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ЧЫСТКА НЕРАСЬСЬЛЕДАВАНЫЯ ЗАБОЙСТВЫ
13-га сьнежня летась у бэларус- 

кім рэспубліканскім друку было 
зьмешчанае паведамленьне пад заг. 
„У Бюро ЦК Кампартыі Беларусі”. 
У гэтым паведамленьні, між інша- 
га, казалася, што Бюро ЦК КПБ 
разгледзела матар’ялы артикулу 
пад загалоўкам „Цень аднае па- 
мылкі”, які быў зьмешчань? ў га
зэце „Известия^* за 27-га лістапада 
летась. У выніку гэтага разгляду 
Бюро ЦК Кампартыі рэспублікі 
пастанавіла зьняць са службовага 
становішча наступных асобаў: мі- 
ністра нутраных справаў БССР 
Жабіцкага, іятонага першага зас- 
тупніка Жука, пракурора рэспублі- 
кі Магільніцкага, першага заступ- 
ніка рэспубліканскага пракурора 
Дудкоўскага і члена Вярхоўнага 
Суда БССР Пыльчанку.

Апрача таго, як сказала ў паста- 
нове Бюро ЦК КПБ, зьнятыя з па- 
садаў і павыключаныя з партыі 
шмат другарадных працаўнікоў ор- 
ганаў нутраньйх справаў і пракура- 
туры ў Гомельскай вобласьці ды ў 
горадзе Мазыры.

Дык пгто-ж сталася прычынаю 
такога разгрому кіраўніцтва рэс- 
публіканскіх праваахоўных орга- 
наў? Што здарылася? A здарылася 
вось ІШТО.

У ліпені 1981 году на возеры Вя- 
лікае Асавішча, што ў Гомельскай 
вобласьці, бьглі забіть.'я інспэктар 
Мазырскае міжраённае інспэкцыі 
„Белрыбводу” Сымон Кузьменка і 
сьледчы Мазырскай міжраённай 
пракуратуры ўладзімер Кузьмяп- 
коў. Іх жывымі ўтапілі ў возеры.

На пошукі злачынцаў кінуліся як 
мяецовьлі сьледчыя срганы, гэтак 
і Міністэргтва Нуграных Справаў 
БССР і пракурагура рэспублікі. 
Неўзабаве былі арыштаваныя пяць 
мясцовых жыхароў. Сьледзтва вя- 
лося супольна пракуратурай і мілі- 
цыяй паўтара гады. Усе абвінава- 
чаныя прызналісл ў забэйстве й 
справу ськіравалі для разгляду ў 
Вярхоўкы Суд БССР.

На судзе аднак усе пяць абвіна- 
вачаных катэгарьзчна адмовіліся ад 
сваіх паказаньняў на папярэднім 
сьледзтве. Яны 'заявілі суду, што 
ніякага забойства не рабілі, а пры- 
зналіоя таму, што да іх ужываліся 
недазволеныя мэтады сьледзтва, 
прасьцей кажучы — фізычнае ўзь- 
дзеяньне.

Вярхоўны Суд БССР ськіраваў 
справу на дадатковае расьледваньне 
ў органы пракуратуры, але па не- 
каторым часе справа Ўзноў была 
пастаўлена на разгляд у Вярхоўны 
Судзе. Гэтым разам усе пяцёх бы- 
лі прызнаныя вінаватымі ды засу- 
джаныя — трое на 15 год пазбаў- 
леЕьня вслі, двое на восем год. Усе 
яны пэйшлі ў турму.

Прайшло два з палавінаю гады. 
I вось у красавіку летась у тым-жа 
Мазырскім раёне ізноў ад бы л с ся 
забойства. Гэтым разам былі забы
тый два міліцыянеры: лейтэнант 
Марціновіч і сяржант Царэнкэ. Зла- 
чынцы былі злсўленыя й адрззу-ж 
прызналіся ў забойсгве. Адначасна 
лны прь.'зналіся і ў тьлл, што два 
з палавінаю гады таму яны забілі 
на возеры Вялікае Асовішча рыб- 
нага інспэктара Кузьмснку ды 
сьледчага пракуратуры Кузьмянко- 
ва. Спачатку ім не паверылі — за 
гэтае-ж забойства пяць асобау бы- 
лі ўжо даўно пасаджаньтя ў турму. 
Але злачынцы* дакладна паказалі 
месца забойства й расказалі пра 
ўсе ягоныя падрабязнасьці.

Такім чынам выявілася, што пяць 
асобаў два з палавінаю гады ся- 
дзелі ў няволі за злачынства, якога 
яны не зрабілі, прасьцей кажучы, 
былі асуджаныя ні ў чым не віна- 
ватыя людзі.

Пра ўсё гэта напісаў спэцыяль- 
ны карэспандэнг газэты „Известия" 
ў Беларусі Мікалай Матукоўскі ў 
артикуле пад загалоўкам „Цень

аднае памылкі”. Матукоўскі слуш- 
на паставіў пытаньне: хто павінен 
несьці асабістую адказнасьць за гэ
тае грубейшае парушэньнз закон- 
насьці ? Чаму, калі вьгявілася па- 
мыл ка, пракуратура рэспублікі аб- 
межавалася толькі тым, што зьня- 
ла з пасады пракурора Гомельскае 
вобласьці Таўкачова ды сьледчага 
Жаўняровіча?

I вось Бюро ЦК Кампартыі Бела- 
русі зарзагавала на артыкул Мату- 
коўскага ў цэнтральньли органе 
друку: былі паздыманыя з пасадаў 
усе галоўныя кіраўнікі міністэрст- 
ва Нутраиых Справаў БССР і Пра
куратуры рэспублікі.

Здавалася-б, што справядлівасьць 
затрыюмфавала — невінаватыя лю- 
дзі звольненьгя з турмы, a вінава- 
тыя пакараныя, хоць сабе зваль- 
неньнем з пасадаў.

Але ёсьць у гэтай справе адна 
цікавая акалічнасьць. Калі вы пра- 
чытаеце ў газэце „Зьвязда” за 13- 
га сьнежня летась паведамленьне

Бюро ЦК КПБ, дык пабачыце, што 
ўсе зьнятыя з вьісокіх пасадаў кі- 
раўнікі Міністэрства Нутраных 
Справаў БССР і Пракуратуры рэс- 
публікі засталіся й надаотей члена- 
мі камуністычнай партыі — яны 
атрымалі толькі па партыйнай лініі 
строгія вы'мовы. Дык як-жа гэта 
так?!

Паводля сіатуту КПСС, да пар- 
тыі могуць належаць самыя пера- 
давыя, самыя сумленныя прадстаў- 
нікі савецкага грамадзтва. Як-жа 
могуць заставацца ў партьгі асобы, 
што, за гонар свайго муньдзіру, 
зрабілі грубейшыя парушэньні за- 
коннасьці? Чаму працаўнікоў ні- 
жэйшага рангу, якія бралі ўдзел у 
незаконным саджаньні невінаватых 
людзей, павыключалі з партыі, а 
вышэйшага рангу пакінулі? Адка- 
заў на гэтыя пытаньні няма, але 
ёсьць навочны довад, піто сацыя- 
лістычная Фэміда мае завазанае 
толькі адно вока, a друтім прыгля- 
даецца да рангаў.

А. Насовіч

„НАЯУНЫЯ ХП>Ы" САЮЗУ 
ШСЬМЕНЬНШАУ БССР

У друку савецкае Беларусі на 
пачатку сьнежня летась („Зьвяз
да”, З.ХП.83; „Літаратура і Мас- 
тацгаа”, 16.ХП.1983) было апублі- 
каванае паведамленьне аб разгля- 
дзе на „чарговым” паседжаньні” 
Бюро ЦК (КПБ раду пытапьняў, 
сярод ЯКІХ было й гэткае:

„Разгледжана работа праўленьня 
Саюзу пісьменьнікаў БССР па 
кіраўніцтву літаратурна-мастацкімі 
часапісамі. Адзначыўшь.* як пазы 
тыўны факт публікацыю на ста- 
ронках часапісаў раду значных 
твораў, атрымаўшых прызнаньне, 
Бюро ЦК КПБ признала, што Саюз 
пісьменьнікаў БССР, партийная 
арганізацыя саюзу ня робяць яшчэ 
дзейснага ўплыву на павышэньне 
ідэйна-мастацкага ўзроўню літара- 
турных выданьняў. Саюз пісьмень- 
нікаў, рэдкалегіі часапісаў слаба 
заахвочваюць распрацоўку тэматы- 
кі па карэнных праблемах разь- 
віцьця народнай гаспадаркі, навукі 
і культуры, пераўтварэньня вёскі. 
Недастаткова актыўна робіць уп- 
лыў на літаратурны працэг крити
ка. Патрабуюць умацаваньня сувя- 
зі рэдакцый часапісаў з працоўнь.' 
мі калектывамі.

„Праўленьню і партарганізацыі 
Саюзу пісьменьнікаў рэспублікі на- 
лежьщь ліквідаваць наяўныя хібы 
ў кіраўніцтве літаратурнымі вы- 
даньнямі і разам з рэдакцыйнымі 
калегіямі часапісаў Полымя’, ’Не
ман’, ’Маладосьць’, ’Беларусь’ мэта- 
накіравана, больш настойлів?. па- 
вьппаць ідэйны' ўзровень, мастацкія 
вартасьці іх публікацый”.

Трэба моцна сумлявацца, ці ды- 
рэктыва партыі „больш настойлів? 
павьппаць ідэйны ўзровень” літара- 
турных выданьняў палепшыць іх- 
ны мастацкі ўзровень, пабольшыць 
попыт на іх чытацкае публікі. Пар
тия ў Савецкім Саюзе заўсзды кі- 
равала літаратурай. Вгсіль Быкаў 
яшчэ на пятым зьездзе пісьменьні- 
каў Беларусі ў 1966 годзе жаліўся, 
што ў літаратуры ня відаць вялікіх 
дасягненьняў, бо „ёю закіравалі, 
яе заняньчылі й затурзалі".

Палажэньне ад таго часу
нілася на лепшае. Выглядае, што 
наадварот, мяркуючы паводля ты- 
ражоў літаратурных часапісаў. Да- 
рэчы, калі ў 1982 годзе ў Нью 
Ёрку выступаў зь лекцьмяй пра бе
ларускую савецкую літаратуру 
пісьменьнік і літаратурны крьгтык 
Алесь Адамовіч, дык ён казаў, што 
ў савецкай Беларусі няма пггучна- 
га абніжаньня тыражоў літаратур- 
ньіх выданьняў, што тыраж таго ці 
іншага пэрыёдыку абумоўлены по- 
пытам на яго. Вось-жа „попыт” на

літаратурныя часапісы ў савецкай 
Беларусі апошнім часам рэзка пай- 
шоў нані'з. Калі дапусьціць, што ня
ма штучнага рагуляваньня тыра- 
жоў, калі саьецкая русыфікацый- 
пая палігыка не карыстаепца абні- 
жаньнем тыражоў, як мэткдам ру- 
сыфікацыйнага ціску, дык значьщ
ца, тыражы беларускіх літаратур- 
ных часапісаў пайшлі наніз „нату
ральна” ад спаду чытацкага попы- 
ту на іх. Спад гэты ад чаго? Ад 
таго, што чытач знаходзіць мала 
цікавага ў літаратурных часапісах. 
Але не пра палепшаньне мастацкае 
якасьці або займальнасьці літара- 
туры рупіцца партия. Бюро ЦК 
КПБ хоча, каб беларускія пісьмень- 
нікі займаліся „распрацоўкай тэ- 
матыкі па карэнных праблемах 
разьвіцьця народнай гаспадаркі, на- 
вукі і культуры, пераўтварэньня 
вёскі”. Але дзеля тых ці іншь^х 
прычынаў у пісьменьнікаў не ля- 
жыць душа да гэтык „карэнных 
праблемаў”. I наўдачу, ці яшчэ 
адна партыйная пастанова, цяпер 
ужо андропаўскага кіраўніцтва, па
лепшыць стан у літаратуры1. Най- 
лепшым адказам на гэтае пытаньне 
будуць далейшыя тыражы беларус- 
кіх часапісаў, якія дасюль выгля- 
даюць гэтак:

Тыраж лістападаўскіх 
нумароў

1981

„Маладосьць” 16.487 
„Полымя” 11.000

1982

11.167
8.183

зьмя-

3 усіх народнасьцяў, якія ўваходзяць у склад сучаснае Расеі, 
доля Беларусаў, як ведама, адметная тым, што на іх ужо здаўна 
прывыклі глядзець, як на нейкі матар’ял для разнастайных экс- 
пэрымэнтаў, а не як на жывую народнасьць, здольную самастойна 
распараджацца сабою. Зыходзячы з гэтага гледзііпча, бліжэйіпыя 
суседзі Беларусаў, карыстаючыся правам мацнейшага, праводзілі 
над імі свае экспэрымэнты й бясцырымонна накладалі жорсткія 
рукі на жывы арганізм беларускае народнасьці, пастанавіўшы, што 
яна павінна пакорліва падпарадкоўвацца мацнейным ды асьгміля- 
'вацца зь імі, растварыўшыся ў вялікарускім і польскім моры ...

На шчасьце для Беларусаў, усе гэтьтя экспэрымэнты мелі тут 
уплыў больш на вьппэйшыя слаі, як на рэшту народнае масы, якая 
беражліва захавала ўсе свае вызначальныя рысы й асаблівасьці. 
Гэтыя асаблівасьці й маглі служьщь залогам будучага шьгрокага 
разьвіцьця часова прыгнечанай народнасьці, у якой рана ці позна 
ттавінна была абуДзіцца нацыянальная самасьведамасьць ...

Значьщца, беларуская народнасьць, захаваўшы сваю самабыт- 
насьць, павінна будзе бязумоўна заняць у Расеі такое-ж месца, якое 
імкнуцца заняць іншыя больш ці менш вялікія народнасьці. Бела
русь у асобе свае інтэлігенцыі пачынае памаленьку ўсьведамляць 
свае вызначальныя рысы, як вобласьці, якая адрозьніваецца ад 
іншых вобласьцяў Расіі. Прасякнутая сучаснымі дэмакратычнымі 
ідэямі, інтэлігенцыя Беларусі пачынае разумець, што іхная радзіма 
толькі тады перастане бьгць яблыкам разладу і смачным кавалкам 
для суседзяў, калі яна сваймі сіламі даб’ецца свабоды, сама ўлад- 
куецца... Гэткія галоўньгя прычыны, якія спрыялі ўзьнікненьню 
асобнай сащыял-рэвалюцыйнае групы, што выступіла на арэну 
дзейнасьці ў Беларусі...

У сучасным моманьце поруч із змаганьнем за свабоДу асобы ідзе 
ўпартае змаганьне за нацыянальнае раўнапраўе й незалежнасьць, 
вось чаму фэдэралізм зрабіўся адным з галоўных прынцьшаў пра- 
грэсыўных партыяў усіх краінаў, вось чаму ў рэвалюцыйны катэ- 
хізіс увайшла, як незапярэчны догмат, нацыянальная салідар- 
насьць на аснове роўнасьці, а не падпарадкаваньня...

Беларускі народ, як нацыя плябейская, чакае яшчэ зьяўленьня 
свае інтэлігенцыі. Да гэтага часу ён выдзяляў зь сябе алы, якія 
служылі або польскай, або вялікарускай культуры. Глуха, але 
настойліва пратаставаў ён супраць здрадніцгах спробаў паляніза- 
ваць ці абвелікарусіць яго, і абедзьве сілком навязаныя яму куль
туры праходзілі міма, не прышчапіўшыся да яго. Сьвята захоўвае 
ён асновы свайго жыцьця ў чаканьні зьяўленьня свае інтэлігенцыі, 
якая будзе не ламаць гэтыя асновы, a разьвіваць і ўдасканальваць 
іх.

Вялікае й сьвятое заданьне беларусае інтэлігенцыі — раска- 
турхаць магутныя сілы свайго народу, накіраваць прагрэсыўнае 
разьвіцьцё яго, яюое спынілася, Даць яму магчьшасьць праявіць 
свой нацыянальны геній, глыбака захаваны ад драпежніцкіх на- 
■мераў Палякоў і вялікарускага двугаловага арла. Бязь цеснай ед- 
насьці са сваім народам, бяз глыбокага вывучэньня ягоных ма- 
тар’яльных і духовых запатрабаваньняў, бяз разуменьня й паваіі 
ягоных патрэбаў, што выцякаюць з асаблівасьцяў усяго ягонага 
мінулага гістарычнага й экамамічнала жыцьця, — усе ідэалы ін- 
тэлігенп.ьгі заістануцца назаўсёдьі пустымі гукамі, якімі-б з выгля- 
ду дэмакратычнымі яны ні былі. Толькі цалкам зьвязаная з патра- 
баваньнямі беларускага народу дзейнасьць інтэлігенцыі будзе 
плённай, толькі прыстасаваныя да ўмоваў жыцьця й культуры 
беларускага народу ідэалы інтэлігенцьгі знойдуць ужыцьцёўленьнс 
на беларускай глебе, суДзейнічаючы матар’яльнаму й духоваму 
росквіту беларускага народу. Лішні раз тады давядзе беларуская 
нацыянальнасьць даіведзенае ўжо ня раз прыкладам іншых пля- 
бейскіх нацыянальнасьцяў (славянскія народнасьці * ў Аўстрыі, 
Фіньі ў Фінляндьгі ды іншыя), што ня нізкі ўзровень культуры вы
толкав яе падпарадкаваньне, а, наадварот, падпарадкаваньне вы- 
клікае застой.

Пецярбург, 1884 г. .ГОМАН”

„БОГАСЛУЖЭНЬН! НА БЕЛАРУСКАЙ МОБЕ"
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часапісу 
колькіх

Зьменшаны таксама 
сейскамоўнага месячника 
Пісьменьнікаў Беларусі 
„Неман”, выдаванага ад 
гадоў у куды болыпай колькасьці 
экзэмпляраў, як „Полымя” й „Ма- 
ладосьць”. Тыраж лістападаўскіх 
нумароў „Немана” ў вышэй адзна- 
чаных гадох быў адпаведна: 147.- 
000, 145.000 і 115.000 экзэмпляраў.

У газэце „Зьвязда” за 17 сту
дзеня сёлета зьмешчаны артыкул 
кандидата філязофскіх навукаў 
Г. Марціросава пад заг. „Мяхі пад- 
поўленыя — віно старое”. Артыкул 
пра каталікоў на Горадзеншчыне. 
Аўтар піша аб тым, як каталіцкая 
царква прытарноўваецца ў сваім 
вучэньні й прапагаиьдзе да вымо- 
гаў часу: „усё часьцей і часьцей з 
амбону гучаць словьг, прысьвеча- 
ныя сям’і”; уэяты кірунак на куль- 
тываваньне „дамашняе царквы”; 
праводзіцца „кампанія за катэхіза- 
цыю насельніцтва”. Як выглядае з 
таго, што піша Марціросаў, на Бе- 
ларусі пашыраецца экумэнізм: „Па- 
часьціліся выпадкі споведзей като- 
лікаў у праваслаўных храмах і, на
адварот, праваслаўных — у ката- 
ліцкіх”.

Закранае Марціросаў і нацыя- 
нальнь? аспэкт каталіцтва на Бела- 
русі — крытыкуе формулу „като- 
дік — Паляк”. „Зьвязда" піша:

„У рэлігійна-прапаведніцкай дзей- 
насьці, накіраванай на катэхіза- 
цыю дзяцей і моладзі, сустракаюц- 
ца яўна нацыяналістычньгя ноткі. 
Водгукам антынавуковай ідэі ’Па-

УРАЧЫСГАЕ СЬВЯТКАВАНЪНЕ 66-х УГОДКАў

АБВЕШЧАНЬНЯ НЕЗАЛЕЖНАСЫЦ БЕЛАРУСІ 
АКТАМ 25 САКАВПСА 1918 ГОДУ

адбудзецца ў
НЯДЗЕЛЮ, 1-га КРАСАВІКА 1984 г. (пачатак а 2-ой гадз. п./п.) 

у залі „Стайвэсант Рум" гатэлю Галлорэн Гауз 
525 Лэксынгтан Авэню ў Мангэтзне, Нью Ёрк 

Урачыстасьць будзе адбывацца ў форме банкету.

Даезд падземкай: лінія ІРТ (АйАрТы) да 51 -ай аул.

ляк-католік’ зыяўляецца пропаведзь 
кояндза ў Горадзенскай вобласьці. 
’Кожны Паляк, — сьцьвзрджаў ён, 
— павінен пастаянна памятаць аб 
сваёй прыналежнасьці да каталіц- 
кай веры. А то некаторыя людзі 
не наведваюць касьцёлу, эабыліся 
пра сваю национальную мову (пад- 
крэсьлена намі — рэд. „Б-еа”). Усё 
гэта можа прывесьці да адрыву ад 
сваёй нацыі, ад веры. Трэба ня 
толькі самым не адрывацца ад 
касьцёлу, ад сваёй культуры, але 
настойліва вучыць сваіх дзяцей ка- 
таліцызму. Гэта дапаможа ім выву- 
чаць польскую мову і польскую 
культуру’.”

Марціросаў аргумэнтуе супраць 
гэткіх разважаньняў польскіх ксян- 
дзоў:

„Выразна праяўляецца канцэп- 
цыя непадзельнасьці каталіцкай 
веры і польскай нацыянальнай 
культуры, — піша ён, — канцэп- 
цьгя яўна памылковая і шкодная. 
У корані няправільна атаясамлі- 
ваць веравызнаиьне і нацыяналь
ную прыналежнасьць. Каму не вя- 
дома, што каталіцызм вызнаюць 
людзі дзесяткаў нацыянальнасьцяў, 
што міліёны Палякоў зьяўляюцца 
наогул няверуючымі? Няцяжка пе- 
раканацца ў памьглковасьці прын- 
цьту ’Паляк — католік’. У пэўньім 
кантэксьце гэты прынцып мае ду
шок нацыянальных забабонаў, ён 
цалкам несумяшчальны зь ідэяло- 
гіяй і палітыкай дружбы і брацтва 
ўсіх савецкіх людзей”.

Пішучы пра „навацыі”, якія „за- 
кранулі многія элемэнты богаслу- 
жэньня і царкоўных абрадаў”, Мар- 
ціросаў згадвае й гэткую „нава- 
цыю” : „ЗЬЯВІШСЯ ВЫПАДКІ 
БОГАСЛУЖЭНЪНЯ НА БЕЛАРУС- 
КАИ МОВЕ”.
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ПРАВАСЛАУНАЯ ЦАРЕВА 
У БЕЛАСТОЦКІМ КРАІ 

I БЕЛАРУСКАЯ МОВА У ЁИ 
(Працяг з №№ 314 і 315)

Да, скажам, стратэгічнае рэлі бе- 
ларускай мовы ў далейшых лзсах 
праваслаўнае царквы тут 1 цяпер 
мы яшчэ вернемся. Відаць, трэба 
так, калі нават многія вясковыя 
сьвятары, не гаворачь? ўжо пра 
епіскапаў, прызнаюць яе ў приват
ным жыцьці, a ў службовым — 
польскую мову ды сьветапогляд на- 
цыянальны Палякаў. Яны ўжо Па
лию! A іхньгя дзеці нават не разу- 
меюць, сям-там яшчэ „рускія” (ра- 
сейскія) пропаведзі (зрэшты, час- 
та-густа янь? перахрышчваюцца ў 
касьцёлах, не прымяраючы, як ко- 
лішнія вуніяцкія парохі-бацюшкі). 
Даруйма приклады у кожнага свае 
яны, і справа зусім ня ў тым, што 
мы маем жаль да тых перахрьгстаў. 
Не, няма ані жалю як такога, ані 
пачуцьця крыўды. Зноў-жа кажам: 
іхная оправа, справа сумленьня 
кожнага, калі ня ночам прычакаць 
дзікага рэлігійнага фанатизму.

(Приклад дзяцей „бацюшкаў” 
(бацечкаў, пабеларуску), якія ро- 
бяцца католікамі, падаем дзеля 
ілюстрацыі ўсё той-жа нашай тэ- 
зы: выхаваньне толькі ў польский 
культуры, без дадатковага беларус- 
кага выхаваньня, аўтаматычна вы- 
клікае псьюпчную адчужанасьць ад 
царквы, яе "malo zrozumiatej mto- 
demu Polakowi ruskoéci”.

Мы-ж сказалі сабе, што пэрспэк- 
тьгва праваслаўнае царквы- ў Поль- 
шчы лімітаваная абсягам беларус- 
кае ды ўкраінскае нацыянальных 
меншасьцяў. Толькі невук можа ду- 
маць, што ў праваслаўя ёсьць буду- 
чыня і ў польскай сьвядомасьці. Яе 
ў ёй ніколі ня было, няма і цяпер, 
і ня будзе! Нехта зь недавучаных 
укажа нам на пратэстанцкія касьцё- 
лы, якія ўтрымаліся ды еяк-так іс- 
нуюць на Сьлёнску і недзе ў мазур- 
скін вакольлях. Дык, для яснасьці, 
па-чіершае, тэта на абшарах былое 
Нямеччыны, у васноўным пратэс- 
танцкае, a па-другое, пратэстантьгам 
быў некалі, у часы Рэнэсансу, знач- 
най рэлігіяй сярод Палякаў ды па- 
кінуў трывалы сьлед у польскай 
гісторьгі і культуры, чаго аніяк 
нельга сказаць пра праваслаўную 
царкву, заўсёдьі сымбаль узьнена- 
віджанай Расеі. Царква і ў цяпе- 
рашняй сытуацыі ў польскай кра
ше мае паганую апінію “jako tej, 
ktôra basuje wladzy i jako ruska 
wtyczka bezwarunkowo popiera 
ja”, бо prawoslawni, tak zawsze”. 
Праваслаўным быць — тэта быць 
чужим польскаму характеру, які 
сфармаваўся i вырас у цені Вати
кану.

Дарэчы тут паслужыцца прос
тым рахункам; у кожнага з нас 
ён свой з блізкага асяродзьдзя, а 
менавіта: колькі католікаў мы ве
даем такіх, якія перайшлі на пра- 
васлаўе, a колькі мы ведаем такіх 
праваслаўных, якія сталіся католі- 
камі, га?

I пытаньне: чаму гэта толькі на
шим людзям кожная вера добрая 
ды вартая яе прызнаньня за сваю? 
Наш інтэрнацыяналізм настолькі 
інфантыльны, дзіцячы, што мы, 
Беларуси, зрабіліся гуртовымі фаб
рикантам! нэафітаў, пяраваратаў, 
найгоршага гатунку людзінаў-фана- 
тьікаў, рэнэгатаў.

Нас, Беларусаў, нацыянальнылёс 
гэга лёс бедных і слабых. Мы ад 
пачаткаў сваіх усё шукаем паратун- 
ку ды апекі ў кагосьці (ня ў пры
клад ставячы, бы тыя Палестин
цы). Ратуючыся ад мангольскіх 
наезьнікаў у ХШ стагодзьдзі, мы 
кінуліся ў абдымкі літоўскім куні- 
гасам і далі ім -Вялікае Княства Лі- 
тоўскае. Калі-ок створаная Іванам 
Грозным страшная Маскоўска-Рус- 
кая дзяржава ўзялася рабаваць ды 
паліць наши вёскі і гарады, выга- 
яяючы ў свой азіяцкі палон цэлыя 
ваколіцы Беларусі, мы пачалі шу- 
каць ратунку себе ў набліжэньні да

ЧАЕАЕМ I АД ВАС АХВЯРЫ 
НА ВЫДАВЕЦКІ ФОНД 

„Б Е Л А Р У О А”

ЧАМУ Я ЭМІГРАВАУ 3 САЯ. САЮЗУ?
Ад Рэдакцыі: Аўтар гэтага сьвет- 
чаньня Валзры Канавалаў — мала
ды мастак зь Беларусь цяпер — 
пазаштатны супрацоўнік радыя- 
станцыі „Свабода”.

што я, быццам, зьбіраўся паехаць 
у Маскву, каб такім чынам сарваць 
працу зьезду...

Па выхадзе з „псіхушкі” мне бы
ло афіцыйна паведамлена супра- 
цоўнікамі міліцыі, што на мяне 
ёсьць крымінальная справа па абві- 
навачаньні ў так званым „дарма- 
едзтве”. Прыгэтым тьгя самыя су- 
працоўнікі далі ясна зразумець мне, 
што адзіны выхад ухіліцца ад суду 
— гэта пакінуць Беларусь і шукаць 
месца жыхарства хоць у Сібіры. Ня 
маючы іншага вьгйсьця, я пасяліў- 
ся пад Ленінградам у горадзе Вы- 
баргу, дзе жыла мая жонка.

Гэтак вось тады ўжо, пад стра
хам крымінальнага перасьледу, я 
стаўся вымушаным эмігрантам, ня 
маючы магчымасьці жыць на Бе
ларусь

Аднойчы, калі я прыехаў на Бе
ларусь, каб наведаць маці, мяне 
арыштавалі й трымалі некалькі дзён 
пад сьледзтвам. У асноўным мяне ві- 
навацілі за літаратурна-публіцыс- 
тычны альманах „Містэрыі”, у якім 
я сабраў некаторых аўтараў зь Бе
ларуси й Лвнінграду і аддрукаваў 
некалькі экзэмпляраў альманаха на 
мэшынцы. ‘Наперекор усяму, мяне 
не засудзілі, але па вызваленьні 
з^пад сьледзтва я быў змушаны па- 
кінуць межы Беларусі ды выехаць 
зноў у Выбарг, куды пазьней была 
перасланая й папка з маёй справай.

Заставалася толькі адно — эми
грация з Савецкага Саюзу. Разам з 
жонкай мы напісалі пісьмо ў Ленін- 
градзкі АВІР. У пісьме мы прасілі 
дазволіць нам выехаць з СССР у 
любую капіталістычную краіну За- 
хаду. Адказу мы чакалі ня доўга. 
Неўзабаве з 'АВІРу прыйшло пісь- 
мо, зь якога вынікала, што з при
чины адсутнасьці вьгкліку сваякоў 
зь Іэраілю, нам у просьбе на выезд 
адмоўлена. Для нас застаўся толькі 
шлях адмовы ад савецкага ірама- 
дзянства.

Мы напісалі заяву на імя Бреж
нева, у якой прасілі даць нам маг- 
чымасьць выйсьці з савецкага гра- 
мадзянства з прычьшаў палітычна- 
га характеру, гэткіх як нязгода: з 
савецкім дзяржаўным, палітычным 
і грамадзкім ладам, зь ідэялягічнай 
палітыкай партыі, зь перасьлед- 
ваньнем органамі дзяржаўнай бясь- 
пекі іншадумцаў, з ужьгваньнем 
псыхіятрьгі ў Савецкім Саюзе ў па- 
літычных мэтах, зь немагчымасьцю 
знайсьці для сябе ў Савецкім Са
юзе палітычную, рэлігійную й твор- 
чую свабоду, з парушэньнем у СС
ОР як савецкіх, так і міжнародных 
законаў.

Тэкст заявы, разам з пашпар- 
тамі, быў адпраўлены на адрыс 
Прэзыдыюму Вярхоўнага Савету 
СССР. Праз колькі тыдняў нас вы- 
клікалі ў АВІР, далі запоўніць не- 
калькі папераў, неабходных для 
выезду, і прапаназалі забраць паш- 
парты.

Нажаль, гэтым справа й скончы
лася, у выезьдзе з СССР нам зноў 
было адмоўлена. I толькі пасьля на- 
ступнай пасылкі пісьма й пашпар- 
тоў у Прэзыдыюм, нам было афі-

Полыпчы, аб’ядЕаўшыоя зь ёю ў 
вадну дзяржаву, Рэчьгпаспалітую 
Абодвух Народаў ад 1959 году, што 
скончылася палянізацыяй эліты 
беларускага народу, усіх тых Чар- 
тарыйскіх, Касьцюшкаў, Радзівілаў, 
Сапегаў, Кішкаў, Сангушкаў, Гля- 
бовічаў, Астрогскіх і r.-д., і выг- 
наньнем нашае мовы з афіцыйнага 
жыцьця, у 1696 годзе, а якую яшчэ 
Зыгмант Старь? „любіцельна міла- 
ваў”. 'Каб не падзел даўняй Поль- 
шчы, які пачаўся ў 1772 годзе, мы, 
як Беларуси, цяпер ужо бьглі-б ад- 
ным усяго ўспамінам Историкам, 
усё роўна што зьнямеччаныя Пру
сы, племя тое блізкае сёньняшнім 
Літоўцам. Значыць, пашукалі збаў- 
леньня мы ў Расеі, якой дзьвесьце 
гадоў назад так баяліся за ейную 
дзікасьць, перанятую ад крыважэр- 
ных Манголаў. У наш-жа век ды 
час Беларусь адыграла сумную ро
лю смачнага кавалка як для Расеі, 
так і для Полыпчы.

У Варшаве 1920 году, калі Піл- 
судзкі лез на ўсход, было сказана 
нядвузначна: “Bialorus moze bye 
tylko albo polska albo rosyjska!” 
Мы, Беларуси, ад 1918 году, году 
апавяшчэньня незалежнасьці Бела- 
рускае Народнее Рэспублікі, спра- 
бавалі быць нарэшце сабою — ні 
польскімі ні расейскімі, але якраз 
сабою, Беларусамі, гаспадарамі свае 
долі, без падтакваньня камуколь- 
век. I нам тое патроху ўдаецца, ня- 
гледэячы на ўсе нягоды ды пра- 
клёны, што шчодра сыплюцца на 
нашы пакутлівыя галовы.

Мы мусім быць сабою, бо мы хо- 
чам жыць, і то жьщь на свой раху- 
нак, не на чужы рахунак ды лас
ку, але, менавіта на свой, сваім 
хочам жьщь!

Ня думаем, каб і тэта было зла- 
чынствам.

Ня будзем тым няшчасным ка- 
валкам Афрыкі ў Эўропе. Да Нэг- 
раў місіяпэры-ксяндзы прамаўля- 
юць паангельску, папаріугальску, 
пафранцуску, пагішпанску і пааф- 
рыканэрску, гэта значыць на мо- 
вах калянізатараў, тых мовах, якіх 
навучана іх бізуном, але і жыць- 
цёвай патрэбай (любяць гэтьгя 
слоўцы, т.зв. жыцьцёвую патрэбу, 
нашы мужыкі з тытуламі інжы- 
нераў ды дактароў, бо гэтак ляг- 
чэй ім вырачыся сваіх бацькоў, каб 
самым хоць на паноў выйсьці ўрэ- 
шце рэшт!). Да нас-жа, Беларусаў 
з крыві і косьці, ксяндзы і бацечкі 
бессаромна прамаўляюць папольску 
і парасейску, — як няцяжка зда- 
гадацца — таксама на мовах каля- 
нізатараў, але нашае зямлі. A дзе-ж 
пралала навука Ісуса Христа, які 
сказаў сваім вучням: ідзеце ў землі 
рознил ды навучайце на мовах та- 
машніх, бо-ж усе языкі Госпаду 
мільвмі ёсьць!

(Працяг у наступным нумары) 

БЕЛАРУСІКА ў ЛЮБЛШЕ

У гор. Любліне ў Полыпчы ад- 
быўся 12-14 кастрычніка летась 
сымпозіюм на тэму „Хрысьціянскія 
бізантыйска-славянскія традиций ў 
польскай культуры”. У сымпозіюме 
ўзялі ўдзел і Беларуси. Было пра- 
чытана 32 даклады й паведамлень- 
ні. Выконваліся там польскія, бе- 
ларускія, украінскія й расейскія 
песьні. Карэспандэнцыя пра сымпо- 
зіюм зьмешчаная ў „Тыгодніку Пов- 
шэхным’’ у нумары за 20.ХІ.83.

У Варшаве таксама адбыўсй сым- 
позіюм у а.а. дамініканцаў, на якім 
сп. Ю. Туронак прачытаў даклад 
пра паходжаньне беларускае інтэ- 
лігенцыі. Даклад быў сустрэты вя- 
лікімі воплескамі.

Я пакінуў Савецкі Саюз 23 сту- 
дзеня 1983 году, калі з приходам 
да ўлады Андропава колькасьць 
эмігрантаў з СССР паменшала пры- 
блізна да сотні чалавек у месяц.

Зразумела, што жаданьне эмігра- 
ваць з Савецкага Саюзу ўзьнікла ў 
мяне не адразу. Яшчэ калі я жыў 
на Веларусі, асабліва ў школьный 
гады, я, як і сотні іншых маладых 
беларускіх хлопцаў, быў цалком 
пад уплывай афіцыйнай прапаган- 
ды, зь якой выходзіла, што Савецкі 
Саюз самая перадавая дзяржава 
сьвету, што жьщь лепш, чым у СССР, 
шдзе немагчыма ды што савецкі 
сацыялізм самы лепшы дзяржаўны 
лад, пры якім ўсе народы, што на- 
еяляюць СССР, роўньтя ў сваіх пра- 
вох.

Але чым болып я сталеў, тым 
мацней адчувалася розьніца паміж 
афіцыйнымі цьверджаньнямі й тым, 
што бачылі мае вочы. Не апсхшнюю 
ролю тут адыграла й тое, што я 
быў веручым, а свабода рэлігіі ў 
Савецкім Саюзе існуе толькі на па- 
перы. Таму, зразумела, за адкры- 
тую веру ў Бога мяне наддавал! ды- 
скрымінацыі й пераюьледу з боку 
ўладаў.

Мае рг.-лігійнае мастацтва таксама 
выклікала іхнае незадаваленьне. Я 
быў пазбаўлены магчымасьці атры- 
маць мветацкую адукацыю ў наву- 
чальнай уетанове і адукаваўся са- 
мастойна. Пісаў іконы для царквы, 
рабіў малюнкі, якія потым неафі- 
цыйна паказваў на хатніх выстаў- 
ках у Ленінграде, як мастак зь Бе
ларусь

Гэтая мая, зусім не палітычная 
дзейнасьць, разам з адмоваю ісьці 
служыць у Савецкую армію, якая 
ў тым часе захапіла Афганистан, 
двойчы привяла мяне ў „пИхуш- 
ку”. Другі раз пасадзілі мяне туды 
якраз тады, калі ў Маскве праца- 
ваў XXVI-ы зьезд КПСС, і КДБ 
тлумачыла гэтае маё зьмяшчэньне 
зьдзекліва-жартоўна : выходзіла,

ПРА БЕЛАРУСАУ У ПОЛЫПЧЫ
Ад Рэдакцыі: Аўтар ніжэй зьме- 
шчанага артикулу жыў у Поль
скай Народнай Рэспубліцы, ад- 
куль у жніўні 1981 г. выехаў на 
Захад, дзе знаходзіцца й цяпер.

У Полыпчы жыве амаль 200 ты- 
сячаў Беларусаў. Іхная доля да 
1956 г. ў заняволенай чырвонаю 
Масквою польскай дзяржаве была 
жудасная. Ім стала лягчэй, калі 
маскоўскія ўпльгвы ў Варшаве па- 
слабіліся пасьля готак званага 
„Польскага кастрычніка”.

У 1956 г. было заснаване Бела
рускае Грамадзка-Культурнае Та- 
варыства (БГГСТ) з галоўнай упра- 
ваю ў Беластоку ды аддзеламі ў 
Варшаве, Вельску, Гайнаўцы, Ду
брове, Саколцы, Сямяцічах і Гдань
ску.

3 удзелам БГКТ была адчыненая 
кафэдра беларускае філялёгіі на 
Варшаўскім Унівэрсытэце й аддзя- 
леньне беларускае філялёгіі ў за- 
вочнай настаўніцкай студьгі ў Бе
ластоку. У некаторых вёснах і мяс- 
тэчках Беласточчьгаы былі аргані- 
заваныя беларускія школы або 
прьшамся ўведзеныя лекцыі бела
рускае мовы ў польскіх школах. 
Балыпыня беларускіх дзяцей нача
ла атрымліваць адукацыю ў бела- 
рускай мове.

Аднак камуністычнал Варшава, 
падпарадкаваная Крамлю, не даз- у 1958 г. — абстрактны паэт Яша

цыйна даэволена зьбіраць патрэб- 
ныя паперы на выхад з савецкага 
грамадзянства i для падачы ix у 
Вярхоўны Савет СССР. Гэтая пра- 
цэдура працяпвалася некалькі ме- 
сяцаў, і калі ўсе дакумэнты былі 
прадстаўленыя ў ABŒP, нам сказа- 
лі чакаць на вынікі.

Не драмала й КДБ: у тым часе, 
калі мы чакалі вынікаў, на мяне 
быў арганізаваны напад некалькіх 
так званых „рабацяг-патрыётаў”, а 
жонку спрабавалі пасадзіць у „псі- 
хушку”. Мы адчіувалі, што кожны 
дзень можа стацца для нас апош- 
нім днём на волі.

Але якраз тады памёр Бражнеў i 
пачалася барацьба за месца Генсе
ка. Зьверху прыйшло распара- 
джэньне выпусьціць на Захад нека
торых людзей, чые справы разьбі- 
раліся АВІРам, да зьмены ў партий
ным кіраўніцтве. У тым ліку па- 
шанцавала й нам : нечакана мы бы- 
лі выкліканыя ў АВ1Р ,дзе нам за- 
явілі аб тым, што ў даухтыднёвы 
тэрмін мы павінны пакінуць межы 
СССР ды выехаць ,,да сваякаў у 
Іэраіль”. Гэтак скончылася эпапэя 
мае эміграцыі з Савецкага Саюзу.

Цяпер, на Захадзе, я часта думаю 
аб тым, ці змог-бы я эміграваць, ка- 
лі-б жыў на Беларусь Хутчэй за ўсё 
што не. Адна з прычьшаў гэтага — 
адсутнасьць публічнасьці. На Бела
русь ды і ў іншых чистках СССР, 
якім адведзеная роля так званае 
„правінцыі”, чалавека куды лягчэй 
засудзіць ці кінуць у „псіхуппсу” за 
палітычную актыўнасьць, чым у 
Маскве (або й Ленінградзе), дзе 
часта бываюць чужынцы ды Исну- 
юць розныя замежныя прадстаўні- 
цтвы. Гэта адна з прычынаў тако
га невялікага працэнту эмігрантаў- 
Беларусаў. Другая-ж прычына, на 
маю думку, у тым, што эміграцыя 
Беларусаў на Захад прыиесла-б з 
сабой праўду аб -реальным стано- 
вішчы на Беларусь а таксама павя- 
лічыла-б патэнцыял беларускай па- 
літычнай эміграцьгі. A ўзвышэнь- 
ня нацыянальнага духу й самасьвя- 
домасьці прьшнечаных народаў са- 
вецкія кіраўнікі баяцца болып за 
ўсё, нават калі гэта будзе адбы- 
вацца i за межамі СССР. Бо гэтыя 
з калючага дроту межы ўсё адно 
ня могуць парушыць адзінства бе
ларускага народу.

Валеры Канава ттяў

валяе Беларусам акрыяць, ня вы- 
пускаючы іхных навучальных уста- 
новаў спад нагляду. Усякі беларус- 
кі патрыятьгчны ўздым Варшаве й 
Маскве коле ў вочы. Камуністьгч- 
ный ўлады спыяяюць усе спробы 
Беларусаў кіравацца сваім розумам 
у нацыянальна-культурным жыць- 
ці. Беларуси ня могуць укладаць 
школьных праграмаў беларускае 
літаратурьі, ня ўлічваючы агорк- 
лых парадаў савецкіх спэцыяліс- 
таў, якія імкнуцца русыфікаваць 
Веларусаў нават у Полыпчы-.

Ад 11 лютага 1956 г. выходзіць 
у Беластоку тыднёвік „Ніва", але 
тиражом голый сем тысячаў экзэм- 
пляраў. Гэтак званая польская на
родная ўлада не дае болып паперы.

У Беластоку выдаецца таксама 
часапіс для дзяцей „Зорка” (цяпер 
старонка газеты „Ніва” — Рэд. 
„Б-са”). Ад 1957 г. выходзіць шта- 
году „Беларускі Каляндар”. Ад 
1958 г. пры БГКТ існуе літаратур- 
нае аб’еднаньне „Белавежа”, шта- 
месячна ў „Ніве” друкуецца „Літа- 
ратурная старонка”. Ад 1962 г. 
„Белавежа” выдала шэраг анталё- 
гіяў і зборнікаў маладых аўтараў 
(тиражом паміж 500 i 5000 экзэм- 
пляраў).

У 1956 г. пачаў друкавацца май- 
стар мініятурньгх апавядаяьняў Са- 
крат Яновіч. у 1957 г. — аўтар тра- 
дыцыйных вершаў Віктар Швэд,

Бурш, у 1959 г. — лірык Алесь 
Барскі.

На Беласточчыне жыве яшчэ 
шмат іншых беларускіх пісьменьні- 
каў, але іхныя выдавецкія магчы- 
масьці вельмі абмежаньгя. У лісьце 
да бы-лога першага сакратара Поль- 
скаеАб’еднанае ‘Работніцкае Партыі 
Станіслава Кані Беларуси жалілі- 
ся, што ў 1970-х гадох выдавалася 
на год менш як адна літара- 
турная кніжка ды вельмі малым 
тиражом.

Беларускія пісьменьнікі ў Поль- 
шчы, аднак, у вадрознасьць ад 
сваіх калегаў у БССР, карыстаюц- 
ца болыпаю творчаю свабодай, іх 
ня гэтулькі забавязваюць „заваёвы 
Кастрычніка” ды ваеппоя тэматыка. 
Яны могуць карыютацца сучаснымі 
літаратруным формамі.

Нешматлікія беларускія выдаяь- 
ні, што зьяўляюцца ў Полыпчы, 
граюць вялікую ролю ў павьппэнь- 
ні нацыянальнага самаўсьведам- 
леньня Беларусаў. Гэткае самае 
значаньне мае ўсякая іншая дзей
насьць у сфэры беларускае куль
туры.

Вельмі вартасным стаўся , Пад- 
ручны польска-беларускі слоўнік”, 
выдадзены ў Варшаве тиражом 
5.263 экзэмпляры.

Цяжка перахваліць агораны ця- 
гавітымі Беларусамі ў 1966 г. ў 
мястэчку Белавежа Беларускі Этна- 
графічны Музэй. (Заўвага: У мэ- 
марандуме БПКТ з 25.XI.1980 г. да 
першага сакратара кампартыі Поль- 
шчы С. Кані выказвалася жальба, 
што Беларускі Этнаграфічны Му
зэй у Белавежы быў ліквідавань? 
„ў палавіне 70-ых гадоў". Гл. „Бе- 
ларус” № 288, сакавік 1981 году. 
Беларуси ў Полыпчы ўсё яшчэ да- 
магаюцца каб музэй у Белавежы 
быў адноўлены. — Рэд. „Б-са".)

Беларусам удалося таксама зас- 
наваць свае клюбы ў Беластоку, 
Варшаве, Вельску, Гайнаўцы й 
Гданьску. Шкада толькі, што мен- 
скае начальства присылав ў гэтыя 
клюбы болып расейскіх газэтаў, як 
беларускіх.

Ад 1957 г. да 1961 г. -паслом у 
СССР у Варшаве быў Беларус 
Пётра Абрасімаў, а пасьля ста- 
новішча гэтае займаў Беларус Ста- 
ніслаў Пілатовіч, але ня было чу-

(Зажаячаньне на б. 4-й)
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ІНТЗРВІЮ 3b МІХАСЁМ КАВЫЛЁМ
„Беларус”: Ад чаго (каго) пачала- 
ся ў Вас цяга да літаратурнай твор- 
часьці? У якім тады асяродзьдзі Вы 
жылі?
Адказ: Я ў вершы „Паэт” пісаў:

Буду йсьці ад сябе, як заўжды,
і прыпьлікі 

Рабіцьму над тым, игго натхніць
і закратае.

Мне й цяпер думаецца, што паэт 
мусіць ісьці толькі ад сябз, рабіць 
„прыпынкі” (пісаць) ці не, зале- 
жыць ад паэта, а не ад „прыпын- 
каў”. Але адначасна нельга адмаў- 
ляць узьдзеяньня й быцьця на сьве- 
дамась творцы. Не адмаўляе гэтага 
й паэтка Натальля Арсеньнева ў 
сваім інтэрвію („Беларус” № 314). 
A расейскі савецкі паэт і бард Булат 
Акуджава добра сказаў, і так добра, 
што адразу пабеларуску можна чы- 
таць:

Хто што чуе, тое й піша, 
Кожны чуе, як ён дыша, 
Як ён дыша, так і ігіша..

Вось-жа перад тым, як пачаць 
пісаць вершы, я шмат „надыхаўея^ 
паээіі Язэпа Пушчы, Уладзімера 
Дубоўкі, Валерия Маракова, Паў- 
люка Труса, Якуба Коласа. Пара
докс, але Янкі Купали я тады ня 
чытаў, хоць у маёй творчасьці шмат 
ад Купалы: грамадзянская темати
ка з патрыяты'чньгмі матывамі.

Першы верш, памятаю, пісаў ле
жачи над ялінай і любуючыся сінім 
полымем лёну на нашай, яшчэ не 
калгаснай, палосцы зямлі, што ме
жевала зь лясной палянкай, дзе 
вялікая чарада авечак пасьвілася 
пад маім наглядам. Было тэта ў 
1928 годзе. Ніводнага радка з таго 
вершу „Лён” я ня памятаю, толькі 
два словы: „сіняе полымя”.

Фальклёру таксама яадыхаўся на 
поўныя грудзі, бо-ж ні вячоркі, што 
адбываліся часта і ў нашай хаце, ні 
вясельлі, ні нарадзіны', на якіх да- 
водзілася бываць, не адбываліся без 
народнай песьні. А на начлегах 
шмат наслухаўся казак.

Маё сямейназ асярэдзьдзе ў часе 
першых спробаў пяра — маці, ча- 
тыры сястры. Маці няпісьменная, 
набожная, лагодная жанчына, сёс
тры малапісьменныя, таксама веру- 
чыя. Сёстры мелі добрыя галась.*, 
любілі сьпяваць. Часамі й маці 
падпявала ім. Бацькі не памятаю. 
Маці казала, што быў ён вельмі 
сьмелы, граў на гармоніку. Пайшоў 
на вайну і, як пісаў ягоны сябра, 
яго разарвала снарадам. Ад бацькі 
ў мяне, бадай, спадчыннае жадань- 
не граць. A вось ад каго жаданьне 
маляваць і пісаць, ня ведаю. Ад 
маці? Ад яе ў мяне — шчырасьць 
і сьмеласьць казаць праўду ў вочы. 
А вось вьппыні баюся. Ня ў бацьку 
ўдаўоя. Можа таму ў вольнай Амэ- 
рыцы не дакарапкаўся да міліяне- 
ра, a толькі да тысячніка. Затое па- 
збавіўся спадарожніка савецкага 
раба — страху.
IL: Раскажце пра свае заняткі ў 
школе, асабліва пра лекцыі мовы й 
літаратуры.
А.: У нашай вёсцы Покаршаве ды- 
рэктарам пачаткавае школы й на- 
стаўнікам мовы быў добра адука- 
ваны, шчыры Беларус Павал Барьг- 
севіч. Мову беларускую ён ведаў 
дасканальна й стараўся ўеякімі спо- 
сабамі прьппчапіць веды й лю- 
басьць да роднага слова. Карыстаў- 
ся ён для гэтага нават забароне- 
ным мэтадам фізычнага ўзьдзей- 
ваньня: за нявывучэньне „ўроку” 
біў лінейкаю па руцэ й ставіў у ку
ток на калені.. Мне, праўда, ніразу 
не давялося перажыць гэтага пані- 
жэньня, бо я, не хвалюся, ьельмі 
любіў вучыцца.

Барысевіч меў багатую бібліятэ- 
ку, даваў мне чытаць кніжкі „ма- 
ладнякоўцаў”, „узвышэнцаў”, а 
таксама Якуба Коласа, Лермантава, 
Эйтана Синклера. На вокладцы 
твораў Сынклера быў партрэт шсь- 
меньніка. Чамусьці мне захацелася 
яго перамаляваць. I зрабіў гэта, 
паказаў настаўніку. Той вельмі хва- 
ліў і раіў разьвіваць гэты талент. 
Але мастацтва я занядбаў, бо на- 
лынула стыхія вершаваньня.

У 1925 годзе, скончыўшы пачат- 
кавую школу, я пайшоў у Грозаў- 
скую, a пасьля — у бліжэйшую да 
дому Грэскую сямігодку. Прозьвіш- 
чы некаторых настаўнікаў памятаю 
— Шарупіча, дырэктара й выклад- 
чьпса грамадазнаўства; Шарэку, 
выкладчыка фізыкі — але хто вы- 
кладаў мову й літаратуру — забі, 
ня прыгадваю.

У 1930 годзе я залічыўся ў мен- 
скі Белпэдтахнікум. Тут ужо мне 
памяць не здраджае: мову выкла- 
даў брат Язэпа Лёсіка Антон. Доб
ры быў настаўнік, але иепатраба- 
вальны. Студэнты на ягонь.-х лек
циях шумелі, ня было дысцыплі- 
ны.

Вельмі добрая была ў нас вы- 
кладчыца літаратуры — Алеся 
Александровіч, сястра паэта Андрэя 
Александровіча. Яна чаравала і 
сваёй прыгожасьцяй, і пявучым за- 
душэўным голасам.

Прыпамінаю прозьвішча Эамб- 
жыцкага, але што ён выкладаў, ня 
прыгадваю.

Запамятаўся кампазытар Тэраў- 
скі, як кіраўнік хору, у якім я сьпя- 
ваў тенарам.

Дырэктарам Белпэдтехнікуму та
ды быў перабежчык з Полыпчы, 
камуністьг Южык.

Пачатак 1930-х гадоў быў часам 
пагрому „нацдэмаў”, выкіданьня са 
школаў, арыштаў. Гэтак, за часам 
Южыкавага дырэктарства былі вы- 
ключаньгя з технікуму на пастано- 
ву агульнага студэнцкага сходу: 
Уладзімер Сядура, Сяргей Астрэй- 
ка, Франьцішак Гінтаўт, Сяргей 
Русаковіч, Уладзімер Гуцька, Сяр
гей Гайка. Я адхапіў „суровую вы- 
мову з папярэджаньнем”. 
IL: За што?
А.: А вось за што. У 1932 годзе нас, 
студэнтаў, паслалі ў саўгас Сьля- 
пянка, што знаходзіўся за 'Камароў- 
каю, недалёка ад Менску, на гэтак 
званы „прарыў”: зьбіраць бульбу, 
што замярзала на полі. Мы муеілі 
голымі рукамі выграбаць яе зь мер- 
злае зямлі. Гэтаю шшчымнай пад- 
мерзлаю бульбай вас і кармілі. Я й 
яшчэ колькі студэнтаў ня вытрыма- 
лі ды ўцяклі дадому. За гэта на 
агульным студэнцкім сходзе нам і 
дасталося : некаторых дэзэртыраў 
павыключалі з тэхнікуму, а мне да- 
лі строгую вымову з папярэджань
нем. Ідэялягічна я тады яшчэ быў 
вытрыманы: перадавы савецкі юнак 
бядняцкага паходжаньня.

Вучыўся я ў пэдтэхнікуме на па- 
зашкольным аддзяленьні, на якім 
рыхтавалі палітычна - грамадзкіх 
дзеячоў. Але й да мяне, савецкага 
„двараніна”, прыйшоў з часам бунт, 
як да тых расейскіх сынкоў-двара- 
наў —дэкабрыстых. У паэме „Не- 
пакорныя” я пішу пра гэты бунт:

За трь.< дні вярнуўся на заняткі — 
Атрымаў і ў хвост і ў грыву.
Не дарма усё-ж падмазваў пяткі: 
Болып не пасылалі на прарывы.

Толькі ў асабістай справе чорным 
Ды пабелым мне зьвілі вяроўку: 
„Сымулянт, шматдумны,

непакорны”.
'Выпісалі ў ГПУ пуцёўку...

Пачала мая справа абростаць і 
іншьі'мі „грахамі”. Аднаго разу пры 
Васілю Туміловічу, які, як я пась
ля даведаўся, быў сэксотам, на пы- 
таньне аднае дзяўчыны — таксама, 
напэўна, недалёкай ад Туміловіча, 
— чаму я падпісваюся пад вершамі 
Язэп Маёвы, а не сваім прсзьві- 
шчам, я ляпнуў: „Таму, што не 
жадаю целяпацца на вісельні, як 
прыйдуць Палякі”. Выходзіла, што 
я ня верыў у сілу „непераможнай”, 
якая трымала „граніцу на замку”. 
„Абразіў” я таксама Чырвоную 
Армію, калі, падаўшы заяву ў 
Беларускую Вайсковую Школу 
(БВШ) і здаўіпь.* экзамены, адмо- 
віўся пасьля ісьці ў яе. Выпісаў я 
сабе й яшчэ адну „пуцёўку ў ГПУ”, 
калі напісаў верш „Бяспрытульны”, 
якога не прынялі ў „Маладняку”, 
хоць я лічыўся сябрам гэтае арга- 
нізацыі. Усё гэта напэўна было ве
дома таму, каму трэба было ўсё ве- 
даць — ГПУ.

Аднаго дня ў Белпэдтэхнікум за- 
вітала сьледчая гэтае страшное 
ўстановьі Надзежда Навіцкая, і, вы- 
клікаўшы мяне з клясы, павяла на 
допьлы ў ГПУ, што было разьме- 
шчанае на розе Савецкай і Ўрыц- 
кага вуліцаў,

Дапытваў мяне нейкі Браткоўскі: 
калі прыехаў у Менск, дзе жывеш, 
хто твае сябры, як вучьппся, ці бя- 
рэш удзел у грамадзкай працы, хто 
твае бацькі, ці меў якія спагнаньні 
й г.д. А пасьля раптам: „Чаму ўцяк- 
лі з працы ў Сьляпянцы? Хто тады 
ўцёк і дзе цяпер дэзэртыры?”

Я расказаў, як усё адбылося, бо 
было ясна, што сьледчы чытаў пра- 
такол студэнцкага сходу, на якім 
готая справа разглядалася. Толькі 
на ягонае пытаньне пра дэзэрты- 
раў я сказаў, што ня ведаю, дзе

Міхась Кавыль

Вялікі сьвет, прастор шырокі, 
Але нікуды не ўцячэш 
Ад усёбачачага вока,
Ад усёчуючых вушэй.

I мне стаць вокам тым і вухам

знаходзяцца Сядура, Гуцька ды ін- 
шыя. А я ведаў, што амаль усе яны 
ўладзіліся' ў Беларускім Дзяржаў- 
ным Унівэрсытэце. Браткоўскі мне 
сказаў: „Калі ня ведаеш, дык да- 
ведайся й паведамі нам”.

Я падпісаў паперу аб „неразга- 
лошваньні таямніцы”, і мяне вьт- 
пусьцілі. Свой настрой пасьля до- 
пыту я перадаў у паэме „Непакор- 
ныя" :

3 ГПУ Алесь выйшаў, як із 
трупярні, 

Дзе ўбачыў свой собскі труп. 
Калаціліся на слупох ліхтарні, 
Зуб не трапляў на зуб.

Можа, ад марозу? Быў 
сьцюдзёны люты.

Не, гэта ад страху. Што там 
ні кажы,

Будзь ты' квнквістадар, бранёю 
акуты, 

Як бяду пабачыш, сэрца задры- 
жыць.

А бяду Лучына вельмі
добра бачыў: 

„У ГПУ ня водзяць, абы 
толькі так. 

Правакатар трэба ім з душой 
сабачай, 

Хто гатоў прадаць і маці 
за пятак.

Калі ты ідэйна вытрыманы 
гіцаль, 

3 часам, пэўна, будуць грудзі 
ў ардэнох.

A які, скажэце, будзе зь цябе 
рьщар, 

Калі ўжо „вымова” ходзіць па 
сьлядох?”

I ішоў Лучына сам сабе ня рады: 
Ці-ж такім ён высьніў шлях свой 

у жыцьці?
Hi сказаць нікому, ні спытаць 

парады.
Як-жа тую бездань абыйсьці?

„Падпісаў паперу, памагаць 
згадзіўся 

Антыбальшавіцкі разматаць 
клубок...

Радуйся, прадажнік. Сука, 
ганарыся.

Каін, будзь гатовы шаснуць віль? 
ў бок.

Сам сябе ўратуеш, a сяброў 
загубіш.

Што табе Нарэйка, Лойка, 
Рудзька? Што?..” 

Зь бервяна аськепкі ў камунізму 
зрубэ...

Пранізаў Алеся ліх«манкі ток:

Хваробу ў бок!.. Забойцаў 
слухаць?

Я не прадажная брыда.

■Валею жьщь з душой паэта, 
Малітвы сэрца галасіць, 
А не касою прайдзісьвета 
Галовы ’ворагаў’ касіць”.

Дапытвалі мяне ў кастрычніку 
1932 году. Адразу-ж па допь?де 
праз свайго сябру Сяргея Русако- 
віча я склікаў Оядуру, Астрэйку, 
Гайку, Гінтаўта, Лойку. Сабраліся 
мы ў нейкіх кусьціках за будын- 
кам і я ім сказаў: „Мяне толькі што 
цягалі ў ГПУ й пыталіся пра вас, 
дзе вы знаходзіцеся ...” Гэта вы- 
клікала перапалох. Сядура прапа- 
наваў уцякаць у Польшчу. Астрэй-

скім інстытуце. Правучыўшся пару 
месяцаў там, здаў экзамены й бьіў 
'залічаны на Літфак варонескага 
пэдінстытуту (у анкеце на пытань
не „Ці быў рэпрэсіяваны сам або 
хто із сваякоў?” да рэпрэсіі ня пры- 
знаўся) ды* правучыўся там два га
ды. Ведаючы пра сваю „палітыч- 
ную ненадзейнасьць”, адзначаную 
ў пашпарце сакрэтнай адзнакай, я 
стараўся быць савецкім чалавекам і 
паэтам. Пісаў я, праўда, вельмі ма
ла, бо ня меў часу. Выдрукаваў у 
гэным часе толькі адзін верш: да 
20-годзьдзя Чырвонае Арміі быў 
выданы альманах „Непобедимая”, 
які адчыняўся маім вершам „Полем, 
полем...”
П.: А як склалася Вашая доля ў 
часе вайны?
А.: Ваяваў я зь Немцамі на ўкра- 
інскім фроньце. У травені 1942 г. 
Немцы* абступілі нас пад Харкавам 
(трыма арміямі там камандаваў ве- 
дамы маршал Цімашэнка), і я тра- 
піў у палон да Румынаў. У палоне 
праседзеў больш за год. Выпусыцлі 
мяне ў 1943 годзе, і я прыехаў у 
Менск.
IL: Як Вы схарактарызавалі-б ня- 
мецкі пэрыяд?
А.: Агульную характарыстыку най- 
лепш, можа, даць цытатай з мае 
паэмы „Міжагнёўе”:

Пакараў нас Бог, зямліца: 
На тваіх пляцох, сталіца, 
Апрычнікаў Бэрыя
Зьмяніла фэльджандармэрыя.

IL: Ці шмат Вы пісалі й друкава-’ 
ліся пад нямецкай акупацыяй?
А.: У часапісе „Новы Шлях” была 
зьмешчаная мая паэма „Пад небам 
Случчыны каханай”. На словы ма
йе вершаў пісалі музыку кампазыта- 
ры Мікола Куліковіч і Алесь Карпо- 
віч. Культурнее, a ў тым ліку й літа- 
ратурнае жьщьцё ў Менску рухала- 
ся, набірала моцы. Музы не маўчалі, 
хоць бомбы й міны грымелі.
П. : Дзе Вы жылі ў Эўропе да при
езду ў Амэрыку?
А.: Калі Нямеччына была занятая 
войскамі аліянтаў, я знаходзіўся ў 
гор. Троене на „амэрыканскай” зо
не. У Троене я працаваў на азія- 
цыйным заводзе. Пасьля жыў у 
ДП лягеры ў Саксоніі, у Натэрн- 
бэргу. Там завэрбаваіўся на працу 
ў капальні ў Бэльгіі, каля Ля- 
Лювэру. Але за паўгоду ўцёк ад- 
туль назад у Натарнбэрг. Па нека- 
торым часе перабраўся ў беларускі 
лягер у Бакнанг, адкуль у 1950 г. 
выехаў у ЗША.
П.: Застаўся па гэтым сьлед у Ва- 
шай творчасьці?
А.: Вядома, вандроўкі так ці інакш 
адлюстраваліся ў маіх вершах, але 
ня вельмі шмат.
IL: Як Вы разумееце ролю паэзіі 
ў жыцьці паэта й жыцьці народу?
А.: Сваё разуменьне паэзіі я выка- 
заў коратка ў вершы „Паэт”:

Паэвія — не табака, 
малакроўным нюхаць,

Паэт не застыглая ў статьщы 
мумія.

Паэзія ў сэрцы будзіць завірухі. 
Паэт за стагодзьдзі адзін думае.

Хоць „за стагодзьдзі" — гіпэрба- 
ла, але бяз думаньня ніякае паэзіі 
на сьвет ня зьявіцца.

Некаторыя літаратурныя тэарэ- 
тыкі называюпь паэзіяй „прыго- 
жыя словы ў прыгожым парадку” 
або гавораць пра „мастацтва для 
мастацтва”. Для мяне гэткая паэзія 
— „табака, малакроўным нюхаць”. 
Калі не табакай, ды*к рэбусам лічу 
паэзію, якое й сам творца не разу
мев без кампютэра. Мая паэзія, хо- 
чацца думаць, будзіць у сэрцы заві- 
рухі каханьня, патрыятызму, зма- 
ганьия за волю свайго народу. Вось 
гэтым „будзільнікам” завірухі ў 
сэрцы была й ёсьць для мяне 
паэзія.
IL: У Вас ці мала вершаў, што ста
тен папулярнымі песьнямі. При
кладам, „Васілёчкі” — „Расьцьвіта- 
лі ў полі васілёчкі” — ды іншыя. 
Якія ў Вас былі пачыненьні з кам- 
пазытарамі, апрача Куліковіча й 
Карповіча? Хто яшчэ пісаў музы
ку на Вашыя вершы?
А.: У Менску ў часе вайны нехта 
напісаў музыку да майго вершу 
„Мы Беларусі вольнай арляняты”.

Ужо тут, у Амэрьщы, ггісалі му
зыку на мае вершы кампазытары 
Дзьмітры Верасаў, Ксавэры Бары- 
савец і Юльлян Рымко. Зь імі я 
жыў і жыву пасуседзку. Чаркамі 
стукаліся толькі зь Юльлянам Рым- 
ком. Зь Дзьмітрам Верасавам сту- 
каліся адзін раз ілбамі, але цяпер 
гузы пазажывалі, і я сьпяваю ў 
царкоўным хоры ў нашай саўтрьі-

(Зажанчэньне на б. 5-й)

ка-ж даводзіў, што ўцякаць туды 
нельга, бо Польшча мае з Масквою 
ўмову аб выдачи перабежчыкаў. 
Што тады болып гаварылася, я не 
памятаю, але мне было ясна, што 
я підпісаў сабе прькуд, што ГПУ 
пра ўсё гэта даведаецца, бо калі 
мы йшлі назад па калідоры, я заў- 
важыў у куце Васіля Туміловіча...

На заняткі я далей хадзіў, але 
нічога ў галаву ня лезла. Надыхо- 
дзіў Дзень Чырвонай Арміі, 23 лю- 
тага. 'Каб крыху адчаліцца ад 
страшных думак, я запісаўся ў 
драмгурток. Рыхтзвалі п’есу „Гра- 
ніца на замку”. Я меў ролю нейка- 
га пагранічніка, страляў па кантра- 
банддыстых, а мне здавалася, што 
гэта мяне расстрэльваюць... Па 
спэктаклі я граў нешта на йскрып- 
цы, а пасьля пачаліся танцы*. Гралі 
вальс на „На сопках Мунчжурыі”. 
Я танцаваў зь Бірутай Дакальскай. 
Яна вучылася раней у пэдтэхніку- 
ме, а пасьля, калі арьпптавалі ей- 
ную маці, перайшла ў музычны 
тэхшкум. Яна мне падабалася, ма- 
быць — і я ёй. У часе танца нехта 
пакратаў мяне за плячо. Азірнуўся
— незнаёмы чалавек сярэдняга ве
ку, апрануты ў хромавую тужур
ку: „Апраніся, пойдзем на хвілінку 
надвор ...” Гэтая „хвілінка” рась- 
цягнулася на тры страшныя гады. 
IL: Што-ж Вам ставілі ў віну?
A.: Вінавацілі ў належаньні да 
Саюзу Вызваленьня Беларусі 
(СВБ). А за які месяц выклікалі й 
выставілі новае абвінавачаньне: 
рыхтаваньне збройнага паўстаньня.

Як ведама, аднак, ніякага Саюзу 
Вызваленьня Беларусі ня было, ні- 
якага паўстаньня не рыхтавалася. 
Рэжысэры гэтае трагікамэдыі аб 
гэтым добра ведалі. Якое магло 
быць збройнае паўстаньне з аднэй 
іржавай паляўнічай стрэльбай, якую 
знайшлі пры арьшіце ў аднаго 
„нацдэма”, у якога ня было на тую 
стрэльбу дазволу? Гэты абсурд чэ- 
кістыя хутка зразумелі й абвінава- 
чаньне ў паўстаньні зьнялі. Але 
ўсялякімі спосабамі дамагаліся пры- 
знаньня ў належнасьці да СВБ. Ня 
ведаю, як каго, але мяне на допы- 
тах давялі да таго, што маці родная, 
калі прыйшла пехатою за дзьвесьце 
кілямэтраў на пабачаньне, на якое 
„разрешили” пасьля вынясеньня 
прысуду, не пазнала мяне.

Кулакамі мяне ня білі, але вы- 
марылі пагрозаю расстрэлу, тола
дам ды карцарам.

Аднаго разу ў часе допыту сьлед
чая Навіцкая паклала перада мною 
паштоўку, на якой быў намалява- 
ны гэрб Беларускае Народнае Рэс- 
публікі. Я ўпяршыню бачыў гэты 
гэрб, чытаў словы: „Беларуская 
Народная Рэспубліка”. Што гэта 
магло значыць, я ня ведаў, але ў 
мяне вырвалася: „Пригожа выгля- 
дае”. За гэтае „прыгожа вытлядае” 
я апынуўся ў карцары.

Допыты трьівалі якіх пяць меся- 
цаў. Як тая сава, Навіцкая цягала 
мяне на допыты ўначы. Пасьля та
го, як мяне пасадзілі йзноў ў кар- 
цар ды пагразілі, што расстраля- 
юць (Навіцкая махала мне пад но
сам паперкай і пішчэла: „Вось твой 
сябра /не называю ягонага прозь- 
вішча/ прызнаўся, што завэрбаваў 
цябе ў арганізацы*:о), я пастанавіў 
ня мучыцца далей, а пакончыць з 
сабой. Аськепкам шкла я перарэзаў 
сабе на левай руцэ вену (белы 
шрам гэтак і застаўся), але ў камэ- 
ру ўляцеў вартавы, стукнуў мне 
прикладам вінтоўкі па плячох і ад
разу-ж вывалак на калідор. Кроў 
спынілі, рану зашылі ды ... піхну- 
лі назад у карцар. Але пасьля гэ
тага больш на допыты ня клікалі. 
Па пэўным часе з будь.яку ГПУ 
(з камэры ў „Амэрыканцы”) мяне 
перавялі назад у турму, дзе ўжо бы- 
лі Гуцька, Астрэйка, Гінтаўт і, зда- 
ецца, Сядура.

Пару месяцаў пазьней мяне вы- 
клікалі „с вещами” й прачыталі на 
калідоры прысуд: „за контррэвалю- 
цыйную арганізацыю й агітацыю”
— тры* гады. Судзіла нас завочна 
Маскоўская Калегія.

• IL: Дык вучыцца больш Вам ужо 
не давялося?
А.: Па сканчэньні канцлягернага 
„ўнівэрсытэту” жыць у Менску я 
ня меў права. A ў іншыя гарады, 
дзе я мог жыць і дзе былі інстыту- 
ты, я не паехаў, бо ня меў там ні- 
кога знаёмага, у каго можна было-б 
затры'мацца на пару тыдняў. Я па- 
ехаў у горад Варонеж, дзе жылі 
сваякі майго сябры з канцлягеру 
Міці Красналуцкага. Я думаў у ix 
затрымацца. Праўда, з гэтага нічо- 
га ня выйшла, але ў Варонежы я 
застаўся. Уладзіўся на машынабу- 
даўнічым заводзе „Камінтэрн”. Ву- 
чыўся, без адрыву ад вытворчасьці, 
далей на рабфаку пры мэдыцьга-
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АНТОН ЛУЦКЕВІЧ
(Успамін)

.г... Сёлета споўнілася 100 год ад на- j 
раджэнькя Антона Луцкевіча,, ве- 
дамага беларускага палітычнага й 
грамадзкага дзеяча, літаратураведа, j 
літаратурнага крытыка (падпісваў- i 
ёя: A. Навіна), старшыні Бэларус- •] 
ісага Таварыетва й дь.'рэктара Бела- і 
рўскага Музэю імя Івана Луцкеві- і 
ча ў Вільні ад заснаваньня гэгае 
інстытуцыі да верасьня 1039 году, і 
калі А. Луцкевіч быў бальшавікамі і 
арыштавань: ў Вільні, як і многія і 
ііпныя беларускія дзеячы ды зьнік ] 
бясьсьледна ў няведамых нам аб- і 
ставінах. Беларуская Савецкая Эн- ч 
цыкляпэдыя падае як дату сьмер- і 
ці 1946 год. I

Бь.'ўшы яшчэ хлапчуком і чытаў- і 
шы ў вёсцы беларускую віленскую і 
прэсу, я ўжо ведаў зь яе шмат пра j 
Антона Луцкевіча, Прыехаўшы ў < 
1926 г. ў Вільню, я ня раз бачыў : 
Антона Луцкевіча. Прыехаўшы ў 
публічныя выступленья! на розных i 
беларускіх імпрэ'зах, чытаў у бела- . 
рускай прэсе ятоныя артикулы. Зь 
ім асабіста знаёмы ня быў. Толькі : 
па колькіх гадох надарылася мне 
нагода зь ім спаткацца, пазнаёміц- 
ца ды даўжэй пагутараць.

Вучачыся ў польскай дзяржаў- 
най гімназіі імя Адама Міцкевіча, 
я выяўляў вялікае зацікаўленьяе 
да моваў, гісторыі й геаграфіі ды 
быў актыўным сябрам гімназіяль- 
ната гуртка. Настаўнікам гісторыі 
ў нас быў др. Ян Капп, але, не па- 
мятаю ўжо, зь яксе прычыны, гіс- 
торыю часова ў першай палавіне 
1931 г. выкладала на працягу коль- 
кіх месяцаў Зофія Даманеўская, 
якая, ведаючы мае 'зацікаўленьні 
навейшай гісторыяй, зьвярнулася 
да мяне з прапановай, каб я напі- 
саў на нейкіх 30 хвілінаў рэфэрат 
аб удзельніку паўстаньня 1863 году 
Кастусю Каліноўскім ды прачыгаў 
гэты рэфэрат у старейших клясах 
нашае гімназіі, а можа навет у су- 
седняй клясычнай гімназіі імя 
Юліюша Славацката. „Ты-ж Бела- 
рус, яна сказала, дык вось і напішы 
аб тваім земляку ды прачытай. Па- 
кінь крыху часу на дыскусію. Ма- 
тар’ял для рэфэрату знойдзеш у 
нашай гімназіяльнай бібліятэцы”.

Наша гімназія мела вельмі бага- 
тую й добрую бібліятэку, кіраўні- 
ком якое бь?ў мой аднаклясьнік і 
зрыяцель Лявон Эарубін. Мы пэра- 
вярнулі бібліятеку дагары нагамі, 
але не знайшлі нічога пра Каліноў- 
скага, алрача „ўспамінаў з гадоў 
1857-1865 Якуба Гэйштара”. Я пра- 
чытаў гэтыя ўспаміны вельмі да
кладна, але задаволены імі яя быў. 
Гэйштар вельмі крытычна ставіўся 
да Кастуся Каліноўскага, часамі 
проста варожа. Гэйштар быў пра- 
вадыром „белага” кансэрватыўнага 
крыла шляхоцкае партыі, якая ў 
лютым 1863 г. пераняла кіраўніцт-

ва паўстаньнем у „правінцыях , 
Літвы”. ,

Я пастанавіў зьвярнуцца ў Бела- і 
рускі Музэй з просьбай дапамагчы 
мье знайсьці больш матар’ялаў пра 
Каліноўскага. Вось гэта й была на
года асабіста пазнаёміцца й пагу- 
тарыць з Антонам Луцкевічам.

Луцкевіч прыняў мяне вельмі 
ветліва, уважліва выслухаў, даў мне 1 
шмат матар’ялаў аб Кастусю Калі- 
ноўскім і паўстаньні. Прыгэтым ён , 
распытваў у мяне, колькі Белару- 
саў вучыцца ў нашай гімназіі ды s 
якія адносіны да іх настаўніцкага 
пэрсаналу й калегаў-вучняў. Я яму 
сказаў, што ў гімназіі, у розных : 
клясах ёсьць каля 25-30 Белару- 
саў, што стаўленьне настаўнікаў да < 
ix беззаганнае. Toe самае можна 
сказаць i аб калегах польские на- 
цыянальнасьці.

Дарэчы, сяньня можна ўспомніць, 
што маймі калегамі былі Юры Ча- 1 
лоўскі, аб якім згадвае ў „Успа- 
мінах” др. Я. Малецкі, ды клясай 
вьшіэй за мяне быў М. Борык, сын 1 
слуцкага паўстанца капітаяа Бо- 
рыка.

На разьвітаньне Луцкевіч прасіў ] 
мяне адведаць яго пасьля таго ўжо, * 
як рэфэрат будзе напісаны й пра- ’ 
читаны. 1

Настаўніца гісторыі Даманеўская 
была рэфэратам вельмі задаволе- 
ная, не зважаючы навет на тое, што 
мне давялося цытаваць некаторыя 
матар’ялы з „Мужыцкае Праўды” 
ў беларускай i польскай мовах.

Па нёйкім часе я йзноў наведаў 
Антона Луцкевіча ў Беларускім 
Музэі, вярнуў яму з падзякай усе 
матар’ялы ды паказаў свой рэфэ
рат. Луцкевіч прачытаў яго ўваж- 

' на, зрабіў дробныя заўвагі, але 
' наатул быў рэфэратам вельмі зада- 
’ волены. Пытаўся ў мяне, ці я, скон- 
: чыўшы гімназію, маю камер ісьці
■ на ўнівэрсытат, Я адказаў яму, што 
: маю яшчэ адзін год вучобны ў гім-
■ назіі ды, праўдападобна, адзін год 
i вайсковае службы. Луцкевіч р?.’
■ мне, у выпадку, калі-б я пайшоў
- на ўнівэрсытэт, паважна падумаць 
г аб вывучаньні гісторыі, упаасобку

гісторыі Вялікага Княства Літоў-
- ската. „На Віленскім Унівэрсьггоце
- ёсьць у гэтай галіне добрьгя пра- 
і фэсары, але самая гэтая галіна л.~- 
• жыць аблогам”, сказаў ён на разь- 
, вітаньне. I зь сяньняшняз рэтра-
- спэктывь? я прызнаю Антону Луц- 
7 кевічу поўную рацию, але я не
- пайшоў за ягонай парадай.

Ужо быўшы на факультэце пра
ва Віленскага ўнівэрсытэту, і жыў- 
шы на прадмесьщ Новы Сьвет, я 
часта, ідучы на ўнівэрсытацкія 
заняткі, спатыкаў Антона Луцке- 
віча, але даўжэйшых гутарак зь ім 
ня меў.

Аляксалдар іКалодка

ДА ПСТОРЬП ПРАВАСЛАУЯ 
НА БЕЛАРУСИ

Масей Сяднёў
ВОСЕНЬ

Цяпер на бацькаўшчыне 
ўжо марозы 

кладуць узор на ранішнім лядку. 
Падпаленыя восеняй бярозы. 
усьцяж гараць на бальшаку.
Мне, босаму, ня страшна, 

што я босы 
скачу па маразянай траўцы

йшчэ валей. 
Здаецца мне ~~ як гляну на бярозы, 

ад полымя мне іхнага цяплей.
У полі бацьку я ў падмозе, 

гляджу жыеёлу, бульбіны пяку.
I ўсё гляджу чамусьці, як бярозы 

гараць на нашым бальшаку.
fl еосеняй жыву ў трывозе, 

забудуся, ды зноў кране: 
падпаленыя восеняй бярозы, 
гараць пякучай ранай у мяне.
Верасень, 1963 г.
Глен Коў

ПРА БЕЛАРУСАЎ ПОЛЫІПЫ
(Закамчэньне з б. 2-й)

ваць, каб яны цікавіліся справамі 
Беларусаў у Польшчы.

Праваслаўная Царква ў Поль
шчы праводзіць палітыку Маіскоў- ; 
ската Патрыярхату і не прызнае 
беларускае нацыі. Яна вьвдае цар- 
коўны каляндар, у якім карыстаец- ; 
ца польскай, расейскай і ўкраін- 
скай мовамі, але не беларускай, 
хоць праваслаўных у Польшчы 
найболын Беларусаў. Праваслаў- 
ным сьвятаром забаронена карыс- 
тацца ў багаслужбах і пропаведзях 
беларускаю мовай, мусяць ужы- 
ваць толькі мовую расейскую.

3 другога. боку, польіскія сталін- 
цы стварылі гэтак званы „Патрыя- 
тычны Саюз ’Грунвальд’", прад- 

стаўнікі якога езьдзяць па Поль
шчы ды, з аголеным цынізмам аб- 
рэхваючы Беларусаў, нацкоўваюць 
на іх Палякоў, палохаюць Палякоў, 
што Беларусы хочуць прылучьщь 
Беласточчыну да Савецкага Саюзу.

Антон Гаеўскі

„БЕЛАРУС” У ЮБ1ЛЕИНЫМ 
ВЫДАНБНІ

Камітэт Паняволеных Народаў у 
Нью Ёрку (старшыня сп. Горст 
Уліх) выдаў летась юбілейную бра- 
шуру на адзначэньне 25-годзьдзя 
прыняцьця Кангрэсам ЗША Рэза- 
люцыі аб устанаўленьні Тыдня Па
няволеных Народаў. У брашуры — 
ілюстраіванай, вялікага фармату (44 
бачыны) — зьмешчаны артыкул 
пра Беларусь др. Вітаўта Кіпеля, 
рэкляма газеты „Беларус” на цэлую 

: балону, адна рэклямная старонка 
. прысьвечаная Арганізацыі Амэры- 
; канска-Беларускае Моладзі. Бела- 
і русь згадваецца ! ў іншых мясьці- 

нах брашуры.
У рэдкалегію выданьня ўваходзі- 

ла сп-чна Раіса Станкевіч.

ГАЗЭТА „ШВА” ПГА 
БІСКУПА ТАРАСЭВІЧА

У першым сётнім нумары выда- 
ванага ў Беластоку тыднёвіка „Hi- 
ва” 'зьмешчаная інфармацыя Алеся 
Барскага. пра Біскупа ўладзімера 
Тарасэвіча (пра хіратанізацыю яго 
гл. „Беларус” № 313). „Ніва” 
зьмясьціла фатаграфію Біскупа, па
дала ягоную біяграфію. Пра ўла- 
дьгку Тарасэвіча газета піша, як пра 
чалавека „выключнай адукаванась- 
ці й выключнай дабраты”, які ва- 
лодае „прыгожай і сьвежай бела- 
рушчьінай — так, як-бы ня 40 га- 
доў тему назад пакінуў сваю вёску 
на Горадзеніпчыне, а так, быццам 
да сёньня бязвыезна 'знаходзіўся ў 
беларускай моўнай стыхіі”. Газэта 
пажадала новаму біекупу плённай 
працы як у галіне душпастырскай, 
так і ў галіне служэньня беларус- 
кай мове й культуры на чужыне".

Танцавальны гурток „Васілёк”, 
які пад кіраўніцтвам Алы Орса- 
Рамана гадамі ўжо вельмі ўдала 
рэпрэзэнтуе беларускую культуру й 
імя Беларусі на розных міжэтніч- 
ных фэсть.'залях Амэрыкі, сёлета 
заваяваў сабе шмат сымпатыі ка- 
лядаваньнем па хатах Беларусаў у 
штатах Нью Джэрзы й Нью Ёрк. 
За дзьве нядзелі 8-га й 15-га сту- 
дзеня калядоўшчыкі, даскаяальна 
развучыўшы пяць калядак („Неба 
і земля", „Цхіхая ноч”, „Сьвецяць 
зорачкі”, „Саўка ды Грышка” і

дычны бок ў сучаснай „сувэрэн- 
най” беларускай савецкай дзяр- 
жаве.

А як яно выглядала ў мінуў- 
шчыне ? Калі шукаць адказу на 
гэтае пытаньне ў савецкай гіста- 
рыяграфіі, дык баржджэй за ўсё 
ніяк, бо гісторыя рэлігіі на Белару
сь у тым ліку й праваслаўя, ня 
вывучаецца (калі ня лічьгць атоіс- 
тычных публікацыяў).

Па прачытаньні артикулу Тома
са Бэрда, мы пацікавшпся, што 
можна даведацца аб праваслаўі на 
Беларусі з найболыпае беларуса- 
веднае крыніцы — Беларускае Са
вецкае Энцыкляпэдыі. Бярэм вось
ми том БелСЭ, вось артикул — 
„Праваслаўяе”. У шмат якіх арти
кулах гэткага характеру БелСЭ, 
пасьля агульнага тлумачэньня, ін- 
фармуе пра дадзеную зьяву ў гіс- 
торыі Беларусі (як прыкладам, у 
артыкуле „Правы ўхіл у ВКП(б)”). 
Але не ў артыкуле „Праваслаўе". 
Усё, што можна прачытаць пра пра- 
васлаўе ў гісторыі Беларусь гэта 
адзін сказ: „Мінская епархія (Рус
кай Праваслаўнай Царквы) супа- 
дае з тэрыторыяй БССР”.

Артыкулу-ж „Праваслаўе ў Ра- 
сіі”, наўзор зьмешчанага ў „Боль
шой Советской Энциклопедии”, у 
БелСЭ няма.

Зь пералічанае ў БелСЭ ў канцы 
артикулу „Праваслаўе” літаратуры 
таксами робіцца відавочна, што 
беларускія савецкія гісторыкі гісто- 
рыяй царквы на Беларусі не зай- „ „ ----- - -г—-

маюцца. Прычым нельга сказаць.праф. Томаса Бэрда пра беларус- 
каб тема рэлігіі ў БелСЭ (як у 12-кае праваслаўе.

томавай, унівэрсальнай, гэтак і ў 
„Кароткай”, 5-томавай — „Беларус
кая ССР”) была поўнасьцяй заняд- 
баная. Далёка не. Прыкладам, у 
4-м томе кароткае энцыкляпэдыі 
„Беларуская ССР” — маса матар’я- 
лу, беспасярэдня зьнязанага зь гіс- 
торьгяй рэлігіі на Беларусь Тут i 
каляровыя рэпрадукцыі іконаў, 
фрэскаў, пляны царкоўных будын- 
каў, здымкі чашаў, выданьняў, 
крыжоў і г.д. Усё гэта толькі паць- 
вярджае, якім магутным факторам 
у разьвіцьці беларускае культуры 
была рэлігія.

У сьвятле ўсяго гэтага робіцца 
відавочнай, з аднаго боку, тэндэя- 
цыйнасьць савецкае гтстарыяграфіі, 
a з другога — вартасьць працы

Я. 3.

КАЛЯДОУІПЧЫКІ

„ўчора зьвячора”) наведалі 45 се- 
м’яў у Гайленд Парку, Нью Бран- 
сьвіку, Саўт Рывэры, Нью Ёрку й 
ваколіцах. Удзячныя гаспадары 
ўсюдь.' гасьціяна адчынялі ім дзьве- 
ры.

У калядаваньні ўзялі ўдзел: Ала 
Орса-Рамана, Павал і Коля Рамана, 
Юрка й Нона Азаркі, Нэнсы Захар- 
кевіч, Грэйс Трылер, Вера Залруд- 
нік, Лора Рагалевіч, Таня й Урсу- 
ля Шульжыцкія, Галіна й Мікола 
Бахары, Вітаўт Тумаш, Віктар Typ 
і Ліда Данілюк.

НА М1ЖНАРОДНАИ ВЫСТАУЦЫ У ЧЫКАГА

жьгя дэяружкі ды іншае. Трзба за- 
цеміць, што вышыванкі розных фор- 
маў, памераў і дэсэняў прыцягвалі 
ўвагу жанчынаў, якія дакладна 
распытваліся пра тэхніку выши
вании.

Непаўторнай атракцыяй была на- 
шая ялінка, прыбраная новымі ар- 
намэнтамі з саломкі ў форме роз
ных геамэтрычных камбінацыяў, у 
жывых вяслёлкавы колерах.

Нельга памінуць і кухні, ладжа- 
най сястрыцтвам беларускае права- 
слаўнае царквы сьв. Юр’я ў Чыка- 
га, шго сваймі смачнымі стравамі 
задавольвала публіку.

Трэба прызнаць, што наш стенд 
карьістаўся вялікай удачай сярод 
наведвальнікаў ды дасягнуў свае 
мэты, як пашыральнік добрага сло
ва аб нашай краіне, нашай культу
ры ды нашай працы ў Амэрыцы.

А за ўсе карпатлівыя стараньні і 
•ўклад працы ў рыхтаваньне й аб- 
слугоўваньне пашага стэнду падзя- 
ка належыцца ўсім тьгм асобам, што 
зь непаслабнай энэргіяй кожнага 
году ахвярэўваюць свой час і тален- 
ты: перш-наперш кіраўніку стэнду 
сл. Нікадэму Жызьнеўскаму, сп-гву 
Люні й Антону Бяленісам, сп-ям 
Гені Бяленіс, Ірэне Пануцэвіч, Эў- 
дакіі Жызьнеўскай, Веры й Ірэне 
Рамук, сп-тву Зосі й Аўгену Пілец- 
кім ды сп.сп. Міколу Кучуру й Мі- 
хасю Махначу.

Сорак этнічных групаў Чыкага, 
у тым ліку й Беларусы, узялі ўдзел 
у выстаўцы, што адбылася 10-11 
ХІІ.83 у Даяалі Гол. Не зважаючы 
на яепагадзь, якою была пазначаная 
сёлетяяя зіма, выстаўка прыцягну- 
ла шмат наведвальнікаў.

На густоўна аформленым бела- 
рускім стэньдзе, сярод беларусавед- 
ных выданьняў, можяа было паба- 
чыць: двумоўную беларуска-ангель- 
скую анталёгію „Снузцца зданяў 
рой” (пераклады Веры Рыч і ўвод- 
ны артыкул праф. Арнольда Мак- 
Міліна), 17-ю кнігу „Запісаў”, вялі- 
кага фармату текст вершу Зьмітар- 
ка Бядулі „Прысяга" й беларускага 
нацыянальпага гімну, што карыста- 
ліся асаблівай увагай наведвальні- 
каў. Шмат хто з публікі, асабліва 
студэнты, настаўнікі еярэдніх шко- 
лаў, дасьледнікі, раопытваліся, ча
сам! дакладна, пра беларускую 
літаратуру, мастацтва, музыку ды 
спорт. Для ix была выданая спэ- 
цыяльная лістоўка-даведка аб Бела
русь

Шмат хто з наведвальяікаў да- 
пытваўся ангельска - беларускага 
слоўніка. Нажаль, даводзілася ад- 
казваць, што гэткага слоўніка да- 
гэтуль ’няма ў продажи, але што 
робяцца стараньні, каб ён зьявіўся. 
Нанедвальнікам паведамлялася пры 
гэткіх нагодах што ёсьць у прадажы 
падручнік беларускае мовы ў дзь- 
вюх частках Валентины Пашкевіч, 
выдадзены ў Канадзе, у якім ёсьць 
і беларуска-ангельскі ды ангельска- 
беларускі слоўнік, прымеркаваны 
да тэкстаў падручніка.

Аб’ектам 'зацікаўленьня быў збор 
беларускіх краявідных паштовак. 
Экспанаваліся й прадметы сама- 
дзейнага мастацтва: вышыванкі, 
ручнікі, падушкі, сурвэгкі, паясы, 
лялькі зь лёну( інкруставаныя са- 
ломкай шкатулкі, плеценыя кошы- 
кі, міуніятурныя калаўрот і масла- 
бойка, дэкарацыйная бугэлька з 
гліны з чаркамі, на дзіва прыго-

Вітаўт Рамук

ПАПРАЎКІ

У папярэднім нумары, у вершы 
М. Сяднёва „Адведзіны”, у першым 
паясьняльным радку, трэба чытаць 
„няведаў” (заміж „неведаў").

У артикуле „А. Луцкевіч і Ленін 
пра лік Беларусаў” год, у якім вый- 
шаў яумар газеты „Літаратура і 
Мастацтва” з артикулам Г. Далідо- 
віча, — ня 1981-шы, а 1980-ты.
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ІНТЭРВПО 3 М. КАВЫПЁМ
(ЗажаячэНьне з б. 3-й)

вэрскай царкве, дзе Верасаў рэген- 
туе.
IL: Чым у сваей творчасьці Вы най- 
больш займаецеся цяпер?
А.: Хоць я ўжо ў пэньсійным веку, 
Муза мяне ня цураецца, падштурх- 
вае, каб пісаў далей паэму „Непа- 
корньгя”. Трэ былэ-б узяцца й за 
прозу, якую занядбаў. Што з гэ- 
тага выйдзе, цяжка сказаць.
П.: Якая ў Вас чытацкая сувязь зь 
літаратурай сучаенае Беларусі?
А.: Амаль ніякая. Мой сябра паэт 
Янка Золак выпісвае часапіс „По
лымя”, дык пару нумароў даваў 
пачытаць.
П.: Калі пацікавіцца водгукамі ў 
друку на Вашыя твори, дык дзе ix 
шукаць? Я ўсьведамляю сабе, што 
гэта пытаньне, можа, і ня лёгкае, 
бо ня кожны зьбірае бібліяграфію 
пра сябе, дык назавеце тое, што 
Вам запамяталася.
А.: Маеце рацию, на гэтае пытань
не мне цяжка адказаць. Бібліягра- 
фіяй свае творчасьці я не займаўся. 
Памятаю толькі, што рэцэньзію на 
мае вершы, пад заг. „На шляху да 
паэтычнага ўзьвьшіша”, напісаў 
Уладзімер Сядура. Да якогась май- 
го юбілею пісаў артикул паэт Янка 
Золак. Адгукнуўся рэцэньзіяй у 
„Конаднях” крытык Антон Адамо- 
віч (Р. Склют).

Пісаў і я артикулы ды рэцэньзіі: 
пра беларускіх савецкіх паэтаў, пра 
Юрку Віцьбіча, Ёсіфа Мандэлыігга-

ма, Андрэя Макаёнка, Кастуся Аку
лу, Янку Золака, Случанскага ды 
шмат каго іншага.

Ці мала лістоў пісаў у газэту 
„Новое Русское Слово”, што выхо- 
дзіць у Нью Ёрку, у 'якіх палеміза- 
ваў з „единонеделимцами”.

Прыгадваецца таксама, як напа- 
чатку 1960-х гадоў кадэбэшнікі '3 
„Голасу Радзімы” скадэбэшылі 
верш „Грэх на сэрцы цяжкі” ды 
падпісалі маім пеэўдонімам. У вер
шы тым я, быццам-бы, прасіў пра- 
бачэньня ў Радзімы. Я ім адказаў 
вершам „Правакатарам”, які пера- 
дала на Беларусь радыястанцыя 
„Свабода”.
П.: Што-б Вы хацелі сказаць яшчэ 
чытачом „Беларуси"?
A.: Хачу шчыра падзякаваць тым 
зь іх, што ахвяравалі або заняліся 
зьбіраньнем ахвяраў і падпіскі на 
мой „Збор твораў”. Асабліва дзя- 
кую ініцыятарам гэтае задумы, кі- 
раўніком Беларускага Інстытуту 
Навукі й Мастацтва. Я. прьганацца, 
не спадзяваўся, што маю гэтулькі 
прыхільнікаў свае творчасьці. Як 
тут ня ўспомніць словаў: „Жыве 
яшчэ душа ў народзе гэтым”.

Дык няхай-жа гэтая душа й на- 
далей застаецца замілаванай у бе- 
ларускім мастацкім слове, шчырай 
і лагоднай, але непакорнай гвалту.

Саўт Рывэр, ЗША. 
Люты, 1984 год.

3 ЖЫЦЬЦЯ Ў АЎСТРАЛП мамай і татам, садзіліся на падлогу 
й радасна гулялі із сваймі цацкамі.

Не зважаючы на тое, што вячэра 
працягнулася дапозна, на першы 
дзень Калядаў царква была запоў- 
неная вернікамі, каб памаліцца 
Богу ды прывітаць адзін аднаго з 
Раством Христовым.

СПАТКАЛІ НОВЫ ГОД
Беларуская парафія і Беларус- 

кае Аб’еднаньне ў Адэляйдзе ўша- 
навалі старую традыцыю ды ў пят- 
ніцу 13 сгудзеня 1984 г. спаткалі 
Новы Год паводля старога стылю. 
3 гэтае нагоды адбыўся ў польскай 
залі вялікі й людны баль. Аркестра 
„Рэха” выконвала як народный, 
гэтак і мадэрныя танцы, грала вь?- 
датна. Нашыя жанчьшы падрыхта- 
валі бататы буфэт, была разыгра- 
ная лятарэя.

Апоўначы сп. К. Сіанкевіч пры- 
вітаў усіх з Новым Годам, пажадаў 
шчасьця, здароўя. Вьспілі тост, пра- 
крычэлі „гура!" ды весела мітусі- 
ліся, жадаючы адзін аднаму ўсяго 
найлепшага. Баль трываў да пер- 
шай гадзіны начы. Былі тосьці з 
Мельбурну — сп-тва Стасевічы ды 
дарагі госьць зь Беласточчыны — 
Ніна.

Гэтак вось у вясёлым настроі 
Беларусь.' Адэляйды пачалі яшчэ 
адзіп год свайго жыцьця.

[ Янка Яр

СУПОЛЬНАЯ КУЦЬЦЯ
Беларуская парафія сьв. Апоста- 

лаў Пятра й Паўла ў Адэляйдзе 
спаткала 6-га студзеня праваслаў- 
ньия Каляды супольнай вячэрай у 
прыцаркоўнай залі. Гэты звычай 
зайшоў у нашу традыцыю. Царква 
ў часе вячэрні была перапоўненая. 
Вячэрню адслужыў а. Яўгень. Вель- 
мі мэлядычна сьпяваў павялічаны 
царкоўны хор пад кіраўніцтвам рэ- 
гента сп. М. Бурноса.

У пригожа прыбранай залі ста
ли былі засламыя абрусамі ды за- 
«стаўленыя, дзякуючы нашим руп- 
лівым кабетам, смачнымі поснымі 
.страівамі. Вельмі смачнай была й 
каша-куцьця, прыгатаваная сп-няй 
Н. Бакуновіч. Куцьця стаяла на ста- 
ле на сене, прывезеным з рэднае 
Беларусі.

Пад прьггажунЯй-ялінкай ляжа- 
ла мноства рознакалэрных падарун- 
каў.

Айцец Яўгень пасьвяціў куцьцю, 
паблагаславіў ежу ды пачалася су- 
польная вячэра. Па вячэры й па 
прасьпяваньні калядак у залю зай- 
шоў Дзед Мароз, якога спаткалі 
гучнымі воплескамі. Падарункі да- 
ставалі ня толькі дзеці, але й да- 
рослыя. Дзеці, атрымаўшы пада- 
рункі ды пахваліўшыся імі перад

не Беларуска-Амэрыканскіх Вэтэ- 
ранаў. Будуць адзначаныя 120-я 
ўгодкі сьмерці Кастуся Каліноўска- 
га й 40-я ўгодкі Беларускае Храё- 
вае Абароны.

ПЕРАВЫБАРНЫ СХОД БАЗА 
Ў НЬЮ ЁРКУ

Аддзел Беларуска-Амэрыханскага 
Эадзіночаньня ў Нью Ёрку на сваім 
агульным гадавым сходзе правёў 
перавыбары ўправы. Старшынём 
сходу быў сп. Г. Паланевіч, сакра- 
таром — сп. Я. Запруднік.

Із справаздачы старшыні аддзе- 
лу сп. А. Міцкевіча відаць было, 
што аддзел пабольшаў лікам сяб- 
роў. Палепшаў таксама стан касы 
аддзелу, дзякуючы рэгулярнай ал- 
лаце сяброўскіх складак. Фінанса- 
выя дадзеныя на сходзе падаў 
скарбнік сп. М. Заморскі. Рэвізійная 
Камісія ў складзе сп. Ул. Русака, 
сп-ні 3. Станкевіч і сп. Э. Рыжага 
праверыла агульнае справаводзтва 
аддзелу й запрапанавала прызнаць 
старой управе абсалюторыюм з па- 
дзякай. У дьгскусіях над справазда- 
чамі было адзначана, што ўправа 
добра вывязалася з ускладзеных на 
яе абавязкаў. Перавыбраныя былі 
на 1984 год: старшыня — A. Міцке- 
віч, заступнік старш. — Ф. Бартуль, 
сакратар — К. Верабей, скарбнік 
— М. Заморскі, сябра — А. Мацу- 
кевіч.

(Паводля бюлеганю „Весгкі й па- 
ведамленьні Аддзелу Беларуска- 
Амэрыканскдга Задаіночаньня Нью 
йрк”, № 42, З.П.1984)

ВЭТЭРАНСКАЯ СУСТРЭЧА

У часе сёлетняе Сустрэчы Бела- 
русаў Паўночнае Амэрьскі адбудзец- 
ца Другая сусьветная вэтэранская 
сустрэча, якую ладзіць Задзіночань-

„ШВА” — ЩКАВАЯ ГАЗЭТА

Апошнім часам зьявілася шм.іт 
цікавых матар’ялаў пра беларуска- 
польскія сувязі й актуальный бела- 
рускія праблемы ў Полыпчь? ў ор
гане Беларускага Грамадзка- Куль- 
турнага Таварыства тыднёвай гязэ- 
це „Ніва”. Паколькі ў рэдакцыю 
„'Беларуса” прыходзілі запыты ад 
чытачоў, як можна вьпгіцась „ІІі- 
ву", інфармуем тых, хто не звара- 
чаўся, a мог-бы быць зацікаўлены 
у гэтым. На „Ніву” можна падпі- 
сацца, пасылаючы звычайны банка- 
вы чэк на суму 10, 15 або 20 даля- 
раў (за большую суму даўжэй бу- 
дзе прыходзіць газета), падаючы 
адначасна сваё прозьвішча й адрыс 
з зазначэньнем, каб прысылалі „Ні- 
ву”. Пісаць можна паангельску ці ў 
якой небудзь іншай заходняй мозе, 
калі хто ня ведае польские мовы.

Грошы за „Ніву” трэба слаць на 
адрыс:

RSW “Prasa-Ksiazka-Ruch" 
Centrala Kolportazu Prasy 
ul. Towarowa 28 
00-9Б8 Warszawa 
Poland

На чэку треба напісаць:
Biatoruilû tygodoik **Niwa”

У БАПЦ
Першы Иерарх БАПЦ Архіепіс- 

кап Мікалай й Кансысторьгя БАПЦ 
пастанавілі 29 сьнежня 1983 г. 
„зьняць Мітрафорнага Прат. а. Ва
аля Кендыша з пасады сакратара 
Кансысторьіі БАПЦ”, а таксама 
„зьняць сп. Пётру Манькоўскага з 
пасады скарбніка Кансысторыі 
БАПЦ”. Айцу Кендышу й сп. Мань- 
коўскаму было паведамлена аб па- 
станове таго-ж самага дня лістом 
Архіепіскапа Мікалая.

На сакратара Кансысторыі БАПЦ 
прызначаныя да часу скліканьня 
Сабору БАПЦ Мітраф. Прат. а. Карп 
Стар і ў дапамогу яму сп. Васіль 
Русак. На скарбніка Кансьгсторыі 
пакліканы сп. Мікола Ганько, сябра 
Рады БАПЦ.

ПРА ДР. А. ВЯРБІЦКАГА 
Ў „КАНГРЭСАВЫХ ЗАІПСАХ’

Кангрэсмэн ўільям ўайтгэрст із 
штату Вірджынія моцна рэкамэнда- 
даваў у афіцыйным выданьні Кан- 
грэсу ЗША „Конгрэшэнал Рэкорд” 
(Кангрэсавыя Запісы) за 30 верась- 
ня 1983 г., б. Е 4693) азнаёміцца з
навуковымі артыкуламі др. Аўгена 
Вярбіцкага аб вартасьці ірадыяцыі 
ежы, як спосабе ейнага перахавань- 
ня. Тэксты гэтых артыкулаў кан
грэсмэн ўайтгэрст зьмясьціў у „Кан- 
грэсавых Запісах” *за 24 сакавіка й 
12 ліпеня 1983 г. (пачыяаюцца яны, 
адпаведна, на б.б. Е 1329 і Е 3413).

Кангрэсмэн ўайтгэрст бачыць 
іронію ў тым, што распрацаваная 
амэрыканскімі вучонымі тэхналёгія 
ірадыяцыі ежы, якая дазваляе пе- 
рахоўваць прадукты без засольвань- 
ня або рэфрыджырацыі на працягу 
месяцаў, шырока ўжйваецца ў Ін- 
дыі, Кітаі, ды іншых краінах, але 
мала пашыраная ў Злучаных Шта
тах.

Кангрэсмэн ўайтгэрст у сваім 
выступленьні' ў Кангрэсе 18 сьнеж
ня 1983 г. („Кангрэсавыя Запісы”, 
б. Н 10571) гаварыў аб тым, што 
ён разам з групай іншых кангрэс- 
мэнаў падтрымвае заканапраект, мо
та якога — палегчыць умовы іра- 
дыяцыі ежы. Прыгэтым ўайтгэрзт 
згадаў іншы артыкул др. Вярбіцка- 
га, зьмепгчаны ў „Кангрэс’вых За- 
пісах" за 23 лютага 1982 г. (пача- 
так на б. Е 481).

Др. А. Вярбіцкі — адзін з на- 
вукоўцаў-піянераў у галіне ірадь.*л- 
ць.'і ежы. Цяпер у амэрыканскіх 
сродках інфармацыі шмат гаворыц- 
ца аб тым, што неўзабаве — у су- 
вяз! з праблемамі забруджанасьці 
прыроднага навакольля — ірэдыя- 
ваныя прадукты зьявацца ў шырэ- 
кім продажы ў Амэрыцы.

У газэце „Вашынггон Пост” за 
25 студзеня 1984 г. паданае выказ- 
ваньне др. А. Вярбіцкага, як наву- 
ковага аўтарытэту, пра бясьпеч- 
пасьць ірадыяванае ежы.

.ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА” 
ПРА БЕЛАРУСКУЮ 

БІБЛІЯТЭКУ Ў ЛЁНДАНЕ

Сьцежка жыцьця ад шчарсоўскіх 
берагоў над рэчкай Нёманам да 
кліўлендзкіх берагоў над возерам 
Эры вяла амаль сто гадоў.

У даліне на нёманскіх берагох — 
землі шчарсоўскіх маёмасьцяў. Ад 
Шчорсаў на адлегласьці колькіх 
кілямэтраў — старажытнае Лаўры- 
шава і далей над Нёманам — 
Любча.

На заходнім беразе Немана рач
ка разьліваецца на шырачэзныя 
абшары. Наводдалі на пригорку 
ляжаць Шчорсы. Тьтя засяленьні 
датуюцца больш за тысячу гадоў 
тому назад. Нішчаныя й перабудоў- 
ваныя. яны ўсё-ж трызалі, a з ка- 
ранёў выростаў сьвежы плод.

Едучы ад Шчорсаў на паўночны 
захад па дарозе, абсаджанай старьі- 
мі ліпамі, можна было пабачыдь ніз- 
кія хаткі вёсак з дбайна абгароджа- 
нымі дварамі. Назовы вёсак гава- 
рылі самі за сябе: Балотца, Ляхо
ва, Лозкі, Падкасоўе, Харссіца, Рос- 
каш, а на шостьйм кілямэтры Няг- 
невічы — гэта як-бы друп цэнтар, 
і тут былі маёнпсі, гэтак як і ў 
Шчорсах.

Недалёка ад Нягневічаў ёсьць 
вёскі: Поплава, Сланева, Весялова.

У вёсцы Весялова на Вадохры- 
шча ў хаце Якуба й Вікторыі Гар- 
бачыкаў 6 студзеня 1887 году (ста
рога стылю) нарадзілася чацьвер- 
тае дзіцё — дзяўчына, і далі ёй імя 
Ольга. А было ўсіх дзяцей шась- 
цёра.

Ольга вышла замуж у вёску Пад- 
касоўе за ўласа Жарыча.

Паншчына яшчэ вісела на плечах 
людзей, а з ростам сем’яў вузкія на- 
дзелы-палоскі зямлі на вужэйшыя 
разьдзельвалі, a ўрад з чьіноўнжа- 
мі й панамі зь бядоты насьміхаліся.

Людзі пераносілі шмат бяды-ня- 
долі. Многія мусілі ПЯКІД’ЦЬ СЕЭЙ 
родны край, шукалі працы й хлеба. 
Мужчины пакідалі сем’і й свае кут- 
кі, ад’яжджалі ў далёкі сьвег. Ня 
ўсе вярталіся, іхеы лёз быў розпы.

Улас з Вольгаю праехалі ўсход- 
нюю Эўропу, усю Азію, Манчжу
рию ажно да Японскага мора, да 
ўладзівастоку. .

Працавалі там і сям, дзе плацілі 
дробнымі грашыма. Здабыўшы іх 
крышку больш, вярнуліся. Пабуда- 
валіся ў сваім Падкасоўі, там жылі, 
пакуль цары не надумаліся вайну 
рабіць. Бяда ў тым, што фронт ішоў 
у Падкасоўе. Ізноў беглі, хто куды 
папала.

Кінулі новую хату, што 'з цэглы 
змуравалі, і іншую маёмасьць ды 
зноў у той Сібір.

Вярнулася бабка Вольга па вам- 
не, адна толькі з дачкою. Мужыка 
пахавала на тым Сібіры. Вечная яму 
памяць.

Тры з палавінаю маргі зямлі зь 
сенажацьцю, ды начинай нанова: 
так-гэтак турботнаю рукою зрыва- 
лі сьвірэпу, лебяду, крапіву з пус
тота поля. На зялёных стужках- 
межах кароўку пасьвілі. О, Божа 
мілы, што гэта за сьвет?.. Якія 
страшныя людзі, што зьнішчалі 
прыдбанае працавітымі рукамі. Але 
паветра ачысьцілася, і пчолы мёд 
ізноў пачалі зьбіраць. Пажылі гэ
так амаль два дзесяткі гадоў.

I ізноў бяда: Другая сусьветная 
вайна. „Нячысьцікі" адны за дру- 
гімі йзноў пачалі людзей душыць. 
Як успамінаць дабрабыт мінулага, 
калі сьлёзы цякуць?

Чуеш — хрусьцяць каменчыкі

Беларускі савецкі гісторык літа- 
ратуры Адам Мальдзіс напісаў у 
маскоўскую, вельмі папулярную ў 
Савецкім Саюзе „Литературную га
зету” (тираж: больш за три мілі- 
ёны экз.) пра свой леташні двуме- 
оячны псбыг у Вялікабрытаніі. Пад 
загалоўкам „У Лёндане пабеларус- 
ку”, Мальдзіс піша пра свае знахад- 
кі беларусаведных матар’ялаў у біб- 
ліятэках Лёндану. Шмат увагі ў 
артикуле прысьвечана Беларускай 
Бібліятэцы імя Ф. Скарыны, пра 
якую аўтар кажа, што яна была 
створаная „групай беларускіх эмі- 
грантаў”. Сярод рукапісаў Бібліятэ- 
кі Мальдзіс знайшоў аўтографь? 
твораў Купалы й Коласа як „веда- 
мыя беларускай літаратураведзе, 
гэтак і няведамыя”. Рукапісныя 
зборы Скарынінскае бібліятэкі. ni- 
ша ён, „дазваляюць сёньня ўвесьці 
ў гісторыю беларускае літаратуры 
пачатку XX ст. новыя пісьменьніц- 
кія імёны (перш-наперш Янука 
'Косьцевіча й Кветкі Вітан).

„У ненялікім артикуле, — зазна- 
чае Мальдзіс, — цяжка расказаць 
пра ўсе матар’ялы, што захоўваюц- 
ца ў гэтай бібліятэць?”.

Нагадваем нашым чытачом, што 
шмат інфармацыі пра лёнданскую 
Бібліятэку імя Ф. Скарьгны зьме- 
шчана ў ілюстраванай англамоўнай 
брашуры, якая была выдадзеная ў 
Лёндане ў 1981 г. да 10-годзьдзя 
Бібліятэкі. Яе можна дастаць, пішу- 
чы на адрыс:

The F. Skaryna Belorussian Library 
37 Holden Rd.
London N12 8НБ
ENGLAND

СЬВ. t ПАМ.
MAKCIM РАМАНОВІЧ

Неспадзявана 8 студзеня 1984 г. адыйшоў на вечны супакой 
сьв. пам. Максім Рамановіч, пакінуўшы ў нялікім горы й смутку 
4 сынь8, 2 дачкі і 15 унукаў. Нябожчык нарадзіўся 22 кастрычніка 
1910 г. ў вёсцы Скаўшы на Случчыне. Сьв. пам. М. Рамановіч браў 
удзел у беларускім жыцьці ў Адэляйдзе ды выконваў функцыю 
царкоўнага старасты ў парафіі сьв. Пятра й Паўла. Вечная па- 
мяць, дарагі Максіме. Няхай будзе Табе пухам аўстралійская 
зямелька. Спачывай там, дзе ўсе праведнікі спачываюць.

Аб сьмерці сьв. паи. Максіма Рамановіча з глыбокім сумам 
паведамляюць Беларуская Парафія й Беларускае Аб’еднаньне ў 
Паўдзённай Аўстраліі дь? выказваюць сваё спачуваньне дзецям і 
ўнукам Ніябожчыка.

Янка Ролсан

СЬВ. t ПАМ.
ВОЛЬГА 3 ГАРБАЧЬПСАЎ ЖАРЫЧ

Нарадзілася 6 студзеня 1887 году ў вёсцы Весялова Нягневіцкае 
воласьці Наваградзкага ўезду Менскае губэрні, памерла 25 сьнежня 
1983 году ў Кліўленьдзе, штат Агаё (ЗША) ды пахованая на бела- 
рускіх могілках парафіі Жыровіцкае Вожае Маці Рывэрсайд у Кліў- 
леньдзе, пакінуўшы ў глыбокім смутку дочку Клаўдзю Каляду, двох 
унукаў, унучку й сямёра праўнукаў.

АМАЛЬ СОТНЯ ГАДОУ 
ЖЫЦЬЦЯ ВОЛЬП ЖАРЬГЧ

жвіру пад цяжкімі калёсамі возу, 
і яшчэ раз у сьвет ад’яжджаюць, • 
махаюць рукамі тым самим бяро- 
зам, кустом бэзу, чарэмсе, шыпшы- 
не — бывайце...

I гэтак было наканавана: пабыць 
у Нямеччыне ды стуль цераз акіян 
перабрацца ў ЗША.

Пражыўшы век жыцьця, бабка 
Вольга Жарыч адыйшла ад нас 25 
сьнежня 1983 году. Пахавалі яе на 
могілках Жыровіцкае Божае Маці 
Рэвэрсайд у Кліўленьдзе, штат Агаё,' 
ЗША.

Мне давялося напісаць пра Баб
ку і гэтым зь людзьмі падзяліцца.. 
Мы разьвіталіся з найвялікшым 
дарам — жыцьцём чалавечым, якое 
яна правила ў працы, творачы даб- 
ро: вялікае й прыгожае.

Бабка была аднэй маленькай 
кропелькай у вялікім нясупьйнным 
патоку беларускіх пакаленьняў і 
трымалася нашага народнага руху 
наперад. Лёс ейны фармаваў яе 
характар. Жыцьцё было сумам і 
радасьцю. Цярпеньні пераважалі 
іншьтя цноты. Нішто ня можа ўсь- 
церагчы чалавека ад цярпеньняў. 
Яна пераносіла цярпеньні зь вераю, 
надзеяй і любоўю.

I „праўда цябе зробіць воль
ным ...”, піша ў Сьвятым Пісаньні. 
„Чалавеку прызначана аднойчы 
памерці...”

Там ёсьць адна праўда, а гэтай 
праўдай — сьмерць.
Кліўленд, 13 студзеня 1984 году. 

Унук Юрка Каляда

АБ СЁЛЕТНЯИ СУСТРЭЧЫ 
Ў КЛІЎЛЕНЬДЗЕ

На сёлетняй Сустрэчы Беларусаў 
Паўночнае Амэрыкі ў 'Кліўленьдзе 
прапануецца зрабіць выстаўку фа- 
таграфіяў з 35-гадовага пэрыяду 
арганізацыйнага жыцьця Белару- 
саў у Злучаных Штатах Амэрыкі й 
Каяадзе. Выстаўка будзе конкурс
ная. Адбудзецца яна на „Полацку”. 
Наведвальнікі будуць мець магчы- 
масьць „прагаласаваць” (адзначьшь' 
на адпаведных білетах) найцікавей- 
шыя здымкі, што пасьля будуць 
апублікаваныя ў „Беларусе”.

ФатаграФіі просіцца пасылаць на 
адрыс сп. Кастуся Калошы з зазна
чэньнем, хто й што на фатаграфі:.. 
калі й дзе фатаграфія зробленыя 
ды каму яна належыць.

Адрыс сп. Калоши: 
Mr. К. Kalosha 
11022 Webster Rd.

Strongsville, Ohio 44136
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ЯНКА ШУТОВІЧ
(24. I. 1904. — 9. ХП. 1973)

Ад Рэдакцыі: Навакольнымі шля- 
хамі траліў да нас успамін, напіса- 
нь? сьв. паи. Марыянам Пяцюкеві- 
чам, які памёр у леташнім годзе. 
Сёлета спаўняецца 80-годзьдзе ад 
нараджэньня Янкі Шутовіча, шчы- 
рага й працавітага беларускага 
патрыёта, памяць якога мы ўша- 
ноўваем зьмяшчэньнем успаміну аб 
ім М. Пяцюкевіча.

♦ ♦
Цяжка сабе ўсьведаміць, а яшчэ 

цяжэй пісаць пра шчырага сябру, 
аднаго з найбольш актыўных і за- 
служаных працаўнікоў на культур- 
най і грамадзкай ніве былое Заход- 
няе Беларусі, што ён памёр 9.ХП. 
1973 г. ў Вільні пасьля цяжкое й 
працяглае хваробы.

Я. Шутовіч нарадзіўся ў малазя- 
мельнай, але мнагадзетвай сялян- 
скай сям’і ў в. Шутавічы Ашмян- 
скага навету (цяпер Смаргонскі 
раён) 24 студзеня 1904 году.

Быўшы яшчэ вучнем старэйшьих 
клясаў Віленскае Беларускае Гім- 
назіі, Янка Шутовіч актыўна ўклю- 
чыўся ў вір грамадзкае працы на 
ніве нацыянальнага ўсьведамлень- 
ня й культурнага адраджэньня бе
ларускага жыхарства былое Заход- 
няе Беларусі, усімі сродкамі апа- 
лячванага санацыйнай Польшчай.

Праз увесь час навукі на Вілен- 
скім Унівэрсытэце Шутовіч быў 
актыўным сябрам Беларускага Сту- 
дэнцкага Саюзу, які, адважна вы- 
ходэячы за афіцыйныя рамкі свай- 
го статуту, праводзіў у Заходняй 
Беларусі войструю барацьбу за пра
вы свайго народу.

Скончыўшы юрыдычны факуль
тет Віленскага ўнівэрсытэту, Я. 
Шутовіч, як і іншын беларуск$я 
дыплёмнікі, атрымлівае „другі. ня- 
пісаны дыплём” беспрацоўнага ін- 
Тэлйгента.

Хоць ён апынуўся ў вельмі цяж- 
кіх матар’яльных умовах, Янка 
Шутовіч не пакідае Вільні й працы 
на беларускай ніве. Япгчэ з боль
шей энэргіяй і заўзятасьцяй ён бя- 
рэцца за працу ў беларускіх ле
гальных арганізацыях (за вынят- 
кам угодніцкіх і палянафільсюх). 
У 1935 г. Я. Шутовіч стаецца ад- 
ным з арганізатараў і адказным рэ- 
дактарам беларускага навукова- 
папулярнага й літаратурнага часа- 
nicy „Калосьсе”, які выходзіў у 
Вільні да П-ое сусьветнае вайны. 
Там зрэдагаваў кніжку, прысьвеча- 
ную кс. Адаму Станкевічу, якая 
выйшла ў 1940 годзе.

Хоць з адукацьй юрыст, Я. Шу- 
тошч цалкам прысьвяціў сябе пра
цы на ніве роднае літаратуры. I ў 
гэтай галіне пачынаецца ў яго бліз- 
кае супрацоўніцтва зь пісьменьшка- 
мі былое Заходняе Беларусі, най
больш з М. Танкам М. Маіпарам, 
В. Таўлаём ды іншь’гмі.

У часе нямецкае акупацьгі, каб 
ратаваць каштоўныя скарбы бела
рускае культуры, што знаходзіліся 
ў Вільні ў Беларускім Музэі імя 
Івана Луцкевіча, Я. Шутовіч даў 
згоду Літоўцам узяць кіраўніцтва 
над тнтым музэем. I тут трэба пад- 
крэсьліць патрыятызм і адвагу Шу- 
товіча. Ён са сваймі супрацоўніка- 
*гі — мастаком П. Сяргіевічам, Ул. 
Драмам, Я. Бэкішам ды інш. — па- 
таемна пераносяць найкаштаўней- 
шыя, унікальньвя экспанаты й ар- 
хіўныя матар’ялы ў падзямельле 
касьцёлу сьв. Міхала ды ў іншыя 
бясьпечныя месцы, захаваўшы гэ- 
тыя скарбы ад гітлераўскіх рабаў- 
нікоіў.

Па вайне Янка Шутовіч зноў бя- 
рэцца зь вялікім энтузіязмам за 
працу на беларускай культурнай і 
навуковай ніве. £н заняўся пошу- 
камі архіўных матар’ялаў да гісто- 
рьгі беларускае літаратуры й куль
туры. 3 гэтай мэтай ён навязвае 
сувязь з праф. Торуньскага ўнівэр- 
сьпэту ў Полыпчы Янінай Г’урыно- 
віч, шіяменьніцай беларускага рэ- 
валюцыянера, паэта й этнографа 
Адама Гурыновіча й дастае вартас- 
ныя матар’ялы для апрацаваньня 
абшырнай манаграфіі, прысьвеча- 
най А. Гурьтновічу.

Праводзячы пошукі матар’ялаў у 
Центральным Архіве ЛітССР у 
Вільні, Шутовіч энайшоў няведамы 
да таго часу рукапіс паэмы Максі- 
ма Гарэцкага „Віленскія камуна- 
ры” .Аб сваіх архтўньвк, асабліва 
рэвэляцыйных, энахадках Я. Шу- 
товіч пісаў у беларускіх і літоўскіх 
□эрыёдыках, a часамі дасылаў свае 
матар’ялы ў беластоцкуію „Ніву”.

Пасьля знахадкі паэмы „Бьен
ская камунары”, Я. Шутовіч апра- 
цаваў абшырную біяграфію Максі- 
ма Гарэцкага са словаў жонкі пісь-

меныйка Леанілы Гарэцкай, якая 
жыве ў Ленінградзе.

Хоць апошнья гады ягонага па- 
кутлівага жьгцьця (з прычыны 
цяжкое хваробы) былі вельмі цяж- 
кія, але ён да апошняга дня жыць- 
ця працаваў з думкай пра Бела
русь. Вось плён апошніх гадоў яго- 
нае працы ў форме машынапісаў, 
падрыхтаваных да друку:

1. Манаграфія пра Адама Гуры- 
новіча.

2. Манаграфія пра М. Забэйду- 
Суміцкага.

3. Гісторьм Беларускага Музэю 
ім. Івана Луцкевіча ў Вільні (які 
цяпер ня йснуе).

4. Біяграфія Максіма Гарэцкага 
ды шмат іншых працаў.

Уоя навуковая й архіўная спад- 
чына Янкі Шутовіча, паводля апо- 
шніх вестак, будзе перададзеная ў 
Акадэмію Навукаў БССР.

Яшчэ так нядаўна, бо мінулага 
лета, сустрэўся я зь Янкам пару 
разоў на ўлоньні падвіленскіх 
краявідаў і, успамінаючы нашае 
юнацтва, сталасьць і працу ў цяж- 
кіх абставінах, абмяркоўвалі пра
цу апошняга пэрыяду нашага жы- 
цьця. Мы заплянавалі пісаць успа- 
міньі пра мартыралёгію народу пад 
панаваньнем капіталістычнае Поль- 
шчы. Але сьмерць мела свае „пля- 
ны” і ўжыцьцёвіла іх 9 сьнежня 
1973 году. Яна разарвала залатую 
нітку нашага бязупыннага, шчыра
га сяброўства й супрацоўніцтва на 
роднай ніве, якое датуецца ад 1918 
году.

Для тых, хто добра ведаў Янку 
Шутовіча, ён застанецца ў памяці 
прыкладам разумнага, гарачага 
патрыёта й няўтомнага працаўніка.

Спачыў ён у зямлі гістарычнае 
сталіцьі народаў Вялікага Княства 
Літоўскага — Вільні. 
Торунь, 1974 г.

М. Пяцюкевіч

Дадатак. У апошніх днёх перад 
выбухам нямецка-польскае вайны 
ў 1939 г. мгр. Янка Шутовіч быў 
арыштаваны, трыманы ў турме ў 
Вільні, а пасьля вывезены ў кан- 
цэнтрацыйны лягер у Картусікай 
Бярозе, дзе прабыў у вельмі цяж- 
кіх умовах да канца існаваньня ля- 
геру.

У часе гітлераўскае акупацыі ў 
Беларускім Музэі імя I. Луцкевіча 
ў Вільні працаваў, між іншага, ве- 
дамы польскі кампазытар Тадэвуш 
Шэлігоўскі. Ён парадкаваў сабра- 
ныя там беларускія народный песь- 
ні, a некаторыя нават гарманізаваў.

АБ ДЗЕИНАСЫЦ АДДЗЕПУ 
СПЭЦЫЯЛЬНЫХ РАСЬСЬЛЦДВАНЬНЯУ

У Вашынттоне ў Джорджтаўн- 
скім Унівэрсытэтце адбылася 4-5 
лютага сёлета канфэрэнцыя, пры- 
сьвечаная разгляду дзейнасьці Ад- 
дзелу Спэцыяльных Расьсьледвань- 
няў (АСР) Міністэрства Юстыцыі 
ЗША. АСР вядзе судовыя працэсы 
супраць некаторь^х амэрыканскіх 
грамадзянаў, абвінавачаных у „ка- 
лябаранцтве” з нацыстаўскай Ня- 
меччынай у часе Другое сусьветнае 
вайны. У канфэрэнцыі ўзялі ўдзел 
прадстаўнікі этаічных арганізацыяў 
Амэрыкі (Румынаў, ІІемцаў, Літоў- 
цау, Латышоў, Эстонцаў, Украін- 
цаў і Беларусаў), каля 50 адвака- 
таў ад розных адвакацкіх фірмаў, 
прафэсары-юрыеты ды прадстаўнікі 
друку.

Асноўныя даклады першага дня 
канфэрэнцыі былі прачытаныя ад- 
вакатамі, якія вядуць абарону не- 
каторых „калябарантаў”. Гаварылі 
яны пра ход гэтых справаў, такти
ку АСР, ягоную арганізацыйную 
структуру й адміністраваньне, ролю 
савецкіх паказаньняў, якімі карыс- 
таецца АСР у сваіх абвінавачань- 
нях, стаўленьне амэрыканскіх су- 
дзьдзяў да савецкіх „сьветкаў”. Як 
зазначаў ці адзін дакладчык, не 
зважаючы на тое, што АСР нама- 
гаецца прадстаўляць савецкія на
казанья! як бесстароньнія, верагод-

ныя й прыймальныя, некаторьгя 
судзьдзі ставяцца да гэтых сьвет- 
чаньняў зь недаверам.

Другі дзень канфэрэнцыі прай- 
шоў у разглядзе спосабаў сулраць- 
дзеяньня як паасобных групаў, гэ- 
так і супольна, савецкім правака- 
пыйным абвінавачаньням у „каля- 
баранцтве”. Ведамы амэрыканскі 
журналіст ўорэн Роджэрс заклікаў 
усе нацыянальныя пэрыёдыкі Амэ- 
рыкі й амэрыканскі друк дэмаска- 
ваць гэтую савецкую паклёпніцкую 
кампанію. Дарэчы, шырака пачаў 
насьвятляць гэтую савецкую кам- 
панно паклёпаў добра ведамы ка- 
мэнтатар друку Патрых Б’юканан.

Удзельнікі канфэрэнцыі адна- 
душна падтрымалі вялікую дасю- 
лешнюю арганізацыйную дзейна- 
сьць кааліцыі „Амэрыканцы за 
Належны Працэс”. Да гэтае каа- 
ліцьіі належыць і Беларуска-Амэ- 
рыканская Кааліцьгя Супрацьдзе- 
яньня Паклёпам.

Ад імя ўдзельнікаў канфэрэнцыі, 
у ть?м ліку прадстаўнікоў панад 
20-х амэрыканскіх і этнічных арга- 
нізацыяў, была высланая інфарма- 
цыяная дэпэша Прэзыдэнту Рейга
ну й Міністру юстыцьп ЗША.

Беларускім прадстаўніком на кан- 
фэрэпцыі быў др. Вітаўт Кіпель.

САВЕЦКІЯ ПАКАЗАНЬШ У 
АМЭРЫКАНСКІХ СУДОХ

Аддзел Спэцыяльньіх Расьсьлед- 
ваньняў (АСР) Міністэрства Юсты
цьп ЗША вядзе апошнімі гадамі су
довыя працэсы супраць амэрыкан- 
скіх натуралізаваных грамадзянаў, 
якія ў часе Другое сусьветнае вай
ны супрацоўнічалі зь нямецкімі 
акупацыйнымі ўладамі, а пасьля, 
пры ўезьдзе ў Амэрыку ды» пры 
атрымоўваньні амэрыканскага гра- 
мадзянства схвальшавалі некаторыя 
свае біяграфічныя дадзеныя, у тым 
ліку й факт супрацоўніцтва („ка- 
лябаранцтва”) зь Немцамі. Гэткае 
хвальшаваньне дадзеных становіць 
парушэньне закону ЗША ды можа 
пацягнуць за сабой пазбаўленьне 
грамадзянства, а магчьима й дэпар- 
тацыю.

Савецкія ўлады, асабліва савец- 
кая прапаганда, абвінавачваюць 
шмат каго зь цяперашніх жыхароў 
Амэрыкі, у тым ліку й Беларусаў, 
у „калябараицтве” ды ахвоча да- 
памагаюць рознага роду „дакумэн- 
тамі” й „сььеткамі”. Міністэрства 
Юстыцыі ЗША выкарыстоўвае гэ- 
тьгя „паказаньні” ў сваіх судовых 
працэсах. Як ставяцца да гэтых 
паказаньняў амэрыканскія судзь- 
дзі?

Часткавы адказ на тэта дае вы
падай зь Юозасам Кунгісам, імі- 
грантам літоўскага паходжаньня, 
які, ехаўшьг з Заходняе Нямеччы- 
ны ў ЗША ў 1947 г., падаў хваль- 
шывыя дадзеныя пра дату й месца 
свайго нараджэньня ды месцы пе- 
рабываньня ў 1940-42 гадох. У 
1981 г. аднак, у сувязі з судовай 
справай супраць Кунгіса, абвінава- 
чанага за ўдзел, быццам-бы, у рас- 
стэльваньні людзей у Ліцьве, Кунгіс 
прызнаўся, што дадзеныя пра сябе 
ёх схвальшаваў, але зрабіў ён гэта 
дзеля пагрозы з боку нацыетаў і 
бальшавікоў у сувязі зь ягоным 
удзелам у руху літоўскага нацыя
нальнага супраціву.

У абвінавачаньні Кунгіса АСР 
выкарыстаў таксами паказаньні са- 
вецкіх „сьветкаў” зьнятых на відэ- 
айстужку.

Кунгісава справа разглядалася ў 
верасьні летась у судзе ў гор. Ныоў- 
арку ў штаце Нью Джэрзы судзь- 
дзём Дыкінсонам Дэбэвойзам. Су- 
дзьдзя Дэбэвойз разгледзеў усю 
справу вельмі грунтоўна — ня 
толькі біяграфію і ўчынкі падсуд- 
нага Юозаса Кунгіса, але й гіста- 
рычна-нацыянальны кантэкст, у 
якім Кунгіс дзеіў, паліть.чныя аб- 
ставіны літоўскага народу, які ў 
гадох Другое сусьветнае вайны, як 
і беларускі народ, меў дачыненьне 
то з адным акупантам, то з другім, 
ня менш прыгнятальным.

Судзьдзя Дэбэвойз вельмі грун- 
тоўна прааналізаваў таксама зьмест 
1 характар паказаньняў савецкіх 
„сьветкаў”, абставіны, у якіх гэтыя 
сьветчаньні браліся. Дарэчы, нека
торыя сьветкі ў часе даваньня па- 
казаньняў знаходзіліся ў турмах; 
некаторыя бралі ўдзел у тых са
мых падзеях, што й Кунгіс, але 
яшчэ ня былі суджаныя, a зна- 
чьгцца ўсё яшчэ жылі пад пагро- 
зай савецкага суду над імі. У пра- 
цэсе допыту гэтых сьветкаў, як бы

БАРЫС КАВЭРДА — 
БЕЛАРУС?

Імя Барыса Кавэрды, 19-гадовага 
юнака сталася ведамым усяму сьве- 
ту 7 чырвеня 1927 году. Таго дня 
на Варшаўскім вакзале Б. Кавэрда 
застрэліў савецкага пасла II. Войка- 
ва, аднаго з тых, хто меў дачынень- 
не да вымардаваньня царскае сям’і.

Польскія ўладь» прысудзілі былі 
Б. Кавэрду да пажыцьцёвага зьня- 
воленьня, якое пазьней было заме
нена на 10 гадоў. Адбыўшы пака- 
раньне, Б. Кавэрда шмат гадоў су- 
працоўнічаў у антыкамуністычнай 
прэсе, а, перабраўшыся у Амэрыку, 
нейкі час працаваў у Ньюёркаўскай 
газэце „Новое Русское Слово”.

У нядзельным выданьні гэтае га- 
зэты ад 29 студзеня 1984 г. ён па- 
дзяліўся сваймі ўспамінамі пра ‘за
мах на Войкава. Тут Кавэрда пры- 
знаўся, што добра ведаў беларус- 
кую мову і да пераходу у расейскую 
гімназію аж да 6-ае клясь? вучыўся 
у Беларускай Пмназіі ў Вільні. Ад- 
начасна ён працаваў у выдаванай 
А. Паўлюкенічам штотыднёвай ан- 
тыкамуністычнай газэце „Беларус
кае Слова”.

Паводля Кавэрдавага прызнань- 
ня, яго зьвязвалі з А. Паўлюкеві- 
чам не адно службовыя, а й сяброў- 
скія дачыненьні. У 1927 г. Кавэрда 
выяжджаючы ў Варшаву на выка- 
наньне замаху на Войкава, атры- 
маў бьіў 200 злотых ад Паўлюке- 
віча, хоць у таго, паводля Кавэрды, 
былі абмежаныя сродкі. Б. Кавэдре 
сьцьвярджае, што А. Паўлюкевіч 
быў арыштаваны й расстраляны гіт- 
лерцамі ў часе вайны за ўдзел у 
арганізацыі супраціву.

Апрача згаданых тут фактаў, Б. 
Кавэрда нідзе й ніколі ня вьіявіў 
свае беларускасьці і таму цяжка 
сказаць, хто ён паводля свае нацьгя- 
нальнае прыналежнасьці — Расеец, 
што ведае беларускую мову, щ аб- 
руселы Беларус.

ло установлена на судзе, бралі 
ўдзел і органы КДБ і тэндэнцый- 
ныя перакладчьгкі зь Інтурысту. 3 
другога боку, прадстаўнік ці прад- 
стаўнікі АСР, якія езьдзілі ў Савец- 
кі Саюз браць паказаньні, ня выя
вил патрэбнага крытьгчнага пады- 
ходу да савецкае працэдуры скла- 
даньня сьветчаньняў, не патурбава- 
ліся самі апытаць сьветкаў, каб 
высьнятліць няясныя бакі справы, 
блытаныя паказаньні й супярэч- 
насьці. Словам, амэрьгканскія пра- 
цэсуальныя стандарты ня бьзлі за- 
хаваныя, і на гэтай аснове судзь
дзя Дэбэвойз адкінуў сьветчаньні 
супраць Юозаса Кунгіса, пастана- 
віў, што замяла дадзеных, каб на 
аснове іх пазбавіць Кунгіса амэры
канскага грамадзянства.

У разглядзе ўсяе гэтае справы 
(які заняў 104 старонкі машынапі- 
су) судзьдзя Дэбэвойз, між іншага, 
сказаў: „Калі ўрад (ЗША) дару- 
чае таталітарнай дзяржаве (СССР) 
дастаць для яго паказаньні для 
ўжытку іх у амэрыканскім судзе, 
дык урад (ЗША) мусіць зрабіць усе 
патрэбныя захады дзеля запэўнень- 
ня, каб паказаньні ня бь.ші даваныя 
пад примусам або пад іншымі фор
мам! неадпаведнага ціску”.

Гэікім парадкам, была здысква- 
ліфікаваная савецкая эвідэнцыя, 
якую АСР намагаўся выкарьгетаць 
супраць падсуднага Юозаса Кун- 
гіса.

Іншыя амэрыханскія судзьдзі, на- 
жаль, у падобных выпадках гэтка- 
га крыть.'чнага й аналітычнага па- 
дыходу да савецкіх паказаньняў, 
як судзьдзя Дэбэвойз, не выяўля- 
юць, і гэта дае магчымасьць пра- 
курорам з АСР карыстацца пака- 
заньнямі савецкіх „сьветкаў” у пра
цэсах супраць „калябарантаў”.

Вітаўт Зубкоўскі

РАСЕИШЧЫНА!
За расейскую мову больш грошай

Газэта „Советская Белоруссия” 
за 2 лютага 1984 г. зьмясьціла ліст 
пэньсіянера Дарафеева, які прапа- 
нуе: „устанавіць больш высокую 
пагадзінную аплату настаўнікам ра- 
сейскае мовы й літаратуры”. 
„Советской Белоруссии” замала іа- 
го, што ў Менску, прыкладам, усе 
школы з расейскаю моваю вь.хла- 
даньня, што беларуская мова аб- 
ніжаная да статусу толькі наву- 
чальнага предмету, газэта прапа- 
нуе яшчэ большую дыскрымінацыю 
— аплачваць ніжэй працу выклад- 
чыкаў беларускае мовы й літара- 
туры.

Купалава драма над частушку

Калі колькі гадоў таму музы- 
кальна-вакальны ансамбль „Песь- 
няры” апрацоўваў новую праграму, 
базаваную на творчасьці Янкі Ку- 
палы, дык яму з колаў Міністэрства 
'Культуры БССР прапанавалі сьпя- 
ваць Купалавы творы ў расейскім 
перакладзе. Адмова „Песьняроў” 
рабіць гэткі гвалт над народным 
паэтам заслужила ім мянушку 
„нацьтяналістаў”. Але русыфікатар- 
скі гвалт над Купалавай творчась-

ДРУГОЕ ВЫДАНЫІЕ КНІЖКІ 
ДЖ. ЛОФТУСА

У добра ведамым брытанскім вы- 
давецтве Пэкгўін Букс выйшла дру
гое выданьне кнігі амэрыканскага 
аўтара Джона Лофіуса „Беларускі 
Сакрэт”. Кніга, у новай мяккой во- 
кладцы (з рысункам на ёй амэры
канскага сьцягу, на якім заміж зо- 
рак нарысаваньгя нямецкія свасты- 
кі), ня розьніцца нічым ад перша
га выданьня. У канцы яе адно да- 
даны адзін разьдзел („Постскрьгп- 
тум", бб. 163-191, з датаю 19 чир- 
вена 1983 г.). Бальшыня дапісана- 
га датычыць да „Ліёнскага ката" 
Кляўса Барбі.

Да сваіх ранейшых „адкрыць- 
цяў” пра Беларусаў Лофтус дадаў 
новьгя. Прыкладам, што М. Абрам- 
чьпс быў „міністрам разьведкі й су- 
вязным з замежнымі ўрадамі ў на- 
цы'гтаўскім урадзе Беларусі’’ (б. 
165) ; што (Дзяржаўны Дэпарта- 
мант ЗША) „прашмугляваў генэ- 
рала СС Кушаля ў Нью Йрк, каб 
ён там кіраваў фракцию, прикры
тую назовам Беларуска-Амэрыкан- 
скае Задзіночаньне” (б. 166); што 
„практична ўсе гісторыі, у якіх 
расказваецца пра нацыстаўскую 
акупацыю Беларусі былі выдрука- 
ваныя ў Лён дане, а тады перасла- 
ныя ў Злучаныя Штаты” (б. 167) 
і да гэтага падобньгя лухта.

ДАКУМЭНТЫ 
ПАРТЫЗАНСКАЕ ВАИНЫ 

МАЎЧАЦЬ ПРА 
„КАЛЯБАРАНТАЎ”

Часапіс „Коммунист Белоруссии” 
(№ 11 за 1983 г., б.б. 90-95) зьмнсь- 
ціў рэцэньзію на тры тамы (у ча- 
тырох кніжках) дакумэнтаў „Усе- 
народны партызанскі pyx у гадох 
Вялікай Айчыннай Вайны (1941- 
1944 г.г.) на Беларусі”. „Праблема- 
тыка выданьня, — кажуць два рэ- 
цэнзенты (А. Мацко і В. Паўлаў), 
— носіць даволі шырокі й розна- 
баковы характар”.

Вось-жа важна адзначыць, што 
хоць у гэтым дакумэнтальным трох- 
томавіку ўсяго разам больш за 
тры тысячи старонак, на ніводнай 
зь ix ня згадваецца прозьвішчаў 
(за выняткам Радаслава Астроўска- 
га ў трэйцім томе) гэтак званых 
калябараятаў, якіх „пазнаходзіў” 
амэрыканскі „сьледчьУ’ Дж. Лоф
тус, аўтар кнігі „Беларускі Сакрэт”. 
Нічога пра „калябарантаў” ня пі- 
шуць і рэзэнзэнты ў часапісе „Ком
мунист Белоруссии". Бязумоўна, 
гэта не перашкаджае савецкай пра- 
паганьдзе трубіць на ўвесь голас і 
дасюль пра беларускіх „ваенных 
злачынцаў”, што пахаваліся, быц
цам-бы, у Амэрыцы. Але адна 
справа — вінаваЦіць бебурнацаў 
гэзэтнымі артыкуламі, а другая — 
даць на гэта дакумэнты.

цяй ня спыніўся. У газэце „Чырво- 
ная Зьмена” за 29 студзеня 1984 г. 
чытаем :

„У фільме ’Раськіданае гняздо’ 
(паводля аднаймзннае Купалавае 
драмы — рэд. „Б-'са”) вь.яўленчую 
неруш эськізу разбурае песьня’ Хо
роша я, хороша, плохо лишь оде
та ...’. Сапраўды, хто ў лес, хто 
па дровы ! Чым стасуецца гэтая 
песьня да драмы Купалы?!”

Адказваем: русьіфікацыйнай па- 
літыкай !

Расейскія сарафац, касаваротка й 
мовіа замянілі беларускую народную 
вопратку й беларускую мову ў на- 
вагодняй вітрыне дзіцячае маствц- 
кае сгудыі пры музэі дзяржплемза- 
воду „Індустрыя” Пухавіцкага раё- 
ну. (3 газэты „Сельская газета", 13 
студзеня 1984 году. Пабеларуеку 
„С. Газ." ня выходзіць, беларуская 
веска сваю газэту мусіць чытаць 
тольк! парасейску.)


