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Працяг на стар. 3

16 верасня ў горадзе Эйнд-
ховене (Нідэрланды), прайшла 
акцыя, прымеркаваная да 10-й 
гадавіны гвалтоўнага знікнення 
Віктара Ганчара і Анатоля Кра-
соўскага.

назаві беларУскУЮ 
мовУ роднаЙ!

Працяг на стар. 4

Напярэдадні чарговага перапі-
су насельніцтва, МГА “ЗБС “Баць-
каўшчына” і нацыянальная куль-
турніцкая кампанія “Будзьма 
беларусамі!” ініцыявалі зварот да 
грамадзянаў Рэспублікі Беларусь 
з тым, каб як мага большая 
колькасць людзей падчас пера-
пісу назвала роднай мовай бела-
рускую. 

IV канферэнцыя беларУсаў краінаў 
балтыЙскаГа рэГіёнУ

VI міжнародны 
фестываль паэзіі 

“Poocza-2009”

Ü

5–6 верасня ў Вільні адбылася 
IV Канферэнцыя беларусаў краінаў 
Балтыйскага рэгіёну. Канферэнцыя 
традыцыйна арганізаваная Таварыс-
твам беларускай культуры ў Літве. 
Гэтым годам у Форуме беларусаў 
Балтыі ўзялі ўдзел некалькі дзесяткаў 
дэлегатаў з Літвы, Латвіі, Эстоніі, 
Польшчы, Расіі і Беларусі.

Канферэнцыя пачалася з 
вітальнага слова старшыні ТБК у 
Літве Хведара Нюнькі. Таксама гас-
цей і дэлегатаў канферэнцыі віталі 
прэм’ер-міністр Літоўскай Рэспублі-
кі Андрус Кубілюс, прадстаўнік ад 
дэпутатаў Еўрапарламента Лайма 
Андрыкене, генеральны дырэк-
тар дэпартамента нацменшасцяў 
Літвы Арвідас Даўнаравічус, вядо-
мы беларускі палітычны дзеяч 
Зянон Пазняк, намеснік дырэкта-
ра дэпартамента палітыкі ўсход-
ніх суседзяў Мар’юс Гудзінас, на-
родная артыстка Беларусі Зінаіда 
Бандарэнка.

З вітальным словам ад МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына” выступіла стар-
шыня Рады сп-ня Ніна Шыдлоўская. 
Яна пажадала плённай працы 
ўдзельнікам форуму і выказала 
падзяку Таварыству беларускай 

культуры ў Літве і яго кіраўніку Хве-
дару Нюньку за тое, што, “у свой час 
заснаваўшы гэты форум, працягвае 
рэгулярна іх праводзіць”. “Гэтыя 
канферэнцыі з’яўляюцца не толькі 
важнай падзеяй у культурным жыц-
ці беларусаў Балтыі. Гэтыя падзеі 
штораз аб’ядноўваюць беларусаў з 
розных краінаў Еўропы, а таксама 
ЗША, Канады і, безумоўна, самой 
Беларусі”, – адзначыла ў сваім вы-
ступе Ніна Шыдлоўская.

Акрамя таго на канферэнцыі вы-
ступілі: пісьменніца, супрацоўніца 
беластоцкай газеты “Ніва” Ганна 
Кандрацюк (Польшча), грамадскі 
дзеяч Юрка Юркевіч (Эстонія), 
журналістка, грамадскі дзеяч Тац-
цяна Касуха (Латвія), старшыня між-
народнага аб’яднання мастакоў-
беларусаў Балтыі “Маю гонар” 
Вячка Целеш (Латвія), Старшыня 
Таварыства беларускай мовы імя 
Ф. Скарыны Алег Трусаў і яго 
намесніца Алена Анісім (Беларусь), 
сустаршыня “Беларускай хрыс-
ціянскай дэмакратыі” Павал Се-
вярынец (Беларусь), журналіст 
Уладзімір Хільмановіч (Беларусь), 
рэжысёр Алег Дашкевіч (Беларусь), 
грамадскі дзеяч, лідэр БСДП 

16 верасня калектыў прадставіў 
амерыканскую прэм’еру спек-
такля “Спасцігаючы каханне”. 
Перад пачаткам прадстаўлення 
да гледачоў звярнулaся Наталля 
Калядa.

У фестывалі ўзялі ўдзел каля 
трыццаці паэтаў з Польшчы, 
Славеніі, Чэхіі, Славакіі, Венгрыі, 
Украіны.

(тры месяцы пасля пятага 
з’езда беларусаў свету)
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“Народная грамада” Мікола Стат-
кевіч (Беларусь), пісьменнік Язэп 
Янушкевіч (Беларусь), кіраўнік 
Калінінградскага рэгіянальнага гра-
мадскага аб’яднання “Беларускае 
таварыства культуры” Ігар Шаховіч 
(Расія), грамадскі дзеяч Маргарыта 
Пярова (Расія), загадчык кафедры 
беларускай філалогіі Віленскага 
педагагічнага універсітэта Лілія 
Плыгаўка (Літва), студэнт ЕГУ Кірыл 
Атаманчык (Літва), палітолаг Артур 
Юдзіцкі (Літва).

У межах канферэнцыі адбылася 
прэзентацыя фільма “Беларускія 
справы”, прысвечанага дзейнасці 
ТБК у Літве. Перад прэзентацыяй 
выступіла рэжысёр фільма Вольга 
Мікалайчык.

Дэлегаты і госці форуму атры-
малі магчымасць азнаёміцца з вы-
датнымі мясцінамі Вільні дзякуючы 
экскурсіі па горадзе, якую зладзіла 
для іх сябра Рады ТБК у Літве Леа-
кадзія Мілаш.

Удзельнікі канферэнцыі прынялі 
шэраг зваротаў да афіцыйных струк-
тураў Літвы і Беларусі.

У звароце да кіраўніцва Еўразвязу 
ўдзельнікамі ІV Канфэрэнцыі бе-
ларусаў Балтыі даецца станоўчая 
ацэнка дзеянням еўрапейскай су-
польнасці па пераадольванні мя-
жы з Беларуссю. У той жа час вы-
казваецца занепакоенасць наконт 
стану беларускай мовы і культуры ў 
краіне. “Дыктатарскі рэжым надалей 
нішчыць нацыянальную культуру, 
а стан беларускай мовы проста 
катастрафічны”, – адзначаецца ў 

бясплатнымі візы для беларусаў, 
асобаў беларускага паходжання, 
якія ўсведамляюць сябе беларусамі, 
актыўных дзеячаў беларускіх аб’яд-
нанняў за мяжой.

Апроч вышэйназваных, на 
форуме беларусаў Балтыі былі 
прыняты наступныя дакументы: 
зварот да міністра культуры Паў-
ла Латушкі наконт захавання куль-
турнай спадчыны Беларусі, зварот 
да Віленскай арцыбіскупскай курыі з 
просьбай ушанаваць памяць ксяндза 
Адама Станкевіча і дазволіць 
усталяваць памятную шыльду ў яго 
гонар, зварот да ўпаўнаважанага па 
справах рэлігій і нацыянальнасцяў 
Леаніда Гулякі, у якім выказваецца 
занепакоенасць сітуацыяй розных 
канфесіяў у Беларусі.

Сваімі ўражаннямі ад кан-
ферэнцыі дзеліцца галоўны яе 
арганізатар – старшыня ТБК у 
Літве Хведар Нюнька: “Я зада-
волены вынікамі. Канферэнцыя 
атрымала шырокі розгалас. Ёсць 
паведамленні пра мерапрыемства ў 
галоўных рэспубліканскіх газетах. 
Ёсць інфармацыя пра тое, што 
прысутнічаў прэм’ер-міністр Літвы. 
Згадваюцца яго словы пра тое, 
што Вільня – сталіца не толькі для 
літоўцаў, але і для беларусаў. Я 
трошкі шкадую, што з-за з’езду БНФ 
не прыехалі некаторыя людзі, якіх 
мы запрашалі. Але ў прынцыпе ўсё 
прайшло на ўзроўні, усё адбылося 
так, як мы планавалі”.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

дакуменце. У сувязі з гэтым аўта-
ры звароту просяць Еўразвяз 
звярнуць увагу не толькі на пытанні 
дэмакратызацыі Беларусі, але і на 
праблемы захавання беларускай 
мовы і культуры.

У звароце да прэзідэнта Літвы і 
ўраду Літоўскай Рэспублікі ўдзель-
нікі канфэрэнцыі просяць аказаць 
матэрыяльную дапамогу Таварыству 
беларускай культуры ў Літве, якое, у 
адрозненне ад іншых арганізацый 
нацыянальных меншасцяў, не можа 
разлічваць на дапамогу этнічнай 
бацькаўшчыны.

Адным з галоўных пытанняў, 
якія ўздымаліся на канферэнцыі, 
было пытанне кошту візаў для 
беларусаў, якія пражываюць у 
краінах Балтыі. Удзельнікамі кан-
ферэнцыі былі прыняты адпа-
ведныя звароты да літоўскага ды 
беларускага замежнапалітычных 
ведамстваў. Паводле меркавання бе-
ларусаў Балтыі, высокі кошт візаў 
не толькі не спрыяе наладжванню 
сувязяў паміж Беларуссю і краінамі 
Балтыі, але і з’яўляецца перашкодай 
для кантактаў з дэмакратычным 
светам. У сваю чаргу, бясплатныя 
візы, на думку ўдзельнікаў форуму, 
могуць паспрыяць дэмакратызацыі і 
еўрапеізацыі Беларусі. Звяртаючыся 
да Міністэрства замежных справаў 
Рэспублікі Беларусь, удзельнікі 
канферэнцыі просяць прыняць “як 
мага хутчэй закон аб суайчынніках 
на ўзор тых, якія існуюць у Польшчы 
(карта паляка), Літве і інш. краінах”, 
а таксама па магчымасці зрабіць 

15 і 16 верасня ў Вашынгтоне 
прайшлі спектаклі забароненага 
ў Беларусі “Свабоднага тэатра”. 
Спектаклі адбыліся дзякуючы 
“Georgetown University Theater” 
і “Performance Studies Program”, 
пры ўдзеле “Woolly Mammoth 
Theatre Company” і грамадзянскай 
ініцыятывы “Мы помним”. 

15 верасня “Свабодны тэатр” 
прадставіў прэм’еру спектакля 
“Пакаленне  Jeans” –  аўтабіягра-
фічны маналог змагара за свабоду, 
які апавядае пра сваё станаўленне 
ў асяроддзі контркультуры і лічыць 
джынсы і заходнюю музыку сім-
валамі свабоды.

16 верасня калектыў прадставіў 
амерыканскую прэм’еру спектакля 
“Спасцігаючы каханне”. Перад 
пачаткам прадстаўлення да гле-
дачоў звярнулaся Наталля Калядa. 
Яна разам з Мікалаем Халезіным 

з’яўляецца стваральнікам гэтай 
п’есы. Па сведчанні самога аўтара, 
драма напісана на аснове рэальнай 
гісторыі кахання Ірыны і Анатоля 
Красоўскіх. Гэта надае твору не 
толькі вострае сацыяльнае гучанне, 
але і яскравую палітычную афар-
боўку. Спектакль “Спасцігаючы ка-
ханне” даў старт міжнароднай акцыі 
дзеячаў культуры ў падтрымку кан-
венцыі ААН супраць гвалтоўных 
знікненняў. Каб акрэсліць праблему 
зніклых людзей, аўтары выкарысталі 
многія факты з жыцця іншых краін, 
у тым ліку фотафакты.

За спектакль “Спасцігаючы ка-
ханне” і наступныя працы “Сва-
бодны тэатр” быў уганараваны 
Прэміяй Французскай Рэспублікі ў 
галіне правоў чалавека ў 2007 годзе, 
калі ўпершыню ў гісторыі прыза 
прэмія была ўручаная дзеячам 
культуры.

Паводле сайту belmov.org

Гастролі “свабоднаГа тэатра” ў вашынГтоне
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Эйндховен 
(нідЭрланды)

16 верасня 2009 года ў горадзе-
пабраціме Мінска Эйндховене 
(Нідэрланды), прайшла акцыя, 
прымеркаваная да 10-й гадавіны 
гвалтоўнага знікнення Віктара Ган-
чара і Анатоля Красоўскага.

Мерапрыемства арганізавана пры 
ўдзеле грамадзянскай ініцыятывы 
“Мы памятаем”.

16 верасня 2008 года пры ўдзеле 
муніцыпальных уладаў на плошчы 
Ганны Франк у цэнтры Эйндховена 
былі пасаджаныя 4 дубы ў памяць 
пра зніклых Юрыя Захаранку, Вік-
тара Ганчара, Анатоля Красоўскага, 
Дзмітрыя Завадскага.У гэтым годзе 
цырымонія ўшанавання памяці 
зніклых беларусаў адбылася на 
тым жа месцы. З прамовай, пры-
свечанай зніклым беларусам, вы-
ступілі: дэпутат муніцыпалітэта 
Мары Фірс, дырэктар Офіса за 
дэмакратычную Беларусь (Брусэль) 
Вольга Стужынская, Крысці Мідэма 
(“Міжнародная амністыя”), Фані 
Парэн (TIE-Netherlands) і Валерыя 
Красоўская (“Мы помним”). Паэт 
Леа Месман прачытаў верш, які 
ён прысвяціў гвалтоўна зніклым 
беларусам і які высечаны на 
мемарыяльнай дошцы на плошчы 
Ганны Франк.

Арнаўд Рыхтэр, які займае па-
саду галоўнага гарадскога паэта 
Эйндховена, прачытаў верш, які 
ён прысвяціў дзесятай гадавіне 
гвалтоўнага знікнення Віктара Ган-
чара і Анатоля Красоўскага.

Некалькі песняў выканаў му-
зычны калектыў “Loopend vuurtje” 
(“Блукаючы агеньчык”).

Пасля ўрачыстай цырымоні ўша-
навання памяці ўдзельнікі акцыі 
наведалі прэзентацыю праекту 

вандроўнага тэатра “Пакажы сваю 
надзею” Марціна Фаарбея, у якім 
задзейнічаны мастакі з Беларусі, 
вымушаныя жыць у эміграцыі. Пасля 
прэзентацыі быў прадэманстраваны 
дакументальны фільм Міраслава 
Дэмбіньскага “Урок беларускай” 
(Польшча, 2006), пасля чаго ад-
былася ажыўленая дыскусія з 
удзелам Валерыі Красоўскай, Вольгі 
Стужынскай, Крысці Мінема і Фані 
Парэн.

Паводле  прэс-службы CIWR.ORG

варшава (Польшча)

8 верасня беларусы Варшавы 
адзначылі Дзень беларускай вай-
сковай славы традыцыйным шэсцем 
ад помнікa генералу дэ Голю да 
памятнай шыльды беларускаму 
генералу Станіславу Булак-Ба-
лаховічу.

Арганізатарам акцыі стала та-

варыства “Беларуская Нацыяналь-
ная Памяць”. У мерапрыемстве ўзялі 
ўдзел студэнты, якія навучаюцца ў 
польскіх ВНУ па праграме Кастуся 
Каліноўскага. 

Каля шыльды Станіславу Булак-
Балаховічу прысутныя ўшанавалі 
памяць усіх беларускіх ваяроў, 
што змагаліся за незалежнасць 
Бацькаўшчыны

Паводле “Еўрапейскага радыё 
для Беларусі”

вейцбарк 
(Польшча)

VI Міжнародны фестываль 
паэзіі “Pobocza-2009” адбыўся з 9 
па 13 верасня ў польскім горадзе 
Вейцбарк. У фестывалі ўзялі ўдзел 
каля трыццаці паэтаў з Польшчы, 
Славеніі, Чэхіі, Славакіі, Венгрыі, 
Украіны. Беларусь на форуме ў 
гэтым годзе прадстаўлялі Леанід 
Дранько-Майсюк, Барыс Пятровіч і 
Эдуард Акулін.

У межах фестывалю адбыўся 
шэраг паэтычных сустрэч у гім-
назіях, ліцэях, школах і бібліятэках 
Вейцбарка, Семпульнага Краю і 
Быдгашчы з прэзентацыяй творчасці 
ўдзельнікаў фестывалю. Акрамя 
таго падчас паэтычных спатканняў 
была арганізаваная дыскусія на 
тэму: “Паэзія: узбочына ці цэнтр 
культурнага жыцця Еўропы”. Яр-
кай падзеяй фестывалю сталі два 
аўтарскіх канцэрты, якія для ўдзель-
нікаў імпрэзы і яе гасцей даў паэт і 
бард Эдуард Акулін

Па выніках фестывальных дзён 
выйшаў паэтычны альманах “Pob-
ocza” з творамі яго ўдзельнікаў у 
перакладзе на польскую мову.

Паводле сайту budzma.org

Выступае Валерыя Красоўская

Дзень беларускай вайсковай славы
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У ліпені гэтага года адбыўся 
Пяты з’езд беларусаў свету. Ілюзій на 
хуткія станоўчыя змены ў адносінах 
дзяржава—дыяспара не было, але 
пэўныя спадзяванні на зрухі ў гэтым 
напрамку меліся. Прайшло амаль 
тры месяцы. Ці змянілася штосьці?

Нагадаем, што на Пятым з’ездзе 
беларусаў свету абмяркоўваліся важ-
ныя праблемы грамадскага жыцця ў 
Беларусі і ў дыяспары ў кантэксце 
нацыянальнай ідэнтыфікацыі бела-
русаў. Упершыню за 18 гадоў у 
працы З’езда бралі актыўны ўдзел 
дзяржаўныя чыноўнікі, што давала 
надзею на пэўныя зрухі ў палітыцы 
дзяржавы як адносна дыяспары, так 
і захадаў па захаванні і развіцці бе-
ларускай мовы і культуры ў самой 
Беларусі.

Выніковыя дакументы былі на-
кіраваны ў адпаведныя дзяржаўныя 
органы Беларусі. Асноўныя пы-
танні, на якія рабіла акцэнт МГА 
“Згуртаванне беларусаў свету 
“Бацькаўшчына”, гэта: абвяшчэнне 
наступнага года – Годам роднай мо-
вы, і ў сувязі з гэтым правядзенне 
шэрагу канкрэтных захадаў па 
папулярызацыі мовы; стварэнне 
супольнага (дзяржаўныя і 
грамадскія ўстановы) Аргкамітэту 
па святкаванні 600-годдзя Грун-
вальдскай бітвы; прыняцце закона 
“Аб беларусах замежжа”; стварэнне 
дзяржаўных органаў і ўстановаў 
па справах беларускай дыяспары; 
а таксама ўздымалася пытанне 
аб памяшканні для Беларускага 
дома, створанага на базе “МГА 
“ЗБС “Бацькаўшчына” з архівам і 
бібліятэкай беларускай дыяспары.

Дзеля абмеркавання гэтых 
пытанняў новаабранае кіраўніц-
тва Згуртавання “Бацькаўшчына” 
сустрэлася з міністрам культуры 
Паўлам Латушкам, упаўнаважаным 
па справах рэлігій і нацыяналь-
насцяў Леанідам Гулякам і Уладзі-
мірам Шчасным – паслом па асаб-
лівых даручэннях Міністэрства 
замежных спраў Беларусі. Усе су-
стрэчы былі цікавыя і станоўчыя. 
Але! Практычны вынік пакуль 
што мела сустрэча хіба што са сп. 
Гулякам. Ён прапанаваў уключыць 
прадстаўнікоў “Бацькаўшчыны” 
ў склад Грамадскай рады пры апа-
раце упаўнаважанага па справах 
рэлігій і нацыянальнасцяў. У вы-
ніку перамоваў у раду ўвайшло кі-
раўніцтва арганізацыі, а таксама 
сябры Вялікай Рады МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына” Яўген Вапа (Поль-
шча), Алег Рудакоў (Расія), Хведар 
Нюнька (Літва). Па словах сп. Гулякі, 
першае пасяджэнне рады, на якім 
будуць абмеркаваны актуальныя 
пытанні беларускага замежжа, мяр-
куецца на восень. 

На пасляз’ездаўскія пісьмовыя 
звароты дагэтуль няма адказу ні з Ад-
міністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь, ні з Міністэрства культуры.

Атрыманы адказ толькі ад на-
месніка міністра замежных спраў 
сп. Алейніка, у якім паведамляецца, 
што МЗС азнаёмілася з дасланым 
лістом і з меркаваннямі МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына” адносна магчымых 
кірункаў узаемадзеяння з беларусамі 
замежжа і “ў межах кампетэнцыі 
будзе ўлічваць гэтыя прапановы 
ў працы”. У лісце адзначана, што 
“МЗС і надалей будзе садзейнічаць 
органам дзяржаўнага кіравання 
Беларусі, перш за ўсё Апарату 
Упаўнаважанага па справах рэлігій 
і нацыянальнасцяў, у іх працы 
з суайчыннікамі, якія жывуць за 
мяжой”. Ці будзе ў бліжэйшы час 
рыхтавацца закон аб беларусах 

замежжа, ці будуць неяк улічаны 
прапановы дэлегатаў Пятага з’езда 
беларусаў свету, так і засталося не-
зразумелым.

Па словах Ніны Шыдлоўскай, 
старшыні Рады МГА “ЗБС “Бацькаў-
шчына”: 

“Маўчанне з боку дзяржаўных 
органаў, якое вельмі падобнае на 
ігнараванне, не на карысць, на 
маю думку, ні агульнай справе 
падтрымкі беларусаў замежжа і 
ўзаемакарыснага супрацоўніцтва з 
імі беларускай дзяржавы, ні іміджу 
ўладаў. “Бацькаўшчына” звяртаецца 
да дзяржавы не толькі з просьбамі 
штосьці зрабіць, мы прапаноўваем 
канкрэтныя захады, свае напрацоўкі, 
а па некаторых накірунках – і 
дапамогу (як, напрыклад, арга-
нізацыя правядзення шырокага 
абмеркавання ў суполках беларусаў 
замежжа канцэпцыі закона). Скла-
даецца ўражанне, што яшчэ не 
хутка ў нашай краіне накірунак 
супрацоўніцтва з суайчыннікамі 
за мяжой будзе важным для дзяр-
жавы. Шкада, бо гэта і надалей 
будзе прыносіць вялікія страты. 
Асіміляцыйныя працэсы ў краінах 
пражывання беларусаў працягва-
юцца. І мы – беларуская нацыя 
– штогод нясем вялікія страты ад 
гэтага”.

Па словах Алены Макоўскай, 
кіраўніка МГА “ЗБС “Бацькаў-
шчына”:

“Безумоўна, пазітыўна тое, што 
прадстаўнікі дзяржаўных органаў 
бралі ўдзел у з’ездзе і ўпершыню 
за вельмі працяглы час адбылася 
адкрытая грамадская дыскусія, без 
цэнзуры і абмежаванняў. Таксама 
з’езд пазітыўна паўплываў на імідж 
беларускай дзяржавы. Але ці здо-
леюць беларускія дзяржаўныя 
органы замацаваць гэты станоўчы 
момант?! Відавочна адно, адсутнасць 
нейкіх нават невялікіх практычных 
крокаў наперад з боку беларускай 
дзяржавы ў супрацоўніцтве з 
беларусамі замежжа будзе паступова 
гэты імідж разбураць”. 

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

дзяржава – дыяспара: крок наперад, два назад
(тры месяцы пасля пятага з’езда беларусаў свету)

назаві беларУскУЮ мовУ роднаЙ!

Напярэдадні чарговага перапісу 
насельніцтва, які пройдзе ў Беларусі 
з 14 па 24 кастрычніка, МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына” і нацыянальная 
культурніцкая кампанія “Будзьма 
беларусамі!” ініцыявалі зварот да 
грамадзянаў Рэспублікі Беларусь з 
тым, каб як мага большая колькасць 
людзей падчас перапісу назвала 
роднай мовай беларускую. Зварот 
падтрымалі 51 культурны і грамадскі 

дзеяч Беларусі.
Ніжэй прапануем Вашай увазе 

поўны тэкст звароту разам з под-
пісамі.

Шаноўныя сябры!
Праз некалькі дзён у нашай краіне 

пройдзе чарговы перапіс насельніцтва, 
адным з пунктаў якога будзе пытанне 
пра вашую родную мову. Мы ведаем, 
што большасць з вас шануе беларускую 
мову і падтрымлівае пашырэнне яе 

ўжывання ў грамадскім жыцці. 
Беларуская мова – гэта неад’емная 

частка нашай культуры і гарантыя 
нашай будучыні як унікальнага еўра-
пейскага народа. Вынікамі перапісу 
насельніцтва мы здольныя засведчыць 
самі сабе і ўсяму свету, што мы з’яў-
ляемся паўнавартаснай нацыяй, годнай 
цікавасці і павагі з боку іншых нацый 
свету. 

Адказ “беларуская” на пытанні 
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памятных дат на 
кастрычнік 2009 Года

нананавіны Мга “Збс “бацькаўшчына”

віншаванне сябрам 
вялікаЙ рады

2 кастрычніка – 190 гадоў таму, 
у 1819-м, нарадзіўся Аляксандр 
Незабытоўскі (1819–1849), беларускі і 
польскі пісьменнік, філосаф, гісторык.

4 кастрычніка – 80 гадоў таму, у 
1929-м, памёр Пятро Сяўрук (1905–1929), 
пісьменнік, актывіст Таварыства бела-
рускай школы і Беларускай сацыял-
дэмакратычнай грамады. 

4 кастрычніка – 25 гадоў таму, у 
1984-м, у Бельгіі памёр Аўген Смаршчок 
(1914–1984), педагог, перакладчык, пра-
фесар, дзеяч эміграцыі ў Бельгіі. 

5 кастрычніка – 5 гадоў таму, у 
2004-м, у Брансуіку (Агаё, ЗША) памёр 
Васіль Мельяновіч (1934-2004), палітык, 
дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

9 кастрычніка – 5 гадоў таму, у 
2004-м, памёр Генадзь Пяткевіч (1925–
2004), сябар СБМ, дзеяч вызваленчага 
руху, вязень савецкіх канцлагераў.

10 кастрычніка – 60 гадоў таму, у 
1949-м, памёр Аляксандр Данілевіч 
(1877–1949), педагог, публіцыст.

14 кастрычніка – 110 гадоў таму, у 
1899-м, нарадзіўся Адам Бабарэка (1899–
1938), пісьменнік.

15 кастрычніка – 100 гадоў таму, у 
1909-м, нарадзіўся Сяргей Ракіта (сапр. 
Законнікаў) (1909–1942), паэт.

16 кастрычніка – 15 гадоў таму, у 
1994-м, памерла Зоя Коўш (1911-1994), 
нацыянальны дзеяч Вільні, вязень 
ГУЛАГу.

16 кастрычніка – 5 гадоў таму, у 
2004-м, у Беларусі адбыўся рэферэндум, 
у выніку якога ў Канстытуцыю краіны 
былі ўнесеныя змены, што дазволілі 
Аляксандру Лукашэнку балатавацца на 
чарговы прэзідэнцкі тэрмін.

23 кастрычніка – 175 гадоў таму, у 
1834-м, нарадзіўся Ян Ваньковіч, удзель-
нік паўстання 1863–1864 гг., мастак.

23 кастрычніка – 100 гадоў таму, у 
1909-м, нарадзіўся Міхась Зуй (1909–
1995), вайсковы і палітычны дзеяч, дзеяч 
эміграцыі ў Нямеччыне і Аўстраліі, прэ-
зідэнт Беларускай цэнтральнай рады 
(1987–1995).

25 кастрычніка – 75 гадоў таму, у 
1934-м, нарадзіўся Карлас Шэрман 
(1934–2005), пісьменнік, перакладчык, 
грамадскі дзеяч.

26 кастрычніка – 10 гадоў таму, у 
1999-м, памерала Надзея Груша (дзяв. 
Сасноўская, (1937-1999), дзеяч эміграцыі 
ў Аўстраліі.

26 кастрычніка – 50 гадоў таму, у 
1959-м, нарадзіўся Анатоль Сыс (1959–
2005), паэт.

27 кастрычніка – 35 гадоў таму, 
у 1974-м, памёр Рыгор Акулевіч 
(1907–1974), выдавец, публіцыст, дзеяч 
эміграцыі ў Канадзе.

віншаванні

Маем гонар павіншаваць з 
днём нараджэння сябраў Вялікай 
Рады Згуртавання беларусаў свету 
“Бацькаўшчына”, якія нарадзіліся 
ў кастрычніку:  валерыя Герасімава, 
алеся шатэрніка (Беларусь), Уладзіміра 
астапука, Генадзя леха, вольгу Гала-

наву, валерыя казакова (Расія), паўла 
марозава (Эстонія). 

Жадаем вам выдатнага здароўя, 
бадзёрасці, аптымізму, плёну ў 
працы, поспехаў ва ўсіх справах, 
здзяйснення ўсіх вашых планаў. 

У кастрычніку трое шаноўных 
сяброў Вялікай Рады святкуюць 
юбілеі: 13 кастрычніка – дзмітрый 
падсадчык (Беларусь), 23 кастрычніка 
– антон астаповіч (Беларусь), 
24 кастрычніка – алег якшэвіч 
(Беларусь). Шчыра віншуем вас са 
святам і жадаем выдатнага здароўя, 
доўгіх гадоў жыцця, духоўнай і 
творчай самарэалізацыі, добрага 
настрою і дабрабыту.

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

перапісчыкаў аб роднай мове і мове 
штодзённага ўжытку мае не толькі 
сімвалічнае, але і практычнае значэнне. 
Ад колькасці людзей, якія ў адказах на-
завуць беларускую мову, будзе залежаць 
далейшая палітыка дзяржавы. Адказам 
“беларуская” вы станоўча паўплываеце 
на яе.

Будзем жа памятаць пра гэта, ад-
казваючы на пытанні перапісчыкаў! 
Падтрымаем наш нацыянальны скарб 
– мову нашых продкаў, якая нас усіх 
аб’ядноўвае і робіць унікальнымі.

Будзьма з мовай!
Радзім Гарэцкі, акадэмік НАН 

Беларусі, грамадскі дзеяч; Рыгор 
Барадулін, Народны паэт Беларусі; 
Ніл Гілевіч, Народны паэт Беларусі; 
Генадзь Бураўкін, паэт, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі; Анатоль 
Грыцкевіч, прафесар, доктар гіста-
рычных навук; Уладзімір Арлоў, 
пісьменнік; Алена Макоўская, кі-
раўнік МГА “Згуртаванне белару-
саў свету “Бацькаўшчына”; Ніна 
Шыдлоўская, старшыня Рады 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”; Алесь 
Пашкевіч, старшыня ГА “Саюз 
беларускіх пісьменнікаў”; Андрэй 
Хадановіч, старшыня ГА “Бе-
ларускі ПЭН-цэнтр”; Алег Тру-
саў, старшыня ГА “Таварыства 
беларускай мовы імя Ф. Скарыны”; 
Антон Астаповіч, старшыня ГА 
“Беларускае добраахвотнае та-
варыства аховы помнікаў гісторыі 
і культуры”; Зміцер Рагачоў, стар-
шыня МГА “Гісторыка”; Андрэй 
Дынько, шэф-рэдактар газеты 
“Наша Ніва”; Андрэй Скурко, 
галоўны рэдактар газеты “Наша 
Ніва”; Валеры Булгакаў, рэдактар 
часопіса “Arche”; Барыс Пятровіч, 
рэдактар літаратурнага часопіса 

“Дзеяслоў”; Артур Клінаў, рэдактар 
культурнага альманаха “pARTisan”; 
Віталь Супрановіч, кіраўнік “БМА 
group”; Аляксей Марачкін, кіраўнік 
творчай суполкі “Пагоня” пры Бе-
ларускім саюзе мастакоў; Міхал 
Мілашэўскі, кіраўнік Незалежнай 
тэлестудыі “Брэнтстар”; Віталь 
Броўка, прадусар, арт-дырэктар; 
Сяргей Будкін, каардынатар му-
зычнага парталу “Тузін гітоў”; 
Зміцер Вайцюшкевіч, спявак, 
кампазітар; Алесь Камоцкі, 
спявак, паэт; Кася Камоцкая, 
спявачка; Віктар Шалкевіч, 
спявак, актор; Зміцер Бартосік, 
спявак, пісьменнік, журналіст; 
Таццяна Беланогая, спявачка; 
Руся, спявачка, рок-князёўна’2006; 
Святлана Зелянкоўская, актрыса; 
Юры Цыбін, прадусар, паэт; Міхал 
Анемпадыстаў, дызайнер, паэт; 
Зміцер Падбярэзскі, музычны 
крытык; Глеб Лабадзенка, паэт, 
журналіст; Ігар Лялькоў, гісторык; 
Юры Жыгамонт, актор, тэлевядучы; 
Севярын Квяткоўскі, літаратар; 
Лявон Вольскі, лідэр гурта “NRM”; 
Ян Маўзэр, лідэр гурта “tav. Mau-
zer”; Піт Паўлаў, лідэр гурта “GA-
RADzKIJA”; Алекс Дэвід, лідэр гурта 
“Atlantica”; Слава Корань, лідэр 
гурта “Ulis”; Аляксандр Ракавец 
і гурт “IQ-48”; Ігар Варашкевіч, 
лідэр гурта “Крама”; Алег Хаменка 
і гурт “Палац”; Святлана Бень, 
лідэр гурта “Серебряная Свадьба”; 
Андрусь Такінданг і гурт “Recha”; 
Ганна Хітрык і гурт “ДетиДетей”; 
Зміцер Басік, лідэр гурта “VICIOUS 
CRUSADE”; Зміцер Сасноўскі, лідэр 
гурта “Стары Ольса”.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”
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варшава (Польшча)

3 верасня 2009 года ў 101 гада-
віну з дня смерці Марыі Ямант 
сябры таварыства “Беларуская На-
цыянальная Памяць” наведалі магі-
лу каханай Кастуся Каліноўскага. 
“Марыська чарнаброва”, як яе на-
зываў Кастусь Каліноўскі, паха-
ваная на Павонскскіх могілках у 
Варшаве.

Падчас вайны могілкі былі моцна 
зруйнаваныя, згарэлі ўсе архівы, таму 
месца пахавання нарачонай Кастуся 
Каліноўскага доўгі час заставалася 
невядомым. У мінулым годзе сябры 
БНП адшукалі дакладнае месца 
пахавання “Марыські чарнабровай”. 
Тады ж высветлілася дакладная дата 
яе смерці. 

Цяпер беларусы наведваюць ма-
гілу Марыі Ямант у дзень смерці і 
на Дзяды, каб аддаць даніну павагі, 
ускласці кветкі і запаліць знічы па-
мяці.

Паводле сайту “Беларускай 
Нацыянальнай Памяці”

радам (Польшча)

У прыгарадзе польскага горада 
Радам Малэнчыне будзе ўсталяваны 
помнік беларускім лётчыкам, якія 
трагічна загінулі на міжнародным 
авіяшоў.

З такой ініцыятывай выступілі 
жыхары Малэнчына і арганізатары 
авіяшоў. Мясцовыя жыхары хочуць 
увекавечыць памяць беларускіх 
афіцэраў, таму што, на іх думку, 
лётчыкі адвялі самалёт, які імкліва 
страчваў вышыню, ад населенага 
пункта і такім чынам цаной уласнага 
жыця выратавалі многіх людзей і 

Малэнчын ад трагедыі.
Грошы на рэалізацыю праекту 

палякі будуць збіраць праз дзяр-
жаўныя ўстановы і добраахвотныя 
ахвяраванні грамадзянаў. Паводле 
словаў Адама Яблоньскага, вой-
та гміны Гузд, які выступіў з іні-
цыятывай стварэння помніка, 
ужо з’явіўся праект абеліска, са-
бралі практычна ўсе неабходныя 
дакументы, а таксама вызначыліся з 
месцам, дзе паўстане помнік.

Беларускі ваенны самалёт Су-
27 УБМ разбіўся 30 жніўня падчас 
выканання фігуры найвышэйшага 
пілатажу на авіяшоў у Радаме. 
Абодва члены экіпажу – лётчыкі-
снайперы Аляксандр Марафіцкі 
і Аляксандр Жураўлевіч загінулі. 
Паводле афіцыйнай версіі Мі-
ністэрства абароны РБ, прычынай 
аварыі магло стаць траплянне 
птушкі ў паветразаборнік рухавіка 
знішчальніка.

Паводле “БЕЛТА” і “Еўрапейскага 
радыё для Беларусі”

беласток 
(Польшча)

13 верасня 2009 г. у Беластоку 
прайшоў XVI фестываль польскай 
і беларускай песні “Беласток–Грод-
на”. Арганізатарамі мерапрыемства 
выступілі Таварыства беларускай 
культуры ў Польшчы (ТБК) і 
ўпраўленне культуры Гродзенскага 
аблвыканкама. Арганізацыйная і 
фінансавая дапамога ў правядзенні 
фестывалю была аказаная Куль-
турным цэнтрам Беларусі ў Поль-
шчы пры Пасольстве Рэспублікі Бе-
ларусь у Рэспубліцы Польшча. 

Больш за 300 удзельнікаў 
фестывалю дэманстравалі сваё 
майстэрства ў галіне песеннага і 
танцавальнага мастацтва, былі ар-
ганізаваныя майстар-класы майст-
роў народных рамёстваў, выстава 
кніг беларускіх пісьменнікаў і паэтаў 
– чальцоў літаратурнага аб’яднання 
“Белавежа”. У фес-
тывальным канцэр-
це ўзялі ўдзел дзі-
цячыя ансамблі 
“Вясёлка” (Беласток), 
“Знічка” (Гайнаўка), 
“Ютшэнька” (Ваўка-
выск), а таксама 
сталыя калектывы: 
“Крыніца” (Беласток), 
“Куранты” (Бельск- 
Падляскі), “Васілёч-
кі” (Бельск-Падляскі), 
“Падляская капэла” 
(Сямяцічы), “Шкля-
ры” (Лідскі раён), 
“Крэсовыя забавы” 

(Ліда), “Прамень” (Шчучын) і інш. 
На мерапрыемстве прысутнічалі 

дэпутат полькага Сейма Я. Матвеюк, 
віцэ-прэзідэнт  Беластока А. Сос-
на, паўнамоцны прадстаўнік 
падляшскага ваяводы па справах 
нацыянальных меншасцяў М. Тэ-
фельскі, начальнік упраўлення 
культуры Гродзенскага аблвы-
канкама А. Лойка, саветнік Пасоль-
ства Беларусі ў Польшчы В. Чэрнік, 
прадстаўнікі шэрагу беларускіх 
арганізацый у Польшчы. 

У рамках фестывалю ў выста-
вачнай зале КЦБ адбылося адкрыццё 
фотавыставы “Імгненні гарадзен-
скай прыгажосці” Народнага фота-
клуба “Гродна”. 

Паводле сайту belembassy.org

нью-Ёрк (Зша)

12 верасня каля будынку ААН 
у Нью-Ёрку сябрамі Беларускага 
моладзевага руху Амерыкі бы-
ла зладжана акцыя пратэсту суп-
раць уводу расійскіх войскаў на 
тэрыторыю Беларусі ў межах ву-
чэнняў “Захад-2009”.

На думку сяброў Беларускага 
моладзевага руху Амерыкі, увод 
расійскіх войскаў на тэрыторыю 
нашай краіны супярэчыць Кан-
стытуцыі Рэспублікі Беларусь, згодна 
з якой Беларусь павінна заставаца 
нейтральнай краінай, не ўступаючы 
ні ў якія вайсковыя блокі. 

Мэтай пікету было таксама 
выказванне пратэсту супраць 
жорсткага падаўлення Беларускімі 
спецслужбамі аналагічнай акцыі 
на Кастрычніцкай плошчы ў Мін-
ску і пратэст візіту Аляксандра Лу-
кашэнкі ў Вільню ў 10-ю гадавіну 
знікнення Віктара Ганчара і 
Анатоля Красоўскага. Пры канцы 
акцыі Беларуская моладзь Амерыкі 
ўшанавала памяць зніклых бела-
русаў і выказала падтрымку сваім 
сябрам у Беларусі, якія змагаюцца за 
дэмакратызацыю краіны.

Паводле сайту belmov.org
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нью-Ёрк (Зша)

20 верасня, у дзень народзінаў 
Наталлі Арсенневай, у грамадскай 
залі сабору Святога Кірылы Тураў-
скага ў Нью-Ёрку адбылася імпрэза, 
прысвечаная знакамітай беларускай 
паэтцы. Наталля Арсеннева больш 
за палову свайго жыцця была 
вымушаная правесці ўдалечыні ад 
Беларусі. Да самых апошніх сваіх 
дзён, жывучы ў далёкіх Злучаных 
Штатах, яна не забывала пра Бе-
ларусь, робячы ўсё магчымае для 
таго, каб нашая краіна стала не-
залежнай і вольнай. 

Таксама ў 20 верасня адбыўся 
прагляд фільмаў “Дзень Волі” і “Да-
лёка нам яшчэ да БНР”.  Госці імпрэзы 
атрымалі цудоўную магчымасць па-
слухаць найлепшыя творы Наталлі 
Арсенневай, пагаварыць пра лёс 
паэткі, паглядзець фільмы, яшчэ 
раз задумацца над лёсам нашай 
Бацькаўшчыны ды проста сустрэцца 
з Беларускай грамадой Нью-Ёрку і 
наваколля.

Паводле сайту belmov.org

брУсЭль (бельгія)

Беларусы Брусэля выступілі з 
пратэстам супраць уводу расійскіх 
войскаў на тэрыторыю Беларусі. 
Актывістамі Беларуска-Еўрапей-
скага задзіночання насупраць бу-
дынкаў Еўракамісіі і Рады Еўропы 
быў праведзены інфармацыйны 
пікет.

Мэтай гэтага пікету было да-
несці інфармацыю да палітыкаў 
еўраструктур і жыхароў Брусэля пра 
палітычную сітуацыю ў Беларусі 
і пра ўвод расійскіх войскаў на 
тэрыторыю Беларусі ў межах буй-
намаштабных ваенных вучэнняў 
“Захад-9”. Падчас пікету былі да-
дзены інтэрв’ю еўрапейскім СМІ, 
якія зацікавіліся гэтай прабле-
май, таксама былі праведзеныя 
кансультацыі з еўрапейскімі па-
літыкамі. Былі распаўсюджаныя 
інфармацыйныя матэр’ялы пра ва-
енныя вучэнні “Захад-9”.

Паводле сайту bielarus.eu

антверПен (бельгія)

8 верасня беларусы горада 
Антверпена адзначылі Дзень 
беларускай вайсковай славы. Свят-
каванне пачалося ў Беларускай 
Грэка-Каталіцкай Царкве. З він-
шавальным словам да прысутных 
звярнуўся айцец Ян Майсейчык. Ён 
каротка расказаў пра гэтую слаўную 
перамогу, падкрэсліўшы яе значэнне 
ў гісторыі Беларусі.

Працяг святкавання адбыўся ў 

адной з рэстарацыяў Антверпена. 
Келіхам добрага віна беларуская ды-
яспара ў Бельгіі ўшанавала памяць 
герояў Аршанскай бітвы.

Паводле сайту  bielarus.eu

бакУ (аЗербайджан)

16 верасня 2009 г. у Баку па 
ініцыятыве азербайджанскага 
боку было праведзенае першае 
паседжанне Таварыства сяброўства 
і супрацоўніцтва “Азербайджан–
Беларусь”, у склад якога ўвайшлі 
вядомыя прадстаўнікі навукі, 
культуры, мастацтва, адукацыі і 
дзелавых колаў.

Старшынём таварыства абраны 
акадэмік, старшыня Вышэйшай атэс-
тацыйнай камісіі пры Прэзідэнце 
Азербайджанскай Рэспублікі Арыф 
Мяхціеў, яго намеснікам стаў 
акадэмік, старшыня Пастаяннай 
камісіі па эканамічнай палітыцы 
Мілі Меджліса Азербайджанскай 
Рэспублікі Зіяд Самедзадэ.

Мэтай стварэння арганізацыі 
з’яўляецца садзейнічанне раз-
віццю двухбаковых стасункаў у эка-
намічнай, навуковай, культурнай 
і адукацыйнай галінах. Сябры 
таварыства ўжо на наступным 
паседжанні плануюць больш кан-
крэтна абмеркаваць эканамічныя, 
культурныя і адукацыйныя праекты, 
якія яны маюць намер ажыццяўляць 
з мэтай умацавання сяброўскіх 
сувязяў паміж дзвюма краінамі.

Паводле сайту 
azerbaijan.belebassy.org

львоў (Украіна)

З 13 па 16 верасня ў Львове ўжо 
ў 16-ы раз ладзіўся Форум выдаў-
цоў. Гэты фестываль упершыню 
прайшоў у 1994 годзе і спачатку 
планаваўся як вялікі кніжны кірмаш. 
Некалькі гадоў таму было вырашана 
далучыць да яго паэтычную час-
тку – паралельны з форумам лі-
таратурны фестываль, які надае 
яму своеасаблівую афарбоўку і 
адмысловы шарм.

У межах літаратурнага фэсту на 
пяці пляцоўках на працягу тыдня 
адбываюцца чытанні, прэзентацыі 
выданняў, сустрэчы, выступы і 
музычныя акцыі. 

Фестываль мае міжнародны ста-
тус, бо ў ім удзельнічаюць беларусы, 
расійцы, літоўцы, чэхі і, вядома, 
украінцы. Сёлета ад Беларусі ўдзел 
у фестывалі бралі Лявон Вольскі, Мі-
хал Анемпадыстаў, Віталь Рыжкоў, 
Сяргей Прылуцкі, Максім Жбанкоў 
і Дар’я Сітнікава.

У межах фестывалю ладзілася 
выстава беларускага фотамастака 

ПадЗяка

Управа МГА “ЗБС “Баць-
каўшчына” выказвае падзяку 
сп-ні Кацярыне Вініцкай за 
віншаванне з паспяховым 
правядзеннем Пятага з’езду 
беларусаў свету і за аказанне 
дапамогі Згуртаванню.

Міхала Анемпадыстава, а таксама 
арт-акцыя “Канец словаў”, якая 
ўключала прэзентацыю календара 
з выявамі аголеных літаратараў і 
чытанні-тандэмы ўдзельнікаў арт-
праекту: Віталя Рыжкова і Сяргея 
“Пістончыка” Прылуцкага.

“Канец словаў” – перакідны 
арт-каляндар, кожны месяц якога 
прысвечаны пэўнаму літаратару 
і змяшчае яго выяву, інтэрв’ю 
і кароткае эсэ. Выстава Міхала 
Анемпадыстава ладзілася ў асобнай 
галерэі. У межах гэтай выставы 
адбыўся сумесны выступ Міхала і 
вядомага беларускага музыкі Лявона 
Вольскага.

Паводле сайту budzma.org

кіеў (Украіна)

Цэнтр беларускай мовы і 
культуры будзе адкрыты ў най-
бліжэйшы час у сталіцы Украіны 
на базе Кіеўскага нацыянальнага 
універсітэта імя Тараса Шаўчэнкі. 

Дамоўленасць пра гэта была 
дасягнутая падчас праведзеных у 
Кіеве кансультацый спецыялістаў 
па філалогіі Міністэрства адукацыі 
Беларусі і кіраўніцтва Інстытута 
філалогіі Кіеўскага нацыянальнага 
універсітэта імя Тараса Шаўчэнкі.

Украінскі бок, пацвердзіўшы 
зацікаўленасць у пашырэнні маг-
чымасцяў вывучэння нацыянальных 
моваў на ўзаемавыгаднай аснове, 
адным з этапаў найхутчэйша-
га стварэння Цэнтра беларускай 
культуры бачыць выкладанне бе-
ларускай мовы на кафедры рускай 
мовы або славістыкі з далейшай 
трансфармацыяй у кафедру бе-
ларускай мовы і літаратуры пасля 
атрымання акрэдытацыі і ліцэн-
завання гэтага напрамку навучання.

Праект пагаднення паміж 
Кіеўскім нацыянальным універ-
сітэтам імя Тараса Шаўчэнкі і 
Міністэрствам адукацыі Беларусі 
накіраваны на развіццё і паглыб-
ленне культурных сувязяў паміж 
краінамі, перадугледжвае так-
сама падтрымку ў вывучэнні і рас-
паўсюджанні беларускай мовы ў 
іншых вышэйшых навучальных 
установах Украіны.

Паводле “БЕЛТА”
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8 навіны

таўніцкай семінарыі, быў сябрам 
Саюза беларускай моладзі.

У паваеннай Нямеччыне апы-
нуўся ў лагеры для перамешчаных 
асобаў у Мітэнвальдзе, затым у Бе-
ларускім лагеры АВС у Ватэнштэце. 
Вучыўся ў Беларускай гімназіі імя 
Максіма Багдановіча ў Ватэнштэце.

У 1949 г. выехаў паводле кан-
тракту ў Аўстралію. Ад 1952 г. жыў 
у Адэлаідзе (Паўднёвая Аўстралія), 
належаў да парафіі Беларускай аўта-
кефальнай праваслаўнай царквы 
Святых апосталаў Пятра і Паўла. 
Кіраваў царкоўным хорам, стварыў 
музычную групу “Зорка”, пазней 
кіраваў дзіцячым танцавальным 
гуртом “Лявоніха”, быў настаўнікам 
прыцаркоўнай школы.

Міхась Бурнос разам з жонкай 
Вольгай бралі актыўны ўдзел у 
працы Беларускага аб’яднання ў 

Паўднёвай Аўстраліі, Федэраль-
най рады беларускіх арганізацый 
у Аўстраліі. Ён стаў адным з 
заснавальнікаў аўстралійскага чар-
нобыльскага фонду.

4 студзеня 1987 г. Міхась Бурнос 
атрымаў святарскія свячэнні і далей 
цягам 12 гадоў быў настаяцелем па-
рафіі БАПЦ у Адэлаідзе.

Айцец Бурнос стаў адным з 
заснавальнікаў і першым старшынём 
Беларускага гістарычнага згурта-
вання ў Аўстраліі, намаганнямі якога 
сталі збірацца архівы аўстралійскіх 
беларусаў, запісвацца ўспаміны.

Ён шмат зрабіў для беларусаў 
Адэлаіды і Аўстраліі наогул, быў 
сумленным і шчырым беларусам.

Памёр у шпіталі Адэлаіды на 
85-м годзе жыцця, на пяць гадоў пе-
ражыўшы сваю жонку.

“Наша Ніва”

7 верасня 2009 г. адышоў у лепшы 
свет адзін з найбольш актыўных 
беларусаў Адэлаіды (Аўстралія) – 
святар Міхась Бурнос.

М. Бурнос нарадзіўся 12 кастрыч-
ніка 1924 г. у в. Лясок Наваградскага 
павету. Вучыўся ў Наваградскай нас-

in memoriam

міхась бУрнос 
(1924–2009)

масква (расія)

12 верасня з ініцыятывы Мас-
коўскай грамады беларускай куль-
туры ў Цэнтральнай бібліятэцы 
расійскай сталіцы адбылася сустрэча 
з вядомым беларускім пісьменнікам 
Уладзімірам Арловым.

Імпрэза мела дзве часткі: гіс-
тарычную і літаратурную.

Нагодай для сустрэчы сталі 495-я 
ўгодкі Аршанскай перамогі. На ве-
чарыне гутарка ішла яшчэ пра дзве 
значныя гістарычныя падзеі: 1000-
годдзе Літвы і 440-годдзе Люблінскай 
уніі. Па словах Уладзіміра Арлова, 
сустрэча выклікала цікавасць не 
толькі ў прадстаўнікоў беларускай 
дыяспары ў Маскве: ”Трэба ска-
заць, што сустрэча выклікала не-
чакана вялікую, пэўна, і для саміх 
арганізатараў, цікавасць. Там былі не 
толькі беларусы, але і прадстаўнікі 
ўкраінскай дыяспары, можа быць, 
і іншых дыяспар, мяркуючы па 
пытаннях пра стасункі ліцвінаў 
і габрэяў у сярэднявеччы альбо 
беларускіх татараў і беларускіх 
габрэяў”.

Падчас сустрэчы адбылася прэ-
зентацыя новай кнігі Уладзіміра 
Арлова – зборніка вершаў “Усё па-
ранейшаму, толькі імёны змяніліся”, 
якая нядаўна пабачыла свет у 
прыватным сталічным выдавецтве 
“Логвінаў”.

Паводле “Радыё Рацыя”

іркУцк (расія)

У суботу 19 верасня сябры 
Іркуцкага моладзевага клуба “Кры-
вічы” правялі тэматычныя вячоркі, 
прысвечаныя старажытнаму бела-
рускаму абраду “Багач”.

Багач – гэта вялікае свята ў 
жыцці беларускай вёскі. Калісьці, 
калі жніво падыходзіла да канца, 
пакідалі нязжатую жменю жыта, – 
дзедаву, ці божую “бараду”, потым 
кусцік зажыналі, перавязвалі стуж-
кай, гаварылі замову і ўрачыста, 
з песнямі і жартамі неслі дадому. 
Гэта і быў Багач. Згодна з павер’ем, 
Багач забяспечваў дому здароўе ды 
багацце.

Падчас беларускіх вячорак госці 
маглі не толькі пазнаёміцца з тым, як 
старажытныя беларусы праводзілі 
абрад “Багач”, але і навучыцца 
танчыць беларускія народныя 
танцы і пачаставацца адмыслова 
прыгатаваным да свята караваем.

Паводле інфармацыі Алега Рудакова

абера (аргентына)

З 3 па 13 верасня 2009 года ў го-
радзе Абера (правінцыя Місьёнэс) 
прайшлі традыцыйныя ўрачыс-
тыя мерапрыемствы, прысвечаныя 
Дню імігранта. У межах гэтых 
мерапрыемстваў танцавальны ан-
самбль “Метелица” прадставіў на 

сцэне амфітэатра горада Абера 
праграму беларускіх народных 
танцаў. 

Падчас фестывалю, прысве-
чанага культурам розных краінаў 
свету (арганізаваны мэрыяй г. 
Абера), адбыўся паказ трады-
цыйных беларускіх строяў, якія 
былі перададзены беларускаму 
культурнаму таварыству ад імя 
Апарату ўпаўнаважанага па спра-
вах рэлігій і нацыянальнасцяў Рэс-
публікі Беларусь. 

Першы сакратар пасольства 
Беларусі ў Аргентыне С. Лукашэвіч, 
які браў удзел ва ўрачыстых ме-
рапрыемствах у правінцыі Місьёнэс, 
правёў сустрэчу з мэрам горада Абе-
ра Эвальда Рындфлейчам. Адбыўся 
абмен меркаваннымі наконт па-
шырэня культурнага і гандлёва-
эканамічнага супрацоўніцтва з 
горадам-пабрацімам Маладзечна. 

Дасягнутая дамоўленасць на-
конт садзейнічаня мэрыяй горада 
Абера ў правядзенні ў чацвертым 
квартале 2009 года ў правінцыі 
Місьёнэс выставы літаграфій бела-
рускага мастака Напалеона Орды. 

Таксама падчас візіту славянска-
му музею горада Абера былі пера-
дадзеныя прадметы народна-пры-
кладной творчасці, якія пашырылі 
беларускую экспазіцыю музея.

Паводле сайту 
argentina.belebassy.org


