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Прэзыдэнцкая выбарчая кампанія, што напэўна будзе
прызнаная галоўнай падзеяй гэтага году, скончаная.
Падчас кампаніі выявіліся моманты, якія ўласьцівыя для

амэрыканскай палітыкі, але могуць расчараваць людзей, для якіх
Амэрыка ўяўлялася дасканалым увасабленьнем свабоды і дэма!
кратыі. Сярод іх – неаб’ектыўнасьць і перадузятасьць большасьці
сродкаў масавай інфармацыі і некрытычнае запазычаньне т. зв.
лібэральных каштоўнасьцяў пераважнай колькасьцю людзей з
вышэйшай адукацыяй. 

Барак Абама, да апошняга часу нічым не праявіўшы сябе сэна!
тар ад штату Іліной, які здабыў пасаду ў выніку адмовы
балятавацца канкурэнта!рэспубліканца ў 2004!м годзе, у лютым
2007!га году заявіў пра намер балятавацца ў прэзыдэнты ЗША. Ад
самага пачатку ён стаў біць рэкорды сабраных сродкаў на прэзы!
дэнцкую кампанію, і быў у жніўні намінаваны прэтэндэнтам ад Дэ!
макратычнай партыі, перамогшы сэнатарку ад Нью!Ёрку Гілары
Клінтан. У сваёй кампаніі Абама актыўна выкарыстоўваў парале!
лі з быццам падобнай кампаніяй Джона Кенэдзі, прыцягнуўшы на
свой бок вялікую частку моладзі студэнцкага ўзросту і белых з вы!
сокім узроўнем адукацыі, прычым большасьць нябелага насель!
ніцтва падтрымала мулата Абаму дзеля расавай салідарнасьці. 

У той час як апанэнт Джон Макэйн, які меў большы палітычны
досьвед і вёў кампанію больш эмацыйна, у выніку неэфэктыўнай
дзейнасьці свайго пэрсаналу і стратэгаў, а таксама ў выніку не!
спрыяльнасьці масавых мэдыяў, губляў пункты рэйтынгу, Абама
павялічыў сваю папулярнасьць. Гэтаму спрыяла настойлівая пра!
паганда таго, што Макэйн быццам будзе цалкавіта працягваць
палітыку непапулярнага цяпер прэзыдэнта Буша, а таксама абвал
фінансавай сыстэмы ў кастрычніку 2008 году. 

Адрыў у рэйтынгу Абамы асабліва ўзмоцніўся пасьля дэбатаў,
падчас якіх ён ужываў грандыёзную рэторыку і прапаноўваў сум!
ніўныя праекты кшталту хуткага вываду войскаў з Іраку, урэгуля!
ваньня фінансавага сэктару і мэдыцынскіх страховак, пераразь!
меркаваньня даходаў і зьніжэньня падаткаў для 95% насельніц!
тва. Трэба адзначыць, што масавыя сродкі, па падліках незалеж!
нага Праекту па Сумленнасьці ў Журналістыцы адзначылі не!
спрыяльнае для Макэйна асьвятленьне ў 60% мэдыйных матэры!
ялаў, тады як для Абамы неспрыяльнымі былі толькі 29%. У гэты!
ж час праявілася некрытычнае стаўленьне да кандыдата ад Дэ!
макратычнай партыі збоку адукаваных клясаў, калі т. зв. лібэ!
ральныя прыхільнікі зрабілі падтрымку Абамы своеасаблівай мо!
дай, плякаты і саколкі з выявамі Абамы сталі нагадваць выявы
Сталіна і Мао з часоў адпаведных культаў, а заўзятары Абамы
праявілі сябе ня менш агрэсіўнымі й неталерантнымі, чым хун!
вэйбіны часоў кітайскай “культурнай рэвалюцыі”. Сувязь Абамы
з чорным пастарам Джэрэмаям Райтам, які пасылаў праклёны
Амэрыцы, усяк замоўчвалася і адмаўлялася, гэтак як замоўчвалі!
ся сувязі з палестынцамі й колішнімі тэрарыстамі з арганізацыі
“Ўотэрмэн” Аерам і Дорн. Разам з тым застаецца толькі спадзя!
вацца, што тыя памылкі ў выбары сяброў былі зробленыя Абамам
па няведаньні й недаглядзе.

Джон Макэйн, які зарэкамэндаваў сябе прыхільнікам дэмакра!
тыі для Беларусі, кампэтэнтным і зацікаўленым спэцыялістам па
Ўсходняй Эўропе, Беларусі й Расеі, саступіў Абаму ў прэзыдэнц!
кай гонцы. Невядома, як новая прэзыдэнцкая адміністрацыя бу!
дзе ўспрымаць беларускае пытаньне, і як высока яно будзе па!
стаўленае ў сьпісе прыярытэтаў каманды Барака Абамы. 

Аднак гісторыя і жыцьцё працягваюцца. Для беларусаў высно!
ва сёлетніх выбараў адна — калі змагацца і прыкладаць усе свае
сілы для дасягненьня пэўнай мэты — тады гэтая мэта будзе дасяг!
нутая. Нашая мэта — вольная дэмакратычная Беларусь, якая ста!
не сапраўднай Бацькаўшчынай, маткай, а ня мачыхай, для раскі!
даных па сьвеце беларусаў, сапраўдным домам для беларускай
мовы, культуры і традыцыяў. Дзеля дапамогі дэмакратычным на!
цыянальным сілам, дзеля інфармаваньня амэрыканскага грамадз!
тва і ўраду беларуская грамада Амэрыкі мае намер наладжваць
кантакты з новай прэзыдэнцкаяй адміністрацыяй.

Віталь ЗАЙКА Сустрэча прадстаўнікоў дыяспараў краі!
наў Цэнтральнай і Ўсходняй Эўропы з
Прэзыдэнтам ЗША Джорджам Бушам

адбылася 24 кастрычніка ў Белым Доме. Бела!
русь рэпрэзэнтавалі сябра Галоўнай Управы Бе!

Заканчэньне на бачыне 2

ЗВАРОТЗВАРОТ
Старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі да

беларускага народу да Дня Герояў 27 лістапада 2008 году

Дарагія браты і сёстры!
Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі вітаю Вас з угодкамі Слуцкага Збройна-

га Чыну!
Раблю гэта аднак сёньня з пэўным смуткам. Што сказалі-б нашыя слаўныя случчакі,

калі-б пабачылі, што 88 гадоў пасьля іхнага Збройнага Чыну, калі яны былі гатовыя па-
мерці, каб жыў наш край – вольная і незалежная Беларуская Народная Рэспубліка – мы
ўсё яшчэ ў няволі.

Так, у няволі, дарагія Суродзічы. Дасюль мы ня зьдзейсьнілі ідэалаў, выказаных у Акце
25 Сакавіка! За выняткам беларускай моладзі, якую я вітаю ад глыбіні сэрца, людзі на-
шыя, наш народ, яшчэ ўсё жывуць у страху, яшчэ ўсё ня ведаюць сэнсу словаў СВАБО-
ДА, ВОЛЯ, ЛЮДЗКАЯ ГОДНАСЬЦЬ. Абы выжыць да заўтра, абы ня страціць працу, абы
ня страціць пэнсіі – вось ідэалы пераважнай бальшыні нашага народу 88 гадоў пасьля
Слуцкага Збройнага Чыну.

А маглі-б мы быць, як нашыя вольныя суседзі, народам паўнавартасным, часткаю
Эўразьвязу, жыць заможна і годна, вырашаць свой лёс не ў залежнасьці ад волі дыкта-
тара і ягоных паплечнікаў, а ў залежнасьці ад агульнага свабоднага волявыяўленьня –
так як найлепш для ўсіх нас – каб дзеці нашыя і ўнукі ганарыліся сваім краем, а не ста-
раліся за ўсякую цану яго пакінуць з надзеяй, што знойдуць шчасьце на чужыне.

Але для таго, каб дамагчыся свабоды і дабрабыту, нам трэба памятаць нашых герояў,
любіць Беларусь так, як яны яе любілі, і верыць, як гэта казаў новаабраны прэзыдэнт
Злучаных Штатаў падчас свае выбарчай кампаніі, што “Так, мы можам!” Ці-ж мы горшыя
за народы вольных краінаў сьвету? Мы ня горшыя, дарагія Суродзічы, але магчыма мы
яшчэ не зразумелі, што будучыня нашая ў нашых руках. Што толькі мы можам зрэаліза-
ваць высокародныя ідэалы нашых слаўных продкаў-случчакоў.

Жыве Беларусь!
Iвонка СУРВІЛЛА, Старшыня Рады БНР
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1 лістапада прадстаўнікі беларускіх ар!
ганізацыяў у Чэхіі, у тым ліку і супра!
цоўнікі “Радыё Свабода», прыйшлі на
Альшанскія могілкі ў Празе.

Першыя беларускія магілы зьявіліся
тут ў 20!я гады мінулага стагодзьдзя, з па!
чаткам хвалі пасьлярэвалюцыйнай эмі!
грацыі. Тут пахаваны першы прэзыдэнт
Рады БНР Пётра Крэчэўскі, які памёр у
Празе у 1928!м годзе. Ягоныя паўнамоц!
твы потым пераняў Васіль Захарка, які
памёр у 1943!м годзе.

Паводле ўспамінаў сучасьнікаў, абодва
гэтыя палітыкі пражылі апошнія гады
жыцьця ў крайняй беднасьці. Яны прын!
цыпова не прынялі заклік савецкай улады
скласьці паўнамоцтвы ўраду БНР і вяр!
нуцца на працу ў савецкую Беларусь.

Помнікі на іх магілах былі адноўленыя
ў канцы 90!х гадоў, на сродкі беларуска!
амэрыканскай фундацыі імя Крэчэўскага.

На Альшанскіх могілках пахаваны так!
сама легедарны беларускі сьпявак Мі!
хась Забэйда!Суміцкі. Кветкі і сьвечкі
ўпрыгожылі іхныя магілы.

“Радыё Свабода”

Беларуская грамада Лёндану 2 ліста!
пада адзначыла Дзяды ранішняй службай
у царкве Сьв. Пятра і Паўла і паніхідай на
могілках Сьв. Панкраса, якія адслужылі
сьвятары а. Надсан і а. Стасевіч. Пасьля
Згуртаваьнне Беларусаў ў Вялікай Бры!
таніі арганізавала сустрэчу з Уладзіме!
рам Арловым, удзельнікам першай маса!
вай акцыі ў гонар Дня памяці продкаў
“Дзяды”, жорстка разагнанай КДБ і
міліцыяй ў Менску 30 кастрычніка 1988
году, а таксама з навукоўцамі прафэса!
рам Паўлінай Марыяй Сурвіллай з ЗША і
прафэсарам Зінаідай Гімпелевіч з Кана!
ды.

У Вільні на Лукіскім пляцы каля крыжа
паўстанцам 1863 году адбылася талака,
прысьвечаная Дзядам, якую ладзілі бела!
рускія студэнты з “Студальянсу” з Эўра!
пейскага гуманітарнага ўнівэрсытэту. У
акцыі таксама прынялі ўдзел актывісты
“Маладога Фронту” і віленскія беларусы.

1 лістапада беларусы Стакгольму пер!
шы раз выправіліся на Дзяды на могілкі
прадмесьця Густаўбэрг, дзе спачывае
Васіль Лукашык (1911–1975) – выхава!
нец Віленскага ўнівэрсытэту, былы дзяяч
Грамады, заснавальнік першай беларус!
кай суполкі ў Скандынавіі (1948). Пасьля
ўпарадкаваньня помніка ды апавяданьня
пра жыцьцё спадара Лукашыка (Андрэй
Катлярчук) адбыўся невялікі памінальны
абед. Спадзяёмся, што традыцыя сьвятка!
ваньня Дзядоў ў Швэцыі працягнецца.

“Наша Ніва”

Даволі хутка па выбарах у фэдэ!
ральны парлямэнт, да прысягі быў
пакліканы новы канадыйскі ўраду

складам з 37!х міністраў. 
На даволі важную ды ўплывовую для Ка!

нады пасаду міністра іміграцыі і грамадзян!
ства быў прызначаны сп. Джэйсан Кэні
(Jason Kenney). Да гэтае пары сп. Кэні быў
дзяржаўным сакратаром у справах шмат!
культур’я (Secretary of State, Multicultu!
ralism and Canadian Identity), а таксама
парлямэнцкім сакратаром прэм’ер!мініс!
тра Стывэна Харпэра (Stephen Harper).   

Джэйсан Кэні, катораму адно толькі 40,
абіраецца ў склад фэдэральнага парламэн!
ту ўжо панад 10 гадоў у сваёй акрузе ў Кал!
гары. У свой час ён зьяўляўся старшынём
парлямэнцкага камітэту па правох чалаве!
ка. А цягам апошніх паўтарох гадоў вёў ак!
тыўную працу сярод шматлікіх этнічных
грамадаў Канады як дзяржаўны сакратар у
справах шматкультур’я. За вялікую ак!
тыўнасьць на гэтай ніве некаторыя сродкі
масавай інфармацыі нават далі невысока!
му і паўнаватаму Кэні мянушку “Energizer
Bunny”.   

Нашай грамадзе ў Канадзе сп. Кэні вядо!
мы сваёю сталаю падтрымкай дэмакратыч!
ных сілаў у Беларусі. Ён асабіста прыяж!
джаў у Таронта ў сакавіцкія дні 2006 году і

выступаў на ЗБКоўскім мітынгу з падтрым!
кай тых, хто выйшаў на Кастрычніцкую
плошчу супраць сфабрыкаваных прэзы!
дэнцкіх выбараў. ЗБК было з ім у сталай
перапісцы што да розных пытаньняў сацы!
яльнага і культурнага характару палітыкі
гэтага кансэрватыўнага ўраду Канады.
Спадзяёмся, што гэтак будзе і надалей. 

Згуртаваньне накіравала міністру вінша!
вальны ліст.    

З. ЭЛЬЛЯШЭВІЧ

ларуска!Амэрыканскага Задзіночань!
ня Алеся Кіпель і старшыня Згурта!
ваньня Беларускай Моладзі ў Амэры!
цы Мікола Цімашэнка. У сустрэчы
ўзялі ўдзел прадстаўнікі дыяспараў
Вугоршчыны, Арменіі, Баўгарыі, Ру!
мыніі, Славакіі, Чэхіі, Эстоніі, Грузіі,
Летувы, Польшчы, Украіны.

Напярэдадні сустрэчы прадстаўнікі
дыяспараў даслалі зварот да прэзы!
дэнта, дзе ўздымалі важныя для кра!
інаў Цэнтральнай і Ўсходняй Эўропы
пытаньні. 

Сустрэча адбылася ў сталовай Бе!
лага Дому. Пасьля выступу амбаса!
дара ЗША ў НАТА адбылася сустрэ!
ча з Джорджам Бушам, якая цягну!
ляся каля гадзіны. Прэзыдэнт пака!
заў выдатнае веданьне сытуацыі і па!
дзеяў ва Ўсходняй і Цэнтральнай
Эўропе і вітаў далучэньне да НАТА
Харватыі і Альбаніі. Удзельнікі су!
стрэчы выказалі поўную падтрымку
далучэньню да НАТА Харватыі і Аль!
баніі і заклікалі прадставіць Украіне і
Грузіі карту (MAP status) далучэнь!
ня да гэтай арганізацыі. Таксама
ўдзельнікі віталі пашырэньне бязьві!
завай праграмы для краінаў Балтыі і
выказалі падтрымку зацікаўленасьці
ЗША да дывэрсыфікацыі паставак
энергіі ў краіны Цэнтральнай і Ўсход!
няй Эўропы з мэтаю зьменшыць за!
лежнасьць гэтых краінаў ад Расеі.
Таксама было выказана пажаданьне
не скарачаць фінансавую падтрымку

незалежным сродкам масавай інфар!
мацыі. 

Пасьля сустрэчы з прэзыдэнтам ад!
былася цырымонія падпісаньня прата!
колу далучэньня Альбаніі й Харватыі
да НАТА. Яна адбылася ва Ўсходнім
пакоі Белага Дому. Перад падпісань!
нем прэзыдэнт Джордж Буш зьвяр!
нуўся да прысутных з прамовай:
“Доўгатрывалая сіла НАТА – гэта
сьведчаньне працяглай сілы свабоды.
Пашырэньне Альянсу будзе весьці да
надзейнейшай і паўнейшай бясьпекі
сьвету. Гісторыя Альбаніі і Харватыі
можа быць сьветам для тых, хто заста!
ецца ў цемры тыраніі. І, можа, ваш
прыклад дапаможа ім ісьці да сьвят!
лейшага дня.” 

Пасьля прэзыдэнта да прысутных
зьвярнуўся Генэральны Сакратар НА!
ТА генэрал Ян Де Хуп Шэфер, які
вітаў новых сябраў НАТА і адзначыў
вялікую ролю прэзыдэнта Буша ў па!
шырэньні Альянсу. 

Завершылася цырымонія падпісань!
нем пратаколу прэзыдэнтам ЗША. 

Удзел у сустрэчы і ў цырымоніі пры!
ёму новых сябраў НАТА – вялікі го!
нар для беларусаў ЗША, для сябраў
Беларуска!Амэрыканскага Задзіно!
чаньня і Згуртаваньня Беларускай
Моладзі ў Амэрыцы, гэта прызнаньне
іхняй ролі ў змаганьні за дэмакратыю
ў Беларусі. 

Дапамагай нам Бог! Жыве Бела!
русь! 

Мікалай ЦІМАШЭНКА

УДжордж Мэйсан унівэрсытэ!
це, што ў штаце Вірджынія
непадалёку ад Вашынгтону,

21 кастрычніка адбыўся вечар бела!
рускай культуры. Спачатку быў пака!
заны фільм “Дзень Волі” Юрыя Хаш!
чавацкага. Дзеля лепшае інфармацыі
прысутным на экране былі прадстаў!
леныя агульныя дадзеныя аб Бела!
русі, фатаздымкі краявідаў i гарадоў
краіны. Таксама былі распаўсюджа!
ныя друкаваныя інфармацыйна!рэк!
ламныя матэрыялы.

Далей адбыліся прэзэнтацыi бела!
рускіх арганізацый у Злучаных Шта!
тах Амэрыкі. Першая трымала слова
Натальля Рабава, яна паведаміла пра
дзейнасць Беларускага Мoладзёвага
Руху ў Амэрыцы. Яраслаў Крывой

распавеў пра гісторыю і сеньняшняе
жыцьцё Беларуска!Амэрыканскага
Задзіночаньня. Ала Кітова падрыхта!
вала карысную інфармацыю пра “Ро!
тары клюб”, які дапамагае беларускім
студэнтам атрымаць падтрымку для
навучаньня замяжой. З прамовай пра
арганізацыю “Amnesty International”
выступіў Вячаслаў Бортнік.

Прысутныя на вечары пазнаёміліся
з творчасьцю вядомага беларускага
мастака Міколы Купавы. Беларускі
Музэй у Нью!Ёрку прадставіў пэрса!
нальную выставу мастака, прысьвеча!
ную 125!годзьдзю знакамітых сыноў
зямлі беларускай Янкі Купалы і Якуба
Коласа.

Паводле belmov.org

Унядзелю 2!га лістапада Бе!
ларускі Моладзевы Рух
Амэрыкі каля будынку

ААН у Нью!Ёрку правёў пікет,
прысьвечаны Дзядам – дню памяці
продкаў. 

У пікеце ўзялі ўдзел Старшыня
Кансэрватыўна!Хрысьціянскай
Партыі – БНФ Зянон Пазьняк і
сябра Сойму гэтай партыі, сябра
Беларускага Саюзу Мастакоў Яў!
ген Шатохін, які прыляцеў на!
пярэдадні ў Нью!Ёрк з пэрсаналь!
най выставай.

Пасьля пікету адбылася сустрэ!
ча ў саборы сьв. Кірылы Туроўска!
га, дзе Зянон Пазьняк меў прамо!
ву, прысьвечаную Дзядам. Потым
адбыўся прагляд фільму “Дарога
на Курапаты” (1990 г.)

Паводле www.belmov.org
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ДДввооее  ДДззяяддооўў
На жаль, у Дзень памінаньня

продкаў 2 лістапада прайшлі
дзьве акцыі. Заяўнікамі іх выс!
тупілі Кансэрватыўна!Хрысьці!
янская Партыя БНФ і Партыя

БНФ. Першыя традыцыйна саб!
ралі людзей на бульвары Тал!
бухіна (ля Гадзіньнікавага заво!
ду) і павялі ўсіх звыклым марш!
рутам: праспэкт Незалежнасьці,
вуліца Каліноўскага, Сядых, Га!
марніка, Лагойскі тракт, МКАД,
Курапаты. Партыя БНФ высту!
піла з ініцыятывай сабрацца на
Ўсходніх могілках, каб cпачатку
ўскласьці кветкі на магілы вядо!
мых беларусаў, пахаваных там:
Быкава, Караткевіча, Панчанкі,
Карпенкі, Гермянчука ды інш.
Ідэя збору на могілках матыва!
валася тым, што менавіта там 20
гадоў таму, у 1988 годзе, пача!
ліся легендарныя Дзяды, якія
былі разагнаныя міліцыяй, але
зь якіх пачаліся дэмакратычныя
працэсы ў краіне.

Многія думалі, што пасьля
ўскладаньня кветак удзельнікі
гэтай акцыі пройдуць праспэк!
там Незалежнасьці (толькі ў
паўднёва!заходнім кірунку), а
потым таксама збочаць на Калі!
ноўскага і пойдуць далей марш!
рутам, якім мелася ісьці КХП!
БНФ. Журналісты мелі спадзеў,
што на Каліноўскага дзьве калё!
ны ўрэшце аб’яднаюцца.

Але гэтага не адбылося. Калё!
на, якую вяла Партыя БНФ, за!
пазьнілася з выхадам з Усходніх
могілак і выйшла на вуліцу Калі!
ноўскага хвілін на 10 пазьней за
калёну, якую вяла КХП!БНФ.
Апошняя калёна колькі разоў за!
павольвала крок, але другая ка!
лёна ніяк не магла дагнаць пер!
шых. Мінакі былі шчыра зьдзіў!
леныя двум калёнам на Дзяды.

На жаль, абедзьве калёны на!
ват правялі два розныя мітыгі ў
Курапатах. Прыкра, што не
атрымалася дамовіцца нават на
такое сьвята як Дзяды. Амбіцыі
палітыкаў шкодзяць здароваму
сэнсу.

ААккццыыяя  ўў  ЛЛоошшыыццыы
9 лістапада ў Менску, у Ло!

шыцкім яры, прайшла акцыя па!
мяці ахвяраў сталінскіх рэпрэ!
сій. Ня толькі ў Курапатах рас!
стрэльвалі 1930!х. Такіх месцаў
ля Менску было некалькі: Парк
Чалюскінцаў, Баравая, Сьляпян!
ка, таксама і ў Лошыцкім яры.

Каля 40 чалавек шэсьцем, ар!
ганізаваным КХП!БНФ, прай!

шлі ад Палаца культуры кам!
вольнага камбінату да Лошыцка!
га яру, дзе зладзілі мітынг.

Акцыя ў Лошыцы традыцыйна
адбываецца ў другую нядзелю лі!
стападу, на Зьмітраўскія дзяды.

ББееллааррууссьь  ббяяррээ  ккррээддыыттыы
Закрануў сусьветны фінанса!

вы крызіс і Беларусь. Кіраўніц!
тва краіны папрасіла адначасова
тры крэдыты: у Расеі (2 млрд да!
ляраў), у Міжнароднага валют!
нага фонду (2 млрд) і кітайскага
банку Эксімбанк (390 млн).

Зрэшты, становішча Беларусі
не такое ўжо крытычнае: Вугор!
шчыне, каб выжыць, наогул трэ!
ба 25 млрд даляраў.

УУ  ММееннсскк  ппррыылляяттааўў  
ММууааммаарр  ККааддааффіі

2—4 лістапада ў сталіцы Бела!
русі з афіцыйным візытам зна!
ходзіўся лідэр Лібійскай Вялі!
кай Сацыялістычнай Джамахі!
рыі Муамар Кадафі. Гэта раней
ён быў адыёзным лідэрам, якога
да зьяўленьня бэн Ладэна назы!
валі галоўным тэрарыстам у
сьвеце: у 1980!х за падтрымку
міжнароднага тэрарызму суп!
раць Лівіі былі ўведзеныя санк!
цыі. Але цяпер ён, як быццам,
будуе дэмакратыю і праводзіць
лібэралізацыю эканомікі ў бага!
тым на нафту краі.

Кадафі прыляцеў у Беларусь
паміж візытамі ў Расею і Ўкраі!
ну. Лукашэнка падчас сустрэчы
з Кадафі заявіў, што “Беларусь і
Лібія маюць агульныя погляды
адносна будаўніцтва сьвету. Мы
таксама, як і вы, прынцыповым
пытаньнем лічым, што сьвет па!
вінен быць шматпалярным”.

Лібія для Беларусі – гэта най!
перш экспарт і перадусім вароты
экспарту ў арабскі сьвет у Аф!
рыцы.

ННооввыы  ппааллііттввяяззеенньь
Праз два тыдні пасьля таго, як

Эўразьвяз зьняў візавыя сан!
кцыі ў дачыненьні да беларускіх
чыноўнікаў і асабіста да Лука!
шэнкі, у сьледчы ізалятар у
Менску зьмясьцілі першага па!
літвязьня.

Гэта моладзёвы актывіст
Аляксандар Баразенка. Ён пра!
ходзіў па крымінальнай справе
за мітынг прадпрымальнікаў 10
студзеня. Тая справа атрымала
назву “Працэс 14!ці”. На лаве
падсудных апынуліся 13 чала!
век. Студэнт А. Баразенка, які
вучыўся ва Ўроцлаве, пастана!
віў застацца ў Польшчы і не пры!
яжджаць на працэс. Дзевяць фі!
гурантаў справы атрымалі роз!
ныя тэрміны абмежаваньня волі
без накіраваньня ў спэцустано!
вы (г зв. “хатняя хімія” з што!
дзённым адзначэньнем у мілі!
цыі), трое – штрафы. 22!гадовы
Андрэй Кім быў асуджаны на
паўтары годы калёніі.

Некалькі месяцаў таму Бара!
зенка таемна прыехаў у Менск,
але зьехаць назад ня здолеў.

27 кастрычніка Аляксандар з
адвакатам зьявіліся да сьледча!
га. Там хлопцу і была прадстаў!
лена пастанова аб арышце. У
сьледчым ізалятары ён будзе
знаходзіцца да суду. Мяркуец!
ца, што працэс пачнецца ў сь!
нежні.

““ЖЖыыввыы  шшччыытт””::  
ууссёё  ссккооннччааннаа??

Здаецца, што ў гэтай справе
пастаўлена кропка. Нагадаем: 2
сакавіка Раман Мянцюк у стане
алькагольнага ап’яненьня, на 8!
м кілямэтры шашы Менск —
Мікашэвічы на хуткасьці 160
км/г пратараніў шчыт з аўтама!
біляў, які супрацоўнікі ДАІ выс!
тавілі на дарозе, каб спыніць гэ!
тага парушальніка. Кіроўцы і па!
сажыры некаторых машын былі
траўмаваныя, а аўтамабілі па!
шкоджаныя.

29 кастрычніка суд Менскага
раёну прызнаў Менцюка вінава!
тым ва ўчыненьні злачынства (ч.
2 арт. 317 Крымінальнага кодэк!
су: “парушэньне правілаў да!
рожнага руху пры эксплуютацыі
транспартнага сродку, што мела
вынікам па неасцярожнасьці
прычыненьне цяжкага цялесна!
га пашкоджаньня), і прыгаварыў
да пяці гадоў пазбаўленьня волі
ў калёніі агульнага рэжыму.

На наступны дзень прайшоў
суд над ягонай жонкай Вольгай,
якую прызналі вінаватай у тым,
што яна перадала кіраваньне аў!
тамабілем п’янаму мужу. Яе асу!
дзілі на два гады ўмоўна (Вольга
на той час знаходзілася на вось!

мым месяцы цяжарнасьці).
Нагадаем, што ў чэрвені сёле!

та два супрацоўнікі ДАІ – Аляк!
сей  Ліхтаровіч і Генадзь Дарага!
купец – былі прыгавораныя да
двух гадоў пазбаўленьня волі
ўмоўна з адтэрміноўкай на тры
гады, бяз права займаць пэўныя
пасады цягам трох гадоў. Іх тады
прызналі вінаватымі ў арганіза!
цыі “жывога шчыту”.

ЗЗ..  ППааззььнняякк::  ММоойй  ппррыыеезздд
ррааўўннааззннааччнныы  ссааммааггууббссттввуу

Пра гэта лідэр КХП!БНФ за!
явіў у інтэрвію Эўрапейскаму
радыё для Беларусі: “Я, дарэчы,
прыяжджаў ужо ў Беларусь. У
1996!м 26 красавіка, празь ме!
сяц пасьля эміграцыі. (…) Я быў
з аховай, бо ўжо ведаў, што мя!
не будуць браць пасьля мітынгу.
Закончылася гэта штурмам. Мы
забарыкадаваліся ў сядзібе
БНФ, нас акружылі і потым
штурмавалі. Але!ж мне ўдалося
выйсьці з гэтага становішча.
Пасьля я яшчэ два тыдні быў у
падпольлі ў Менску, а потым пе!
рабраўся ва Ўкраіну, затым ў
Чэхію і гэтак далей.

Так што прыезд ужо быў. Ён
дакладна паказаў, што будзе.
Мне ехаць цераз гэтую мяжу —
раўназначна самагубству, бо я
ведаю дакладна тыя распара!
джэньні, якія ідуць асабіста ад
Лукашэнкі. Яны гучаць так: пры
непадпарадкаваньні і аказаньні
супраціву страляць на пара!
жэньне”.

ЗЗььеезздд  ТТББММ
26 кастрычніка ў Менску

прайшоў Х!ы зьезд грамадзкай
арганізацыі “Таварыства бела!

рускай мовы імя Ф. Скарыны”.
Былі падведзеныя вынікі працы
за пэрыяд, што прайшоў з мо!
манту папярэдняга зьезду (2005
год) ды акрэсьленыя пляны на
будучыню, у прыватнасьці аб
сьвяткаваньні 20!ці годзьдзя ар!
ганізацыі, што будзе адзначацца
налета. Пяты раз запар старшы!
нёй ТБМ абраны Алег Трусаў.
Ён узначальвае арганізацыю з
1999 году.

РРээййттыыннгг  ссввааббооддыы  ссллоовваа
Арганізацыя “Рэпарцёры бязь

межаў” распаўсюдзіла рэйтынг
свабоды слова ў сьвеце на 2008
год. У яго ўвайшлі 173 краіны.
Беларусь – на 154!м месцы. За
намі – Емэн, Аўганістан, Сірыя.
Пяцёрка найгоршых: Куба,
М’янма, Туркмэністан, Паўноч!
ная Карэя, Эрытрэя.

Самая свабодная прэса ў Ісь!
ляндыі, Люксэмбургу і Нарвэгіі.
Эстонія – 4!я, Канада – 13!я,
Аўстралія – 28!я, ЗША – 36!я.
Украіна – 87!я, а Расея непада!
лёк ад нас –141!я.

РРээййттыыннгг  ррооссккввііттуу
Крыху іншы рэйтынг – рэй!

тынг росквіту – склаў Legatum
Institute. Ацэнка праводзілася
па 44 парамэтрах: улічваўся
ўзровень даходаў, эканамічнае
разьвіцьцё і задаволенасьць
жыцьцём, здароўе нацыі, наяў!
насьць якаснай адукацыі і рэлі!
гійныя свабоды ды шмат іншага.

Аўстралія прызнаная самай
квітнеючай краінай сьвету. 2!е
месца дзеляць Аўстрыя і Фін!
ляндыя, 4!е — Нямеччына, Сын!
гапур і ЗША. Беларусь займае
78!е месца (паводле эканаміч!
ных паказчыкаў на 70!м, а павод!
ле задаволенасьці жыцьцём – на
81!м). У рэйтынг уключаныя 104
краіны.

УУ..  ААррллооўў  уу  шшппііттаалліі
6 лістапада вядомаму пісь!

меньніку ў Рэспубліканскім на!
вукова!практычным кардыяля!
гічным цэнтры ў Менску зрабілі
апэрацыю. Прычына – інфаркт.
Арлоў у пачатку лістападу зна!
ходзіўся ў Лёндане, дзе браў
удзел у сьвяткаваньні Дзядоў, а

таксама ўдзельнічаў у калёкві!
юме, прысьвечаным Купале і Ко!
ласу. Пасьля прыезду ў Менск
адчуў сябе кепска, зьвярнуўся
да лекараў, ды быў адразу шпі!
талізаваны. Апэрацыя прайшла
пасьпяхова, і пісьменьнік пра!
ходзіць працэс рэабілітацыі.

ССааббааккаа  ввыыррааттааввааўў
Выпадак здарыўся ў Слаўга!

радзкім раёне на Магілёўшчыне.
Жанчына зьбірала ў лесе грыбы.
Раптам перад ёю зьявіўся саба!
ка, якім сваім выглядам і паво!
дзінамі стаў клікаць кабету за
сабою. Жанчына пайшла сьле!
дам. Празь некаторы час паба!
чыла на лясной сьцежцы каня і
… перакулены воз. Тым возам
быў прыдушаны мужчына. Воз
пераціснуў фурману горла, што
той ня мог варушыцца. Жанчы!
на выратавала бедака і выкліка!
ла хуткую дапамогу. Усё абыш!
лося.

ББААТТЭЭ  ––  ппяяццііррааззооввыы
ччээммппііёённ

Барысаўскі клюб заваяваў за!
латыя мэдалі чэмпіянату Бела!
русі па футболу. Дасягненьне
тым каштоўнае, што БАТЭ стаў
чэмпіёнам пяты раз за 10 гадоў,
прычым выйграўшы залатыя мэ!
далі трэці год запар.

Гэтай восеньню БАТЭ высту!
пае ў Лізе чэмпіёнаў – наймац!
нейшым клюбным турніры Эўро!
пы. Пасьля 4!х тураў, праўда, ён
займае апошні радок (“Ювэн!
тус” – 10 балаў, “Рэал” – 6,
“Зэніт” – 4, БАТЭ – 2).

25 лістапада – гульня ў Мен!
ску з мадрыдзкім “Рэалам”, а 10
сьнежня ў Італіі з “Ювэнтусам”.

Уласны карэспандэнт

ÁÅËÀÐÓÑ 3№ 550 Лістапад 2008 г.

ББееллааррууссьь  ззаа  ммеессяяцц

Bielarus550.qxd  11/16/2008  10:50 AM  Page 5



4 ÁÅËÀÐÓÑ № 550 Лістапад 2008 г.

Пачну з успамінаў пра дзень пер!
шы. Сёньня шмат хто з удзель!
нікаў пасяджэньня па ўтварэнь!

ню Мартыралёгу Беларусі ў Чырвоным
касьцёле ў Менску 19 кастрычніка 1988
году імкнецца прыгадаць, хто!ж першым
вымавіў словы пра неабходнасьць ства!
рэньня Народнага Фронту. Сяргей Дуба!
вец нават напісаў, што менавіта тыя сло!
вы былі самымі важнымі ў гісторыі Фрон!
ту, і тут!жа падкрэсьліў, што, вось!жа,
зусім не Пазьняк прамовіў іх упершыню.
Асабіста я не памятаю, хто сказаў пра
Народны Фронт першым, але у Чырвоны
касьцёл у той вечар мы ішлі разам якраз
зь Сяргеем Дубаўцом і Анатолем Сіда!
рэвічам, – і па дарозе размаўлялі пра На!
родны Фронт. І першае, што я пачуў ад
Уладзімера Арлова, як толькі ўвайшоў у
будынак, было:  “Ну ты ведаеш, што бу!
дзем ствараць Народны Фронт?”. 

Так што ідэя, як кажуць, лунала ў па!
ветры, і папросту не магла ня быць выка!
заная. 

А вось яе практычная  рэалізацыя зале!
жала ад таго, хто будзе абраны старшы!
нём Мартыралёгу, бо ў той вечар менаві!
та гэтаму чалавеку даводзілася альбо за!
вяршыць паседжаньне (паколькі абвеш!
чаная ў запрашэньнях мэта была дасягну!
тая, “Мартыралёг” быў створаны), альбо
– працягваць. Васіль Быкаў прапанаваў
на пасаду старшыні Мартыралёгу Пазь!
няка,  а затым, рашуча ўзяўшы з рук фун!
кцыянэра ЦК КПБ мікрафон, настаяў на
галасаваньні па кандыдатуры Пазьняка. І
далей пасяджэньне вёў ужо Зянон Пазь!
няк, зачытаўшы заранёў падрыхтаваны
ім сьпіс членаў Аргкамітэту Беларускага
Народнага Фронту з 23!х асобаў, пры гэ!
тым 12 асобаў былі прапанаваныя з залі
(але да таго моманту праз Дубянецкага
Пазьняк пасьпеў некаторых папярэдзіць,
каб прапаноўвалі “сваіх” – гэта значыць,
тых, хто стаіць на нацыянальных пазыцы!
ях). 

Такім чынам, Аргкамітэт БНФ быў
утвораны і пачаў працу.

Для гісторыі беларускай нацыі ства!
рэньне Беларускага Народнага Фронту
было лёсавызначальным, бо менавіта
БНФ як палітычная арганізацыя абвесь!
ціў ідэю сувэрэнітэту Беларусі і ў выніку
дамогся незалежнасьці. У палітыцы ства!
рэньне краіны, практычная рэалізацыя
ідэі дзяржаўнасьці – найлепшы вынік,
вышэй за які проста нічога ня можа быць.
Таму бясспрэчна, што галоўная палітыч!
ная мэта БНФ была пасьпяхова рэаліза!
ваная, як гэта не падасца парадаксаль!
ным аматарам паразважаць пра “палітыч!
ныя паразы” Фронту на выбарах. Былі рэ!
алізаваныя і іншыя дэклярацыі Фронту –
дэкамунізацыя грамадзтва, праўда пра
Чарнобыль. Іншыя!ж праграмныя пала!
жэньні БНФ – стварэньне дэмакратыч!
нага ладу, рынкавай эканомікі ў інтарэ!
сах народу, нарэшце, адраджэньне нацы!
янальнай культуры і мовы – ажыцьцяві!
ліся часткова. Але перш чым адказаць на
пытаньне, чаму так сталася, варта спы!
ніцца на той самай галоўнай палітычнай
мэце і разбурыць міт пра “перадвызнача!
насьць” падзеяў. 

У пэўных колах стала папулярнай дум!
ка, паводле якой падзеі ў Беларусі 1990!
91 г.г. (найперш, аднаўленьне незалеж!
насьці) былі, збольшага, праявай агуль!
най дэмакратычнай тэндэнцыі ва Ўсход!
няй Эўропе і ў СССР (“хваля несла”), і
БНФ на чале з Пазьняком толькі “ўдала
скарыстаў” шанец. 

Па!першае, працэсы ва Ўсходняй Эўро!
пе і ў СССР мелі толькі зьнешняе падабен!
ства. Чэхія ці Польшча на дваццаць ці на!
ват на трыццаць гадоў меней знаходзіліся
пад камуністычным панаваньнем, і ў кан!
цы 1980!х там у поўнай, сьпелай сіле былі
актывісты, якія яшчэ памяталі некамуніс!
тычныя часы. Нельга параўноўваць нацы!
янальны камуністычны рэжым, скажам,
у той!жа Чэхіі ці Польшчы з каляніяльным
расейска!камуністычным рэжымам у
СССР, які ня тое што культуру, нават мо!
ву нацыянальную (г. зн. не расейскую) ду!
шыў. Грамадзтва гэтых краінаў мела
значна цесьнейшыя стасункі з Захадам і
непараўнальна большы вопыт камуніка!
цыяў з заходнімі дэмакратыямі нават пры
наяўнасьці “жалезнай заслоны”. Таму ка!
мунізм у большасьці краінаў Усходняга
блёку абрынуўся імгненна і незваротна, а
рэформы пайшлі адносна хутка. 

Па!другое, калі ў краінах Усходняй Эў!
ропы, якія мелі сувэрэнітэт, вырашалася
праблема дэмакратызацыі, то перад рэс!
публікамі былога СССР была мэта непа!
раўнальна цяжэйшая – сувэрэнізацыя.
Патрабавалася разбурыць адну з самых
магутных і антыгуманных імпэрыяў у
гісторыі чалавецтва, якая (і гэта было не!
аднаразова прадэманстравана) не спыня!
лася ў выбары сродкаў для захаваньня
свайго існаваньня.

Адсюль вынікае трэцяе: шмат што ў рэ!
алізацыі ідэі распаду савецкай імпэрыі за!
лежыла ад таго, хто пачне і – як пачне.
Бясспрэчна, што крывавы, гвалтоўны па!
чатак паставіў!бы крыж на памкненьнях
паняволеных народаў (як, між іншым, ад!
бывалася з ідэяй дэмакратызацыі раней ў
той!жа Ўсходняй Эўропе: Масква пэрыя!
дычна ўчыняла “аўтадафэ” ці то ў Буда!
пэшце (1956), ці то ў Празе (1968), і жор!
сткага прыкладу хапала на дзесяць і бо!
лей гадоў “спакою”).  У СССР – пачалося
зь Дзядоў у Беларусі. Менавіта тая пер!
шая акцыя на Дзяды 30 кастрычніка 1988
году, калі Пазьняк папярэдзіў людзей аб
правакацыі і павёў іх ў Курапаты і тым са!
мым прадухіліў заплянаваны ўладамі
крывавы разгон (напагатове былі і спэц!
тэхніка, і спэцвойскі, і спэцсабакі – по!
тым!бы, канешне, усё звалілі на “экстрэ!
містаў” і Народны Фронт), – менавіта гэ!
тая акцыя была першай заўважальнай

масавай  акцыяй новаўтвораных у СССР
нацыянальных рухаў, і, самае важнае, ме!
навіта яна паказала прыклад мірнага
шляху да вызваленьня (ды і мірнага су!
праціву таксама). Праўда, тым больш ідэ!
алягіча магутным і цынічным быў ціск на
новаўтвораны БНФ і ягонага лідэра; ні ў
якой іншай рэспубліцы ЦК кампартыяў і
прапагандысцкі апарат  не дазвалялі сабе
ў адносінах да дэмакратычных лідэраў та!
го, што ў Беларусі рабілі з Пазьняком.  

І калі будзе справядліва казаць пра ней!
кую “агульную хвалю”, дык трэба пры!
знаць, што менавіта БНФ не ў апошнюю
чаргу і сфармаваў гэтую хвалю – нароўні
з нацыянальнымі рухамі ў некаторых
іншых рэспубліках тагачаснага СССР.
Масква ніколі!б не пагадзілася на распад
імпэрыі, калі б т. зв. “нацыянальныя
ўскраіны” гэтага рашуча не запатрабава!
лі (сваю імпэрскую мэнтальнасьць Маск!

ва выразна прадэманстравала адразу,
ледзь толькі ачуняла).

Ну і яшчэ колькі словаў пра “хвалю”,
якая “ўсіх несла”. Нядаўна па постсавец!
кіх краінах прайшла хваля так званых
“аранжавых рэвалюцыяў”, арганізатары
якіх, між іншым, мелі непараўнальна леп!
шыя палітычныя і фінансавыя магчы!
масьці, чым у свой час заснавальнікі
БНФ (да слова – за ўсе гады сваёй дзей!
насьці Апазцыя БНФ не атрымала ні цэн!
ту грантаў). Але вось!жа – у Беларусі пе!
раменаў не адбылося, “хваля” не дапа!
магла…

Пра падзеі 27 ліпеня 1990 году, калі бы!
ла пранятая Дэклярацыя аб дзяржаўным
сувэрэнітэце, і 25 жніўня 1991 году, калі
Дэклярацыі быў нададзены статус кан!
стытуцыйнай сілы, пра тактычныя крокі
Пазьняка і дэпутатаў БНФ сказана шмат.
Адзначу толькі, што калі!б у жніўні 91!га
спазьніліся на дзень – незалежнасьці
магло!б і ня быць.

Але ніякі палітычны талент лідэраў,
ніякія стратэгічныя задумы ці тактычныя
хады ня мелі!б плёну, калі!б не падтрым!
ка тысячаў і тысячаў прыхільнікаў Фрон!
ту, нацыянальна арыентаваных грамадзя!
наў. І ня толькі ў Менску (хаця сталіца
традыцыйна адыгрывае вырашальную ро!
лю), але і ў правінцыі. Найперш, ак!
тывісты БНФ ў рэгіёнах добра спрацавалі
на выбарах 1990 году – большасьць тых

дэпутатаў, якія потым склалі Апазыцыю
БНФ у Вярхоўным Савеце, былі абраныя
менавіта там. Шмат якія іншыя акцыі
агульнанацыянальнага маштабу на сваіх
плячах выносілі менавіта жыхары гара!
доў, мястэчак ды вёсак. Гэтым людзям
было і цяжэй, і пагроза згубіць працу ме!
ла горшыя вынікі, чым у сталіцы, і рэ!
прэсіі да іх былі больш адчувальныя,
асабліва калі імпэрскія сілы ўзялі рэванш
“абраньнем” Лукашэнкі. Працавалі гэ!
тыя людзі не за грошы – за ідэю, за тую
нацыянальную ідэю, якая для абсалют!
най большасьці зь іх і сёньня засталася
сьвятой. 

У пачатку 90!х гадоў дэпутаты Апазы!
цыі БНФ прадставілі Вярхоўнаму Савету
дзясяткі законапраектаў ў сфэрах дзяр!
жаўнага будаўніцтва, эканомікі, фінанса!
вай сыстэмы, абароннай палітыкі. Боль!
шасьць гэтых законапраетаў прайшла

экспэртызу замежных адмыслоўцаў, іх
вартасьць не выклікала сумніву. Часам
дэпутатам БНФ удавалася пераканаць
пракамуністычную, як тады казалі, “пра!
кебічаўскую” большасьць, і абзацы ці на!
ват цэлыя разьдзелы з “фронтаўскіх” пра!
ектаў рабіліся палажэньнямі законаў.
Так, ідэі стварэньня нацыянальнага вой!
ска, уласнай грашовай сыстэмы – цалкам
нашыя ідэі (Пазьняк яшчэ ў 1990 годзе,
калі існаваў СССР, выступіў з артыку!
лам, у якім абгрунтаваў неабходнасьць
увядзеньня беларускай грашовай адзінкі
– талера). Але і тое, што праходзіла, пры!
малася са спазьненьнем – на год, на два
ці нават на тры, калі час (асабліва ў дру!
гой палове 1991!га) лічыўся на дні ці на!
ват на гадзіны. Кіраўніцтву Беларусі,
ураду бракавала дзяржаўніцкага погляду
на сваю краіну; здольнасьць тагачаснага
прэм’ера выпрасіць у Масквы эшалён
нафты  дзяржаўнай прэсай ацэньвалася
як праява надзвычайных арганізатарскіх
якасьцяў (“моцны гаспадарнік Кебіч”);
ну а тое, што замаруджваньне з рэфор!
мамі пазбаўляе шанцаў цэлыя пакаленьні
беларусаў, пра што няспынна папярэдж!
ваў  Пазьняк, лічылася ня вартым увагі. 

Палітычная (ды і гаспадарчая) эліта,
якая ў пачатку 1990!х знаходзілася афі!
цыйна на чале дзяржавы, проста  была ня
здольная ўспрыняць Беларусь як неза!
лежную краіну. Выпрацаваны дзесяці!
годзьдзямі (ды мо і стагодзьдзямі) ін!
стынкт падначаленьня прымушаў чакаць
указаньняў з Масквы. І гэта  Масква ска!
рыстала.

Але паўтаруся: тысячы актывістаў і
прыхільнікаў БНФ рэалізавалі галоўную
мэту – дамагліся незалежнасьці, і ў гісто!
рыі беларускай нацыі гэта найважнейшы
палітычны вынік. Беларусь – зьдзейсьні!
лася як дзяржава. І ўсё!ж, чаму пакуль
што ня сталася яна такой, як марылася
ўсім тым, хто яе ствараў?

Адказ на гэтае пытаньне даў Васіль
Уладзімеравіч Быкаў, сказаўшы, што гра!
мадзтва было непадрыхтаванае да ўспры!
маньня нацыянальных ідэяў, якія дэкля!
раваў БНФ. Ці азначае гэта хібу Народ!
нага Фронту? Ні ў якім разе. З гэтай вы!
сновы Быкава вынікае іншае. А менавіта
– адказ на пытаньне: у чым шукаць пара!
тунак, як рухацца далей? Узяць на ўзбра!
еньне тое, чаго нашаму панішчанаму са!
ветамі грамадзству пакуль не хапала:
толькі нацыянальная, беларуская ідэя мо!
жа адкрыць яму пэрспэктыву для разь!
віцьця і незваротна замацаваць права на!
цыі на вольную і незалежную дзяржаву.

Сяргей НАВУМЧЫК

ННааййвваажжннееййшшыы  ппааллііттыыччнныы  ввыынніікк  уу  ггііссттооррыыіі  ннааццыыіі
((ддаа  2200##ггооддззььддззяя  ББННФФ))

Устаноўчы сход Мартыралёгу. Зьлева направа: функцыянэр ЦК
КПБ Р. Бузук, М. Дубянецкі, У. Быкаў. 

Здымак узяты з кнігі С. Навумчыка “Сем гадоў Адраджэньня альбо фрагмэнты
найноўшай беларускай гісторыі (1988!19950)”
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Беларусы, што жывуць у сталіцы ЗША і наваколь!
ных штатах Вірджынія і Мэрылэнд, сабраліся 9
лістапада на чарговае спатканьне гуртка БАЗА. 

Ірына Красоўская і Алеся Кіпель распавялі пра свае
сустрэчы з амэрыканскімі і міжнароднымі палітычнымі
лідэрамі, а таксама дзеячамі беларускага дэмакратычна!
га руху пад час іхных нядаўніх паездак у
Латвію і Беларусь. Аповед ўзьняў дыску!
сію пра супрацоўніцтва і каардынацыю па!
літыкі ЗША ў адносінах да Беларусі з кра!
інамі Эўрапэйскага Зьвязу, у прыватнасьці
з Польшчай, Латвіяй і Летувой. Гэтыя кра!
іны значна зьмякчылі сваю палітычную па!
зыцыю да беларускага кіраўніцтва пасьля
антыдэмакратычных сфальшаваных выба!
раў у Палату прадстаўнікоў Беларусі. У
той самы час ЗША пасьлядоўна трымаюц!
ца палітыкі прапарцыйнага адказу. Удзель!
нікі паседжаньня пагадзіліся, што палітыч!
ная лінія ЗША пры новай адміністрацыі
прэзыдэнта Барака Абамы будзе працяг!
ваць у дачыненьні да Беларусі палітыку па!
добную да папярэдняй. Аднак сябрам БА!
ЗА трэба будзе пачаць наладжваць ста!
сункі з многімі новымі кангрэсмэнамі  і сэ!
натармі, абранымі ў лістападзе ў Палату
прадстаўнікоў і Сэнат. 

Удзельнікі сустрэчы таксама абмеркавалі шляхі павя!
лічэньня колькасьці сябраў БАЗА!DC і прыхільнікаў
праз інтэрнэт парталы Аднакласьнікі і Facebook. Пры!
канцы сустрэчы да гуртка далучыліся два новыя сябры.

Наступнае паседжаньне БАЗА!DC прызначана на лю!
ты 2009 году. Падрабязьнейшую інфармацыю пра гэта
можна атрымаць ад старшыні гуртка Алесі Сёмухі па
імэйл адрасу: .

Aлеся СЁМУХА

Унядзелю, 12 кастрычніка, адбыўся чарговы сход
нью!ёрскага аддзелу БАЗА. Напачатку сходу
старшыня аддзелу, сп. Віталь Зайка, распавёў

пра навіны зь Беларусі за апошні месяц. Былі ўзгаданыя
сфальшаваныя вынікі парлямэнцкіх выбараў у Беларусі,
зафіксаваныя парушэньні й скаргі; рэзалюцыя Эўрапар!
лямэнту па Беларусі, прыпыненьне на паўгады некато!
рых санкцыяў; візыт у Менск старшыні АБСЭ; адмова
беларускай візы віцэ!старшыні ПАРЭ; прыняцьце ў дру!
гім чытаньні рэпрэсіўнага Закону аб інфармацыі; прыму!
совая татальная дактыляскопія; перамовы з Расеяй на!
конт стабілізацыйнага крэдыту і мажлівае ўвядзеньне
расейскага рубля; сумесная прэс!канфэрэнцыя Мі!
лінкевіча і Казуліна ў Эўрапарлямэнце. 

Затым сваімі ўражаньнямі падзяліўся юрыст з Вашынг!
тону Яраслаў Крывой. Ён знаходзіўся ў Беларусі ў час
парлямэнцкіх выбараў і адзначыў, што іх, як такіх, не
было, былі спушчаныя лічбы, і ўяўная лібэралізацыя, на
якую спадзяваўся Захад, аказалася фікцыяй. Людзей ў
Беларусі апаноўвае апатыя, якую па!мастацку эксплюа!
туе рэжым. Шмат хто байкатаваў выбары, але калі няма
эфэктыўнага кантролю за галасаваньнем і падлікам га!
ласоў, гэта ня мела ўплыву. Вёска знаходзіцца ў занядба!
ным стане, пануе алькагалізм, моладзь шукае працу ў га!
радох. Тымчасам лепшую зямлю ў Менску і іншых мес!
цах прыбіраюць да рук расейцы. Становішча сумнае, але
ёсьць моладзь, якая працягвае супрацьстаяць рэжыму.

Затым адбылася прэзэнтацыя альманаху “Беларус
2008”. Прадстаўляючы альманах, сп. Зайка, які зьяўля!
ецца таксама адным з ягоных аўтараў, адзначыў, што гэ!
та ўжо другі выпуск, і ў ім павялічыўся аб’ём публікацы!
яў, колькасьць твораў і аўтараў, пашырылася жанравая
разнастайнасьць. Альманах стаў месцам, дзе непрафэ!
сійныя аўтары па!за Беларусьсю могуць данесьці да чы!
тачоў свае мастацкія ўвасабленьні жыцьцёвых досьве!
даў і сьветаўспрыняцьця. Пісаньне па!беларуску на чу!
жыне стымулюе цікавасьць да беларускай мовы і культу!
ры і спрыяе захаваньню нацыянальных каштоўнасьцяў,
а значыць і беларускай прысутнасьці ў сьвеце. 

Сп. Сяржук Сокалаў!Воюш, адзін з аўтараў абодвух

выпускаў альманаху, якога звычайна прадстаўляюць як
паэта і барда, адзначыў, што у гэтым разам ён выступіў
не як паэт і не як бард. Новай працай, надрукаванай ў
альманаху, стаў драматургічны твор. Па словах аўтара,
“Драматургія — вялікая праблема ў сёнешняй беларус!
кай літаратуры. Гэта заўсёды праца з аўтарамі, з актора!
мі. Акрамя, бадай, твораў Дударава, не магу назваць
вартасных сучасных п’есаў. Прыпамінаюцца творы
кшталту аднаго пра старажытны Полацак, дзе пэрсанаж
кажа, што “сёлета бульба не ўрадзіла” (бульба зьявіла!
ся ў Беларусі ў 18 ст.). Таму захацелася паспрабаваць
сілы ў драматургічным жанры. Сюжэт маёй п’есы ўклю!
чае пачатак каля расстрэльнай ямы ў 1930!я, затым ге!
роі апынаюцца ў нашым часе. Узьдзеяньне падзеяў гісто!
рыі на лёсы пэрсанажаў, нябачная прысутнасьць мінуў!
шчыны ў сёнешніх падзеях — вось адна з галоўных тэ!
маў твору. Ня ведаю, хто ўзяўся!б за пастаноўку, але,
прынамсі, п’еса надрукаваная. Сёньня хацеў!бы адзна!
чыць ахвярнасьць выдаўца і рэдактара альманаху Мара!
та Клакоцкага. Праца ягоная паказвае, што можа зра!
біць адзін чалавек, калі ён ахвярны і гатовы да сур’ёзнай
грамадзкай працы. Нягледзячы на тое, што трэба праца!
ваць на асноўнай працы, зарабляць на жыцьцё, кожны
можа цягнуць сваю частку беларускага возу, і ўсім буд!
зе лягчэй і весялей, калі кожны ўпражэцца як сьлед.”

Тут прысутныя павіншавалі сп. С. Сокалава!Воюша з
днём народзінаў, засьпявалі “Дай Божа сто год”. 

Затым з заўвагамі пра альманах і пра літаратурную
працу выступіў адзін з старэйшы сябраў аддзелу Антон
Шукелойць, які адзначыў важнасьць выхаду ў замежжы
такога добра падрыхтаванага і цудоўна выдадзенага аль!
манаху. Ён жартам прыпомніў, як некалі, у савецкія ча!
сы, удава генэрала Грыгарэнкі, змагара за правы чалаве!
ка ў СССР, сказала ў гутарцы, што ў Беларусі акрамя
праваабаронцы Міхаіла Кукабакі зьявілася новая генэ!
рацыя змагароў, у тым ліку літаратары — Арлоў, Сока!
лаў. З такімі прозьвішчамі не прападзем! І сапраўды,
сёньня гэтыя імёны вядомыя ўсім, і людзі гэтыя працяг!
ваюць працу, запачаткаваную Актам 25 Сакавіка.” 

Сп!ня Валянціна Якімовіч дала агляд зьместу “Белару!
са!2008”, прачытала некалькі вершаў розных аўтараў,
падзялілася ўражаньнямі ад прачытаных у абодвух вы!
пусках альманаху празаічных твораў. 

Усе жадаючыя мелі магчымасьць набыць новае вы!
даньне па зьніжаным прамацыйным кошце.

Затым з грунтоўным рэфэртам пра Літоўскія Статуты
— помнікі юрыдычнай думкі старабеларускай дзяржавы
Вялікага Княства Літоўскага – выступіў старшыня Згур!
таваньня Беларускае Моладзі ў Амэрыцы Мікалай
Цімашэнка. Сёлета споўнілася 420 год Трэцяму Літоў!
скаму Статуту (1588), а ў наступным годзе спаўняецца
480 год Першаму Літоўскаму Статуту (1529). Менавіта
ў Літоўскім Статуце беларуская мова ўпершыню была
абвешчана дзяржаўнай. Прамоўца распавёў пра гісто!
рыю стварэньня Статутаў, іхны зьмест і ўплыў на тага!
часнае жыцьцё, розьніцу паміж трыма выданьнямі Ста!
туту. Галоўная думка рэфэрату — Статуты ў свой час
былі найбольш распрацаваным  і прагрэсыўным зводамі
законаў у Эўропе, якімі беларусы павінны ганарыцца і
пра якія мусяць ведаць.

Старшыня ГУ БАЗА Вячка Станкевіч распавёў пра
Цэнтар Беларускіх Дасьледаваньняў (ЦБД) у Канзасе,
ініцыятары якога зьвярнуліся да дзяржаўных і пры!
ватных устаноў з просьбамі аб падтрымцы. Прапанова
падтрымкі будзе эфэктыўнейшай, калі самыя беларусы
стануць першай сотняй людзей, якія далучацца да Цэн!
тру праз свае ахвяраваньні (на любую суму), дзеля таго
каб паказаць, што ў грамадзтве існуе зацікаўленасьць
тэматыкай, якой займаецца Цэнтар. 

Адная з дырэктароў Цэнтру, сп!ня Ала Орса!Романо
распавяла пра стварэньне і дзейнасьць Цэнтру, пра за!
снавальніка і кіраўніка Цэнтру Дэйвіда Сўорца, першага
амбасадара ЗША ў Беларусі. ЦБД плянуе ладзіць ака!
дэмічныя сэмінары, рабіць досьледы, запрашаць наву!
коўцаў зь Беларусі. Дадаўшы пра падтрымку з боку бе!
ларускай дыяспары, сп!ня Орса!Романо заклікала далу!
чыцца да стварэньня беларускай бібліятэкі пры Цэнтры,
дасылаць туды кнігі. Было таксама парушанае пытаньне
забесьпячэньня беларускіх перакладчыкаў для дэлега!
цыяў зь Беларусі ў ЗША. Прысутныя адклікнуліся на
заклік сваімі ахвяраваньнямі. 

У канцы сходу прагучэлі абвесткі й паведамленьні, а
пасьля афіцыйнай часткі сябры і госьці аддзелу працяг!
валі калегавацца пры кубку кавы і печыве.

Віталь ЗАЙКА

ÁÅËÀÐÓÑ 5№ 550 Лістапад 2008 г.

Нью�Ёрскага аддзелу Беларуска�Амэрыканскага Задзіночаньня
Viestki j Paviedamlenni

B e l a r u s a n  A m e r i c a n  A s s o c i a t i o n ,  I n c .
166�34 Gothic Drive, Jamaica, N.Y. 11432 Сусьветнае сеціва: wwwwww..bbaazzaa��bbeellaarruuss..oorrgg № 11 (514)

ВесВесткі й Павткі й Паведедамленьніамленьні

ННаассттууппнныы  ссххооддННаассттууппнныы  ссххоодд
нью-ёрскага аддзелу БАЗА адбудзецца
1144  ссььннеежжнняя  22000088  ггооддуу ў Фундацыі імя

П. Крэчэўскага па адрасу:
166#34 Gothic Drive, Jamaica, NY 11432

Даезд цягніком падземкі FF  да прыпын-
ку 116699tthh  SStt..; адтуль прайсьці 2 блёкі да
скрыжаваньня 167�й вул. і Готык Драйв.
Пачатак сходу а 1:00 папаўдні.

Уплаты ў нью�ёрскі аддзел БАЗА
Ахвяраваньні й складкі:

І. Казлоўскі. . . . . 30
В. Казлова. . . . . . 30
І. Камолаў. . . . . . 30
К. Кручок. . . . . . . 30
А. Наліўка.. . . . . .30

Д. Наліўка . . . . .  30
М. Пацічук. . . . .  30
Н. Старавойтава 30
Н. Ягорава. . . . . . 30

Шчыры дзякуй!

Уплаты ў нью�ёрскі аддзел дасылайце на:
BBeellaarruussaann  AAmmeerriiccaann  AAssssoocciiaattiioonn

PP..   OO..   BBooxx  223300224499
BBrrooookkllyynn,,   NNYY  1111222233
Чэкі выпісвайце на

BBeellaarruussaann  AAmmeerriiccaann  ААssssoocciiaattiioonn..

ККаассттррыыччннііццккіі  ссххоодд  ааддддззееллуу  ББААЗЗАА  ўў  ННььюю##ЁЁррккуу

Удзельнікі  спатканьня БАЗА ў Вашынгтоне.

ВВаашшыыннггттоонн
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За здавалася!б зразумеласьцю кан!
цэпцыі праекту “20 гадоў – 20 гі!
тоў” да 20!гадовага юбілею Бела!

рускага Народнага Фронту і відавочнась!
цю напрамкаў абмеркаваньня яго экс!
пэртнай радай, у працэсе працы над яго!
най праграмай нечакана паўстала даволі
напружаная ідэалягічная барацьба, су!
тыкненьне розных поглядаў на нацыя!
нальнае ў рок!музыцы, на шляхі развіць!
ця айчыннай культуры ўвогуле...

Здавалася!б, чаго лягчэй – глянуць у
“Крытэры адбору кампазыцыяў на скла!
данку ”20 гадоў – 20 гітоў”, як прапана!
валі ініцыятары праекту з культарніцкай
камісіі Партыі БНФ (ад беларускамоў!
насьці песень да ўскоснай датычнасьці да
палітычных падзеяў у Беларусі і тэматыч!
най адпаведнасьці песняў да пэўнага го!
ду), і паводле іх працаваць! Але не, у ту!
тэйшых змагароў з “нацыялізмам” свае
погляды на беларушчыну: калі не ўдаецца
з дапамогай даносаў забараніць яе прая!
вы, дык выкарыстоўваюць шанец
паклёпам яе скампрамэтаваць!

Так атрымалася падчас працы
над складанкай да 20!годзьдзя
Беларускага Народнага Фрон!
ту. Адныя “сябры” экспэртнай
рады проста не зьявіліся на яе
паседжаньне, баючыся “запля!
міць” сябе супрацай з “нацыя!
налістычным” БНФ. Затое шчы!
ра займаліся крытыканствам
вынікаў працы іншых сяброў ра!
ды паводле “публічнага даносу”
аднаго з выпадковых сьведкаў
абмеркаваньня ва Ўправе Пар!
тыі БНФ. Гэты матэрыял, які
яго недабрасумленнымі аўта!
рамі названы “Тузін франтавых
гітоў”, быў поўны перакруч!
ваньняў фактаў і павярхоўных
высноў. А зьявіўся той артыкул
ў выданьні мясцовых расейска!
моўных “лібэралаў” – “Белорус!
ская газета”. Іншыя!ж “сябры
рады”, салідарызаваўшыся з
друкаванымі інсынуацымі недабразыч!
ліўцаў, выказваліся адпаведна здрад!
ніцкай завядзёнцы: добра, што мы не
прыйшлі на паседжаньне экспэртнай ра!
ды! Маўляў, паглядзім, што ў вас атрыма!
ецца бяз нашага ўдзелу! Думаю, цяпер
сябрам культурніцкай камісіі Беларуска!
га Народага Фронту сталі больш зразуме!
лымі тыя працэсы, якія адбываюцца ў му!
зычна!журналісцкіх колах, і яны ня бу!
дуць запрашаць да ўдзелу ў сваіх праек!
тах выпадкавых “экспэртаў”.

Пасля зьўленьня правакацыйнага матэ!
рыялу ў “Белорусской газете” і абсмокт!
ваньня ягоных “фактаў” на форумах і
сайтах адпаведнага зьместу, для ініцыя!
тараў праекту “20 гадоў – 20 гітоў” на!
дыйшоў час асэнсаваньня зробленага. І
добра, што яны вырашылі не ўступаць у
бессэнсоўныя спрэчкі з апанэнтамі з
“экспэртнай рады”, у якую іх самыя (о,
беларускія парадоксы! ) і запрасілі. А
ўзяўшы невялікі тайм!аўт, працавалі над

далейшымі крокамі ў ажыцьцяўленьні
праекту. І вось ня так даўно складанка
“20 гадоў – 20 гітоў” зьявілася ў беларус!
кай музычнай прасторы – пачала распаў!
сюджвацца сярод падпісчыкаў і прыхіль!
нікаў БНФ. А значыць зьявілася нагода
падрабязьней глянуць на зьмест гэтай
навінкі айчыннай фанаграфіі.

Трэба адзначыць, што складальнікі но!
вага выданьня вельмі вялікую ўвагу нада!
валі той кампазыцыі, якая павінна распа!
чаць праграму. Пасьля абмеркаваньня,
кароткага, але ёмістага па зьместу думак
і прапаноў ад тых сяброў экспэртнай ра!
ды, які прысутнічалі, было вырашана ад!
даць перавагу нестандартнай прапанове
– адкрыць праграму новага дыску цудоў!
най песьняй С. Сокалава!Воюша “Бела!
русь мая”, але ў выкананьні папулярнага
ў Беларусі Данчыка. Гэта тлумачылася
тым, што песьня “Беларусь мая” сталася
ў свой час самай выконваемай песьняй у
беларускіх адраджэнскіх асяродках, ад
легендарнай “Майстроўні” да “Талакі”.
Ды і да сёньня песьня застаецца прыкла!
дам сапраўднай патрыятычнай песьні –
нацыянальным эвергрынам. А вось гім!
нам “Фронт, фронт, фронт” ў выкананьні
Сяржука Сокалава!Воюша было!б мэтаз!
годна завершыць праграму юбілейнага
выданьня. Бо гэты твор для сяброў Фрон!
ту і прыхільнікаў нацыянальнага Адра!
джэньня застаецца крыніцай натхненьня
і гістарычнага аптымізму ў змаганьні за
незалежную, свабодную і дэмакратыч!
ную Беларусь...

Цікава, што праблемаў з вызначэньнем
пачынальнікаў адраджэнскага музычнага
руху не было. Бо тут аднагалосна прызна!
валася лідыруючая роля легендарнай
“Мроі”. Былі розныя прапановы, але спы!
ніліся на ідэі музычнага крытыка Вітаўта
Мартыненкі прадставіць творчасьць
“Мроі” гітом, які ў свой час стаў іх ві!
зытоўкай – кампазыцыяй “Ён яшчэ вер!
нецца”. Дзякуючы гэтай прапанове цяпер
“ажывуць” тыя старонкі найноўшай
гісторыі Беларусі, якія зьвязаныя з гэтым
творам і пра якія сёньняшнім маладым ад!
раджэнцам вядома паводле публікацыяў і
ўспамінаў відавочцаў. Гэта і першы ле!
гальны беларускамоўны канцэрт “Мроі”
ў Траецкім прадмесьці, і бесчалавечы
зьдзек тутэйшых фашыстоўскіх “інтэ!
раў” над удзельнікамі Гуканьня вясны ў
тым!жа Траецкім прадмесьці, і канцэрт
гурта падчас Першага Вальнага сойму
маладзёвых суполак, які ў свой час пад
уплывам З. Пазьняка, А. Сыса ўпершыню

высунуў патрабаваньне аб дзяржаўным
статусе беларускай мовы...

Далейшыя трэкі дыска, ці па трапнаму
азначэньню таго!ж В. Мартыненкі – ста!
ронкі музычнага раману працягласьцю ў
два дзясяцігодзьдзі, – прапануюць успом!
ніць іншых герояў тых часоў. У першыю
чаргу музыку і гітарнае гучаньне гурта
“Бонда”. Разам з “Мрояй” “бондаўцы”
стваралі неабходнае для разьвіцьця ай!
чыннага рок!руху канкурэнтнае ася!
родзьдзе. І часьцяком гэтая канкурэнцыя
пераходзіла ў іншыя творчыя асяродкі та!
гачаснага адраджэнскага руху. Успом!
ніць хоць!бы для прыкладу “супрацьста!
яньне” груповак “глабусятнікаў” (пры!
хільнікаў творчасьці А. Глёбуса) і “сысят!
нікаў” (прыхільнікаў А. Сыса), якія разам
адыгралі вялікую ролю ў станаўленьні ай!
чыннага рок!руху. Да таго!ж “Бонда” ра!
зам з “Мрояй” былі самымі пасьпяховымі
тагачаснымі гіт!мэйкерамі. Як напімін
пра тыя вельмі прадуктыўныя часы на
дыску “20 гадоў – 20 гітоў” прадстаўлена
кампазыцыя, якую прыхільна ўспрымалі і
“глабусятнікі”, і “сысятнікі” – “Слуцкага
брама”. Цяпер з асаблівай настальгіяй
успамінаю канцэрт “Бонды” ў рамках
фэсту “Тры колеры”, калі Анатоль Сыс
разам са сваімі сябрамі падпявалі тэкст
гэтай песьні, падбадзёрвалі гітарыста Ян!
ку Маркава, калі той выконваў сваё ле!
гендарнае сола ў гэтай кампазыцыі...

Не прайшло і году, калі ў выніку твор!
чых рознагалосьсяў гурт распаўся, і на
зьмену “Бондзе” паўстала некалькі ін!

шых цікавых каманд.
Маю на ўвазе ULIS і
КRАМА, якія на гэтым
дыску прадстаўленыя
знакамітымі ў пачатку 90!
гадоў мінулага стагодзь!
дзя кампазыцыямі. Маю
на ўвазе “ўлісаўскі” сьпеў
“Калі імпэрыя зьнікне” і
пазьнейшую кампазыцыю
“КRАМЫ” “Будзь разам
з намі”. Музычная кры!
тыкі тады заўважылі, што
іх зьмест адлюстроўваў
тагачасную перамену гра!
мадзкіх настрояў у кра!
іне, калі рамантызм зма!
ганьня змяніўся асэнса!
ваньнем таго, што пера!
мога ня прыйдзе сама са!
бою, калі ад усяго бела!
рускага грамадзтва спа!
трэбіцца шмат высілкаў
на шляху да свабоднай і
дэмакратычнай Беларусі.

У гэтым сэньсе названыя кампазыцыі ста!
ліся прарочымі для айчыннай гісторыі і
сучаснай нацыянальнай культуры.

Канец 80!х і пачатак 90!х гадоў мінула!
га стагодзьдзя супаў яшчэ з адной знака!
вай для айчыннай музычнай культуры па!
дзеяй – запачаткаваньнем рэгіянальнага
рок!руху. І піянэрам абуджэньня беларус!
кай правінцыі стаў адзін з самых арыгі!
нальных калектываў Полаччыны – гурт
“Мясцовы час”. У чым ягоная арыгіналь!
насьць, маладзейшыя слухачы зразуме!
юць, калі пазнаёмяцца з кампазыцыяй “Я
жыў”. Сталым!жа прыхільнікам яна нага!
дае тыя цяжкія гады, калі ўдзельнікі ста!
лічных гуртоў, як па камандзе, трапілі ў
Савецкае войска, а рэгіянальныя гурты, у
тым ліку і “Мясцовы час”, узвалілі на ся!
бе адказанасьць за далейшае разьвіцьцё
ўсяго айчыннага рок!руху.

Але ня толькі драматызмам і змагар!
скім патасам тады вызначалася тэматыка
сьпеваў выканаўцаў, якія сталі на нацыя!

нальныя пазыцыі ў айчыннай культуры.
Быў і сатырыка!гумарыстычны погляд на
рэчаіснасьць. Ён быў характэрны для ай!
чыннай бардаўскай песні. Пра ролю гэта!
га адгалінаваньня сучаснай музычнай
культуры сваім творам “Калі мы станем!
ся глыбокімі дзядамі” напамінае нам зна!
каміты беларускі бард Зьміцер Бартосік.

Зьяўленьне на палітычным небасхіле
Беларусі прэзыдэнцкай пасады выкліка!
ла шмат пытаньняў і ў прыхільнікаў неза!
лежнасьці ды дэмакратыі, і ў айчынных
рок!выканаўцаў. Пра першую рэакцыю
на гэтую падзею нагадвае кампазыцыя
гурта “Новае неба” “Прэзыдэнт, ідзі да!
моў”. Рашучасьць і бескампрамісны гра!
мадзянскі чын Касі Камоцкай і яе гурта
падтрымалі змагарскай “Партызанскай”
песьняй музыкі звышпапулярнай каман!
ды “N.R.M.”, якая паўстала на месцы
“Мроі”.

Палітычныя падзеі, зьвязаныя са шмат!
лікімі “ўзаконенымі” недабрасумленнымі
рэфэрэндумамі, парушэньнямі Канстыту!
цыі, падменай нацыянальнай сымболікі,
грэбаваньнем элемэнтарных правоў ча!
лавека, выклікала ў некаторай часткі гра!
мадзтва натуральную рэакцыю – скепты!
цызм у адносінах пэрспэктываў дэмакра!
тыі і незалежнасьці краіны. Гэты пэрыяд
айчыннай гісторыі, у нечым адлюстрава!
ны сродкамі фольк!мадэрну – песьнямі
гуртоў “Палац” і “KRIWI”. Іх драматыч!
ныя кампазыцыі “Дарожка” і “За тума!
нам” вольна ці нявольна супалі з тагачас!
ным настроем грамадзтва, якое ўбачыла
сваю будучыню праз тую “туманную”
смугу...

Але, як дыктуюць законы грамадзкага
разьвіцьця, “за туманам” абавязкова бу!
дзе сонца! Што гэта так, цьвердзіць
зьмест творчасьці гуртоў і праектаў позь!
нейшай фармацыі. А пачалася гэтая бела!
руская “музычная контрэфармацыя” са
знакамітага канцэртнага праекту “Я на!
радзіўся тут” і аднаймённага пазытыўна!
га сьпеву Зьмітра Вайцюшкевіча і Верані!
кі Кругловай (2000). Іх стваральныя інта!
нацыі падхапілі іншыя выканаўцы – гур!
ты P.L.A.N. (адзначу ягонага лідэра Ан!
дрэя Плясанава, чыімі высілкамі трэкі гэ!
тага дыску набылі якасьнейшае гучань!
не), Neuro Dubel, Pomidor/off, :B:N:,
PARTYZONE, рок!сьпявачка Руся, якія
сёньня ў вялікай ступені вызначаюць
творчае аблічча айчыннага рок!руху. Іх
кампазыцыі сталі гукавой палітрай для
музычнай панарамы сучаснай Беларусі
ўжо ХХІ!га стагодзьдзя – у нечым пара!
даксальнай, але беларускамоўнай, а зна!
чыць – жыцьцядзейнай!

Уяўнае музычнае падарожжа, якое су!
пала з дваццацігадовым шляхам і з мэтамі
Беларускага Народнага Фронту, завяр!
шаецца трэкам “Беларусь будзе воль!
най!” ад магілёўскага гурта “Mauzer”. Яе
для складанкі выбралі шляхам галаса!
ваньня слухачы Беларускага Радыё Ра!
цыя. І яны маюць рацыю: песьня найадэк!
ватней адлюстроўвае грамадзкі настрой
“Крывавага сакавіка!2006”...

Юбілейная складанка “20 гадоў – 20
гітоў” яшчэ раз засьведчыла, што айчын!
ны рок!рух, нягледзячы на складанасьці і
падкопы, мае патэнцыял быць карысным
сваёй краіне і народу. Да гэтага кліча і
фінальная песьня дыску – гімн “Фронт,
Фронт, Фронт”, які тут гучыць у “жывой”
вэрсіі з канцэрту С. Сокалава!Воюша на
сядзібе Партыі БНФ.

Анатоль МЯЛЬГУЙ, музычны аналітык
Íà  ôîòà  à¢òàðà: Зьміцер Вайцюшкевіч
на канцэрце ва Ўправе Партыі БНФ.

““2200  ггааддооўў  ——  2200  ггііттооўў””::  
нняяссккооннччаанныы  ррааммаанн  уу  ммууззыыччнныыхх  ффааррббаахх  

ННаашшааяя  ффааннааттээккаа
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З17 па 21 верасьня студэнты – сяб!
ры Згуртававньня Беларускай
Моладзі ў Амэрыцы ўзялі ўдзел у

сустрэчы студэнтаў!беларусаў з усяго
сьвету, якая адбылася ў Вільні (Летува).
Арганізатарам выступіў Усходне!Эўра!
пейскі Дасьледчы Цэнтар.

Мэтамі сустрэчы былі абмеркаваньне
шляхоў спрыяньня студэнтамі!беларуса!
мі з усяго сьвету дэмакратызацыі Белару!
сі і знаёмства студэнтаў паміж сабою.
Сустрэча працягвалася 5 дзён, кожны зь
якіх быў прысьвечаны абмеркаваньню
магчымасьцяў уплыву беларусаў замеж!
жа на падзеі ў Беларусі. Таксама кожны
дзень быў насычаны сустрэчамі з інтэлек!
туаламі і палітыкамі зь Беларусі і Летувы.

18 верасьня перад удзельнікамі сустрэ!
чы  выступілі з дакладамі на тэму “Выпра!
баваньні і мажлівасьці для сучаснай са!
масьвядомасьці ў Беларусі” прафэсар Ві!
ленскага Ўнівэрсытэту Альвідас Якубай!
ціс і прафэсар Эўрапейскага Гуманітарна!
га Ўнівэрсытэту Уладзімер Фурс. У вы!
ступе летувіскага прафэсара ўразіла яго!
нае добрае разуменьне беларускіх праб!
лемаў. Прафэсар выказаў неразуменьне
таго, як грамадзянскі нацыяналізм можа
стварыць нацыю. На ягоную думку, Бела!
русь абавязкова павінна стаць нацыя!
нальнай дзяржавай. “Дэмакратыя ніколі
не існавала без нацыянальнай дзяржавы.
Нацыя і нацыяналізм не абавязкова аба!
значаюць вайну і шавінізм,” – казаў
праф. Якубайціс, выступ якога паказаў
мяжу  або інтэлектуальнае розначытань!
не, якое існуе паміж інтэлектуаламі “но!
вай” і “старой” Эўропы. Выступ прафэса!
ра Фурса дэманстраваў сучасны погляд

інтэлектуалаў Заходняй Эўропы на праб!
лемы нацыі, дзе ўласна нацыі пакідаецца
ня вельмі шмат месца.

Удзельнікаў сустрэчы асабіста прыві!
таў сакратар міністэрства замежных
спраў Летувы Талат!Келпса. Ён агучыў
агульную пазыцыю краінаў Эўропы аднос!
на перамоваў з рэжымам Лукашэнкі. Па
ягоных словах, пазыцыя Эўропы палягае
ў тым, што яна ня можа не рэагаваць на

крокі, якія дэманструе Лукашэнка. Ад
глыбіні і зьмястоўнасьці гэтых крокаў
будзе залежыць пазыцыя Эўропы. З вы!
ступу можна было зрабіць высновы пра
мажлівасьць сваеасаблівага “гандлю”
паміж Эўропай і рэжымам Лукашэнкі.

Усё!ж найважнейшым вынікам сустрэ!
чы ў Вільні была мажлівасьць камуніка!

цыі паміж беларускімі студэнтамі. Сябры
ЗБМА былі вельмі годнымі прадстаўні!
камі Беларусі і сваёй другой Радзімы. У
спартова!інтэлектуальным спаборніцтве
каманда начале з старшынём ЗБМА
Міколам Цімашэнкам заняла першае
месца. Другімі і трэйцімі былі каманды

беларускіх студэнтаў з Францыі і Нямеч!
чыны.

Арганізатары вылучыліся выключна
высокім узроўнем падрыхтоўкі сустрэчы.
Побач са студэнтамі!беларусамі знаходзі!
ліся студэнты!летувісы, якія няблага ра!
зумелі беларускую і ангельскую мовы. 

Закранаючы тэму падабенства і роз!
насьці паміж беларусамі ў розных краёх,
трэба сказаць, што агульнага нашмат
больш. Парадаваў высокі інтэлектуальны
ўзровень прысутных. Было наладжанае
супрацоўніцтва і запланаваныя некалькі
сумесныя мерапрыемствы з беларускай
дыяспарай у Эўропе. Частка з заплянава!
нага ўжо пасьпяхова выкананая.

Апошні дзень сустрэчы быў аддадзены
вандроўкам па старой Вільні. Пад бел!
чырвона!белымі сьцягамі беларусы ішлі
па сваёй старажытнай сталіцы. Сябры
ЗБМА завіталі на Лукішкі, дзе аддалі да!
ніну павагі героям, які загінулі, змагаю!
чыся за Беларусь.

Адным з неспадзяваных момантаў па!
ездкі ў Вільню была сустрэча з “тутэйшы!
мі”. Перад адлётам ў ЗША сябры ЗБМА
шукалі дапамогу, каб з’арыентавацца ў
Вільні. Першыя людзі, да якіх яны зьвяр!
нуліся, прадставіліся “тутэйшымі”. Так
сябе самаідэнтэфікавалі карэнныя жыха!
ры Вільні – муж і жонка (35!40!гадовага
ўзросту), якія ніколі не былі ў Беларусі.
Іх моваю была беларуская з дамешкам
польскіх словаў.

Падводзячы вынікі, азначым, што на
дадзены момант за межамі Беларусі зна!
ходзіцца значны інтэлектуальны рэсурс.
У пэрспэктыве гэтыя людзі вернуцца ў
Беларусь і, карыстаючы сваю эўрапейс!
кую і амэрыканскую адукацыю, павядуць
наш край па новаму  Беларускаму шляху.

Дапамагай нам Бог! Жыве Беларусь!
Тацьцяна КУЛАКЕВІЧ

ССууссттррээччаа  ўў  ВВііллььнніі  

Тацяна Кулавевіч і Мікалай Цімашэнка са сваёй новай сяброўкайD
летувіска Эвай (пасярэдзіне). 

Cябры Згуртаваньня Бела!
рускай Моладзі ў Амэры!
цы 27 ліпеня, 3 жніўня і 8

верасьня ўдасканальвалі сваё май!
стэрства стральбы з пісталетаў, аў!
таматаў і вінтовак. Так ЗБМА ад!
значала важныя для кожнага бела!
руса сьвяты. Нагадаем, 27 ліпеня ў
1990 годзе Вярхоўны Савет БССР
прыняў Дэклярацыю аб дзяржаў!
ным сувэрэнітэце Беларусі. 5 жніў!
ня споўнілася 500 гадоў (1506) з
часу Клецкай бiтвы памiж войскам
ВКЛ на чале зь Міхалам Глiнскiм i
войскам крымскiх татараў. Гэта
была першая вялікая перамога над
крымскімі татарамі. 8 верасня мо!
ладзь сьвяткавала бліскучую пера!
могу 30!тысячнага войска гетмана
ВКЛ Канстанціна Астрожскага над
80!тысячным войскам Васіля ІІІ ў
1514 пад Воршай.

Зборы моладзі адбыліся на палі!
гоне ў штаце Пэнсыльванія. Най!
лепшыя вынікі ў стральбе з піста!
лету паказала дзяўчына, сяброўка
арганізацыі. У стральбе з іншых ві!
даў зброі дамінавалі хлопцы. Бела!
руская моладзь ЗША зь вялікім за!
цікаўленьнем удельнічала ў мера!
прыемстве. Некаторыя маладыя
людзі ўпершыню трымалі зброю ў
руках.

УУддззееллььнніікк:: “Лічу, што беларускі
мужчына павінен умець карыс!
тацца зброяй, каб у час небясь!
пекі быць падрыхтаваным аба!

раняць сваю Радзіму. Зараз я жыву
ў Амэрыцы і таму ня маю мажлі!
васьці служыць у беларускім вой!
ску, аднак лічу, што калі мая Ра!
дзіма мяне пакліча, то я павінен
мець хоць нейкія веды. Хачу такса!
ма дадаць, што жадаю нашай зямлі
міру, каб стрэлы ніколі не гучалі
над Беларусьсю!“

УУддззееллььннііццаа:: “Я раней ніколі не
трымала зброі ў руках. Лічу, што
трыніроўка будзе мне на карысьць.
Я люблю Беларусь і хацела!б мець

ня толькі жаданьне яе абараняць,
але і практычную здольнасьць гэта
рабіць.”

Адпаведна Другой папраўцы да
Канстытуцыі Злучаных Штатаў
Амэрыкі кожны вольны чалавек
мае права валодаць зброяй.

Дапамагай нам Бог! Жыве Бела!
русь!

Александра МАКАРУК, 
Мікалай ЦІМАШЭНКА

Сябры ЗБМА (Згуртаваньня Беларускай Моладзі ў
Амэрыцы) пачалі ладзіць нефармальныя моладзё!
выя сустрэчы, мэта якіх – аб’яднаць маладых бе!

ларусаў Нью!Ёрку і прыцягнуць іх увагу да беларускай
ідэі. 

Першая такая сустрэча адбылася ў OO’’FFllaahheerrttyy’’ss  AAllee
HHoouussee – рэстаране!бары ў цэнтры Мангэтану, дзе пляну!
ецца правядзеньне і наступных сустрэчаў. Адметная рыса
гэтай сустрэчы была ў тым, што сабраліся ня толькі ста!
лыя сябры ЗМБА, але і іх больш апалітычныя сябры, што
дало глебу для шырокіх дыскусій і абмеркаваньняў. Так,
напрыклад, завязалася гарачая дыскусія паміж адным зь
сябраў ЗБМА і хлапцом з Горадні, які спрабаваў перака!
наць астатніх, што Горадня гістарычна зьяўляецца поль!
скім горадам. 

На іншым канцы стала ішла спрэчка пра важнасьць
падкрэсьліваньня сваёй нацыянальнай прыналежнасьці ў
школе, на працы, сярод сваіх небеларускіх сяброў: важна
тлумачыць, што мы не з Расеі, а менавіта зь Беларусі. Не!
фармальнасць абставінаў, умовы звычайнай гутаркі, сяб!
роўская атмасфэра спрыялі ненапружанасьці размовы і па!
зытыўнаму настрою ўсіх прысутных.

Вынікам дыскусіяў і размоваў стала арганізацыя трох!
дзённай вандроўкі ў Маямі.

Першая сустрэча адбылася 11 кастрычніка. Яе посьпех
натхніў сяброў ЗМБА працягваць гэтую ініцыятыву ў да!
лейшым і сустракацца раз на два тыдні. Другая сустрэча
была 8 лістапада. 

Усе жадаючыя могуць далучацца да сустрэчаў!
Больш нфармацыі пра дзейнасьць ЗБМА можна знайсьці

на вэб!старонцыарганізацыі па адрасу: wwwwww..zzbbmmaa..nneett
Тацьцяна РЫБЯНКОВА

““ББУУДДЗЗЬЬММАА  РРААЗЗААММ””  ####
ннееффааррммааллььнныыяя

ссууссттррээччыы  ммооллааддззіі  

ММооллааддззьь  ааддззннааччыыллаа  ссььввяяттыы

ДДДДззззееееййййннннаааассссььььццццьььь     ЗЗЗЗгггг ууууррррттттааааввввааааннннььььнннняяяя     ББББееееллллаааарррруууу ссссккккаааайййй     ММММооооллллааааддддзззз іііі     ўўўў     ААААммммээээррррыыыыццццыыыы

Супрацоўнік палігону дае інструкцыі адной зь сябровак
ЗБМА перад пачаткам стральбы.
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22 00   гг аа дд оо ўў22 00   гг аа дд оо ўў
Беларускаму Народнаму Фронту “Адраджэньне”

Дарагія фронтаўцы, дарагія беларусы!
19-га кастрычніка 1988-га году адбылася вялікая падзея сучаснасьці і гісто-

рыі Беларусі – патрыётамі Бацькаўшчыны і свабоды быў створаны Беларускі
Народны Фронт “Адраджэньне”. 

Гэта была лёсавызначальная падзея ў гісторыі Беларускай нацыі і яе векавога
змаганьня за волю, супраць акупацыі й вынішчэньня. Вызвольныя ідэі Фронту,
пагрунтаваныя на прыкладзе 25-га Сакавіка і ідэалах БНР,  паднялі на змаганьне
лепшых людзей народу, стварылі яго авангард у савецкім парлямэнце і мірным
шляхам прывялі да перамогі над камунізмам, да здабыцьця рэальнай незалеж-
насьці Беларусі, паспрыялі стварэньню сапраўднай незалежнай дзяржавы.

Стварэньне незалежнай дзяржавы ёсьць вяршыня ў разьвіцьці і гісторыі на-
цыі. Упершыню за 200 гадоў змаганьня гэтая вяршыня дасягнута, дзякуючы
працы і барацьбе Народнага Фронту і яго народных прадстаўнікоў – дэпутатаў
Апазыцыі БНФ у Вярхоўным Савеце краіны. 

Фронт паставіў і дамогся вырашэньня асноўных праблемаў нацыі: незалеж-
насьці, праўды пра злачынствы Чарнобыля і стварэньня заканадаўчай і прак-
тычнай сыстэмы паратунку ад вынікаў Чарнобыльскай катастрофы, праўды пра
камуністычны генацыд народу, вяртаньня беларусаў з расейскіх войнаў, спы-
неньня дзейнасьці КПСС і ЛКСМ у Беларусі, стварэньня сыстэмнай закана-
даўчай базы незалежнай дзяржавы, вяртаньня нацыянальных сымбаляў (Бел-
Чырвона-Белага Сьцягу і гербу Пагоня) на дзяржаўны пасад, заканадаўчага
сьцьвярджэньня і забесьпячэньня дзяржаўнасьці Беларускай мовы, вяртаньня
беларускай школы і адукацыі ў грамадзкі ўжытак, стварэньня беларускага
войска, грамадзянства і грашовай сыстэмы; Фронт стварыў канцэпцыі эка-
намічных, энергетычных, інфармацыйных і палітычных рэформаў разьвіцьця
краіны, раскрыў праўду пра антыбеларускую сутнасьць расейскай палітыкі.

Але ў Беларусі барацьба не закончаная, бо ня вырашаная засталася важная
праблема незалежнай дзяржавы – пытаньне нацыянальнай ўлады. Усе нашыя
цяперашнія беды, страты, унутранная акупацыя, дыктатура, антыбеларускі рэ-
жым і зьнявага нацыі – усё ад таго, што беларускія нацыянальныя сілы не зда-
былі ўладу – пытаньне, якое залежыць ад усяго грамадзтва. Барацьба працяг-
ваецца, наперадзе – перамога.

Стварэньне Народнага Фронту – гэта гістарычная падзея агульнанацыяналь-
нага значэньня. Гэта пункт адліку і крыніца натхненьня для пакаленьняў бела-
рускіх людзей.

Віншую ўсіх беларусаў з 20-мі ўгодкамі слаўных падзеяў, з 20-й гадавінай
стварэньня Беларускага Народнага Фронту “Адраджэньне”! Наша веліч ў існа-
ваньні гэтай падзеі, у жыцьцёвасьці яе справаў і вялікіх ідэй. Віншую фрон-
таўцаў і змагароў! Віншую кожнага беларуса! Жыве Беларусь!

Зянон ПАЗЬНЯК,
Старшыня Беларускага Народнага Фронту “Адраджэньне”

і КансэрватыўнаDХрысьціянскай Партыі – БНФ

ЗЗ АА ПП РР АА ШШ ЭЭ НН ЬЬ НН ЕЕЗЗ АА ПП РР АА ШШ ЭЭ НН ЬЬ НН ЕЕ
ннаа  ннааввааггоодднніі  ввееччаарр

Ïàðàô³ÿëüíàÿ Ðàäà Êàòýäðàëüíàãà Ñàáîðó ñüâ. Ê³ðûëû Òóðà¢ñêàãà
ÁÀÏÖ ó Áðóêë³íå çàïðàøàå íà ñóñòðý÷ó Íîâàãà ãîäó 31  ñüíåæíÿ à 10
ãàäç³íå ¢âå÷àðû ïà àäðàñó: 401  Atlantic  Ave,  BBrooklyn,  NNY. 
Çàïðàøàéöå ñâà³õ ñÿáðî¢ ³ çíà¸ìûõ. 
Ìóçû÷íóþ ÷àñòêó áóäçå âåñüö³ çàñëóæàíàÿ àðòûñòêà Áåëàðóñ³, ëÿ¢ðý-

àò ì³æíàðîäíûõ êîíêóðñà¢ Âàëÿíö³íà  Ïàðõîìåíêà ç óäçåëàì Àëåñÿ  ³
Âîëüã³  Êàçàê.
Çàìîâ³öü ìåñöû íåàáõîäíà äà 24  ñüíåæíÿ.
Êîøò êâ³òêî¢: äàðîñëûì – $80; äçåöÿì àä 13–17 ãîä – $40;

äçåöÿì äà 13 ãîä – áÿñïëàòíà.
Õòî ïðûâÿäçå 3 ÷àëàâåê³ ³ áoëåé – çüí³æêà  $5 ñ êîæíàãà êâ³òêà.
×ýê³ âûï³ñâàéöå íà St.  Cyril  Turoy  Cathedral ³ äàñûëàéöå íà àäðàñ:

401  ATLLANNTIIC  AVEE,  BBRROOKKLLYNN,  NNY  11217
Êàíòàêòíûÿ òýëåôîíû: Óëàäç³ìåð  Öÿë³öà  ––  ñàêðàòàð  (917)  617-663-337:

ÌÌ³êîëà  Ñàãàíîâ³÷  ––  ñêàðááí³ê  (347)  668-333-887;
Òàöÿíà  ÊÊðàñî¢ñêàÿ  ––  ñò.  ñÿñòðà  (646)  250-117-884.

Беларуска	Амэрыканскае Задзіночаньне і Згуртаваньне Беларускай
Моладзі ў Амэрыцы запрашаюць Вас на

СЬВЯТКСЬВЯТК АВАНЬНЕ АВАНЬНЕ 
Н о в а г а  2 0 0 9  г о д уН о в а г а  2 0 0 9  г о д у

Месца правядзеньня імпрэзы будзе паведамлена пазьней у газэце
“БЕЛАРУС” і на сайце  www.baza-belarus.org

Вас будуць чакаць Дзед Мароз са Снягуркай, беларуская атмасфэра, цу-
доўная музыка, вясёлыя танцы, смачныя стравы, добрыя напоі, а таксама
новыя прыемныя знаёмствы!

Бальшыню сьвяткуючых будзе складаць моладзь, а маладым найлепш
бавіць час з маладымі.

Усё будзе праходзіць вельмі нефармальна.
Разам з намі будуць вядомыя прадстаўнікі беларускай дыяспары (летась

да нас далучыўся шаноўны сп. Антон Шукелойць).

Пачатак а 10 гадз. вечара. Кошт квіткоў дарослым $70, дзецям $35.
Замаўляйце квіткі даслаўшы чэкі, выпісаныя на Illa Kunitski, на адрас:

2301 First Ave apt. 6B
New York, NY 

Кантактныя тэлефоны: Ільля Куніцкі (404) 421	1713;
Мікіта Агароднік (718) 838	0884;
Мікола Цімашэнка (609) 510	3976;

E!mail: zbma.newyear@yahoo.com
Запрашаем усіх незалежна ад узросту! Прыводзьце сваіх сяброў і знаёмых.
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