніхто ўжо не прызнаваўся, што галасаваў
быў “за Лукашэнку”, пачуліся праклёны.
Але ў цэлым грамадзтва пагрузілася ў
змрочнае і варожае маўчаньне. Людзі ад
вярнуліся ад рэжыму і гэта адразуж пра
явілася на выбарах у рэжымныя палаткі,
якія адбыліся ў верасьні 2008 году. На
заклік Беларускага Народнага Фронту і
ягонага старшыні Зянона Пазьняка ад
быўся масавы байкот рэжымнага электа
ральнага фарсу. Да 75% выбаршчыкаў
не прышлі галасаваць. Масква, дыктатар
і ягоная псэўдаапазыцыя былі ўражаныя.
Народны байкот трыюмфальна паўтарыў
ся на наступных мясцовых выбарах. Гле
ба пачала правальвацца зпад ног дыкта
туры. Рэжым усё больш завісае ў пуста
це.
Раптам людзі, як у казцы пра голага ка
раля, убачылі, што над імі не “Алімп”, а
банальная хунта, кіруемая асобаю, мягка
кажучы, нездаровай. Рамантычны лоск,
страшны гнеў, надчалавечая мудрасьць,
яркі бляск – усе гэтыя атрыбуты сакраль
нага раптам растварыліся, і перад вачыма
беларусаў паўстала сапраўдная карціна
іхнага жыцьця, апанаванага дробнымі ня
годнікамі і балбатлівымі крымінальніка
мі, якія прысабечылі дзяржаўную ўладу
спосабам нахабнай электаральнай падта
соўкі і мафійнай кругавой парукі сярод
сваіх, далучаных да лукашызму.
Беларусы масава ацэньваюць тое, што
адбылося зь імі за апошнія 16 гадоў, як
асабістую абразу. Мафіёзы абразілі людз
кую веру ў шчырасьць і патэрналізм ула
ды. Людзі яшчэ з савецкіх часоў ведаюць,
як супраціўляцца ціску і як пасапраўдна
му напалохаць дыктатуру – паабяцаць,
што “ня пойдзем на выбары”. Гэта ёсьць
самы страшны сцэнар для Масквы і дык
татуры. Гэта азначае пачатак канчаткова
га правалу лукашызму. Не выпадкова так
крыкліва і страката псэўдаапазыцыя па
чала ратаваць дыктатуру і асабіста Лука
шэнку ад Народнага Байкоту. Прафана
тары пачалі махаць нацыянальнымі сьця
гамі, гукаць антыдыктатарскія лёзунгі,
абяцаць умацаваць сувэрэнітэт і г. д.
Але беларускія людзі ідуць міма іх ма
гутнай плыньню па сваіх справах і нават
не азіраюцца на іхныя пікеты. Беларусы
адварочваюцца ад рэжыму і “апазыцыі”,
якая спрабуе выратаваць рэжым. Лю
дзям абрыдлі фальшывыя абяцанкі, фаль
шывыя лёзунгі і фальшывыя выбары. І гэ
та не сацыяльнапалітычная раўнадушша
людзей, як думаюць некаторыя аналітыкі.
Беларусы абіраюць шлях Народнага Бай
коту. Гэта ёсьць масавы народны супра
ціў.
Мы стаім на парозе вельмі значных па
дзеяў у нашым нацыянальным і дзяржаў
ным жыцьці. Адмоўны досьвед “эры” лу
кашызму шмат чаму навучыў наш народ.
Сапраўдныя нацыянальныя эліты павін
ны паклапаціцца аб тым, каб з Народнага
Байкоту рэжымнага выбарфарсу пачаў
ся шлях вызваленьня і дэмакратызацыі
Беларусі.

Янка БАЗЫЛЬ

Унікальныя маркі Беларускай Народнай Рэспублікі можна набыць, наведаўшы краму газэты “Беларус” у сеціве па адрасу:
www.e-krama.com Акрамя марак на сайце можна замовіць бе'
ларускія кнігі, кампакт'дыскі й касэты з запісамі
беларускай папулярнай, народнай і рок'музыкі.
Зацікаўленыя могуць аформіць падпіскі на
газэты й часапісы, якія выдаюцца ў Беларусі, а
таксама набыць календары, паштоўкі й літа'
ратурныя альманахі, выдадзеныя нашым вы'
давецтвам.
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Літаратурны альманах “БЕЛАРУС”

Я

к добра, што рэдактар газэты “Бела
рус” Марат Клакоцкі ўзяў на сябе ця
жар выдаваць альманах “Беларус”.
Вялікі яму за гэта ад усіх нас дзякуй.
Нечакана нават сама пачала нешта пісаць,
што, папраўдзе, так даўно сядзела ў памяці й
прасілася на паперу, толькі думалася, што
якая я там ужо пісьменьніца і, пэўна, нікому
акрамя мяне самой гэтая пісаніна не патрэб
ная. Ужо ня ведаю, наколькі цікавыя мае рэ
алістычныя творы, але я зь вялікай прыем
насьцю знаёмлюся на старонках аьманаху з
цікавымі асобамі ды іхняй творчасьцю. Зама
цоўваецца надзея, што мова нашая будзе
жыць, ня гледзячы на ўсе ўціскі на яе і спробы
зьнішчыць, калі такія маладыя людзі, што нарадзіліся далё
ка за межамі Беларусі, як Аляксей Арцёмаў, самастойна вы
вучаюць мову і пішуць на ёй свае шчырыя вершы, якім ве
рыш: “...Cтаронкі тамоў не памруць,/ Спаліць, загубіць –
немагчыма/, Бо вечнасьці пільнай пачынак/ Няўлоўны, як
вадкая ртуць./ Старонкі таму не памруць.” Паэты ўмеюць
вялікае ўціснуць у кароткія і моцныя па ўздзеяньню радкі.
Яны нам, ой, як патрэбныя, асабліва цяпер, у часы кампу
тарнай графікі дзьвухтысячных гадоў, у віртуальным існа
ваньні якіх можна страціць сябе і цэлае жыцьцё, як гэта кра
самоўна апісаў Макс Шчур у сваім апавяданьні.
Нізка кланяюся Якубу Лапатку за магчымасьць прачы
таць мудрасьць фінскага народу “Калевалу” пабеларуску,
пра існаваньне якой я чуць чула, а што гэта такое добра і не
ўяўляла. Для мянеж фальклёр – гэта самы найцікавейшы
жыцьцёвы раман. І асобліва прыемна, што гэты шэдэўр на
нашай мове ўпершыню пабачыў сьвет менавіта ў нашым
альманаху.
Зьдзіўляе мой даўнішні сябрук Сяржук СокалаўВоюш
шматграннасьцю літаратурных жанраў, якія ён падае нам у
кожным новым альманаху “Беларус”.
Як заўсёды, з асабліваю віртуознасьцю, закручвае сюжэт
Віталь Зайка ў “СантДаманг” і дае магчымасьць падвучыць
мову тым, хто часам памылкова ўяўляе сабе, што дастатко
ва добра яе ведае.
Нарэшце, я разгледзела дакладную назіральнасьць і
тонкі гумар у трагічных падзеях твору “Тры суботы”
архіяпіскапа Юрыя (Эмігідыюша Рыжага). Пановаму ад

крыла для сябе гэтага чалавека, якога ведала з
1993га году.
На маю думку, Віялета Кавалёва вельмі здора
ва распавяла ў “Апалёгіі капталізму...” і аб гіто
рыі свайго роду, які абсалютова ня мае ў сабе бе
ларускіх генаў, а вось сама яна, пражыўшы
большую частку свайго жыцьця ў Беларусі, ад
чувае сябе носьбіткай беларускае куьтуры і па
іншаму ўжо жыць ня можа. Гэтак балюча закра
нае пытаньне: “як сумясьціць жаданьне заста
вацца беларусам за мяжою і нібыта відавочную
бессэнсоўнасьць спробы падтрымаць беларус
кую культуру на чужыне?” І самаж адказвае:
“Мы думаем, пішам пабеларуску і наагул зна
ходзімся ў беларускім полі культуры толькі та
му, што ў выніку доўгага працэсу – бывае, што наўпростай
дарогай, а бывае, што й досыць пакручастымі сьцежкамі... –
мы прыйшлі менавіта ў гэтую кропку, і на сёньняшні дзень
нам з розных прычынаў магчыма існаваць толькі ў ёй”.
Праўда, я не з усім там згодная, калі гаворка ідзе аб свабод
зе. Здаецца мне, што ў Амэрыцы пачалі блытаць паняцьці
“свабода” і “ўседазволенасьць”.
Пра кожнага, хто надрукаваўся ў альманаху, можна бы
лоб сказаць добрыя словы. А зь якім гумарам пададзеная
праўдзівая байка “Пупавіна” Кавалеўскага Віктара! Барыс
Даніюк гэткаю роднаю моваю па сэрцу прайшоўся. Гэтак
пажыцьцёву проста і цікава.
Асабіста для мяне, дзякуючы альманаху, было адкрыць
цём знаёмства з творчасьцю Алеся Тарановіча, якое я ча
мусь наўмысна адкладала. Але ягоны “Плывец” мяне за
хапіў і скарыў, даставіўшы вялікае задавальненьне. Не
калькі разоў перачытвала гэтае рэалістычнае і адначасова
вострарамантычнае апавяданьне. Ягонае апісаньне стану
прыроды трапляе проста ў сэрца! А як памастацку жыва
пісна і амаль скульптурна выразна вылепленыя ім партрэ
ты! Захацелася больш пазнаёміцца зь літаратурнаю твор
часьцю Алеся. Такое ўражаньне, што сустрэлася з блізкім
сабе па духу сябрам.
Але пра штоб мы ні пісалі, галоўнае, чым нас яднаюць гэ
тыя творы – любоўю да Беларусі. Тут, як у паўстанцаў Ка
стуся Каліноўскага, у кожнага ў сэрцы гучыць іхны пароль:
“Каго любіш?” – “Люблю Беларусь!”

Валянціна ЯКІМОВІЧ

Фінансавая
справаздача
рэдактара газэты “Беларус” ад
травеня 2009 г. да лістапада 2010 г.
Àïîøíÿÿ ñïðàâàçäà÷à áûëà çðîáëåíàÿ
ìíîþ íà àïîøí³ì Êàíãðýñå ÁÀÇÀ 30 òðàâåíÿ 2009 ã. Íà òîé ÷àñ ó âûäàâåöê³ì
ôîíüäçå ãàçýòû áûëî $13825.
Çà ñïðàâàçäà÷íû ïýðûÿä áûëî àòðûìàíà àõâÿðàâàíüíÿ¢ ³ ïàäï³ñàê (óêëþ÷íà ç
áàíêà¢ñê³ì ³íòàðýñàì $12) $15800.
Âûäàòê³ çà ãýòû ÷àñ ñêëàë³ $22649, ó
òûì ë³êó:
- íà âûäàíüíå 18 íóìàðî¢ ãàçýòû $14231;
- íà âûäàíüíå ë³òàðàòóðíàãà àëüìàíàõó
“Áåëàðóñ” çà 2009 ãîä - $4095;
- íà âûäàíüíå ë³òàðàòóðíàãà àëüìàíàõó
“Áåëàðóñ” çà 2010 ãîä - $2997;
- íà âûäàíüíå êàëÿíäàðà-ïëÿêàòó íà 2010
ãîä - $420;
- íà âûäàíüíå êàëÿíäàðà-ïëÿêàòó íà 2011
ãîä - $411;
- ïàáî÷íûÿ âûäàòê³ íà íàáûöüö¸ àäðàñíûõ íàëåïàê, ïàïåðû, êàíâýðòà¢, àðýíäû
ïàøòîâàé ñêðûíê³ ³ ã. ä. - $495.
Íà êàíåö ñïðàâàçäà÷íàãà ïýðûÿäó ¢ âûäàâåöê³ì ôîíüäçå ãàçýòû ¸ñüöü $6976.
Ó 2002 ã., êàë³ ÿ áðà¢ñÿ çà âûäàíüíå “Áåëàðóñà”, ê³ðà¢í³öòâàì Íüþ-¨ðñêàãà àääçåëó íà ãýòóþ ìýòó äàëî ðýäàêöû³ ïàçûêó ¢
$2000, ÿêóþ öÿïåð, óë³÷âàþ÷û ñêëàäàíûÿ àäíîñ³íû ç ÃÓ ÁÀÇÀ, àääçåë çàïàòðàáàâà¢ âÿðíóöü íàçàä. Ïàñüëÿ âÿðòàíüíÿ
ïàçûê³ âûäàâåöê³ ôîíä ñêëàäçå $4976.
Ï³ñüìîâàå àïûòàíüíÿ ïàäï³ñ÷ûêà¢ ïàêàçàëà, øòî áîëüøàÿ ÷àñòêà çü ³õ çàõàöåë³
ïåðàäàöü àõâÿðàâàíûÿ ³ì³ ñðîäê³ íÿ íîâàé ðýäàêöû³, à íà âûäàíüíå ë³òàðàòóðíàãà àëüìàíàõó “Áåëàðóñ” ó 2011 ã. Ñóìà ãýòûõ ñêëàëà $2559.
Òàê³ì ÷ûíàì íîâàé ðýäàêöû³ íà ïðàöÿã
âûäàíüíÿ ãàçýòû “Áåëàðóñ” áóäçå ïåðàäàäçåíà $2417.
Марат КЛАКОЦКІ

Беларуска Амэрыканскае Задзіночаньне

Шаноўнае спадарства!

Аддзелы ў Нью Ёрку і Нью Джэрзі

Як ўжо паведпамлялася раней, па&
чынаючы ад наступнага сьнежань&
скага нумару, газэту “Беларус” будзе
выдаваць рэдактарская калегія ў но&
вым складзе, якую будзе ўзначаль&
ваць сп&ня Ганна СУРМАЧ.
Па пытаньнях падпіскі зьвяртайце&
ся, калі ласка, на паштовы адрас но&
вай рэдакцыі:
Bielarus
166'34 Gothic Drive
Jamaica, NY 11432
альбо пішыце на email адрас:
bielarus@bazahg.org

Íà 27 ë³ñòàïàäà ñ¸ëåòà ïðûïàäàå 90-ÿ ãàäàâ³íà Ñëóöêàãà Çáðîéíàãà
×ûíó – àíòûáàëüøàâ³öêàãà ïà¢ñòàíüíÿ íà Ñëó÷÷ûíå, êàë³ áåëàðóñê³ÿ
ëþäç³ ïàäíÿë³ñÿ íà àáàðîíó ³äýàëà¢ Áåëàðóñêàé Íàðîäíàé Ðýñïóáë³ê³ .
Ñ¸ëåòà 27 ³ 28 ë³ñòàïàäà 2010 ã. ìû ¢øàíóåì ïàìÿöü àäâàæíûõ ãåðîÿ¢-ïà¢ñòàíöà¢ Ñëó÷÷ûíû,øòî ¢çÿë³ñÿ çà çáðîþ,çìàãàë³ñÿ ³ ã³íóë³,áàðîíÿ÷û áåëàðóñê³ íàðîä àä ïàíÿâîëåíüíÿ ³ àä áðóòàëüíàé íàâàëû ç óñõîäó.
Çàïðàøàåì Âàñ äû Âàøûõ ñÿáðî¢ ³ çíà¸ìûõ óçÿöü óäçåë ó ³ìïðýçàõ,
àääàþ÷û äàí³íó ïàìÿö³ ãýòàé ñëà¢íàé ã³ñòàðû÷íàé ïàäçå³.
Ñóáîòà, 27 ë³ñòàïàäà, 12:00 àïî¢äí³ – óðà÷ûñòàå ¢ñêëàäàíüíå âÿíêî¢ äà
ïîìí³êà áåëàðóñê³ì ãåðîÿì-âàéñêî¢öàì íà ìîã³ëêàõ ñüâ. Ìàö³ Áîæàå
Æûðîâ³öêàå ¢ ²ñò-Áðàíñ¢³êó,Íüþ-Äæýðç³.
Íÿäçåëÿ, 28 ë³ñòàïàäà, à 10:00 ðàí³öû – ñüâÿòîå íàáàæýíñòâà ³ ïàí³õ³äà
¢ ïàìÿöü ïà ãåðîÿõ Ñëóöêàãà Çáðîéíàãà ×ûíó ¢ öàðêâå ñüâ. Ìàö³
Áîæàå Æûðîâ³öêàå ÁÀÏÖ,ÿêàÿ ìåñüö³ööà ïà àäðàñó:
8 Рывэр Роўд, Гайлэнд'Парк, Нью'Джэрзі.
12:00 àïî¢äí³ – áóôýò ³ àáåä; ïðàãðàìà ïà àäçíà÷ýíüíþ 90-é ãàäàâ³íû
Ñëóöêàãà Çáðîéíàãà ×ûíó ç ïðàãëÿäàì ô³ëüìó.
Àäðàçó ïàñüëÿ ãýòàãà àäáóäçåööà ¢øàíàâàíüíå ïàìÿö³ ïàýòê³ Ëàðûñû
Ãåí³þø – äà 100-õ óãîäêà¢ ÿå íàðàäæýíüíÿ, ç ìóçû÷íàþ ïðàãðàìàþ,÷ûòàíüíåì âåðøà¢ ³ ïðàãëÿäàì ê³íàô³ëüìó ïðà âÿë³êóþ ïàýòêó.
Даезд зь Нью Ёрку да Нью'Брансўіку і царквы ў Гайлэнд Парку: аўтобус з
аўтастанцыі NY&NJ Port Authority Bus Terminal (8 41st Ave, New York, NY
10001, т. 212&564&8484) да гораду New Brunswick, прыпынак Hyatt
Regency/ 2 Albany St. Час у дарозе: 50 хвілінаў. Выйсьці з аўтобуса, прайсьці
па Albany St да маста праз раку і перайсьці на другі бок ракі, павярнуць улева
на River Rd; будынак царквыд другі справа ад пачатку вуліцы.

Удакладненьне
У папярэднім нумары “Беларуса” па недаглядзе рэдакцыі былі “згубле
ныя” два апошнія радкі рэпартажу аб прабегу 29й Сустрэчы Беларусаў
Паўночнай Амэрыкі ў НьюБрансўіку. Апошні сказ таго матэрыялу павінен
выглядаць так: “Раўналежна пачалася падрыхтоўка да вечарыны памяці
Ларысы Геніюш.”. Аўтар рэпартажу Сяржук СОКАЛАЎ ВОЮШ.
Прыносім прабачэньні аўтару і чытачам.

Па ўсіх пытаньнях, зьвязаных зь лі&
таратурным альманахам “Беларус” і
выданьнем календароў газэты зьвяр&
тайцеся на адрасы рэдакцыі, пада&
дзеныя справа ад гэтай абвесткі.

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:
М. Дэмковіч . . . . . . . . . . . . . .100
С. Дрозд . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
М. Азарка . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Н. Гірэй . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
А. Груша . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Ю. Кот . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Тарашкевіч . . . . . . . . . . . . .50
Н. Хоміч . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Я. Кацярыніч . . . . . . . . . . . . . .48
С. Будкевіч . . . . . . . . . . . . . . . .45
А. Кабяка . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Шчыры дзякуй!

ÁÅËÀÐÓÑ

Газэта Беларусаў у Вольным Сьвеце
Выдае штомесячна:
Беларуска'Амэрыканскае Задзіночаньне
Сусьветнае сеціва: baza'belarus.org
Падпiска $50 на год.
Чэкі выпісвайце на BIELARUS
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Падпiска Сяргей ТРЫГУБОВIЧ
Артыкулы, падпiсаныя прозьвiшчам ці
iнiцыяламi, могуць зьмяшчаць пагляды, зь якiмi Рэдакцыя не згаджаецца.
Перадрук дазваляецца толькi пры
ўмове зазначэньня крынiцы.
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