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ММаарршш  ППаанняяввооллеенныыхх  ННааррооддааўў
У нядзелю, 13 ліпеня 2014 году, адбудзецца

Марш Паняволеных Народаў, што традыцыйна
арганізуецца ў ліпені Камітэтам Паняволеных
Народаў у рамках афіцыйна абвешчанага яш-
чэ ў 1959 годзе Тыдня Паняволеных Народаў –
імпрэзы, якая прыцягвае ўвагу амэрыканскага
грамадзтва да стану народаў, што паняволе-
ныя камуністычнымі, а таксама пост-камуніс-
тычнымі ды кожнымі іншымі тыраніямі й дык-
татурамі.

Збор у нядзелю, 13 ліпеня, а 9-й гадзіне
раніцы ля гатэля Пляза на 59-й вуліцы і 5-й
авэню. Адтуль удзельнікі рушаць да Катэдры

сьв. Патрыка, дзе адбудзецца імша за Паяволеныя Народы, а потым пройдуць Маршам да 72-й вуліцы
ў Цэнтральным парку, дзе адбудзецца ўрачыстае адкрыцьцё Тыдня.

Ад самага пачатку ў імпрэзах Тыдня бяруць удзел прадстаўнікі беларускай грамады Амэрыкі. Пасьля 1989-1991
гадоў большасьць этнічных арганізацыяў сябраў Камітэту Паняволеных Народаў, і ў тым ліку ўкраінцы, адыйшла
ад актыўнага ўдзелу, мяркуючы, што свабода ўжо здабытая, і ёй нішто не пагражае.

Як бачым, гэтая “рэляксаваная” пазыцыя памылковая, і па дзьвух прычынах: 
1. Свабода – гэта “штодзённы плебісцыт” (ніхто і нішто не згарантуе яе раз і назаўсёды).
2. Абавязак кожнага вызваленага народу – дапамагчы тым, хто застаецца паняволенымі. У кожным разе, запра-

шайце на гэтую імпрэзу вашых украінскіх, крымскататарскіх, расейскіх (не ачмураных пуцінскай прапагандай),
зімбабвейскіх, віетнамскіх, кітайскіх, тыбецкіх, кубінскіх сяброў.

Пашырайце інфармацыю, паведамляйце сябрам і знаёмым!

Купальле ў
Нью�Ёрку

Група беларусаў зь НьюЁрку і Нью
Джэрзі 21 чэрвеня адсьвяткавала тра
дыцыйны абрад Купальля ў цудоўнай

мясьціне, якая завецца Паўнд Рыджзапа
веднік, што знаходзіцца на поўнач ад гораду
НьюЁрку. У гэтым месцы, сярод пакрытых ле
сам пагоркаў, знаходзяцца вадасховішчы, што
даюць ваду гораду праз складаную сыстэму ва
даводаў, якія былі збудаваныя яшчэ ў 19м ста
годзьдзі. У лясах водзяцца казулі, алені й на
ват чорныя мядзьведзі, ня лічачы розных драб
нейшых жывёлаў.

Традыцыйна Купальле, якое было падрых
тавана спадарствам Ленай і Пятром Рыжымі,
пачалося з абраньня Купаліша – Сьвятавіта
Сокалава, і Купалінкі – ягонай знаёмай дзяў
чыны. З заходам сонца быў запалены агонь
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Чэрвеньскі сход Згуртаваньня ““ППааггоонняя””

Чарговы чэрвеньскі сход Бела
рускаАмэрыканскага Згурта
ваньня “Пагоня” адбыўся 14

чэрвеня. Напачатку сходу перад пры
сутнымі з кароткім аглядам падзеяў у
Беларусі й вакол яе выступіў старшы
ня Згуртаваньня “Пагоня” Віталь Зай
ка. Ён спыніўся на асноўных тэмах
навінаў апошняга месяцу – працяг пе
расьледу апазыцыйных сілаў у Бела
русі, чэмпіянат сьвету па гакеі ў Мен
ску, украінскі крызіс. Сп. Зайка такса
ма распавёў пра маючы адбыцца ў на
ступным месяцы Марш Паняволеных
Народаў – традыцыйную імпрэзу, у
якой ад самага пачатку, з канца 1950х
гадоў, бяруць удзел прадстаўнікі бела
рускай грамады Амэрыкі з тым, каб
прыцягнуць увагу амэрыканскай гра
мадзкасьці да праблемаў тых народаў,
што апынуліся пад панаваньнем тыра
ніяў і дыктатарскіх рэжымаў, і ў тым
ліку Беларусі, называнай “апошняй
дыктатурай у Эўропе”. Нажаль, разь
віцьцё падзеяў у Расеі паказвае, што
называць дыктатуру Лукашэнкі апош
няй у Эўропе яшчэ зарана. Амаль 20
год Эўропа або глядзела ў другі бок,
калі Лукашэнка ўзмацняў сваю непа
дзельную ўладу, або гуляла зь ім у
гульню “закладнікіапазыцыянэры ўза
мен на адмену санкцыяў”, і ў міжчасе
купляла ў рэжыму нафтапрадукты і
калійныя ўгнаеньні. Ня лепш разумелі
сутнасьць і мэты рэжыму Лукашэнкі й
Злучаныя Штаты, пракаўтнуўшы тэра
рызаваньне свайго дыппрадстаўніцтва
ў Менску і хоцькіняхоцькі ўвёўшы ня
геглыя і непасьлядоўныя эканамічныя
санкцыі. У бліжэйшы час цяжка спадзя
вацца на нейкія зьмены да лепшага. 

Затым перад прысутнымі выступіў
госьць Згуртаваньня “Пагоня” Стар
шыня Беларускага Народнага Фронту
Зянон Пазьняк. Ён правёў аналіз сыту
ацыі ў Беларусі ў сьвятле не сьціхаюча
га ўжо каторы месяц крызісу ва Ўкра
іне, сапраўды братняй і дабрасуседз
кай краінысястры для Беларусі. 

Напачатку сп. Пазьняк прыцягнуў
увагу да таго, што ёсьць рэсурсам на
цыі, у чым палягае яе сіла і здольнасьць
да самазахаваньня і разьвіцьця. Пры
гэтым ён адзначыў, што этнас вызнача
ецца ў супастаўленьні да іншых этна
саў, і ў фармуляваньні адэкватнай
ацэнкі ворага. Менавіта ў гэтым паля
гае перамога ў барацьбе за выжывань
не ў той тысячагадовай вайне, якую бе
ларусы ды іхныя продкі вядуць за сваё
існаваньне. 

“Вялікае Княства Літоўскае было
фактычна першай у манархічнафэа
дальныя часы дэмакратыяй у Эўропе.
Так, гэта была дэмакратыя для вольна
га саслоўя, дэмакратыя шляхецкая,
але не было таго рабства, той усходняй
дэспатыі, што назіралася на ўсходзе, у
Масковіі. І менавіта з гэтага ўсходу
стала выходзіў агрэсіўны націск. Між
тым шляхецкая дэмакратыя разьвівала
чалавека і грамадзтва. Узьнікла рыцар
ства, будаваліся замкі, грамадзтва бы
ло прасякнута гуманістычнымі ідэала
мі. Былі ў павазе навукі, мастацтвы.
Вайсковая справа знаходзілася на вы
шыні, націск з усходу большменш
пасьпяхова адбіваўся, прычым бітвы
праводзіліся меншымі чым у маскаві

таў сіламі. Але з часам брак цэнтра
лізацыі, магнацкая сваволя, а таксама
запазычаньне Расеяй эканамічных і
вайсковых прынцыпаў, тэхналёгіяў з
Захаду прывялі да непасрэднага ўмя
шаньня Расеі ды іншых двух наваколь
ных імпэрыяў ва ўнутраныя справы
Супольнасьці абодвых народаў і стара
беларускай дзяржавы. 

Затым былі разборы, тры імпэрыі
паразумеліся міжсобку і арганізацый
ная перавага дыктатуры прывяла да
таго, што нашая краіна стала забра
ным краем, акупаваным чужынцамі.
Так, прыкладам, пад Воршай ужо мас
коўскае войска, а сойм у Вільні яшчэ
вырашае, хто будзе гетманам – галоў
накамандуючым. А ў Масковіі было
значна прасьцей – цар загадаў, і загад
мусіць быць выкананы адразу, інакш –
паляцяць галовы. У вайсковай аргані
зацыі ня можа быць дэмакратыі. Таму
гістарычна перамога Расеі стала ня вы
нікам сапраўднай перавагі й майстэр
ства палкаводцаў, але наступствам
трагічных абставінаў, зьбегу акаліч
насьцяў. Расейцы адмыслова падтрым
лівалі ў Вялікім Княстве магнацкую

сваволю, прынцып liberum veto, куп
лялі сабе альянтаў сярод магнатаў
авантурыстаў. Праводзілася мэтанакі
раваная палітыка для падрыхтоўкі
акупацыі. І з часам адчуваньне, усьве
дамленьне ворага, усьведамленьне та
го, што ідзе барацьба за існаваньне –
было страчана. Так адбылася першая
ўнутраная акупацыя. Гэта праўда, што
прыйшлі расейскія войскі, але існаваў
шыя мясцовыя ўлады, суды, эліты не
стварылі супраціву, а ўзяліся за працу
на новага гаспадара. 

Цяперашняя ўнутраная акупацыя
абдываецца крыху інакш. “Праект Лу
кашэнка” быў ажыцьцёўлены нібы на
хвалі савецкай настальгіі, на падставе
дэмагогіі й проста хлусьні. І хоць ра
сейскія войскі заўсёды недалёка, але
прысутнасьць іх у самой Беларусі абме
жаваная. Што важней – вырашальныя
пасады абсаджаныя расейцамі, часам
нават і грамадзянамі Расеі. Тады няма
патрэбы ўводзіць войскі, выклікаць
міжнародныя скандалы. Усё робіцца ці
шэй і прасьцей. Калі ж накрэсьленая
схема ламаецца, як адбылося на Майда
не ў Кіеве гэтай зімой – вось тады з ру
кава выцягваецца сілавая карта, што ба
чым цяпер па Крыме й усходзе Ўкраіны. 

Сытуацыя ва Ўкраіне мае непа
срэдны ўпрыў на падзеі ў Беларусі. Лу
кашэнка пачынае адчуваць межы, якія
накрэсьліў яму Пуцін. Калідор мажлі
васьцяў для манэўраваньня, што так
майстэрскі навучыўся скарыстоўваць
Лукашэнка, робіцца што вузейшы. І
калі адбудзецца наўпроставая вайско
вая акупацыя – крымскі сцэнар – калі
дор гэты зьнікне назусім. І вось мена
віта да такога варыянту прывяла анты
нацыянальная палітыка Лукашэнкі.
Калі ў галовы беларусам убівалася, што
яны – “расейцы са знакам якасьці”,
што яны й расейцы – “адзін народ”,
дык тады Лукашэнку ня трэба дзівіцца,
што крымскі сцэнар прыйдзе да яго.
Кіруючаму кляну кэгэбэшнікаў у Расеі
будзе проста немажліва супрацьстаяць
спакусе, каб замацаваць крымскі пось
пех, працягнуць “зьбіраньне расейскіх
земляў”. І вось менавіта да такога разь
віцьця падзеяў павінны быць гатовыя
беларускія нацыянальныя сілы, бо ме
навіта такім ёсьць вынік 20гадовага кі
раваньня Лукашэнкі. 

І тут я скажу тое, што не казаў
ніколі – беларусы ў выпадку адкрытай
акупацыі мусяць брацца за зброю. Му
сяць ствараць кансьпіратыўныя струк
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Вытокі расейскага фашызму
Зянон ПАЗЬНЯК

Для бе ла ру саў вельмі важ на за -
раз, калі ад бы ва ец ца ра сейс -
ка�ўкраінская вай на, правіль -

на зра  зу мець ста новішча, маг чы мыя
на сту п  ствы для Бе ла русі і выз на чыць
пры  я ры тэ ты ў дзе янь нях.

Маё мер ка вань не, што ў Ра сеі
сыс тэм на разьвіва ец ца ра сейскі фа -
шысцкі рэ жым. Паліты ка рэ жы му: па -
шы рэнь не тэ ры то рыі, пад па рад ка вань -
не Эўро пы, пад рых тоўка атам на га ўда -
ру і 3�й Сусь вет най вай ны. Тое, што
па ч нец ца та кая паліты ка, бы ло ўжо
зра зу ме ла ў 2000 год зе, калі аб са лют -
ную ўла ду ў Ра сеі за гар нуў КГБ. На -
шыя пар тый ныя спро бы ў той час па -
пя рэдзіць за ход няе гра ма д зтва і палі -
ты каў аб па тэн цый най не бясь пе цы
вынікаў не далі. На За ха дзе не ра зу ме -
лі важ насьці праб ле мы.

Тут трэ ба адз на чыць істот ны мо -
мант. У штуч ным, інсьпіра ва ным Ра се -
яй, суп роцьс та яньні За ха ду і Ра сеі па -
лі тыч ная інтэ лек ту аль ная пе ра ва га
ёсьць на ба ку ра сей цаў. Най перш гэ та
выяў ля ец ца ў ацэ нач ным па ды ход зе.
Ра сей цы доб ра ра зу ме юць За хад, яго -
ную па літы ку і ма ты вы дзе янь няў. Тым
ча сам За хад, трэ ба прыз наць, у сваіх
ацэн ках Ра сеі вы лу ча ец ца аб ме жа ва -
нась цю, яго ныя па ды хо ды, як правіла,
па вяр хоў ныя, не ад па вед ныя, час та не -
а дэк ват  ныя.

Пась ля пе ра могі Май да ну ва Ўкра -
і  не пуцінскае кіраўніцтва, доб ра ве да ю -
чы ас лаб ле насьць Эўро пы і цяж касьці
ЗША, тут жа бес па ка ра на па ча ло бруд -
ную вай ну суп раць Ук раіны. Ні Ўкраі -
на, ні За хад (з пры чы ны сва ёй не пад -
рых та ва насьці і, ад па вед на, няз доль -
насьці дзей нічаць) не аб’явілі на ват ра -
сейс кую аг рэсію вай ною, чым пасп ры -
ялі аку пан там – хут ка му за хо пу Кры -
ма, інсцэні роў цы яго най анэксіі, ды вэр -
сійна му ўвар вань ню ў Дан бас і фар -
маль   на му вы ха ду з�пад дзе янь няў між -
на род на га за ка на даўства (бо вай на
ідзе, але фар маль на яе як бы ня ма, яна
не наз ва ная вай ною). Ва ен ны на пад на
Ўкраіну сталі на зы ваць “тэ ра рыз мам”,
“сэ па ра тыз мам”, “бан дыц  кімі фар ма -
вань нямі”, а не ка то рыя за ходнікі на ват
“паўстань нем” і г. д. Тым ча сам ра сей -
цы зла малі ўкраінскую мя жу, 10 ты ся -
чаў ра сейскіх ды вэр сан таў і ба евікоў
топ чуц ца ў Дан ба се, забіва юць ук ра ін -
цаў, а крам лёўская дып ля ма тыя з раз -
ма ху абвіна вач вае ўкраінскае кіраў -
ніцтва ў па ру шэньні нор маў міжна род -
на га пра ва, кры чыць пра не даз во ле -
насьць вы ка рыс тоўваць войс ка су -

праць “тэ ра рыз му” (маўляў, ра сей цаў
крыў дзяць).

Эмо цыі суп раць ра сейс кай ілжы,
цынізму, хлусьні ста новішча не зь мя -
ня юць. Ра сейс кая дып ля ма тыя апэ люе
да міжна род на га пра ва, якое, на іхнюю
дум ку, мусіць асудзіць вы ка рыс тань не
войс ка Ўкраінаю і павінна падт ры маць
ра сей цаў, бо гэ та ж , маўляў, не вай на,
а толькі “тэ ра рызм”, ра сейскія на пад -
нікі, узб ро е ныя да зу боў, маўляў, на ват
не ды вэр сан ты, яны ж уся го “тэ ра рыс -
ты”, якія на палі на Ўкраіну, і ўкра ін -
скае войс ка ня мае пра ва іх зьнішчаць.
Вы чулі та кое!

У гэ та кае аб су рд нае ста новішча,
на жаль, пас тавіла Ўкраіну яе ча со вая
ўла да ра зам з раз губ ле ным За ха дам.

Зра зу ме ла, што яно ўсё ня так
прос  та. Але на сён нь няшні дзень трэ ба
кан ста та ваць факт пэўнай выніко вась -
ці ра сейс ка�фа шы сц кай аг рэсіі ва Ўкра -
і  не. Крым яны за хапілі. Крымс кае ўзь -
бя рэж жа і марскі шэльф ба га тыя ра до -
віш чамі наф ты і га зу. Тут ля жыць бу ду -
чая энэр ге  тыч ная са мас той насьць Ук -
раіны, якую пуціністы, па іх сло вах, ця -
пер “ад ця па лі”. Ва ўкраінцаў пась ля
вы ба раў прэ зы дэн та яш чэ ёсьць ша нец
усё пе ра вяр нуць, пас тавіць з га ла вы на
ногі і вы ка ваць пе ра мо гу пры падт рым -
цы ўся го сьве ту. Буд зем спад зя вац ца
на леп шае. Але му шу ска заць, што ўсё
за ле жыць ад Ук раіны, ад яе кіраў ніц -
тва і на ро ду. Спа д зя вац ца на За хад –
не бясь печ ная ілюзія.

Да пуцінскай аг рэсіі суп раць Ук ра -
і ны шмат якія людзі жылі фаль шы вымі
ўяўлень нямі пра Ра сею. Спра цоўва ла
яш чэ са вец кая аку па цый ная пра па ган -
да пра “брацкія на ро ды”, “друж бу”,
“мір” і т. п. Ця пер во чы расп люш чы лі -
ся ўся му сь ве ту. Та му вельмі важ на ве -
даць да клад на сут насьць гэ та га во ра га
ча ла ве ц т ва і ра зу мець, што ад яго мож -
на ча каць.

Крыніца фа шыз му месьціцца як раз
у ра сей цах, у ра сейс кай мэн таль насьці,
у склад зе ро зу му, у асаблівась цях гра -
ма дзтва.

Ха рак тэр насьць ра сейс ка га гра ма -
д зтва, якая бя рэ па ча так яш чэ ад ман -
гольс кай ар ды і паць ве рд жа на мност -
вам гіста рыч ных фак таў – гэ та ксэ на -
фобія і ня навісьць да ўся го ня рус ка га
сь ве ту. Сь вет, маўляў, ва ро жы. Усе на -
ро ды рэ аль на ці па тэн цый на ёсьць ва -
ро жыя Ра сеі. Усе ня рускія, а та му “ня
на шыя”. Усе гор шыя, бо не такія, як
мы. У прын цы пе, ні адзін “ня рускі” на -
род ня вар ты па вагі. Псы ха лёгія ван -
дроўнікаў�ман го лаў (са цы яль ных па пя -

рэднікаў ра сей цаў, іхня га мэн таль на га
субстра ту) бы ла зас на ва на як раз на та -
кім ксэ на фабічным сь ве та пог ляд зе за -
ва ёў ні каў прас то ры. Для ман го лаў пэ -
ры я ду аг рэсіі ўвесь сь вет – во рагі, якіх
трэ ба зьнішчыць, за ва я ваць і ісьці “да
апош ня га мо ра”. Куль ту ра і сь вед чань -
ні цывіліза цыі былі для вар ва раў не на -
віс ныя, зьнішчаліся імі на чыс та, бо на -
гад валі аб іх вар ва рс кай ніжэй шасьці
ад во ра гаў. Псы ха лёгія эгаліта рыз му
(раў нень не па ніжэй шым) бя рэ свой
па ча так ад туль, ад су тык нень ня аг рэ -
сіў  ных вар ва раў з цывіліза цы яй.

Эгалітар ная аг рэсія ра сей цаў (мас -
коўцаў), пам но жа ная на ксэ на фобію,
фар  ма ва ла ся ста годзьд зямі прыніжа -
на  га пад ман гольс ка га існа вань ня.
Ман  го лам не бы ло спра вы да ідэ а лёгіі,
гнёт існа ваў на асо бас ным са цы яль ным
уз роўні. Мас коўскі князь�ва сал мусіў
асабіста пры везьці ха ну ясак ра зам са
сва ёю жон каю, якую хан “про ба ваў”.
Не пры вёз жонкі – “секір баш ка”. Та -
му – вазілі. А ў за вяр шэнь не хан вы хо -
дзіў з шат ра, мас коўскі князь мусіў
уклен чыць і апусьціцца на ча ты ры ка -
неч насьці пе рад ханскім ка нём; хан па -
с ту паўся на гою на пле чы кня зя, як на
прыс туп ку, і ся даў на ка ня. Усё, князь
быў воль ны, мог вяр тац ца ў сваю
Маск ву.

Які псы ха лягічны тып мас коўца
фар  ма ваўся ў выніку такіх да чы нень -
няў, якая лю тая рабс кая злосьць, якую
трэ ба бы ло сар ваць на ўсім сь ве це, –
зра зу ме ла.

Ша лё ная злосьць і жорсткасьць
мас коўскіх кня зёў, ца роў, ва я во даў і,
уво гу ле, мас коўцаў, ураж ва ла су чась -
нікаў і гісто ры каў, ураж вае і ця пер. У
наш час яна вып люх ну ла ся ў баль ша -
віз ме, у сыс тэ ме ГУ ЛАГ, у зла чы н ст -
вах НКВД, ця пер выяўля ец ца ўжо ў
Дан  ба се, на Каў ка зе, ва Ўкраіне.
Аб’яд  на ла гэ тыя якась ці аг рэсіўная ва -
ен ная дзяр жа ва аль бо імпэ рыя, ідэ а лё -
гія якой вы явіла ся ў фор му ле “са ма -
дзяр жаўе�пра вас лаўе�на род насьць”.

Але гэ та яш чэ не фа шызм. Гэ тая
ім пэ рыя ўсход ня га азіяц ка га кштал ту,
якая ака му ля ва ла ты по выя якасьці фа -
шыз  му, але зас на ва ная яна на імпэр -
скай ідэ а лёгіі і ўнівэр саль най сь ве та -
пог ляд най ас но ве (у гэ тым вы пад ку –
на пра вас лаўі). Фа шызм, тым ча сам,
заў сё ды зас на ва ны на маргіналь ным
сьве  та по гля д зе гру пы, якая імкнец ца
на вя заць яго ўся му ча ла ве цт ву.

Маргіналізм у ас но ве сва ёй – вель -
мі не бясь печ ная зь я ва для цывіліза цыі,
хоць маргіналь ных гру паў проць ма, і

Працяг на наступнай бачыне
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пра існа вань не боль шасьці зь іх у гра -
ма д зтве ма ла хто ве дае. Маргіналь ная
мэн таль насьць усп ры мае ўвесь сь вет
як па мыл ку, у выніку якой (на дум ку
адэп таў та кой мэн таль насьці) сь вет
жы  ве няп равіль на і не дас ка на ла, і
толь кі яны, маргіна лы, ве да юць, як ча -
ла век павінен жыць правіль на. Усе гэ -
тыя “ама та ры жы вё лаў”, “вэ ге та ры ян -
цы”, “па ган цы”, “друіды”, “та ле рач ні -
кі”, “анархісты”, “го  ма сэк су алісты”,
“фэ міністы”, “ма нар хісты” і т. п. ус -
пры ма юц ца ў сь ве це зболь ша га цярпі -
ма (па куль што), як ня над та шкод ныя
для гра ма д зтва, але толькі та му, што
існу юць на яго ўзь бя рэж жы, з аб ме жа -
ва нымі маг чы мась цямі. У ас но ве прак -
тыч на лю бо га мар гіналіз му існуе іра -
цы   я наль нае імкнень не па леп шыць ча -
ла ве цт ва на падс та ве гру па вых пог ля -
даў і, ад па вед на, тлее ня навісьць аль бо
неўспры няць це існу ю ча га ча ла ве цт ва,
якое (на іх дум ку) па па мыл цы абы я ка -
вае да гэ тых іхных пог ля даў і толькі ім
вя до май ісьціны.

Пры ад ры ве ад ўзбя рэж жа і па шы -
рэньні ў гра ма д зтве маргіналізм схіль -
ны пе рат ва рац ца ў ідэ а лёгію. Гісто рыя
ве дае вы падкі, калі маргіналізм прані -
каў у са цы яль на�палітыч ную сыс тэ му
ўла ды і ў ідэ а лёгію дзяр жа вы. Такі сым -
біёз як раз і спа рад жаў фэ на мэн фа -
шыз    му, бо лю бы маргіналь ны сь ве та -
пог ляд ня мо жа шы ро ка разьвівац ца ў
гра ма д зтве на ту раль ным чы нам і для
агуль на га сць вя р д жэнь ня пат ра буе
гвал   ту, на сіль ля і пры му су, які най -
лепш мож на ажыць цяў ляць пры да па -
мо зе дзяр жаў най ула ды.

Надз вы чай шкод нымі для цывіліза -
цыі вы явіліся маргіналь ныя ўяўленьні
ка мунізму, якія існа валі здаўна і былі
ўва  соб ле ныя пазь ней у ідэ а лягічную
сы   с тэ му пог ля даў, а по тым рэ аліза ва -
ныя ў сыс тэ ме дзяр жаўнай ула ды ў Ра -
сеі.

У Ня меч чы не маргіналь ная сыс тэ -
ма пог ля даў на цы я нал�са цы ялізму (на -
цыз му) ба за ва ла ся на тай най місты цы
Ўсхо ду, згод на якой пра ек та ва ла ся ма -
дэль бу ду ча га па леп ша на га ча ла ве цт -
ва. Тут “бу даўнічая” апо ра дэк ля ра ва -
ла ся не на са цы яль най ас но ве (як у ра -
сей скім ва ры ян це), а на ра са вай і на -
цы я наль най; аш часьліўле нае ча ла ве ц -
т ва ства ра ла ся па вод ле на цыз му не ў
вы ніку ўсе а гуль най роўнасьці ўсіх, ка -
лек тыўнай пра цы і разь  мер ка вань ня
яе вы нікаў (як па вод ле ка мунізму), а ў
вы ніку сыс тэм на га сэ лек   цый на га ад -
бо  ру люд зей па ра са ва�на цы я наль най
прык ме це і ства рэнь ня та кім чы нам
но  ва га ча ла ве ка (уй бэр мэн ша) з вы со -
кімі дас ка на лымі якась цямі. Пры тым і
ня мецкі на цы я нал�фа шызм, і ра сейскі

ка му на�фа шызм сэ лек цый ную выб ра -
коў ку “дэ фэ кт ных” люд зей (па на цы я -
наль на�ра са вай і па са цы яль на�кля са -
вай прык ме це) абг рун та ва на зьніш ча -
лі. Ад ныя ў кан цэ нт ра цый ных ля ге рох
ды крэ ма то ры ях іншыя ў ГУ ЛА Гу ды
Ку ра па тах.

(Тут му шу зрабіць заўва гу. Лю бы
маргіналь ны сь ве та пог ляд – гэ та, як
правіла, ад лю ст ра вань не ўзроўню ма -
ла  аду ка ва ных аб ме жа ва ных, але амбі -
цый  ных люд зей. Зьяўлень не такіх асо -
баў ва ўлад зе – гэ та па ра за (а ча сам і
ка та ст ро фа) для гра ма д зтва. Маргі на -
лізм мо жа апы нуц ца ва ўлад зе ў ча сы
гра мадзкіх крызісаў з вы ка рыс тань нем
маг чы мась цяў дэ мак ра тыі.)

Такім чы нам такія зь я вы вар ва р -
скай дэс па тыч най дзяр жа вы як аг рэ -
сія, ксэ на фобія, эгаліта рызм, жорст -
касьць, ма са вае вынішчэнь не люд зей
дзе ля сць вя рд жэнь ня ўла ды – гэ та
ёсьць толь кі прык ме ты фа шыз му. Сут -
насьць яго вы яўля ец ца ў та таль най
улад зе мар гіналь най гру пы, якая ва ло -
дае мар гіналь ным сь ве та пог ля дам, на -
вяз вае яго ўся му гра ма д зтву і імкнец ца
на гэ тай падс та ве пе ра рабіць сь вет
шля хам аг рэсіі, рэп рэсіяў, сэ лек цыі і
вай ны.

Ча ла ве цт ва ўжо пе ра жы ло дзь ве
фа шысцкія сыс тэ мы аг рэсіўнай ідэ а лё -
гіі: ня мецкі на цы я нал�са цы ялізм (на -
цызм) і ра сейскі ка мунізм. Пры тым ка -
мунізм тут трак та ваўся як фор ма ра -
сей с ка га ім пэ ры ялізму. Ад маўлень не
ад ка муніз му не абаз на ча ла ў Ра сеі па -
збаўлень не ад маг чы масьці іншай фор -
мы фа шыз му, бо зас та ла ся імпэ ры я ліс -
тыч ная дзяр жа ва і ўсе са цы яль ныя,
мэн  таль  ныя, псы ха ля гічныя і палітыч -
ныя складнікі ра сей ска га фа шыз му. Не
ха па ла толькі маргі наль най гру пы,
“фю рэ ра” і маргіналь най ідэ а лёгіі.

Ця пер ужо ўсё ёсьць. Маргіналь -
ная гру па – гэ та НКВД�КГБ�ФСБ, якая
ва ло дае цал кам усёй ула дай у Ра сеі, на -
кіроў вае і кант ра люе ідэ а лёгію і дзей -
насьць Ра сейс кай пра вас лаўнай царк -
вы, кан тра  люе цал кам эка номіку, ін -
фар     ма цыю, на ву ку, літа ра ту ру і мас та ц -
т ва і ўсе пляс ты гра ма д зтва, ад крымі -
наль нікаў да ака дэмікаў і паліты каў.

Гэ тая ж гру па КГБ вы рабіла са бе
“фю рэ ра” Пуціна (га доў 9�10 та му яго
фар маль на аб’явілі лідэ рам на цыі) і
пры  с та са ва ла пра вас лаўную (у дад зе -
ным вы пад ку ты по ва маргіналь ную)
ідэ а лёгію “рус ско го ми ра” як ап раў -
дань не аг рэсіі і пе рад зе лу сь ве ту. Та му
фа шызм, які ця пер ад рад жа ец ца ў Ра сеі
ў фор ме імпэ ры ял�фа шыз му, усё чась -
цей на зы ва юць па ра дак саль ным сло -
ваз лу чэнь нем “пра ва с лаўны фа шызм”.
Але ба дай што ў гэ тым і ёсьць ад на з ідэ -

а лягічных фор маў ра сейс ка га імпэ ры -
ял�фа шыз му, якая па шы ра ец ца і не бес -
па дс таўна фіксу ец ца назіраль ні камі.

У гэ тай су вязі адз на чу ха рак тэр -
ную прык ме ту. Ужо зьяўля юц ца ра сей -
цы, якія ага лош ва юць сваю па зы цыю
су праць “пра вас лаўна га” ці “пу цін ска -
га” фа шыз му. Праўда, я сум ня ва ю ся,
што ў Ра сеі мо жа ця пер узьнік нуць ан -
ты фа шысцкі рух. Ру хаў там ні колі не
існа ва ла. Былі бун ты і дэсідэн ты. Але
ва Ўкра іне, у Дан ба се, вы явіліся зь я вы
дас тат ко ва сур’ёз ныя, з поўным усь ве -
дам лень нем не аб ход насьці ан ты фа шы -
сц кай ба раць бы суп раць ра сейс кай аку -
па цыі.

Прык ла дам та кой пад зеі зьяўля ец -
ца ня даўняе ства рэнь не даб ра ах вот на -
га ба таль ё ну “Дан бас” дзе ля на род най
ба раць  бы суп раць ра сейскіх ды вэр сан -
таў і ра сейс кай аку па цыі Дан ба су. У
ба таль ён запісаліся жы ха ры Дан ба су:
ук раінцы, ра сей цы, бе ла ру сы, грузіны і
іншыя. Ёсьць так са ма даб ра ах вотнікі і
з іншых краінаў (у тым ліку і зь Бе ла -
русі). Кіруе ба таль ё нам мяс цо вы жы -
хар Дан ба су, які выс ту пае пад прозь -
вішчам Ся мён Ся мён чан ка. Што ад -
мет    на, Ся мён чан ка – ра сейскі ча ла век,
які жы ве ва Ўкраіне. Ён прыхіль ны да
Ра сеі, але ай чы най сва ёй лічыць Ук -
раіну, там, дзе ён на радзіўся і жы ве.
Яго ная ацэн ка сы ту а цыі на паў днё вым
ус ход зе Ўкраіны цал кам адэк ват  ная.
Ён ба чыць гэ боўскую фа шы сц кую ўла -
ду ў Маск ве, якая па ча ла под лую ды -
вэрсійную вай ну суп раць Ук раіны, на -
сла ла ў Дан бас ня толькі свае пе ра ап -
ра ну тыя войскі і спэц наз ГРУ, але і ты -
ся чы ўзбро е ных бан ды таў, гопнікаў,
ка  за каў, каўказскіх на ёмнікаў і крымі -
наль ні каў, якія па даб ралі ў свае шэ рагі
гру пы такіх жа дан баскіх эле мэн таў,
што за гро шы га то выя забіваць і
ўдзель   ні чаць у ды вэрсійнай вай не.
Дан  бас па гру зіўся ў ба ло та ха о су, бан -
ды тыз му, ма рад зё р ства. Сла бая ўкра -
інская ар мія, зь вя за ная аб ме жа ва нымі
правіламі “ан ты тэ ра рыс тыч най” апэ -
ра цыі (якую пры ду малі ў Кіеве суп раць
ра сейс кай аг рэсіі) ня ў ста не хут ка па -
п равіць ста новішча. Тым больш, што
праз сла ба аба ро не ную мя жу пас та ян -
на пры бы ва юць войскі, ба е ві кі і ўзбра -
ень не з Ра сеі.

Вось тут і зь явіліся людзі, якія вы -
ра шылі са мыя ба раніць сваё мес ца жы -
ха р ства і сваю рэ аль ну ю ай чы ну ад
кры мі наль на�фа шыс тоўскай на ва ла чы
з Ус хо ду. Тут прын цып гра мад зя нс кай
салідар насьці суп раць фа шыз му, аку -
па цыі і раз бою. Фаль шы вая дакт ры на
“рус ско го ми ра” тут не спра ца ва ла, бо
ёсьць рэ чы сур’ёзь ней шыя, чым ідэ а ля -
гічныя схе мы, сфар му ля ва ныя дзе ля
ап раўдань ня аг рэсіі і вай ны.
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Угэ тым ме ся цы рэ жым Лу ка шэн -
кі рых туе гран ды ёз ныя сь вят ка -
ваньні, прысь ве ча ныя 70�м угод -

кам выз ва лень ня ад ня мец ка га фа шыз -
му. Дзень выз ва лень ня ча мусьці на зы ва -
ец ца Днём Рэс публікі, а за ад но – Днём
Не за леж насьці, хоць выз ва лень не ад ад -
ной сь мер це дай най сілы праз пры ход
дру гой, не наш мат леп шай, цяж ка пры -
знаць сь вя там. Ня пэўнасьць і не ля гіч -
насьць, а так са ма нут ра ныя су пя рэч -
насьці ідэ а лягічнай па бу до вы, якая за -
вец  ца “пе ра мо га над фа шыз мам”, відаць
прос тым во кам. Перш за ўсё – пад зеі й
вынікі Дру гой сусь вет най вай ны ў Бе ла -
русі зак ры тыя для сва бод на га, не цэн зу -
ра ва на га, не пе ра ду зя та га дасьда вань ня і
аб мер ка вань ня. Міты пра ге рояў�пар ты -
за наў і не пе ра мож ную Чыр во ную армію
скла да юць зь мест аду ка цыі, на паўня юць
ма са выя сродкі, скла да юць пад валіны
лу  ка шэн ка вай так зва най “дзяр жаўнай
ідэ а лёгіі”. 

Пры гэ тым пад зеі та го да лё ка га
ўжо ча су, сь вед каў яко га зас та ец ца
ўсё менш і менш, усп ры ма юц ца ды ін -
тэрп рэ ту юц ца не зь бе ла рус ка га пунк -
ту глед жань ня, не з па зы цыяў каш тоў -
насьці або шкод насьці ме навіта для бе -
ла рус ка га на ро ду, бе ла рус ка га эт на су.
Зусім не. Тое, што доб ра для са вец кай
(ця пер ра сейс кай) імпэ рыі, для ра сей -
ска га эт на су, аўта ма тыч на запісва ец -
ца ў па зы тыў і бе ла ру сам. І гэ та нічо га,
што не пе ра мож ная Чыр во ная армія
кіну ла Бе ла русь ня мец ка�фа шыс тоў -
скім аку пан там, як кіда ла яе ў 1919
год зе па ля кам, а ра сейс кае царс кае
войс ка фран цу зам у 1812 год зе і нем -
цам у 1915. Бе ла русь для ра сейскіх
ула даў – і царскіх, і ка муністыч ных –

бы ла ня больш як ды ва нок пры дзь вя -
рах – маўляў, хай са бе чу жын цы па -
топ чуц ца па ёй, мо жа ня пой дуць да -
лей у ха ту. 

Та му ця пер, ужо ў не за леж най Бе -
ла русі, сь вят ка ваць не зай здрос ную до -
лю ды ван ка пры чу жых дзь вя рох, які
на рэш це пад нялі ды абт рэсьлі, мізэр на і
га неб на. Яш чэ больш га неб на тое, што
ўслаўля юц ца вайс ко выя зла чын цы –
са вецкія пар ты за ны, якія, вы кон ва ю чы
за гад Сталіна аб “па шы рэньні ўсе на -
род  най ба раць бы” залілі Бе ла русь, ра -
зам зь нем цамі, мо рам аг ню і крыві.
Сьве да ма пра ва ку ю чы ня мецкіх аку -
пан  таў на рэп рэсіі суп раць бе ла рус ка га
жы ха р ства, але і так са ма ўлас на руч на
забіва ю чы, па ля чы, гвал ця чы, тыя, кі -
ра  ва ныя з Маск вы, зас лан цы зрабілі
ўсё, каб вынішчыць рэш ты бе ла рус -
кась ці ня толькі ў яе на цы я наль на�куль -
тур ным, але на ват у біялягічным вы -
гляд зе. Больш та го, тое зла чы н ства,
стра та чвэрці на сельніцтва пад час вай -
ны, зрабіла ся падс та ваю для го на ру
ман кур таў – ка муністыч ных кіраўнікоў
па ва ен най Бе ла русі – што нізка пад да -
на да носілі аб га тоўнасьці Бе ла русі зра -
біцца ўзо рам дэ на цы я наліза ва най ра -
сей скім эт на цы дам “ка муністыч най бу -
ду чыні”. 

Імкну чы ся выціснуць з ра сейскіх
ляль ка во даў наф та га за выя дывідэн ды,
пост са вецкі рэ жым Лу ка шэнкі прак ля -
ма ваў без уцям ных тлу ма чэнь няў, што,
аказ ва ец ца, ге раічны бе ла рускі на -
род�пар ты зан страціў ня чвэрць, але
ўжо траціну сва ёй коль касьці пад час
Дру гой сусь вет най вай ны. Маўляў,
“мы за вас кроў лілі – ця пер да вай це
прэ фэ рэн  цыі, ад мя няй це кво ты й па -

даткі”. І што ска заць – сап раўды, і далі,
і ад мя нілі. Але ці да дае го на ру бе ла рус -
ка му на ро ду гэткі ган даль на най -
вялікшай ка та ст ро фе 20�га ста годзьд зя,
на сь ля зах і крыві па пя рэдніх па ка лень -
няў бе ла ру саў? Ча му ня ўспомніць у
такім вы пад ку най вялікшую ка та ст ро -
фу 17�га ста годзьд зя, калі ад войс каў
мас коўска га ца ра Аляк сея Міхай лавіча
загіну ла ка ля па ло вы на сельніцтва, або
Паўноч ную вай ну па чат ку 18�га ста -
годзьд зя, калі ў выніку “бліску чых ге -
ніяль ных пе ра мо гаў” ца ра Пят ра І і спа -
да рож ных ім мо ру і хва ро бам коль -
касьць на сель ніцтва Бе ла русі ска ра ці -
ла ся на трэць. Мо жа і пад гэ та так са ма
мож на бы ло б неш та вы цы ганіць у Ель -
цы на і ў Пуціна?  

Бе зу моўна, ня мецкі фа шызм у Бе -
ла русі быў жу дас най зьнішчаль най
сілай. Але хто да па мог яму з падс та вамі
да не чу ва ных зь ве р стваў і зла чы н стваў,
пра якія нем цы й ня ду малі ў пер шыя
год�два вай ны й аку па цыі? Хто мэ та -
накіра ва на рабіў нэўтраль нае, звы чай -
нае жыць цё ў бе ла рускіх вёс ках – кры -
ніцы бе ла рус касьці, тра ды цыяў, мо вы –
не мажлівым і не вы нос ным? Хто, ня
ліча чы ся з ча ла ве чымі стра тамі, вы кон -
ваў за га ды да лёкіх гас па да роў? Ра ней
ці пазь ней бе ла рускі на род ат ры мае ад -
ка зы на гэ тыя пы таньні. 

А па куль па га ра дох і вёсках Бе ла -
русі буд зе каціцца вак ха налія сь вя та
пе  ра могі ад ных чу жын цаў над другімі,
вар та яш чэ раз за ду мац ца над тымі кры -
ва вымі пад зе ямі 70�га до вай даўніны і
тым, якія сап раўде ныя выс но вы мусіць
зрабіць зь іх для ся бе кож ны ду ма ю чы
бе ла рус.

Віталь ЗАЙ КА
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“Рэ чы больш сур’ёз ныя” – гэ та не -
бясь пе ка раз бою і ра сейс ка га фа шыз му
ў Дан ба се, паг ру жэнь не гра ма д зтва ў
дык та ту ру ра сейс ка�каўказс кай мафіі,
а так са ма ра зу мень не та го, што дэ ма -
кра  тыч ная дзяр жа ва дасьць больш
шан цаў яе гра мад зя нам, чым фа шы сц -
кая аўта ры тар  ная гэ боўская Ра сея.
Вось прад па сыл кі сь ве да ма га зма гань -
ня гра мад зя наў Ук раіны (не за леж на ад
этніч най пры на леж насьці) суп раць ра -
сей ска�фа шыс тоўскіх аг рэ са раў за мір -
ную, воль ную Ўкраіну.

Дакт ры на “рус ско го ми ра” яш чэ
па   сы пец ца ня толькі ва Ўкраіне, але і ў
Бе ла русі, і ў Ле ту ве, і на Каўка зе (там
яна ўжо і ня ды хае) – усю ды, ку ды
спра буе су нуц ца ва ла са тае мур ло пу -
цінска га фа шыз му.

Ня трэ ба пе ра больш ваць імпэрскіх
маг чы мась цяў Маск вы, але лепш па -

чаць ужо ця пер рых та вац ца да адбіць ця
фа шы сц кай аг рэсіі, ма ю чы на ўва зе во -
пыт Ук раіны і пазь бя га ю чы ўкраінскіх
па мы лак.

У міну лы раз я пісаў пра не аб ход -
насьць на за паш ваць зброю, вы бу хоў -
ку, яд нац ца ў не вялікія (дзь ве�тры асо -
бы) гру пы і нічо га па куль не рабіць –
ча каць не аб ход на га ча су, бо ня вык лю -
ча на, што Пуцін па ле зе і ў Бе ла русь.
Яго трэ ба суст рэць вост ра, ць вёр да і
ра  шу ча.

Пры гэ тым не аб ход на ўсь ве дам -
ляць, што ра сейс ка�ўк раінская вай на –
гэ та і на ша вай на. Там вы ра ша ец ца бу -
ду чы ня ня толькі воль най Ук раіны, але
і воль най Бе ла русі. Калі пуцінскія фа -
шыс ты па даб’юць Ук раіну, то яны на -
па дуць і на Бе ла русь, і нам ня буд зе ка -
му да па маг чы. Та му да па ма гай ма Ўк -
раіне. Заклікаю бе ла рускіх муж чын,

якія мо гуць ва ло даць збро яй, ехаць
даб ра ах вотнікамі на Ўкраіну і ўсту паць
у ат ра ды Ўкраінска га суп раціўлень ня
аку пан там (ты пу “Дан бас”). Бе ла рус -
кая да па мо га пат рэб ная і ўкраінцам, і
бе ла ру сам. Ак ра мя та го, ва ю ючы за
Ўкраіну, бе ла ру сы на бу дуць вайс ко вы
во пыт ба раць бы з фа шыз мам, які мо жа
вельмі пры дас ца по тым у Бе ла русі.

Будзь ма вар тыя на шых слаўных
прод каў ліцьвінаў, якія пась пя хо ва
нап ра ця гу пяцісот га доў ба ранілі ся бе і
на шае дэ мак ра тыч нае Вялікае Княст ва
Літоўскае і ўра та валі ма нархічную Эў -
ро пу ад мас коўска�ман гольс кай ар ды.
Фа шызм павінен быць ліквіда ва ны, аг -
рэ сіў ная імпэ рыя раз бу ра на. Яд най ма -
ся – бу д зем моц нымі. Зма гай ма ся – пе -
ра мо жам!

Зя нон ПАЗЬ НЯК

Да 70#годзьдзя вызваленьня Беларусі ад фашызму
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“Я пацісну ру ку апош ня му прадп ры мальніку”
А. Лу ка шэн ка, 2005 г.

Афа рызм “жыць ста ла лепш, жыць ста ла ве ся лей”, агу ча -
ны І. Сталіным у ліста пад зе 1935 го ду пе рад пра цоўнымі�ста ха -
наўцамі на пя рэ дадні ма са вых рэп рэсіяў 30�х га доў ХХ�га ста -
годзьд зя, мож на экстра па ля ваць на ўсе та талітар ныя і аўта ры -
тар ныя рэ жы мы з ка ма нд на�адміністра тыўнымі эка номі ка мі,
якія імкнуц ца выс тавіць на аг ляд свае сумніўныя “пось пехі”. 

У апошнія га ды бе ла рускія ўла ды піяраць свае да сяг неньні ў
галіне ства рэнь ня ўмо ваў вяд зень ня бізнэ су і разьвіць ці прадп ры -
мальніцтва. Так зва ная “лібэ раліза цыя” за ка на даў ст ва сап раў ды
пра су ну ла Бе ла русь у сусь вет ным рэй тын гу краінаў па вяд зень -
ню бізнэ су на пе рад (у 2013 год зе 64 мес ца з 189, у 2014 – 63).
Дзе ля па раўнань ня: па выніках 2014 го ду бы лая са вец кая рэс -
публіка Грузія за ня ла 8�е мес ца, су сед няя Польш ча – 45�е. Што
на са мой спра ве ўклю чае ў ся бе па няць це вяд зень не бізнэ су, і ў
якой сту пені яно ад па вя дае су час ным бе ла рускім рэ аліям?

Дзе ля разьвіць ця бізнэ су дзяр жа ваю павінны быць ство ра -
ныя спры яль ныя ўмо вы, ся род якіх: па воль ны ўва ход на ры нак,
гэ та зна чыць, спрош ча ная рэгістра цыя і ліквіда цыя суб’ек таў
гас па даркі; зба лян са ва ная па дат ко вая паліты ка; ра зум ная кан -
т роль на�рэвізійная дзей насьць; ад сут насьць та таль на га кан -
тро  лю за кош таўтва рэнь нем і гэ так да лей і да лей.

Што ты чыц ца пер ша га мо ман ту, ува ход жань ня на ры нак,
то з 1999 да 2009 га ду ў Бе ла русі дзейнічаў Дэк рэт Лукашэнкі
№ 11 ад 16 са кавіка 1999 г., які рабіў пра цэс рэгістра цыі бізнэ -
су за над та ма руд ным і доўгім. Бе ла рускія ўла ды вы ра шылі ства -
рыць у ва чах За ха ду і па тэн цый ных інвэс та раў вы гляд, што сы -
ту а цыя зь мя ня ец ца. Дзе ля гэ та га быў сь пеш на пад рых та ва ны
но вы Дэк рэт № 1 ад 16 студ зе ня 2009 г., па яко му тэрмін пад -
рых тоўкі рэгістра цы ён ных да ку мэн таў быў ска ро чы ны з 15 да 5
пра цоўных дзён, пры чым пась вед чань не аб дзяр жаўнай рэ гі -
стра цыі мож на бы ло ат ры маць ужо ў дзень рэгістра цыі. Са ма па
са бе гэ та вельмі доб рая спра ва і, у прын цы пе, знач на спраш чае
жыць цё бу ду чым прадп ры мальнікам. Але гэ та толькі пер шы
крок, які, на жаль, вы ка рыс тоўва ец ца ў якасьці  рэк ля мы. 

Так, многія па мя та юць афіцый ны візыт бы ло га прэ зы дэн та
Ра сеі Д. Мядз вед зе ва ў Сінга пур у ліста пад зе 2009 го ду, дзе ён
сым балічна за рэгістра ваў рэс та ран расейс кай кухні праз тэ ле -
фон ны інтэр нэт уся го за 8 хвілін. Уся пра цэ ду ра за ня ла ў яго
20 хвілін – на быць 3 ліцэнзіі і зап лаціць за ўсё $100. Па га дзі -
це ся, доб ры піяр для краіны і шы коўныя ўмо вы дзе ля вя дзень -
ня біз нэ су пры наяўнасьці ўсіх ас татніх кам па нэн таў, якія ў
Сін га пу ры, бе зу моўна, ёсьць (на пра ця гу міну лых га доў краіна
ўстой ліва зай мае пер шую прыс туп ку вы шэйуз га да на га  рэй -
тын гу).

У апошні дзень 2010 го ду Лу ка шэн ка вы даў вя до мую і
апош нюю па куль Ды рэк ты ву № 4 “Аб разьвіцьці прадп ры маль -
ніцкай ініцы я ты вы і сты му ля ваньні дзе ла вой ак тыўнасьці ў Рэс -
публіцы Бе ла русь”, га лоўным прын цы пам якой такі: “Кан ку -
рэн цыя – паўсюль, дзе маг чы ма, дзяр жаўнае рэ гу ля ван не –
там, дзе не аб ход на”. Што на са мой спра ве?  

Па даткі ў Бе ла русі вы сокія, а пра цэ ду ра вельмі ма руд ная,
зай мае шмат ча су, каб што ме сяч на за паўняць усе кнігі, па пе -
ры, якія не аб ход ныя для спла ты па дат каў. Частая зь ме на за ка -
на даўства вядзе да та го, што ўсё больш дроб ных прадп ры маль -
нікаў не “пад па да юць” пад спрош ча ную сыс тэ му па дат ка абк ла -
дань ня. А між іншым, “кры вую Ла фэ ра” яш чэ ніхто не ад  мя -
няў, гэ та павінны былі б ве даць спа да ры зь бе ла рус ка га ўра ду.  

За гад “Аб па ляп шэньні кант роль на�над зор най дзей насьці”
ад 2009 го ду пры вёў да ад ва рот на га эфэк ту. Яны сталі больш
цэнт раліза ва ныя і комп ле кс ныя. І няп раўда, што яны мо гуць
ад бы вац ца толькі раз у два га ды ці ў пяць га доў, у за леж насці
ад гру пы “ры зыкі” прадп ры е м ства ці індывіду аль на га прадп ры -
мальніка, яны мо гуць быць наш мат чась цей. 

У чэр вені сё ле та прэм’ер�міністар Мясніковіч за явіў, што
імпарт за меж най пра дук цыі павінен скласьці ня больш за 15%
ад уся го аб’ёму та ва раў на ай чын ным рын ку. На дум ку экс пэр -
таў, гэ ты крок пас тавіць буй ныя і ся рэднія ганд лё выя сеткі на
мя жу спус та шэнь ня. 

Апошнім кро кам стаў падпіса ны Лу ка шэн кам за гад № 222
(доб ра, што не 227) ад 16 траўня 2014 го ду аб сэртыфікаваньні
прадп ры мальнікамі пра дук цыі, якую яны за везьлі з краінаў
Мыт на га са ю зу (Ра сея і Ка за хс тан), інакш яны ня змо гуць ган -
д  ля ваць (да гэ туль у гэ тым накірун ку ў бе ла рус ка га ўра ду пы -
тань няў не бы ло). Гэ ты за гад ставіць многіх прадп ры маль нікаў
Бе ла русі так са ма на грань зьнішчэнь ня, бо яны за ку палі і за -
куп ля юць пра дук цыю ў такіх жа ра сейскіх ка ле гаў, якія ня ма -
юць ад па вед ных сэр тыфіка таў і ня мо гуць іх вы даць бе ла ру сам,
бо такія ўра дам су сед няй краіны не пат ра бу юц ца. У ра сейскіх
прадп ры мальнікаў на ват зь явіўся га неб ны жарт: “Дур ням і бе -
ла ру сам да ведкі не вы да ем”. На пя рэ дадні падпісань ня за га ду,
прайшлі за бас тоўкі прадп ры мальнікаў у Віцебс ку, Менс ку і
іншых га ра дах, але гэ та не спыніла Лу ка шэн ку.

Аб ры зы ках за меж ных інвэс та раў і раз маўляць няварта.
Трэба толькі пры га даць, што зда ры ла ся з га лоўным ак цы я нэ рам
бе ла рускіх кан ды тарскіх фляг ма наў “Ка му нар ка” і “Спар так”
амэ ры канскім гра мад зянінам Ма ра там Новіка вым, улас насьць
яко га бы ла фак тыч на канфіска ва ная бе ла рускім ура дам.     

На са мой спра ве, ат рымліва ец ца нейкі ва люн та рызм. Па
ўся му відаць, што жыць ня ста ла ле пей, але што “ве ся лей”,
дык гэ та дак лад на. 

Аляк сан дар СО ЛАД

ту ры, на за паш ваць і пе ра хоўваць стра тэгічныя ма тэ ры я лы, ве -
даць, дзе і як мож на пры на год зе зда быць вы бу хоўку, аўта ма -
тыч ную зброю, сродкі су вязі, цеп лавіза ры і г. д. Трэ ба ар га ні -
зоўвац ца ў гру пы па трое, пя цё ра – калі толькі адзін мае вы хад
на іншую пя цёр ку і да лей на цэнт раль ную кіру ю чую струк ту -
ру. Трэ ба рых та вац ца да вяліка га, пра цяг ла га, ня вык лю ча на
кры ва ва га і жорстка га зма гань ня. Час пат ра буе ах вяр насьці,
рэ аль на га вып ра ба вань ня пры го жых і правіль ных сло ваў пра
ад да насьць на ро ду і Баць каўшчы не. І ця пер мы ба чым, што
ёсьць ся род нас муж ныя, ах вяр ныя людзі. Прык лад бе ла ру са
Жызь неўска га, што ад ным зь пер шых загінуў на Май да не за

сва бо ду брат ня га ўкраінска га на ро ду, прык лад со цень бе ла ру -
саў, што да лу ча юц ца ця пер да ба та лё наў па аба ро не су вэ рэ -
нітэ ту Ўкраіны на яе ўсходніх ме жах, павінен зму сіць за ду мац -
ца і пры няць вы ра шаль ныя крокі ты ся чам бе ла рускіх лю дзей,
што ня ба чаць для ся бе існа вань ня ва ўмо вах аку па цыі й зьні -
шчэнь ня бе ла рус кай дзяр жаўнасьці.”

Пра мо ва сп. Зя но на Пазь ня ка бы ла зь вялікай ува гай вы -
слу ха ная пры сут нымі. Пра моўца за тым ад ка заў на пы таньні
ўдзельнікаў схо ду. 

По тым у разьд зе ле “Роз нае” ад бы ло ся зна ё м ства пры сут -
ных з гась цямі Згур та вань ня “Па го ня”. Пась ля закан чэнь ня
афі  цый най часткі ўдзельнікі мелі мажлівасьць зна ёміцца, ка ле -
га вац ца, аб мень вац ца інфар ма цы яй за сьціплымі па час тун камі.

Віталь ЗАЙ КА

“Жыць стала лепш, жыць стала весялей”
(У кан тэксь це разьвіць ця прадп ры мальніцтва ў Бе ла русі)

Чэрвеньскі сход “Пагоні”
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Лёсы архіваў беларускіх дзеячаў
і арганізацыяў у замежжы –
складаная, а часам і трагічная

старонка айчыннай гісторыі. Можна
прывесьці дзесяткі прыкладаў зьнікнень
ня ці нават сьвядомага зьнішчэньня каш
тоўных збораў нашчадкамі або нейкімі
структурамі. Разам з тымі дакумэнтамі
зьнікае вялікі пляст інфармацыі і сам да
робак суродзічаў за мяжой. Яны заста
юцца нябачнымі і для дасьледчыкаў, і, як
вынік, для шэраговых суайчыннікаў. 

У Беларускім дзяржаўным архіве
музэі літаратуры і мастацтва паўстала
навуковатворчая ініцыятыва “Цэнтар
камплектаваньня і вывучэньня дакумэн
тальнай спадчыны беларускага замеж
жа”. Стварэньне такой структуры зьвя
зана з неабходнасьцю сыстэматычнага
зьбіраньня дакумэнтаў, друкаў, артэфак
таў, што ствараліся і ствараюцца белару
самі паза межамі мэтраполіі. Калі раней
функцыі такога зьбіраньня ў пэўнай сту
пені выконвалі эміграцыйныя ўстановы
на Захадзе, як, прыкладам, Беларускі Ін
стытут Навукі і Мастацтва ў НьюЁрку,
Беларуская Бібліятэка імя Ф. Скарыны ў
Лёндане, або Цэнтар Ф. Скарыны ў
Менску, дык цяпер, з пашырэньнем геа
графіі беларускіх дыяспар, сыстэматыч
нага мэтанакіраванага зьбіраньня дароб
ку замежных суайчыньнікаў не вядзец
ца. У выніку, каштоўная частка беларус

кай культурнай спадчыны губляецца для
сучасных і будучых дасьледчыкаў. 

Паводле задумы, новы Цэнтар пры
значаны для садзейнічаньня выяўлень
ню, захаваньню, апісаньню, вывучэньню
і папулярызацыі дакумэнтальнай спад
чыны беларускага замежжа на базе Бе
ларускага дзяржаўнага архівамузэя лі
тататуры і мастацтва. 

Варта адзначыць, што ў БДАМЛіМ
на працягу апошніх дзесяцігодзьдзяў
ужо ішло паступовае зьбіраньне замеж
най беларусікі. Свае архіўныя зборы сю
ды перадалі вядомыя дзеячы замежжа
Масей Сяднёў, Алесь Алехнік, Янка За
пруднік, Вітаўт Кіпель. Нядаўна ў архіў
была перададзеная вялікая калекцыя да
кумэнтаў згаданага ўжо вышэй Беларус
кага Інстытуту Навукі і Мастацтва. Та
кім чынам, новаствораны Цэнтар мае
добрую базу для сваёй дзейнасьці. 

Сярод задач Цэнтру можна адзна
чыць выяўленьне беларускіх дакумэнтаў
у замежных архівах, музэях і бібліятэ
ках, зборах арганізацый беларускага за
межжа, а таксама прыватных асобаў; ар
ганізацыю камплектаваньня і стварэнь
не архіўных фондаў беларускіх грамадз
какультурных арганізацый замежжа і
дзечаў беларускіх дыяспар у складзе Бе
ларускага дзяржаўнага архівамузэя лі
таратуры і мастацтва; навуковае апісань
не дакумэнтальнай спадчыны беларуска

га замежжа; спрыяньне яе навуковаму
вывучэньню; папулярызацыя ў беларус
кім грамадзтве ведаў пра дзейнасьць за
мяжой беларускіх арганізацыяў, выдат
ных асобаў беларускага паходжаньня.
Мяркуецца ажыццяўляць кансульта
ваньне зацікаўленых асобаў па пытань
нях захаваньня і вывучэньня дакумэн
таў, публікацыю матэрыялаў на падста
ве сабраных архіваў.

Сёньня надзвычай важным ёсьць
зьбіраньне дакумэнтаў і друкаў дзеючых
арганізацыяў і суполак, а таксама заха
ваньне архіваў дзеячаў замежжа. Таму
Цэнтар спадзяецца наладзіць цеснае су
працоўніцтва з усімі зацікаўленымі асо
бамі і арганізацыямі як за мяжой, так і ў
Беларусі, каб ня даць зьнікнуць багатай
спадчыне беларускага замежжа.

У справе супрацоўніцтва па пытань
нях, зьвязаных з захаваньнем і выву
чэньнем замежнай беларусікі, можна
зьвяртацца да дырэктара БДАМЛіМ
Ганны Запартыкі або гісторыка Натальлі
Гардзіенкі. 
Беларускі дзяржаўны архіў/музэй

літаратуры і мастацтва
Сайт:   hhttttpp::////bbddaammllmm..bbyy
Адрас: ММііннсскк,,  ввуулл..  ККііррыыллаа  іі  ММееффооддыыяя,,  44
Тэл.:   ++337755((1177))33227744778811
Email: bbddaammlliimm@@ttuutt..bbyy;;  

nnhhaarrddzziijjeennkkaa@@ggmmaaiill..ccoomm
Наталля ГАРДЗІЕНКА

вогнішча, вакол якога ўдзельнікі пад кіраўніцтвам
спэцыялісткі ў беларускай этнаграфіі й музыкалёгіі
спні Валянціны Якімовіч хадзілі карагодамі й сьпя
валі купальскія песьні, у тым ліку знакамітыя “Купа
лінку”, “Ой рана на Йвана”. Затым былі традыцый
ныя гульні, “Падушачка”, “Баяры”, калі хлопцы звы
чайна бліжэй знаёміліся й сыходзіліся зь дзяўчатамі.
Трохі пазьней, калі ўжо стала цёмна, нячысьцікі
скралі Купалінку, а КнязьКупаліш і ягоная дружына
мусілі выпраўляцца на яе пошукі і выратаваньне. 

Калі вогнішча ўжо дагарала, Купалінку вырата
валі, і жадаючыя маглі паскакаць праз агонь, што меў
сымболіку ачышчэньня, збавеньня ад грахоў. 

Потым зварыўся традыцыйны напой на шматлі
кіх травах – крупнік. А потым пры вогнішчы прысут
ныя сьпявалі купальскія ды іншыя беларускія песьні.
Некалькі сваіх песень засьпяваў паэт і выканаўца
Сяржук СокалаўВоюш. Сьпевы і размовы цягнуліся
да сьвітаньня. 

Падзяка ў арганізацыі Купальля і прадрыманьні
гэтай старадаўняй традыцыі далёка ад Бацькаўшчы
ны належыцца спадарству Рыжым і Валянціне
Якімовіч.

Віталь ЗАЙКА
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З. Левіт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
А. Нікіперовіч . . . . . . . . . . . . . . . .30
Н. Нікіціна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
М. Цітова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Шчыры дзякуй! 
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А. Дубавая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Н. Нікіціна  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
М. Цітова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

Усім шчыры дзякуй! 

Уплаты ў аддзел шліце на адрас:
PP..  OO..  BBooxx  557722

NNeeww  YYoorrkk,,  NNYY  1100111133
Чэкі выпісвайце на імя

VViikkttaarr  YYeeddzziinnoovviicchh..

Уплаты ў Згуртаваньне
ÑÑêêëëààääêê³³  éé  ààõõââÿÿððààââààííüüíí³³::

Ахвяравалі на выданьне бюлетэня
Весткі й ПаведамленьніВесткі й Паведамленьні ::

Электронны варыянт бюлетэня можна знайсьці ў інтэрнэце на сайце www.e�krama.com

Наступны сходНаступны сход
Беларуска-Амэрыканскага

Згуртаваньня “ПАГОНЯ”
адбудзецца ў нядзелю 13 ліпеня
2014 г. у Цэнтральным парку на
Мангэтане пасьля імпрэзы адкрыць-
ця  Тыдня Паняволеных Народаў.

Збор удзельнікаў Маршу Паня-
воленых Народаў а 9-й гадзіне
раніцы ля гатэля Пляза на 59-й
вул. і 5-й авэню. (Гл.падрабязную
аб’яву на 1-й бач.)

Паважаныя Т. Асташка, Я. Бандарык, А. Бахчэеў, А. Генечка, С. Гехт,
У. Жлукцёнак, В. Мытнік, М. Папкова, калі ласка, паведаміце рэдакцыі
поштаю ці емэйлам вашыя дакладныя паштовыя адрасы.

Падпісацца на бюлетэнь могуць
усе зацікаўленыя даслаўшы аплату
гадавой падпіскі ($30) на адрас:

Marat Klakotski
P. O. Box 3225

Farmingdale, NY 11735
Чэкі з адзнакаю “Весткі” выпісвай-

це на імя скарбніка Згуртаваньня
“Пагоня” Viktar Yedzinovich.

Калісьці, даўнымдаўно, а можа ня так ужо і даўно,
амэрыканцы верылі, што празь цяжкую, мэтанакіра
ваную працу чалавек меў шанец стаць найлепшым.

Лічылася, што быць найпрыгажэйшым, найпасьпяховей
шым, найталенавіцейшым, найпрацавіцейшым – гэта ня
толькі добра і правільна, але неабходна для кожнага, хто хо
ча прэтэндаваць на тое, каб быць амэрыканцам. Сёньня наад
варот, сапраўдны амэрыканец абавязаны быць абыякім, пос
ным, безаблічным, статыстычным, пазбаўленым нестандарт
ных якасьцяў, шэрым сярэднячком бяз роду і племені. І гэты
адварот на 180 градусаў зусім не выпадковы. Амэрыканская
ўраўнілаўка пачынаецца з раньня
га дзяцінства. Падчас тэставаньня
здольнасьці чытаньня, пакуль,
праўда, яшчэ толькі ў некаторых
школах, дзецям забаронена да
ваць тэксты, якія маглі б выклі
каць у іх адмоўныя рэакцыі. Да зо
ны небясьпечных тэмаў адносяц
ца згадкі пра горы (ня ўсе дзеці
мелі магчымасьць бачыць горы),
сьнег (ня ўсе дзеці мелі магчы
масьць бачыць сьнег), мора (ня
ўсе дзеці мелі магчымасьць ба
чыць мора), калецтва (напрыклад,
сьлепату), жанчын, якія вышыва
юць або гатуюуць (гендэрная ідэа
лёгія), шыкоўныя дамы (бо некаторыя жывуць у трушчобах),
старых людзей, якія хварэюць (бо старыя людзі, паводле ідэ
олягаў, заўжды здаровыя, вясёлыя і поўныя энэргіі!). Адмыс
лова створаныя камісіі па “прадузятасьці і далікатнасьці мо
вы” дбаюць пра тое, каб да дзяцей даходзілі толькі тыя тэкс
ты, якія пазбаўленыя якога б там не было стэрэатыпу. Ідэаль
ны тэкст для чытаньня ў школе той, які быў напісаны не ра
ней за 1970 год, і які не выклікае абсалютна ніякіх асацыя
цыяў, бо, паводле сучаснай дактрыны, любая асацыяцыя, ад
метнасьць, мэтафара, алюзія або параўнаньне зьяўляюцца
патэнцыйнымі каталізатарамі сацыяльнага канфлікту. Каго

цікавіць праблематыка лібэральнага фашызму адсылаю да
кніжкі “The Language Police” Diane Ravitch.

Невыпадкова марксысцкая сыстэма стандардызацыі і
ўраўненьня дабралася ўрэшце і да лялькі Барбі. Быць даска
нала зграбнай, сінявокай бляндынкай у сёньняшняй Амэры
цы, як мінімум, непаліткарэктна. Узор, на які арыентаваліся
пакаленьні маладых амэрыканак, цяпер пачынаюць закляй
моўваць як занадта патрабавальны і нерэалістычны. Таму
амэрыканец Нікалай Лэм стварыў прататып лялькі Лэмілі –
„звычайнай Барбі”, памеры якой узятыя з ураўняных дадзе
ных СDC (Цэнтру кантролю захворваньняў і прафіляктыкі)
для сярэднестатыстычнай 19гадовай амэрыканкі. У выніку
атрымалася шэранькая, каротканогая мышка, галоўная рыса
якой – шчыльна ўпакаваны і, што тут хаваць, як на новазаба

роненыя стандарды, тлуставаты, немадэльны азадак. Закла
почаныя сваімі ўласнымі памерамі амэрыканскія мацеркі ад
гэтай вынаходкі ў поўным экстазе. Цяпер, калі Нікалай здо
лее атрымаць фінансаваньне пад свой ураўнілаўскі праект,
яны змогуць урэшце купіць сваім дачкам „рэалістычныя”
лялькі з “сапраўднымі людзкімі прапорцыямі”. Застаецца
здагадвацца, што наступным этапам павінна стаць забарона
на прадукцыю і продаж лялькі Барбі, як нерэалістычнай, не
сапраўднай і нялюдзкай. Карацей кажучы – гайда ўсіх пад
адзін грэбень!

Віталь ВОРАНАЎ

Ураўнілаўка
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