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ШаноШаноўнае спадарства!ўнае спадарства!
1-га чэрвеня закончыўся тэрмін збору твораў для чарговага, ужо

чацьвёртага па ліку, альманаху беларускіх пісьменьнікаў замежжа
“БЕЛАРУС” за 2010 год. Наступны крок - гэта падрыхтоўка тэкстаў і
друк самога выданьня. Маем надзею, што да канца жнівеня вы зможа-
це трымаць яго ў руках.

Нажаль, сёлета з-за высокіх выдаткаў друку і вельмі абмежаваных
фінансавых магчымасьцяў рэдакцыі далёка ня ўсе падпісчыкі газэты
“Беларус” змогуць атрымаць альманах у якасьці падарунка, як было
летась. Бескаштоўна альманах будзе дасланы толькі тым асобам, што
ахвяравалі на выдавецкі фонд газэты суму, большую за кошт гадавой
падпіскі (г. зн. больш за $50).

Усе іншыя падпісчыкі маюць магчымасьць замовіць выданьне пош-
таю па зьніжанаму кошту, які сёлета складае $12.

Калі вы не выпісваеце газэту “Беларус”, то кошт альманаху для вас
будзе $15. Замова аднаго асобніка альманаху для жыхароў Канады
будзе каштаваць $18, усіх іншых краінаў сьвету $20.

Калі ласка, дасылайце свае замовы і аплату загадзя. Гэта дапаможа
дакладней вызначыць наклад выданьня. Замовы дасылайце на адрас:

BIELARUS
P. O. Box 3225

Farmingdale, NY 11735
Чэкі ці грашовыя пераводы выпісвайце на імя BIELARUS.
З пытаньнямі кантактуйце рэдакцыю. 

ББЕЕЛЛААРРУУСС

Зянон ПАЗЬНЯК

УХХ�м стагодзьдзі
таталітарныя рэ�
жымы Расеі і Ня�

меччыны забілі дзясяткі
мільёнаў людзей мірнага
насельніцтва. У Нямеччы�
не гэта рабілі ў канцэнтра�
цыйных лягерох сьмерці і
часткова ў працоўных ля�
герох. У Савецкім Саюзе
забівалі ў цёмных лясах, у
падвалах НКВД, у пры�
стасаваных пад турмы бе�

ларускіх крэпасьцях і замках. Забойствы былі строга за�
сакрэчаныя, і да 1988�га году пра іх амаль ніхто ня ведаў.
Афіцыйна саветы прызналі ГУЛАГ, і гаворка была толькі
пра яго. Але ГУЛАГ было сістэмаю працоўных лягероў.
Пытаньне: дзе дзеліся мільёны людзей, якіх потым не
далічыліся народы?

Расейскі камунізм трымаўся на НКВД і хлусьні. Але ў
80�х гадох хлусьня лопнула, і камунізм абваліўся. Тым
часам колькасьць забітых у СССР дакладна не падліча�
ная да гэтага часу. Называюць лічбу ад 5 да 70 мільёнаў
чалавек, і нават больш. 

Істотна, аднак, іншае. За часы камуна�савецкай акупа�
цыі (да сьмерці Сталіна ў 1953�м г.) і за часы нямецка�фа�
шысцкага нашэсьця Беларусь, і ў цэлым Усходняя Эўро�
па (акрамя Расеі) была тэрыторыяй найбольш жорсткіх
масавых забойстваў і вырабленага генацыду з абодвух
бакоў. Гэтая тэма пачала, нарэшце, дасьледвацца і на За�
хадзе. Тыматы Снайдэр (амэрыканскі дасьледчык гала�
косту) сцьвярджае, што эпіцэнтар масавых забойстваў
сярэдзіны ХХ�га стагодзьдзя ляжыць у Беларусі, Ук�
раіне і Польшчы – на тэрыторыі, якую і Гітлер, і Сталін
хацелі расчысьціць ад насельніцтва для рэалізацыі сваіх
геапалітычных праектаў. (http://www.learntoques�
tion.com/resources/database/archives/003384.html )

У Расеі падчас 2�е Сусьветнае вайны ад рук немцаў

загінуў кожны дваццаць пяты цывільны жыхар, ва
Ўкраіне і ў Польшчы – кожны 10�ы; тым часам у Бела�
русі – кожны пяты. Пасьля вайны савецкія камуністы
называлі лічбу – “кожны чацьвёрты”, негалосна дадаў�
шы сюды тых забітых беларусаў, якіх зьнішчылі самыя
перад вайною. Але калі падлічыць беларускія ахвяры,
забітыя камуністамі з 1917 году, і скласьці іх з ваеннымі,
то атрымліваецца жахлівы лік – каля паловы цывільнага
насельніцтва Беларусі.

Тое�ж самае даводзіць Тыматы Снайдэр, сцьвярджаю�
чы, што “Нямецкія войскі ў 1941�1944 гадох, морачы
голадам савецкіх ваеннапалонных, душачы газам
габрэяў, расстрэльваючы мірных жыхароў падчас
антыпартызанскіх акцыяў, ператварылі Беларусь у
мясцовасьць з найвышэйшай сьмяротнасьцю ў сьве�
це. Палова жыхароў Савецкай Беларусі на працягу
2 � е Сусьветнае вайны былі забітыя ці гвалтам высе�
леныя; нічога падобнага нельга сказаць ні пра адну
іншую эўрапейскую краіну””..

У гэтай сувязі брытанскі дасьледчык злачынстваў та�
талітарызму Марк Мазовэр ( на якога спасылаецца
Снайдэр) адзначыў, што калі Эўропа была ў той час
“змрочным кантынэнтам”, то Ўкраіна і Беларусь – “сэр�
цам змроку”, уяўлялі суцэльны магільнік.

Тым ня менш расейцам (у адрозьненьне ад немцаў)
удавалася даволі глыбока схаваць сьведчаньні і інфарма�
цыю пра генацыд у Беларусі і Ўкраіне, прыкрываючыся
тэрмінам “сталінскія рэпрэсіі”, ГУЛАГам і разьвенча�
ным “культам асобы Сталіна”. 

У 1988�м годзе змову маўчаньня ўзарвала адкрыцьцё
Курапатаў пад Менскам. Потым была выяўленая “Біків�
ня” пад Кіевам, пачалі друкавацца зьвесткі пра “Галада�
мор” ва Ўкраіне, зьявіліся новыя адкрыцьці ў Беларусі.
Мне вядома больш дзясятка расстрэльных месцаў вакол
Менску, і нават у цэнтры беларускай сталіцы. Горад�
магіла, што стаіць на касьцях і сымбалізуе нашую гісто�
рыю.

Як гэта ўсё сталася – застаецца ў памяці пакаленьняў
(якая, на жаль, зьнікае). Дасьледуючы Курапаты, Ло�
шыцу і іншыя мясьціны ў Менску, удалося высьветліць

шмат уражваючых фактаў. Але найперш я стараўся
знайсьці і апытаць сьведкаў, разумеючы, што час
няўмольны, і трэба сьпяшаць. 

Усе сьведкі адзначалі, што кожную ноч па гарадох і
вёсках езьдзілі крытыя машыны�фургоны НКВД (“хапу�
ны”) і забіралі людзей. Сьведка Тацяна Вікеньцеўна Ма�
тусевіч (1906 году нараджэньня) зь вёскі Зялёны Луг,
хата якой стаяла пры дарозе на Курапаты, успамінала,
што перад вайною на расстрэл вазілі цэлымі днямі безь
перапынку, машына за машынаю. У гэты час, сьведчыла
Матусевіч, “хапун” НКВД ноччу прыехаў у іхнюю вёску
і забраў 25 чалавек. Людзям не было куды дзецца і куды
ўцякаць, бо ўсюды езьдзілі фургоны і ўсюды хапалі. Аца�
лелыя сьведчылі, што спалі не распранаючыся, чакаю�
чы, што прыедуць забіраць.

Высьветлена, што бальшыня людзей не разумела, ча�
му іх забіраюць і чаму забіваюць. Літаральна ўсе сьведкі
з ваколічных вёсак ля Курапатаў, якія на працягу пяці
гадоў (з 1937 па 23 чэрвеня 1941 года) кожны дзень і ноч
чулі крыкі і словы людзей, якіх расстрэльвалі, а таксама
тыя, хто бачылі працэс расстрэлу, – літаральна ўсе адзна�
чалі, што перад сьмерцю, перад расстрэльнаю ямаю ўсе
задавалі сваім катам адныя і тыя�ж пытаньні: “За што?”,
“За што, у чым мая віна?”, “Скажыце, за што?”.

Гэта паказвае на тое, што іх расстрэльвалі без суду..
Ці ў іншым выпадку завозілі ў суд, дзе аб’яўлялі толькі
прысуд, судовага разьбіральніцтва не было. Ды й немаг�
чыма было пры тым канвэеры сьмерці.

Сьведка Галіна Сьцяпанаўна Жукоўская зь Менску
расказала мне, што калі ноччу фургон забраў яе баць�
коў, назаўтра яна кінулася ў НКВД даведацца, што зь імі
і за што забралі. У калідорах і ў двары НКВД былі тыся�
чы людзей і дзяцей такіх, як яна. Ёй прышлося некалькі
сутак стаяць у чарзе да сьледчага, і нават начаваць у гэ�
тай чарзе на падлозе ў калідоры. Сьледчы ўсім адказваў
адно і тое�ж (нават у сьпісы не глядзеў): “Десять лет без
права переписки”. Потым Жукоўская даведалася, што
бацькоў расстралялі ў Курапатах. Усё, што казалі сьлед�

Выдалася надзвычайнае надвор’е,
калі беларусы Нью�Ёрку і ваколі�
цаў сабраліся ў парку Крос�Рывэр,

каб адзначыць у ноч з 19 на 20 чэрвеня
сваё традыцыйнае нацыянальнае сьвята
Купальле. З самае раніцы па�гаспадарску
на нашых, стаўшых ужо традыцыйнымі,
пагорках завіхалася сям’я Пятра і Алены
Рыжых, што ўзвалілі на свае плечы вялі�
кія арганізацыйныя турботы. Кожнага
прыехаўшага радасна сустракаў руды са�
бачка сямейкі Рыжых, у якой, акрамя
Пятра і Алены, яшчэ трое сыночкаў – Ян�
ка, Алеська і нованароджаны Марцін.  

А я прывезла ў гэты раз калекцыю сваіх
строяў, як аўтэнтычных, так і зробленых
мною. Кожны меў магчымасьць выбраць
строй сабе па густу. Самым прыемным
для ўсіх нас быў прыезд гэтым разам на
Купальле сп. Антона Шукелойця, каму ў
ліпені сёлета спаўняецца 95 гадоў, і хто
37 гадоў быў Старшынём Галоўнай упра�
вы БАЗА. Гэта дзякуючы яму, БАЗА, ас�
нову якога, як тады, так і цяпер, склада�
юць аддзелы Нью�Ёрку і Нью�Джэрзі,
змагла ня толькі працягваць сваю дзей�
насьць, але і пашыраць свае шэрагі.

Да 8�й вечара амаль ўсё было прыгата�
ванае да пачатку сьвяткаваньня. Адбыла�

ся вясёлая сяброўская супольная вячэра
без алькаголю, як і павінна быць перад
пачаткам сьвята. Калі сьцямнела, народ
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ААккццыыяя
ссааллііддааррннаассььцціі

ўў  ББррууссээлліі  

ССууссттррээччаа  зз  ФФррааннккаамм  ВВяяччооррккаамм

ППааллооммннііццттвваа  ддаа  ББееллааррууссккааггаа  ККррыыжжаа

ЗЗьь  ддззееййннаассььцціі  ггууррттккаа  
ББААЗЗАА  ўў  ВВаашшыыннггттооннее
Шмат падзеяў адбылося пасьля лютаўскае сустрэчы Вашы�

нгтонскага гуртка БАЗА; сябрам было што абмеркаваць на
чарговым сходзе, якi прайшоў 9 чэрвеня. 

Найбольш пасьпяховым з таго, што ладзiлася сябрамi гуртка
апошнiм часам, было прызнанае сьвяткаваньне 92�х угодкаў БНР,
у розных імпрэзах якога ўзялі ўдзел з 50 асобаў. Падчас ускладаньня
кветак да Помнiка ахвярам камунiзму падтрымаць беларусаў
прыйшлi дзеячы ўкраiнскай, балтыйскай i славацкай арганiзацыяў, а
таксама прадстаўнiк швэдзкага парлямэнту. Пазьней адбылася лек�
цыя д�ра Вiтаўта Кiпеля i ўрачыстае прыняцьцё ў Амэрыканскiм Унi�
вэрсытэце. 

Таксама ў сакавiку сябры гуртка ладзiлi кампанiю пад лёзунгам “Га�
нарышся быць беларусам цi беларускаю? Пацьвердзi гэта падчас пе�
рапiсу насельнiцтва 2010”. 

У красавiку беларусы Вашынгтону бралi ўдзел у Фэстывалі iнша�
земных культураў у Амэрыканскiм Унiвэрсытэце. Наведнiкi Фэстыва�
лю мелі магчымасьць пазнаёмiцца зь беларускаю культураю, дзей�
насьцю БАЗА ды падпiсаць пэтыцыi да беларускiх ўладаў. Працягва�
лася супрацоўнiцтва зь Belarus Digest ды Belarusian Review. Сябры
гуртка падрыхтавалi справаздачу пра кантроль над сеткаю Iнтэрнэт
беларускiмi ўладамi для Гэльсiнскай Камiсii ў Кангрэсе ЗША. У сецiве
пачаў працаваць сайт Галоўнай управы БАЗА (www.bazahq.org), над
стварэньнем якога працавала сакратар гуртка Вольга Чарныш. 

У траўнi актывiсты гуртка наведалi 11 амбасадаў краінаў Эўразьвя�
зу ў традыцыйны Дзень адчыненых дзьвярэй. Падчас вiзытаў былi пе�
рададзеныя лiсты да амбасадараў з патрабаваньнямi БАЗА адносна
сытуацыi ў Беларусi. Сустаршыня гуртка Вячаслаў Бортнiк асабiста
сустрэўся з амбасадарам Люксэмбургу Жанам�Полам Сэннiнгерам ды
амбасадаркаю Нiдэрляндаў Рэнэ Джонс�Бос. Лiст быў таксама пера�
дадзены адпаведным асобам у Дзярждэпартамэнце ЗША.

У траўнi таксама ладзiлiся прагляды фiльмаў Вiктара Дашука пра
рэжым Лукашэнкi. 

Яшчэ раней сябрамi вялася гаворка аб захаваньнi ды сыстэматыза�
цыi iнфармацыi аб дзейнасьцi Вашынгтонскага гуртка БАЗА. У чэр�
венi быў прафэсiйна выдадзены фотаальбом, які iлюструе асноўныя
падзеi гуртка цягам апошнiх амаль трох гадоў.

УУррааччыыссттаассььцціі,,  ппррыыссььввееччаанныыяя  33--мм  ууггооддккаамм
ууссттаалляяввааннььнняя  ППооммннiiккаа  ааххввяярраамм  ккааммууннiiззммуу

Сьвяточная цырымонiя ўскладаньня вянкоў да помнiка адбыла�
ся 10 чэрвеня з удзелам 14�цi амбасадаў, а таксама прад�
стаўнiкоў каля 20 дыяспаральных арганiзацыяў ды iншых

гасьцей. Адчыняючы цырымонiю, старшыня Фундацыi Помнiка ахвя�
рам камунiзму д�р Лi Эдвардз выказаў абурэньне фактам усталяваньня
бюсту Сталiна ў Бэдфардзе (Вiрджынiя). З прамовамi таксама высту�
пiлi прадстаўнiк швэдзкага парлямэнту Гюран Лiндблад ды кангрэс�
мэн Тадэвуш МакКоттэр. Гонар ускласьцi бел�чырвона�белыя кветкi
ад Беларуска�Амэрыканскага Задзiночаньня быў даручаны маладым
сябрам вашынгтонскага гуртка Мiкiце Iльяшэвiчу i Iрыне Герасiмовіч.

Вячаслаў БОРТНІК

УБрусэлі 16 чэрвеня сёлета адбыў�
ся пікет салідарнасьці. Падчас ак�
цыі быў распаўсюджаны чарговы

інфармацыйны бюлетэнь Беларуска�Эўра�
пейскага Задзіночаньня з аналізам акту�
альнай палітычнай сытуацыі ў Беларусі.
Да матэрыялаў інфармацыйнага бюлетэня
была праяўленая вялікая цікавасьць з бо�
ку эўрапейскіх палітыкаў і СМІ.

Акцыя салідарнасьці была зладжана
раднымі БНР.

Паводле bielarus.eu

Вернікі парафіі сьвятога Кірылы Тураў�
скага Беларускае Аўтакефальнае Пра�
васлаўнае Царквы ў Таронта супольна

зь сябрамі Згуртаваньня Беларусаў Канады 12
чэрвеня зладзілі паломніцтва да Беларускага

Крыжа, які знаходзіцца на тэрыторыі ката�
ліцкага кляштара Паўночна�Амэрыканскіх Па�
кутнікаў у горадзе Мідлэнд (правінцыя Анта�
рыё, Канада). Гэтае прыгожае месца, дзе
многія народы ўсталявалі свае нацыянальныя

крыжы, знаходзіцца на гары ся�
род Антарыйскіх азёраў, на ад�
легласьці 150 км на поўнач ад г.
Таронта.

Беларускі Эўфрасіньнеўскі
крыж быў тут усталяваны бела�
русамі Канады ў 1988 г. у па�
мяць 1000�годзьдзя хрысьці�
янства ў Беларусі. Пазьней ка�
ля Крыжа быў усталяваны па�
мятны знак ахвярам камуніс�
тычнага рэжыму ў Беларусі.

Япіскап Сьвятаслаў адслу�
жыў паніхіду па ўсім загінулых
за Беларусь каля Беларускага
Крыжа.

Такое паломніцтва ладзіцца
раз на некалькі гадоў.

belapc.org

Узалі сабору сьв. К. Ту�
раўскага ў Брукліне 1�
га ліпеня адбылася су�

стрэча прадстаўнікоў дыяспары з
Францішкам Вячоркам, які перад
тым наведаў Вашынгтон, дзе меў
сустрэчы на ўзроўні кіраўніцтва
і экспэртаў у Бюро па пытань�
нях дэмакратыі, правоў чалаве�
ка й працы Дзяржаўнага дэпар�
тамэнту, а таксама ў Гэльсін�
скай камісіі (Камісіі бясьпекі й
супрацы ў Эўропе – CSCE) Кан�
грэсу ЗША, у Інстытуце дэма�
кратыі ва Ўсходняй Эўропе,
Міжнародным рэспубліканскім
інстытуце ды інш. 

Падчас сустрэчы, у якой узялі
ўдзел каля трох дзясяткаў чала�
век, Франак на ўласным прык�
ладзе распавёў пра службу беларуса ў так зва�
ным беларускім войску, дзе ўсё беларускае вы�
чарпаецца пераважна месцам дысьлякацыі
вайсковай часткі. Апрача гэтага, прысутныя па�
чулі шмат цікавага пра выбарчую кампанію ў
Мазыры, дзе Франак, яшчэ як вайсковец, баля�
таваўся на дэпутата мясцовага савету. Адная з
галоўных высноваў гэтай кампаніі ў тым, што
людзі патрабуюць жывых кантактаў. Яны слаба
інфармаваныя аб падзеях у Беларусі па�за ме�
жамі тэлеэкранаў і траскучай дзяржаўнай пра�
паганды.

Напрыканцы выступу Франак Вячорка адка�
заў на шматлікія пытаньні прысутных, бальшы�
ня зь якіх цікавілася сытуацыяй з антырэжым�
нымі кандыдатамі на будучыя прэзыдэнцкія вы�
бары. “Кандыдат павінен быць адзін” – з гэтаю

тэзаю пагадзілася бальшыня ўдзельнікаў суст�
рэчы. Асабліва прыемна было бачыць, што ма�
лады палітык не ўхіляецца ад вострых пытань�
няў і добра арыентуецца як у падзеях на Баць�
каўшчыне, так і ў тым, чым сёньня жыве бела�
руская грамада ў Злучаных Штатах. 

З асабліваю ўдзячнасьцю выступоўца згадаў
акцыі дыяспары ў падтрымку незаконна й гвал�
тоўна забраных у войска маладых змагароў су�
праць дыктатарскага рэжыму на Бацькаўшчы�
не. У прыватнасьці, высока былі ацэненыя кам�
панія віншаваньняў і лістоў падтрымкі маладых
вайскоўцаў, а таксама пікет, арганізаваны “Бе�
ларускім Моладзёвым Рухам Амэрыкі” ля
штаб�кватэры ААН 7 лютага 2009 году, у якім,
нагадаю, узялі ўдзел блізу сарака чалавек.

Сяржук СОКАЛАЎ+ВОЮШ

Франак Вячорка з удзельнікамі пікету 7 лютага 2010 г.
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ХХррооннііккаа  ггааззаавваайй  ввааййнныы

15 чэрвеня прэзыдэнт Расеі
Дзьмітры Мядзьведзеў на суст�
рэчы з кіраўніком расейскага
“Газпрому” Аляксеем Мілерам
завочна паставіў Лукашэнку
ўльтыматум. У пяцідзённы тэр�
мін Беларусь мусіць сплаціць ка�
ля 200 млн. даляраў запазыча�
насьці за газ, пастаўлены ў 2010
годзе. “Калі гэтага зроблена
ня будзе, тады давядзецца
ўжыць строгія захады”, – ска�
заў тады Мядзьведзеў, адзна�
чыўшы, што Лукашэнка тлума�
чыць недаплаты “цяжкім фінан�
савым становішчам”. “Але, калі
шчыра, цяпер усім цяжка”, – за�
явіў расейскі кіраўнік.

20�21 чэрвеня беларуская дэ�
легацыя накіравалася ў Маскву
на перамовы, але яны скончылі�
ся безвынікова.

21 чэрвеня “Газпром” абме�
жаваў пастаўкі газу ў Беларусь
на 15%, потым абмежаваньні
дасягнулі 30%. На сустрэчы з
прэзыдэнтам Мядзьведзевым
Аляксей Мілер паведаміў, што
“прапанавана аплату зрабіць ма�
шынамі, абсталяваньнем і роз�
нымі іншымі таварамі”. Расейскі
прэзыдэнт адказаў, што ў адпа�
веднасьці з расейскім закана�
даўствам замежныя плацяжы
могуць прымацца толькі ў за�
межнай валюце – інакш гэта су�
пярэчыць закону. “Газпром” ні�
чым ня можа прымаць аплату
за доўг: ні пірагамі, ні маслам,
ні сырам, ні іншымі сродкамі
плацяжоў”.

22 чэрвеня Лукашэнка рас�
парадзіўся перакрыць транзыт
расейскага газу празь Беларусь
ды заявіў, што Расея вінная бе�
ларусам за транзыт газу ў Эўро�
пу. “Не мы вінныя сёньня
“Газпрому”, а “Газпром” – Бе�
ларусі”. Таксама кіраўнік Бела�
русі падчас сустрэчы зь мініс�
трам замежных спраў Расеі Сяр�
геем Лаўровым заявіў, што зая�

вы кіраўніцтва Расеі зьневажа�
юць беларускі народ. “Выбачай�
це, але калі нас пачынаюць
зьневажаць ці то катлетамі,
ці то каўбасой, маслам і блі�
намі, – мы гэта ўспрымаем як
абразу беларускага народу.
Так не належыць весьці сабе
прэзыдэнту, у тым ліку сусед�
няй саюзнай дзяржавы”.

23 чэрвеня “Газпром” атры�
маў ад Беларусі $187 млн. за па�
стаўлены ў 2010 г. газ. Лукашэн�
ка заявіў, што пазычыў грошы ў
сяброў. Пастаўкі газу былі ад�
ноўленыя ў поўным аб’ёме. Так�
сама “Газпром” пералічыў Мен�
ску $228 млн. за транзыт газу,
але Беларусь запатрабавала
аплаціць усе $260 млн. Розьніца
ўзьнікла з�за рознай ацэнкі стаў�
кі транзыту: беларускі бок на�
стойвае на $1,88 за 1000 куба�
мэтраў газу на 100 км, расейскі
– пра $1,45.

24 чэрвеня Лукашэнка даў ін�
тэрвію тэлеканалу “Эўраньюс”,
у якім заявіў, што на “Расею
спадзявацца абсалютна нельга”.
Такой вострай крытыкі Расеі
ніколі не гучала з вуснаў бела�
рускага кіраўніка. Таксама Лу�
кашэнка заявіў, што пазычыў
200 млн. даляраў у свайго сябра
прэзыдэнта Азэрбайджану Іль�
хама Аліева. Праўда, празь не�
калькі дзён прэс�сакратар Аліе�
ва заявіў, што крэдыт у 200 млн.
быў дадзены Беларусі на 12 дзён
і была на гэты конт нават пад�
пісаная адпаведная дамова.

25 чэрвеня кіраўнік “Газпро�
му” Аляксей Мілер заявіў, што
ўзгодненае падпісаньне пагад�
неньня зь “Белтрансгазам” аб
пастаўках у Беларусь 22 млрд.
кубамэтраў па гранічнай цане
$250 за м3 (сёлета Беларусь
плаціць $168).

28 чэрвеня быў адменены ві�
зыт дэлегацыі “Газпрому” ў Бе�
ларусь, афіцыйны Менск заявіў,
што патрэбы ў такім візыце ня�
ма, а дакумэнтамі можна аб�
меньвацца на адлегласьці.

У гэты�ж дзень Лукашэнка на
адмысловай нарадзе запатраба�
ваў ад ураду рашуча актывіза�
ваць дывэрсыфікацыю паставак
энэргарэсурсаў у Беларусь.
“Сёньня ёсьць пытаньне аб
надзейных пастаўках нафты ў

Беларусь з сусьветных рынкаў
і па розных маршрутах. Мы ні
ў якім выпадку не павінны
паўтарыць памылку, якая ме�
ла месца ў стасунках з Расеяй.
Пастаўка з іншых рынкаў
нафты па адным маршруце
таксама небясьпечная, як за�
раз залежнасьць ад адной дзяр�
жавы па пастаўках вуглевада�
роднай сыравіны”.

Лукашэнка заявіў, што гэта ня
робіцца ў піку Расеі, але Беларусь
ня можа залежаць ад адной дзяр�
жавы, аднаго цэнтру паставак.

Абмяркоўваў беларускі кіраў�
нік пытаньне новых рынкаў
энэрганосьбітаў і на сустрэчы з
прэм’ерам Летувы Андрусам Ку�
білюсам, які 28 чэрвеня знахо�
дзіўся зь візытам у Менску. У
прыватнасьці, вялалася гаворка
пра пастаўку ў Беларусь звадка�
ванага газу.

1 ліпеня “Газпром” і “Белтранс�
газ” падпісалі пагадненьне, згод�
на зь якім транзыт расейскага
газу празь Беларусь будзе каш�
таваць Расеі 1,88 даляра на км
транзіту. Расея раней настойва�
ла на $1,45

ППррээззыыддээннццккііяя  ввыыббааррыы
Прэзыдэнцкая кампанія пач�

нецца не пазьней за 6 лістапада.
А можа нават і раней – заявіла
старшыня Цэнтарвыбаркаму Лі�
дзія Ярмошына, выступаючы 29
чэрвеня перад удзельнікамі схо�
ду клюбу маладых дэпутатаў
“Выбар маладых”.

Усё справядліва, паколькі вы�
бары прэзыдэнта павінны, па�
водле заканадаўства, прайсьці
да 6 лютага ўключна, то выбар�
чая кампанія пачнецца не пазь�
ней за 6 лістапада, каб застава�
ліся належныя на яе тры месяцы

Прэзыдэнцкія выбары ў Бела�
русі прызначае парлямэнт, а 30
чэрвеня дэпутаты разышліся на
летнія вакацыі. Праўда, папра�
сілі Лукашэнку сабрацца на па�
зачарговую сэсію 7 верасьня. Гэ�
та азначае, што калі ў гэты дзень
будзе прынятае рашэньне пра
выбары прэзыдэнта, то яны
пройдуць не раней за 12 сьнеж�
ня – першая нядзеля праз вы�
значаныя тры месяцы. 

ФФээссттыывваалльь  ббееллааррууссааўў
ззааммеежжжжаа

Фэстываль беларусаў замеж�
жа ўпершыню плянуецца пра�
весці ў Менску і гарадох Бела�

русі летам 2011 году. Ініцыятыва
правядзеньня такога сьвята на�
лежыць Міністэрству культуры,
Упаўнаважанаму па справах
рэлігій і нацыянальнасьцяў, якія
і выступяць яго арганізатарамі.
Дапамогу акажа і Міністэрства
замежных спраў.

Фэстываль мяркуецца пра�
водзіць раз на два гады. Чакаец�
ца, што на першае сьвята, якое
папярэдне намечана правесьці ў
канцы чэрвеня – пачатку ліпе�
ня, зьбяруцца ня менш за 300
удзельнікаў з розных краінаў
сьвету. Узрост ня мае значэнь�
ня. Заключныя мерапрыемствы
пройдуць на галоўных менскіх
пляцоўках – у Белдзяржфіляр�
моніі і Палацы Рэспублікі. Асоб�
на плянуецца зладзіць выставу
мастакоў, фотавыставы.

Палажэньне аб фэстывалі бе�
ларусаў замежжа плянуецца
распрацаваць у найбліжэйшы
час і прадставіць аб’яднаньням
беларусаў за мяжою да 1 верась�
ня, зазначае Міністэрства куль�
туры.

ББееллааррууссааўў  ппааммееннееллаа
Колькасьць насельніцтва Бе�

ларусі з пачатку 2010 г. зьмен�
шылася на 10,3 тысячы. Як паве�
дамляе Нацыянальны статыс�
тычны камітэт (Белстат), на 1
чэрвеня ў краіне пражывала 9
млн. 469,9 тыс. чалавек. Скара�
чэньне колькасьці насельніцтва
абумоўлена перавышэньнем на
14 тыс. 392 асобы колькасьці па�
мерлых над колькасьцю наро�
джаных пры станоўчым мігра�
цыйным прыросьце 4 083 чала�
векі.

Насельніцтва за гэты пэрыяд
павялічылася толькі ў Менску.

РРээллііггііяя  ўў  шшккооллее
З прапановаю ўвесьці ўрокі

рэлігійнае культуры выступіў
Інстытут тэалёгіі Белдзяржуні�
вэрсытэту, паведамляе Бела�
ПАН. Кіраўнік Цэнтру міжна�
родных сувязяў і разьвіцьця тэа�
лягічнай адукацыі гэтага Інсты�
туту Рыгор Даўгяла лічыць, што
ўвядзеньне ўрока рэлігійнай
культуры дазволіць данесьці да
маладога пакаленьня традыцый�
ныя каштоўнасьці.

Прычым прапаноўваецца зра�
біць гэтую абавязковую дысцып�
ліну па выбары: для праваслаў�
ных – курс праваслаўнай куль�
туры, для каталікоў – курс з ак�

цэнтам на каталіцкія каштоў�
насьці, для юдэяў – на юдэйскія,
для мусульманаў – на мусуль�
манскія. Разам з тым, кожная з
дысцыплінаў па выбары павінна
ўключаць веды аб традыцыях
іншых рэлігійных канфэсіяў ці
галінаў хрысьціянства. Дзецям
няверуючых бацькоў прапануец�
ца “вывучаць курс сьвецкай
этыкі”.

Ідэя, магчыма, і добрая, але ці
слушна дзецям ужо змалку ўво�
дзіць такую “канфэсійную сэгрэ�
гацыю”.

ССяяррээдднніі  ззааррооббаакк  ––  11,,115588  ттыысс
Сярэдні налічаны заробак ра�

ботнікаў у Беларусі склаў у
траўні месяцы 1 158 373 рублі
(386 даляраў), рабочых і служа�
чых 1 176 361 рубель. У параў�
наньні з красавіком сярэдні за�
робак вырас на 3,7%.

Але што такое сярэдні заро�
бак: гэта, умоўна кажучы, сярэд�
няе паміж заробкам дырэктара
прадпрыемства і шараговымі ра�
ботнікамі. Апроч таго, заяўляец�
ца, што да канца году будзе зроб�
лена ўсё, каб павялічыць сярэдні
заробак па краіне да 500 даляраў
(у бюджэтнай сфэры да 405 да�
ляраў), бо набліжаюцца прэзы�
дэнцкія выбары.

ККннііггаа  ААллеессяя  ССааллааўўяя
У менскім выдавецтве “Ліма�

рыюс” выйшаў кніга Алеся Са�
лаўя “Творы”. Гэта першая кніга
пісьменьніка, выдадзеная на
радзіме. У 1982 г. у Нью�Ёрку
БІНіМам быў выдадзены том
“Нятускная краса”. Вёска Кры�
сава на Койданаўшчыне –
Менск – Ільля – Рыга – Бэрлін
– Прага – Зальцбург – Адэляіда
– Мэльбурн. Апроч вершаў, у
кнігу ўвайшло ліставаньне з Ма�
сеем Сяднёвым, Юркам Віцьбі�
чам, Аляксеем Грыцуком, Вітаў�
там Тумашам, Антонам Адамо�
вічам, Ларысай Геніюш. Зьмеш�
чаныя таксама ўспаміны Ігара
Качуроўскага, Вольгі Грыцук,
Яна Пятроўскага, Аляксандра
Калодкі, Уладзімера Брылеўска�
га, Міколы Ганька.

Уклаў кнігу, напісаў прадмову
і камэнтары Міхась Скобла.
Прадавацца кніга будзе ў асноў�
ных менскіх кнігарнях ды ін�
тэрнэт�крамах prastora.by і
knihi.by.

Уласны карэспандэнт
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ББееллааррууссьь  ззаа  ммеессяяцц

Усуботу, 17�га красавіка, сыднэй�
ская беларуская грамада сабра�
лася, каб адзначыць дзьве вялікія

даты: 92�я ўгодкі абвешчаньня незалеж�
насьці Беларускай Народнай Рэспублікі і
100�гадовы юбілей выбітнага беларуса
Барыса Кіта.

Традыцыя сьвяткаваньня 25 Сакавіка
склалася ў беларусаў Сыднэю вельмі
даўно. Сёлета спачатку быў прачытаны
гістарычны рэфэрат, які быў зь цікавась�
цю выслуханы ўдзельнікамі сьвяткавнь�
ня. Падрыхтавала яго сп�ня Яўгеньня
Супрунюк, адказная за культурна�грама�
дзкую працу суполкі. Яна таксама пазна�
ёміла ўсіх з навінамі зь Беларусі, зьвяза�
нымі са сьвяткаваньнем Дня Волі.

Другою нагодаю для сьвяткаваньня
быў юбілей Барыса Кіта. Прысутныя на

сьвяткаваньні мелі нагоду пазнаёміцца з
двума цудоўнымі кнігамі аб гэтым выбіт�
ным беларусе. 

Адная зь іх, якую напісала Лідзія Савік,
называецца “Космас беларуса”. Яна была
надрукаваная ў 1998�м годзе. Пісьмень�
ніца распавяла аб жыцьцёвым і творчым
шляху славутага беларуса. Ягонае імя
ўнесенае ў сьпіс вядомых амэрыканскіх
вучоных, якія зрабілі вялікі ўнёсак у сусь�
ветную касманаўтыку. Гэты сьпіс закла�
дзены ў капсулу часу, якая замураваная ў
сьцяне Капітоля.

Другая кніга пра Барыса Кіта выйшла ў
сьвет у 2004�м годзе і мае назву “Грама�
дзянін сьвету”. Рыхтавала яе рэдакцыйна
калегія на чале з Васілём Быкавым. Па�
драбязьней пра гэтую кнігу распавяла сп�
ня Слава Лягенчанка. Ёй пашчасьціла ў

свой час пазнаёміцца і пасябраваць з Ба�
рысам Кітом. Пра гэта яна і распавяла
ўсім прысутным. Сп�ня Лягенчанка зьмя�
сьціла ў кнізе “Грамадзянін сьвету” свой
артыкул�успамін, які назвала “Мае суст�
рэчы з чалавекам�легендаю”. Сп�ня Ля�
генчанка адзначыла, што пры сустрэчы з
Б. Кітом яна ўбачыла добрага маладога на
выгляд чалавека з жывым позіркам мала�
дых вачэй, хуткаю паходкаю і неверагод�
наю прастатою. 

Акадэмік Б. Кіт дасканала валодае бе�
ларускаю моваю і ведае шмат замежных.
Ён вельмі ганарыцца сваім амэрыканскім
грамадзянствам, таму што, “гнаны баль�
шавіцкаю навалаю з Бацькаўшчыны, – як
напісаў Васіль Быкаў, – ён блукаў па
Эўропе ў пошуках прыстанішча.” А знай�
шоў яго толькі ў Амэрыцы, якая першая
ацаніла ягоны талент і дапамагла цалкам
рэалізаваць свае здольнасьці. Але сэрца
ягонае заўсёды рупілася і пра Маці�Бела�
русь.

Потым вельмі цёпла і ўзрушана гава�
рыў пра Барыса Кіта сп. Міхась Лу�
жынскі. Справа ў тым, што ў 1943�44 га�
дох сп. Лужынскі быў вучнем Б. Кіта ў
Маладэчанскай гандлёва�адміністратыў�
най школе. Яны сустрэліся праз многія
гады – настаўнік і вучань – і застаюцца
сябрамі па сёньняшні дзень.

У жыцьці Барыса Кіта было шмат вы�
прабаваньняў. Ён стаў вядомым ва ўсім
сьвеце навукоўцам, але ягонае імя заста�
валася амаль невядомым на Бацькаўшчы�
не ў Беларусі. Сёлета 6 красавіка ў Пала�
цы мастацтваў у Менску была праведзе�
ная імпрэза ў гонар юбілею славутага на�
вукоўца. А сам ён сьвяткаваў юбілей ў ня�
мецкім Франкфурце, дзе жыве зараз. У
Наваградку адкрылі музэй імя Б. Кіта.
Хутка таксама павінны выйсьці яшчэ ад�
ная кніга, якую рыхтуе ЗБС “Бацькаў�
шчына”.

Яўгенія СУПРУНЮК

ССььввяяттккааввааннььннее  ўў  ССыыддннээіі
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100 гадоў таму, 3 ліпеня 1910
г., у Міхноўцах на Беласточчы�
не нарадзіўся грамадзкі дзеяч
Аляксей Грыцук. У міжваенным
часе ён служыў у польскім войс�
ку, настаўнічаў у Браслаўскай
гімназіі ды вучыўся завочна на
гістарычным факультэце Вар�
шаўскага унівэрсытэту. Падчас
Другой сусьветнай вайны быў
адным з арганізатараў беларус�
кага жыцьця ў Беластоку, на�
прыклад, акруговым школьным
інспэктарам на Беластоцкую ак�

ругу. Ад лета 1944 г. – на эмігра�
цыі. Тры гады правёў у аўстрый�
скім Зальцбургу, дзе разам з
Уладзімерам Дудзіцкім, Міко�
лам Ганьком, Алесем Салаўём
арганізаваў беларускі камітэт.

У студзені 1948 г. Грыцук вые�
хаў у Канаду, пасяліўся ў Тарон�
та, дзе браў актыўны ўдел у
жыцьці беларускай грамады. Уз�
начальваў Згуртаваньне Белару�
саў Канады, быў адным з акты�
вістаў парафіі сьв. Кірылы Ту�
раўскага, старшынём Сэктару

Рады БНР. Грыцук таксама аба�
раніў доктарскую дысэртацыю
па творчасьці Багдановіча. Па�
мёр у 1976 г., пахаваны на
могілках у Кінгстане.

13 ліпеня 1975 г. памёр дзеяч
зь Вініпэгу, пісьменьнік Мікола
Сільвановіч. Ён нарадзіўся ў
1917 г. у Вірадове (сёньня – Ма�
ладэчанскі раён). У паваеннай
Нямеччыне Мікола Сільвановіч
быў сярод арганізатараў літаб’яд�
наньня “Шыпшына”, у лягеры ў

Герэнбэргу ля Штутгарту арга�
нізаваў майстэрню беларускага
мастацкага рамяства “Раніца”,
вырабы якой – напрыклад, з са�
ломкі – неаднаразова ўдзельніча�
лі і бралі прызы ў розных выста�
вах. Менавіта Сільвановіч выдаў
знакамітую паштоўку “вялікія
дзеячы адраджэньня” з выявамі
Каліноўскага, Грынявіцкага, Ба�
гушэвіча, Крэчаўскага і Захаркі.
Таксама, як і Грыцук, выехаў у
Канаду, пасяліўся ў сярэдняй яе
частцы, у Вініпэгу. Тут ён спры�
чыніўся да заснававаньня Бела�
рускага нацыянальнага камітэ�
ту. Ад канца 1950�х Сільвановіч
паступова пачаў згортваць кан�
такты зь беларускімі дзеячамі.

М. Сільвановіч вядомы таксама
як і паэт, хоць ні пры жыцьці, ні
пасьля сьмерці ня выйшла нівод�
най асобнай кнігі.

28�29 ліпеня 1945 г. першая
беларуская група пасялілася ў
лягеры для перамешчаных асо�
баў АВС у Ватэнштэце (Ніжняя
Саксонія). Арганізаваў лягер
Сьвятаслаў Коўш. Як і ў лягеры
ў Рэгенсбургу, у Ватэнштэце бу�
яла беларускае жыцьцё, праца�
валі школка, гімназія, выдавала�
ся прэса, была самадзейнасьць,
скаўтынг. Пра лягер у Ватэнш�
тэце Коўш выдаў у 1981 г. кнігу

АГ
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чыя, было звычайнаю расейскаю хлусьнёю. Усіх схопле�
ных расстрэльвалі, але сваякам манілі, каб людзі ня веда�
лі, што адбываецца. І машына сьмерці круцілася далей. 

Акрамя таго шырока практыкавалася пазасудовае вы�
нясеньне прысуду, які рабілі так званыя “тройкі” – гэта
кампанія з трох партыйных функцыянэраў, якіх прызна�
чала камуністычнае кіраўніцтва і надавала ім права вы�
носіць сьмяротныя і іншыя прысуды схопленым людзям. 

Шмат якія беларусы не знаходзілі ніякага рацыяналь�
нага вытлумачэньня таму, што адбывалася. Сьведка
Надзея Апанасаўна Мікуліч (настаўніца з калякурапац�
кай вёскі Цна) расказвала мне, што калі НКВД прыехаў
у яе вёску Малышэвічы пад Слуцкам, то забралі яе баць�
коў і яшчэ мноства сялянаў і настаўнікаў. Сярод іншых
схапілі шасьцідзесяцігадовую жанчыну Марылю Шпак.
Яна была непісьменная і абсалютна глухая, жыла адна ў
пограбе (склепе) ў страшэннай беднасьці, нават хаты
сваёй ня мела. Расейцы яе катавалі жорстка і з “твор�
чаю” выдумкаю: сыпалі ў горла пясок, дамагаліся ад яе
нейкіх прызнаньняў. Потым, назьдзекваўшыся ўволю,
яны стукнулі яе па галаве і забілі. 

Тыя беларусы, што засталіся жыць, не разумелі зьмес�
ту такіх паводзінаў з боку энкавэдыстаў. Неразуменьне
выяўлялася, як правіла, сярод людзей, якія ўспрымалі
савецкую ўладу не як расейскую акупацыю, а як сваю
савецкую беларускую ўладу (фармальна яно так выгля�
дала). З гэтай�жа прычыны такія людзі схільныя былі ве�
рыць камуністычнай прапагандзе пра барацьбу з “вора�
гамі народу”, “дывэрсантамі”, “трацкістамі” – усім тым
выдумкам, што служылі прыкрыцьцём для генацыду бе�
ларусаў. 

Калі нямецкія фашысты забівалі габрэяў, усе габрэі
ведалі і разумелі, што іх забіваюць за тое, што яны габ�
рэі. Немцы пра гэта адкрыта казалі. Калі расейскія энка�
вэдысты забівалі беларусаў, беларусы ня ведалі, чаму, і
задавалі пытаньне “за што?”. Наш народ ня мог усьвя�
доміць сэнс генацыду, ня мог зразумець, што іх
забіваюць за тое, што яны беларусы, бо забойцы
нічога не казалі, альбо казалі нешта незразумелае
пра “ворагаў народу” ды “шпіёнаў”. 

Вынішчэньне людзей у Беларусі расейскімі баль�
шавікамі было рацыянальна і адміністрацыйна прадума�
на, адбывалася мэтадычна і пад строгім кантролем
Масквы. На кожны год у Маскве ствараўся плян для
кожнай адміністрацыйнай тэрыторыі ў Беларусі на па�
стаўку адпаведнай колькасьці “ворагаў народа”. Гэта не
было асабліваю таямніцаю, бо амаль у кожным міністэр�
стве быў створаны Аддзел ГУЛАГа, задача якога заклю�
чалася ў тым, каб паставіць заплянаваную колькасьць
людзей за калючы дрот на патрэбы эканомікі сацы�
ялізму. Таямніцаю была толькі заплянаваная колькасьць
забойстваў. 

Гэтым плянам валодала выключна Масква і выключна
кіраўніцтва НКВД. Пракуроры, сьледчыя і судзьдзі ў Бе�
ларусі, якія недастаткова шмат выносілі сьмяротных
прысудаў, самыя траплялі пад расстрэл. Канвэер
сьмерці працаваў бязьлітасна. Наркома ўнутраных спра�
ваў НКВД БССР Аляксея Наседкіна, які кіраваў рас�
стрэламі ў Беларусі ў 1938 г., самога арыштавалі і рас�
стралялі. (Гэта было звычайнае правіла ў сталінскім
СССР.) Але перад расстрэлам ён напісаў запіскі ў турме,
якія дзіўным чынам захаваліся, і ў 80�х гадох былі надру�
каваныя. (дарэчы, у газэце “Навіны БНФ”). Наседкін
пісаў, што кожны дзень у адпаведны час павінен быў па�
ведамляць у Маскву па адпаведным тэлефоне коль�
касьць расстраляных у Беларусі за “справаздачны”
дзень з разьмеркаваньнем па раёнах.

Плян на пастаўку “ворагаў народу” на адпаведны
квартал, месяц і год спускаўся на кожнага начальніка

адміністрацыі (ад вобласьці да сельсавету) і на кожнага
кіраўніка партыйнае арганізацыі камуністаў. Сьведкі зь
вёскі Цна пад Курапатамі расказвалі мне, што з па�
стаўкамі ня справіўся аднойчы іхны старшыня сельсаве�
ту Цімох Бацян (трэба было здаваць сваіх людзей, і ён
выкручваўся). Энкавэдысты забралі яго, адвезьлі ў Ку�
рапаты на край расстрэльнай ямы і, прыставіўшы наган
да горла, крычалі: “Давай врагов народа”. 

Аналіз матэрыялаў археалягічных раскопак, праведзе�
ных намі ў 1988 г., таксама ўскосна пацьвярджае пазасу�
довую расправу над людзьмі. Археалягічнымі раскоп�
камі даказана, што магілы былі раскапаныя ў канцы 40�
х гадоў, і асноўная колькасьць чалавечых касьцей была
выбраная з магілаў. 

Тое�ж самае пацьвярджаў адзін са сьведкаў. Расейскія
энкавэдысты выдатна разумелі, што яны тварылі ў Бела�
русі, і стараліся замятаць сьляды. Але – не ўдалося. 

Расстрэлы людзей энкавэдыстамі ня мелі ніякага
праўнага абгрунтаваньня. Адпаведна не выконвала�
ся і “праўная” працэдура. У прынцыпе яе немагчыма
было прыстасаваць да масавых забойстваў. Таму рабіла�
ся толькі бачнасьць некаторых фармальнасьцяў, а па
сутнасьці адбываліся забойствы людзей з палітычнымі
мэтамі, зьмест якіх ведалі толькі ў Маскве. Выканаўцы
расстрэлаў, магчыма, верылі, што выконваюць волю ка�
муністычнай партыі і ліквідоўваюць “ворагаў народу”.
Але, як паказвае вопыт сутыкненьняў з такімі людзьмі,
яны былі закончанымі забойцамі, дном чалавечай генэ�
рацыі. Тут у масавым маштабе было зламанае асноўнае
права людзкасьці – права на жыцьцё, недатыкальнасьць
асобы (што, дарэчы, фармальна было запісана нават у
“сталінскай” канстытуцыі СССР (арт. 127).

Надзвычай пачварныя формы набыў генацыд белару�
саў у гады 2�е Сусьветнае вайны. Масква скінула на
Беларусь ў тыл немцам мноства энкавэдысцкіх групаў,
задача якіх была арганізаваць партызанскія атрады
шляхам дэманстратыўнага забойства немцаў каля бе�
ларускіх вёсак, з мэтаю справакаваць нямецкі тэрор
супраць беларускага насельніцтва, каб у выніку яно
ўцякала ў лес да партызанаў.  Ноччу беларускіх лю�
дзей рабавалі і забівалі савецкія партызаны, днём – ня�
мецкія карнікі.

З партызанска�энкавэдзісцкіх справаздачаў, якія ад�
сылаліся ў Маскву, вынікае, што толькі 10% ад агуль�
най колькасьці забітых партызанамі былі немцы. Ас�
татнія – беларускія настаўнікі, інтэлігенцыя, сяляне,
служачыя ў нямецкай адміністрацыі і іншыя беларусы.

Летам 1944 году, калі саветы зноў захапілі Беларусь,
тысячы беларускіх мужчынаў мабілізавалі на фронт і по�
тым гналі іх у наступ пад нямецкія кулямёты бяз зброі,
паставіўшы за плячыма “заградотряды” НКВД. Забітых
такім чынам беларусаў сьпісвалі як “загінулых на вай�
не”.

Паўстае пытаньне, чаму расейскія камуністы зьні�
шчалі беларускі народ, зь якімі мэтамі і навошта? Ка�
рэньні гэтай палітыкі сягаюць у гісторыю нашае цы�
вілізацыі, якая існавала паміж двума экспансіямі: усход�
няй (мангола�маскоўскай) і заходняй (нямецкай). Ба�
рацьба нашых продкаў на два канцы заканамерна павін�
на была прывесьці да аб’яднаньня агрэсіўнай палітыкі
Захаду і Ўсходу. Так яно і сталася ўжо ў канцы ХVIII ста�
годзьдзя. Далейшы працяг гісторыі – гэта непасрэднае
сутыкненьне паміж усходнімі і заходнімі сыстэмамі (эка�
номікамі). Гэта дзьве сусьветныя вайны і вынішчэньне
Беларусі (былога Вялікага Княства Літоўскага) з абод�
вух бакоў. 

Гітлераўцы мелі два праекты зьнішчэньня людзей у
Беларусі, Украіне, Польшчы, Чэхіі і Славакіі. Першы
праект – гэта (як яны плянавалі) – “канчатковае выра�
шэньне габрэйскага пытаньня” (гэта значыць – ліквіда�
цыя габрэяў); і другі праект – зьнішчэньне і анямечвань�
не славянаў. Другі праект падзяляўся на два пляны:

“плян голаду” (Hungerplan), згодна якога ў Беларусі, ва
Ўкраіне і ва ўсёй Усходняй Эўропе ў выніку створанага
немцамі голаду павінны�б былі памерці 30 мільёнаў чала�
век. Пасьля гэтага мусіў�бы ўступіць у дзеяньне
“Generalplan Ost” – плян калянізацыі Ўсходняе Эўропы,
які прадугледжваў фізычнае вынішчэньне 50�ці мільёнаў
чалавек. 

(Адзначу, што некаторыя дасьледчыкі сумняваюцца ў
існаваньні “Генэральнага пляну Ост”, – пытаньне як�бы
адкрытае, – але практыка гітлерскага фашызму, гэтак�жа
як і ленінскага камунізму, гаворыць у карысьць існавань�
ня такога пляну.)

Аналягічны плян адносна Беларусі і Ўкраіны мелі ра�
сейскія камуністы. Але крамлёўцы “перагналі” немцаў і
пачалі ажыцьцяўляць сваю палітыку яшчэ ў 30�х гадох.
Адносна Ўкраіны быў прыняты плян голаду, у выніку
якога вымерлае насельніцтва Ўкраіны зьбіраліся за�
мяніць расейцамі. Галадамор 30�х гадоў, арганізаваны
бальшавікамі, забраў тры мільёны ўкраінскіх жыцьцяў –
па заходніх (заніжаных) ацэнках. Украінцы падаюць
колькасьць ахвяраў каля 10 мільёнаў.

Адносна Беларусі, крамлёўцы ўжывалі іншую матры�
цу, сфармаваную яшчэ ў ХVII ст. расейскімі царамі –
фізычнае зьнішчэньне насельніцтва, з наступнай русі�
фікацыяй рэшты жывых беларусаў. Гэтая палітыка пра�
дугледжвала абавязковае вынішчэньне беларускае мо�
вы, культуры, гістарычнае памяці і адукацыі пры наступ�
ным засяленьні “вызваленай” тэрыторыі і сацыяльнай
сфэры прыбышамі з расейскае Эўразіі. (Дарэчы, антыбе�
ларускі рэжым Лукашэнкі цяпер адкрыта праводзіць та�
кую русіфікацыйную палітыку.)  

Так званыя “сталінскія рэпрэсіі”, якія адбываліся ў
СССР, па колькасьці ахвяраў былі ў 6�7 разоў большыя ў
Беларусі і ва Ўкраіне, чым у Расеі, бо вастрыём сваім
былі накіраваныя супраць беларускага і ўкраінскага на�
цыянальнага існаваньня.

Чым небясьпечны цяпер расейскі камунізм (хаця фар�
мальна ён ужо як�бы і не існуе)? Небясьпека ў тым, што
галоўная рэпрэсіўная сіла расейскага камунізму, якая
здзяйсьняла генацыд, зараз знаходзіцца ва ўладзе ў Ра�
сеі і праводзіць аналягічную палітыку кантролю над гра�
мадзтвам, якую праводзілі камуністы (у тым ліку і
міжнародную палітыку). Вынікам гэтай палітыкі ёсьць
унутраная акупацыя Беларусі і падтрымка Расеяй пра�
маскоўскага пракагэбісцкага і антыбеларускага рэжыму
Лукашэнкі. 

Нешта падобнае, як на Беларусі, расейскі гэбізм хоча
ўсталяваць ва Ўкраіне, на Каўказе і ў іншых месцах
сьвету. 

Расейскі гэбізм – гэта абсалютная ўлада КГБ у Ра�
сеі, дзе КГБ(ФСБ) выступае як галоўная палітычная
сіла, як супэрпартыя, якая зьяўляецца адначасна
дзяржаўнаю структураю, што сканцэнтравала ў сваіх
руках усю ўладу і кантроль над грамадзтвам. Ідэа�
лёгія і мэтодыка гэтай супэрпартыі ёсьць КАМУ�
НІЗМ (хоць слова гэтае не называецца). Яна рэалізуе
культ Сталіна, культ НКВД і савецкую гісторыю, зрабіла
гімн СССР дзяржаўным гімнам сваёй улады. У дзеянь�
нях і ўнутраным разьвіцьці “супэрпартыі” мы назіраем
сымбіёз камуністычных і фашысцкіх прынцыпаў, адбы�
ваецца фашызацыя яе камуністычнай ідэалёгіі на аснове
прэтэнзіяў і інтарэсаў расейскага імпэрыялізму. 

Небясьпека расейскага таталітарызму застаецца.
Сьвет павінен супрацьстаяць гэтай небясьпецы суполь�
нымі сіламі. Грамадзтва Ўсходняй Эўропы мусіць разь�
вітацца з мэтастазамі камунізму. 

Палітыка масавых зьнішчэньняў людзей, якую пра�
водзіў Савецкі Саюз у 1920�50�х гадох ва Ўсходняй
Эўропе (і найперш – у Беларусі і ва Ўкраіне), павінна
быць прызнаная генацыдам супраць народаў і злачын�
ствам супраць чалавецтва. 

Заканчэньне з бачыны 1

ТТээррыыттооррыыяя  ггееннааццыыддуу
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Усуботу, 12 чэрвеня, адбыўся чарговы чэрвеньскі
сход Нью�Ёрскага аддзелу БАЗА. Сход ужо
другі раз быў праведзены ў Міжнародным Доме

Маракоў на Мангэтане. Дзеля перашкодаў збоку па�
рафіяльнае рады сабору сьв. Кірылы Тураўскага ў Брук�
ліне не ўдалося гэтым разам дамовіцца аб выкарыстань�
ні для сходу грамадзкай залі сабору. 

Напачатку сходу старшыня аддзелу Віталь Зайка вы�
ступіў з традыцыйным аглядам падзеяў у Беларусі і па�
дзеяў у Амэрыцы, што датычаць Беларусі, за апошні ме�
сяц. Сярод апошніх былі ўзгаданыя візыт у ЗША кіраўні�
ка Руху “За Свабоду” А. Мілінкевіча і сустрэча зь ім у
Брукліне; прыезд апазыцыйных палітыкаў А. Лябедзькі,
У. Някляева і Я. Раманчука, і працяг
урадам ЗША яшчэ на 1 год санкцыяў
супраць Лукашэнкі і паасобных функ�
цыянэраў рэжыму. Далей прамоўца
коратка закрануў такія тэмы, як чар�
говыя спрэчкі паміж кіраўніцтвам Бе�
ларусі й Расеі вакол мытнага кодэксу
і мытнага зьвязу, расейскага мыта на
экспартаваную ў Беларусь нафту. Сп.
Зайка спыніўся таксама на высоў�
ваньні кандыдатураў на прэзыдэнцкія
выбары ў Беларусі, што заплянава�
ныя на наступны год, і што ёсьць ўжо
12 кандыдатаў. У канцы быў узгаданы
параўнальны сацыялягічны аналіз на�
вукоўца С. Ушакіна з Прынстану бе�
ларускага і кыргыскага грамадзтва,
як прыклад дзьвух невялікіх пост�са�
вецкіх краінаў што знаходзяцца пад
уплывам расейскай палітыкі, і ва ўмо�
вах дамінацыі расейскай пост�савец�
кай культуры.  

Затым перад прысутнымі выступілі
чацьвёра музыкаў зь Беларусі, што
падарожнічаюць па сьвеце з сваім
культурніцкім праектам і цяпер за�
трымаліся ў Нью�Ёрку. Сьпявак і гіта�
рыст Верасень прадставіў сваіх сяб�
роў Аўгіньню Манцэвіч, Кірыла Краў�

цова і Віку Малаеву. Сп. Верасень акрэсьліў праект, па�
дарожжа з зэдлікам тыпу “табурэт”, як прэзэнтацыю бе�
ларускай прасторы рэальнай свабоды. У Беларусі людзі,
седзячы па сваіх кухнях на падобных зэдліках, часьця�
ком клянуць Лукашэнку і ягоны рэжым, але вонкі сваіх
кухань застаюцца збольшага паслухмяным электара�
там. І таму кухонны зэдлік, зьяўляецца сваеасаблівым
сымболем спэцыфічна беларускае свабоды, так як ста�
туя Свабоды ў нью�ёрскай затоцы ёсьць сымболем сва�
боды амэрыканскае. Удзельнікі праекту вывозяць гэты
сымболь у шырокі сьвет,  далей ад супоў і макаронаў і на
шырокі прастор, на акіян. Мэта падарожнікаў – мыс
Горн, на самым краі паўднёваамэрыканскага кантынэн�

ту, дзе “табурэт” будзе ўрачыста ўсталяваны на беразе
акіяну.

Музыкі выканалі, пад акампанэмэнт скрыпкі й гітары,
шэраг беларускіх песень, у тым ліку народныя “За
туманам”, “Там каля млыну цьвіла каліна”; таксама
“Простыя словы” Л. Вольскага, і “гімн беларускай табу�
рэтнай каманды” – песьню “Зорачкі” (“Ляпіс Тру�
бяцкой”). 

Затым былі адказы на пытаньні прысутных. Госьці рас�
павялі пра свае бліжэйшыя пляны і маршруты – удзел у
фэстывалі ў Альбукерку і затым вандроўка праз Мэксы�
ку далей на поўдзень. 

Паэт і бард Сяржук Сокалаў�Воюш падзяліўся з пры�
сутнымі сваімі думкамі пра шэраг
праблемаў, якія напаткалі беларускі
нацыянальны рух у Беларусі (падзе�
лы і фракцыі ў БНФ) і беларускую
грамаду ў Амэрыцы (падзелы і фрак�
цыі ў БАЗА), і адзначыў, што назіра�
юцца пэўныя паралелі ў абодвух вы�
падках. Сп. С. Сокалаў�Воюш вы�
клаў сваё бачаньне канфлікту ў БА�
ЗА і адзначыў ягоную штучную пры�
роду, як вынік дзейнасьці абмежава�
нага кола асобаў, што спрабуюць на�
вязваць уласнае разуменьне прын�
цыпаў працы БАЗА на шкоду рэшце
сяброў арганізацыі. 

З прывітаньнем да гасьцёў�музы�
каў і да прысутнай моладзі выступіў
былы Старшыня Галоўнае управы
Антон Шукелойць, які таксама да�
даў свае думкі адносна бягучага мо�
манту ў арганізацыі БАЗА. 

Сакратар аддзелу БАЗА Валянці�
на Якімовіч распавяла пра сут�
насьць старажытнага абраду Ку�
пальля, і заклікала прысутных пры�
няць удзел у сьвяткаваньні Купаль�
ля Нью�Ёрку сёлета, якое ладзіцца
спадарствам Пятра і Алены Рыжых.

Віталь ЗАЙКА

Напачатку чэрвеня сёле�
та ў грамадзкай залі са�
бору сьв. Кірылы Ту�

раўскага ў Брукліне адбыўся
сход новай структуры Беларус�
ка�Амэрыканскага Задзіночань�
ня, якая была названая “Брук�
лінскі аддзел БАЗА”. Перад тым
ініцыятыўная група з 21 чалаве�
ка падала заяву ў Галоўную
ўправу БАЗА, а Галоўная ўпра�
ва падтрымала ініцыятыву і дала
дазвол на стварэньне аддзелу.

Гэтая, быццам бы вартая ўхва�
леньня, падзея выклікае шэраг
пытаньняў. Перш за ўсё, новы
“аддзел” быў створаны ў Нью�
Ёрку, дзе, вядома, ужо амаль
паўстагодзьдзя існуе структура
БАЗА – Нью�Ёрскі аддзел Бела�
руска�Амэрыканскага Задзіно�
чаньня. Новы “аддзел” адным з
галоўных кірункаў дзейнасьці
называе “справы арганізацыйна�
га яднаньня беларусаў Нью�Ёр�
ку”. Таму вельмі дзіўна бачыць,

што гэтага “арганізацыйнага яд�
наньня” імкнуцца дасягнуць,
ствараючы новую структуру на
абшары дзейнасьці ўжо існую�
чага аддзелу БАЗА, без кансуль�
тацыяў зь ягоным кіраўніцтвам. 

Па Статуце БАЗА, новы ад�
дзел можа быць закладзены на
заяву сяброў, што жывуць у ней�
кай адной мясцовасьці. Аднак з
шасьці сяброў управы новага
“аддзелу” толькі адзін, наколькі
вядома аўтару гэтых радкоў,
жыве ў Брукліне. 

Новы “аддзел” атрымаў арга�
нізацыйную грамату ад сёнеш�
няй Галоўнай управы БАЗА. Ад�
нак гэтая Галоўная ўправа нача�
ле з старшынём В. Станкевічам
не прызнаецца ў дадзены мо�
мант правамоцнаю двума най�
большымі аддзеламі арганіза�
цыі, у Нью�Ёрку і Нью�Джэрзі,
дзеля хібаў і парушэньняў, якія
адбыліся падчас выбараў на
апошнім Кангрэсе БАЗА. У сва�

іх заявах аддзел БАЗА ў Нью�
Ёрку і аддзел БАЗА ў Нью�
Джэрзі адзначылі патрэбу пра�
вядзеньня надзвычайнага Кан�
грэсу дзеля выпраўленьня хібаў
і парушэньняў. Было заяўлена,
што да правядзеньня надзвычай�
нага Кангрэсу Галоўная ўправа і
яе старшыня не зьяўляюцца пра�
вамоцнымі. Аднак сп. В. Стан�
кевіч і сфармаваная ім Галоўная
ўправа пакідаюць гэтыя заявы
без увагі.

Працягам гэтага ігнараваньня
трэба лічыць і спробу ўтварэнь�
ня структуры, альтэрнатыўнай
наймацнейшаму і найэфэктыў�
нейшаму аддзелу БАЗА, што да�
ла�б нейкае апірышча (або бач�
насьць яго) для падаўжэньня
дзейнасьці сёнешняй Галоўнай
управы. Хацелася�б адзначыць,
што існуючае становішча ў БА�
ЗА і праблемы адзінства арга�
нізацыі могуць быць вырашаныя
толькі праз скліканьне надзвы�

чайнага Кангрэсу БАЗА і выня�
сеньня набалеўшых пытаньняў
на шырокае абмеркаваньне, а не
праз аднабаковыя крокі, такія як
стварэньне ў БАЗА альтэрна�
тыўных структураў кшталту но�

вага “Бруклінскага аддзелу”,
што толькі замацоўвае разьяд�
наньне. Хацелася�б таксама ве�
рыць, што яднаньне ўсё�ж будзе
дасягнутае.

Віталь ЗАЙКА

ЧЧээррввееннььссккіі  ссххоодд  ннььюю��ёёррссккааггаа  ааддддззееллуу  ББААЗЗАА

““ББррууккллііннссккіі  ааддддззеелл  ББААЗЗАА””  ––  ккрроокк  ддаа  яяддннааннььнняя??

ЛЛІІППЕЕННЬЬССККІІ  ССХХООДД Нью�Ёрскага аддзелу БАЗА
адбудзецца ў НЯДЗЕЛЮ, 18 ліпеня 2010 г. у

Цэнтральным парку на Мангэтане   Пачатак сходу а
2+й гадзіне папаўдні.

Месца правядзеньня: у Цэнтральным парку насупраць
79�й вуліцы на ўсходнім баку Чарапашай сажалкі ля пом�
ніка Каралю Польскаму і Вялікаму князю Літоўскаму Ягайлу.
(Насупраць Бэльвэдэрскага замку.) 

Збор каля помніка каралю і вялікаму князю старабеларускай
дзяржавы Ўладзіславу Ягайлу, што стаў каралём і ўзначаліў
войскі польска�літоўскай дзяржавы ў бітве пад Грунвальдам.
Якраз у гэтыя дні, 15 ліпеня, спаўняецца 600 гадоў перамогі
пад Грунвальдам, дзе большасьць войска Вялікага Княства
Літоўскага складалі беларускія ваяры. 

Аўгіньня Манцэвіч, Верасень, Кірыл Краўцоў, Віка Малаева (зэдлік пасярэдзіне).
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Акустычная прэзэнтацыя
новага альбому “Porna”
магілёўскага гурта

“Mauzer” выклікала немалое
хваляваньне ў шэрагах сталіч�
ных мэляманаў па некалькіх
прычынах. Сярод іх нельга не
адзначыць галоўную: у менскім
клюбе “Рэактар” павінен быў
выступаць ўжо надзвычай папу�
лярны ў краіне магілёўскі рок�
музыкант, паэт і лідэр аднаймён�
нага гурта Янка Маўзэр са сва�
імі калегамі�музыкамі. Вельмі
ўражвае і радуе тое, што Янка
стаў кумірам маладых беларус�
кіх хлопцаў і дзяўчат так звана�
га generation next, дзякуючы
сваім песьням, якія былі цудоў�
на запісаныя ўдзельнікамі гурта
“Tav. Mauzer” і выдадзеныя на
ўжо культавым альбоме “Ра�
дасьць” (БМА group, 2006 г.)
Большасць гэтых песень, як вы�
сьветлілася, слухачы ведаюць
напамяць. А “ўжывую” засьпя�
ваць іх разам з кумірам – най�
большае задавальненьне і гонар
для ўзорнага прыхільніка...

Таму, перш чым пачаць размо�
ву пра новы альбом “Porna” ма�
гілеўчаніна Янкі Маўзера і гурта
“Mauzer” (цяпер гурт завецца
менавіта так!), варта ўспомніць
посьпех папярэдняй працы ар�
тыста і ягонай каманды – кру�
жэлкі “Радасьць” з магутным гі�
тамі “Брудная вада”, “Калыхан�
ка”, “Беларусь Будзе Вольнай”.
Гэтыя кампазыцыі надалі бела�
рускай рок�музыцы новыя пэр�
спэктывы, пашырылі слухацкую
аўдыторыю айчынных незалеж�
ных выканаўцаў.

Але міналі дні, месяцы і гады,
якія прыносілі выканаўцам но�
выя фэстывальныя выступы,
канцэрты і скандалы. Гэткімі па�
дзеямі напоўнілася творчае
жыцьцё гурта і ягонага лідэра
Яна Маўзэра. Здаецца, плынь

часу вярнуць нельга, як і нельга
вярнуць былога посьпеху, калі
гурт стаў пераможцам фэсту
“Басовішча”, атрымаў дзьве
ўзнагароды на “Рок�каранацыі�
2005” і “Рок�каранацыі�2006”.
Але на гэта ў Янкі былі прыхава�
ныя свае аргумэнты, якія слуха�
чы знойдуць на новым альбоме
выканаўцаў.

Што тычыцца правакацый�
насьці самога слова “porna”, то
наяўнасць яго ў назве новага
альбому гурта тлумачыць Янка
Маўзэр такім чынам: “Мы маем
на ўвазе не фізіялягічнае порна,
хоць да гэтага, напэўна, гэтая
назва адносіцца. Мы хацелі вы�
казаць ня тое, што порна вакол,
а што порна ўнутры нас, пра
чарнату чалавечай душы. Мы
спадзяёмся, што людзі, якія бу�
дуць слухаць альбом, адчуюць
тыя думкі, якія былі ўкладзеныя
ў ягоны зьмест.”

Што і казаць, вырваўшы з кан�
тэксту любы радок зь песень
Янкі, можна палічыць яго пар�
награфічным: “Вазьмі мяне!/
На мокрай падлозе!” Але толькі
агульнае ўспрыяцьце канцэпцыі
альбому дазваляе слухачам адкі�
нуць аргумэнт правакацыйнась�
ці, які музыкам закідваюць нека�
торыя мясцовыя крытыкі, і ад�
чуць, а пасьля і зразумець гра�
нічную адкрытасьць лірычнага
героя песень, які прызнаёцца:
Ты – маё разуменьне прыгожага,
Дазволіш стаць тваім рэхам?
Пасьля доўгага падарожжа,
Там, дзе гучыць сьмех.
За такіх, як ты, пачынаюць вайну,
З�за такіх як ты, вучацца танчыць.
Я бачыў цябе ў сьне ці кіно.
Мая маленькая,чаму ты плачаш?

((““ААппоошшнняяяя  ппеессььнняя””))
Як і першы ў гісторыі гурта

альбом “Радасьць”, дыск “Porna”
ня можа не захапіць слухачоў
дасканаласьцю запісу, арыгі�
нальнасьцю (прынамсі, для ма�
ладой беларускай рок�музыкі)
аранжыровак і паэтычных экс�
пэрымэнтаў Янкі, які ёсьць аўта�
рам тэкстаў да кампазыцыяў
альбому “Porna”. Ня часта ай�
чынныя музыкі так сур’ёзна ста�
вяцца да якасьці сваіх запісаў.
Бо ўдзельнікі гурта запісвалі ўсе
партыі гітараў, барабанаў, баса
на спэцыялізаваных студыях па
ўсёй Беларусі. А запіс вакалу і
клявішных інструмэнтаў, як
зьвядзеньне і “майстраваньне”

ўсяго музычнага матэрыялу,
яны рабілі на сваёй уласнай сту�
дыі “MAUZER recordings”. Мо
таму новы дыск адрозьніваецца
чысьцінёю гучаньня і ўспрыма�
ецца, як новае слова ў мастацтве
запісу альтэрнатыўнай рок�му�
зыкі ў нашай краіне.

Традыцыйна на гукавых да�
рожках новага альбому музыкі
зьмясьцілі песьні сацыяльнага
зьместу з сатырычным падтэкс�
там (напраклад, “Гебельс” ці
“Uvaha!”), якія цяпер адлюстроў�
ваюць крытычны погляд музы�
каў на некаторыя асаблівасьці
беларускай рэчаіснасьці. Прос�
тых заклікаў палітычнага зьмес�
ту музыканты стараюцца па�
зьбягаць, каб унікнуць лёзунга�
вых шаблёнаў у сваёй творчась�
ці. Такі падыход спрыяе таму,
што нават сацыяльныя тэматы�
ка ў тэкстах гурта “Maыzer” не
выпадае з агульнай канцэпцыі
альбому “Porna”.

Шчырую ўвагу слухачоў пры�
цягнуць і лірычна�паэтычныя
споведзі такіх песень, як “Вазьмі
мяне”, “Балянсу белага”, па
якіх можна скласьці ўражаньне
аб тым, якія тэмы і сродкі для іх
выяўленьня найбольш хвалююць
музыкаў гурта. Толькі на альбо�
ме “Porna” гэтыя песні адрозьні�
ваюцца дасканалейшаю прапра�
цоўкаю тэмы, глыбейшым спа�
лучэньнем мэлёдыі і тэксту.

Слухачоў захапляюць цяпе�
рашнія магчымасці Яна, як ва�
каліста. Здаецца, яму пад сілу і
стварэньне напружанай эма�

цыйнасьці (“Усьміхніся”), і ду�
шэўнай спавядальнасьці (“Апош�
няя песня”). Мо таму гэтыя кам�
пазыцыі адразу становяцца гіта�
мі, якія маладыя наведвальнікі
канцэртаў гурта сьпяваюць ра�
зам зь Янкам.

Аматарам інструмэнтальных
нумароў прыйдуцца да спадобы
цікавыя музычныя тэмы�зама�
лёўкі, якія прадстаўленыя на
кружэлцы (“Таварыш Маўзэр”,
“Нараджэньне”). Гэтыя кампа�
зыцыі дэманструюць выканаў�
чыя магчымасьці ўдзельнікаў за�
пісу альбому, лёгіку ў кампазы�
цыйным разьвіцьці гэтых інстру�
мэнтальных п’есаў. Стылістыч�
на музыка гурта “Mauzer” ёсьць
альтэрнатыўнаю, але ў ёй гар�
манічна спалучаюцца ня толькі
“цяжкія” складнікі гард�кору ці
industrial, але і элемэнты экспэ�
рымэнтальнай электронікі, на�
ват танцавальнага drum�and�
bass, якія дапаўняюцца цяжкімі

гітарнымі рыфамі і магутным гу�
кам басавай гітары. Такі музыч�
ны “кактэйль” характэрны для
многіх альтэрнатыўных рок�вы�
канаўцаў. 

А яшчэ слухачы адзначаць вы�
сокі прафэсіяналізм усіх удзель�
нікаў запісу альбому. Ім пад сілу
і арыгінальныя электронныя
экспэрымэнты, як гэта адчува�
ецца ў песьні “Мора”, і сучасны
гітарны рок, які дамінуе ў
“Шчасьлівых людзёх”. Хоць бы�
вае здаецца, што залішняя насы�
чанасьць музычных і паэтычных
вобразаў шкодзіць, бо адбівае

ахвоту да слуханьня ў тых, хто
не прызвычаіўся да складаных
форм у сучаснай рок�музыцы.

Шкада, імёны музыкаў гурта
асобна не пазначаныя на букле�
це кружэлкі. Можна толькі зда�
гадацца, што гэта музыкі, якія
разам зь Янкам удзельнічалі ў за�
пісе папярэдняга альбому “Ра�
дасьць”. Гэтыя выканаўцы, па
інтэрнэт�завядзёнцы, хаваюць
свае імёны пад нікамі. Адзін зь іх
– Kolhz – гітарыст, які ўдзель�
нічаў разам зь Янкам у прэзэнта�
цыі дыску, што прайшла ў мен�
скім клюбе “Рэактар”.

Таму яшчэ раз падкрэсьлю,
фэнамэн “Mauzerа” ня мог�бы
адбыцца без таленавітых і пра�
фэсійных ўдзельнікаў гурта, та�
лент якіх надаў новаму альбому
глыбіні і самавітасьці. Нажаль,
некаторыя з гэтых музыкаў па
розных прычынах пакінулі ка�
манду, хоць Янка з гэтай нагоды
ня стаў доўга сумаваць. Для пра�
цы ў гурце “Mauzer” былі запро�
шаныя іншыя выканаўцы, якія ў
мінулым месяцы атрымалі “бая�
вое хрышчэнне” на сцэне фэсту
“Рок за Баброў” у Сілічах пад
Менскам.

І яшчэ адная вартая ўвагі асаб�
лівасць альбому “Porna” – без�
заганнасьць напісаньня, вымаў�
леньня, адлюстраваньня ў друку
лірыкі Яна Маўзэра: нават самы
заўзяты прыхільнік роднае мовы
ня знойдзе і двух сэнсавых і ар�
таграфічных памылак у тэкстах
гурта, якія выдрукаваныя ў бук�
леце альбому. Такая адукава�
насьць сучасных беларускіх рок�
музыкаў ня можа ня радаваць,
бо ёсьць цудоўным прыкладам
для маладзейшых аўтараў бела�
рускамоўнай рок�паэзіі.

Упэўнены, у хуткім часе ста�
лічных слухачоў, як і прыхіль�
нікаў гурта “Mauzer” па ўсёй
краіне, чакаюць новыя сустрэчы
з таленавітымі музыкамі з Ма�
гілёву, якія абяцалі правесьці
паўнавартасную “элэктрычную”
прэзэнтацыю новага альбому.
Бо самы моцны бок гэтага гурта
– канцэртнае шоў і выкананьне
песень, якія сталі гітамі па ўсёй
Беларусі. Так было з кампазы�
цыямі альбому “Радасьць”, так,
упэўнены, здарыцца і з альбо�
мам “Porna”.

Анатоль МЯЛЬГУЙ
http://mialguj.livejournal.com

ЯЯкк  ““MMaauuzzeerr””  ввыыввооддззііццьь  ччооррнныыяя  ддуушшыы  ннаа  ббееллыы  ссььввеетт  ННаашшааяя  ффааннааттээккаа

Аўтар “Origins of Byelorussian
seals” і “Вытокі беларускіх пяча�
так” (абедзьве – Кліўленд,

1986), успамінаў “Свайго лёсу не мінеш”
(Вільня, 2006) выдаў новую кнігу, што,
калі лічыць па назьве, ёсьць пэўным пад�
сумаваньнем  ранейшых – “Нумізматы�
ка. Сфрагістыка. Успаміны” (Мінск,
2010). Але гэта пакуль не разгорнеш яе.

Першыя два разьдзелы – фактычны
перадрук напрацовак ранейшага, ацэнь�
ваць які мусіць спэцыяліст. Для чытача
паспалітага разьдзел пра пячаткі яшчэ
можа быць цікавым, бо зроблены ён у
выглядзе артыкулаў; а вось з манэтамі –
горай. Бо самы большы па памеры разьдзел уяўляе са�
бою просты пералік месцаў з пазначэньнем, дзе й калі
была знойдзеная такая ці гэткая манэта. І хоць ёсьць тут
і бібліяграфія, і спасылкі, і нават індэкс, усё адно склада�

на зразумець, што з гэтым мусіш ра�
біць – пры адсутнасьці хоць якога
аўтарскага тлумачэньня, аўтарскай
прадмовы. І наколькі гэта дадае новага
да саліднай “Энцыкляпэдыі археалогіі
і нумізматыкі Беларусі”, да клясычных
працаў нябожчыка В. Рабцэвіча?

Але калі зьбянтэжанасьць ад пер�
шых разьдзелаў тлумачыш сабе ўлас�
най непадрыхтаванасьцю, дык, разгар�
нуўшы трэйці, міжволі пачынаеш шу�
каць імя рэдактара. Яго няма, пазнача�
ны толькі адказны за выпуск Сяргей
Чыгрын. Відаць, да яго й прэтэнзіі.

Бо першы з трох матэрыялаў, зьме�
шчаных ва “Ўспамінах”, называецца
“Нязьдзейсьненая мара” і прысьвеча�
ны ён… князю Вітаўту. З пашанаю
стаўлюся да зуброў нашае эміграцыі,

але ўсё�ж ня гэткія яны старыя!
Два апошнія матэрыялы – “Першы візыт у Менск” і

“Часапіс “Полацак” і ягоны лёс”. Напэўна, нямала хто
памятае той адкрыты ліст, што ў 1994 г. рассылаў М. Бе�

лямук – пра “Полацак”, сваркі ў рэдкалегіі, і т. п. Па�
кідаў ён непрыемны прысмак. Гэтае адчуваньне ўзгада�
лася, бо “ўспамін” ёсьць тым самым лістом, бадай бязь
зьменаў. Даючы веры аўтару што да асобаў С. і А. Бе�
лых, усё�ж разумееш, што праўда ніколі не бывае на ад�
ным баку, і каб высьветліць, што прывяло да заняпаду
часапісу, трэба было�б выслухаць і другі бок.

А што М. Белямук не заўсёды бывае пасьлядоўным і
лягічным, вынікае хоць�бы зь ягоных закідаў у бок Бела�
рускага Інстытуту Навукі й Мастацтва, які нібыта бай�
катаваў часапіс. І там�жа пералічвае аўтараў часапісу,
сярод якіх ня больш, ня менш аж 18 сябраў БІНіМу
ўлучна з В. Тумашам! Дай Божа кожнаму выданьню
гэткі “байкот”.

Але трэба думаць, што чытачы знойдуць для сябе ўсё�
ж цікавае ў гэтай кнізе. Напрыклад, для мяне шчыротаю
стаўся факт, што на пачатку 1990�х г.г. (М. Белямук не
ўдакладняе, калі менавіта) на запросіны госьцяў зь Бела�
русі й Беласточчыны на Сустрэчу Беларусаў у Кліў�
лэньдзе было выдаткавана 80.000 даляраў! Дарэчы, ціка�
ва, што далёка ня ўсе зь іх вярнуліся дахаты (М. Беля�
мук і тут падае ці ня поўны сьпіс).

Піліп Канапельскі

ННооввааяя  ккннііггаа

––
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Улітаратурным жыцьці
Злучаных Штатаў Амэ�
рыкі адбылася значная

падзея: выйшла з друку асобнаю
кніжкаю аповесьць Васіля Быка�
ва “Мёртвым не баліць” у пера�
кладзе на ангельскую вядомага
літаратуразнаўцы�дасьледчыка
Джозэфа Мозура. У нашай пры�
ватнай гутарцы перакладчык па�
ведаміў, што праца гэтая заняла
ў яго апошнія тры гады. Тэкст
“Мёртвым не баліць” перакла�
даўся зь беларускае мовы з ары�
гіналу, надрукаванага ў 3�м томе
апошняга “Збору твораў” Васі�
ля Быкава ў 14 тамах. 

Джозэф Мозур прызнаецца,
што творчасьцю гэтага выдатна�
га беларускага пісьменьніка ён
зацікавіўся ўжо шмат гадоў та�
му, прачытаўшы “Мёртвым не
баліць” у часапісе “Новый мир”
у 1981 годзе ў Маскве, калі ён
быў там у якасьці асьпіранта на
летніх курсах у Маскоўскім
дзяржунівэрсытэце. 

Нарадзіўся Джозэф Мозур у
1949 годзе ў штаце Алябама.

Ягоныя бацькі – дзеці эмігран�
таў зь Летувы, якія прыехалі ў
ЗША яшчэ да Першай сусьвет�
най вайны. Бацька Джозэфа,
Джозэф Мозур�старэйшы, у час
Другой сусьветнай вайны слу�
жыў на базе цяжкіх бамбарды�
роўшчыкаў ў Вялікабрытаніі.
Сам Джозэф скончыў унівэрсы�
тэт у 1971 годзе. З 1971 па 1975
гады служыў у ваенна�паветра�
ных сілах ЗША ў Англіі і Нямеч�
чыне. Потым, вывучыўшы ня�
мецкую мову, паступіў у вядомы
ўнівэрсытэт у Рэгенсбургу (Ня�
меччына). Тады яго ўжо вельмі
цікавіла гісторыя, гуманітарныя
навукі, з замежных моваў – ра�
сейская і польская. А ў 1979 го�
дзе ён вяртаецца дадому ў Амэ�
рыку і зноў ідзе вучыцца ва ўні�
вэрсытэт Паўночнай Караліны.

З гэтага часу Джозэф Мозур
сур’ёзна пачынае цікавіцца і вы�
вучаць літаратуру, якая ствара�
ецца ў дзяржаве, што называла�
ся СССР, прычым зьвяртае спэ�
цыяльную ўвагу на лепшыя тво�
ры выдатных пісьменьнікаў, якія
пішуць на сваіх родных мовах, а
не па�расейску. Ён даследуе
творчасьць Іёна Друцэ, Чынгіза
Айтматава, Юрыя Рытхэу, На�
дара Думбадзе, Алжаса Сулей�
менава і Васіля Быкава. У 1983
годзе Джозэф Мозур абараняе
доктарскую дысэртацыю, пры�
сьвечаную творчасьці Чынгіза
Айтматава (асобнаю кнігаю –
“Parables from the Past: The
Prose Fiction of Chingiz Aitma�
tov” – выйшла ў 1995 годзе). 

З 1983 году па цяперашні час
ён працуе прафэсарам ва ўнівэр�
сытэтах Новага Арлеану
(Tulane), Паўночнай Караліны
(Duke), Паўднёвай Алябамы (г.
Мобіл), выкладае славістыку,
расейскую мову і літаратуру,
літаратуру на розных мовах,
што стваралася ў краінах было�
га СССР. У гэтыя гады яго за�
прашаюць працаваць пераклад�
чыкам на перамовы па раззбра�
еньню ў Жэневу, на сустрэчы
кіраўнікоў дзяржаваў у Вашынг�
тон і Маскву, на розныя перамо�
вы па праблемах ядзернай бясь�
пекі.

Паступова творчасьць Васіля
Быкава робіцца адным з асноў�
ных захапленьняў Джозефа
Мозура – дасьледчыка і пера�
кладчыка. У адным зь лістоў да
мяне ён прызнаецца, што яго
“вельмі ўразіў драматызм тво�
раў гэтага пісьменьніка, незвы�
чайная шчырасьць і праўдзі�

васьць аўтарскага апісаньня па�
дзеяў вайны і – самае галоўнае
– сьмелая ў падтэксце крытыка
нэасталінізму, той сыстэмы,
што існавала тады ў Савецкім
Саюзе”.

Джозэф Мозур спэцыяльна
займаецца паглыбленым выву�
чэньнем беларускае мовы, набы�
вае ўсе магчымыя слоўнікавыя і
граматычныя даведнікі, усё
часьцей, як ён піша, “зьвяртаец�
ца да беларускіх рэсурсаў інтэр�
нэту”. Сярод яго цікавых публі�
кацыяў – водгук на аповесьць
Васіля Быкава “Знак бяды”
(“World Literature Today”, vol.
65, № 2, 1991), дасьледчыя ар�
тыкулы “Hope in Despair: Vasil
Bykau’s Long Road Home”
(“World Literature Today”, vol.
79, № 3 – 4, 2005) i “Доўгая да�
рога дадому Быкава” (“Дзея�
слоў”, № 21, люты 2006). 

Першыя пераклады прозы Бы�
кава, зробленыя Джозэфам Мо�
зурам, выходзяць асобнаю кніж�
каю “Prypavesci (Parables) by
Vasil Bykau” у Львове ў 2007
годзе (разам з перакладамі Ігара
Козака). І вось, нарэшце, сёлета
выдавецтва  выпускае славутую
аповесьць Васіля Быкава “The
Dead Feel No Pain” (“Мёртвым
не баліць”) у выдатным пера�
кладзе на ангельскую мову.
Прадмову да гэтага выданьня
напісаў вядомы беларускі літа�
ратуразнаўца Міхась Тычына;
цікавае і ўступнае слова самога
перакладчыка, дзе ён дзякуе
ўсім, хто дапамагаў яму.  

“Мэта маёй працы, – піша
Джозэф Мозур у згаданым вы�
шэй лісце, – пазнаёміць амэры�
канскіх чытачоў (хоць і са спазь�
неньнем у 45 гадоў) з адным з
лепшых літаратурных твораў
пра Другую сусьветную вайну і
даць ім (асабліва моладзі, сту�
дэнтам) уяўленьне пра ўмовы, у
якіх ваявалі простыя салдаты на
ўсходнім фронце”. Джозэф Мо�
зур зьвяртае ўвагу і на тое, што
аповесьць Васіля Быкава ўдак�
ладняе “заходняе разуменьне
часоў так званай “адлігі” ў бы�
лой савецкай краіне”. Прывя�
дзем і яшчэ адно красамоўнае
прызнаньне перакладчыка: “Я
перакананы, што калі�б апо�
весьць “Мёртвым не баліць” бы�
ла�б выдадзена на ангельскай не
ў 2010�м, а ў 1966�м годзе, імя
Васіля Быкава было�б на Заха�
дзе вядомае ня меней, чымсьці
імя Аляксандар Салжаніцын”.

Сорак пяць гадоў таму ў ЗША
ў выдавецтве Міколы Прускага
ўпершыню на мове арыгіналу
выйшла асобнаю кніжкаю апо�
весьць Васіля Быкава “Мёрт�
вым не баліць”. І вось сёлета мы
маем яшчэ адное выданьне: пе�
раклад гэтага найвыдатнейшага
твору на ангельскую мову. У гэ�
тым бачыцца вельмі добрая і
знамянальная сымболіка. 

Падзякуем�жа Джозэфу Мо�
зуру за зробленую працу і пажа�
даем яму новых творчых посьпе�
хаў на ніве перакладаў зь бела�
рускае літаратуры.   

Ванкарэм НІКІФАРОВІЧ

ВВаассіілльь  ББыыккааўў  ппаа��ааннггееллььссккуу
Аповесьць “Мёртвым не баліць” выдадзеная ў перакладзе Джозэфа Мозура 

УУ  ппааммяяццьь  ммааййггоо  ббррааттаа
6�га чэрвеня 2010 году споўнілася

два гады ад дня сьмерці майго дараго�
га брата Лёвы. Цяжка мне прыняць
ягоную сьмерць і паверыць, што яго
больш няма.  Ён быў маім старэйшым
братам і апекуном ад самага майго ма�
ленства. У школе ён пераймаў аба�
вязкі бацькоў у маім выхаваньні.
Шкадую вельмі, што мае першыя
школьныя гады (у Нясутычах) так
хутка прамінулі, бо вайна перарвала
нашае сямейнае жыцьцё.

Будучы ўжо ў Баварыі пасьля вай�
ны (у Фюссэне і Міттэнвальдзе) мы
вучыліся ва ўкраінскай гімназіі разам
толькі адзін год, бо ён, як здаў матуру,
адразу паступіў на факультэт мэды�
цыны ў Марбургскім унівэрсытэце.

Сёньня без яго мне вельмі сумна ды
цяжка. Кожны званок тэлефону ўзры�
вае мяне: бо гэта�ж можа Лёва зво�
ніць. А мінула ўжо два гады, як ён
пайшоў на вечны супакой.

Наогул ня ведаю, як�бы я перажыла
ягоную сьмерць, калі�б ня людзі доб�
рага сэрца, якія акружылі мяне це�
плынёю спачуваньнямі ды шчырась�
цю. Яны сталіся мне сям’ёю, бо з на�
шае сям’і Стагановічаў адыйшло ў
вечнасьць шэсьць асобаў. Таму цяпер
хачу выказаць маю ўдзячнасьць ды
пашану ўсім парафіянам нашае цар�
квы Жыровіцкае Божае Маці на чале
з айцом Зіновіем Жалобакам. Дзякую
шчыра за цудоўна адпраўленыя пані�
хіды і службы.

Дзякую хору, дырыгентам якога Лё�
ва быў доўгі час, за чульлівыя сьпевы
і поўную прысутнасьць. Дзякую ўсім,
хто кветкамі ўпрыгожылі ягоную тру�
ну і магілу. Дзякую ўсім Вам, хто зла�
жылі шчодрыя ахвяры на царкву ў
ягоную памяць ды на паніхіды па ім.

Шчыра дзякую ўсім за прысут�
насьць на трапезе ды ўсім, хто сваімі
ўспамінамі аддалі пашану майму да�
рагому брату. Асабліва крануў мяне
ўспамін др. Янкі Запрудніка пра ха�
рактар Лёвы ды ягоныя дасягненьні,
як чалавека, занятага штодзённым
абавязкам да царквы. Пачуўшы ад ін�
шага чалавека аб тым, наколькі Лёві�
на праца была патрэбнаю і карыснаю,
я была вельмі ўсьцешаная. Так, бо
часта ў жыцьцёвых клопатах шмат
што не заўважаецца ды не даацэньва�
ецца, асабліва членамі сям’і.

Вечная табе памяць, дарагі браток!
Тамара СТАГАНОВІЧ

Джозэф Мозур

сабраўся ля падрыхтаванага, але яшчэ не
распаленага, вогнішча з замацаваным па�
сярод яго купальскім дрэвам і з колам на�
версе. Гэтае кола сымбалізавала сувязь
жыцьця зямнога і касьмічнага, а таксама
што ўсе мы – часьцінкі сусьвету. 

Хлопцы й мужчыны сабраліся з аднаго
боку купальскага дрэва і абралі Купалішам
24�гадовага Зьмітра Табакіна. Дзяўчаты аб�
ралі Купалінкаю Ірыну Храпаву, на якой
быў ўнікальны няглюбскі строй. Гэты
строй з старадаўняю дзявочаю тканаю па�
нёваю – нясшытаю спадніцаю. Ужо мала
хто й памятае, як яе трэба апранаць. Акра�

мя яе строй складаюць чорныя гарсэт і
фартушок, чырвоныя боцікі й тканая “ў па�
гоны” кашуля, а завяршаў гэтае хараство
галаўны ўбор “крабель”. Нават няглюбскія
жанчыны даўно забыліся, як яго выраб�
ляць, а мяне навучыў няглюбскі дзед Ана�
толь Халюкоў, якога даўно ўжо няма. 

Купалінка ў тым строі выглядала надзвы�
чай прыгожа. Дзяўчаты, зрабіўшы тры кру�
гі пад песьню: “Ішла Купалка па вуліцы,

кліча Ільлішча на ігрышча”, падвялі Купа�
лінку да Купаліша, якому я, як распарадчы�
ца сьвята, уручыла дубовы вянок, як знак
вылучанасьці і цараваньня. Усе сталі ў
круг. Распарадчык сьвята Пятро Рыжы ўру�
чыў паходню Князю�Купалішу, а той пера�
даў яе Княжне�Купалінцы, якая й распа�

ККууппааллььллее  ўў  ННььюю--ЁЁррккуу
Працяг з бачыны 1

Заканчэньне на бачыне 8

Сьв. пам. Леў Стагановіч
Здымак Кірылы Краўцова
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СОКАЛАЎ Сьветавіт Анатоль
пасьпяхова скончыў вучобу ў ся-
рэдняй школе Iст-Брансўіку (East
Brunswick High School) і паступіў
у Ратгэрс Унівэрсытэт (Rutgers
University) па спэцыяльнасьці па-
літычныя навукі й эканоміка
(Political Science & Economics). 

Дарогу ў навуку пачаў у Міжна-
роднай Брытанскай школе ў Пра-
зе. Працягваў у Міжнароднай
амэрыканскай школе і школе ў г.
Мангасэце (Лонг-Айлэнд). Ад
першай клясы ёсьць сябрам роз-
ных скаўцкіх арганізацыяў. Ся-
род асноўных захапленьняў за-
няткі гакеем і музыкай (гітара).  

Бацькі й крэўныя, а таксама
сябры зычуць яму добрай дарогі. 
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Газэта ““ББЕЕЛЛААРРУУСС””
бясплатна надрукуе кароткія
прыватныя паведамленьні й
аб’явы некамэрцыйнага ха+
рактару, віншаваньні, запра+
шэньні, спачуваньні ды інш.

НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД
“БЕЛАРУСА” АХВЯРАВАЛІ:

BELARUSIAN INSTITUTE OF ARTS AND SCIENCES, Inc.
БЕЛАРУСКI IНСТЫТУТ НАВУКI Й МАСТАЦТВА

330 Park Street, Haworth, NJ 07641   Tel.: (201) 244-0788

КАМУНIКАТ
Як паведамляася, пад маркаю БIНіМ апрацоўваюцца й рыхтуюцца да друку:

- другое выданьне, значна дапоўненае, твораў ведамага паэта й
празаіка Ўладзімера Дудзіцкага (рэдактар Лявон Юрэвіч); 
- вялікая даведкава-гістарычная кніга “Гісторыя БАЗА” (аўтар
Зьміцер Саўка);
- манаграфія, прысьвечаная мітрапаліту БАПЦ Мікалаю (аўтар
Юрась Гарбінскі); 
- некалькі бібліяграфічна-архіўных дасьледаваньняў.

На выданьне гэтых кнігаў патрэбныя сродкі. Пры гэтым падкрэсьліваем,
што ўся інтэлектуальная праца над публікацыямі вядзецца ў БIНіМе бяс-
платна, а плаціцца толькі за друк.

Дадзены камунікт – зварот да грамадзтва аб падтрымцы друкаў БIНіМу.
Ахвяруйце колькі можаце. Кожнае ахвяраваньне – здабытак для нацыя-
нальнае культуры.
Ахвяраваньні слаць на адрас:       BINiM

330 Park Street
Haworth, NJ 07641

др. Вітаўт Кіпель, Старшыня БIНіМ

Набліжаецца верасень і разам зь ім час правядзеньня чарговай 

2299--йй  ССууссттррээччыы  ББееллааррууссааўў  ППааўўннооччннаайй  ААммээррыыккіі
Канфлікт у БАЗА прывёў да таго, што Сустрэчу цяпер рыхтуюць дзьве роз-

ныя групы людзей у розных месцах. Сутнасьць канфлікту ў тым, што аддзе-
лы БАЗА ў Нью-Ёрку і Нью-Джэрзі не прызнаюць легітымнасьць кіраўніцтва
старшыні ГУ Вячкі Станкевіча з-за парушэньняў, якія мелі месца падчас вы-
бараў яго на гэтую пасаду і патрабуюць правядзеньня надзвычайнага Кангрэ-
су БАЗА для выпраўленьня гэтых парушэньняў. Сп. Станкевіч, у сваю чаргу,
лічыць гэтыя прэтэнзіі неабгрутнаванымі і, не шукаючы шляхоў для палаго-
джаньня канфлікту, працягвае лічыць сябе легітымным кіраўніком БАЗА.

Больш інфармацыі пра падрыхтоўку да Сустрэчы ёсьць на вэбстаронках:
Нью-Ёрскага аддзелу БАЗА: http://baza-belarus.org
Галоўнай управы БАЗА: http://www.bazahq.org
Iснуе магчымасць, што да верасьня паразуменьне будзе знойдзена і адбудзецца

агульная імпрэза. Больш інфармацыі будзе ў жнівеньскім нумары “Беларуса”.

У нядзелю, 18 ліпеня 2010 году, традыцыйным Маршам пачынаецца

ТТыыддззеенньь  ППаанняяввооллеенныыхх  ННааррооддааўў,,  
які быў зацьверджаны Кангрэсам ЗША праз Грамадзкі закон 86�90 яшчэ ў
1959 годзе, як выказ пратэсту народаў сьвету супраць камуністычнай і та�

талітарнай тыраніі ў сьвеце. У імпрэзах Тыдня і ў Маршы Паняволеных Наро�
даў традыцыйна бярэ ўдзел беларуская грамада Нью�Ёрку і Амэрыкі.

9:00 – збор удзельнікаў Маршу на Пятай авэню на 59�й вуліцы (ля 
фантану гатэлю Пляза).

10:00 – імша за Паняволеныя Народы ў Катэдры сьв. Патрыка на 5�й 
авэню і 50�й вул.

11:00 – Марш Паняволеных Народаў па Пятай Авэню да 72�й вул. 
12:00 – афіцыйнае адкрыцьцё Тыдню Паняволеных Народаў (Цэнтр. парк).

Пасьля Маршу, а 2�й гадз. Папаўдні ў Цэнтральным парку ля помніка Ягай�
лу (79 вул., каля Чарапашай сажалкі –Turtle Pond) адбудзецца ліпеньскі сход
Нью�Ёрскага аддзелу БАЗА.

Паважаныя Натальля Баравік,
Ільля Клімаў, Тацьцяна Яседчык,

калі ласка, паведаміце рэдакцыі ваш
дакладны паштовы адрас, калі ён
зьмяніўся. Дасланыя вам у чэрвені

газэты вярнуліся назад.

ліла вогнішча. Прагучэла зазыўная песь�
ня: “Добры вечар добрым людзям, клічам
мы вас на Купальле”, каб усе, хто яшчэ
ня скончыў на суседніх пагорках сваю вя�
чэру, далучыліся да нас. 

Уся грамада, рухаючыся “па сонцу”,
сьпевамі пачала ўсхваляць сонца, месяц,
Йвана�Купалу, Купаліша і Купалінку. Я
запявала, а ўсе падхоплівалі паўторам:
“Сягодня Купала, заўтра Ян, да зайграй,
сонейка, зайграй нам!” Купальскі сьпеў,
што палюбіўся ўсім – песьня з Калінка�
віцкага раёну Гомельскай вобласьці. Я па�
чула яе ад Івана Агеева – саліста менска�
га сьпеўнага гурта “Дзяньніца”, да якога
некалі належала і я. Гэтая песьня стала
як�бы нашым купальскім гімнам:

“Со�о�нейка! Ляцелі гусі зь Белае
Русі. Со�о�не�е�йка!

Со�о�нейка! Яны лятучы, шчэ й га�
ворылі: Со�о�не�е�йка!

Со�о�нейка! Нідзе не ляпей, як у
крывічэй: Со�о�не�е�йка!”

Потым перайшлі на жартаўлівыя песь�
ні�карагоды: “Купалінка, ноч маленька,
хоць маленька, ды ўдаленька”, “Пойдзем,
дзеўкі, каля саду, няхай мальцам на даса�
ду”, “Перад Пятром пятам днём разгу�
ляўся Йванаў конь” ды інш. 

Тым часам нячысьцікі, калі Зьмітрок�
Купаліш зазяваўся, не драмалі і скралі
Ірынку�Купалінку, павялі ў цёмны лес. Кі�
нуўся Князь�Купаліш з дружынаю шу�
каць яе. А купальшчыкі працягвалі свае
сьпеўныя карагоды. Вярнуў Купаліш Ку�
палінку да купальскай грамады і вогніш�
ча, стаў зь ёю поруч. 

Купалінка павіншавала прысутных з
Купальлем і прамовіла: “Я, Купалка, сва�
ёю ўладаю замаўляю і ўгаворваю – пер�
шым разам, другім разам і трэйцім разам,
з травою, з грамамі і з маланкамі на яснае
лета, на буйнае зерне, на лён доўгі, на год
добры, на вернае каханьне, на працяг ро�
ду нашага і ўсім людзям на добрае зда�
роўе!”

Пад гучны сьпеўны карагод з прытупам

і прыскокам, які ўсё больш набіраў хут�
касьць, рухаючыся па сонцу”, то набліжа�
ючыя, то адыходзяы ад вогнішча, спалілі
ляльку Марэну, як вобраз цемры, зла і
сьмерці пад рытуальны сьпеў:

Сягодня ў нас Купала, то�то�то!
Ня дзеўка агонь клала, то�то�то!
Сам Бог агонь раскладаў, то�то!
Усіх сьвятых да сябе зваў, то�то�то!
Пайшлі гульні з пацалункамі: “Цяцер�

ка”, “Баяры”, “Гульнёвы карагод”, “Па�
душачка”. Тым часам Пятро Рыжы згата�
ваў знакаміты купальскі крупнік на мёдзе
з гарэлкаю, а для сябе і дзяцей без алька�
голю, для якога Алена Рыжая на сваім
агародзе насадзіла й назьбірала адпавед�
ныя лекавыя травы. Як раз на крупнік
прыехаў Сяржук Сокалаў�Воюш з жон�
каю Ганнаю і сынамі Сьвятавітам і Сла�
вамірам. Народ ўтульна разьмясціўся ля
вагню. 

Нашыя госьці зь Беларусі, якія аўтасто�
пам адправіліся ў арт�экспэдыцыю “З та�
бурэтам праз кантынэнт”, выступілі зь
невялікім канцэртам. У склад экспэдыцыі
ўваходзяць: кіраўнік 31�гадовы Кірыл

Краўцоў з Гомелю; Верасень з Гомелю, 25
гадоў, студэнт варшаўскага ўнівэрсытэ�
ту; ягоная сяброўка, зь якою ён пашлюба�
ваўся ў Нью�Ёрку, 25�гадовая Аўгіньня
Манцэвіч – журналістка зь Вялейкі; па�
этка, скрыпачка і сьпявачка; і гамельчан�
ка Вікторыя Малаева, 27 гадоў, яна грала
на старадаўняй акарыне і, нечакана пляс�
тычна і прыгожа прадставіла нам незвы�
чайны пэрфоманс�шоў з вагнямі. 

Потым сьпяваў Сокалаў�Воюш, а хто
мог, падпявалі яму. Нехта пачаў скакаць
праз агонь, а некаторыя адправіся на во�
зера плаваць.  

Акрамя беларусаў сёлета на Купальлі
былі паляк Марцін, грузін Іраклі, украі�
нец Міхаіл, украінка Ліля, кіргізка Гала і
албанец Хэггі. Нажаль, сёлета не было
баўгарына Станіслава, што актыўна
ўдзельнічаў у папярэніх Купальлях. 

А самае галоўнае, што тут ніхто ня быў
гледачом, а ўсе былі ўдзельнікамі. Ку�
пальле зьзвявае нас між сабою сяброў�
скімі адносінамі і зьнітоўвае з беларускімі
традыцыямі і з нашай Беларусьсю.

Валянціна ЯКІМОВІЧ

Заканчэньне з бачыны 7

ККууппааллььллее  ўў  ННььюю--ЁЁррккуу

У. Набагез  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Т. Стагановіч  . . . . . . . . . . . . . . . . .100
В. Цярпіцкі  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Бел. Гр. Цэнтар у С.�Рывэры. .50
Н. Ганіч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Н. Духовіч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Запольскі  . . . . . . . . . . . . . . .50
М. Касьцюк  . . . . . . . . . . . . . . . .50
Ю. Новічкава  . . . . . . . . . . . . . .50
Н. Піваварчык  . . . . . . . . . . . . .50
У. Піерс�Адашкевіч   . . . . . . . 50
Р. Ражко  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Н. Хрыпач  . . . . . . . . . . . . . . . . .50
М, Швэдзюк  . . . . . . . . . . . . . . .40

Усім шчыры дзякуй! 

Удакладненьне. Ахвяраваньне
ў $100 сп. Багдана Паўка, пра
якое паведамлялася ў чэрвеньскім ну!
мары “Беларуса”, было зробленае
ў памяць Вітаўта і Веры Рамукоў.

Сп. Багдан Паўк таксама ахвя!
раваў у траўні сёлета $50 у памяць
др. Вітаўта Рамука.
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