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Працяг на стар. 7

У чацвер,  4 чэрвеня  кіраўніц-
тва МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” 
атрымала вуснае  паведамленне 
з  Мінгарвыканкама пра прад-
стаўленне памяшкання для 
правядзення Пятага з’езда бела-
русаў свету. 

У   мерапрыемстве   ўдзельні-
чала 35 беларускіх моладзевых 
лідэраў з 14 краінаў Еўропы і ЗША, 
а таксама вядучыя беларускія 
эксперты ў галіне палітыкі, СМІ і 
грамадзянскайсупольнасці.

II кангрэс новай 
беларускай дыяспары

Працяг на стар. 4

Працяг на стар. 7

Падведзеныя вынікі фота-
конкурсу “Будзьма беларусамі!”, 
які доўжыўся больш за 5 месяцаў.   
Пераможцы ўзнагароджаныя    
персанальнымі сайтамі.

помнік каліноўскаму 
на лукішках будзе 

захаваны 

Працяг на стар. 4

новыя выданні 
“бацькаўшчыны”

навіны

навіны кампаніі 
“будзьма!”

Працяг на стар. 6

у шТуТгоФе адкрыТа 
мемарыяльная дошка 
у памяць аб выхадцах 

з беларусіпяТы з’езд беларусаў 
свеТу адбудзецца ў 

мінску

да пяТага з’езду 
беларусаў свеТу 

засТалося 

43 дні

9 траўня ў музеі былога 
гітлераўскага канцэнтрацыйнага 
лагера Штутгоф была адкрыта 
мемарыяльная табліца ў памяць пра 
1002 выхадцаў з Беларусі. 

Адным з тых беларусаў, якія 
трапілі ў Штутгоф, быў будучы 
гродзенскі пісьменнік Аляксей 
Карпюк.

“У часы вайны фашысты 
высылалі ў Штутгоф былых 
актывістаў     нацыянальна-вызва-
ленчага  руху і падполля з Заходняй 
Беларусі – былых чальцоў КПЗБ, 
Сялянска-Работніцкай Грамады, 
ТБШ, сярод якіх было шмат 
гродзенцаў, напрыклад, Раман 
Салавей з Бераставіцкага раёна, 

Аляксандр Зелянкоўскі і інш. 
Малады Аляксей Карпюк быў 
першым і адным з нямногіх, каму 
ўдалося ўцячы з канцэнтрацыйнага 
лагера Штутгоф”, – кажа гродзенскі 
гісторык Андрэй Вашкевіч. 

Памятная дошка ўсталяваная 
ў былым крэматорыі, пад  
Дзяржаўным сцягам Рэспублікі 
Беларусь. На табліцы на беларускай 
і польскай мовах напісана: “Маці 
Беларусь сваiм забiтым дзецям – 
ахвярам нямецкага фашызму”. 

Мемарыяльная дошка зробленая 
ў межах праграмы па ўвекавечванні 
памяці абаронцаў Радзімы і ахвяраў 
вайны пры ўдзеле Міністэрства 
абароны і МЗС Беларусі.

Паводле  “Твайго стылю”



2 навіны

Прага (Чэхія) 

4–7 траўня ў сталіцы Чэхіі 
адбыўся шэраг мерапрыемстваў 
з удзелам прадстаўнікоў Беларусі 
ў рамках акцыі “Беларускія дні ў 
Празе”. 

Праграма пачалася з прагляду 
дакументальнага фільма пра 
Беларусь і дыскусіі пра сітуацыю 
ў краіне. У гутарцы ўзялі ўдзел 
беларускі палітолаг Алесь Лагвінец 
і былы міністр унутраных справаў 
Чэхіі Ян Румл. 7 траўня ў бібліятэцы 
Вацлава Гавела беларускі “Свабод-
ны тэатр” прадставіў спектакль 
“Пакаленне Jeans”.

Таксама гэтымі днямі адбыўся 
шэраг значных з палітычнага пункту 
гледжання сустрэчаў.

Так, 5 траўня адбылася сустрэча 
экс-кандыдата ў прэзідэнты 
Аляксандра Казуліна, старшыні 
Рады БНР Івонкі Сурвіллы, лідэра 
КХП-БНФ Зянона Пазняка, 
кіраўніка Беларускай сацыял-
дэмакратычнай Грамады Станіслава 
Шушкевіча і лідэра Руху “За 
Свабоду” Аляксандра Мілінкевіча 
з прэм’ер-міністрам Чэхіі Міракам 
Тапаланекам. На наступны дзень 
пяцёра палітыкаў правялі сустрэчы ў 
камітэце па міжнародных пытаннях 
чэшскага парламенту. 

7 траўня адбыўся ўстаноўчы 
саміт ініцыятывы “Усходняе 
партнёрства”, у якім узяла ўдзел 
дэлегацыя Беларусі ў складзе 
першага намесніка прэм`ер-
міністра Уладзіміра Сямашкі і 
міністра замежных справаў Сяргея 
Мартынава. Пяцёра прадстаўнікоў 
беларускай апазіцыі таксама ўзялі 
ўдзел у саміце ініцыятывы “Усходняе 
партнёрства”. 

У той жа дзень, 7 траўня,  на 
плошчы Палацкага прайшла 
дэманстрацыя супраць палітычнага 
ладу ў Беларусі, арганізаваная 
беларускімі недзяржаўнымі арга-
нізацыямі ў Чэхіі. У акцыі ўзялі 
ўдзел прыкладна 50 чалавек. 
Перад прысутнымі выступілі 
вышэйзгаданыя лідэры беларускай 
апазіцыі.

Удзельнікі мітынгу выказаліся ў 
падтрымку рашэння ЕС запрасіць 
Беларусь ва Усходняе партнёрства, 
але настойвалі на больш 
прынцыповай пазіцыі ў дачыненні 
да цяперашняй беларускай улады.

Паводле “БелаПАН”

амстэрдам 
(нідэрланды) 

14 траўня, у дзень гадавіны 
рэферэндуму 1995 года ў Беларусі, 

у Амстэрдаме (Нідэрланды) 
прайшоў паказ двух фільмаў пра 
Беларусь. Паказ быў арганізаваны 
амстэрдамскай студэнцкай групай 
“Міжнароднай Амністыі” і прайшоў 
у памяшканні Міжнароднай 
гуманітарнай школы пры 
Амстэрдамскім універсітэце.

Першым нумарам праграмы 
стаў фільм “Урокі беларускай” 
Міраслава Дзембіньскага (Польшча). 
Гэты фільм апавядае пра падзеі 2006 
года ў Беларусі вачыма моладзевага 
актывіста Франака Вячоркі.

Затым адбыўся паказ да-
кументальнага фільма “Can I get 
a Right?” нямецкага рэжысёра 
Себасцьяна Хайнцэля. Карціна 
апавядае пра акцыю “Міжнароднай 
Амністыі” ў абарону правоў 
чалавека ў Беларусі ў сакавіку 2006 
года. 

Пасля дэманстрацыі кінастужак 
гледачы атрымалі  магчымасць 
задаць пытанні пра сітуацыю ў 
Беларусі  прадстаўніку  грамадзянскай 
ініцыятывы  “Мы памятаем”.

Паводле сайту “www.ciwr.org”

таронта (Канада) 

2 траўня  ў будынку    Беларускага 
грамадска-рэлігійнага цэнтру   ў 
Таронта адбылася сустрэча з 
вядомым беларускім рэжысёрам-
дакументалістам  Віктарам Дашуком.

В. Дашуком па ўласных сцэнарах 
знята больш за 80 твораў (сярод іх 
“Двое на востраве слёз”,  “У вайны  
не жаночы твар”,    “Віцебская   спра-
ва”, “Дэкамерон па-беларуску”,  
“Курган”). Гэтыя стужкі нельга 
ўбачыць на беларускіх каналах, 
гэтак як і іншыя фільмы знакамітага 
рэжысёра.

У Таронта Віктар Дашук 
прыляцеў    для  ўдзелу ў  Канадскім   
міжнародным   фестывалі    дакумен-
тальных   фільмаў “Hot Docs”. 

Віктар Дашук ласкава пагадзіўся  
сустрэцца з  беларусамі Канады, каб 
адказаць на пытанні і паказаць свой 
новы фільм.

Паводле сайту Згуртавання 
беларусаў Канады

лондан 
(ВяліКабрытанія)

9 траўня ў памяшканні Укра-
інскага інстытуту адбылася 
вечарына, прысвечаная  ўгодкам 
Чарнобыльскай  трагедыі.  Імпрэ-
зу арганізавала Англа-беларускае  
таварыства.

Фатограф і выдавец з Вільні 
Дзяніс Раманюк прадставіў цыкл   
фотаздымкаў   “Сумная  прыгажосць” 

пра саму аварыю, першыя дні 
пасля яе і сучасны стан пакінутых 
мясцінаў. Кранальныя здымкі, 
сабраныя ці зробленыя аўтарам, далі 
нагоду паразважаць пра эмацыйны 
і сацыяльна-культурны аспекты 
Чарнобыльскай аварыі.

Прадстаўнікі аднаго з мясцовых 
хоспісаў апавялі прысутным пра 
супрацоўніцтва з адзіным у Беларусі 
дзіцячым хоспісам, які існуе ў 
Мінску, і заахвоцілі падтрымаць яго 
дзейнасць.

Імпрэзу завершылі паэтка і 
перакладчыца Вера Рыч і яе сябры з 
паэтычнай суполкі “Manifold”, якія 
прадставілі літаратурны пэрфоманс 
“Wormwood Star” (“Зорка Палын”).

Паводле сайту “Беларусы 
ў Вялікабрытаніі”

масКВа (расія)

14 траўня ў Маскве каля 
амбасады Беларусі актывісты руху 
“Оборона” правялі санкцыянаваны 
пікет салідарнасці з беларускімі 
палітвязнямі.

10 удзельнікаў акцыі скандавалі: 
“Жыве Беларусь!”, “Свабоду 
палітвязням!” і “Беларусі – свабоду!”. 
Таксама ўдзельнікі пікету раздавалі 
мінакам улёткі з заявай, у якой 
звяртаецца ўвага на “падаўленне 
свабодаў у Беларусі”.

Паводле “Радыё Свабода”

ірКУцК (расія) 

29 красавіка прайшоў устаноўчы 
сход іркуцкага моладзевага клубу 
“Крывiчы”. Сам Моладзевы клуб 
існуе ўжо з 1998 года, аднак ён не 
быў аформлены юрыдычна. І вось 
моладзь вырашыла зарэгістравацца 
як самастойная юрыдычная асоба.  

Усяго на сходзе прысутнічалі 
14 чалавек. Быў прыняты Статут 
арганізацыі, створана Рэвізійная 
камісія, абраныя Старшыня клуба і 
Управа.

Алег Рудакоў. Іркуцк
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беларускі каляндар 
памяТных даТ на 
чэрвень 2009 года

1 чэрвеня – 575 год таму, у 1434-м, 
памёр Ягайла (1350–1434), кароль 
польскі і вялікі князь літоўскі. 

3 чэрвеня – 25 год таму, у 1984-м, 
у Асунсьёне (Парагвай) памёр Язэп 
Пігулеўскі (1912–1984), удзельнік 
беларускага нацыянальнага пар-
тызанскага руху на Палессі падчас 
Другой сусветнай вайны, дзеяч 
эміграцыі ў Нямеччыне, Бразіліі і 
Парагваі.

5 чэрвеня – 155 год таму, у 1854-м, 
нарадзіўся Юдаль Пэн (1854–1937), 
беларускі мастак і педагог. 

8–14 чэрвеня – 75 год таму, у 
1934-м, адбыўся І Усебеларускі з’езд 
пісьменнікаў.

9 чэрвеня – 90 год таму, у 
1919-м, па iнiцыятыве групы 
беларускiх палiтычных дзеячаў на 
чале з Браніславам Тарашкевiчам 
быў скліканы Беларускі з’езд 
Віленшчыны і Гродзеншчыны. 
На з’ездзе быў выказаны давер 
Ураду БНР i абраная Цэнтральная 
беларуская рада Вiленшчыны i 
Гродзеншчыны.

13 чэрвеня – 10 год таму, у 1999-м, 
у Варшаве Папа Ян Павел ІІ абвясціў 
пра 108 новых дабраславёных, 
мучанікаў Другой сусветнай вайны. 
Сярод іх – 12 асобаў з Беларусі.

16 чэрвеня – 175 год таму, у 
1834-м, нарадзіўся Аляксандр 
Ельскі (1834–1916), гісторык, 
этнограф, краязнавец, пісьменнік, 
перакладчык, публіцыст.

16 чэрвеня – 10 год таму, у 1999-м, 
памёр Мікола Нікан, настаўнік, 
вайсковец, дзеяч эміграцыі ў 
Вялікабрытаніі і Аўстраліі. 

19 чэрвеня – 85 год  таму, у 1924-м, 
нарадзіўся Васіль Быкаў (1924–2003), 
народны пісьменнік Беларусі.

21 чэрвеня – 145 год таму, у 
1864-м, нарадзіўся Аляксандр 
Сержпутоўскі (1864–1940), этнограф, 
фалькларыст, літаратар. 

22 чэрвеня  - у 2003 годзе памёр 
Васіль Быкаў.

24 чэрвеня – 20  год таму, у 
1989-м, у Вільні адбыўся ўстаноўчы 
з’езд Беларускага Народнага Фронту 
“Адраджэнне”.

26 чэрвеня – 100 год таму, 
у 1909-м, нарадзіўся Антон 
Адамовіч (1909–1976), гісторык, 
літаратуразнавец, дзеяч эміграцыі ў 
Нямеччыне і ЗША.

27 чэрвеня – 20 год таму, у 1989-м, 
у Мінску прайшоў устаноўчы з’езд 
Таварыства беларускай мовы імя 
Францыска Скарыны.

навіны

Кіеў (УКраіна)

14 траўня грамадзянская 
ініцыятыва кіяўлянаў арганізавала 
пікетаванне амбасады Беларусі 
ў Кіеве. Нагодай паслужылі 14-я 
ўгодкі рэферэндуму 1995 г., 
калі была змененая дзяржаўная 
сімволіка Беларусі з нацыянальнай 
на савецкую. 

Удзельнікі пікету запатрабавалі 
ад беларускіх уладаў вярнуць 
нацыянальныя знакі і адмовіцца 
ад саветызацыі грамадства, 
а таксама спыніць палітыку 
паступовай ліквідацыі  беларускай 
незалежнасці і палітычны   пераслед  
апазыцыйных дзеячаў і рухаў, у 
прыватнасці, прадпрымальніка  
Мікалая Аўтуховіча. Пастар Яраслаў 
Лукасік распавёў пікетоўцам пра 
становішча справаў у Беларусі. 

Пасля аповеду   адзін  з 
арганізатараў мерапрыемства  Мі-
калай Малуха паспрабаваў перадаць 
прадстаўнікам амбасады   зварот  да  
ўладаў. 

Супрацоўнікі дыпламатычнай 
установы, спаслаўшыся на 
прыём дакументацыі толькі 
праз пошту, адмовіліся выйсці 
і перапынілі гутарку. У выніку 
арганізатары перадалі   петыцыю 
праз міліцыянтаў, якія ахоўваюць 
амбасаду.

Паводле “Нашай Нівы”

нью-джэрсі (ЗШа) 

9 траўня ў залі Беларускай 
Аўтакефальнай Праваслаўнай 
Царквы прайшла выстава  
беларускай мастачкі з Канады Ірыны 
Варабей. Выстава была арганіза-
ваная Беларуска-Амерыканскім 
Задзіночаннем.

Ірына Варабей прадставіла 
выбраныя творы свайго вы-
шывальнага мастацтва і для 
зацікаўленых паказала, як гэта 
робіцца. 

Ірына вядомая таксама як 
пісьменніца, перакладчыца і  
мастачка фатаграфіі. Нядаўна 
яна перамагла ў канадскай версіі 
часопіса   “National Geographic”.

Анатоль Старкоў

ноВы сайт 
беларУсКай 
дыясПары 

Створаны новы сайт http://
naviny.us/, дзе можна даведацца 
пра апошнія навіны беларускай 
дыяспары ў Амерыцы.

Акрамя сайту, прагляд навінаў 
даступны праз RSS-стужку, рассылку 
навінаў і на мабільных тэлефонах.

Паводле сайту Згуртавання 
беларускай моладзі ў Амерыцы 

сПраВаЗдаЧа беларУсКага 
моладЗеВага рУхУ амерыКі За 

КрасаВіК 2008 – саКаВіК 2009

25 сакавіка 2009 года  Беларуска-
му Моладзеваму Руху Амерыкі 
споўнілася тры гады. За час свайго 
існавання сябры Руху займаліся 
рэстаўрацыяй будынка беларускай 
царквы ў Брукліне, пры гэтым яны як 
ахвяравалі грошы на рэстаўрацыю, 
так і бралі непасрэдны ўдзел у 
рэстаўрацыйных працах. Дзякуючы 
падтрымцы сяброў Музею ў 
мінулым годзе беларускія мастакі 
Яўген Шатохін, Аляксей Марачкін 
і Алесь Шатэрнік зладзілі ў ЗША 
свае персанальныя выставы. Была 
праведзеная групавая выстава, на 
якой экспанавалася 32 працы.

Пры дапамозе сяброў з 
партнёрскіх арганізацый  упершыню 
на тэрыторыі  ЗША экспанавалася 
вандроўная выстава “Мастацтва 
супраць дыктатуры”. 

Быў утвораны кансультацыйны 
орган пры Музеі – Рада мастакоў. 
Яна будзе дапамагаць у развіцці 
Музею і супрацоўніцтве з 
беларускімі мастакамі і выконваць 

дарадчыя функцыі. 
Амаль скончаныя будаўнічыя 

працы ў беларускім музеі. Тры залі 
яго ў хуткім часе будуць прымаць 
наведвальнікаў. 

Пры ўдзеле Моладзевага Руху 
Амерыкі двое беларускіх моладзевых 
актывістаў – Андрэй Кім і Іван Шыла  
–  былі ўзнагароджаныя ордэнам 
Свабоды імя Кастуся Каліноўскага. 

За  год на  чвэрць  узрасла   
колькасць беларускамоўных сай-
таў, якія карыстаюцца паслугамі 
Беларускага Моладзевага Руху 
Амерыкі па прадстаўленні бяс-
платнага хостынгу і тэхнічнай 
дапамогі.

Беларускі Моладзевы Рух 
Амерыкі выказвае падзяку сваім 
партнёрам у Беларусі і ў замежжы – 
актывістам грамадскіх ініцыятываў 
”Трэці шлях“ і ”Малады Фронт“, 
Беларускай Aўтакефальнай царкве, 
”German Marshall Fund of the United 
States“ і ”Fund for American Studies“. 

Паводле Беларускага Моладзевага 
Руху Амерыкі
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Вільня (літВа)

Чарговае пасяджэнне рады 
Таварыства беларускай культуры 
ў Літве, на якім быў разгледжаны 
шэраг пытанняў па далейшай 
працы, адбылося 2 траўня.

Беручы да ўвагі, што 28 траўня – 
чарговая гадавіна з дня народзінаў 
Івана Луцкевіча, было прынята 
рашэнне правесці 30 траўня імпрэзу 
ТБК, прысвечаную Луцкевічам. На 
мерапрыемстве прысутнічаў Зянон 
Пазняк. 

Абмярковаўлася чарговая ван-
дроўка чальцоў ТБК у Беларусь. 
Гэтым разам яна запланаваная  на 
20–21 чэрвеня на Пастаўшчыну, 
Глыбоччыну, Вілейшчыну.

Таксама разглядалася пытанне  
аб правядзенні IV канферэнцыі 
беларусаў Балтыі, якую арганізоўвае 
ТБК. Віленская Самаўправа ўжо 
зарэзервавала памяшканне для 
гэтага мерапрыемства на 29–30 
жніўня.

Уздымалася пытанне і аб V 
з’ездзе беларусаў свету. Як вядома, 
падчас правядзення З’езду ў 
Мінску ўзнікае шмат цяжкасцяў, 
да гэтага часу няма памяшкання. 
Таму як адзін з варыянтаў месца 
правядзення разглядаецца Вільня. 
У такім выпадку Таварыства будзе 
дапамагаць усім магчымым падчас 
яго правядзення.

***
Таварыства Беларускай Куль-

туры ў Літве мае прыемную 
вестку: крыж, што ўсталяваны на 
месцы пакарання смерцю Кастуся 
Каліноўскага і які амаль не быў 
улічаны пры стварэнні праектаў па 
рэканструкцыі Лукішскага пляца ў 
Вільні, будзе захаваны. 

Літоўскі ўрад адрэагаваў на 
заявы Таварыства пра неабходнасць 
захаваць крыж памяці Кастуся 
Каліноўскага і накіраваў адпаведнае 
рашэнне ў Міністэрства культуры. 
У пастанове Міністэрства культуры 
Літоўскай Рэспублікі адзначаецца, 
што “ўсталяваны крыж памяці 
Кастуся Каліноўскага на Лукішскім 
пляцы мусіць быць захаваны”.

Паводле сайту “westki.info”

страсбУрг 
(Францыя)

II кангрэс новай беларускай 
дыяспары “Форум новых беларускіх 
лідэраў: пакаленне Адраджэння”, які 
адбыўся ў Моладзевым еўрапейскім 
цэнтры ў Страсбургу (Францыя) 
з 24 па 28 красавіка, разгледзеў 
праблемы стасункаў Беларусі з 
Еўрасаюзам і актывізацыі новага 

пакалення беларусаў, якія жывуць у 
краінах ЕС.

Як паведаміў каардынатар 
міжнароднай супольнасці “Трэці 
шлях” Павел Марозаў, кангрэс быў 
арганізаваны супольнасцю пры 
ўдзеле ініцыятываў і арганізацый, 
што ўваходзяць у Беларускі 
міжнародны рух, пры падтрымцы 
Рады БНР, Канферэнцыі  між-
народных няўрадавых арганізацый 
Савету Еўропы і Нямецкага фонду 
Маршала.

У мерапрыемстве ўдзельнічала 
35 беларускіх моладзевых лідэраў з 
14 краінаў Еўропы і ЗША, а таксама 
вядучыя беларускія эксперты ў 
галіне палітыкі, СМІ і грамадзянскай 
супольнасці. Сярод гасцей кангрэсу 
прысутнічалі лідэр Руху “За 
Свабоду” Аляксандр Мілінкевіч, 
намеснік кіраўніка Рады БНР Сяргей 
Навумчык, палітолагі Пётр Марцаў 
і Юрый Дракахруст, праваабаронцы 
Іна Кулей і Андрэй Кім.

Кангрэс прыняў дэкларацыю, 
што ўтрымлівае рэкамендацыі 
беларускім уладам і еўрапейскім 
структурам па развіцці супра-
цоўніцтва, і  дзве заявы,  прысвеча-
ныя праблеме  следства па справе 
Мікалая Аўтуховіча і яго калегаў, 
а таксама ўдзелу грамадскасці ў 
прыняцці рашэння пра будаўніцтва 
АЭС у Беларусі.

27 красавіка ва ўрачыстай 
абстаноўцы з удзелам дэпутата, 
дакладчыка ПАСЕ па Беларусі 
Хрыстаса Пургурыдэса адбылася 
цырымонія ўручэння “Ордэна 
Свабоды” найлепшаму моладзеваму 
актывісту Беларусі 2008 года. Сёлета 
ўзнагарода была прысуджана 
былому палітзняволенаму Андрэю 
Кіму і намесніку старшыні 
“Маладога Фронту” (Чэхія) з 
Салігорска (Мінская вобласць) 
Івану Шылу. У рамках кангрэсу 
былі арганізаваныя выставы 
“Маладое прэс-фота Беларусі” і 
твораў беларускай мастачкі Валерыі 
Красоўскай.

I кангрэс новай беларускай 
дыяспары адбыўся 1–4 сакавіка 2008 
года ў Таліне (Эстонія).

Паводле БелаПАН

беластоК 
(ПольШЧа)

VII Падляшскі фестываль 
навукі і мастацтва прайшоў у 
канцы красавіка ў Беластоку. Гэта 
найбуйнейшае ў паўночна-ўсходняй 
Польшчы мерапрыемства, якое 
папулярызуе навуку і мастацтва.

Сёлета на фестывалі выступіла 
з дакладам пад назвай “Забытыя 
беларускія мастакі” Лена Глагоўская 

з універсітэту ў Беластоку. Таксама 
ў межах фестывалю адбылася  
прэзентацыя фільмаў Уладзіміра 
Коласа “Дамова з Гітлерам” і 
“Галерэя Ады”. 

Як адзначыла  д-р Лена Глагоў-
ская, у падборку забытых мастакоў 
увайшлі тыя, пра якіх не ўзгадваюць 
беларускія энцыклапедыі, хоць яны і 
пакінулі трывалы след у беларускай 
і еўрапейскай культуры.

“Па-першае, гэта архітэктар і 
скульптар А. Краснапольскі, які 
проста будаваў 3 гарады, а менавіта 
Мінск, Вільню і Гданьск (пачатак 
ХХ ст.). Яго імя нават не ўзгадваюць 
у энцыклапедыі “Архітэктура 
Беларусі”. Увогуле цікавая рэч, бо 
калі запусціш пошук у Інтэрнэце, і 
хоць адная вестка пра іх з’явіцца, то 
гэта вельмі добра. Нават калі нехта 
штосьці пра іх піша, то кажуць, 
што я іх знайшла”, – расказвае Лена 
Глагоўская.

Апрача архітэктара Красна-
польскага, з даклада д-ра Лены 
Глагоўскай можна было даведацца 
пра творчасць і жыццё паэта Юзюка 
Фарботкі, вядомага таксама як 
аднаго з пачынальнікаў беларускай 
мастацкай фатаграфікі, ды 
многіх іншых заслужаных дзеячаў 
беларускай культуры, пра якіх не 
ўзгадваюць ні энцыклапедыі, ні, тым 
больш, падручнікі. 

Паводле “Радыё Рацыя”

беластоК 
(ПольШЧа)

Праваслаўныя, каталікі, евангелікі 
ды мусульмане супольна маліліся 
за супакой душаў загінулых у ІІ 
сусветнай вайне ды за мір ва ўсім 
свеце. Супольная малітва праходзіла 
на гарадскіх могілках у Беластоку, 
дзе знаходзяцца магілы жаўнераў 
Чырвонай Арміі. 

Некалькі сотняў чалавек: 
ветэраны, прадстаўнікі грамадскіх 
арганізацый,   дыпламатычны   корпус 
Беларусі ўшанавалі памяць герояў 
ІІ сусветнай вайны. Святкаванні 
прайшлі ля праваслаўнага крыжа, 
усталяванага ў 40-ю гадавіну 
вызвалення Беластока Чырвонай 
Арміяй. 

Урачыстасці былі арганізава-
ныя Генеральным консульствам 
Рэспублікі Беларусь у Беластоку 
ды Звязам ветэранаў у Польшчы 
і палітвязняў. Пасля ўрачыстасцяў 
усе пе-раехалі ў консульства 
на франтавы пачастунак, дзе 
84 ветэраны былі адзначаныя 
Юбілейным медалём  ”65 гадоў 
вызвалення Беларусі”.

Паводле “Польскага радыё 
для замежжа”
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7 траўня ў Мінску прайшоў 
круглы стол, арганізаваны апаратам 
Упаўнаважанага па справах рэлігій 
і нацыяльнасцяў, на які сабраліся 
кіраўнікі беларускіх арганізацый 
з суседніх краінаў ды аб’яднанняў 
нацыяльных меншасцяў з Беларусі. 
Усе спрэс дзякавалі нашым 
чыноўнікам за падтрымку.

Так, Сегень Базыль з беластоцкага 
грамадска-культурнага таварыства 
заявіў: “Грамадская арганізацыя ў 
Польшчы не была б магчымаю ў 
такім аб’ёме і з такім поспехамі, каб 
не дапамога беларускай дзяржавы”. 
Старшыня Саюзу беларусаў Латвіі 
Валянціна Піскунова наогул сказала, 
што ўсе беларусы Латвіі цалкам 
падзяляюць палітыку беларускага 
прэзідэнта, а “тых, хто мае іншыя 
погляды, у Латвіі не бачна і не 
чутна”. 

Кіраўнік мінскага аддзялення 
праўладнага “Саюзу палякаў 
Беларусі” Мечыслаў Лысы 
прызнаўся, што хацеў бы большай 
падтрымкі з польскага боку, і тут жа 
падзякаваў за падтрымку беларускім 
уладам.

Такую ўрачыстую хаду мера-
прыемства хіба крыху парушыў 
прафесар Адам Мальдзіс: “Я сказаў, 
што ўсё добра, але “Голас Радзімы” 

не даходзіць да дыяспары. Трэба, каб 
мы працавалі не марна, а сапраўды 
мелі гэты кантакт з дыяспарай. Гэта 
вельмі дрэнна, што ўсё асядае на 
Захадзе і на Усходзе ў міністэрствах 
ці пасольствах і далей не ідзе”. 

Таксама на пасяджэнні Леанід 
Гуляка паведаміў пра стварэнне 
міжэтнічнага   савету,  куды ўвайшлі 
абраныя кіраўнікі арганізацый 
нацыянальных меншасцяў. Адна 
з   функцый    гэтага   савету  – 
размеркаванне сродкаў, што вы-
дзяляе дзяржава на падтрымку 
нацыянальных меншасцяў.

Леанід Гуляка паведаміў, што 
цягам месяца можа паўстаць і яшчэ 
адзін савет пры Упаўнаважаным  у 
справах рэгігій і нацыянальнасцяў. 
Мяркуецца, што ў яго ўвойдуць 
прадстаўнікі беларускіх дыяспар за 
мяжой. Праўда, пры адной галоўнай 
умове:

“Мы не маем сродкаў, каб 
запрасіць людзей у Мінск. Мы 
ствараем савет, каб запрасіць 
актыўных людзей, якія ствараюць 
дыяспары. Каб яны здолелі самі сябе 
падтрымаць у фінансавым плане ў 
гэты прыезд”. 

Таксама на круглым стале 
была агучана прапанова зладзіць 
з’езд беларусаў замежжа, якую 

Леанід Гуляка прыняў да ведама. 
Варта нагадаць, што сёлета на 
ліпень запланаваны  пяты па 
ліку З’езд беларусаў свету, што 
ладзіць Міжнароднае грамадскае 
аб’яднанне  “Бацькаўшчына”.  На 
яго правядзенне ўсе ўстановы 
сталіцы адмовіліся выдзяляць 
памяшканне.

Паводле “Радыё Рацыя”

Працяг на стар. 7

аўгУстаў (ПольШЧа)

У польскім горадзе Аўгуставе 
адкрыўся часовы консульскі 
пункт і рэгіянальны турысцка-
інфармацыйны цэнтр Рэспублікі 
Беларусь. 

Як паведаміла прэс-служба 
беларускага МЗС, консульскі пункт 
і цэнтр былі адкрытыя 4 траўня і 
будуць працаваць да верасня 2009 
года. 

Месца знаходжання пункта і 
цэнтра: г. Аўгустаў, вул. Вежбна, 
дом 9, каб. 3. 

У часовым консульскім 
пункце замежныя грамадзяне 
змогуць афармляць групавыя і 
індывідуальныя візы для ўезду 
ў Рэспубліку Беларусь. Таксама 
замежныя турысты маюць 
магчымасць атрымаць поўную 
інфармацыю пра турыстычны 
патэнцыял Беларусі, умовы і спосабы 
ажыццяўлення экскурсійных па-
ездак у Беларусь.

Паводле “БелаПАН”

ВарШаВа (ПольШЧа)

На 10 траўня прыпадаюць 
69-я ўгодкі з дня смерці генерала 
Станіслава Булак-Балаховіча. З 
ініцыятывы таварыства “Беларуская 
Нацыянальная Памяць” беларусы 
Варшавы сабраліся ля шыльды 
ў памяць генерала, узгадалі яго 
слаўны лёс, прачыталі малітву.

Удзельнікі мерапрыемства атры-
малі серыю паштовак: “Славутыя 
постаці Берасцейшчыны”, якую 
распачынае прысвечаная жыццю 
і дзейнасці беларускага генерала 
Станіслава Булак-Балаховіча.

Станіслаў Булак-Балаховіч, 
які ў 1919–1920 гг. змагаўся за 
незалежнасць Беларусі,  загінуў 
у 1940 г. у акупаванай немцамі 
Варшаве. Месца пахавання генерала 
не існуе, у савецкія часы яго імя 
было пад забаронай. Пазней у 
Варшаве была адкрытая шыльда ў 
гонар генерала (у 1999 г.) і зроблена 
сімвалічная магіла на Павонскіх 
могілках. 

Паводле “Еўрапейскага радыё 
для Беларусі”

гУляКа хоЧа аб’яднаць беларУсКае 
Замежжа

ПадманліВы 
тВар Улады

Каментар Яўгена Вапы, 
старшыні Беларускага саюзу ў 
Польшчы, сябра Вялікай Рады МГА 
“ЗБС “Бацькаўшчына”,  на артыкул  
“Гуляка хоча аб’яднаць беларускае 
замежжа” (Сяргей Будкін, “Радыё 
Рацыя”):

У рамках ”гэтак званай 
лібералізацыі і адкрыцця” на Еўропу 
беларускія ўлады мэтаскіравана 

Яўген Вапа

навіны
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віншаванні

навіны Мга “Збс “бацькаўшчына”

Маем гонар павіншаваць з 
днём нараджэння сябраў Вялікай 
Рады “Згуртавання беларусаў 
свету “Бацькаўшчына”, якія 

віншаванне сябрам 
вялікай рады

Выйшла ў свет новая кніга 
беларускага гісторыка Анатоля 
Грыцкевіча “Старонкі нашай 
мінуўшчыны”.

Як вядома, гісторыя Беларусі 
разглядалася скрозь прызму 
гісторыі Расіі. У сваёй кнізе Анатоль 
Грыцкевіч адлюстроўвае праўдзівую 
айчынную гісторыю, пачынаючы ад 
Беларуска-Літоўскай дзяржавы  (XIV 
ст.) да нашага часу.

Кніга ўтрымлівае тры вя-
лікія раздзелы.  Першы раздзел 
прысвечаны жыццю і дзейнасці 
славутых беларусаў. Так, да пры-
кладу, у кнізе можна прачытаць 
пра Мікалая Радзівіла Рудога, 
Станіслава Ляшчынскага, Тадэ-
вуша Касцюшку ды іншых 
знакамітых дзеячаў айчыннай 
гісторыі. У другім раздзеле даецца 
інфармацыя пра самыя значныя 
гістарычныя бітвы і даты. Трэці 
раздзел “Гісторыя і гісторыкі” – гэта 
падборка ўнікальных артыкулаў 
пра гістарычныя каштоўнасці і пра 
фальсіфікацыю гісторыі.

Кніга напісана вельмі займальна 
і будзе цікавай шырокаму колу 
чытачоў – ад аматараў гісторыі да 
навукоўцаў.

Прадмову да кнігі напісаў калега 
і паплечнік Анатоля Грыцкевіча, 
вядомы навуковец і грамадскі дзеяч 
Адам Мальдзіс.

Некалькі словаў пра аўтара. 
Анатоль Грыцкевіч з’яўляецца 
правадзейным сябрам Міжнароднай 
Акадэміі навук Еўразіі (з 1999), 
ганаровым сябрам МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына”, ганаровым 
сябрам Міжнароднай асацыяцыі 
беларусістаў, сябрам Маскоўскага 
гістарычна-радаводнага таварыства, 
ганаровым сябрам Таварыства 

беларускай культуры ў Літве, 
ганаровым сябрам гістарычна-
культурнага клубу “Спадчына”. 
Апроч таго, ён адзін з засна-
вальнікаў Беларускага Народнага 
Фронту і Таварыства беларускай 
мовы. Прэзідэнт МГА “ЗБС 
“Бацькаўшчына” ў 2001–2005 гг. 
Аўтар 7 манаграфіяў  і больш як 1300 
навуковых артыкулаў, улічваючы і 
артыкулы ў энцыклапедыях.

Кніга “Старонкі нашай мі-
нуўшчыны” выдадзеная пры пад-
трымцы МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” 
і кіраўніцы Дабрачыннага фонду 
“Этнічны голас Амерыкі” (ЗША) 
Ірэны Каляды-Смірновай.

Старонкі нашай мінуўшчы-
ны   / Анатоль Грыцкевіч. – Мінск: 
Кнігазбор, 2009. – 468 с.

***
Пабачыла свет кніга магілёўскага 

гісторыка Ігара Пушкіна “Узброены 
супраціў ва Усходняй Беларусі 
(20–30-я гады ХХ ст.)”. У кнізе 
асвятляюцца малавядомыя падзеі 
гэтага перыяду.

Аўтар асвятліў прычыны, 
сутнасць і гістарыяграфію бе-
ларускага ўзброенага супраціву. 
У канцы маецца бібліяграфія 
па тэме даследавання. Зборнік 
змяшчае больш за 110 дакументаў, 
якія аб’ектыўна асвятляюць 
тагачасныя грамадска-палітычныя 
падзеі. Аснову кнігі складаюць 
дакументы з дзяржаўных архіваў 

новыя выданні “бацькаўшчыны”

Беларусі. Разлічана на навукоўцаў, 
настаўнікаў, студэнтаў, усіх тых, хто 
цікавіцца айчыннай гісторыяй.

У якасці навуковых рэцэнзентаў 
кнігі выступілі доктар гістарычных 
навук, прафесар А. П. Грыцкевіч і 
кандыдат гістарычных навук, дацэнт 
А. Р. Агееў.

Кніга выдадзеная пры 
падтрымцы МГА “Згуртаванне 
беларусаў свету “Бацькаўшчына”.

Узброены супраціў ва Усходняй 
Беларусі (20–30-я гады ХХ ст.): 
дакументы і матэрыялы / Ігар 
Пушкін. – Мінск : Медысонт, 2009. 
– 192 с.

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

нарадзіліся ў чэрвені:  валяціна 
голубева, аляксея глушко, 
мікалая маркевіча, (Беларусь), 
лявона Юрэвіча (ЗША), леаніда 
піталенку (Казахстан), яўгена 
вапу (Польшча), валерыя 
барташа (Украіна).

Жадаем вам выдатнага здароўя, 
бадзёрасці, аптымізму, плёну ў 
працы, поспехаў ва ўсіх справах, 
здзяйснення ўсіх вашых планаў. 
Няхай у вашым жыцці будзе як мага 
болей сонечных, цёплых дзён!

Управа МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”
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У чацвер, 4 чэрвеня кіраўніцтва 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” ат-
рымала вуснае  паведамленне з  
Мінгарвыканкама пра прадстаў-
ленне памяшкання для правядзення 
Пятага з’езда беларусаў свету. 
Згодна з ім, на 18-19 ліпеня 2009 года 
для правядзення з’езда могуць быць 
прадстаўлены ў арэнду актавая зала 
ДК Мінскага трактарнага завода 
або зала Мінскага міжнароднага 
адукацыйнага цэнтра (IBB).

У той жа дзень увечары было 
праведзена пасяджэнне Управы МГА 
“ЗБС “Бацькаўшчына”, на якім разам 
з інфармацыяй аб ходзе падрыхтоўкі 
да з’езда было  агучана рашэнне 
Мінгарвыканкама. Прысутныя 
абмеркавалі магчымасці двух 
заляў і вызначылі прыярытэтным 
памяшканне  Мінскага  міжна-

навіны Мга “Збс “бацькаўшчына”

Працяг. Пачатак на стар. 5

весткі

прыступілі да знішчэння Міжнароднага 
грамадскага аб’яднання “Згуртаванне 
беларусаў свету ”Бацькаўшчына” і 
прымеркаванага на 18-19 ліпеня V З’езду 
беларусаў свету. Як бачым з артыкула 
журналіста “Радыё Рацыя”, міністр 
Гуляка разгуляўся па поўнай праграме, 
стараючыся канчаткова разбіць і 
падзяліць беларускае замежжа. Неяк 
так дзіўна склалася, што тым самым 
часам арганізацыйнаму камітэту 
“Бацькаўшчыны” паўсюдна адмаўляюць 
ў арэндзе залы ў Мінску. Гэта не 
выпадковасць, толькі заканамернасць. 
Проста ўладам не даспадобы тыя 
беларусы дыяспары і меншасці, што 
хочуць свабоднай і дэмакратычнай 
Беларусі. Арганізатарам можна 
адмовіць у арэндзе залы, удзельнікам 
з’езду – у візах. І гэта ўсё. Але такім 
чынам улада паказвае свой падманлівы 
твар. А гэтага вобразу не зменяць нат 
найлепшыя дыпламаты, прысланыя з 
мэтай папрацаваць з намі ў замежжы. 
Іхныя прыгожыя словы пра пашану да 
беларускасці будуць пустымі, а яны самі, 
як прадстаўнікі і інструмент паноўнай 
улады, пададуцца гратэскавымі асобамі. 
Без візаў таксама пражывем – мы ўжо да 
гэтага прывыклі. А з’езд можа адбыцца 
і па-за межамі Беларусі. І тады кожны 
зразумее, што такім чынам мы маем у 
нашай любімай духоўнай Бацькаўшчыне 
антыбеларускую ўладу.

Яўген Вапа 

прэзентуе рэдкі ў Беларусі музычны 
кірунак – паветраны джаз-поп, гурт 
“Atlantica”  і нават гурт “Сердце 
дурака”, за якім замацаваўся статус 
адной з самых маскальнутых 
камандаў краіны. 

Моладзевае грамадскае аб’яд-
нанне “Гісторыка” ладзіць цікавыя 
краязнаўчыя падарожжы па 
Беларусі. У траўні адбыліся экс-
курсія па Татарскай слабадзе – раёне 
Мінска каля Палаца спорту, дзе 
даўней жылі татары,   падарожжа 
па знакавых мясцінах беларускай 
гісторыі (Сынкавічы, Ружаны, 
Косава, Жыровічы і інш), экскурсія 
па Мінску “Плошча Незалежнасці”, 
вандроўка “Вера і зброя: некалькі 
абліччаў Случчыны”.

У межах кампаніі пастаянна 
ладзяцца шматлікія культурныя 
і асветніцкія акцыі па ўсёй 
Беларусі. Сярод самых значных 
падзеяў, што адбыліся ў  траўні, 
назавем наступныя: прэзентацыя 
ўнікальнага аўдыёвыдання “Галасы 
Уладзімера Караткевіча, Ларысы 
Геніюш, Рыгора Барадуліна. 1968 
год” у Мінску, Старых Дарогах, 
Мёрах, Верхнядзвінску, Полацку, 
Оршы, Гродне; канцэрты гурта 
сярэднявечнай музыкі “Стары 
Ольса” ў Брэсце і Гродне; выступы 
гурта “Drum Ecstasy” ў Гродне 
і Мінску; канцэрты Зміцера 
Вайцюшкевіча ў Гомелі, Мінску, 
Пясочным (асабліва трэба адзначыць 
канцэрт, прысвечаны 105-годдзю 
беларускага паэта-песенніка Адама 
Русака), а таксама шмат-шмат іншых 
падзеяў, пра якія можна прачытаць 
на афіцыйным сайце кампаніі.

Паводле сайту “budzma.org”

ПадманліВы 
тВар Улады

24 красавіка грамадска-
культурніцкая кампанія “Будзьма 
беларусамі!” адсвяткавала паў-
годдзе з дня свайго стварэння. 
З гэтай нагоды кампаніяй была 
праведзеная прэс-канферэнцыя ў 
кавярні “Налібокі” ў Мінску. На 
канферэнцыі прадстаўнікі кампаніі 
расказалі пра вынікі працы за 6 
месяцаў і падзяліліся планамі на 
будучыню.

Травень, як і папярэднія месяцы, 
быў багатым на падзеі. Былі 
падведзеныя вынікі фотаконкурсу 
“Будзьма  беларусамі!”, які доўжыў-
ся больш за 5 месяцаў. Цырымонія 
ўзнагароджання пераможцаў адбы-
лася 27 траўня ў кавярні  кінатэатра 
“Цэнтральны” ў Мінску. Андрэй 
Рогач, Юры Макарчук, Святлана 
Станкевіч атрымалі персанальныя 
сайты-галерэі. 

Інтэрнэт-партал “Тузін Гітоў” 
і грамадская кампанія “Будзьма 
беларусамі!” праводзяць унікальны 
музычны праект “Тузін. 
Перазагрузка”. Сэнс праекту ў тым, 
што айчынныя небеларускамоўныя 
выканаўцы розных стыляў 
запішуць некаторыя свае хіты 
для “Перазагрузкі” па-беларуску. 
Усе запісаныя песні публічна 
прэзентуюцца на інтэрнэт-партале 
“Тузін Гітоў” і сайце кампаніі 
“Будзьма беларусамі!” На дадзены 
момант у праекце паўдзельнічалі 
інды-рок-каманда “Hair Peace Sa-
lon”, самы вядомы італьянскамоўны 
гурт Беларусі – “Da Vinci”, рэп-
гурт “Нестандартный вариант”, 
кабарэ “Серебряная свадьба”, рок-
гурт “Стокс”, гурт “Tanin Jazz”, які 

навіны каМпаніі “будЗьМа!”

роднага адукацыйнага цэнтра. Пры 
гэтым ўлічваўся і той факт, што 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” ўжо мае 
паспяховы досвед супрацоўніцтва 
з гэтай установай: менавіта там 
праходзіў папярэдні з’езд беларусаў 
свету. Зала ДК Мінскага трактарнага 
завода разглядаецца як запасны 
варыянт.

Нагадаем, што пачынаючы з 
лютага гэтага года МГА “ЗБС “ 
Бацькаўшчына” даслала запыты ў 
22 адміністрацыі ўстановаў сталіцы, 
у тым ліку і Мінгарвыканкам, з 
просьбай прадставіць памяшканне 
для правядзення з’езда. 20 з іх пад 
рознымі нагодамі адказалі адмовай, 
пасля чаго кіраўніцтва арганізацыі 
пачало перамовы з прадстаўнікамі 
беларускай дыяспары суседніх 
краінаў аб правядзенні з’езда ў 

замежжы, а таксама арганізавала  
адпаведную інфармацыйную кам-
панію ў прэсе.  

Такім чынам, паведамляем 
дэлегатам і гасцям, што Пяты з’езд 
беларусаў свету адбудзецца 18-19 
ліпеня 2009 года ў Мінску.

У гэтым нумары бюлетэня ёсць 
матэрыялы, у якіх нашы сябры 
выказваюцца адносна месца правядзення 
з’езда сыходзячы з сітуацыі да ат-
рымання інфармацыі аб правядзенні 
з’езда ў Мінску. Мы выказваем 
шчырую ўдзячнасць за падтрымку і 
гатоўнасць дапамагчы правесці Пяты 
з’езд беларусаў свету ў краінах іх 
пражывання Таварыству беларускай 
культуры ў Літве, Беларускаму саюзу 
ў Польшчы, беларусам Львова і Масквы. 
Лічым, што дзякуючы нашым агульным 
намаганням з’езд пройдзе ў Мінску, дзе 
яму і належыць быць.  

Інфармацыйны цэнтр 
МГА “ЗБС “Бацькаўшчына”

пяТы з’езд беларусаў свеТу адбудзецца ў мінску
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У фільме 2001 года “Пароль 
“Рыба-меч” (Swordfish, ЗША-
Аўстралія, рэжысёр Дамінік  Сена) 
герой Джона Траволты – былы 
шпіён ЦРУ Гэбрыэл Шыр –  падчас 
планавання адной афёры гаворыць 
наступнае: “Ведаеш, я магу купіць 
у Мінску ядзерныя боегалоўкі па 
40 мільёнаў за штуку. Чорт! А калі 
я вазьму тузін, дык яны мне нават 
скідку зробяць!”

Драма Джона Макнохтана 
“Ланскі” (Lansky, 1999 расказвае 
пра лёс знакамітага амерыканскага 
гангстэра Мэера Ланскі (Сухаў-
лянскі). У фільме паказваецца, што 
Сухаўлянскія збеглі з Гродна ў ЗША, 
ратуючыся ад казацкіх пагромаў. 
Герой узгадвае, як гродзенцы-
хрысціяне сякерай забілі равіна. 
Поўны абсурд! У пачатку мінулага 
стагоддзя 70 адсоткаў жыхароў 
горада складалі габрэі, з якімі 
беларусы мірна суіснавалі з даўніх 
часоў. Ды і пагромаў на тэрыторыі 
Беларусі ў мірны час амаль не было. 

А вось некалькі цытатаў з 
амерыканскага серыялу “Сябры” 
(Friends, 1994–2004)), якія не могуць 
не выклікаць усмешкі:

“Вы рублі не прымаеце? 
Гэта сторублёвая купюра, якая 
прыкладна нічога не каштуе…” 

“Не, не! Ён восем гадоў пражыў у 
Мінску – занадта шмат наўпростых 
сонечных промняў, ён памрэ!” 

“Ты ўпэўнены, Дэвід, што 
табе трэба ісці? Я ўпэўненая, што 

наступны рэйс у Мінск адпраўляецца 
хутка… — Не, дарагая, самалёты 
з Мінска сюды лётаюць раз на 
паўгода…”

У 1987 годзе Алесь Адамовіч 
скончыў сцэнар “І імя  гэтай зоркі 
Чарнобыль” (“…Имя сей звезде 
Чернобыль”) для мастацкага фільму, 
рэжысёрам якога павінен быў 
стаць  вядомы амерыканец Стэнлі 
Крамер. Аднак у сям’і Крамера 
ўзніклі непрадбачаныя прабле-
мы, і ўсё сарвалося. А як крыўдна, 
што галівудскі фільм па сцэнары 
вялікага беларускага гуманіста так і 
не быў зняты. 

***
Магчыма, такая малая ўвага 

да Беларусі і апраўданая з 
геапалітычнага боку, але ніяк не з 
гістарычнага. Бо ля вытокаў Галівуду 
стаялі менавіта выхадцы з Беларусі.

Так, кампанію “Metro-Goldwyn-
Mayer” заснавалі сын мінскага 
старызніка, народжаны Лазар Меір 
(Луіс Майер), і нашчадак выхадцаў 
з гомельскага Палесся Маркус 
Лоеў. Кампанію “Warner Brothers” 
заснавалі чацвёра з 12-ці дзяцей 
Бені Ворана, шаўца з мястэчка 
Краснасельцы (цяпер – Браслаўскі 
раён Віцебскай вобласці), – Гары, 
Джэк, Сэмі, Альберт Ўорнэры. 
Магчыма, сінематограф не пайшоў 
бы ў масы, калі б не  піянер аме-
рыканскага камерцыйнага радыё 
і ТБ, заснавальнік Нацыянальнай 
вяшчальнай кампаніі (NBC) Давід 
Сарноў, які нарадзіўся ў беларускім 
мястэчку Узляны (цяпер – Пухавіцкі 
раён Мінскай вобласці). 

Паводле “Tut.by”

На 18-м годзе незалежнасці 
Беларусь усё яшчэ ў значнай ступені 
застаецца Terra Incognita для вон-
кавага свету. Прыкладаў таму вялікае 
мноства, адзін з якіх – згадкі краіны 
ў заходніх фільмах. Мала таго, што 
такіх выпадкаў надзвычай мала, дык 
яны часцей за ўсё абарочваюцца 
поўнымі кур’ёзамі. 

У амерыканскім баевіку 
“Асуджаны” (The Condemned) 
рэжысёра Скота Вайпера (2007 г.)  10 
смяротнікаў-забойцаў, вызваленых 
з турмаў краінаў трэцяга свету, 
змагаюцца за адзінае жыццё на 
бязлюдным востраве. Аднаго са 
смяротнікаў прывезлі з Беларусі. 
На экране так і напісана: “Беларусь, 
Дзяржынск і (чамусьці) Віцебская 
калонія”. На ваеннай форме, якая ў 
прынцыпе не мае ніякага дачынення 
да Беларусі, можна было ўбачыць 
кукарды з… “Пагоняй”. Застаецца 
толькі здагадвацца, як у Галівуд 
трапіла бутафорыя з гістарычным 
гербам Беларусі.

Падобная гісторыя адбылася 
і з фільмам Стывена Спілберга 
“Тэрмінал” (Terminal, 2004 г.). 
Герой Тома Хэнкса Віктар Наварскі, 
які жыве ў дзіўнай краіне пад 
назвай Кракозія,  на мытні паказвае 
пасведчанне кіроўцы, па-англійску 
выпісанае на Віктара Наварскага. 
А вось на кірыліцы ў гэтым 
пасведчанні поўнае імя Віктара 
выглядае як “Гуліна Гульнара 
Надыраўна”. “Месца жыхарства – 
Гомель”. 

у галівудзе думаЮць, шТо герб беларусі – 
“пагоня”

Саюз  беларускіх пісьменнікаў 
распачаў новую літаратурна-
выдавецкую серыю “Кнігарня 
пісьменніка”. Выйшла з друку 

першая кніга з гэтай серыі – зборнік 
прозы Уладзіміра Някляева “Цэнтр 
Еўропы”. Гэта аповесці і апавяданні, 
напісаныя ў замежжы і па вяртанні 
з эміграцыі, многія з якіх у розныя 
гады друкаваліся ў часопісах ды 
газетнай перыёдыцы.

У прадмове да новай кнігі 
У. Някляева пісьменнік Андрэй 
Федарэнка робіць слушную 
выснову, што “нельга напісаць 
сапраўдную мастацкую рэч пра, 
напрыклад, мільярдэра, калі ты 
грызеш кончык таннай асадкі і 
бачыў таго багатыра ў лепшым 
выпадку па тэлевізары; нельга 
стварыць праўдападобную ілюзію 

падарожжа ў далёкія заморскія 
краіны, калі ўсе твае вандроўкі – да 
бліжэйшага газетнага шапіка. Дык 
вось у гэтым плане і выйгрыш, і 
плюс, і элементарная павага, і давер 
да аўтара “Цэнтра Еўропы””. Гэта 
насамрэч так: Уладзімір Някляеў 
нязмушана стварае атмасферу 
поўнага даверу паміж чытачом і 
героямі сваіх празаічных твораў.

Аўтар змясціў у кнігу аповесці 
“Вяртанне Веры”, “Прага”, “Вежа”, 
“Мірон ды Мірон”, а таксама больш 
за дзесяць апавяданняў.

Цэнтр Еўропы: апавяданні, 
аповесці / Уладзімір Някляеў. – 
Мінск:  Медысонт, 2009. – 440 с. 
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навіны друку


