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Х а л о д на е л е т а 2 0 0 3 г о д у
Сьмерць Васіля Быкав а яшчэ раз прымусіла заду мацца над годнасьцю жыцьця, і
цяпер у жо - прымусіла задумацца ўсю нацыю. Гэты Беларус, прыехаў ў апошнія дні
св айго жыцьця на Бацькаў шчыну, каб паказаць, што ня толькі быцьцё сьмяротнага
чалав ека можа быць годным, але нават яго
сьмерць. Сьмерць, якая скаланулаўв есь народ. Нав ат тыя, хто даў но ў жо не в ыходзілі
на ву ліцу пад нацыянальнаюсымболікай, на
гэты раз не пабаяліся в ыйсьці. Нават тыя,
хто заў сёды каралі за гэту ю сымболіку і не
дазв алялі нічога нацыянальнага, на гэты раз
не адв ажыліся перашкодзіць. Дзясяткі тысяч людзей прыйшлі разьв ітацца, і правесьці ў апошні шлях чалав ека, на якога так
хацелася быць падобным кожнаму. З у сіх
куткоў Беларусі прыехалі яе сыны і дочкі,
каб пад бел-чырвона-белымі сьцягамі з жалобнымі чорнымі сту жкамі, аддаць даніну
пав агі св айму земляку, і на яго магіле яшчэ
раз засьведчыць аб св аім выбары. Выбары
быць белару самі. Выбары быць вольнымі.
Памёр Белару с. Але Жыв е Белару сь!
Жыв е дзяку ючы жыцьцю і змаганьню такіх
людзей, як Васіль Быкаў. Жыв еі бу дзе жыць
вечна.
Па другі бок барыкадаў былі св ае клопаты і свае праблемы. Лу кашэнка наду маўся
паганяць міністраў. Нав ат пра самога прэм’ера на гэты раз не забыў ся. Зразу мець
начальніка рэспублікі можна. На каго цяпер можна зваліць у се нястачы і хібы беларускай, рынкава-сацыялістычнай мадэлі
эканамічнага разьвіцьця, экспэрымэнты па
якой праходзяць ў адной, асобна ў зятай
краіне? Зноў жа, нашай. На апазыцыю, як
раней, ня зваліш. Няма той апазыцыі, што
была раней. У тое, што сёньняшняя апазыцыя можа на нешта істотна паў плываць,
ніхто не паверыць. Прайшлі тыя часы. А мо
яшчэ не надышлі...
“Крыв асмокі-прадпрыманьнікі” і “заходнія в орагі” таксама даў но “нэў тралізав аныя”. Д ык хто ж у рэшце вінав аты ў тым,
што сялянам за малако грошай не даюць?
Д ы і такія там грошы. Ня грошы, а сьлёзы.
Засталіся ў сыстэме падняцьця статусу вінав атых толькі міністры. Ну, а калі і цяпер
сытуацыя ня стане лепшай, каго тады вінаваціць? Аж падумаць страшна.
Праўда, зу сім нядаў на былі часы, калі
лічылася, што мэтней мяняць сыстэму гаспадараньня, чым ув есь час шу каць в орагаў і
няўмекаў ў у жо існайсыстэме. Пачаліся тыя
часыз моманту прыняцьцядэклярацыі абсувэрэнітэце. 27-га ліпеня 1991 году, Вярхоў ны
савет БССР 12-га скліканьня пад ціскам нацыянальна сьведамае грамадзкасьціі патрыятычных дэпутатаў пастанав іў, што нашая
паку тліваянацыя таксама маеправ а на годнае жыцьцё ў уласнайдзяржав е. У такойдзяр-

Час - гэта амальшто адзінае, над чымня можа ўладаць
чалавек.Эпоха зьмяняе эпоху, цывілізацыя - цывілізацыю,усё мае
свой час.Ёнплыве ўвечнасьці, паводле законаўдадзеныхСтворцам, і нішто ня можа нізапаволіць яго, ніпрысьпешыць. Чалавек можа тольківыбраць,якскарыстацьгэтыпрамежак
паміжнараджэньнем ісьмерцю,з чым пайсьці ўвечнасьць, і
што пакінуцьна зямліпа сабе.
жаве, дзе людзібуду ць
гав арыць на роднай
мове, а не цурацца яе.
Дзе буду ць сваегрошы,
а не размов ы пра ўвядзеньн е чу жых. Д зе
міністры бу дуць шанав а ныя, пав ажан ыя
людзі, а не напалоханыя
да сьмерці баязьлівыя
чыноўнікі. У такойдзяржав е, дзе грамадзтв а
шану е і ведае св аю
мін у ў шч ын у, а н я
лі чыць, што н ашая
гісторыя пачалася з кастрычніка 1917 году. У
дзяржаве, дзе б на самым в ысокім дзяржаў намроўні адзначаліся б
у ліпені ўгодкі парамогі
ў Грунвальдзкай бітве, аня дзень вызваленьня ад адных аку пантаў іншымі. Дзе насходзе“Згуртаваньнябеларусаў сьвету “Бацькаўшчына” бытнасьць беларускагапрэзыдэнта
была бабавязковаю. Д зебеларускаядыяспара за мяжою мела б апеку і падтрыманьне

св аегістарычнае бацькаўшчыны, і традыцыйнае БАСовішча, ці Ку пальле, мелі ббольшую
цікав асьць з боку нашае дзяржавы, чым прапагандысцкі слав янскі базар. У такой дзяржав е, пра якуюмарыў ів ялікі сын беларускага народу Васіль Быкаў...

Віктар Сазонаў

Будзе помнік Быкаву ў
Гародні!
Кіраў нікі партыяў і ру хаў дэмакратычнага кіру нку Гародні, аб’яднаныя ў каардынацыйным камітэце “Гарадзенская
ініцыятыва”, наду малі прыкласьці агу льныя намаганьні, каб у в екав ечыць імя
пісьменьніка Васіля Быкав а.
Узьнікла рабочая гру па. Яна аналізу е
прапановы і рыхтуе канчатковы тэкст заяв ы, яку ю накіру юць на адрас адміністрацыі гарадзкога в ыканаў чага камітэту.
У даку мэн це га в орыцца аб у стан аў леньні мэмарыяльнае дошкі на доме, у
якім жыў в едамы літаратар, ств арэньні
му зэю В асіля Быкав а , наданьні імя
пісьменьніка адной з школ гораду, а таксама адной з цэнтральных в у ліц.
Ухв а лілі ідэю аб у сталяв аньні ў Гародні помніку Васілю Быкав у. Менавіта

ту т ён адбыўся як пісьменьнік. Д ля жыхароў Гародні Быкаў быў чалав екам не
чужым. У 1947 годзе працав аў мастаком
гарадзкіх мастацкіх майстэрань, стыльрэдактарам абласной газэты “Гродзенская праў да”. З 1949 па 1955 – слу жыў у
Сав ецкай Арміі. У 1956 годзе в ярну ў ся
ў Гародню і па 1972 год працав аў літарату рным кансу льтантам газэты. У 19721978 гадох — в ызв алены сакратар абласнога аддзяленьня Саюзу пісьменьнікаў Беларусі. З 1978 жыў у Менску.
На чарговай сэсіі гарадзкога Сав ету
дэпу татаў чакаецца агу чв аньне заяв ы
каардынацыйнага камітэту “Гарадзенская ініцыятыв а” дэпу татам Сяргеем Анту севічам.

Антон Лабовіч
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Яўген Вапа: “Спадзяваўся дзед на мёд – то лёг
спаць ня еўшы”
6 ліпеняўменскімДоме літаратара адбыласяўрачыстаявечарына,прысьвечаная10-ымугодкампершага зьездуізаснаваньня “Згуртаваньнябеларусаўсьвету“Бацькаўшчына”.На імпрэзуў
сталіцу як пачэсных гасьцей запрасілібеларусаўз“блізкага замежжа”.Сярод іхбыўстаршыня
Беларускага саюзуўПольшчыЯўген Вапа,выступякога выклікаўжывыводгуктамбытных.
- Яўген, што найпершхарактарызуе
жыцьцёбеларусаўнаБеласточчыне?
Беларусы на Беласточчыне ёсьць неадымнаю часткай беларускага культурнагаарэалу. Гэта нацыянальная меншасьць у іншай
дзяржав е, якая мае св ае законы, іншае бачаньне сьв ету, св ае прав ілы жыцьця. Нам,
грамадзянам Польшчы, быцьцё нацыянальнай меншасьцю дае першзаў сё тое, што мы
хочамзахоў ваць св аютоеснасьць. Мы як грамадзяне нашай дзяржав ыбярэму дзел у грамадзянскім жыцьці Польшчы, і гэта нату ральна, бо так, ане інакш склалася гісторыя.
Мы хочам быць адказнымі за тое, што робіцца на нашай тэрыторыі, там, дзе жыв е найбольшбелару саў, на Беласточчыне. Ня бу дзем гав арыць пра гісторыю, гістарычныя
выпрабаваньні, актыў насьць беларусаў Беласточчыны, пра што ўжо казалі ў “Св аім
Ладзе”. Хачу засяродзіцца толькіна тым, што
сёньня значыць быць беларусам, якія з гэтым зьвязаныя выклікі.
Длямянеадчу ваецца духоўнаяпов язь з
тым, што адбываецца на нашай в ялікай Бацькаўшчыне Белару сі. І пов язь вельмі моцная.
Гэта цяжка зразумець, але тыя людзі, што
жыву ць па-за межамі Беларусі, ув ажлів ей і
часам эмацыйней рэагуюць на тое, што адбываецца ў мэтраполіі. Д ля нас - гэтапавага
да мовы, гісторыі, дзяржаў насьці, тое, чым
можна ганарыцца пе рад людзьмі іншае
нацыі.
Я працаваў шмат гадоў настаўнікам гісторыіў Гайнаўцы, дзенаву чаюцца беларускай
мов ы. І пра таеснасьць я казаў, каб в учні,
моладзь гаварылілі паміж сабойпа-белару ску. На гэта часта адказвалі: “Пан прафэсар,
мы будзем гаварыць, калі ў Беларусі буду ць
гаварыць па-беларуску. Бо там па–белару ску амаль што ніхто ня гу тарыць. Што можна
ту т сказаць, калі гэта праўда. Я ня мог вытлумачыць прычыны такой зьявы. Алеяв едаў,
штомова жыв е, людзіяеведаюць. Што важна для нашае меншасьці? Пав одлеапошняга
перапісу ў Польшчы, сваюпрыналежнасьць
да беларускай нацыянальнасьці дэклярав ала амаль што 50 тыс. жыхароў. Гэта паказвае вялікую сьведамасьць і адказнасьць. Беларусы наБеласточчыне могуць браць удзел
у грамадзкім жыцьці краіны на роў нях кіраваньня, адукацыі, асьв еты, палітыкі. Вельмі
в ажны фактар і тое, што беларуская меншасьць у Польшчы зьяднаная тэрытарыяльна, што дазваляесамарэалізавацца.
-Якудаецца захоўвацьнацыянальнуюадметнасьць?
З 1989 году, калі адбылісяперамены, мы,
як беларуская інтэлігенцыя, сталі перад пы-

біяграфіі:
ЗьЗь
біяграфіі
Нар адзі ў ся ў 196 5 го дзе ў в ё сцы
Д о ў гі Б ро д, што ў гмі не Д у бі ч ы
Ца рко ў н ыя Гай наў ск ага па в е ту. У
1 9 84 с ко н ч ыў бела р у с к і лі цэй у
Гай наў цы, пазьней в у чыў с я ў В арша ў с кі м у н ів э рс ытэце н а гі стор ыка . У 1 98 0- ыя – лідар н езалеж на га моладзев ага бе лару скага ру ху на
Бе лас точ чын е, працяглы ч ас ста ршыня Б е лар у с к ага А б’ я дн а нь н я
С ту дэ н та ў, с я бр а Б ела р у с ка га
Гі стар ычна га Тав ар ыств а, с у ств ара ньн ік і шэф- рэдак тар бе лар у ск ага Р адыё Ра цыя. З 19 95 г. с та ршыня Белару ска га с аюзу ў Польшч ы.
Прав аслаў ны, жанаты, мае да чку.
таньнем “Што рабіць?” Мы паставілі лёзунг:
“Прасвае справы бу дземгаварыць самыя!”.
Беларуская эліта як адна зь меншасьцяў
Польшчы, у 80-ыястварыласваюсыстэмную
антыкаму ністычную структуру. Гэта дало
пачатак арганізав анага беларускага ру ху.
Пасьля гадоў заняпаду, калі гаварылася, што
Польшча – краіна аднанацыянальная, мы
му сілі хутчэй адраджаць занядбанае. Гэты
працэс трывае і па-сёньня. Ідзе ён зь пераменлівым посьпехам. У 90-ым у Польшчы,
адбыліся першыя дэмакратычныя выбары
і дзяржав а вялікую частку св аіх паў намоцтв аў на роў ні самакірав аньня перадала
простым жыхаром. Цяпер значная наша
ў вага зьвяртаецца на тое, каб жыхары выяўлялі актыў насьць у самакірав аньні. Летась як вынік пэў нага працэсу паў стаў Беларускі самаўрадавы фору м: нашыя бурмістры, войты, радныя, тыя, хто балятаваўся, ств арылі арганізацыю для самааду кацыі і ку льту ральнага разьв іцьця мясцовасьці. Бо асьвета, ку льту ра, школьніцтв а
– гэта кампэтэнцыі самакірав аньня. Д ругі
в ажны кіру нак – інфармацыйная прастора.
Белару скі зьв яз высту піў зь ініцыятывай
шыраньня белару скіх перадачаў на “Радыё
Беласток”, зьяўленьня праграмаў па-беларуску на Беластоцкай тэлев ізіі.
Ад нас бу дзе залежаць, ці здолеем дав есьці гэту ю патрэбу. Трэба зьберці 30-50
тыс. подпісаў жыхароў Беласточчыны, якія
б гэта падтрымалі. Яшчэ адна праблема –
ў меньне ладзіць грамадзянскія акцыі, што
ёсьць важным фактарам у разьв язаньні нашых спраў, мусім гэтаму ву чыцца, як і ўсе
грамадзяне Польшчы. Каб нечага дасягнуць, трэба ісьці разам з грамадзкімі патрабаваньнямі. Няў радав ыя арганізацыі па-
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в інны дапаў няць пэў ныя формы працы
дзяржав ы. Д зяржав а, св аім парадкам,
му сіць забясьпечыць пэў ныя рэчы. На
жаль, дагэтуль у Польшчы яшчэ не прынялі закону аб нацыянальных меншасьцях.
Яны прызнаныя канстыту цыяй, але з практыкі вынікаюць патрэбы канкрэтнага месца, у якім былі б св ае акрэсьленыя правы.
Таму нам патрэбны такі закон.
-Як выглядаесытуацыяў нашай краіневачыма беластоцкагабеларуса?
Беласточчына на су межжы, дзе шмат
сяброўскіх, сямейных кантактаў. Але цікав а, што белару сы ў Польшчы часам забыв аюцца ў якіх умовах яны яшчэ зусім нядаўна жылі і шмат на што глядзяць в ачыма сёньняшняга дня. Прыкладам, моладзь
праз эканамічну ю сытуацыю ў Беларусі ня
хоча ідэнтыфікав ацца з св аёю ду хов аю
Бацькаў шчынай. Гэта вялікая праблема.
Для нас, белару саў замежжа, важныя каштоўнасьці белару скай незалежнай дзяржав ы з нашаю адв ечнай сымболікай. Толькі
гэта можа даць трыв алае месца ў Эў ропе.
Хочацца іх ня страціць, а ўмацаваць.
Зразу мела, каліня будзе моцнай ду хов ай
Бацькаў шчыны, нацыянальныя меншасьці
і дыяспара в ыракав аныя на асыміляцыю.
Мы адчу ваем такую пагрозу. У Белару сі,
на жаль, дамінуе расейская мов а. Чу жыя
ж мова і культура вяду ць у нябыт. Нам, па
розныя бакі мяжы, трэба разьлічваць пераду сім на свае сілы і працу. Мой дзядуля,
які ніку ды ніколі не в ыязджаў з свае в ёскі,
але меў за жыцьцё пашпарты шасьці ці сямі
розных дзяржаў, ня раз паў тараў: “Спадзяваўся дзед на мёд, то лёгспаць ня еў шы”.

(закан чэньн е н а с.16)

мясцовыя справы
4 р эа лі і
Існы характар улады ня тое, што яна
паказвае, а тое што яна хавае
Як толькі ні зьясьняецца панятак дэмакратыі ў некаторых усходнеэўрапейскіх краінах! Што да Беларусі, дык
тут “славянскія тэарэтыкі“ досыць пасьпелі ўнесьці ў
яго новага, асабліва ў гвалтаваньні незалежнасьці краіны.
А тым часам за доўгімі размовамі пра дэмакратыю, маскуецца палітычная ўбогасьць ды замутняецца існасьць
дэмакратычнага ладу жыцьця: вызваленьне натуры чалавека. Так, толькі свабода дазваляе чалавеку спраўджваць
здольнасьці ды мары на карысьць і сабе і грамадзтву,
забыўшыся на цэнзуру, прымус, перасьлед за іншадумства. А апошняе наш рэжым ахвотна практыкуе. І толькі
ў умовах запраўднае дэмакратыі можна дабіцца посьпехаў ў эканоміцы. Але стан нашай эканомікі гаворыць
пакуль што аб прынцыповай нястачы дэмакратыі.
Адна з падстаў дэ макратычнага грамадзтв а – мясцов а е самакірав аньне.
Гэта спосаб в ыкарыстаньня энэргіі св абодных людзей на разьв язв аньне
св аіх мясцов ых праблем. Але і да
мясцов ага самакіраваньня ў нашых
у ладаў св ой “геніяльны падыход”,
хіба што Эў рапейская хартыя Мясцов ага Самакірав аньня поў ніцца недапрацоў камі. Аду мыснае разуменьне мясцов ага самакірав аньня - гэта
адзін з элемэнтаў асаблів ага шляху
Белару сі да “кв ітненьня”. П раў да,
чаму сьці гэты шлях большнапамінае
ру х да зьнікненьня. Хто в едае, можа
ту т істотнае кв ітненьне асобае ку пкі
грамадзян?
Быў час калі каму ністы ў савецкай
імпэрыі марылі пра шырокі ў дзел народу ў кірав аньні дзяржав аю. Пралічыліся, просты народ ня мае амбітных
памкненьняў да кірав аньня, яго ку ды
больш турбу юць мясцов ыя праблемы,
якія ў імпэрыі разьв язваліся не найлепшым споса бам. У су часнай Белару сі
яшчэ захоў в аецца настальгія па былой
калёніі імпэрыіі, ув асобленая балв анамі
на плошчах ці ня кожнага гораду. І ў лада
па-ранейшаму шту чна абмяжоў в ае шырокі ў дзел грамадзян нав ат у мясцов ых
справах.
Чаму ў сёж у чорашнія сяляне, стаўшы
да стырна , так абцяжв аюць сябе ў мяшаньнем у мясцов ыя справ ы, зу сім не
дав яраючы простым грамадзянам, якіх
лёс не абдарыў у ладаю, хоць такі стан
рэчаў в ыклікае адно ўзаемны недавер і
злосьць? Ясная рэч, няма нав ат калів а
дэмакратыі: ані роў нага фа рмав аньня
в ыбарчых камісіяў, ані св абоднага в ылу чэньня кандыдата ў, ані празрыстых
в ыбараў ды падліку галасоў. Забясьпе-

чыць уладу дзеля бязьбеднага існав аньня нев ялікае гру пы людзей - в ось прычына ту тэйшае мадэ лі мясцов ага кіра-

Вось сымбаль твой?
в аньня і самакірав аньня. Шкада, але нашая нясьведамая, досыць прымітыўная
палітыч ная і са цыяльная атмасфэ ра
спрычынілася да су часнага стану рэчаў
у мясцов ым кірав аньні.
Адна рэч тэарэтызав аць зв онку і зу сім
іншая - абірацца дэпу татам мясцов ага

Савету ды назіраць сыстэму зь сярэдзіны. Сыстэма мясцов ага кірав аньня і самакірав аньня працуе на дав олі простай
і нетрыв алай у мов е – “кадрав ым” падборы дэпу татаў. “Кадрав ы” дэпу тат не
пав інен заглыбляцца ў дамэтнасьць спалу чэньня кірав аньня і самакірав аньня,
аб’ектыў на глядзець на рэчы, выв у чаць
цыв ілізав аны досьв ед і г.д., а пав інен гав арыць толькі тое, што дазв олена, быць
асабіста забясьпечаным, што ёсьць падставаю эгаізму, і з гэтае нагоды адчу в аць
неадменны страх.
Хто плаціць той і му зыку заказв ае! Ня
в ыбарны, не прадстаў нічы ад грамадзтв а в ыканкам кантралюе фінансы і мае
перавагу су праць выбарнага, прадстаў нічага Савету дэпу татаў. А сам Савет насу перак у сякай лёгіцы робіцца фармальным органам. Гэта значыць - калёсы став яцца паперад каня, ды яшчэ каня
саламянага. Выходзіць, грамадзкасьць у нас не галоўнае, Савет дэпу татаў у сяго толькі дэмакратычная шырма для палі тычна е і э канамічнае самав олі з у богім прав ам,
ж у р н а лі с та мі ў ту р ма х , зь
піс ьмен ьнік амі ў в ыгнан ьні і г. д.
Сыстэма кірав аньня і самакірав аньня пачынае выяўляць св аю недасканалась ць, калі хо ць адзін дэпу тат
пачне дэманстраваць св абоду свае
нату ры.
Хоць я і пасьпе ў папр ацав аць ў
у мовах камуністычна-сав ецкага ладу,
але нязру чна пачув аў ся ўжо на дру гой сэсіі Бераставіцкага сав ету дэпу татаў які, як машына часу, пе ранёс
нас у каму ністычнае міну лае. А можа
маюць рацыю нашыя дэпу таты? Нав ошта фа рмальна напру жв ацца пры
такіх прав ох Сав ету ? Навошта абмяркоў в аць ней кі там р эгля мант, калі з
так і мі маж лів а сь ця мі ні х то і н я
згледзі ць таго рэгляманту ? Праў да,
гэта ў жо бу дзе абыякавасьцю да лёсу
Ба ць каў шчыны. Г этк ія жыцьцёв ыя
ў станоў кі дэпу татаў, у зору савецкага чалав ека, ніколі не даду ць нам падняцца
на ногі. Што ж, над намі п ану юць тыя
хто нічога ня помніць! З у сяго ту т сказан ага мо жна зрабіць адну в ысно в у :
дзяржава ўзяла ку рс на ўціск асобы. Але
няма бу ду чыні ў рэжыму, які існуе толькі
дзеля сябе самога!
А лег Рам ашкевіч
Д эпутат Бер аставіцкага
раён н ага С авету дэпутатаў
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Цэны на нерухомасьць як адлюстраваньне
беларускіх эканамічных тэндэнцыяў
толькі, згодна зь міжнароднаю дамоваю) з
грамадзянаміРэспублікі Белару сь. Большая
частка грамадзянскай неру хомасьці Растов у, Валгаграду, Самары і іншых буйных гарадоў Расеі ў жо зараз куды даражэйшая за
такія самыя аб’екты неру хомасьці сталічнага гораду Менску...
Пэў на што сёньняшнія цэны кв атэр у
Гародні складаюць толькі каля 58% ад
цэнаў такіх самых кватэр Менску і пав інны ў зьняцца да паказьніка 75% ад сталіцы. Гародня ў сё ж у кантэксьце жытлов ага
бу дав аньня разьвіваецца дынамічней, хоць
і ненашмат. Д ы й горад у нас памежны: побач Літва, Польшча…Эўразьвяз...
К ол
ьк ас
ьц ь
пак о
яў

За апошнія дв а з палов аю гады, дакладней з пачатку Х1с., сярэднестатыстычнаму
беларусу зрэалізаваць канстытуцыйнаеправа на жытло і на в арты ров ень жыцьця стала яшчэ цяжэй: рэальна налічаная заробная плата ( “зв ыклая” запазычанасьць у
выплатах – 2 і болей мільярдаў беларускіх
ру блёў) за гэты час узрасла на 14 %, а цэны
на неру хомасьць узрасьліна40% ў сярэднім
па Рэспу бліцы, і на 35.5 % ў Гародні.
Падарожаньне закранула ўсе сэгмэнты
рынку Гарадзенскае нерухомасьці: катэджы,
нов ыя кватэры, дру гаснае жытло і г.д. Галоў ная бу даў нічая “жытлов ая” кампанія
ААА “Гароднажылбу д” падняло цану аднаго квадратов ага мэтру сф160$ ЗША да 220240, катэджы ў горадзе падарожалі на 30%,
крыху менш - за горадам.
Найболейпадарожалі аднапакаёв ыя кв атэры дру гаснага рынку жытла – амаль што
на 40%. Нашмат менш – дву х і трохпакаёв ыя, амаль што на 30% — чатырохпакаёв ыя кватэры (глядзі табліцу).
Як і раней, цана кв атэры залежыць ад
плянаваньня, мэтравасьці і пав ерху, месца,
тыпу дому, “мажлів ага” эўрарэмонту і шэрагу іншых чыньнікаў.
На цяпер сярэдняя цана кв атэры ў Гародні, ня першы і не апошні пав ерх, у нармальным стане, новага плянав аньня, складае:
аднапакаёвая– 10300$;
двухпакаёвая– 13400$;
трохпакаёв ая – 16200$;
чатырохпакаёв ая – 19100$.
Гэта сярэднія цэны на стандартныя кватэры нов ага плянав аньня. Кв атэры зь
в ялікімі ку хнямі, палепшанам (пашыраным) плаянаваньнем каштуюць, як в ідаць
з табліцы, даражэй за кватэры другаснага
рынку жытла ў Гародні. Аднолькава дарагія кв атэры з добрым афрф-эў рапейскім
рамонтам, які моцна падарожаў за апошнія гады.
Па-ранейшаму ня маюць попыту кватэры на першым і апошнім паверхах, хоць
прадаў цы просяць падв ышаныя су ммы.
Гэтаксама цяжка прадаць чатырохпакаёв ыя
кв атэры палепшанага плянав аньня, што ня
ў цэнтры гораду.
Карыстаюцца попытам аднапакаёв ыя
кв атэры новага плянав аньня, кватэры пры
аўта- і чыгуначных в акзалах, цэнтральнае
часткі Гародні.
Якія ж пэрспэктывы на рынку нерухомасьці Гародні і ў цэлым па краіне?
Мяркуецца, што жытло бу дзе дарожаць
яшчэ хутчэй. Сёньня цанананеру хомасьць
у Белару сі куды ніжэйшая як у нашых су седзяў. Найперш- у Расеі, у грамадзян, якія
маюць роў ныя жытлов ыя прав ы (і ня
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Было б непажадана далейшае падарожаньне беларускай неру хомасьці зьв язваць
толькі з расейскім фактарам. Ёсьць і іншыя
чыньнікі, прыкладам, падарожаньне бу даўнічых работ. Пры в ыкананьні бюджэту
ўзрасьце і рэальная заробная плата (праў да, толькі на 6-7%). І, сваім парадкам, адбу дзецца далейшы, хоць і нязначны, ціск на
цэны нерухомасьці. Але гэта ўжо су сьветныя эканамічныя законы і тэндэнцыі, якія
не заў жды адпавядаюць Белару сі. Асабліва пры заробках, у сярэднім крыху большых
за 100$. Але сачыцьмем за сыту ацыяй.

Сяргей Міронаў

Плян-не

Тып
дому

Павер
х

Цана ў $ на
4.07.03
(просяць)

хрушч.
хрушч.
хрушч.
брэжн.
брэжн.
нов.
нов.
нов.
нов.
хрушч.
хрушч.
хрушч.
чэская.
чэская.
чэская.
нов.
нов.
нов.
хрушч.
хрушч.
брэжн.
нов.
нов.
сталінск
нов.
нов.
нов.
чэская.
чэская.
хрушч.
чэская.
чэская.
нов.
нов.
нов.
нов.

панэл.
панэл.
панэл.
панэл.
панэл.
цэгл.
панэл.
панэл.
цэгл.
панэл.
панэл.
панэл.
панэл.
панэл.
панэл.
цэгл.
панэл.
цэгл.
панэл.
панэл.
панэл.
цэгл.
панэл.
цэгл.
панэл.
панэл.
цэгл.
панэл.
панэл.
панэл.
панэл.
панэл.
цэгл.
панэл.
панэл.
панэл.

2/5
1/5
5/5
4/5
4/5
2/9
1/9
2/9
2/10
1/5
4/5
3/5
8/9
5/5
4/9
3/12
3/9
4/9
1/5
2/5
2/5
7/9
5/9
2/3
8/10
5/9
4/12
3/5
6/9
4/5
3/9
3/9
4/9
2/9
3/9
7/11

8500
8000
8200
9500
9000
10200
9500
10500
11000
10000
9900
10000
12900
12500
13500
13000
14000
13800
12900
12500
13000
16500
15900
26000
16500
18000
18000
17000
16500
13800
22000
21000
19500
18800
24500
22000

Месца

Вул.Урублеўскага
Вул. Паповіча
Вул. Дамброўскага
Вул. Урублеўскага
Вул. Каліноўскага
Вул. Ліможа
М-н. Фолюш
Вул. Таўлая
Вул. Кляновая
Пр-т. Касманаўтаў
Вул. Дамброўскага
Вул. В.Соламавай
Вул. Церашковай
Вул. Фамічова
Вул. Л.Чайкінай
Вул. Дзяржынскага
Вул. Шчорса
Вул. Курчатава
Вул. Паповіча
М-н. Фолюш
Вул.Урублеўскага
Вул. Брыкеля
Пр-т. Кляцкова
Вул.Сацыялістычная
Вул. Кабяка
Вул. Шчорса
Вул. Дзяржынскага
Вул. Гая
Пр-т. Я. Купалы
Вул. Суворава
БЛК
Вул. Паповіча
Вул. Курчатава
Пр-т. Кляцкова
Вул. Горкага
Вул. Сав.Памежнікаў
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Цана
ў $ на
01.01.
2001(
прыбл
ізна)
6500
6000
6000
7000
7000
7900
7500
7900
--7500
-9500
9500
-10000
10000
---9500
-11500
-11500
13000
12000
13000
13000
--16000
-14000
-20000
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Як бы зям ля н і прам ерзла!
27 – ліпеня –Дзень абвяшчэньня дэклярацыі аб
сувэрэнітэце Рэспублікі Беларусь. Лепшыясыныі
дочкі беларускаганароду, пасьля заняцьцянашай
зямлі Расеяй,стагоддзямі выношвалі ідэі незалежнасьці і змагаліся заіх. Галоўным дасягненьнему
гэтымзмаганьні сталааднаўленьнебеларускае
дзяржаўнасьці 25сакавіка 1918 году.Заснаваньнікі
Беларускай НароднайРэспублікі, калі абвяшчалі
Акт утварэньня БНР,пэўнамарылі, што ўжо
першыяўгодкі адраджэньня сваёй дзяржаўнасьці
беларусыбудуцьадзначаць у вольнайдэмакратычнай краіне. Аднак гэтагане адбылосяні празгод,
ні праз два, ні праз 85 гадоў. Чаму так сталася,
тэмадля асобнайгаворкі.

Цяперашняя ідэолягі,ніяк ня могуць прыдумаць для насельніцтва агульнае ідэі, якаяб сталападмуркам для шырокамаштабнага «навуковага» псыхалягічнага апрацоўваньня людзей,
што жывуць у Беларусі. Гэта дазволіла б зноў
пасадзіць на шыю падаткаваньнікаўплоймупалітработнікаў, ці нават арганізаваць ідэалягічныя абкамы, гаркамы і г.д. Потым галоўны палітрук змог бы прызначыць сябе пажыцьцёвым
генсэкам над усімі «амамі» і можна хоць штогод праводзіць выбары новага прэзыдэнта, накшталт “всесоюзного старосты” Калініна пры
Сталіне. Але нічога неатрымоўваецца. Спрабуюць зьмяшаць ў адным катле: «любасьць і адданасьць» да «ўсенароднаабранага», хлусьню
пра мінуласьць беларусаў, настальгію па Савецкім Саюзе,блеф пра вылучнасьць беларускага народу, які ідзе да «сьветлай будучыні»
сваім, адрозным ад суседзяў, шляхам. Гэты кактэйль замоцна сьмярдзіць і нікомуне даспадобы. Самае сьмешнае, што былыя выхаванцы
КПСС хочуць назваць сваё вынаходніцтва «нацыянальнай ідэяй», маўляў, убеларусаў пакуль
што такой няма і тамуяе тэрмінова трэба стварыць.
Аленасельніцтва нейкайтэрыторыі можна
назваць народам толькі тады, калі яго яднаюць
агульная ідэя, нацыянальная мова і сымболіка.
Выходзіць,людзі, што ўладараць зараз у Беларусі,ня лічаць нас народам. Нацыянальнай ідэі
няма - яны яшчэ яевыдумваюць.Сымболікувыдумалі колькі гадоў таму. Мова быццам бы
ёсьць, але нейкаянедарэчная, фальклёрна-музэйны экспанат, ня больш. Аднак самыя беларусы даводзяць адваротнае. Нашыя нацыянальныя сымбалі яднаюць народ з часоўсівой даўніны. Акупанты іх забаранялі рознымі мэтадамі
ад паклёпаўда растрэлаў. Але нічога не атрымалася. Зараз Пагоня іБел-Чырвона-Белы сьцяг
зноўпад забаронаю. Сем гадоўрозныя цэрбэры намагаюцца адвучыць людзей ад сваіхСьцягу і Гербу. Штрафуюць за іх выкарыстаньне на
мітынгах, міліцыянты на спартовых мерапрыемствахзамест таго, каб сачыць за парадкам,
віжуюцьза заўзятарамі- ня дай Бог узьняць тым

беларускі нацыянальны с ьц яг на
чэсьцьперамогі нашы х спартоўц аў.
Але высмаліцьз памяці народ у яг о
сы мбалі нельг а.
Больш таго, д ля
ўсяго сьветуяны зрабіліся ня толькі знакам нацыянальнай прыналежнасьці беларусаў, але і
змаганьня за незалежнасьцьі дэмакратыю.
Ўадной з тэлепраграмаў, розныя экспэрты ламалі галовы над дзіўным фэномэнам. Беларускаемовы амаль што не чуваць на вуліцах, беларускія школы і клясы зьнікаюць, як пасьля патопу, але згодна з апошнім перапісам большасьць жыхароў краіны назвалі гэтую мовуроднаю,а каляпаловы сьцьвердзілі,што карыстаюцца ёй у побыце. На маю думку, усё тлумачыцца вельмі проста. Нашыя людзі, дзякуючы
генэтычнай памяці,ведаюць пра варожасьць чужынскіх уладаў у былыя часы да беларускай
мовы іпра небясьпекуадкрытага карыстаньня
ёй. Зараз юрыдычна мова не забароненая, але
фактычна - так.Чалавек, што гаворыць па-свойму адразу выклікае падазронасьць у чыноўнікаў і «праваахоўных» органаў у неляяльнасьці
да існай улады. Паўсюль карыстацца роднай
мовай – гэта значыць штохвіліннае змаганьне.
На такое здольныя толькі адзінкі. Аднак народ
падсьведамаразумее ненармальнасьцьтакой сытуацыі. Вынікі перапісу паказваюць, што беларусы – народ, які паважае сябе. А яго мова стала нятолькі сродкам зносінаў, але і сымбалем
змаганьня за незалежнасьцьі дэмакратыю.
Ідэалы незалежнасьці і дэмакратыіёсьць падмуркам нацыянальнай ідэі ўсіх цэнтральнаэўрапейскіх народаў(менавіта гэтым мы розьнімся ад расейцаў, уякіх замест дэмакратыі імпэрскасьць). Яна кшталтавалася ўіхпраз цэлыя стагоддзі.У нашыхсуседзяў гэтыя ідэалы ўжыцьцявіліся. Палякі і летувісы тыя дні, калі спракаветныя мары іх дзядоўзьдзейсьніліся, адзначаюцьяк дзяржаўныя сьвяты. Гэтым народам ужо
ня трэба змагацца заўжыцьцяўленьне асновы
сваіх нацыянальныхідэяў. Зараз для іхна першым пляне стаяць эканоміка сваіхкраінаў, пытаньне ўходжаньня ў Н АТА і Эўразьвяз. Яны
могуцьдазволіць сабеміжпартыйныя спрэчкі.
У час выбараў грамадзяне аддаюць перавагу
тым ці іншым палітыкам, а могуць наагул не
зьвяртаць на іх увагі. Але ні ў воднай краіне ня
можа быць палітычнаесілы, якаевыступае суп-

раць незалежнасьці і дэмакратыі, ганьбіць нацыянальныя сымбалі.Тым большнельга ўявіць,
што гэта можа быць дзяржаўнай палітыкай.
На жаль,у Беларусі пакуль штоўсё наадварот.Ідэалы БНР застаюцца толькімарай. Таму
няма ў нас свайго гледзішча на пабудову эканомікі. Сьвяткаваньне запраўднай незалежнасьці, прыкладам, Дзень Волі,а значыць,і сама
Воля пад забаронаю. Здаецца, пры такім становішчы ўсе людзі, якія хочуць палепшыць сваё
жыцьцё, і жыцьцё сваіх нашчадкаў, павінны
згуртавацца пад сьцягам нацыянальных ідэалаў.
Замацаваць падмурак нармальнай дзяржавы.
Але такогане назіраецца.Апазыцыя стракацейшая за вясёлку. Палітычныя лідары апошніх
часоўбольш ангажуюцца ў змаганьні паміж сабою, чым у справе перамогі незалежнасьці і дэмакратыі. Народ глядзіць нагэта і пляваць хоча,
як на ўладу, так і на апазыцыю.
Гэ тая сум ная зьява м ае свае прычыны.
Было б наіўна лічыць, што шматгадовыя намаганьні ворагаў Беларушчыны ня мелі плёну. Вырасл а некалькі пакаленьняўб ез гіс тары чнай памяці. На шчасьц е ў пераважнай
часткі дрэ мле генэ тычная памяц ь. Але ч алавек не жывёла. Ён ня м ожа жыц ь т оль кі
інстынктамі. Нехта шукае вылучна асабістае
вы гады , с лужыць той ул адзе, якая існуе на
даны момант (пась ля спак ойна можа яе
зганьбіц ь і сл ужыць іншай). Н ехта не зьвяртае ні на што ўвагі , жыве як жывецца. Іншых
да ўлады не дапусь цілі , аб о ад хілі лі ад яе і
яны зраб іліся «апазыцы яй», але для т акіх на
першым пл яне так сама свае інтарэс ы. Н екаму хочацца нешта зьм яні ць, ад нак іх не
«ад пускае» савецкая школа. Частк а апошніх
лічаць сябе апазыцыянэрамі, кажуць пра нацыянальнае адраджэньне, але для іхгэта пытаньне д ругас нае, недзе нават непатрэбнае,
даніна кал егам з апаз ыцы йнаг а б лёку, як іх
яны міжсоб куназываюць «нацыяналістамі».
Але ч алавека, для якога нацыянальныя ідэал ы ёс ьць сьвяты няй, не спакусі ш абяцанкамі пра танную к аўб ас у і не запал охаеш
мі ліцэ йскай дубінкай. І пакуль л ідары апазыц ыі ад неведаньня што рабіц ь, высьвятляюць міжс обку дач ыненьні - толькі адд анасьць лю дзей ідэалам незал ежнасьці і дэмакратыі можа выратаваць станові шча.
П асьля зі мы заўсёды прыходзіць вясна.
Як бы ні прамерзла зям ля...

Зьміцер Кісель
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Увесну 2002году Гарадзенскі гарвыканкам зарэгістраваў
гарадзкоеаддзяленьне Рэспубліканскага грамадзкага аб’яднаньня “Таварыства беларускае школы” (ТБШ). Нават
дасьведчаныя людзі часам блытаюцьгэтую арганізацыю з
грамадзкім аб’яднаньнем “ТБМ імя Ф.Скарыны”. Тым
часам, ТБШ шырока слыло ў Заходняй Беларусі, мела разгалінаваную сетку гурткоў, соткі сяброў. Думаецца, што
гэтая інфармацыя зацікавіць чытачоў бюлетэню “СЛ”.
Культурна-асьветная арганізацыя ТБШ чынна
працавала ўЗаходняй Беларусіў 1921 –1936 гады.
Першы Статут зацьвердзілі 1-га сьнежня 1921
году. СамоТаварыства запачаткаваліў мястэчку
Радашкоавічы. Адзін з заснаваньнікаўі кіраўнікоў – ведамы БраніслаўТарашкевіч. Ён ставіў
сабеза мэтушыраньне беларускайасьветы, спрыяньне беларускім школам,падвышэньне агульнаадукацыйнага і культурнагароўню насельніцтва,яго нацыянальнаесьведамасьці, праціўленьне гвалтоўнай палянізацыі.
У розныя часы ўкіраўніцтве ТБШ былі Р.Астроўскі, Я.Гаўрылі к, М.Гарэцкі, І.Дварчанін,
П.Кізевіч, П.Крынчык, А.Луцкевіч, М.Марцінчык, П.Мятла, С.Паўловіч, М.Пяткевіч, С.РакМіхайлоўскі, А.Станкевіч, Ф.Стацкевіч, А.Уласаў, Я.Шнаркевіч.Таварыства стаяла па-за палітычнымі партыямі.Складкі зьбіраліся ўпамеры
1,5 % ад заробку.
Паводле дапоўненага Статутуад 1926году найвышэйшым органам прызнаваўся зьезд,а паміж
зьездамі – Галоўная Ўправа разам з Нагляднай
Радай. У канцы 1927 г. ў Заходняй Беларусі было
12 акруговых УпраўТБШ, у тым ліку – у Гародні
(336 сяброў, 17 гурткоў), Лідзе (435\25), Міры,
Наваградку (1.884\49), Сьвіслачы, Ваўкавыску
(246\9), Слоніме (870\25). Усяго налічвалася
10.458 сяброў, згуртаваных у 385 гурткох. Працавала за250 бібліятэк-чытальняў,100 народных
Дамоў. Разам з спрыяльнікаміколькасна арганізацыядасягала амаль 20 тысяч.
У 1921-1937 г. ТБШ чынна дзеіла ў рабоце
культурна-асьветных арганізацыяў Гародні. У
1937/38 гадохна ўтрыманьне школьныхбібліятэк Гародні дзяржаваю распусьцілі толькі 140
злотых 46 грошаў (на заплату гарадзкому старосьце выдаткавалі 8.477 злотых, ці ў 60 разоў
болей).
Укнізе “Памяць: Гродна” ёсьць здымкі Гарадзенскай акруговае ўправы ТБШ, асобы: Е.Паддубіцкі, І.М.Баліцкі (старшыня), Кулакоўскі,
З.Кулакоўскі, Н.К.Ламанцэвіч, П.Ф.Кізевіч, В.Варанюк.
Другіфотаздымак мае подпіс: “Зьезд ТБШ ў
Гародні, 1926 г.”.
Адкрыцьцё беларускіхшкол ніколіня сходзіла з парадку дня дзейнасьці ТБШ. Таварыства
дапамагала матар*яльна і мэтадычна Віленскай,
Радашкоавіцкай, Клецкай,Наваградзкай гімназіям. ТБШ рыхтавала падручнікі, займалася кнігавыданьнем: у1921 годзе ў Вільні заклалі Выдавецтва ТБШ. 11-14 красавіка 1923 году ўВільні
адбыўся зьезд пэдагогаў беларускіх гімназіяў.
Баранілі нацыянальныя правы на парляманцкім
роўні, зьяднаўшыся ў адзіным Беларускім пасольскім (дэпутацкім) клюбе ўпольскім парляманце.
З 1926 годуТБШ змагла працаваць легальна
па ўсёй Заходняй Беларусі — у Віленскім, Наваградзкім,Палескім іБеластоцкім ваяводзтвах.

Адразузьберлі 16 тысяч дэклаярацыяўз патрабаваньнем адкрыцьця
за 400 беларускіх школ.
Адк рыць б еларус кую шк олу
было вельмі цяжка: бракавала
сродкаў, дрэнна ставіліся ўлады.
Аднак у 1927/28навучальным годзе толькі ў Віленскім і Палескім
школьныхакругах адчынілі 19 беларускіх урадавыхшкол. Зь іх– 11
– у былым Віленскім павеце. У
польска-беларускіхшколахнайболей працавалі польскія настаўнікі.
У ліпені 1927 году адкрыліся
134бібліятэкі-чытальні і41 народны Дом. Беларускія настаўнікі шукалі грошай на падпіску газэт у сваякоў,у родныхўАмэрыцы. Каб зьбіраць
грошы на месцы, трэба было атрымаць дазвол
старосты,гэтак іна настаўніцкіяспэктаклі. Тэкст
абавязкова даваўся на прагляд прадстаўніку
ўлады.
УГарадзенскім павеце вылучаліся актыўнасьцю Пётра Саўчук, Ёсіф Клімовіч, Дзмітры Кулікоўскі, Філіп Кізевіч, Лізавета Паддубік, Пётра
Мышко, Н.Ламановіч. У Наваградзкім – Апанас
Аляшкевіч, Пётра Грыц, Сямён Навагран, Антон
Малец.
У 1928 годзе ўГародні працавалі акруговы камітэт ігарадзкое аддзяленьнеТБШ. 2ліпеня 1929
году дзейнасьць гэтых грамадзкіх структур забаранілі.
Першы зьезд ТБШ адбыўся ў Вільні 28-29
сьнежня 1927 году. Дэлегаты патрабавалі адкрыцьцядзяржаўныхбеларускіхшкол, гімназіяў
і настаўніцкіх курсаў, сэмінарыяў. Да сярэдзіны
1928году колькасьцьгурткоў дасягнула 430 (1415 тысяч чалавек). У сярэдзіне 1930 году было
ўжо 500 гурткоў – 30 тысяч асобаў.
ТБШ выкрывала антыбеларускуюіснасьць сыстэ мы асьвет ы, шк ольнага з аканадаўс тва
Польшчы.Арганізавалі прыняцьцезаяўбацькоў
аб адкрыцьцібеларускіх школ (1924\1925 г.– 16
тысяч заяў на 442 школы, да 1928 г. – больш за
30 тысяч заяўна 1.229 школ).
У 1927\1928 навучальным годзе адкрылі 78
уласна беларускіх і польска-беларускіх школ.
Працавалі пункты сам аадукацыі, народныя
Дамы, харавыякалектывы, настаўніцкія курсы ў
Радашкавічах. Выдаваўся папулярны “Беларускі
каляндар”. Свае брашуры надрукавалі І.Дварчанін, А.Паўловіч.
КампартыяЗаходняе Беларусіўсяляк імкнулася ўплывацьна ТБШ,палітызаваць яеработу. Нацыянальна-дэмакратычная інтэлігенцыя выступала за пашырэньне асьветнае дзейнасьці.
Прыхільнікі палітызацыі перамаглі. Зьезд у
Вільні (19.05.1929) з ТБШ выдаліў Р.Астроўскага, А.Луцкевіча, Я. Шнаркевіча, Каўша. Да восені1932 г. колькасьць гурткоўпаменшылася да
150 (чатыры тысячы чалавек).
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У б і б л і я тэц ы Т Б Ш
Лявацка-сэктанцкая палітыкаКПЗБ нарабіла
толькішкоды. Закрылісябеларускія школы ў Радашкавічах (1929), Клецку (1931), Наваградку
(1934).У 1928годзе забаранілідзейнасьць шасьці
(6) упраў і 300 гурткоў. 1-4 лютага 1933 году ў
Вільні адбыўся суд над сябрамі Галоўнай управы ТБШ за “камуністычную змову”. Стацкевіча,
Шырму, Пяткевіча апраўдалі. Максім Скурко
(Танк) атрымаў два гады турмы.
Пазьней уБССР актывістаўТБШ рэпрэсавалі:
Рак-Міхайлоўскага, Мятлу, Дварчаніна, Валынца, Гаўрыліка, Тарашкевіча. УЗаходняй Беларусі
працягвалісябеспадстаўныя перасьледы з боку
КПЗБ.
У 1932 г. ўзьнікла Таварыства беларускай
асьветы.
Зьезд ТБШ 17 чэрвеня 1934 годузаклікаў да
большага імпэту.І адразуўзмацніўся перасьлед
з бокупольскай адміністрацыі. Але ў студзені
1936годучыннымістараньнямі дабіліся 4,5 тысяч заяўграмадзян з патрабаваньнем адкрыцьця
беларускіхшкол, якіяна той час амаль што зусім
пазачынялі (уканцы 1936 году было 8 беларускіх
і 14 польска-беларускіхпачатковых школ, а таксама гімназія ў Вільні). Шырылася самаадукацыя,хатняе навучаньне.
Да 15-годдзя ТБШ ўВільні (13.12.1936 г.) праводзіўся Дзень беларускае культуры. Удзел бралі
многія актывісты ТБШ.
ТБШскасавалі польскія ўлады 2 сьнежня 1936
году. 4-га сьнежня забаранілі Беларускі Інстытут Гаспадаркі і Культуры. 2-га жніўня 1937 году
– Зьвяз беларускіх настаўнікаў. 16-га красавіка
1938 году– Беларускі Гаспадарчы Зьвяз.
У розны час выдаваліся “Бюлетэнь ТБШ”, часопіс “Весьнік ТБШ”, газэта “Шлях”. Прыкладам,“Беларускі каляндар на 1928 год” выдаваўся ўВільні. У разьдзеле пра дзейнасьць Таварыства даводзіцца да ведамасьці, штоў 1919-1921
гадох толькіў Віленскім ваяводзтве былоза 200
беларускіх пачатковых школ.У 1927 годзе працавалі чатыры прыватныя гімназіі– Віленская,
Радашкавіцкая, Наваградзкая і Клецкая. У купе
тут вывучыліся 387 чалавек.
ПадрыхтаваўАнтон Лабовіч
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Беспрэцэдэнтна жорсткую заяву што да рэканструкцыі
гарадзенскага стадыёну “Нёман” зрабілі габрэйскія рэлігійныя лідары Вялікабрытаніі, якія на мінулым тыдні
наведалі Гародню. Рабін Гершаль Гляк, прадстаўнік Камітэту захаваньня габрэйскіх могілак ў Эўропе, які асабіста
наведаў стадыён заявіў, што ў Гародні адбылося спаганеньне тысячаў габрэйскіх магілаў. Ніякай рэакцыі з боку
уладаў на гэтую заяву пакуль што няма. Працы на стадыёне “Нёман” працягваюцца.
Сытуацыявакол рэканструкцыі стадыёну “Нёман”,дзе, нагадаем,да 1960х гадоў былі габрэйскія могілкі, ня
першыразпрыцягвае ўвагу сусьветнае
габрэйскае грамадзкасьці. Ужо месяц
таму ўчас афіцыйнага візыту ў Гарадзенскую вобласьць Надзвычайнага і
паўнамоцнага амбасадара Францыі
Стафана Шмялеўскага, з просьбы
францускіх габрэйскіх арганізацыяў
гэтая тэма падымаласяіму размовах з
старшынёмГарадзенскага аблвыканкаму Ўладзімерам Саўчанкам. Але як
паказала далейшае разьвіцьце падзей,
ніякага ўплыву на працы рэканструкцыі стадыёнугэта не зрабіла.Адзінае
на што пайшлі ўлады - гэта шуканьне
ка мпра місу з г ара дзен скім і га брэйскімі арганізацыямі. Як раней шмат
разоў дакляраваў старшыня габрэйскае грамады Гародні Міхаіл Корж, узаемаразуменьне паміж уладай і гарадзенскімі габрэямі ёсьць. Згодна з дамоўленасьцю працы працягваюцца, а
знойдзеныя косьці пахаваюць ўадпаведнасьці з габрэйскімі звычаямі, акрамя таго,на стадыёне разьмесьцяць
памятную табліцу. Але гэта не задавальняе замежныя габрэйскія арганізацыі і рэлігійных дзеячаў. Яны патрабуюць спыненьня шыраньня стадыёну, бо гэта вядзе да далейшае дэвастацыі могілак. Тое, што адбываецца
на стадыёне “Нёман” на думку рабіна
Гершаля Гляка - “найвялікшая зьнявага габрэйскага народу”. У сваёй заяве
для прэсы ён кажа: “Усякі цывілізаваны чалавек здрыгануўсяб ад жаху, убачыўшытакі вандалізм і непавагу да чалавечых парэшткаў.”
“Я спатыкаўся з Глякам у час яго
візыту ў Гародню. Ён глядзіць на сы-

туацыю вачыма рэлігійнага чалавека…
Але заява - гэта адно, а рэальнае
жыцьцё - іншае. Калі ўклалі вялікія
грошы, і то не асабістыя грошы, дык
хто ж затрымае працу? Наагул, падобныя заявы мала лучацца з рэчаіснасьцю. Калі ўлады выканаюць нашыя дамовы, дык,я лічу, канфліктная сытуацыя мі нецца,” - к ажа Міхаіл Корж.
Спадар Корж таксама лічыць, што падобныя грамадзкія арганізацыі самыя
зацікаўленыя ў разьдзмухваньні скандалу. “Яны дзякуючы такімскандалам
большгрошай атрымаюць, можна заяўляць, што заўгодна, але тут не Нямеччына,дзе,калі пачалі будававаньне супэрмаркету на месцы габрэйскіх
могілак, дык працу адразу спынілі, а
фірма, якая набыла зямлю атрымала
кампэнсацыю. У нас зусім іншая сытуацыя,акрамя таго тут ужо амаль што
ўсё зроблена. Таму, калі ўлады выканаюць свае абяцаньні, дык будзе добра,” – кажа Міхаіл Корж.
Патрохустановіцца традыцыяй,што
паслы краінаў Эўразьвязу, якія наведваюць Гародню, на сустрэчах з кіраўніцтвам вобласьці абавязкова падымаюць пытаньне аб наступнасьцяхрэканструкцыі стадыёну “Нёман”. Так у час
нядаўняе сустрэчы з кіраўніцтвам Гарадзенскай вобласьці амбасадар Вялікабрытаніі Бранд Бэнэт узьняў праблему перазахаваньня чалавечых парэшткаў, якія знайшлі ў час рэканструкцыі стадыёну “Нёман”.
2 ліпеняна стадыёне адбыласяпершаяфутбольнаягульня. Уладывельмі
сьпяшаліся, каб урэшце-такі гэтая
гульняадбылася.Паводле зьвестак зь
інфармаваных крыніцаў яшчэ за 5 дзён
да гульні наконт стадыёну мелі свае

заўвагі службовыя асобы адказныя за
грамадзкую бясьпеку. Але калі ўлада
хоча, то, ведама, нічога няможнага
няма. Гульня адбылася. Але нельга адкінуць, што міжнародных гульняў на
стадыёне ня будзе. Асаблівае незадавальненьне міжнароднае габрэйскае
супольнасьці выклікаўфакт, што дэвастацыямогілак тлумачыцца патрэбаю
“будаваньня стадыёну, які б адпавядаў
эўрапейскімстандартам”. Разуменьне
эўрапейскіхстандартаў гарадзенскімі
ўладамі і прадстаўнікамі габрэйскіх
арганізацыяўвідавочна адрозьніваецца, і вельмі. Прадстаўнікі габрэйскіх
аргані зацыяў Вял ікабрытані і ўжо
зьвярнуліся ў ФІФА і ЎЕФА, а таксама да палітыкаў і грамадзкіх дзеячоў з
патрабаваньнем паўплываць на беларускія ўлады дзеля затрыманьня дэвастацыі габрэйскіх могілак. Таму нават
калі стадыён, як дакляруе РышардКацынэль, адзін з аўтараў праектурэканструкцыі, пабудуюць згодна з эўрапейскімі стандартамі, хучэй за ўсе
міжнародныхфутбольных матчаў на ім
ня будзе.
Ці вартая ў такім разе падобная рэканструкцыя вялікіх грошай, якія выдаткавалі на “эўрапейскія стандарты”,
карыстацца якімі будуць адно беларускіягульцы ў футбол?
Андрэй Адляніцкі
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Райсавет забл ы таўся ў “ П авуці не”
СмаргонскіраённыСавет дэпутатаў пастанавіў стварыць спэцыяльную камісію для праверкі адпаведнасьці запраўднасьці зьвестак скандальнага фільму “Павуціна”, які
трансьляваўся Беларускаю Тэлевізіяй на мінулымтыдні. Рэч
у тым, што ў сюжэце пра недзяржаўныя СМІ фігураваў
Рамуальд Улан, заснаваньнік “Новае газэты Смаргоні”, які
на дадзенымомантдэпутатгэтага Савету.
“Праз тэлевізію двойчы сказалі,
што ў нашага дэпутата Ўлана ёсьць
рахунак у літоўскім банку, дзе ашчаджаюцца яго грошы. Гэтага рахунку ён не назваў у сваёй дэклярацыі
аб даходах, калі быў кандыдатам у
дэп утат ы,” – ка жа М ікал ай Шыш,
старшыня Смаргонскага райсавету.
Зь яго слоў Смаргонскі Савет рыхтуе
адпаведны запыт у Віленскі банк, дзе
паволе зьвестак БТ мусіць быць рахунак Рамуальда Ўлана. “Калі гэта
пацьвердзіцца, то ўсё будзе адбывацца паводле закону… Гэта значыць,
што Ўлан незаконна абраны дэпутатам. Разьвяз аб гэтым прыме Савет і
раённая выбарчая камісія, потым
зацьвердзіць абласная і,натуральна,
рэспубліканская,” – заявіў Мікалай
Шыш. Аднак ягонага аптымізму не
падзяляюць у Цэнтарвыбар каме.
“Арганізацыя дзейнасьці Саветаў, у
тым ліку стварэньне камісіяў не адносіцца да кампэтэнцыі Цэнтравы-

баркаму. Ёсьць працэдура адкліканьня дэпутата - тады мы гэтым займаемся. Разам з тым, паданьне недакладных зьвестак пра даходы кандыдата ў дэпутаты ня ёсьць запэўнаю
падставай для адмовы ў рэгістрацыі
кандыдата ў дэпутаты,” – сказала Галіна Мкртчан, галоўны спэцыаліст
арганіза цыйна-праўнага аддзелу
Цэнтравыбаркаму.
Рам уальд Улан зьвязвае та кую
ўвагу да свае асобыз жаданьнем мясцовай улады зьліквідаваць “Новую
газэту Смаргоні”. “Уладам не падабаецца нашая газэта і яны ўсе намаганьні п рыкладаюць да т аго, каб
стварыць як мага больш замінаў у
нашай дзейнасьці. Як дэпутат я магу
атрымоўваць інфармацыю, пэўна
гэта не падабаецца. У час сэсіі Савету Мікалай Шыш адкрыта запытаў,
ці можа сэсія сваім разьвязам закрыць выд ань не . Ал е н ачал ьн ік
міліцыі яму патлумачыў, што такога

Звольнілі “за гайкі”
Інжынэра-тэхноляга РУП “Гарадзенскі
Завод Аў таагрэгатаў ” Уладзімера Краў це эв іча зв ольнілі з работы “за дробну ю
крадзьбу ”. Уся в іна яго ў тым, што, в ыходзяч ы з працы, ё н забыў ся ў св аёй
кішэні 2 шру бы, 4 му тэркі і гэтак зв аны
ха му т, не в ялі чку ю дэ таль в а гою ня
больш за 150 грамаў. Цана такога “дабра” станов іць у сяго 454 рублі. Але гэтага до сіла ня толькі для адміністр ацыйна га п акар аньн я ін жын эра, але і для
звальненьня яго з працы.
“Я, зразу мела ж, ведаў, што на прахадной усталяваная сыстэма “Гвазьдзік”, якая
рэагу е на жалеза. Але я проста забыўсяпра
гэтыя гайкі… Ну а потым, ведаючы дрэннае стаўленьне да мяне з боку адміністрацыі… А дным слов ам, спалохаў с я і не
прызнаў ся, калі спрацав ала сыгналізацыя.
Пачаў адпірацца…” – кажа Ўла дзімер
Краў цэвіч. Тое, што адразу пасьля затрыманьня інжынэр заявіў, дзей ня в едае, якім
спосабам дэталі патрапілі да яго - пазьней
стала галоў ным аргу мэнтам адміністра-

цыі, якая дав одзіць, нібы Краўцэв іч меў
намер у красьці памянёны хамут.
“За 26 гадоў мае працы на прадпрыемств е гэта адзіны в ыпадак падобнага
звальненьня”, – зазначае Анатоль Хацько,
былы старшыня прафкаму зав оду. Ён перакананы, дзей запраў дныя прычыны такога жорсткага стаў леньня адміністрацыі
заводу да Краў цэвіча тлу мачацца тым, што
ён быў сябрам прафкаму і колькі разоў
в ыступаў су праць дырэкцыі. “Ідзе плянамерная “зачыстка”. Перад акцыянав аньнем
заводу зв альняюць у сіх, хтоможа выказаць
сваю думку,” – лічыць Хацько. Тым часам
Уладзімер Краў цэвіч мае послух у працоўнага калектыву. “Я пэўная, што ён запраў ды забыў ся пра гэтыя дэталі,” – кажа Натальля Купрыян, тэхноляг, якая прапрацав ала з Краў цэвічам большза 8 гадоў. Стараньне аб вяртаньні інжынэра на працу
падпісалі ўсе, хто працав аў разамзь ім. Аднак ні для адміністрацыі прадпрыемств а,
ні для су ду, ку ды, шу каючы справ ядлів асьці зьвярнуў ся Краў цэвіч, гэта ня ста-
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права ў Савету няма,” – сказаў Рамуальд Улан.
Што да вінавачаньняў у даньні незапраўдных зьвестак аб даходах, дык
Улан прызнае, што ў яго ёсьць рахунак у Літве, але гэтую краіну ён не
наведваў больш за 2 гады. “У дэклярацыі трэба было пазначаць даходы
за 2002 год. Ніякіх даходаў у Літве
за гэты час у мяне не был о,” – даў
адповедзь Рамуальд Улан.
Андрэй Адляніцкі

лася аргу мэнтам. Су д Ленінскага раёну
Гародні падтрымаў загад аб зв альненьні.
“Я пакараны, ня толькі штрафам і звальненьнем, але і тым, што цяперака, маючы
ў працоў най кніжцы запіс аб звальненьні
за крадзьбу маёмасьці найманьніка, не
магу знайсьці працы,” – бяду е Ўладзімер
Краў цэвіч.
Пав одле слоў працоўных заводу ніякага бытав ога в ыкарыстаньня хамут ня мае.
Акрамя таго, у пратаколе аб адміністрацыйным пакараньні і адпав една ў разьвязе адміністрацыйнага су ду, які стаў падстав аю для звальненьня, пазначаны хамут
зь іншае сэрыі, прасьцей кажу чы - іншая
дэталь. “З гру нту, ня так пазначаны спакмень парушэньня права, апроч таго - кара
яўна не адпавядае цяжкасьці пару шэньня,” – мярку е Віктар Ус, юрыст Белару скага Хельсінскага Камітэту, які заступаў
на су дзе інтэарэсы Краў цэв іча. Цяпер
юрысты Белару скага Хельсінскага Камітэту рыхту юць скаргу ў абласны су д, а
Ўладзімер Краў цэв іч шу кае новага месца працы.

Андрэй Пачобут
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З тр а с я н к і н а мо ву
Ты п о в ы я лексычная а б м ы л ы , х і б ы , н е д а к л а д н а с ь ц і
абавязальніцтва - забавязаньне
абараняць - бараніць
абвергнуць - зьняпраўдзіць; аспрэчыць
аб’ём - абсяг
абладаць - уладаць, валодаць
абшчына - грамада; злучына
аб’явіць - абвясьціць
аб’яднаць - зьяднаць; задзіночыць
аб’ядноўваць - яднаць; адзіночыць
аб’яўляць - абвяшчаць
адзінадушша - згода
адмяняць - касаваць, скасоўваць
адначасова - адначасна
адносіны - стаўленьне; дачыненьні
адобрыць - ухваліць
адстаяць - адбараніць
адстойваць - бараніць
адсутнічаць - ня быць
адчай - роспач
ажыцьцяўляць - ужыцьцяўляць, ісьніць
апасацца - асьцерагацца; высьцерагацца
апасеньне - перасьцярога; засьцярога
атрымліваць - атрымваць
ахапляць - абымаць
ачыстны - ачышчальны
багаслужбовы - набажэнскі
багацтва - багацьце
барацьба - змаганьне
бачна - відаць
бачны - відомы
беззаконьне - няправасьць; няпраўнасьць
берагчы - захоўваць; шанаваць; ашчаджаць
будаўніцтва (чаго) – будаваньне
бясплатна - дарма; задарма
ваенны - вайсковы; ваёўны
відазьмяняць - адмяняць
водазабор- водабраньне
вопыт - досьвед; практыка
вопытны - дасьведчаны; спрактыкаваны
выбуханебясьпечны - выбухоўны
вывад - выснова
выключны - вылучны, вынятны
выставачны - выстаўны
вядомы - ведамы; веданы; знаны
вясной - увесну
ганеньне - перасьлед; уціск
граніца - мяжа
дагавор- дамова
дапрос - допыт
дарадчык - дарадца, дараднік
дасьледчык - дасьледнік
дзейнічаць - дзеіць
дзецішча - дзіцё
добразычлівасьць- зычлівасьць
добрасумленны - сумленны
добраўпарадкаваньне - парадкаваньне
дружалюбны (да каго) - спрыяльны
жалезка (железка) - жалезіна
задача - заданьне
зайздросны (чалавек) - зайздросьлівы
заключацца (у чым) - палягаць (у чым)
законапаслухмяны - законлівы
замовіць - заказаць
затым- пасьля
зборышча- зборня
з-за (прычына) - праз; дзеля; з, ад
зьберагаць - ашчаджаць
зьвергнуць - зрынуць, скінуць
зьвяржэньне - скіданьне, скіненьне
зьнешні - вонкавы
зьяўляецца- ёсьць

існуючы - існы
кагосьці - некага
калісьці - некалі
кіруемы - кіраваны
крупіца - каліва
літаральна - даслоўна
любы - кожны; усякі; хоць які
магчыма - мажліва
мыйка- мыцьцё
мэтазгоднасьць - дамэтнасьць
мэтанакіраванасьць - мэтнасьць; мэтлівасьць
мяшаць - замінаць, перашкаджаць
нагадаць - напомніць
нагляднасьць- навочнасьць
накірунак, напрамак - кірунак
нападаючы - нападнік
напрамую - наўпрост
напрыканцы - у канцы; пад канец
насільле - гвалт; сілаваньне, насіленьне
наступства - наступнасьць
наўпросты - просты; роўны; скразны
неабходны - патрэбны; канечны; мусовы
неад’емны- неадымны
недахоп - загана; хіба; нястача, брак
непазьбежна - няўхільна
непасрэдна- беспасярэдне
нікудышны - нікчэмны
новаўвядзеньне - навіна
ноччу- уночы
па - паводле; з; у; на; згодна з
пабоі - біцьцё
пабойвацца - асьцерагацца
павінен быць - мусіць
пагранічны - памежны
падаткаплацельшчык - падаткаваньнік
падаўленьне - здушэньне; уціск
падвяргацца - падпадаць
падзеньне - упадак; паданьне, спаданьне
падрыхтоўка - рыхтоўля; рыхтаваньне
падтрымка - падтрыманьне; падтрым
падтрымліваць - падтрымваць
пад час - учас
паездка- язда
пазбавіць - пазбыць
пазьбягаць - унікаць, ухіляцца
паказчык - паказьнік
пакараньне - кара
паколькі- бо
памешчык - абшарнік; пан
памінальны - задушны
пасланьне - ліст; паведамленьне
пастаянна - стала; неадменна; заўсёды
пасягаць - квапіцца
паўсюдна - паўсюль
перакладчык - перакладнік
першапачатковы - выточны; пачатны
пікетчык, пікетоўшчык - пікетовец
пісьмо - ліст
плацёжны - плацельны
поўнасьцю - цалком; напоўніцу
пошук - шук аньне
правасуддзе- судовасьць
прадаўжаць –працягваць; падаўжаць
прадпісаньне - наказ
прадстаўнік - заступнік; зьяўнік
прадугледзець - агадаць; прагадаць
прамы - просты; роўны; скразны
прама - проста; наўпрост
пратэрмінаваць - прачасаваць
праўленьне - кіраваньне
прыводзіць (цытату) - прыточваць
прыгаварыць - прысудзіць

прыгадаць - успомніць
прыгнятаць - уціскаць
прымірэньне - замірэньне
прымяніць - ужыць; скарыстаць
прысутнічаць - быць; бытаваць
прытрымлівацца (думкі) - пільнавацца
пялёнка - пялюшка
п’янчуга - п’янюга
радзіма - бацькаўшчына
размаўляць - гаварыць
разнавіднасьць - адмена
разьбіральніцтва - разборы; разбор
распавядаць - расказваць
распаўсюджваньне - шыраньне; пашыраньне
раўнадушша - абыякавасьць
рвота - ваніты
рост - узрост, узрастаньне
рускі - расейскі
рэзэрвны- рэзэрвовы
сабрацца- зьберціся
саджаць - садзіць
садзейнічаць - спрыяць
самаўпраўства - самаволя
сапраўды - запраўды
саслоўе - стан
саставіць - скласьці; укласьці
састаўная частка - складнік
саюз - зьвяз; хаўрус
саюзьнік - хаўрусьнік
своеасаблівы – адметны; адмысловы
своечасова - у час
своечасовы - учасны
скрозь (заслоны) - праз(заслоны)
спаборнічаць - спабораваць
спавядае (ідэю) - вызнае
спадкапрыемнік, спадчынапрыемнік - спадкаемца
справіцца - дацьрады; суладаць
страсьць - жарсьць, рымасьць
сумесна - разам
сумненьне - сумнеў
супрацоўніцтва - супраца
сутнасьць - існасьць
сьвядомы- сьведамы
Сьвяшчэннае Пісаньне - Сьвятое Пісьмо
сьвяшчэнны - сьвяты; найсьвяцейшы
тычыцца –датыкае, датычыць
тэрмінова - сьпешна
у выпадку - уразе
у межах - ў абсягах
уборка (кватэры) - пратаньне
уваходзіць - уходзіць
угодніцтава - дагодлівасьць
удзельнічаць - браць удзел
узаемаадносіны - дачыненьні
узаемадачыненьні - дачыненьні
узаемадзеяньне - узаеміны
узгадаць - успоміць; распамянуць
узровень - ровень, межань
узрост - век; гады
узрывацца- выбухаць
уключаць - улучаць
умяшальніцтва - умяшаньне; замешваньне
упамянуты - памянёны
урач - лекар; доктар
устаноўка (помніка) – усталяваньне
хадайнічаць - старацца
хапае (многа) - стае
хаця- хоць
чыйсьці- нечы
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Народжаны вечнасьць
тварыць
31 ліпеня – 90-ыя ўгодкі з дня нараджэньня краязнаўца, мовазнаўца, пэдагога Міхаіла Петрыкевіча. Гэты
сьціплы руплівец беларушчыны нарадзіўся ў вёсцы Падкасоўе на Наваградчыне. Доўгі час працаваў у Валеўцы,
значная частка жыцьця Міхаіла Петрыкевіча прайшла
на Дзятлаўшчыне. Менавіта ён стаўся ствараньнікам і
першым дырэктарам Дзятлаўскага краязнаўчага музэю.
Апошнія 14 гадоў ажно да сьмерці (6.3.1999) краязнавец
стала жыў у Вільні.
Кожны горад, як і чалавек, мае св ой
пашпарт. Адмыслов аю в ізытоў каю, пашпартам Д зятлав а ёсьць музэй. Му зэй, які
стварыў Міхаіл Фёдарав іч Петрыкевіч.
Усё пачыналася з ну ля. Быў бу дынак,
былі голыя сьцены. Трэба было знайсьці
чалавека, энтузыяста музэйнае справы,
чалавека апантанага і самаадданага, і яго
знайшлі на Наваградчыне. Міхаіл Фёдарав іч Петрыкев іч працав аў загаднікам
нав у чальнае часткі Валеў скае школы.
Ств арыў у школе нев ялікі, а ле цікав ы
краязнаў чы му зэй. Д алёка па-за межы
Нав аградзкага раёну разьнеслася чу тка
пра нястомнага краязнаў ца Петрыкев іча.
Таму і прыехалі да яго зь Д зятлав а, запрасілі стаць дырэктарам му зэю, які арганізаваў ся. Так з 1967 году М. Ф. Петрыкевіч стаў працав аць на Д зятлаў шчыне. А ў жо праз год (усяго праз год!) Д зятлаў скі му зэй адкрыў ся для нав еднікаў.
Усё, што знайшло ту т прапіску, па калів у
зьберта Міхаілам Фёдарав ічам у багату ю
і цікаву ю экспазыцыю. Гэта быў адзін зь
першых музэяў народнае славы ў Рэспу бліцы, пе ршых і найлепшых. Так цярпялів а, настойлів а, так мэтлів а і любоў на
пазьбіраць му зэйныя рэчы мог толькі чалав ек, які глу бока і самааддана любіў
св ой край, Бацькаў шчыну, св ой народ.
Коль кі лісто ў было ім напі сана, ко лькі
падарожжаў і сустрэчаў зроблена, каб падарав аць дзятлаў цам іх гісторыю, падарав аць му зэй – у нікальны помнік матэрыяльнай і духовай ку льту ры краю.
М.Ф. Петрыкевіч быў чалавекам в ысокае ку льту ры, энцыкляпэдычных в едаў.
Пра кожну ю му зэйну ю рэч, экспанат,
падзею Міхаіл Фёдарав іч мог расказаць
цікав у ю і захапляльну ю гісторыю. Калі
ён прав одзіў экску рсіі – час для нав еднікаў ня доў жыў ся, час ляцеў імгненна.
Асаблів а блізкім для М. Ф. Петрыкев іча
быў разьдзел экску рсіі, прысьв ечаны побыту і нацыянальна-в ызв аленчаму руху

ў колішняй Заходняй Белару сі. Гэта ставалася для яго нібы вяртаньнем да маладосьці. У 1931 годзе, калі Міхаіл Петрыкев іч быў ў апошнім клясе Нав аградзкае
гі мназіі, яго арыштав алі тага часн ыя
польскія ў лады за прыналежнасьць да
камсамолу Заходняе Белару сі. Нав аградзкі акру гов ы су д выракав аў яго на тры
гады няволі і пазбыў на 10 гадоў усіх грамадзянскіх прав оў.
Ад св ае в ылу чнае сьціпласьці Міхаіл
Фёдаравіч ніколі не расказв аў пра сябе,
хоць меў пачэсну ю годнасьць “Заслу жанага настаў ніка школы БССР”, быў у знагароджаны шматлікімі дыплёмамі, ганаров ымі граматамі, мэдалямі. Затое зь
не зв ыч айна ю це плынёй і ду шэў н аю
шчодрасьцю ён расказв аў пра людзей,
якія знайшлі сваё годнае месца ў жыцьці,
падав аліся ў му зэі. Дзяку ючы нястомнай
шу кальнай і дасьледчай рабоце Міхаілу
Фёдарав ічу ў дало ся а дкрыць но в ыя
імёны, вярну ць і ўв екавечыць забыту ю
славу многіх людзей. Зь яго ініцыятыв ы
адкрылі многія помнікі, мэмарыяльныя
дошк і, в у лі цам нада лі імён ы героя ў ці
зна камі тых землякоў (по мнік і-бю сты
І.С.Дв арчаніну, Я.Я.Фогелю, П.Г.Пятров у, помнік І.Ю.Філідов ічу, іншыя). Д зяку ючы М.Ф.Петрыкев ічу на Д зятлаў шчыне прайшлі знакамітыя і хв алёў ныя су стрэчы в этэранаў дэыв ізіяў, якія ў 1944
годзе в ызвалялі Д зятлаў шчыну, в этэранаў партызанскага руху, сустрэча былых
падпольнікаў – сябраў КПЗБ і КСМЗБ.
Сустракаліся людзі, якія ня бачыліся дзясяткі гадоў. Асабліва хв алёў ныя былі су стрэчы маці з загіну тымі і пахаванымі на
Д зятлаў шчыне сынамі, якіх яны шу калі
шмат гадоў. Д ырэктар му зею, старшыня
раённага тав арыств а ахов ы помнікаў
гісторыі і ку льту ры, лектар тав арыств а
“Веды”, народны засяданьнік Д зятлаў скага су да, актыў ны сялькор – гэта далёка
ня поў ны пералік шматграннай і розна-
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баков ай дзейнасьці М.Ф.Петрыкев іча на
Д зятла ў шчыне. Аднак ні напру ж аная
праца , ні шматдзённыя клопаты н е асту дзі лі цеплын і яго сэр ца, шчодр асьці
душы. Усе, хто яго ведаў, хто меў шчасьце праца в аць зь ім, адзнача юць, што
Міхаіл Фёдаравіч быў па-бацькоў ску спагадлів ы і шчодры, п а-дзіцячаму адкрыты і дав ерлів ы. Ён быў дарадцам, настаў нікам у справ ах рабочых і жыцьцёвых.
З 1 985 году М.Ф.Петрыкев іч жыў у
Вільні, але не разрыв аў лу чнасьці з роднымі мясьцінамі. Раней часта прыязджаў
на Д зятлаў шчыну, потым - толькі пісаў,
у лістох дав аў парады і прапанов ы су працоў нікам Д зятлаў скага му зэю наконт
стварэньня нов ых разьдзелаў экспазыцыі. Экспазыцыя адкрылася, але ў бачыць
яе Міхаілу Фёдарав ічу было ня су джана.
6 сакав іка 1999 году яго ня стала... Ня
ста ла ч алав ека прыгожае і с ьв етлае
душы.
У маі 200 3 году ў Д зятлаў с кім гістарычна-краязнаўчым музэі адкрылася выстав а “Сьлед на зямлі”, пачэснае месца
на якой займае Міхаіл Фёдарав іч Петрыкевіч, першы дырэктар і ств араньнік му зэю. Чалав ек, які пакіну ў адметны, вечны сьлед на зямлі.
Такія прыгожыя людзі народжаны
вечнасьць тварыць,
Такія прыгожыя людзі народжаны
вечн а жы ць.

Тамара Палховіч,
навуковая супрацоўніца
Дзятлаўскагамузэю
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прапановы

Канцэпцыя разьвіцьця асноў мясцовага
кіраваньня і самакіраваньня ў
Рэспубліцы Беларусь
(укладзеная экспэртамі“Фонду імя ЛьваСапегі)
(працяг, пачатак у нумарох 1-7)
Паўнамоцтвыкіраўніка
муніцыпальнагаўтварэньня
абшчыны/гораду
1. Кіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня абшчыны/гораду зьяўляеінтарэсы насельніцтва
абшчыны/гораду ў юрыдычных угодах і ў адміністрацыйнай дзейнасьці.
2. Кіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня адказны за кіраўніцтва і кантроль за дзейнасьцю
муніц ыпальнай с лужбы. Ён рэгулюе ўласна
арганізацыюкіраваньня і разьмяркоўвае службовыя абавязкі. Ён можа захаваць за сабою
выкананьне пэўных заданьняў і рыхтоўлю пэўных пытань няў.
3. Кіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня бярэ
на сваю адказнасьць пільныя справы кіраваньня і ўжыцьцяўляе перададзеныя яму дадатковыя заданьні. У скрайне пільных пытаньнях,
разьвязаньне якіхня можа быць адкладзенае
да сьпешнага скліканьня нечарговага паседжаньня прад стаўнічага органу мясцовага самак іраваньня ці яго выканаўчага камітэ ту,
кіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня мае права прыняць уласны разьвяз замест разьвязу
прад стаўніч ага органу мясцовага самак іраваньня ці выканаўчага камітэту. Такая пастанова мусіць падавацца на зацьверджаньне на
наступным паседжаньні прадстаўнічага органу. Пастанова можа скасоўвацца, адно тады,
калі ў зьвязку зь яго рэалізацыяй ужо не паўсталі правы трэціх асобаў.
4. Кіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня рыхтуе пытаньні для абмеркаваньня ў камітэтах і
праекты пастаноў прадстаўнічага органу мясцовага самакіраваньня. Ён выконвае паўнамоцтвы ў ужыцьцяўленьні заданьняў, перададзеныхім ўадпаведнасьці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Ён ужыцьцяўляе пастановы
прад стаўніч ага органу мясцовага самак іраваньня пад кантролем прадстаўнічага органу і
з адказнасьцю перад ім.
5. Кіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня рэгулюе дзейнасьць муніцыпальных службоўцаў.
Абавязкікіраўніка муніцыпальнага
ўтварэньняабшчыны/гораду
1. Кіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня абшч ыны/гораду бярэ ўдз ел у паседжаньнях
прад стаўніч ага органу мясцовага самак іраваньня. Ён мае права і з патрабаваньня адной
пятай сябраўпрадстаўнічага органуці яе фракцыі абавязаны выказваць сваё меркаваньне ў
адным з пытаньняўпавесткі дня перад паседжаньнем прадстаўнічага органу. Кіраўнік муніц ыпал ьнаг а ўт варэ ньня абшчыны /гораду
абавязаны таксама браць удзел у паседжаньнях камітэтаў, калі таго запатрабуе бальшыня
дэпут атаў.

2. Кіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня абшчыны/гораду абавязаны інфармаваць прадстаўнічы орган мясцовага самакіраваньня пра
ўсе важныя справы абшчыны/гораду. Пра пляны і праекты прадстаўнічы орган мясцовага
самакіраваньня павінен быць у час інфармаваны пра нам еры і прапановы вык анаўчых
органаў, а таксама пра бягучы стан і зьмест
плянавых работ.
3. Абвесткі, якія абавязковыя для насельніцтва аб шчыны/гораду павінны скл адац ца
пісьмова і падпісваццакіраўніком муніцыпальнага ўтварэньня. Іначай складзеныя абвесткі
ня маюць моцы ў дачыненьні да трэціх асобаў. Калі зь якіх-колечы прычынаўкіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня не дае рады ўласнаручна падпісаць забавязальнае абвесткі, то
такая абвестка мае юрыдычную моц толькі ў
тым разе, калі яна падпісаная першым намесьнікам кіраўніка муніцыпальнага ўтварэньня і
яго другім намесьнікам.
Намесьнікікіраўніка муніцыпальнага
ўтварэньняабшчыны/гораду
Прад стаўні чы орг ан мяс цовага самак іраваньня аб ірае першага намес ьніка ў якас ьці
нам есьні ка ў агуль ных пытань нях к іраўніка
муні цыпаль нага ўтварэнь ня абшчыны/г ораду і аст атніх намес ьнікаў. Кі раўнік муні цыпаль нага ўтварэнь ня абшчыны/гораду з ьяўляе адпаведныя пэрсанальныя прапановы. У
разе, калі кі раўнік муніцыпальнага ўтварэньня абшчыны/горад уня можа выконваць сваіх
абавязкаў, да яго першага намесьніка пераход зяць паўнамоцтвы ў усіх пытань нях, якія
мус яць ўжыц ьцяўляцц а паводл е пастаноў
прад стаўніч ага органу мясцовага самак іравань ня, а таксама павод ле юрыд ычных угодаў і пытаньняў к іраваньня. Кіраўнік муніцы паль наг а ўт варэньня абшчы ны/гораду
вызначае пась лядоўнас ьць, у якой яго іншыя
нам есьнік і мог уць вы конвац ь яго абавязкі
тад ы, кал і ён с ам і яго першы нам есьнік ня
мог уць вы конвац ь сваі х абавязкаў. У паўнамоцт вы кіраўніка муніцыпальнага ўтварэньня уходзіць прыманьне на працу іншых суб’ект аў муніц ыпальнае сл ужб ы, іх падвышэ нь не ў с лужбе і зваль неньне. Павінны
выконвацца прынятыя прадстаўнічым органам штатны раскл ад муніцыпал ьных с лужбоўц аў і настанова пра агульны я прынцыпы
пры маньня на працу, падвы шэньня ў сл ужбе, звальненьня і грашовага ўзнагарод жваньня д ля м уніц ыпал ьны х сл ужбоўц аў, як ія
ёсьць у заканадаўстве Рэспубл ікі Беларусь.
Пастановыпрадстаўнічагаоргану
мясцовагасамакіраваньня,пярэчаньні
іапратэставаньне
Кіраўнік м уніцыпальнага ўтварэньня абш-

ч ы н ы /г о р а д у
можа заявіць пярэч аньне супрац ь
пас тановы прадстаўнічаг а орг ану
мясцовага самакіраваньня, калі ён
лічыць, што такое разьвязаньне пярэчыць інтарэсам абшчыны/гораду. Пярэчаньне з абгрунтаваньнем мусіць падавацца ў два тыдні. Пярэчаньне мае адкладальнае дзеяньне. Прадст аўні чы орган мяс цовага самакіравань ня
мусіць паўторна і на гэт ы раз к анч аткова
знайсьці разьвязаньне ўданым пытаньні.
Кіраўнік м уніцыпальнага ўтварэньня абшчыны/горад у можа апратэставаць пастанову
прад стаўніч ага органу мясцовага самак іраваньня, калі такая пастанова супярэчыць існаму заканадаўству. Пратэст з абгрунтаваньнем
мусіць падавацца пісьмова ў два тыдні. Пратэст мае адкладальнае дзеяньне. Калі прадстаўнічы орган мясцовага самакіраваньня пры
паўторным абмеркаваньні пакідае папярэдняе
разьвязаньне, то кіраўні к м уніц ыпальнага
ўтварэньня абшчыны/горадумусіць зьвярнуцца ў суд.
Вызваленьнеад пасадыкіраўніка
муніцыпальнагаўтварэньня
абшчыны/гораду
Кіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня, абраны насельніцтвам, можа вызваляцца ад пасады да зыходу тэрміну паўнамоцтваў грамадзянамі абшчыны/гораду.Кіраўнік муніцыпальнага ўтварэньня вызваляеццаад пасады на наступны дзень пасьля зацьверджаньня выбарчай камісіяй адпаведных вынікаў галасаваньня. Да зыходу тэрміну сваіх вычарпаных паўнамоцтваў ён атрымвае кампэнсацыю, якая
вызначаецца прадстаўнічым органам мясцовага самакіраваньня. Прадстаўнічы орган мясцовага самакіраваньня большасьцю галасоў
можа прыняць пас танову, каб кіраўнік муніцыпал ьнага ўтварэньня аб шчыны/гораду не
выконваўсваіх абавязкаўпраз увесь тэрмін адхіленьня з пасады. (Альтэрнатыва: Кіраўнік
муніцыпальнага ўтварэньня, абраны прадстаўнічым органам мясцовага самакіраваньня. Прапанова пра адхіленьне ад пасады можа прымацца толькі большасьцю галасоўусіх сябраў
прад стаўніч ага органу мясцовага самак іраваньня. Паміж складаньнем такой прапановы
і паседжаньнем прадстаўнічага органу мясцовага самакіраваньня мусіць прайсьці ня менш
як чатыры тыдні.Прапанова ставіцца на таемнаегаласаваньне без папярэдняга абмеркаваньня. Пастанова прадстаўнічага органу пра адхіленьне ад пасады можа прымацца ня менш
чым дзвюмя трацінамі ўсіхсябраў прадстаўнічага органу).
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У г э ты м вы пус ку “в а ндро ўна й с та р онкі ” Але с ь Кро й працягвае с ва е нататкі п ра
ранейшае і сучаснае Ф ра нцы і
Пасьля экскурсііна Манмартар, галоўнай мэтаю нашае суботняе вандроўкі (30лістападу 2002
году) быложаданьне трапіць на перазахаваньне
парэшткаў АляксандраДзюма (бацькі) уПантэон
(былы касьцёл Сьвятой Жэнеўевы 1764-1780 гады).
Тысячы французаўізамежныхтурыстаў
ішлі па праспэкце S. Michel
пасьля 16гадзін у
бок Пантэону.
Мы пасьпелізаняць д обрае
месца, каля
вялікіхтэлеэкранаў, за

Назаўтра зь Ліляю надумалісхадзіць уЛюўр, бо
ў першую нядзелю кожнага месяцуў Люўры ды
іншыхмузэях уход вольны. Першагасьнежня, прастаяўшы ўчарзе 40 хвілін, прайшоўшы кантроль,
мы трапілі ўзалю, дзе месьціцца даведкаі можна
ўзяцьплян музэю на францускай, ангельскай, нямецкай,гішпанскай, італійскай,галяндзкай, кітайскай ды японскай мовах.Плянаў наславянскіхмовах мы, на жаль,ня ўбачылі. Відаць,няма попыту,
бо турыстаўадсюль няшмат. Хоць турыстаў зь
іншых краін у Францыю, Парыж прыязджае ўсё
больш і больш,асабліва з Усходне-Азіяцкага рэгіёну. Угазэце “Metro” было сказана, што за 2002 год
уФранцыі пабывала 72 мільёны турыстаў.Для пар а ўнань-

стомэтраўад былога касьцёлу.Трохі далейбыла ага- ня: уГішпаніі-52, у ЗША-47. Гэта тры сусьветныя
роджаі стаяліпаліцыянты. Натэлеэкранахдавяло- лідары ўтурызме.
сябачыць буйным памерам, як хваляваўся міністар
Экспазыцыя ўмузэі разьмяшчаеццапаводле хракультуры,мармычучы сабепад ностэкст выступу. налягічнага парадкуі нацыянальныхшколаў. ЗдаСправа ад насраспачалася невялікаябойка паміж воліўшыся плянам Люўрупа-ангельску- мы распадвумафранцузамі. Першы хацеўпралезьціпраз ага- чалі свой агляд з адной з частак музэю“Denon”, дзе
роджу бліжэй да відовішча, а другі яго штурхануў, ў пакоі №13 вісіць візытоўка Люўру, знакамітая
потым доўга па-савецку дзёр горла і нарэшце “Джаконда”. Кажуць, што пакоі, дзе яе вешаюць,
ўдарыў.Калізавадатар пачаўапраўдвацца перад па- раз-пораз мяняюць.Аўтар “Джаконды” Леанарда да
ліцыяй,не паніжаючы голасу, публіка чыніла яму Вінчы сёньнякоіцца ўКапэле СьвятогаГубэрта замвоплескі.На жаль,ні Ёнасні Рая,валодаючы фран- куАмбуаз. Каб сфатаграфаваццаз МонайЛізаю цускаю моваюне зразумелі,чамубітукулюдзі пляс- трэбавыстаяць яшчэаднучаргу,дзякуй Богу,на гэты
калі.Паліцэйскіявельмі тактоўназгладзілі канфлікт, раз ўзяўфотаапарат. Маладаямасквічка пачуўшы
нікогане забралі ў пастарунак, хоць за сто мэтраў роднуюмову, спыталасяці не з Масквы мы прыеад інцыдэнту стаяўпрэзыдэнт Францыі з сваімі халі.Ліля адказала, дзей мы з Парыжу.Пасьля няміністрамі. Калядзевятнаццаці гадзінзайграла му- даўнага інцыдэнтугаварыць па-расейскузь незнаёзыка, загучалібубны, павуліцы ішлідзясяткі артыс- мымі, нявельмі хацелася.У музэідзень праляцеў
таўпаказваючы тэатралізаваныя ўрыўкізь неўміру- хутка,удалося пабачыцьі сфатаграфавацьусе шэчыхтвораўА.Дзюма. Відовішчагэтае адбывалася дэўры мастацтва, пазначаныяўпляне.
пры каляровым подсьвецевуліцы іПантэону. Прох
6 сьнежня,даехаўшы на трэцяй лініі мэтро да
А.Дзюма суправаджаліна прыгожыхконях мушке- станцыі“Pere Lachaise”, зрабіўэкскурсію на сусьтэры.Пасьля выступуміністра культуры вельмі доў- ветна ведамыямогілкі Пэр-Ляшэз, якія, дарэчы,зайгаі нуднагаварыў прэзідэнт Шырак, мы яго добра маюцьладны абшар.З прозьвішчаўлюдзей, пахабачылі без тэлеэкранаў. Колькі чалавек у дарагіх ваных тут, можна ўспомніць геаграфію і нашае
строях, якія стаялі каля нас, недачакаўшыся скан- Зямлі.А дзе-якіяфамільныя грабніцы - запраўдныя
чэньнявыступу Шырака зышлі. Потым была хва- творы мастацтва, кожнуюзь якіхтрэба разглядаць
лёўная музыка, пад канец прасьпяваўхор.Труну з асобна. Ведаючы колькі слоўпа-француску, надупарэшткаміА. Дзюма пры ганаровайварце ўсталя- маўся запытаццаўінтэлігентнагафранцускага дзядвалі на тры дні ўзаліПантэонудляаглядулюдзей. ка, дземагілы А.Бальзака, Г.Апалінэра (КастравіцПазьней яеперанясуць ускляпеньне, дзеляжаць па- кага),Э. Піяф,Ж.-Б. Мальера, Расіні, В.УрублеўскарэшткіВ.Гюго ды Э.Заля. Непадалёк кояцца Нобэ- га, Я.Дамброўскага. Француз адклаўпарадкаваньлеўскія ляўрэаты: Марыя Складоўская-Кюры і яе не магілы сваякоўі з задавальненьнем правёўмяне
муж, П’ер Кюры. Кажуць, што Марыязьяднала ўсіх праз клады, паказаўшы куды больш,бо нястала назнакамітых мужчын, якіязнайшлі тут свой апошні ват кадраў, каб усё сфатаграфаваць.Пахаваньне В.
спачын.А мы пасьля 1986году ніколіне забудземся Урублеўскага адшукаўдванаццатага сьнежняз дапра адзінку вымярэньнярадыёактыўнасьці, назва- памогаю пляну,які даліўадміністрацыі могілак. Генуюна чэсьць Кюры. У Пантэоне ляжыцьпрохЖ. нэралаЯ.Дамброўскага адміністрацыяне знайшла
Русо, Вальтэра (Мары Франсуа Аруэ), А.Франса, нават праз кампутар. Дзякуючы францускім уладам
Ж.Жарэсаі шмат іншыхславутасьцяў,якія асабліва магіла В.Урублеўскагапад нумарам 37 з 1908 году
заслужылісяперад Францыяй.У верхняй залі Пан- пад дзяржаўным наглядам. Тут заўсёды гвазьдзікі.
тэонуна сьцяне выбіта прозьвішча іГіёма Апалінэ- Напісы на пліцепа-францускуі па-польску. Можа
ра, хоць ведама, што ёнпахаваны на могілкахПэр- пакладзеныя бел-чырвона-белыягваздзікі напомЛяшэз.
няць ямуі пра Бацькаўшчыну?
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Перад самым Раством аглядаў“Гранд Опэра”, будаваную ў1861-1867 гадох.Гэта найвялікшы ўсьвеце тэатар, плошча якогабольш за 11 тысячкв. мэтраў. Цікава,што стольвідоўні размалёўваласяў1966
годзенашым суайчыньнікам М.Шагалам. Супраць
Люўру, набудынкустарэйшаганацыянальнага тэатруФранцыі “КамэдзіФрансэз”(з 1680году) сфатаграфаваўшыльдуз Мальерам. Павяртаньні дадому, каляшыкоўнага гатэлю de Villeзрабілі штучны
каўзель(каток). Мэталёвыяслупы каляяго абгарнулі “бярозаваю карой”, павесілі памаляваныя ў
белы колергалінкі ілямпачкі. Пакаўзялі сьлізгалісяна канькохбольш арабы,нэгры, кітайцы і францускія дзеці.
У Францыізадарма выпускаюцьсоткі газэт і часопісаў, якіяможна ўзяць амаль што на кожнайвуліцы кожнага гораду.Таму “саюзьнікі”выкарыстоўваюць гэтыя выданьні замест абрусаў.Газэты і часопісы Figaro можнакупіць, аможна простаўзяць задармана станцыімэтро Galeni.Тым часам унас
дарма могуць даць “Советскую Белоруссию” хіба толькіперад прэзыдэнцкімі
выбарамі. Чытацьза так прэсу з цэлага сьвету можна ўбібліятэках,
разьмешчаных усучасных будынках,бо дзяржавадбае пра
сваю культурную будучыню.
Прыкладам, бібліятэкацэнтруПампідумесьціцца ў
ультрамадэрновым будынку,збудаваным яшчэў1976
годзе.Чаргаўсоткічалавек тут звыклая рэч. У чарзе
можна ўбачыць панкаў (чамусьці найчасьцей з
Польшчы), бамжоў, але найболей студэнтаўі выкладнікаў.На плошчы,каля бібліятэкі заўсёды выступаюцьрозныя самадзейныяартысты, тамутут тусуеццашмат моладзі.Усё культурнаі цывілізавана,
каліне зважаць, як некаторыя хітрыя афрыканцы
без чаргі лезуць праз агароджуў бібліятэку.
Адначаснабібліятэка прымаебольшзадзьве тысячы наведнікаў.Сюды дамаўляюццана сустрэчу
многія нашыя “саюзьнікі”. Узаляхна трох паверхахсоткі сучасных кампутараў. Людзі чытаюць,
пішуць, слухаюць кампакт-дыскі з цэлага сьвету,
глядзяцьнацыянальныя каналы ЗША, Эўразьвязу,
Японіі, Кітаю(акрамя былогасоцлягеру). Задарма
можнабраць цікет на працуў інтэрнэце(толькі забараняеццаглядзець парнаграфію).
Я нятрачу надзеі, што і ўнас праз колькі гадоў
пабудуюць новыя бібліятэкі, падобныяда Парыскіх. У чытальнай залі ёсьць кніжныя аддзелы
дзясяткаў краінсьвету. Ў аддзеле № 883 - кнігі Беларусі і Ўкраіны, ўаддзеле № 882 - Расеі, № 884 Польшчы. Што ж тут можа пачытаць беларусу?
Кнігі В. Быкава па-расейску ўрасейскім аддзеле.
У нашым аддзеле- кнігі А. Адамовіча, П. Броўкі,
З.Бядулі - ізноў жа, усё па расейску. “Найноўшыя”
кнігі - П. Броўкі 1- 4 тамы 1981 годувыданьня, у
Маскве. Былонекалькі беларускіхслоўнікаў, малая энцыкляпэдыяБССР 1978годувыданьняўтрох
тамох. Украінскаястарая энцыкляпэдыя- удвухтамох. Украінскіхкніг таксаманяшмат. Затое кніг на
расейскай мове, як і па-польску,тут паддастаткам.
Хочацца запытацца,няўжо цяжкабеларускамупасольству ўПарыжы падаравацьновую энцыкляпэдыю Беларусі і зь дзесяць новыхкніг?Чамунашыя
“дзяржаўнікі” не бяруцьпрыкладу з расейскага пасольства ўБеларусі, якоепадаравала гімназіі№1 у
Гародні з паўтысячы расейскіх кніг. Ці, можа, яны
думаюць,што беларускіаддзел уПарыжы мусіць
папаўняць ”саюзны“ ўрад з Масквы?
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Б е л а ру с ы Б ел а с т о ч ч ы н ы
ў в ы б а ра х п а с ь л я 1 98 9 г о д у
“ СЛ ” працяг вае рэтрас пэктыў ны аг ляд у дзелу беларус аў Белас точчыны ў выбарах
рознаг а роўню ў Поль шч ы апошніх пятнаццаці гадоў. Упэ ўнены, што аналіз Міх ас я Андрасю ка будзе ці кавы ў сі м, хто ці кавіцца г рамадзка- палі тычным жыць цём беларус аў у
блі зкім зам еж жы. Як заў сёды, зах оў ваем с тыль і правапі с аў тара.
Парляменцкiявыбары1997
Да чарговыхпарляментарных выбараўу 1997
годзебеларусы выйшлi ў трохкамiтэтах. Беларускае грамадскакультурнае таварыства з Саюзам левых дэмакратаў, Яўген Чыквiн паклiкаў
свой к амi тэ т Stowarz ys zenie Sіowiaсs ki ej
Mniejszoњci Narodowej– Prawosіawni, ( Аб’яднанне славянскайнацыянальнай меншасцi праваслаўныя), а Беларускi саюз, змясцiўшы свайго
прадстаўнiка Яўгена Вапу на спiску Унii працы,
у каалiцыi менавiта з гэтай партыяй. З пункту
гл ед жання б ел аруск iх дэ макраты чных
арганi зацыяў (менавiта яны i аб’ядналiся ў
Беларускi саюз), такi ход паказаўся вельмi трапным. Унiя працы ўтой час была ўпольскiм парляменце, адавыбарчыя меркаваннiпаказвалi на
поспеху актуальныхвыбарах. Штотаксама важнае i Беларускiсаюз i Унiя працы адклiкалiся да
адныхi тыхжа дэмакратычныхвартасцяў. Партыя
з левым ухiлам, але без камунiстычнай спадчыны здавалася таксама ўспрымальнай беларускамуэлектарату. Аднак якраз гэтыявыбары давялi
да значнай кансалiдацыi польскай палiтычнай
сцэны. Паколькi раней упольскiм парляменце
было пад дзесяць невялiкiх партыяў,зараз электарат выказаўся за самыя яркiя так з левага, як i
правага боку. Пераможцамi выймшi перш за ўсё
правыя сiлы аб’яднаныя ў Выбарчую акцыю
Салiдарнасць, атаксама Саюз левыхдэмакратаў.
Невялiкiя партыi, у тым лiку i Унiя працы не
пераадолелi пастаўлены выбарчым законам
пяцiпрацэнтны парог. Яўген Вапа узяўшы 2023
галасы,апынуўся на другiм месцы свайго спiска,
але ўПарлямент, як i ўся Унiя працы не ўвайшоў.
Знайшлiся ўСойме беларускiя прадстаўнiкi старойнаменклятуры, хто балатаваўся ад левыхдэмакратаў. Дзяк уй знакамiт аму рэ зул ьтату
Владзiмежа Цiмашэвiча, сталi пасламi Сяргей
Плева (2135 галасоў) i Ян Сычэўскi (1688 галасоў). Выбары ўСенат традыцыйна ўжо выйгралi
кандыдаты каталiцкага электарату(Ян Хойноўскi
132 000 галасоў). За беларускага кандыдата
Мiхала Кандрацюка галасавалi 27 482 асобы.
Выбарчы камiтэт славянскiхменшасцяў набраў 13 632 галасы i таксама апынуўся ўпройгрышы.
Вартасказаць, што пасля гэтыхвыбараў шмат
якiя партыi перасталiiснаваць, або рэзка змянiлi
свой накiрунак. Як прыклад менавiта Унiя працы, якая выратоўваючыся ад небыццяпайшла на
поўнае каал iцы йнае супрацоўнiцт ва з
посткамунiстычным Саюзам левыхдэмакратаў.
Выбарыўсамакiраванне 1998год.
Парляменцкiя 2001
Як iчатыры гады раней, на Беласточчыне не
паклiкаўсяадзiн беларускiкамiтэт, якi б каардынаваў працу камiтэтаўлакальных. У Беластоку
Праваслаўны выбарчы камiтэт пайшоўда выбараў укаалiцыi з левымi дэмакратамi.Камiтэт называўся BKS Lewica i Niezaleїni Razem, атрымаў
25 тысяч галасоў утым лiку 8 тысяч праваслаў-

Музэй і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы, 2001 г.
ныя,гэта пералiчыласяна 18мандатаў (праваслаўныя8). УБельскуПадляскiм надалей спрацавала Бельскаякаалiцыя (СЛД,Беларускi выбарчы камiтэт iСаюз украiнцаўПадляшша). Перамагла яна ў выбарах (17 з 28 мандатаў, утым 7
беларускiкамiтэт), абурмiстрам на чарговыя чатыры гады астаўся Андрэй Сцепанюк ад Беларускага камiтэта. УГайнаўцы Беларуска народны выбарчы камiтэт прыступiўда выбараўяк самас тойная структура. Н екаль кi сл оў ч аму
Беларусканародны.Менавiта таму,што камiтэт
зас ноўваўся як нефармал ьная каалiцы я з
Польскай сялянскай партыяй ПСЛ. Нефармальная, бо поль скi выбарч ы зак он з абараняе
каал iцы ю мi ж пал iты чнымi партыямi а
грамадскiмi выбарчымi камiтэтамi. Гайнаўскiя
сябры ПСЛ знайшлiсятады на выбарчыхспiсках,
як прыватныя асобы, а пры тым, гэта ж упрынцыпеправаслаўныя беларусы.
Камiтэт рэкамендаваўсваiх кандыдатаўуРаду
горада i павета, а таксама, вяртаючыся да вытокаў, да 1990га, у некаторых гмiнах Гайнаўшчыны. Здабываючы 1767 галасоўi 7 з 28 мандатаў у
горадзе, Беларускiкамiтэт паказаўся як трэцяя
сiла за левымi дэмакратамi i Салiдарнасцю.
Паколькi пася выбараў нiякi камiтэт не быў у
змозе сам узяць уладу,мiж беларусамi а левымi
дэмакратамiбыло падпiсанакаалiцыйнае пагадненне. У рэзультаце Беларускi камiтэт атрымаў
магчымасцькiраваць горадам.
Ад б еларуск ага камi тэта бы ў паклi каны
наместнiк бурмiстра i старшыня рады. У Раду
гайнаўскага павета ад Беларускага камiтэта
ўвайшлi пяць асоб. Перамаглi тут левыя дэмакраты (16з 25 мандатаў) i менавiта яны ўзялi ўладу.
Хаця, прымушаныя сiтуацыяй у радзе горада,
аддалi адно месца ўпяцiасабовым праўленнi).
У гмi нах Гайнаўшчы ны, ад Бел арускага
камiтэта выступалi 29 кандыдатаў. Паспяхова
прайшлi выбары дзесяцьасоб. Гэтаняшмат, значэнне радных з увагi на факт, што ў паасобных
радах апынулiсяяны ўменшасцi таксама нельга
перабольшваць.Аднак важнае усвядомасць вяс-

ковагаэлектаратувяртаўсябеларускi фактар.
У 1998 адбылiся таксамаўпершыню выбары
ўваяводскiя соймiкi.У гэтыхвыбарах баларускiя
камiтэты непрынялi ўдзел. Паасобныя кандыдаты перш за ўсё ад старой, камунiстычнай яшчэ
наменклятуры знайшлiсяна спiскахСаюза левых
дэмакратаў. Такiм чынам знайшоўсяўПадляскiм
СоймiкуЯн Зенюк,царкоўнабеларускi дзеяч.
Перад самаўрадавымi выбарамi 1998га года,
радыкальна мяняючы фронт,актыўную прапагандуўкарысць Левыхдэмакратаўправодзiў Яўген
Чыквiн раней незалежны кандыдат праваслаўных камiтэтаў. I ў чарговыхпарляменцкiхвыбарах, у2001 годзе, праваслаўныя камiтэты ўпершынюне пайшлi самастойна. Яўген Чыквiн паспяхова балацiраваўся ўСойм ад левыхдэмакратаў. У групе сваiхпартыйных калег набраўдругi,
за Владзiмежам Цiмашэвiчам рэзультат. Як канды даты ў Сенат ад левых д эмакрат аў
прадбачвалiся два беларусы, дарэчы утой час
паслы ўСойм Сяргей Плева i ЯнСычэўскi. Аднак апошнi, у рэзультаце выклiканага падчас
паб ыўкi ў Меск у скандалу, быў выкiнут ы з
партыйнага спiска. Паклiкаўшы ўласны выбарчы камiтэт прабаваўувайсцi ўСенат насваю руку,
алебез поспехаў. У 1998 правакаталiцкiя кандыдаты на Падляшшы, упершыню прайгралi змаганне за Сенат. У гэтых выбарах Сяргей Плева
набраўкаля ста дваццацi тысяч галасоў, што
ўспрымалася, як агромная сенсацыя.
У м аштабе к раiны ў выбарах перамагла
каал iцыя СЛДУнiя працы. Дапамог тут i правы бок, рассыпаўся дробным макам i пайшоў
да выбараў дзесяткам малаважных груповак.
Беларускiя дэмакратычныяарганiзацыi, рэальна ацанiўшы свае магчымасцi, угэтых выбарах не прынялi ўдзел. Маральную падтрымку атрымаў адно с таршыня Беларускага аб’яднання студэнтаў Андрэй Карчэўскi, як i канд ыд аваў у С ойм ад У нi i Воль насц i .
Без вынi кова, бо якраз г этая партыя ў 2001
г од з е апынулас я ў вел ьм i с к л ад аны м
становiшчы.

Гарадзенскае аддзяленьне ГА «Фонд імя Льва Сапегі»

край, ты мой край

абшар
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Бераставіцкі раён – колішняя частка Ваўкавыскага
павету, край урадлівае зямлі. Можа таму некалі ў
гэтым рэгіёне так шчыльна разьмяшчаліся
прыватныя маёнткі зь сядзібамі. Зазвычай такія
фальваркі складаліся з дому, гаспадарчых пабудоў,
якія атачалі парк з садам.
Да сёньняшняга часу праз віхуры войнаў і часу ацалела
няшмат, тое ж, што ёсьць - патрабуе рэстаўрацыі. Будзем
спадзявацца, што надыдзе пара, калі мясцовая ўлада
возьмецца за адбудову помнікаў архітэктуры.
Сярод даўны хпрыватнаўласьніц кіх сядз ібаўназавем наступныя.
Кватары, якія ведамыя зь 17 ст., належалі родуГліндзічаў. Уладаньнік
маёнтку Антон Глі ндзіч быўарыштаваны ў1963 годз е за ўдзел у нацыянальна-вызвольным паўстаньні, учас сь ледзтва ён памёр у Ваўкавы скай т урме. Да гэт ага часу гэт ая асоба не ўшанаваная. У Мак араўцах бы ла сяд зіба Хрусьці цкіх; у Мал ой Бер аставіцы – Ваўкавыцк іх, апошняга яе ўладаньнік а забі лі ў1939 г.; у Масал янах – с ядзіба (1830-ы я) з паркам (19 ст.), якая належала Бісьпінг ам. Цік авыя
сядз ібы былі ў Мурав ане (канец 18-1-я пал. 19 ст.), яна д а 1858 г.
належала Ю ндзілам, а пасьля ажно да 1939 г. – С олтанам; Старым
Двар цы (19 ст.). Назвы некат орых сёньняшніх вёс ак, ведамых з 16
стаг оддзя паходзяць ад прозьві шчаў іх уладаньнікаў – Мацеевічы,
Станевічы, Ярмолічы.
У канфэсійным пл яне насельніц тва раёну сёньня складаецца пераважна з праваслаўныхі кат алікоўрымска-каталіцкаг а вызнаньня.

касьцёл у Бераставіцы

царква ў Алекшыцах
Сезяноўскім); к асьцёл Уз ьвіжаньня Сьв. Крыжа ў Макараўцах (1795,
быў пабудаваны побач зь сядзібаю Хрусьціцкага); малабераставіцкі
касьцёл Сьв. Антоні Падуанскага ( 1851-63, пабудаваны з фундацыі А.
Ваўкавыцкага). Асобная гаворка пра велічны касьцёл Візытацыі Дзевы Марыі ў Вялікай Бераставіцы. Пабудаваны ён быўкаля 1615 г. з
фунд ацыі Геранім а Хадк евіча. У 1741 на перабуд ову храмаў грошы
выдаткаваў кракаўск і кашталян Юры Мнішак. У 1794 г. пры к асьцёле
быў шпітал ь, які заснавала Ю. Патоцк ая, у другой пал. 18 – першай
пал. 19 ст. дзеіла школа. У касьцёл е захоўваўся абраз (1797-1807), які

касьцёл у Малой Бераставіцы
Да с ярэдзіны 19 ст. у рэг іёне, як і ў усёй Заходняй Беларус і, было багата ўніят аў. Прыкладам , Мары яна Бі сьпінг фундавала ў 1796 пабудову ўніяцкай царквы ў Масалянах (захавалася, цяпер праваслаўная).
Пералічым сама ведамыя на Бераставіччыне храмы, якія ёсьць. З
праваслаўных цэрк ваў гэт а Сьвята-Пакроўская ў Алекшыцах (186571), Сьвят а-Уьпенская ў Голь нях (1903), Крыжаўзьві жанская ў Клепачо х (1885), Дз ьмітры еўская ў Мал ой Бер астав іцы (1866). З каталіцкіх пабудоўможна вылучыць наступныя: касьцёл Ушэс ьця Дзевы Марыі ў Вялік іх Эйсмантах (1850, з аснаваны ксяндзом Міхалам

царква ў Масалянах

намаляваўФранцішак Смуглевіч.Пад касьцёлам крыпта зь дзевяці злучаны х памяшканьняў. Некалі ў сутарэньнях быў с аркафаг з сэ рцам
гетмана Яна Караля Хадкевіча. З 1866 г. храм перадалі праваслаўным,
пась ля 1918 г. вернулі каталік ом. Пасьля другой с усьветнае вайны зачынілі, пазьней саветы прыстасавалі пад тытунёвую краму. Толькі ў
1990 г. касьцёл аддалі верні кам, але ў 1992 г. храм моцна пашкод зіў
пажар. Сёньня, калі ў Беларус і ідзе адбудова мног іх хры сьціянскіх
сьвятыняў, сродкаўна рэстаўрацыю велічнага бераставіцкага помніка
дойлідз тва, на жаль, пакуль што не стае.
Падр ыхтаваў Уладзімер Хільман овіч, фота аўтара
Гарадзенскае аддзяленьне ГА «Фонд імя Льва Сапегі»

Партрэты
знаных і нязнаных…
Беларускіпісьменьнік зьВільніАндрэй Чэмер (Аляксей Анішчык) часьцякомнаведвае Гародню.Тутусвой часна сходзе
грамадзкасьціпрэзэнтавалікнігу “ВыбраныяБогам”,прысьвечануясусьветна ведамамувучонаму,ураджэнцуНаваградчыны
БарысуКіту.Цікавасьцьтутбытныхпрыцягнулітаксама
зборнікіАндрэя Чэмера “Наваградзкая гімназія” і“Сяргей
Хмара”.

Нов ы тв ор Андрэя Чэмера “Партрэты” - пацьв ярджае яго адданасьць даку мэнталістыцы. 400 старонак запоўненыя
рэдкімі здымкамі, допісамі пра в едамых
людзей: братоў Юрку і Ляв она Луцкевічаў, магістра Янку Шу тов іча, Яна Це-

ханоў скага, Паўла Кару за, Аўгена Калу бов іча, а рхіма ндрыта Льв а Гарошку,
Янку Багданов іча, Пятра Орсу, Пятра
Конюха, Леаніда Му рашку …
Кніга ня толь кі ў спамі н пра лю дзей,
якіх Андрэй Чэмер ведаў з дав аеннага і
в аеннага часу. Цёплыя словы ён адрасу е
Станіслав у Шу шкев ічу, Максіму Танку,
Уладзімеру Караткев ічу, Віктару Роў дзе,
Казімеры Пру нскене, Міколу Ермалов ічу , Р ыго ру Ба раду лі ну, шматлік ім
“літоў скім” беларусам.
Ёсьць у кнізе частка, дзе аў тар мімаходзь успамінае і св аё пражытае. Гэта сав ецкі ГУЛАГ, на які яго засу дзілі (нарыс
“Зьв яр’ё”).

- Як ты бачышбудучынюнашаедзяржаўнасьці і этнасу?
Гэта пытаньне, на якое адкажа сам белару скі народ, у яго руках лёс культу ры, сёньня і ў буду чні. Самыя белару сы ў Белару сі
му сяць в ызначаць гэтыя шляхі. Спадзяюся,
калі хто зьв ернецца да архіў ных падшыв ак
“Св айго Ладу” праз 50 ці 100 гадоў, ён зразу мее сёньняшнія праблемы, але, в еру, іх ня
будзеў наступнасьці.

Віленскаму Беларускаму му зэю аў тар
прысьв яці ў пу блікацыю “Бе лару ская
Мэк ка ”. Кр ыў дн а, што на ш на ро д
страціў каштоў ныя рэчы, зьбертыя патрыётам і п алітычн ым дзея чам Ів анам
Лу цкев ічам. Ні літоў цы, ні расейцы не
пару піліся пра сьведчаньні белару скае
даўніны. Ім наша памяць не спатрэбілася. Не спатрэбілася і сав ецкім белару сам зь Менску. Замест дапамогі арыштавалі і заслалі ў лягеры дырэктара му зэю Янку Шу товіча. Так і прапала яскрав ае сьв едчаньне белару скае міну ўшчыны. Засталіся толькі дв а тамы інв энтарна е кнігі, дзе пералічаны зда бытак
му зэю. Крыў дна і балюча чыта ць тыя
радкі. Там было шмат экспанатаў, зьбертых у нас, на Гарадзеншчыне…
Пра Гарадзеншчыну Андрэй Чэмер успамі нае ча ста. Многія героі я го кні гі –
у р аджэ нцы ту тэйшых мя сці н, я к і ён
сам. Іншыя ту т выяв ілі свае найлепшыя
якасьці. Так, в ыкла днік Гарадзенскага
пэ дінс тыту ту Б рані слаў Андрэев іч
Ржэў скі ў канцы 40-х напісаў заяв у ў
Маскв у з прапановаю ву чыць студэнтаў
па-беларуску. Замест адказу яго арыштав алі і засу дзілі на 10 гадоў лягераў
Д убраўлягу (Мардов ія). Па рэабілітацыі
на ранейшае месца работы яго не ў зялі.
Такія в ыданьні ка штоў ныя тым, што
даку мэнтальна расказв аюць пра лёсы
людзей. Шмат каго ў жо няма на гэтым
сьвеце. А памяць пра іх жыве, дзяку ючы няў рымсьлів ым дасьледнікам. Андрэй Чэмер з гэтай слаў нае кагорты.
19 ліпеня шаноў наму Аляксею Сьцяпанав і чу Анішчыку (Андрэю Ч эмеру )
спаў няецца 81 год. Здароў я Вам і надзейных паплечнікаў !
Гародню літаратар нав едаў на пачатку чэрв еня гэтага году.

Распытваў Віктар Сазонаў

Антон Лабовіч

Яўген Вапа: “Спадзяваўся дзед на
мёд – то лёг спаць ня еўшы”
(закан чэньн е, п ачатак н а с.3)

-Імя ЯўгенаВапы добраведамае з таго
часу, калі сканаўСССРі адкрылісямежы...
Длянашага Белару скага Зьвязу в ельмі
важнае спрыяньнебелару скай культу ры ў
Польшчы. ГрамадзянеПольшчы мусяць у бачыць, што нашая ку льту ра, нашыя дзеячы
гэтаксама цікавыя, як і эў рапейскія. Спрыяньне беларускай культу ры, літарату ры,
людзям - адзін з найважнейшых кіру нкаў
нашае дзейнасьці. Адсюль вынікаюць цесныя кантакты з Беларусьсю арганізацыяў,
паяднаных у Белару скім Зьвязе. Кожная мае
свае сяброўскія дачыненьні з грамадзкімі
арганізацыямі Белару сі: пісьменьнікі зь
пісьменьнікамі, гісторыкі з гісторыкамі,
моладзь змоладдзю. Д зяку ючы гэтаму ўсталяв алася шмат цесных і дзейсных кантактаў.
Д умаю, што мяжа, якая паў стала паміж
Белару сьсю іЭўразьвязам, можа паслабіць
кантакты, але не разарваць. Аднак, дзе б ні

жыланацыянальнаяменшасьць, яна няможа
разьв язв аць глябальныя ці стратэгічныя
праблемы дзяржавы. Нацыянальная меншасьць ня можа істотна дапамагчы мэтраполіі –наадв арот, падтрыму вымагае дыяспара. Пра гэтау Беларусібольшасьць ня хоча
ду маць. У нацыянальных меншасьцяў іншая
місія: яны найлепшыя паслы дзяржав ы ў
чу жых краінах.

бюлетэнь «СВ ОЙ ЛАД»
выхо д зіц ь 1 ра з у ме сяц
накла д 299 асоб нікаў
для н утранога карыста ньня
распаўсюджваецца задарма
пры перадруку спасылка
аба вязко вая
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