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ШаноШаноўнае спадарства!ўнае спадарства!
З задавальненьнем паведамля-

ем, што ў канцы жніўня выйшаў з
друку чарговы, ужо чацьвёртага
па ліку, альманах беларускіх пісь-
меньнікаў замежжа “БЕЛАРУС”
за 2010 год.  

Нажаль, сёлета з-за высокіх вы-
даткаў друку і вельмі абмежава-
ных фінансавых магчымасьцяў
рэдакцыі далёка ня ўсе падпісчы-
кі газэты “Беларус” атрымаюць
альманах у якасьці падарунка, як
было летась. Бескаштоўна аль-
манах будзе дасланы толькі тым
асобам, што ахвяравалі на выда-
вецкі фонд газэты суму, большую
за кошт гадавой падпіскі (г. зн.
больш за $50).

Усе іншыя падпісчыкі газэты
“Беларус” могуць замовіць вы-
даньне поштаю па зьніжанаму
кошту, які сёлета складае $12.

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

Калі ласка, падтрымайце працу нашых творцаў і выдаўцоў сваімі
замовамі, якія дасылайце на адрас:

BIELARUS
P. O. Box 3225

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

ББЕЕЛЛААРРУУСС

На плошчы Шумана ў Брусэлі 16 жніўня адбыўся інфармацыйны пікет
прымеркаваны да Дня Беларускай Салідарнасьці. Падчас акцыі быў
распаўсюджаны чарговы нумар інфармацыйнага бюлетэню Беларуска%

Эўрапейскага Задзіночаньня. .
bielarus.eu

Зянон ПАЗЬНЯК

Мы пера%
жываем
п э р ы я д

гісторыі, калі ў су%
седняй агрэсіўнай
краіне ўстаноўлена
поўная і абсалют%
ная ўлада КГБ – рэ%
прэсіўнай спэц%
службы Савецкага
Саюзу, якая фігу%
руе цяпер пад на%
зваю ФСБ. Але гэ%

та адна і тая%ж зьява, адна і тая%ж структу%
ра. Трымаючы абсалютную ўладу ў Расеі,
КГБ%ФСБ праз шматлікую агентуру кан%
тралюе ўсё грамадзтва і выступае ў ролі на%
поўтаемнай палітычнай супэрпартыі, якая
мае свае кадры і офісы ва ўсіх кутках Расеі,
фінансуецца зь бюджэту і знаходзіцца пад
аховаю карпаратыўнай улады. Гэта ёсьць
дзяржаўная структура, палітычная ўлада і
ўладная партыя адначасова, якая (гэта
істотна!) імкнецца ўплываць на міжнарод%
ны парадак і палітычныя працэсы ў сьвеце.

Сацыяльна%палітычную сыстэму, якая
ўтварылася ў Расеі пад уладаю ФСБ%КГБ,
мы называем “гэбізмам” (альбо “чэкізмам”,
як абазначаюць яе самыя расейцы). Гэбізм
сваімі карэньнямі прарастае з расейскай
эўраазіяцкай мэнтальнасьці і заглыблены ў
гісторыю Расеі, пачынаючы ад Залатой Ар%
ды. Тым ня менш у сучаснай палітыцы гэ%
бізм – зьява новая і, як ня дзіўна, грамадз%
твам яшчэ агулам не ўсьвядомленая і
амаль цалкам незразумелая на Захадзе.

Сацыяльная сутнасьць расейскага гэ�
бізму – улада карпарацыі, узбагачэньне
любым спосабам за кошт улады. Ідэа�
лёгія – імпэрыялізм. Сыстэма ўлады –
кантроль над грамадзтвам. Гэбізм ад%
мовіўся ад канцэнтрацыйных лягероў, пры%
думаных яшчэ Леніным, і ўсклаў рэпрэсіў%
ныя функцыі на спэцаддзелы Гэбэ ды на
крымінальны сьвет. Шчыльны кантроль
над крымінальнікамі, выкарыстаньне іх у
палітычных рэпрэсіях (кілеры, правакацыі,
імітацыі і т. п.) прывяло да зрастаньня ўла%
ды з крымінальным сьветам.

Уплыў велізарнага крымінальнага капі%
талу на расейскі інстытуты ўлады стано%
вяцца цяпер відавочным фактам. У гэбісц%
кай Расеі ўсё стала пераварочвацца з ног
на галаву. Рэчаіснасьць паказвае, што не
міліцыя і КГБ%ФСБ кантралююць крымі%
нал, а наадварот, крымінал, галоўным чы%
нам, уплывае на КГБ%ФСБ і іншыя ахоўныя
інстытуты ўлады ў Расеі. Месцамі расей%
ская міліцыя ператварылася ўжо ў надзе%
леныя ўладаю крымінальныя банды, якія
тэрарызуюць насельніцтва. Супраць мілі%
цэйскага крыміналу зафіксаваныя нават
узброеныя партызанскія выступы расей%
скіх людзей. 

Суд і пракуратура (асабліва ў правінцый%
най Расеі) знаходзяцца шмат дзе пад кант%
ролем крыміналу і крымінальнага капіталу
і сталі прыладаю крымінальных дзеяньняў.

Гэта ёсьць ня толькі тэндэнцыя, але рэча%
існасьць, якая пашыраецца. Расейскі гэ%
бізм дрэйфуе ў накірунку закончанай ма%
фійнай дзяржавы лацінаамэрыканскага
ўзору. (Людзям, якія жывуць у такой краі%
не, не пазайздросьціш.) Адначасна імпэр%
ская ідэалёгія ўлады і імпэрская структура
краіны спрыяюць у гэтых умовах (пагар%
шэньня жыцьця людзей) фашызацыі ўлады
і грамадзянскай супольнасьці. 

Расейскі гэбізм існуе ў карпаратыўным
выглядзе. Тым часам гэбісцкая ўлада ў Бе%
ларусі была ўстаноўленая на шэсьць гадоў
раней і існуе ў аўтарытарным выглядзе, дзе
аўтарытарызм верхняй асобы фармальна
выступае абмежавальным чыньнікам улад%
ных структураў, але на справе зьяўляецца
квінтэсэнцыяй гэтага роду ўлады, сканцэн%
траванай у адных руках. 

Прарыў расейскага гэбізму ў Беларусі
адбыўся ў 1994 годзе па тыповай схеме
ўнутранай акупацыі (захоп улады ў краіне
знутры пры выкарыстаньні спэцслужбаў
іншай краіны і дэмакратычных працэду%
раў). Палітыка ўнутранай акупацыі, якая
стала праводзіцца ў Беларусі прамаскоў%
скім рэжымам, накіраваная на нацыяналь%
на%культурнае разбурэньне краіны, на зьні%
шчэньне асноваў нацыянальнай сьведа%
масьці і нацыянальнага духу і на падрых%
тоўку такім чынам да здачы пад Расею бе%
ларускай эканомікі, маёмасьці і тэрыторыі.
Грамадзтва, пазбаўленае нацыянальна�
га духу, нацыянальных карэньняў куль�
туры і нацыянальнай сьведамасьці, ня�
здольнае абараняць свае нацыянальныя
інтарэсы, захаваць дзяржаву і супра�
ціўляцца любой форме агрэсіі.

Дзяржава гэбізму, усе яе ўладныя і гра%
мадзкія структуры прасякнутыя агентураю
спэцслужбаў. У гэтым выяўляецца спосаб
існаваньня такой дзяржаўна%палітычнай
сыстэмы. Інакш яна існаваць ня можа.
Агентура ўвесь час пашыраецца, і сам пра%
цэс пашырэньня імкнецца да абсурду, да
стварэньня паралельных агентурных пляс%
тоў у сытуацыі поўнай беспакаранасьці і
беззаконьня.

Людзі, якія займаюцца ў Беларусі рэаль%
най беларускай палітыкай, добра бачаць
схему і прынцып існаваньня такой сыстэмы
ўлады. Яны шукаюць адпаведныя мэтады
змаганьня з гэбізмам. Грамадзтва, на жаль,
падвержанае інэрцыі думаньня і ўплыву пра%
паганды і ў масе сваёй цяжка разумее но%
выя палітычныя абставіны, у якіх яно апы%
нулася. Яно мяркуе аб зьявах на падставе
састарэлых стэрэатыпаў. Распаўсюджаныя
неадэкватныя ацэнкі і высновы. Пашырэнь%
ню неадэкватных ацэнак і камуфляваньню
гэбісцкай сутнасьці ўлады спрыяе афіцый%
ная прапаганда і агентура (у журналісты%
цы, у грамадзка%палітычных структурах і г.
д.). Гэбізм, які выйшаў на паверхню ўлады,
тым ня менш імкнецца захаваць сваю таем%
насьць як палітычнай сілы рэжыму.

Перашкодаю, на якую напаролася Маск%
ва, паставіўшы на Лукашэнку ў сваёй

““ППррыыммуушшээннььннее  ддаа  ззддааччыы  ссууввээррээннііттээттуу””  ––
ннооввааяя  ппааллііттыыккаа  рраассееййссккааггаа  ггээббііззммуу

(Выступ на ліпеньскім Сойме БНФ “Адраджэньне”і КХП – БНФ) 

ППііккеетт  уу  ББррууссээлліі  
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ББееллааррууссккіі  ффээссттыывваалльь  ББееллааррууссккііяя  ззааўўззяяттааррыы  --  ллююддззіі  ўў  ццыыввііллььнныымм

““ИИммееюю  ччеессттьь  ттееррппееттьь  ззаа  ББееллааррууссьь……””

ТТррааддыыццыыййннааяя  ііммппррээззаа  ТТББКК

ВВЕЕССТТККІІ  ЗЗЬЬ  ВВІІЛЛЬЬННІІ

Ад самага ранку 26 чэрве%
ня сёлета на пляцы па%
між царквою сьв. Эўфра%

сіньні Полацкай і Грамадзкім
цэнтрам панавала ажыўленьне:
былі расстаўленыя сталы, намё%
ты. Дзень абяцаў быць цудоў%
ным, і арганізатары спадзяваліся
на сотні гасьцей зь Нью%Ёрку,
Пэнсыльваніі, Канэктыкуту ды,
зразумелая справа, і сваіх зь
Нью%Джэрзі. Адказнымі за фэс%
тываль былі асобы з Грамадзкага
цэнтру ды з царкоўнага камітэту.
Аднак, як вядома, асноўны эле%
мэнты для посьпеху фэстывалю
апрача надвор’я – стравы, музы%
ка. Пад гэтым поглядам, Саўт%
Рывэру пашчасьціла – сп%ня Со%
ня Арцішэнка вось ужо запар
адзінаццаць гадоў забясьпечвае
фэстываль беларускаю кухняю, а
сп%ва Дзямешчыкаў – маладыя –
новая апора беларускай музыкі ў
грамадзе. 

Як і папярэднімі гадамі была
выдатная балетная праграма пад
кіраўніцтвам сп%ні Вілы Леўчык
– сапраўды заслужанае артысткі
беларускае калёніі ў Амэрыцы. 

Паважаны айцец Міхаль – на%
стаяцель парафіі – гэтым разам
выконваў ролю вядучага фэсты%
валю ды таксама прадставіў гра%

мадзе гасьця зь Менску – айца
Сяргея Гардуна – знанага бела%
рускага прафэсара рэлігійных
дысцыплінаў у Жыровіцкай сэмі%
нарыі і на багасоўскім факультэ%
це БДУ ў Менску. Дарэчы, па%
паўдні а. Сяргей меў інфарма%
цыйную гутарку пра стан права%
слаўя ў Беларусі.

Бяспрэчна, фэстываль і сёлета
быў вялікаю ўдачаю – за гэта
найперш падзяка ўсім тым, хто
нас падтрымоўваў, а таксама асо%
бам, якія ўклалі безьліч працы ў
ягоную падрыхтоўку: Соні і Соні
Арцішэнка, матушцы Барбары,
Веры Мыжэвіч, Нэнсі Наумчык,
Лілі Гіліш, Марыі Наумчык,
Джоан Бубен, Джону Скала,
Чарлі Ўілэвэр, Жоржу Арцішэн%
ка, Бобу Цупрыку, Надзі Цуп%
рык, Бобу Махначу, Лілі Тур,
Джуліі Мартыно, Любе Яворс%
кай, Дэбі Лешчанка, Ніку Баха%
ру, Жоржу Лешчанка, Тані Му%
зыка, Кэты Марлоў, Ніку Быч%
коўскаму, Стыву Страпко, Ніку
Лабовічу, Сінды Ўрбанік, Галіне
Гайда, Любе Балінджэр, Лідзе
Браўн, Лідзіі Малочка ды шмат,
шмат каму іншым.

Запрашаем на наступны фэс%
тываль!

Робэрт ЦУПРЫК

Убэльгійскім горадзе
Бруге 19 жніўня адбы%
лася сустрэча мясцова%

га футбольнага клюбу і менска%
га “Дынама”. Гульня скончыла%
ся лікам 2:1 на карысьць бэль%
гійцаў.

На гульню менскай каманды
прыехалі заўзятары зь Беларусі
і беларусы, што жывуць у Бэль%
гіі. Беларусы Бэльгіі прыехалі
падтрымаць айчынны клюб з
нацыянальнымі сьцягамі, што
выклікала брутальную агрэсію
з боку людзей, якія выконвалі
абавязкі заўзятараў зь Менску.

Сярод іх былі асобы падоб%
ныя да тых, што разганяюць
апазыцыйныя мерапрыемствы і
зьбіваюць беларусаў у пад’ез%
дах дамоў. Таксама былі заўва%
жаныя падобныя на тых, хто
стала жыве за калючым дротам
у адпаведных месцах.

Чалавек, які назваўся “адказ%
ным за беларускіх заўзятараў”,
пачаў вырываць вялікі бел%чыр%
вона%белы сьцяг, істэрычна ля%
мантуючы, што ён не пацерпіць
гэтага сьцягу на гульні “сваёй
каманды”. Каб пазьбегнуць да%
лейшых правакацыяў з боку лу%
кашыстаў, беларусы Бэльгіі да%
мовіліся з адміністрацыяй ста%

дыёну разьмясьціць сьцяг на ад%
ной з вольных ад гледачоў тры%
бунаў. Пазьней зьявіўся яшчэ
адзін сьцяг у другой групы бе%
ларускіх заўзятараў з Бэльгіі.

Гэта моцна занервавала асо%
баў зь беларускай амбасады, і
нельга выключаць, што па іхня%
му загаду была зробленая яшчэ
адная спроба вырваць сьцяг з
рук беларусаў. Пасьля гэтай
няўдалай спробы зьнік сьцяг на
вольнай ад гледачоў трыбуне.
Пазьней высьветлілі, што гэта
адбылося пасьля пратэсту афі%
цыйных асобаў з амбасады.

Напрыканцы гульні лука%
шысты з крыкам: “Фашисты,
оппозиция, мы вас всех здесь
кончим” накінуліся на беларус%
кіх патрыётаў. Адзін зь белару%
саў атрымаў колатую рану да%
лоні. 

Сапраўдны твар лукашызму
шакаваў бэльгійцаў, якія сталі
сьведкамі гэтай дзікай неадэк%
ватнасьці. Слугі акупантаў па%
ранаідальна баяцца беларускай
сымболікі, што чарговы раз
сведчыць пра антыбеларускі
характар існага рэжыму!

www.bielarus.eu

Урачыстасьці, прысьвечаныя со%
тым угодкам зь дня нараджэньня
Ларысы Геніюш адбываюцца гэ%

тымі днямі ва ўсім сьвядомым беларускім
сьвеце. Ня склала выключэньня і Вільня,
у прыватнасьці, Віленскае беларускае та%
варыства палітычных вязьняў і ссыль%
ных, пад дахам заснавальніка якога –
сьветлай памяці Аляксея Анішчыка – у
суботу (7%га жніўня) і адбылася імпрэза. 

Ларыса Геніюш была ня проста паэт%
каю – гэта была глыба, самародак, асоба,
якая праз усё жыцьцё займала выразна
акрэсьленую грамадзянскую пазыцыю і
для якой такія паняцьці, як Бог, чалавеч%
насьць і Беларусь былі сьвятымі і не%
ад’емнымі, якая, нягледзячы на ўсе нака%
наваныя ёй лёсам выпрабаваньні, на хо%
лад і голад, зьдзекі і прыніжэньні, угаво%
ры і катаваньні так і не скарылася, не зда%
лася на міласьць уладаў.

Калі, аднаго разу, на допыце сьледчы
спытаў у Ларысы Геніюш, за што яна ад%
бывае пакараньне, тая горда адказала:
“Имею честь терпеть за Беларусь…”

Велічы і сіле духу Ларысы Геніюш, яе
мужнасьці і адвазе, стойкасьці і цярпень%
ню маглі%б пазайздросьціць многія прад%
стаўнікі гэтак званай моцнай паловы ча%
лавецтва. Нездарма да яе так цягнуліся
людзі, нездарма ўсе, хто яе ведаў на выг%
наньні, называлі Ларысу Геніюш Маці, а
напісаныя ёю вершы – глюкозаю.

…Поўнач, сьцюжа, вясьняныя сьвяты,
сьнег і сьлёзы па твары, як соль,
прада мною кірка і лапата,
толькі сэрца ля хатаў і сёл.
І як колісь Сьвятое Расьпяцьце,
зь Яснай Чашы, ля Царскіх Варот,
п’ю свой боль, як вялікае шчасьце,
за пакутны каханы народ!..
І гэтыя словы ў вуснах Ларысы Геніюш

не былі пустым гукам – яна сапраўды
бясконца любіла свой народ і жадала яму
толькі дабра. 

“Даруй, малы пакінуты юнак, даруй,
мой сын… Хачу, каб некалі ты зразумеў
мяне, каб дараваў свае мучэньні. Не бы%
ло ў мяне выбару, сын, – Бацькаўшчына

і яе інтарэсы важней за цябе, за мяне, за
нашага тату…”, – піша яна ў сваіх ус%
памінах. 

Нялёгкім было жыцьцё Ларысы
Геніюш і пасьля вызваленьня. 

Ды што жыцьцё. 
Нават і цяпер, па яе сьмерці, нават з на%

годы юбілею ўлады ўпарта ня хочуць рэ%
абілітаваць Ларысу Геніюш, ушанаваць
адпаведным чынам яе памяць. Больш та%
го, робяць усё магчымае, каб гэтую па%
мяць пра яе сьцерці – забараняюць ме%
рапрыемствы, прысьвечаныя 100%м угод%
кам зь дня яе нараджэньня, зрываюць па%
мятныя шыльды… Гэта пра іх піша далей
Ларыса Геніюш ў сваёй “Споведзі”: “Бед%
ныя, цёмныя мае браты, кожны зь іх на
загад тых, якім прадаўся ахвотна, павёў%
бы мяне на эшафот…”

Але дарэмна яны стараюцца, дарэмна
выслужваюцца перад тымі, якім пра%
даліся… 

Не перавяліся яшчэ ў Беларусі й сьве%
це ўдзячныя нашчадкі! І ёсьць надзея, не
перавядуцца! А таму і памяць аб Ларысе
Геніюш як жыла, так і будзе жыць! 

Як бы гэта каму падабалася ці не.
Цікавым і зьмястоўным было паведам%

леньне сябры Рады Таварыства Паўла
Саўчанкі, які падаў ня толькі малавядо%
мыя факты з жыцьця і дзейнасьці юбіляр%
кі, але і выклікаў прысутных на дыску%
сію. У палеміцы ўзялі жывы і непасрэдны
ўдзел Сяргей Карабач, Міраслава Русак,
Вольга Саковіч, Яраслаў Станкевіч.

Урачыстасьць суправаджалася вер%
шамі, у тым ліку ў аўтарскім чытаньні (у
запісе), і песьнямі на вершы Ларысы
Геніюш у выкананьні вядомага музыкі,
барда і фальклярыста Алеся Лося (такса%
ма ў запісе).

Пакой, у якім адбывалася імпрэза, быў
аформлены летувіскім і беларускім нацы%
янальным бел%чырвона%белым сьцягамі і
адпаведна выкананым плякатам з партрэ%
там юбіляркі.

Валянцін СТЭХ,
Старшыня Віленскага беларускага тава2
рыства палітычных вязняў і ссыльных

Уапошнюю суботу ліпеня адбыла%
ся традыцыйная сустрэча Тава%
рыства беларускай культуры. Гэ%

тым разам выступоўцы прысьвяцілі свае
прамовы знакамітым асобам, што нара%
дзіліся ці памёрлі ў гэтым месяцы, а так%
сама важнай гістарычнай падзеі 600%
годзьдзя Грунвальдзкай бітвы. На суст%
рэчы прысутнічалі госьці зь Менску –
сябры Брацтва сьвятых пакутнікаў Анто%
нія, Іаана і Яўстафія Віленскіх пры Сьвя%
та%Петрапаўлаўскім саборы Менска.

Імпрэзу традыцыйна распачаў старшы%
ня ТБК Хведар Нюнька з аповяду пра бе%
ларускага паэта, празаіка, публіцыста і
мэмуарыста Янку Багдановіча. 

Сустрэчу працягнуў студэнт ЭГУ
Юрась Юркевіч, які распавёў пра Грун%
вальдзкую бітву 15%га ліпеня 1410 г. Ма%
лады дасьледчык зьвярнуў увагу на пэў%
ную ангажаванасьць ў інтэрпрэтацыі гэ%
тай гістарычнай падзеі ў беларускай
гістарыяграфіі. Так, напрыклад, з аднаго
боку замоўчваецца правакацыйны харак%
тар дзеяньняў Вітаўта ў Жамойці напярэ%
дадні “Вялікай вайны”, а з другога боку
фэадальнаму канфлікту сярэдніх вякоў
надаецца этнічны характар славяна%ня%
мецкага супрацьстаяньня. Юрась Юрке%
віч зьвярнуў увагу прысутных на тое,
што пасьля Крэўскай вуніі ордэнская
дзяржава незваротна слабела і пакрысе
сама схілялася да саюзу з ВКЛ. 

Студэнт ЭГУ узгадаў пра тактычны хіт%
рык аб’яднаных войскаў – адступленьне,
што праз польскую гістарыяграфію на ча%
ле з Янам Длугашам доўгі час разгляда%
лася як “разгром” войска ВКЛ. Насам%
рэч, гэтая тактыка была пазычаная Ві%
таўтам пасьля паразы ў бітве на Ворскле
ў 1399 г. Менавіта такі тактычны крок
увёў крыжакоў у зман і прывёў да пера%
могі ў бітве аб’яднаных войскаў.

Сп. Алесь Адамковіч прысьвяціў сваю
прамову творчасьці Алеся Гаруна, што

пражыў пакутлівае і змагарнае жыцьцё
за лепшую, вольную Беларусь. Прамоўца
працытаваў такі заклік паэта:

Ты, мой брат, каго зваць Беларусам, 
Роднай мовы сваей не цурайся; 
Як не зрокся яе пад прымусам, 
Так і вольны цяпер не зракайся
Крыстына Балаховіч узгадала выдатна%

га беларускага мастака Пётру Сергіевіча.
Напрыканцы сустрэчы сп. Мікола

Матрунчык распавёў пра чыннасьць
Брацтва сьвятых Віленскіх пакутнікаў.
Пачыналася Брацтва з працы асьветніц%
кай ініцыятывы, калі ў 1989 годзе была
створаная Біблейская Камісія Беларус%
кай Праваслаўнай Царквы па перакладу
Сьвятога Пісаньня на беларускую мову.
У 1991 годзе пабачыў сьвет першы з ча%
тырох Эвангельляў – паводле Мацьвея.
Пазьней былі перакладзеныя і выдадзе%
ныя: Эвангельлі паводле Марка (1999 г.),
Лукі (2002 г.), Іаана (2005 г.). 

У 2007 годзе супольнасьцю быў запіса%
ны аўдыёдыск “Пачуй, Божа, малітву
маю!” з богаслужэньнямі на беларускай
мове. На дыску былі зьмешчаныя мале%
бен і паніхіда з удзелам маладзёвага хо%
ру Сьвята%Петрапаўлаўскага сабора, а
таксама малітвы ранішнія і вячэрнія,
якія чытае пратаярэй Сяргей Гардун.
Апошнім стала сёлетняе выданьне бога%
служэбнага Евангельля на беларускай
мове. 

Пасьля сустрэчы сябры Брацтва наве%
далі Ліпаўскія могілкі ў Вільні, дзе пра%
вялі памінальную службу на магіле Ляво%
на Мурашкі. Брацтва ў гонар Сьвятых
Віленскіх пакутнікаў правяло таксама
беларускую службу каля Сьвята%Духава
манастыра ў Вільні. Атрымалася вельмі
цёплая сустрэча, сябры Брацтва высока
ацанілі ўклад ТБК у захаваньне беларус%
кай духовасьці і гісторыка%культурнай
спадчыны ў Вільні і Летуве. 

Юрась ЮРКЕВІЧ
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ДДззеенньь  ССааллііддааррннаассььцціі
16 жніўня ў Менску прайшла

акцыя ў фармаце “ланцуга неа%
быякавых людзей” з патраба%
ваньнем міжнароднага рась%
сьледаваньня зьнікненьняў апа%
зыцыйных палітыкаў Віктара
Ганчара і Юрыя Захаранкі, біз%

нэсмэна Анатоля Красоўскага і
журналіста Зьмітра Завадзкага.
У мерапрыемстве ўдзельнічала
каля 200 чалавек. Восем акты%
вістаў былі затрыманыя і да%
стаўленыя ў Першамайскі РУ%
УС. Пасьля 3%гадзіннага ўтры%
маньня ў пастарунку яны былі
адпушчаныя без складаньня
пратаколаў.

ААббммеежжааввааннььннее  ііннттээррннээттуу
1 верасьня набывае моц паста%

нова Апэратыўна%аналітычнага
цэнтру і Міністэрства інфарма%
цыі аб парадку абмежаваньня
доступу карыстальнікаў інтэр%
нэт%паслуг да інфармацыі. 

Адмыслоўцы заяўляюць, што
на бальшыню карыстальнікаў
інтэрнэту новаўводзіны не паў%
плываюць, а інтэрнэт фільтруец%
ца і без адмысловых пастаноў. 

Паводле ўрадавай пастановы,
абмежаваньне на інфармацыю
будзе існаваць таксама для на%
веднікаў інтэрнэт%кавярняў. Ін%
тэрнэт%правайдэры не паведам%
ляюць, якім чынам будуць кам%
пэнсаваць страты за фільтрацыю
інтэрнэт%прасторы.

Экспэрт у галіне інтэрнэт%тэх%
налёгій Фёдар Караленка мяр%
куе, што дзяржаўнае рэгуля%
ваньне інтэрнэту залежыць не
ад пэўных урадавых пастаноў і
распачнецца ня зь 1 верасьня, а
ўжо даўно адбываецца: “Калі
дзяржава вельмі захоча забля%
каваць, да прыкладу, апазыцый%
ныя сайты, то яна гэта ўсё роўна
зробіць. Бо калі ўзгадаць выба%
ры 2006 года, то ўсе памятаюць,
як падчас непасрэднага дня га%
ласаваньня доступ да сайтаў, та%
го ж Радыё Свабода, быў вельмі
праблематычны, а некаторыя
сайты зусім не адкрываліся.
Прычым, гэта было зроблена
так, што яны не былі заблякава%
ныя відавочна. А было зроблена
так, што адназначна ня скажаш,
ці гэта блякаваньне, ці праблема
з самім сайтам. Тэхналёгій за%

раз хапае, каб зрабіць гэта без
усялякіх указаў і пастановаў
міністэрства”.

ППааддппііссааннаа  ппааггааддннееннььннее
Прадстаўнікі апазыцыі ў Мен%

ску падпісалі 24 жніўня пагад%
неньне аб каардынацыі дзеянь%

няў падчас кампаніі па выбарах
прэзыдэнта Беларусі.

Дакумэнт падпісалі лідэр кам%
паніі “Гавары праўду!” Ўладзімер
Някляеў, старшыні Беларускай
партыі левых “Справядлівы
сьвет” Сяргей Калякін і Аб’ядна%
най грамадзянскай партыі Ана%
толь Лябедзька, лідэр Эўрапей%
скай кааліцыі Мікалай Статкевіч,
кіраўнікі аргкамітэтаў па ства%
рэньні партый “Беларуская хры%
сьціянская дэмакратыя” Віталь
Рымашэўскі і Партыі жанчын
“Надзея” Алена Яськова.

Старшыня Беларускай сацы%
ял%дэмакратычнай партыі (Гра%
мада) Анатоль Ляўковіч ня змог
прысутнічаць на падпісаньні,
але выказаў гатоўнасьць далу%
чыцца да дакумэнта. Акрамя та%
го, старшыня Партыі БНФ Аляк%
сей Янукевіч падпісаў пагад%
неньне з агаворкаю, што дзеянь%
ні апазыцыі на выбарах павінны
быць скіраваны ня толькі на ба%
рацьбу з А. Лукашэнкам, але і
з прарасейскім кандыдатам.

Як паведаміў Віктар Івашкевіч,
прадстаўнік прэтэндэнта на па%
саду прэзыдэнта Андрэя Саньні%
кава, лідэра кампаніі “Еўрапей%
ская Беларусь”, палітык вызна%
чыцца адносна падпісаньня ў
найбліжэйшы час.

Пагадненьне прадугледжвае,
што дэмакратычныя сілы дамаў%
ляюцца:

– правесці масавую інфарма%
цыйную кампанію з мэтаю даня%
сеньня да ўсіх жыхароў Белару%
сі зьвестак пра шкоду, якую на%
носіць беларускаму народу палі%
тыка цяперашняй улады;

– правесьці масавую мабіліза%
цыйную кампанію сярод выбар%
шчыкаў, у прыватнасьці пера%
тварыць магчымы пасыўны пра%
тэст у форме няўдзелу ў выба%
рах у пратэст дзейны, каб боль%
шасьць прагаласавала супраць
дзейнай улады;

– арганізаваць працу з сябрамі
выбарчых камісій, а таксама
эфэктыўнае назіраньне на ўчаст%
ках з мэтаю выяўленьня фаль%
сыфікацый і міжнароднага не%
прызнаньня сфальсыфікаваных
вынікаў выбараў;

– наладзіць кантакты і пра%
весьці перамовы з урадавымі чы%
ноўнікамі, рэгіянальнымі кіраў%
нікамі, дырэктарамі прадпрыем%
стваў і афіцэрамі МУС, якія

ўсьвядомілі, што ўладу трэба
мяняць;

– арганізаваць унутраны і
зьнешні ціск на ўлады з мэтаю
зьмены выбарчага заканадаўства
і правапрымяняльнай практыкі;

– заклікаць усіх нязгодных
з вынікамі выбараў і незадаволе%
ных палітыкаю ўладаў узяць
удзел у масавых акцыях пратэс%
ту з патрабаваньнем сапраўдных
свабодных выбараў.

У адпаведнасьці з пагаднень%
нем апазыцыя бярэ на сябе аба%
вязацельства абмеркаваць пы%
таньне аб стварэньні “каардына%
цыйнага цэнтру кампаніі на
прынцыпах роўнасьці”.

ППррааввааппіісс  ммяянняяееццццаа,,
ппррааббллееммыы  ззаассттааююццццаа

Зь 1 верасьня ўступае ў дзе%
яньне “Закон аб правілах бела%
рускай артаграфіі і пунктуацыі”.
Новую рэдакцыю правілаў бела%
рускай мовы рыхтавалі амаль 20
гадоў, а закон прынялі 2 гады та%
му. Чыноўнікі абяцаюць, што ад
гэтага мова толькі выйграе. Экс%
пэрты, лінгвісты зьвяртаюць
увагу на праблемы і выказваюць
сумнеў адносна своечасовасьці
прыняцьця закона і ягонай ка%
рыснасьці для мовы.

Да зьменаў у артаграфіі быў
час падрыхтавацца: выпушча%
ныя слоўнікі, дапаможнікі, пад%
ручнікі, сотні настаўнікаў і мэ%
тадыстаў прайшлі перападрых%
тоўку. Газэты і часопісы павін%
ны перайсьці на новы правапіс
зь верасьня, а вось школьнікам і
студэнтам даецца пераходны пэ%
рыяд да жніўня 2013 году. Шмат
зьменаў тычыцца запазычаных
словаў. Рэгулюецца напісаньне
назваў органаў улады, прадпры%
емстваў, установаў, а таксама
пасадаў, званьняў, тытулаў. Але
сыстэмы ў зьменах няма, пера%
кананы лінгвіст Зьміцер Саўка:

“Сутнасьць прапановаў давалі
спрэчная. Там ёсьць станоўчыя
моманты, але больш адмоўных.
Сукупнасьць гэтых прапановаў
фактычна можна было%б на%
зваць выпадкова выцягнутай са
стосаў прапановаў пачатку
1990%х гадоў. Ёсьць, умоўна ка%

жучы, 500 прапановаў, і хтосьці
наўгад, выпадкова выцягвае 20 –
лепшых, горшых, сэнсоўных,
проста бессэнсоўных і нават
шкодных...”

На думку многіх экспэртаў, у
краіне, дзе няма ніводнага цал%
кам беларускамоўнага тэлекана%
лу ці радыёстанцыі, дзе няма на%
цыянальнага ўнівэрсытэту з вы%
кладаньнем выключна на роднай
мове, лічаныя чыноўнікі публіч%
на размаўляюць па%беларуску, а
моўная палітыка накіраваная на
звужэньне карыстаньня бела%
рускай мовай у публічнай пра%
сторы, гэтыя праблемы не выра%
шаюцца правапіснымі рэформа%
мі.

РРээккооррддннааяя  ссььппёёккаа
Анамальная сьпёка гэтага ле%

та ў Беларусі сталася прычынай
эканамічных стратаў у шэрагу
галін гаспадаркі краіны. Адмыс%
лоўцы зараз падлічваюць страты
і плянуюць рэгуляваньне працы
ў адпаведнасьці з кліматычнымі
зьменамі.

У Беларусі пабіты абсалютны
рэкорд максымальнай тэмпэра%
туры паветра: у горадзе Васіле%
вічы Рэчыцкага раёну зафіксава%
на 39,2 градусы цяпла. Папя%
рэдні найвышэйшы паказчык
тут быў адзначаны ў 1946 годзе
і склаў 38 градусаў.

Анамальная тэмпэратура гэта%
га лета нанесла страты шэрагу
галінаў эканомікі краіны, асаблі%
ва сельскагаспадарчай і энэрге%
тычнай. Ад моцнай сьпёкі цер%
піць таксама транспартная, ляс%
ная, камунальная гаспадарка
краіны.

Беларусь плянуе сёлета са%
браць каля 7 мільёнаў тон збож%
жа ў сьвірнавай вазе і каля міль%
ёна тон збожжа кукурузы, зая%
віў міністар сельскай гаспадаркі
і харчаваньня Міхаіл Русы. Але
яшчэ ў ліпені М.Русы запэўні%
ваў, што сёлета заплянаваны 9%
мільённы ўраджай без уліку ку%
курузы.

Сьпёка высушвае і беларускія
рэкі, узровень вады ў якіх ў най%
гарачэйшыя дні падаў на 8 см у
суткі. Найбольш складаныя
ўмовы на Дзьвіне на ўчастку Су%
раж – Віцебск і ў раёне гораду
Полацку, на рацэ Сож каля Го%
мелю, дзе ўзровень вады быў
ніжэй за небясьпечную адзнаку.
Гэта можа выклікаць усклад%
неньні ў рабоце рачнога транс%
парту. Спад узроўню вады на%
зіраўся на Бярэзіне каля Бары%
сава і Піне каля Пінска. Там па%
казчыкі наблізіліся да небясь%
печна нізкіх адзнак для суднахо%
дства.

ББееллааррууссааўў  ммееннееее
Колькасьць насельніцтва Бе%

ларусі ад пачатку году зьменшы%
лася на 12,5 тысяч чалавек. На 1
жніўня 2010 году ў краіне пра%
жывала 9 мільёнаў 467,7 тысяч
чалавек. Колькасьць памерлых
сёлета на 17 тысяч 753 чалавекі

перавысіла колькасць народжа%
ных. Міграцыйны прырост склаў
5 тысяч 307 чалавек, паведам%
ляе Белстат.

ШШккооллыы  ззааккррыыввааююццьь
Сёлета ў Беларусі ўпершыню

за апошнія гады колькасьць
школаў зь беларускай мовай на%
вучаньня не перавысіць 20%. У
рэгіёнах закрываюцца больш як
100 пачатковых, базавых і так
званых малакамплектных школ.
Яшчэ адна тэндэнцыя апошняга
часу: у беларускамоўных шко%
лах улады ствараюць расейска%
моўныя клясы.

ХХооччууццьь  ппееррааммееннааўў
У насельніцтва Беларусі

зьявілася жаданьне да моцнага
зьмяненьня сацыяльна%экана%
мічнага парадку ў краіне.

Пра гэта сьведчаць дадзеныя
Балтыйскай службы вядомага
ва ўсім сьвеце Інстытуту Гэлапа.
Так, 52% апытаных лічаць, што
ў Беларусі сасьпеў час для буй%
ных зьменаў. А 9% рэспандэн%
таў заявілі, што гатовыя ўдзель%
нічаць у розных акцыях пратэс%
ту. 

Апытаныя незадаволеныя ро%
ляй дзяржавы падчас крызісу
Толькі 9% рэспандэнтаў адзна%
чылі, што змагацца з крызісам
ім дапамагае дзяржава.

РРээййттыыннгг  ““NNeewwsswweeeekk””

Уплывовы амэрыканскі ча%
сапіс параўнаў 100 краінаў сьве%
ту па пяці паказьніках: адукацыі,
сыстэмах аховы здароўя, якасьці
жыцьця, дынамізму эканомікі і
палітычнай сытуацыі. У сумар%
ным рэйтынгу Беларусь апыну%
лася ў сярэдзіне сьпісу, адстаў%
шы ад ўсіх суседзяў.

Першае месца ў рэйтынгу
“Newsweek” заняла Фінляндыя.
ЗША патрапілі на 11%е месца.
Замыкаюць сьпіс афрыканскія
краіны Камэрун, Нігерыя і Бур%
кіна%Фасо. Месцы суседзяў Бе%
ларусі разьмеркаваліся наступ%
ным чынам: Польшча – 29%я, Ле%
тува –34%я, Латвія – 36%я, Ук%
раіна – 49%я, Расея – 51%я. Бела%
русь са сваім 56%м месцам адста%
ла ад усіх суседзяў.

Аднак нізкае месца Беларусі ў
агульным рэйтынгу абумоўлена
ў значнай ступені надзвычай
нізкай ацэнкай палітычнай сы%
туацыі ў краіне, бо паводле гэта%
га паказьніку Беларусь апыну%
лася амаль у самым канцы сьпі%
су – на 91%м месцы. Паводле
іншых паказьнікаў ацэнкі стано%
вішча ў краіне не такія і кепскія,
паводле паказьнікаў адукацыі,
якасьці жыцьця, дынамізму эка%
номікі Беларусь займае 34%35
месца.

Паводле адукацыі Беларусь
апярэджвае Ўкраіну, крыху ад%
стае ад Расеі і Летувы і значна
– ад Латвіі і асабліва Польшчы.
Паводле ацэнак сыстэмы аховы
здароўя Беларусь мае лепшыя
паказьнікі, чым Расея і Ўкраіна
і крыху адстае ад Летувы.
Якасьць жыцьця ў Беларусі –
бліжэй да эўрапейскіх сусед%
зяў, чым да ўсходняга і паўднё%
вага.
Паводле Радыё Свабода
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Янку Багдановіча, ці проста дзядзь%
ку Янку, ня трэба было цягнуць
за язык – ён сам разумеў, што зь

ягоным адыходам, адным сьведкам бела%
рускага грамадзкага і культурнага жыць%
ця ў міжваеннай Вільні стане менш і ста%
раўся, як мог, запабегчы гэтай непазь%
бежнай страце.

Ён ня толькі шмат расказваў і паказваў,
ён яшчэ, калі таму спрыяла надвор’е і да%
зваляла здароўе, вадзіў мяне па горадзе,
паказваў, дзе што знаходзілася і як вы%
глядала. Не засталіся па%за ягонаю ўва%
гаю і могілкі. Асабліва Быліны і Росы,
што для мяне, тады яшчэ пачаткоўца на
ніве беларускай грамадзкай дзейнасьці,
мела надзвычай важнае значэньне.

І вось настаў час, калі ўжо ня ён, а мы –
ягоныя пасьлядоўнікі – знаёмім нашых
суайчыньнікаў зь беларускай Вільняй і
тымі, хто пакінуў у яе гісторыі свой не%
паўторны сьлед. Да ліку такіх сьмела
можна аднесьці і друкара, выдаўца, аўта%
ра шматлікіх публікацый на старонках
беларускага пэрыядычнага друку, былога
палітычнага вязьня Янку Багдановіча. 

Нарадзіўся Янка Багдановіч 17%га ліс%
тапада 1906 году ў вёсцы Гібінята Ашмя%
нскага павету Віленскай губэрні (цяпер –
Валожынскі раён). Пасьля сьмерці баць%
коў у 1918%м годзе выхоўваўся ў Барун%
скім і Віленскім дзіцячых прытулках.

У 1927%м скончыў Віленскую беларус%
кую гімназію і ў тым%жа годзе паступіў на
працу ў друкарню імя Францішка Скары%
ны, якая месьцілася тады на вуліцы Люд%
вісарскай, 1. Там%жа і жыў.

Працы было шмат. Акрамя газэтаў і ча%
сапісаў – “Беларускай крыніцы”, “Сяля%
нскай Нівы”, “Хрысьціянскай Думкі”,
“Калосься”, “Шляху Моладзі”, “Самапо%
мачы” і многіх многіх іншых – тут друка%
валіся таксама кніжкі, календары, перад%
выбарныя агітацыйныя плякаты, улёткі,
бюлетэні і г. д.

Да таго%ж Янка Багдановіч быў вы%
даўцом часопіса “Шлях Моладзі”, які вы%

даваўся ў Вільні звыш 10%ці гадоў, з 1929%
га па верасень 1939%га года.

Кожнае новае выданьне трэба было
ўзгадніць з гарадзкім старастам. Таму, не%
каторыя зь іх, часам канфіскоўваліся, а
выдаўцы ня толькі несьлі матэрыяльныя
страты, але плацілі і штрафы.

Здаралася, пагражалі і арыштам.
У гады Другой сусьветнай вайны ву%

чыўся ў Віленскай настаўніцкай сэміна%
рыі, настаўнічаў. Працаваў настаўнікам,
стаяў на чале некаторых з віленскіх шко%
лаў і ў першыя пасьляваенныя гады.

22%га жніўня 1952%га году на кватэру да
Янкі Багдановіча завіталі супрацоўнікі
органаў бясьпекі. Зрабілі ператрус, але
знайсьці нічога не знайшлі. Тым ня менш
справу завялі. Сьледзтва таксама нічога
не дало – складу злачынства ў дзеяньнях
Янкі Багдановіча сьледчы ня ўгледзеў і
яго ўжо мелі адпусціць. Аднак за некалькі
дзён да гэтага Янку Багдановіча выклікаў
да сябе ў кабінэт іншы сьледчы, які ска%
заў, што адпусціць яго ня могуць, таму
што прыйшоў загад: усіх сьведамых бела%
русаў, асабліва тых, якія маюць адука%
цыю, затрымаць і правесьці паўторнае да%
знаньне.

Пачалося новае сьледства. Чапляліся
да кожнай макулінкі, але падставаў для
абвінавачваньня яго ў “контррэвалюцый%
най дзейнасьці” не знаходзілі. Тады пры%
везьлі з Краснаярскага краю Мар’яна Пе%
цюкевіча, які жыў там разам зь сям’ёю на
выгнаньні (жонка мела зь дзесятак гэкта%
раў зямлі пад Вільняю).

Сьледства зацягнулася.
Урэшце, 13%га кастрычніка 1952%га году

Вярхоўны Суд Літоўскай ССР прыгава%
рыў кожнага зь іх, як беларускіх “буржу%
азных” нацыяналістаў, да 25%і гадоў зьня%
воленьня. Пасьля суду іх перавезьлі на
Лукішкі і пратрымалі там яшчэ амаль
паўгода. 23%га сакавіка 1953%га году Янку
Багдановіча і Мар’яна Пецюкевіча ад%
правілі, нарэшце, этапам у Ленінград.

У Ленінградзе яны знаходзіліся нядоў%

га і 5%га красавіка былі ўжо ў Волагдзе, а
напрыканцы таго%ж месяца – у Варкуце.

Па прыбыцьці ў Варкуту – канцавы
пункт іх прызначэньня – Янку Багда%
новіча разлучылі з Мар’янам Пецюкеві%
чам. Аднаго паслалі на адную шахту, дру%
гога – на другую. Янка Багдановіч трапіў
на шахту № 8. Праўда, пад зямлю спус%
кацца яму не давялося. Працаваў на па%
верхні. Спачатку ў бухгалтэрыі, пасля –
рахункаводам, настаўнікам, улікоўцам.

Калі да надгаладзі Янку Багдановічу
было не прывыкаць, то маразы, якія ся%
галі часам 50%ці і больш градусаў, запом%
ніліся яму на ўсё жыцьцё.

У 1954%м годзе яго наведала жонка Яні%
на з малодшаю дачкою Ліляю. Гэта нада%
ло яму сілаў і надзеі на хуткае вызвалень%
не. Тым больш, што па лягеры папаўзьлі
неўзабаве чуткі аб маючым адбыцца пе%
раглядзе справаў тых зьняволеных, якія
адбывалі пакараньне па славутым 58%м
артыкуле Крымінальнага кодэксу Расей%
скай Фэдэрацыі, да ліку якіх належаў і
Янка Багдановіч.

Аднаго разу, па вяртаньні з працы, ён
убачыў вывешаны ў бараку ўказ аб пера%
водзе некаторых з палітвязьняў на аблег%
чаны рэжым. Трапіў пад гэты ўказ і Янка
Багдановіч.

Жыць стала лягчэй. Адкрыўся доступ
да прадуктовых крамаў, зьявілася магчы%
масьць часьцей бачыцца з суайчыньніка%
мі, у тым ліку, з Мар’янам Пецюкевічам і
Янкам Геніюшам – мужам Ларысы Гені%
юш, бываць па нядзелях у Варкуце.

А празь нейкі час прыйшла яшчэ адна
добрая навіна – на шахту № 1 прыехала
камісія з Масквы, якая стала пераглядаць
справы зьняволеных. Янка Багдановіч
працаваў на той час на цеплаэлектрацэ%
нтралі. Таму да яго чарга дайшла толькі
месяцы праз два – у канцы жніўня, а 16%
га верасня 1956%га году ён быў ужо ў
Вільні.

Усе наступныя гады зноў працаваў у
школе. У тым ліку ў 11%й сярэдняй. Ад%
сюль і пайшоў на пэнсію.

Але і па выхадзе на пэнсію ён не сядзеў
склаўшы рукі: часта сустракаўся з прад%
стаўнікамі Беларусі, падрыхтаваў пры

дапамозе і пры непасрэдным удзеле Ар%
сена Ліса кнігу ўспамінаў “На жыццёвым
шляху” (Мінск, 1992, выдавецтва “Мас%
тацкая літаратура”), быў актыўным сяб%
рам Беларускага клюба “Сябрына” ў
Вільні.

13%га ліпеня 1990 году Янкі Багдановіча
ня стала. Але засталася памяць – памяць,
якую так будзіў Янка Багдановіч у сваіх
чытачах і якую павінны захаваць аб ім мы
– ягоныя нашчадкі. І ня толькі захаваць,
але і перадаць наступным пакаленьням.
Гэта ім былі адрасаваныя словы Янкі Ку%
палы, якія красаваліся, як дэвіз маладых
адраджэнцаў, на тытульным аркушы вы%
даванага ім “Шляху Моладзі”: 

Падымайся зь нізін сакаліна сям’я
Над крыжамі бацькоў, над курганамі,
Занімай, Беларусь, маладая мая,
Свой пачэсны пасад між славянамі. 
Янка Багдановіч пражыў доўгае, вельмі

няпростае, насычанае падзеямі таго бур%
лівага часу жыцьцё, але ён не зламаўся,
не здрадзіў ідэалам сваёй маладосьці і да
скону захаваў пачуцьцё ўласнай год%
насьці і любоў да людзей. 

17%га ліпеня сёлета – у суботу – Вілен%
скае беларускае таварыства палітычных
вязьняў і ссыльных наведала, з нагоды
20%х угодкаў сьмерці, магілу Янкі Багда%
новіча, прах якога спачывае на могілках
“Саўлес”, што на Антокалі, усклала да
помніка па ім і ягонай жонцы кветкі, за%
паліла сьвечкі, сфатаграфавалася.

Валянцін Стэх падзяліўся сваімі ўспа%
мінамі аб гэтым незвычайным чалавеку,
расказаў пра ягоны жыцьцёвы шлях і на%
канаваныя яму лёсам выпрабаваньні.

Падчас сьціплага жалобнага абеду, які
адбыўся пасьля ў адпаведна аформленай
кавярні “Саква”, што непадалёку ад могі%
лак, прагучалі: гімн “Магутны Божа” ў
выкананьні Андрэя Старавойтава, маліт%
ва за спачын ягонай душы, працяг ус%
памінаў.

Зразумела, што адбывалася ўсё гэта
пад знакам хрысьціянскай і беларускай
нацыянальнай сімболікі. 

Валянцін СТЭХ,
Cтаршыня Віленскага беларускага тава2

рыства палітычных вязняў і ссыльных

У Варшаве ў выдавецтве “Беларус�
кія Ведамасьці” выйшла кніга Сяргея
Навумчыка і Зянона Пазьняка “Дэпу�
таты Незалежнасьці”. У ёй адлюстра�
ваныя падзеі 1990�1991 гадоў. 

“Наша кніга прымеркаваная да 20%
годзьдзя аднаўленьня незалежнасьці Бе%
ларусі, якое будзе адзначацца праз год, –
паведаміў з Прагі Сяргей Навумчык у
інтэрвію “Белорусским новостям”. – 25
жніўня 1991 году – важная дата ў бела%
рускай гісторыі. Можа быць, самая важ%
ная, бо менавіта ў гэты дзень ажыць%
цявілася мара пакаленьняў беларусаў – з
гэтага моманту Беларусь існуе як неза%
лежная краіна”. 

Сяргей Навумчык падкрэсьліў: “Канеч%
не, 19 гадоў – вельмі малы тэрмін для та%
го, каб грамадзтва ўсьвядоміла сапраўд%
нае месца гэтай падзеі, але абавязак яе
ўдзельнікаў – зафіксаваць усё для гісто%
рыі. Так, захаваліся стэнаграмы пасе%
джаньняў Вярхоўнага Савету, але што
ўплывала на прыняцьце рашэньняў, як
выпрацоўвалася тактыка – у стэнаграме
не адлюстравана, пра гэта могуць распа%
весьці толькі непасрэдныя ўдзельнікі”. 

Са словаў суразмоўцы, “акрамя аналізу
працэсаў таго часу і іх уплыву на сёнь%
няшняе становішча, дасьледваньня пера%
емнасьці ідэі незалежнасьці ад ВКЛ і
БНР, нам з Пазьняком падалося мэта%
згодным разбурыць некаторыя міты, якія
ўзьніклі за апошнія гады. Напрыклад, пра
тое, што Захад нібыта падтрымліваў па%

мкненьне савецкіх рэспублік да сувэрэні%
зацыі (на самой справе актыўна і пасьля%
доўна перашкаджаў), ці што Станіслаў
Шушкевіч быў прыхільнікам незалеж%
насьці”. 

Насамрэч, паводле Сяргея Навумчыка,
у 1990%1991 гадах Шушкевіч “не ўспры%
маў ідэю незалежнай Беларусі і крытыка%
ваў БНФ за тое, што мы гэтага дамага%
ліся”. 

”Асобны разьдзел,
– паведаміў Навум%
чык, – прысьвечаны
Васілю Быкаву, чыя
маральная падтрым%
ка была для нас
вельмі важнаю. І, ка%
нечне, мы пішам пра
сваіх калегаў – дэ%
путатаў Апазыцыі
БНФ, дзякуючы
якім сталася магчы%
май перамога 25
жніўня 1991 году”. 

А вось што сказаў
пра новае выданьне
ў інтэрвію “Белорус%
ским новостям” з
Варшавы Зянон
Пазьняк: “У дэма%
кратычнай беларус%
кай дзяржаве пры
легітымнай беларускай уладзе пра вя%
лікую гістарычную падзею здабыцьця не%
залежнасьці было%б ужо напісана шэраг
акадэмічных манаграфіяў і мноства дась%
ледваньняў. Былі%б зьнятыя кінафільмы і
пастаўленыя спэктаклі аб рэалізацыі
двухсотгадовай барацьбы нацыі. Гіста%

рычных асобаў і змагароў, датычных да
гэтай вялікай перамогі, ведалі%б усе. 

На жаль, сталася тое, што сталася.
Краіна трапіла ў пастку ўнутранай акупа%
цыі, прамаскоўскай палітыкі і антыбела%
рускага рэжыму. Вынішчэньне беларус%
кай культуры, школы, мовы, навукі, гіста%
рычнай памяці стала галоўнай палітыкай
антыбеларускай улады. Вялікія падзеі Бе%
ларускай нацыянальнай рэвалюцыі 1990%

1991 гадоў сталі та%
тальна замоўчваць,
вытоптваць факты,
зьнішчаць дакумэнты
і матэрыялы, фальсы%
фікаваць дзейнасьць
асобаў, зьневажаць
барацьбу за волю і не%
залежнасьць, паклёп%
нічаць на змаганьне і
перамогу Народнага
Фронту”. 

Са словаў З. Пазь%
няка, “праз 19 гадоў
пасьля здабыцьця не%
залежнасьці ў збоча%
ным, перавернутым
сьвеце і душнай ат%
масфэры рэжыму вы%
расла пакаленьне бе%
ларусаў, якія ўжо жы%
вуць у незалежнай

краіне, але ня ведаюць, як была здабытая
нашая сувэрэнная свабода і які цяжкі і
доўгі быў да яе шлях. Нічога ня ведаюць
пра тое, што яшчэ нават ня стала нашай
гісторыяй. Што абазначае такое няве%
даньне для будучыні нацыі – лепш не ка%
заць”. 

Палітык таксама зазначыў: “Вядома,
дасьледваць і апісаць працэсы змаганьня
і здабыцьця незалежнасьці павінны%б
былі прафэсійныя гісторыкі, якія разь%
біраюцца і разумеюць, што такое нацыя%
нальная палітыка, заснаваная на нацыя%
нальных інтарэсах. Аднак антыбеларускі
рэжым за 16 гадоў душэньня грамадзтва
вытравіў нацыянальную гістарычную на%
вуку, загнаў яе ў падпольле, напладзіў
павярхоўных недавучак, выхаваных на
“гістарычных ведах” пра “Скарыну ў
Піцеры”. 

Паводле Зянона Пазьняка, “усё гэта
ёсьць той антыгістарычны фон, які пры%
мушае заняцца аналізам і гістарычным
асэнсаваньнем падзеяў саміх удзельнікаў
нядаўняй барацьбы за нацыянальную
свабоду і дзяржаўную незалежнасьць”. 

Так, падкрэсліў палітык, “зьявіліся
“Сем гадоў Адраджэньня, альбо фрагмэн%
ты найноўшай беларускай гісторыі (1988%
1995)” Сяргея Навумчыка, мае працы
“Новае стагоддзе”, “Нацыянальныя каш%
тоўнасьці”, “Беларуска%расейская вай%
на”, “Прамаскоўскі рэжым”, “Развагі”,
“Цяжкі час”, нядаўняя праца пра пры%
няцьце Дэклярацыі аб суверэнітэце Бела%
русі і, нарэшце, нашая сумесная кніга
“Дэпутаты незалежнасьці”. 

”Тут, у гэтай кнізе (напісанай да нады%
ходзячага дваццацігодзьдзя незалеж%
насьці Беларусі), аналіз, асэнсаваньне і
ўспаміны злучаныя ў адно, прытым пака%
заныя з двух пунктаў бачаньня двума асо%
бамі – дэпутатамі Апазыцыі БНФ, якія
былі тады ў цэнтры падзей”, – сказаў Зя%
нон Пазьняк.

Паводле naviny.by
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палітыцы захопу Беларусі, аказалася па%
ранойная, усепаглынаючая цяга Лука%
шэнкі да аўтарытарнай улады. Ён зразу%
меў (да яго дайшло), што здача дзяржавы
стане канцом ягонага кіраваньня.

У 2005 годзе Масква зьмяніла тактыку.
Сутнасьць новай крамлёўскай палітыкі
можна акрэсьліць як “прымушэньне да
здачы Беларусі пад Расею”. Масква вы%
рашыла выкарыстаць паталёгію ўзурпа%
тара да аўтарытарнай улады і паставіць
яго пад пагрозу страты гэтай улады, каб,
ратуючыся, ён здаваў Маскве беларус%
кую маёмасьць, эканоміку, заводы, прыя%
рытэты, зямлю і г. д., пакуль усё не пя%
ройдзе ў лапы мафіёзнай Масквы і пакуль
ад беларускага сувэрэнітэту нічога не за%
станецца. Масква пачала газавыя, нафта%
выя, малочныя, цукровыя, мясныя і т. п.
войны з рэжымам, стала выстаўляць прэ%
тэнзіі на беларускія заводы і газаправо%
ды, павышаць цэны на нафту ды газ і г. д.,
словам, пачала палітыку заганяньня
ўзурпатара ў кут, хапаньня яго за горла (з
наступным патрабаваньнем тыпу “каша%
лёк альбо жыцьцё”, то бок – улада).
Гэткім чынам была падрыхтаваная для
яго “мытная пастка”.

Тут разбой без правілаў. Але такія ў іх
норавы. Прэлюдыяй да заганяньня ў “паст%
ку” паслужыла чарговая газавая вайна,
якую Масква распачала штучна, як ка%
жуць, “на роўным месцы”. Масква шан%
тажавала ўзурпатара груба і цынічна. На%
ват пракруцілі па расейскім тэлебачаньні
даўно падрыхтаваныя фільмы з паказам
ягонай, узурпатара, жорсткасьці, неаду%
каванасьці і хлусьні (намякаючы на матэ%
рыяльную непадтрымку ў выбарах).

Вынік быў дасягнуты. Узурпатар падпі%
саў статут і ўсе ўмовы “грабавога” для
Беларусі “мытнага саюзу” з Расеяй і Ка%
захстанам. Расейцы зрабілі, аднак, яму
пэўную палёгку (да 2011 году) з пошлі%
намі на нафту і заплянавалі іншыя часо%
выя саступкі.

Я кажу “заплянавалі”, бо з таго часу,
як Масква схапіла ўзурпатара за горла,
ён стаўся для яе залатой курыцай, што

пачне несьці залатыя яйкі. Душачы яго,
яна рупіцца, каб ён застаўся пры ўладзе ў
Беларусі. Гэтакі ён Крамлю вельмі па%
трэбны. Гэта кліент, якога “захамуталі”.
Засталося толькі гнаць яго пугаю перад
сабою, пакуль усё ні аддасьць. І толькі та%
ды, калі ўсё аддасьць, яму канчаткова да%
дуць каленам пад адно месца (маўляў, гэ%
таму “апошняму дыктатару ў Эўропе”)
на радасьць новым беларускім дэмакра%
тычным рабам.

Пры гэтым Масква пачала адкрыта
зьвяртацца да масавах інстынктаў і да ма%
савага няведаньня закулісься крамлёўс%
кай палітыкі, сцьвярджаючы, што яна фі%
нансуе лукашысцкі рэжым, што дала яму
за ўвесь час 50 мільярдаў даляраў і што
больш фінансаваць яго ня хоча, хай пла%
ціць, маўляў, за нафту і газ па высокіх цэ%
нах; прытым стварае ўражаньне, што яна
бескарысна давала яму мільярды (от так
сабе, ад “дабрыні”), а ён, няўдзячны,  спа%
жывае іхныя грошы, ды яшчэ й “вякае”.

Людзі, якія цікавацца палітыкай, павін%
ны, аднак, ведаць, што ў дрэннай паліты%
цы (назавём гэта так) прынята купляць
“неабходныя паводзіны” палітычных лідэ%
раў, урадаў і, адпаведна, цэлых дзяржаў.
На гэтым некалі добра набіў руку Савецкі
Саюз, рухаючы камунізм ва ўсім сьвеце.
Злучаныя Штаты, напрыклад, распачына%
ючы ў 2001 г. вайну ў Аўганістане, купілі
разрыў дыпляматычных адносінаў Пакі%
стану з Талібанам і спрыяньне прэзыдэнта
Мушарафа за 40 мільярдаў даляраў (ска%
саваўшы дзяржаўны доўг Пакістану). Тут
– шырокая шкала паводзінаў, ад прагма%
тызму да міжнароднай карупцыі  і нацыя%
нальнай здрады (якая аплочваецца).

Дачыненьні Лукашэнкі з Крамлём ук%
ладваюцца ў схему нацыянальнай здра%
ды, якая дорага каштуе ў палітычнам зла%
чынным сьвеце. Ведаючы гэта, Лукашэн%
ка абураецца, што прадзешавіў. Масква
тым часам, прывыклая хапаць задарма,
лямантуе, што пераплаціла. Прытым крык
быў узьняты Масквою пасьля таго, калі
ўзурпатар выканаў усе істотныя ўмовы на%
цыянальнай здрады – перавёў беларускую
вытворчасьць і энэргетыку на расейскі газ,
пераарыентаваў усё спажываньне энэр%
гарэсурсаў на расейскія крыніцы дастаў%
кі, пераарыентаваў усю вытворчасьць бе%
ларускіх тавараў на расейскі рынак і ра%
сейскага спажыўца (вытворчасьць мяса,

напрыклад, амаль на 100%) і самае га%
лоўнае – падарваў асновы існаваньня і
разьвіцьця беларускага нацыянальнага
духу (разбурэньне нацыянальнай школы,
асьветы, адукацыі, навукі, культуры, кніга%
выдавецтва і друку, забарона нацыяналь%
най сымболікі, вынішчэньне беларускай
мовы і грамадзянскай супольнасьці). Па%
літыка этнацыду працягваецца.

Так што “не задарам” Масква заплаці%
ла свае нікчэмныя мільярды Лукашэнку,
а за яго  антыбеларускую і прамаскоў%
скую палітыку, за нацыянальную здраду.
Масква ведала, што рабіла, за што пла%
ціла і чаму нелегетымны рэжым прызна%
вала. (Дарэчы, калі палічыць ўсё ў тавар%
ным, эканамічным эквіваленце, то, аказ%
ваецца, што нічога Расея і не пераплаціла
ўзурпатару, нават сама засталася пры вы%
гадзе. Падтрымка яго дзеля расейскіх
палітычных інтарэсаў была відавочнаю.
“Ён, вядома сукін сын, – пісалі расейскія
цынікі (“Коммерсант”), – але наш сукін
сын”.) Цяпер Крэмль вырашыў сваёй “да%
вальнай” палітыкай скарыстацца, так%бы
мовячы, вярнуць свой капітал і забраць
усё астатняе (беларускае).

Расейская агентура (і розныя адукава%
ныя прафаны, якіх заўсёды хапае) зараз
пачалі распускаць чуткі, што “усё”, фініш
– Масква, быццам%бы, кінула свайго са%
трапа і больш ня будзе яго падтрымлі%
ваць; канец ягонаму “прэзыдэнцтву”. На%
ват заходнюю “ляжачую” агентурную
“шацію” паднялі, і яна пачала папісываць
за мяжой кшталтам, што нібыта Эўра%
зьвяз і Масква дамовіліся разам “тапіць”
Лукашэнку. 

Маштаб загону, “дзічыны”, канешне,
ўражвае. Але гэта не “канец”, а толькі
працяг шантажовага ціску на ўзурпатара.
Будуць яшчэ крытычныя фільмы, артыку%
лы, пагрозы, “разьвенчваньні”, каб баяў%
ся і здаваўся, згаджаўся на расейскі ру%
бель для Беларусі, на “адзіную” эканаміч%
ную прастору з Расеяй, на продаж за бяс%
цэнь беларускіх прадпрыемстваў і г. д.
Масква ня выпусьціць цяпер свайго за%
шворанага кліента, будзе яго палохаць і
старацца  зноў пасадзіць на царства ў Бе%
ларусі. (Але Беларусь – ня царства.)

Калі я кажу пра небясьпеку ягонага іс%
наваньня ва ўладзе для ўсіх нашых нацы%
янальных інтарэсаў, для ўсёй Беларусі,
то цяпер гэтая небясьпека дасягнула

прынцыповага значэньня. Трагедыя на�
шай краіны ў тым, што яе лёсам і лё�
сам усяго грамадзтва распараджаец�
ца адзін недалёкі, некантралюемы,
малаадукаваны і антыкультурны ча�
лавек. Такога нельга цярпець, бо пата%
лягічны працэс здачы краіны ўзамен за
ўладу ўзурпатара пачынае набываць но%
выя рэальныя і пагрозьлівыя формы.

Істотны і галоўны аргумант для белару%
саў у тым, што рэжым нелегітымны і не%
законны. Лукашэнка – захопнік, узурпа%
тар улады, яго “прэзыдэнцтва” нелегі%
тымнае і незаконнае, непрызнанае баль%
шынёй беларусаў і міжнароднай суполь%
насьцю. Заключаючы пагадненьні з та�
кою асобаю, маскоўцы павінны ведаць,
што яны робяць зьдзелку са злодзеем.
Беларусы не прызнаюць такіх зьдзелак.

Але пакуль узурпатар застаецца на па%
садзе, Масква будзе нішчыць нашую кра%
іну. Лукашэнка ня мае права і не павінен
удзельнічаць у выбарах. Пра гэта намі
афіцыйна заяўлена. Ягоны ўдзел у выбар�
чым працэсе аўтаматычна павінен вы�
клікаць байкот выбараў з боку выбар�
шчыкаў, бо такія выбары незаконныя.

Змагаючыся зь цемраю прамаскоўскага
рэжыму, аб’яўляючы байкот яго фальшы%
вым выбарам, мы, беларусы, павінны
сьведчыць, што мы хочам мець беларус%
кую ўладу, такую ўладу, дзейнасьць, кіра%
ваньне і справы якой будуць павернутыя
да інтарэсаў беларускай дзяржавы і ўсяго
беларускага грамадзтва. Гэта такая ўла%
да, якая кіруецца нацыянальнай ідэяй
дзеля дабра ўсяго народу і кожнага чала%
века, якая не кідаецца то на Ўсход, то на
Захад, не шукае апекуноў, крэдытораў і
грантадаўцаў, а працуе і жыве з уласным
народам, верыць у ягоныя здольнасьці і
сілы, дапамагае яму адукавацца, узбага%
ціцца, рэалізавацца ў свабодзе і нацыя%
нальнай культуры.   

Рыхтуймася да байкоту. Гэта першы
крок, які паспрыяе салідарнасьці нашага
грамадзтва ў барацьбе з узурпацыяй ула%
ды. Выбараў няма. Гэта ўсе кажуць. На%
ват апазыцыйныя імітатары гэта прызна%
юць (заклікаючы адначасна на фальшы%
вае галасаваньне).

Мы павінны ўзмацніць нашую працу па
падрыхтоўцы і прапагандзе байкоту неза%
конных выбараў прэзыдэнта. Усе за бай%
кот! Ніхто – на фальшывыя выбары!

Кіраўніцтва Нью%Ёрскага аддзелу
БАЗА з%за праблемаў, зь якім яно
сутыкнулася цягам апошняй пары

гадоў, і вынікам якіх стала немагчымасьць
правядзеньня БАЗАўскіх імпрэзаў у па%
мешканьнях беларускіх установаў, якія
існуюць ў Нью%Ёрку, вырашыла правесьці
свой чарговы сход у адным з гарадзкіх
паркаў, Форэст Парку ў Кўіньсе.

Невялікія праблемы з даездам да незна%
ёмага месца не перашкодзілі сябрам ад%
дзелу прыехаць на сход, што прайшоў у
выглядзе сяброўскага пікніку. Была маг%
чымасьць падсмажыць шашлыкі, каўбас%
кі, пагуляць у валейбол, падзяліцца апош%
німі навінамі з сябрамі і знаёмымі.

Мяркуючы па здымку, дасланаму ў рэ%
дакцыю, БАЗАўцы добра правялі час.

Заканчэньне з бачыны 1

Здымак С. Вашкоўскага

““ППррыыммуушшээннььннее  ддаа
ззддааччыы  ссууввээррээннііттээттуу””

Á
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Ня так даўно ў Раўбічах
у загараднай рэзыдэн%
цыі амбасадара ЗША ў

Беларусі адбыўся рок%фэст ”Ам%
басовічша%2010”. Як паведамілі
арганізатары імпрэзы – прад%
стаўнікі амэрыканскага дыпля%
матычнага корпусу – гэты фэст
быў апошнім на гэтым месцы.
Справа ў тым, што амбасада ад%
маўляецца ад сваёй загараднай
рэзыдэнцыі, а гэты факт ставіць
пад сумніў правядзеньне “Амба%
совішча” ў наступныя гады ме%
навіта тут.

Сумная навіна пра будучыню
такога важнага для нацыяналь%
нага рок%руху фэсту яшчэ раней
выклікала дыскусію наконт та%
го, ці чакаць правядзеньня гэтай
музычнай дзеі ў бягучым годзе.
Але амэрыканскія сябры бела%
рускай рок%музыкі ўсё%ж выра%
шылі правесці апошні фэст у
Раўбічах, каб зусім не псаваць
настрой музыкам і шчырым пры%
хільнікам беларуска%амэрыкан%
скага культурніцкага дыялёгу.

Дзеля гэтага было вырашана
зьмяніць фармат музычнай праг%
рамы фэсту: замест конкурсу
прапанаваць слухачам канцэрт
мінулагодніх пераможцаў “Ам%
басовішча”. Гэтая навіна ня
зьменьшыла цікавасьці да му%
зычнай праграмы фэсту, і
шматлікія запрошаныя госьці з
задавальненьнем запоўнілі пля%
цоўку рэзыдэнцыі амбасады,
упрыгожанай вялізарным зорна%
паласатым сьцягам Злучаных
Штатаў Амэрыкі.

Часовы павераны ў справах
ЗША ў Беларусі Майкл Скэн%
лан адзначыў, што ён ўпэўнены
ў станоўчым лёсе фэсту, але ня
ў тым, што ў будучым ён адбу%
дзецца ў Раўбічах. Больш за два
гады ў Беларусі няма амэрыка%
нскага амбасадара і ўтрымлі%
ваць загарадную рэзідэнцыю
стала вялікаю раскошаю. Тым
ня менш, за шасьцігадовую гіс%
торыю фэсту на ягонай сцэне
выступіла каля 60 беларускіх
гуртоў. “Амбасовішча” стала са%
праўднаю пляцоўкаю для блізка%
га знаёмства беларускіх слуха%
чоў і выканаўцаў з амэрыкан%
скай некамэрцыйнай музыкай.
Нагадаю, што госьцем “Амба%
совішча%2007” стаў world%music%
гурт FOX TRIO са штату Канзас,
у 2009 годзе беларусы пазнаё%
міліся з творчасьцю арт%рок%гур%
та The Gifted Children са штату
Нью%Ёрк, што зробіла фэст уні%
кальнаю музычнаю зьяваю на
ўсёй постсавецкай прасторы.

Мо таму, што было адчувань%
не гістарычнасьці моманту, му%
зыкі зь вялікаю сур’ёзнасьцю па%
дыйшлі да сваіх выступаў. Пер%
шы ўдзельнік канцэртнай пра%
грамы заключнага “Амбасовіш%
ча” – гурт “Хуткі смоўж” са
Слаўгараду – прапанаваў як вя%
домыя па мінулагодняму фэсту
гіты, так і новыя кампазыцыі.
Слухачы воплескамі прынялі іх%
ныя новыя песьні сатырычнага
кшталту: “Малако”, “Пра газ”
ды іншыя творы. Было заўваж%
на, што мінулы год для слаўга%

радзкіх выканаўцаў не прайшоў
дарма: музыкі набылі новыя вы%
канаўчыя магчымасьці і тое, што
ў музыцы завецца грувам. Мо
таму аранжыроўкі да песьняў
“Хуткага смаўжа” сталі разна%
стайнейшымі і прывабнейшымі.
Вялікую ролю ў гукавой палітры
гурта адводзіцца духавой групе,
артыстычнае выканьне якой на%
дае канцэрту гурта рысы вясёла%
га, пазытыўнага музычнага шоў.
Выступ слаўгарадскага “Хутка%
га смаўжа” адцягнуў увагу бела%
рускіх слухачоў ад сумных раз%
вагаў пра далейшы лёс “Амба%
совішча” і ўзняў агульны фэсты%
вальны настрой...

Наступупны госьць “Амбасо%
вішча” – пераможцы фэсту “Бе%
ларуская бардаўская восень%
2007” гурт “Босае сонца”. Ма%
ладыя музыкі “Босага сонца” ад%
даюць перавагу акустычнаму гу%
чаньню і песьням лірычнага
складу. Выступ выканаўцаў,
што прадставілі рок%праграму ў
драйвава%электрычным гучань%
ні, выклікаў падвышаную цікаў%
насьць слухачоў. Адно, чаго не
хапала ў гэты дзень “Босаму
сонцу” і салісту Алесю Зайцаву,
дык гэта больш рокавых рысаў
іхным сьпевам.

Гурт “Кальмары” зь Бярозы,
што ў Берасьцейскай вобласьці
– даўнейшы ўдзельнік “Амбасо%
вішча”. І гэтым разам арганіза%
тары фэсту запрасілі гэтую ня%
ўрымсьлівую каманду, якая вы%
конвае даволі простую, але рыт%
мовую музыку з тэкстамі гума%
рыстычнага напрамку. Пасьля
іхных песьняў стала відавоч%
ным, што “Кальмары” ўжо вы%
растаюць са свайго танцаваль%
на%забаўляльнага амплуа. Для
бярозаўскага гурта ўжо наблі%
жаецца час, калі яны могуць
стаць даволі заўважнымі гульца%
мі як на рэгіянальным узроўні,
так і ў агульнай нацыянальнай
рок%плыні.

Чаканым ўдзельнікам фесты%
вальнай праграмы “Амбасовіш%
ча%2010” стаў гурт “У нескладо%
вае”, які зусім нядаўна дэбюта%
ваў удзелам у запісе саўнд%трэку
для новай мастацкай стужкі
“Беларусьфільму” “Дастыш
фантастыш”. Няхай гэты, быц%

цам%бы “беларускі”, фільм не
прэтэндуе і на мізэрны ўнёсак у
нацыянальную кіна%скарбонку
(як і большасьць цяперашніх
стужак “Беларусьфільму”), му%
зыкі з задавальньнем працавалі
над запісам музыкі да яго. Бо гэ%
та быў рэдкі ў нашай краіне
прыклад і вопыт супрацоўніцтва
кінематаграфістаў і айчынных
рок%музыкаў. Што тычыцца гур%
та “У нескладовае”, то ягоныя
ўдзельнікі занятыя ня толькі
агучваньнем кіна%стужак, але і
прасоўваньнем беларускамоў%
най музыкі ў Расеі (!). Ці будуць
цікавымі разбэшчаным “пап%
сою” расейскім слухачам бела%
рускія мэлёдыі, пакажа час. Але
відавочна адно: для беларускіх
слухачоў “У нескладовае” стала
адкрыцьцём бягучага году.

Гурт “Dali” двойчы перамагаў
у конкурснай праграме “Амба%
совішча” і пры тым гэты вынік
быў імі дасягнуты менавіта з да%
памогаю беларускамоўных гі%
тоў, якія прыцягнулі ўвагу слу%
хачоў да творчасьці гурта. І якім%
жа было расчараваньне, калі
“Dali” гэтым разам ня выканаў
ніводнай песьні па%нашаму. На%
жаль, сярод некаторых выканаў%
цаў назіраецца і такая тэндэн%

цыя: у пагоні за ўяўным посьпе%
хам артысты забываюцца на са%
мае галоўнае – павагу да сваіх
каранёў і галоўны складнік іх%
няй творчасьці – родную мову!
Добра, што лідэру “Dali” Вікта%
ру Рудэнку выпала магчымасьць
рэабілітаваць сябе ў складзе
гурта “Ў нескаладовае”, куды
яго запрасілі ў якасьці вакаліс%
та.

Спэцыяльны музычны госьць
“Амбасовішча%2010”, якога на
гэты фэст запрасіла амбасада
ЗША – гурт “The Bishops” з го%
раду Амаха, штату Нябраска.
“The Bishops” выконваюць песь%
ні ў такіх пазытыўных стыліс%
тычных напрамках, як рэгі, ска і
рокстэдзі. Карані гэтай музыкі
трэба шукаць у мэлёдыях і рыт%
мах Ямайкі, Карыбскіх выспаў,
краінаў Паўночнай і Латынскай
Амэрыкі, афрыканскага канты%
нэнту...

І вось, пасля выступаў бела%
рускіх музыкаў на сцэну “Амба%

совішча” выйшлі ганаровыя
госьці – гурт “The Bishops”.
Амэрыканскія музыкі прадэман%
стравалі высокі выканаўчы
ўзровень і пад гучныя воплескі
беларусаў выканалі шэраг рыт%
мічных кампазыцыяў, якія пака%
залі слухачам іхняе разуменьне
музыкі рэгі і ска. Стала відвоч%
ным, што ў “The Bishops” шмат
агульнага зь беларускімі выка%
наўцамі з гурта “Хуткі смоўж”.
Розьніца толькі ў тым, што пер%
шая каманда – выкарыстоўвае
шмат прыёмаў амэрыканскай
народнай музыкі кантры, а бе%
ларусы – абапіраюцца на мэлё%
дыку нацыянальнага фальклё%
ру.

Не сакрэт, што многія нашыя
суайчыньнікі пад уплывам ра%
сейскіх шавіністычных СМІ, па%
кутуючых на відавочны комп%
лекс нацыянальнай непаўнавар%
тасьці, звысака адносяцца да
грамадзянаў Злучаных Штатаў
Амэрыкі: маўляў, ну што зь іх
узяць – “амэрыкосы”. Шкада,
што ў гэтую недарэчную гульню
ўцягваюцца і некаторыя белару%
сы. Вось, упоперак гэтым палі%
тызаваным меркаваньням, амэ%
рыканскія музыкі прадэмантра%
валі слухачам ня толькі ары%
гінальны погляд на пазытыўныя
музычныя стылі, але і прыклад
адкрытых чалавечых адносінаў.

Трэба было бачыць, зь якім імпэ%
там амэрыканцы вялі прафэсій%
ны дыялёг з беларускімі музыка%
мі, дапамагалі адладзіць гук, зь
сяброўскіх пазыцый сачылі за
выступамі ўдзельнікаў “Амба%
совішча”, дзяліліся сваім музыч%
ным вопытам, фатаграфаваліся.
А яшчэ, зь цікаўнасьцю аглядалі
маляўнічыя раўбіцкія краявіды,
каштавалі піва беларускіх бро%
вараў...

Цяпер у Беларусі канцэрты
амэрыканскіх артыстаў не такая
ўжо і рэдкасьць: зусім нядаўна ў
клюбе “Рэактар” адбыўся кан%
цэрт metal%гурта са Злучаных
Штатаў Амэрыкі OBITUARY, а
на сцэне залі “Менск%Арэна” ча%
каецца грандыёзнае рок%шоў ад
LIMP BIZKIT… Але практыка
правядзеньня “Амбасовішча”,
на які запрашаюцца прадстаўні%
кі “іншай” – некамэрцыйнай
амэрыканскай музыкі – вялікае
дасягненьне арганізатараў фэс%
ту і заўважны крок да культур%
нага ўзаемаразуменьня. Мо та%
му мэты “Амбасовішча”, як
культурнага маста паміж нашы%
мі народамі, падаюцца пэрспэк%
тыўнымі, а працяг фэста ў буду%
чым – ня такім ўжо фантастыч%
ным!

Анатоль МЯЛЬГУЙ
http://mialguj.livejournal.com

““ААммббаассооввіішшччаа””::  
ffeesstt  mmuusstt  ggoo  oonn!!

ББееллааррууссккаа--ааммээррыыккааннссккіі
ккууллььттууррннііццккіі  ддыыяяллёёгг

“Bishops” 

“Bishops” 

“Босае сонца” 
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MMiicchhaall  GGiieeddrroojjcc.. Crater’s
Edge. London, 2010. 199 бач.

Род Гедройцяў – гэта ста%
ры літоўскі княжацкі
род, які ўзгадваецца яш%

чэ ў XIII стагодзьдзі. З часам
яны прынялі каталіцкую веру,
польскую мову і культуру, і ста%
ліся вялікімі мужамі ў Вялікім
Княству Літоўскім. Сярод іх бы%
лі палкаводцы, япіскапы, адміні%
стратары, кашталяны, марша%
лы, губэрнатары, судзьдзі, літа%
ратары і г. д.

Адзін з нашчадкаў заслужана%
га роду, Міхал Гедройць, які жы%
ве ў Англіі, напісаў кнігу па%ан%
гельску пад назваю “Crater’s
Edge”, што значыць “край кра%
тэра”. Міхал нарадзіўся ў ма%
ёнтку Лобзаў (Lobzow), як зна%
ходзіцца каля мястэчка Дзярэ%
чын у Гродзенскай вобласьці.

У 1926 годзе цёткі Міхала Гэ%
лена і Марыя Палубінскія аддалі
свае маёнткі ў Лобзаве і Котчы%
не сваім родным Тадэвушу і
Ганьне Гедройцям (бацьку і маці
Міхала). Маёнткі складаліся са
зруйнаванага двара і зямлі, ра%
зам каля 2000%2400 гэктараў.
Усё было запушчанае, занядба%
нае, зруйнаванае ваеннымі па%
дзеямі 1914%1921 г.г. і несумлен%
нымі адміністратарамі. Маёнткі
былі ў даўгах...

Напружанаю працаю і зь вялі%
кімі клопатамі сп%ва Гедройцяў
пачало аднаўляць двор і маёнткі.
Пасадзілі вялікі сад, пасеялі
збожжа, залажылі малачарню,
пчалярню, якія давалі прыбы%
так, на так патрэбныя ў тыя ча%
сы выдаткі. Гэтыя высілкі давалі
таксама працу мясцовым бела%
русам. Тут трэба дадаць, што
ўласьнік маёнтку Тадэвуш Гед%
ройць з%за сваіх дзяржаўныі і
прафэсійных абавязкаў не заў%
сёды бываў у Лобзаве. Гэта%ж
тычыцца і ўсёй іхняй сям’і, якая
таксама стала не жыла ў Лобза%
ве.

Так жылі яны спакойна аж да
прыходу Саветаў у верасьні
1939 году.

Тадэвуш Гедройць – царскі і
польскі афіцэр, выпускнік эліт%
нага ліцэю Дзямідава 1916 г.,
юрыст, палітык, польскі сэна%
тар, адміністратар, земляўлась%
нік, чалавек высокай культуры і
добрага сэрца, быў арыштаваны
Саветамі ў верасьні 1939 г. Спа%
чатку яго трымалі ў Дзярэчыне,
потым у Слоніме і Менску. Ту%
рэмныя камэры былі набітыя
людзьмі як селядцамі, зь недахо%
пам сьвежага паветра. Зь іх вы%
клікалі вязьняў на бясконцыя
“дапросы”...

Пасьля нападу Нямеччыны на
Савецкі Саюз зьняволеныя Мен%

скай турмы былі накіраваныя
пешкам і пад канвоем на ўсход.
Па дарозе тыя, хто аслаблі й не
маглі ісьці, былі забітыя НКВД%
ыстамі. Забіты быў і Тадэвуш
Гедройць недзе каля Ігумена
(Чэрвеня) праўдападобна
26.06.1941 г. 

Варта тут успомніць наступ%
нае. 1 верасьня 1939 г. Нямеч%
чына напала на Польшчу, а 17
верасьня 1939 г. Чырвоная ар%
мія перайшла польска%савецкую
мяжу.  У беларускіх вёсках па%
чалі арганізоўвацца прасавецкія
камітэты зь мясцовых людзей.
Гэтыя “камітэтчыкі” абыходзілі%
ся са сп. Гедройцем гуманна і па%
людзку. Яны нават ахоўвалі
сям’ю Гедройцяў ад нападу роз%
ных прайдзісьветаў, які там зьяў%
ляліся зь іншых аддаленых мяс%
цовасьцяў. Зацытую тут аўтара
кнігі.

“Яшчэ адна напружаная ноч
наступіла. У ночы, маёй апош%
няй у Лобзаве, я спаў на канапе
цалкам апрануты, камітэтчыкі
раптоўна атрымалі паведамлень%
не, што крымінальная банда з
іншых і аддаленых мясцовась%
цей набліжаецца да двара, каб
адпомсьціць “ворагам народу”.
Вяскоўцы з Лобзава зараз%жа
прыйшлі ў поўным складзе і су%
тыкнуліся зь няпрошанымі гась%
цямі ля задняга ўваходу ў парк і

прагналі іх адтуль. Жыцьці Гед%
ройцяў – польскамоўных прад%
стаўнікоў старой улады – былі
ўратаваныя лобзаўскімі вяскоў%
цамі, дзякуючы добрым адносі%
нам, якія ўсталяваліся паміж імі
цягам папярэдніх трынаццаці га%
доў...”

13.04.1940 г. Саветы арышта%
валі і вывезьлі на выгнаньне ў
Паўночна%Казахстанскую воб%
ласьць мясцовасьць Нікалаеўка
рэшту сям’і Гедройцяў, г. зн. Мі%
хала, ягоную маці і дзьве ягоныя
сястры. Пасялілі іх у калгасе.
Жыцьцё было цяжкае, часам га%
ладавалі. Вялікаю дапамогаю
былі пачкі ад родных зь Вільні. 

Міхал пайшоў у мясцовую ра%
сейскую школу. Хутка апанаваў
расейскую мову і ўжо на другі
год вучобы стаў выдатнікам.

Сярод пасяленцаў у Нікалаеў%
цы былі палякі, беларусы і габ%
рэі. Добрымі словамі ўспамінае
Міхал Гедройць беларускую
сям’ю Навумовічаў, маці На%
дзею з дачкою Зосяю і сынам Ва%
лодзем. Потым да іх прыехаў На%
дзін муж. На жаль, Надзея па%
мерла ў Нікалаеўцы, дзе яе і па%
хавалі. 

30.07.1941 г. у Лёндане была
падпісаная дамова паміж СССР і
польскім урадам, паводле якога
былыя польскія грамадзяне, па%
лонныя і цывільныя асобы, якія

апынуліся на тэрыторыі СССР,
атрымаюць амністыю і будуць
вызваленыя зь лягероў. У СССР
сфармавалася польскае войска
пад камандаваньнем генэрала
Ўладзіслава Андэрса (былога
царскага афіцэра). Гэтае войска,
а разам зь ім і шмат цывільных
асобаў, выехала ў 1942 г. у Іран.
Сярод іх была і сям’я Гедройцяў.

На пачатку 1944 г. Міхал Гед%
ройць прыехаў у Палестыну, дзе
паступіў у Юначую школу кадэ%
таў. Гэта была вайсковая школа,
якая давала поўную сярэднюю
асьвету з вайсковымі заняткамі.
Атрымаўшы атэстат у 1946 г., ён
пакінуў Палестыну і 01.08.1947
г. прыехаў у Англію. У Англію зь
Лівану прыплылі таксама яго%
ная маці і сёстры.

Кніга М. Гедройця вельмі ціка%
ва напісаная і ёсьць вартаснаю
ня толькі для гісторыкаў, але і
для ўсіх людзей, што цікавяцца
мінулым. Яна будзе добраю кры%
ніцаю інфармацыі як для поль%
скіх, так і для беларускіх дась%
ледчыкаў.

Цікавасьць кнізе дадаюць і 41
фатаздымак з розных часоў. На
здымку пяхотнай роты з 1946 г.
у Палестыне ёсьць і М. Гед%
ройць, а ў першым радзе другі
зьлева са сьцяжком – гэта ні%
жэйпадпісаны 

Міхась ШВЭДЗЮК

Ад нядаўняга часу на паліцах вілен%
скіх кнігарняў зьявілася ўнікаль%
нае выданьне – “Ivano Luckevi%

сiaus Kitabas / Китаб Ивана Луцкевича” з
падзагалоўкам “Помнік народнай культу%
ры літоўскіх татараў” (Інстытут летувіскай
мовы, Вільня 2009).

Тоўсты фаліянт на
800 старонак прысьве%
чаны аднаму з важней%
шых рукапісаў татараў
Вялікага Княста Літоў%
скага, Рускага і Жа%
мойцкага – кітабу Івана
Луцкевіча, які да 1945
году захоўваўся ў Бела%
рускім музеі імя І. Луц%
кевіча ў Вільні, а пазь%
ней быў перададзены
Бібліятэцы Акадэміі на%
вук Летувы. 

Акрамя факсіміле ру%
капісу, трансьлітэрава%
нага тэксту, перакла%
даў рукапісу на летувіс%
кую і расейскую мовы
выданне зьмяшчае так%
сама шэраг артыкулаў
аб рукапісе, праблемах трансьлітэрацыі і
прынцыпах перакладу.

У прадмове да выданьня, у прыватнасьці,
гаворыцца: “…Выбар рукапісу ў якасьці
аб’екту дасьледваньня абумоўлены не%
калькімі прычынамі. Па%першае, са знаход%
жаньнем І. Луцкевічам (1915) рукапісу ў
вёсцы Сорак Татараў (Віленскі раён) пачы%
наюцца інтэнсіўныя даследваньні культур%
най спадчыны летувіскіх татараў у міжва%
енны пэрыяд, які стаў пэрыядам нацыя%
нальнага адраджэньня татарскай суполь%
насьці Летувы. Па%другое, моўныя і фак%
тычныя даныя рукапісу дазваляюць ду%
маць, што аналізуемы тэкст ствараўся ў
той час, калі працэс моўнай асыміляцыі та%

тараў яшчэ ня быў завершаны, але сярод
татараў ужо былі людзі, якія ня ведалі мо%
вы сваіх продкаў і выкарыстоўвалі мову
іншанацыянальнага атачэньня ў якасьці
роднай. Гэта ў сваю чаргу надае асаблівую
значнасьць моўным сьведчаньням, якія
ўтрымоўваюцца ў помніку. І, нарэшце, у

сувязі з тым, што
зьмест кітаба надзвы%
чай багаты і разнастай%
ны, рукапіс можна лі%
чыць своеасаблівай эн%
цыкляпэдыяй жыцьця
мусульманаў Вялікага
Княства Літоўскага”.

У артыкуле “Палеа%
графічнае апісаньне ру%
капісу” сьцвярджаец%
ца, што “…Калі не пры%
маць пад увагу вельмі
нешматлікіх польскіх ці
польска%беларускіх
тэкстаў, рукапіс напіса%
ны на беларускай мове
з параўнальна невялі%
кай колькасьцю фанэ%
тычных і лексічных па%
лянізмаў…” 

У працы скарыстана сыстэма трансьлітэ%
рацыі, распрацаваная Антонам Антанові%
чам. 

Падрыхтавала выданьне доктар гумані%
тарных навук, дацэнт Віленскага ўнівэрсы%
тэту Галіна Мішкінене пры падтрымцы:
дырэкцыі па сьвяткаваньні тысячагодзьдзя
Літвы пры канцылярыі Прэзыдэнта Ле%
тувіскай Рэспублікі, Фонду падтрымкі
культуры Летувіскай Рэспублікі, дэпарта%
мэнту нацыянальных меншасьцеў і эмігра%
цыі пры Ўрадзе Летувіскай Рэспублікі, Ле%
тувіскага дзяржаўнага фонду па навуцы і
адукацыі, Навуковай рады Летувы.

Наклад – 300 асобнікаў..
Валянцін СТЭХ

Доктар філялягічных навук,
прафэсар Віленскага ўнівэр%
сытэту, вядомы ў сьвеце да%

сьледчык старабеларускай мовы часоў
Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і
Жамойцкага (ВКЛ) Антон Антановіч
нарадзіўся 4%га чэрвеня 1910 году ў
вёсцы Казлы Нясьвіскага раёну Мен%
скай вобласьці ў беднай шматдзетнай
сялянскай сям’і.

Чытаць ён вучыўся па газэтах, якімі
была выклееная хата, ды адзінай у
сям’і кніжцы%малітоўніку, якую Ан%
тоська ад частага чытаньня, ведаў на
памяць. 

У школу пайшоў, калі яму было ўжо
адзінаццаць. Прычым у польскую. Але
хлопчык быў здольным і школу скон%
чыў на выдатна.

Калі прыйшла пара набываць прафэ%
сію, Антось спыняе свой выбар на Ві%
ленскай тэхнічнай школе (зараз –
Vilniaus technikos kolegija) і з тае пары
на ўсё жыцьцё зьвязвае свой лёс зь
Вільняй.

Падчас Другой сусьветнай вайны
Антон заканчвае кароткатэрміновыя
настаўніцкія курсы пры Беларускай
настаўніцкай сэмінарыі і працуе год
настаўнікам беларускай мовы ў Ашмя%
нах.

У 1945 годзе ва ўзросьце 35 гадоў ён
паступае на філялягічны факультэт Ві%
ленскага дзяржаўнага ўнівэрсытэта,
на катэдру славістыкі.

У адрозьненьне ад іншых, значна ма%
ладзейшых за яго студэнтаў, якія жылі
“ад сэсіі да сэсіі”, Антон пасьля занят%
каў сьпяшаецца ў бібліятэку: у яго ад%
на мэта – навука. У гэтай бібліятэцы
ён застаецца, але ўжо ў якасьці супра%
цоўніка, і пасьля ўнівэрсытэту.

Але дыплём аб вышэйшай адукацыі
быў толькі першаю прыступкаю у яго%

най навуковай кар’еры. Падчас працы
ў бібліятэцы ён усё часьцей і часьцей
задумваецца над дысэртацыяй. Абірае і
тэму – дасьледуе па матэрыялах судо%
вай (актавай) кнігі Ковенскага земска%
га суду 1566 – 1567 гг. старабеларус%
кую мову, якая была на той час дзяр%
жаўнаю моваю ВКЛ. У 1961 годзе, пас%
ля абароны дысэртацыі, яму прысвай%
ваецца навуковая ступень кандыдата
філялягічных навук.

Але і на гэтым А. Антановіч не спы%
няецца. Яму не даюць спакою Аль%Кіта%
бы – пісаныя ад рукі татарскія кнігі на
старабеларускай мове. Гэта была над%
звычай складаная і карпатлівая праца.
Вядомы мовазнаўца Аркадзь Жураўскі
пісаў у артыкуле “Беларуская мова ў
мусульманскай літаратуры”: “А. Анта%
новіч у беларускім мовазнаўстве нао%
гул вядомы як спэцыяліст па стара%
жытнай актавай пісьменнасьці, якая ў
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Заканчэньне на бач. 8

РРааззббууррааннааее  ггнняяззддоо

ККііттаабб  ІІввааннаа  ЛЛууццккееввііччаа ППааммяяцціі  ААннттооннаа  ААННТТААННООВВІІЧЧАА

Bielarus572c.qxd  9/6/2010  11:22 PM  Page 9



2 верасьня 2000 году ў Эшвіле, што ў
Паўночнай Караліне памёр грамадзкі дзе%
яч Пятро Нядзьведзкі. Ён нарадзіўся ў
1918 г. у в. Вераб’і пад Будславам. Пад%
час нямецкай акупацыі быў намесьнікам
кіраўніка СБМ на Вялейшчыну, напісаў
некалькі патрыятычных песень, у тым лі%
ку і знакамітую “Ідуць жаўнеры%белару%
сы”. У 1944 г. апынуўся на эміграцыі,
жыў у беларускім лягеры ў Ватэнштэце,
дзе браў актыўны ўдзел у мастацкай дзей%
насьці. Потым эміграваў у ЗША, жыў у
Саўт%Рывэры. Пры канцы жыцьця пера%
браўся да дзяцей у Паўночную Караліну.

8 верасьня 1915 году ў Нясьвіжы на%
радзіўся Міхась Тулейка. У 1935 г.
скончыў юрыдычны факультэт Віленска%
га ўнівэрсытэту, некаторы час працаваў
адкаватам. У паваеннай Нямеччыне Мі%
хась Тулейка быў першым старшынём
Беларускага студэнцкага згуртаваньня ў
Мюнхэне, займаўся арганізацыяй скаў%
тынгу. Зь пераездам у ЗША таксама
браў актыўны ўдзел у грамадзкім жыцьці
беларускай грамады. У 1954–1957 гг
быў старшынём БАЗА, потым узначаль%
ваў нью%ёркаўскі і нью%джэрзійскі аддзе%
лы.

60 гадоў таму, 20 верасьня 1950 го�
ду, выйшаў першы нумар газэты “Бела�
рус”. Першым рэдактарам быў Леанід

Галяк. Нумар выйшаў на чатырох вяліка%
фарматных старонках і каштаваў 10 цэн%
таў. Цэнтральным матэрыялам нумару
была прамова Міколы Абрамчыка на бан%
кеце ў Чыкага. Тады “Беларус” выдаваў%
ся досыць нерэгулярна, №2 выйшаў у
красавіку 1951 г., а трэці нумар праз год
пасьля першага – 20 верасьня 1952 г. У

1952 г. газэту рэдагаваў Вітаўт Тумаш,
потым яго зьмяніла Натальля Арсеньнева.

23 верасьня 1945 г. на ХІ Пленуме,
што прайшоў у Эшэрсбэкене (Баварыя)
была прыпыненая дзейнасьць Беларус�
кай Цэнтральнай Рады. Прычыны –
не даць саюзьнікам зьвінаваціць беларус%
кіх дзеячоў у супрацоўніцтве з нацыста%
мі. Меркавалася, што беларусамі на чу%
жыне будзе апекавацца іншая арганіза%
цыя. Але створаны месяцам раней Бела%
рускі нацыянальны цэнтар ня здолеў
аб’яднаць эміграцыю, якая ў 1948 г. кан%
чаткова раскалолася на два лягеры. Пры
канцы 1947 г. была адноўлена Рада БНР,
а 25 сакавіка 1948 г. Радаслаў Астроўскі
аднавіў дзейнасьць БЦР.

АГ

часы ВКЛ стваралася на беларускай мове
на этнічнай летувіскай тэрыторыі. За%
няўшыся пазьней вывучэньнем тэкстаў,
напісаных арабскім пісьмом, дасьледчык
прысьвяціў гэтай праблеме многа гадоў
стараннай творчай працы. Ён увесь час
падтрымоўваў цесную сувязь зь беларус%
кімі філёлягамі, не аднаго разу выступаў
перад імі з паведамленьнямі аб выніках
свайго дасьледваньня, і ягоныя работы па
вывучэньні гэтых тэкстаў увесь час былі
навідавоку беларускіх мовазнаўцаў. Не
шкадуючы ні часу, ні ўласных сродкаў,
дасьледчык на працягу многіх гадоў ста%
ранна вывучаў важнейшыя кнігасховіш%
чы Савецкага Саюзу, выявіў прыватных
асобаў, у якіх яшчэ захоўваюцца такія
кнігі, наладзіў кантакты з замежнымі да%
сьледчыкамі і ўстановамі. У выніку пра%
цяглых і карпатлівых пошукаў А. Анта%
новічу ўдалося скамплектаваць цэлую
бібліятэку рукапісаў, напісаных у розныя
часы на беларускай і польскай мовах.
Сабраныя ім 24 кнігі ў выглядзе фата%

копій, электраграфічных копій і мікра%
фільмаў у сучасны момант зьяўляюцца
адзінай у сьвеце калекцыяй гэтага роду
помнікаў”.

Дзякуючы незвычайным здольнасьцям
і працавітасьці, доктарскую дысэртацыю
пад назваю “Беларускія тэксты, пісаныя
арабскім пісьмом, і іх графіка%артаграфіч%
ная сыстэма”, нягледзячы на яе спэцыфіку
і зьвязаныя зь ёй цяжкасьці, А. Антановіч
выдае асобнаю кніжкаю ўжо ў 1968 годзе. 

Усё той%жа А. Жураўскі так ацэньвае
працу Антона Антановіча: “Дасьледвань%
не А. Антановіча заслугоўвае самай высо%
кай ацэнкі і зьяўляецца значным укладам
у беларускае мовазнаўства. Яно паказ%
вае, што помнікі, напісаныя арабскім
пісьмом, утвараюць вельмі каштоўны да%
датак да беларускай кірылічнай пісьмен%
насьці таго часу. Параўнальнае іх выву%
чэньне адкрывае магчымасьць пастаноўкі
і вырашэньня многіх пытаньняў гісторыі
беларускай мовы, у першую чаргу такіх,
як праблема адносінаў старой беларус%
кай літаратурнай мовы да народна%гутар%
ковай, грамадзка%культурнай функцыі бе%
ларускай мовы ў старажытнасьці, некато%
рыя аспэкты беларуска%польскіх моўных

адносінаў і інш. Каштоўнымі зьяўляюцца
разгледжаныя рукапісы і для вывучэньня
многіх пытаньняў гістарычнай дыялекта%
лёгіі беларускай мовы. Вывучэньне іхняй
лексікі дасьць цікавы матэрыял для слоў%
ніка беларускай мовы”. 

Выдадзеная А. Антановічам манагра%
фія трапляе ў гэтак званыя абменныя
фонды буйнейшых навуковых бібліятэ%
каў СССР. У абмен на яе можна было
атрымаць амаль любую самую рэдкую
кнігу, у выніку чаго яна разыходзіцца па
ўсім сьвеце і ў хуткім часе становіцца біб%
ліяграфічнай рэдкасьцю.

Сам%жа А. Антановіч чытае тым часам
лекцыі ў Віленскім унівэрсытэце, бярэ
ўдзел у канфэрэнцыях, піша артыкулы і…
вынашвае новыя пляны.

У лісьце да сваёй дачкі Ганны ён піша:
“На будучыню я абдумваю пляны пад%
рыхтоўкі хрэстаматыі кітабных тэкстаў.
Гэта работа на некалькі гадоў”.

Аднак гады цяжкай напружанай працы
не маглі не адбіцца на ягоным здароўі. Ён
ужо ня можа па%ранейшаму аддаваць уся%
го сябе навуцы. Усё часьцей і часьцей да%
водзіцца зьвяртацца па дапамогу да лека%
раў. Але А. Антановіч не баіцца сьмерці –

галоўная справа жыцьця зьдзейсненая.
Адзінае, аб чым ён зараз марыць – гэта
дажыць да 400%годзьдзя, заснаванага яш%
чэ ў 1579 годзе, Віленскага ўнівэрсытэту,
якому ён аддаў гэтулькі сілаў і энэргіі.

Памёр Антон Антановіч 17%га снежня
1980 году. Хавалі яго ўсім унівэрсытэтам
– як чалавека, які здабыў сярод студэн%
таў, калегаў па працы, у навуковым сьве%
це неаспрэчны аўтарытэт і павагу. 

З тае пары мінула амаль 30 гадоў. Але
памяць пра яго па%ранейшым жыве ў сэр%
цах усіх, хто яго ведаў. І яскравым таму
доказам навуковая канфэрэнцыя з удзе%
лам дачкі Антона Антановіча – прафэса%
ра Бэрлінскага ўнівэрсытэту Ганны Кенэ,
якая адбылася 4%га чэрвеня – у дзень яго%
нага нараджэньня – на філялягічным фа%
культэце Віленскага ўнівэрсытэту, і яе
сустрэча з гэтай нагоды з вучнямі і на%
стаўнікамі Віленскай сярэдняй школы
імя Ф. Скарыны.

Валянцін СТЭХ
(Паводле паведамленьня Ганны Кенэ і
публікацыі Лявона Луцкевіча і Галіны
Войцік “Антон Антановіч”, якая вый�
шла ў сьвет у 2002 годзе ў Вільні ў сэ�
рыі “Партрэты Віленчукоў”)
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ваньні ды інш.
Наконт разьмяшчэньня рэк2

лямы кантактуйце рэдакцыю.
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2299--йй  ССууссттррээччаа  ББееллааррууссааўў  ППааўўннооччннаайй  ААммээррыыккіі,,
адбудзецца 4-5 верасьня 2010 году. 

Канфлікт у Беларуска-Амэрыканскім Задзіночаньні прывёў да таго, што
Сустрэча адбудзецца ў двух розных месцах, падрыхтаваная двума кан-
фліктуючымі групамі. Каб даведацца больш інфармацыі пра падрыхтоўку
гэтых імпрэзаў завітайце на вэбстаронкі:

Нью-Ёрскага аддзелу БАЗА: http://baza-belarus.org
Галоўнай управы БАЗА: http://www.bazahq.org

ПАПРАЎКА

У “Беларусе” № 571 за жнівень 2010 г. у артыкуле над назваю “Сёе�тое аб нас” памыл�

кова было напісана, што “Натан Гліньскі, унук В. Гліньскага, падаў у суд на С. Равіча...”

Гэты факт не адпавядае сапраўднасьці. На самой справе Натан Гліньскі не падаваў ў суд

на С. Равіча.

Шаноўныя чытачы!
Калі ласка, паведамляйце рэдак�

цыі Вашыя новыя адрасы ў выпадку
зьмены месца жыхарства. Гэта мож�
на зрабіць даслаўшы ліст у рэдак�
цыю звычайнаю поштаю ці праз е�
мэйл на адрас: hhaazzeettaabbiieellaarruuss@@aatttt..nneett

Паважаныя Н. Духовіч, Л. Крэчык і
Ю. Хруцкая, калі ласка, паведаміце
рэдакцыі вашыя дакладныя пашто�
выя адрасы, дасланыя вам газэты
вяртаюцца назад.

Наведайце інтэрнэт�старонку  http://naviny.us � апэратыўная інфармацыя
аб навінах беларускага жыцця ў ЗША.

На сайце вы можаце даслаць сваю навіну, разьмесьціць бясплатную
прыватную аб’яву (пошук працы, пошук кватэры і іншае), выдаўцам
кніг � партнэрская праграма.

Акрамя сайту, прагляд навінаў даступны (далучайцеся) праз Facebook,
Twitter, RSS�стужку, ‘’Рассылку’’ навінаў і на мабільных тэлефонах.
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Prastora.by – iнтэрнэт-крама кнiгаў
на беларускай мове. Тут вас чакае вя-
лiкi выбар мастацкай i навукова-папу-
лярнай лiтаратуры, новыя выданьні, а
таксама рэдкія кнігі. Побач з кнігамі на нашых віртуальных паліцах аўдыё-
кнiгi, музычныя кампакт-дыскі, вiдэа, сувэнiры ды iншыя беларускія тава-
ры. Даступныя цэны, зручныя спосабы аплаты, дастаўка па ўсім сьвеце!

Замову можна зрабіць па тэлефоне або даслаць на e-mail, аформіць не-
пасрэдна праз сайт ці пры дапамозе сэрвісу Skype. Падрабязная інфарма-
цыя на нашым сайце www.Prastora.by

Зычым усім беларусам паболей беларускае прасторы наўкола!
Каманда Prastora.by
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