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Інфармацыя аб падзеях з культурнага жыцьця беларускіх суполак: 70-годдзе 

Згуртаваньня беларусаў Канады (выступы сп. І. Сурвіла, В. Іпатавай, П. 

Мурзѐнка), спектакль “Вуліца Геніюш” (Таронта), паэтычна-музыкальная 

вечарына (Атава), беларускія святы ў Іркуцку. 

70-годдзе Згуртаваньня беларусаў Канады 

27 кастрычніка 2018 года ў Беларускім грамадка-рэлігійным цэнтры, у Таронта, 

адбылася ўрачыстасць з нагоды 70-годдзя Згуртаваньня беларусаў Канады. На гэту 

падзею сабралася даволі шмат народу, асабліва была заўважна шматлікая 

прысутнасць дзяцей разам з іх бацькамі, якія па-сапраўднаму і шумна стваралі фон  

святкаваньню. Як аказалася пазьней, дзеці былі ўдзельнікамі канцэрта, і 

прадстаўлялі юнацкую групу фальклѐрнага гурта “Яваровыя людзі” (кіраўнік сп. В. 

Кавалѐва). На свята прыехала сп. І. Сурвіла, старшыня Рады БНР, а таксама 

дэлегацыя з Атаўскага аддзела ЗБК. 

Па традыцыі свята пачалося з урачыстай часткі, якая складалася з прамоў сп. І. 

Сурвілла, сп. А. Лявончанка, старшыні ЗБК, зачытаных віншаваньняў ад 

Згуртаваньня беларусаў свету “Бацькаўшчына”, ад Беларуска-Амерыканскага 

З’адзіночання, ад сп. З. Пазьняка, лідэра Кансерватыўна-хрысціянскай партыі, з 

выступаў былых старшыняў ЗБК, сп. Н. Дробінай (1998-2001), сп. П. Мурзѐнка 

(2001-2005), сп. Д. Ельяшэвіча (2005-2009, 2014-2017), сп. В. Шаўчэнка (2009-

2014). Прадстаўленыя тэксты выступаў змешчаны ніжэй.  Найбольш значнай 

падзеяй урачыстай часткі стаўся відэафільм, прысвечаны гісторыі ЗБК 

(падрыхтаваны сп. В. Шаўчэнка). 

Пасля перапынку, падчас якога прысутныя маглі падсілкавацца смачнымі стравамі, 

падрыхтаванымі арганізатарамі адбыўся святочны канцэрт. 

Шмат было сказана ўжо добрых слоў у адрас сп. Віялеты Кавалѐвай, арганізатара і 

мастацкага кіраўніка фальклѐрнага гурта “Яваровыя людзі”. Не пабаюся сказаць, 

што юбілейны канцэрт, які  цѐпла і ўрачыста быў успрыняты публікай, гэта цалкам 

заслуга сп. Віялеты. А як інакш можна ўспрымаць узнѐсласць і радасць ад 

выкананьня беларускіх песьняў дзеткамі, якія прыйшлі на сьвята. Смела і 

падрыхтавана тузін дзяўчатак і хлопчыкаў спявалі і захаплялі гэтым зал. Не менш 

авацый атрымалі і дарослыя выканаўцы гурта, якія не толькі стваралі многагалосны 

і святочны эфір у залі, а і яшчэ запрашалі патанцаваць побач з музыкам сп. 

Жвалікоўскім. 
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Пасля сканчэньня свята з радасьцю і сумам падумалася. Ну вось – 70 гадоў 

адзначаецца такое сьвята, людзі з Беларусі ўсѐ яшчэ мігруюць у пошуках лепшага 

жыцьця (сумна), і ў той жа час яны маюць магчымасць прыткнуцца да свайго, 

роднага далѐка за мяжой (радасна). 

 
Дзіцячая група гурта “Яваровыя людзі” 

 

 
 

“Яваровыя людзі” (мастацкі кіраўнік Віялета Кавалѐва) 
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І. J. Survilla: VYSTUP NA SVIATKAVANNI JUBILEJU ZBK  

                               Taronto, 27-ha kastryčnika 2018 h 

         

 

Dastojny Uladyka Sviataslau, Šanounyja hosci, Darahija Siabry, 

 

 Ad imia Rady Bielarskaj Narodnaj Respubliki, vitaju usich nas z 

Jubilejem Zhurtavannia Bielarusau Kanady.  

 

 Jak i uva usich inšych krainach, kudy los ich zakinuu, Bielarusy pavajennaj chvali 

imihracyi u Kanadzie  chutka pasla svajho pryjezdu zjadnalisia,  pierad usim kab razam 

pracavac na karysc bielaruskaha narodu i razam zmahacca za niezaleţnasc  

Backauščyny.  

 

 Navat kali, u zaleţnasci ad svaich palityčnych pohladau, tvaryli u krainie 

niekalki bielaruskich arhanizacyjau, usie jany byli viernymi  idealam 25-ha Sakavika,  

usie staralisia stvaryc  “svaju Bielarus” na čuţynie. Ad samaha pačatku, zamiţ 

zabiaspiečvac ulasnaje isnavannie, jany bralisia za zdabyču svaich sviatyniau i 

hramadzkich centrau. U adnym z ich my sviatkujem sionnia naš siamidziesiaty Jubilej.   

 

 Pakolki balšynia našych pieršych imihrantau, bielaruskich Kanadyjcau,  adyjšli uţo u 

lepšy sviet,  chaciela-b paprasic Vas ušanavac chvilinaj maučannia ichnuju pamiac.  

  

Dziakuju! 

 

 Chacia ja u hetaj zali   zdajecca najstarejšaja siabrouka ZBK, pryjechali my  z 

siamjoju u Kanadu dvaccac hadou  pasla pieršaj  chvali bielaruskaj emihracyji.  Ale jašče 

uspieli paznac balšyniu “starejšych”. Pismiennika Kastusia Akuku z siamjoj, Alesia i 

Olu  Hrycukou, Dra Barysa Rahulu (jaki nikoli nie admaulau  lačyc surodzičau  i 

finansava pamahau  Carkvie i Zhurtavanniu),  našuju dentystku Raisu Ţuk-Hryškievič, 

(jakaja arhanizavala usie kulturnyja emprezy u hetym centry i byla šmat razou staršynioj 

ZBK),  jaje muţa  i Staršyniu  Rady BNR  Vincuka  Ţuk-Hryškieviča,  Mikolu i Maryju 

Hanko, (jakija prysviačali uvies svoj volny čas  bielaruskamu ţycciu u 

Toronto),  Kasciukievicau, Cielešau, Antona Markieviča, Mikolu Šusta, (jakoha vyraby z 

salomki  vystaulalisia na usich bielaruskich  vystaukach, i  jašče visiac na scienach 

našaha centru), cudounuju siamju Valentyny i Michasia Paškievičau,  Arsienia Monida, 

Barysa Kirku,  nu i biezumouna Uladyku Mikalaja i šmat šmat inšych.  
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Kali my pryjaţdţali z Atavy u Taronta, kab pamahčy  našym “tutejšym” štosci 

sarhanizavac - u 1972-m hodzie byli u Taronta 12 razou, - zachaplalisia achviarnaj pracaj 

i patryjatyzmam našych surodzičau. Z Svajho boku, u Atavie, dzie my byli douhija hady 

adny - pradstaulali jak manli našuju hramadu na miţnarodnaj arenie.  Aktyuna pravodzili 

“palityku prysutnasci” u hramadzkim ţycci stalicy, kab usie viedali, što my isnujem.  

 

 Našaja hramada miela vialikaje ščascie kali pačali pryjaţdţac  u dzievianostyja hady 

emihranty z Bielarusi. Da nas pryjechali music samyja lepšyja, bo z samaha pačatku 

uklučylisia u bielaruskaje ţyccio i pieraniali ad starejšych carkounyja i hramadzkija  

abaviazki.  

 

 Ja byla zachoplenaja na apošniaj Sustrečy Bielarusau Paunočnaj Ameryki u New 

Yorku  videam  našaj Staršyni  Aleny Lavončanki,   dzie jana raskazvala pra usio što Vy 

apošnim časam zrabili. Taksama uţo niekalki razlou hladziela z zachaplenniem film 

Javoravych Ludziej, TO-TO-TO.  

 

 Usim Vam choču vykazac maju udziačnasc nia tolki jak Staršynia Rady BNR, ale i 

jak najstarejšaja siabrouka ZBK, jakaja tut prysutničaje.  

 

 Dyk jašče raz vinšuju usich vas z Jubilejem, ţadaju cudounaha sviatkavannia i šmat 

hadou plonnaje pracy, pakul my usie razam nie adrodzim volnuju i demakratyčnuju 

našuju dziarţavu.  

 

 Ţyvie Belarus! 

 

Atava, 27 kastryčnika 2018 h.       Ivonka Survilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         КУЛЬТУРА, НАЦЫЯ, №22, лістапад 2018              ISSN  2291-4757 
 

61 
 

 

Вольга Iпатава, ганаровы сябра ЗБК:  Да 70-годдзя ЗБК 

 

Я успамiнаю сваѐ першае знаѐмства з Марыяй i Мiколам Ганько каля Опернага 

тэатра ÿ Мiнску, куды яные абодва прыехалi, каб сваiмi вачамi пабачыць як расце 

новая свабодная I незалежная Беларусь. Яны былi  моцна ÿзрушаныя i шчаслiвыя – 

тое, за што яны марылi ÿ эмiграцыi, здзяйснялася, станавiлася рэальнасцю. 

Эмiграцыя вярталася да сваiх каранѐÿ, ÿ свой народ, чые правы на родную мову, на 

свой уласны шлях у гiсторыi набывалi  рэальнае здзяйсненне.  Яны выглядалi 

шчаслiвымi ад таго, што iх пазнавалi, да iх падыходзiлi i вiталi iх, як дарагiх гасцей. 

Людзi расказвалi пра свае ÿражаннi ад  перадач радыѐ «Свабода»,  ведалi многiя 

iмѐны найбольш актыÿных дзеячоÿ замежжа i было бачна як Марыя i Мiкола 

адчуваюць сябе зъяднанымi са сваiмi каранямi; калi нарэшце, праз многiя 

дзесяцiгоддзi, змаглі прыехаць на радзiму, раней для iх недасягальную. 

Мы, беларускiя лiтаратары, ведалi многiх з iх – па артыкулах, па выступленнях, але 

толькi ÿ 90-я гады змаглi пазнаѐмiцца з Сямействамi Жук-Грышкевiчаÿ і Ганькоÿ, з 

Кастусѐм Акулай і Вольгай Грыцук, i з многiмi другiмi, хто ладзiÿ у далѐкай 

Канадзе беларускае жыццѐ, выдаваÿ часопiсы i газеты, будаваÿ i падтрымлiваÿ 

беларускiя цэнтры. Такiя, як той, у якiм мы сѐння святкуем 70-годдзе Згуртавання 

беларусаÿ Канады i можам сабрацца разам, каб адчуць сябе часткай народа, якi 

захаваÿ сваю iдэнтычнасць на пакручастых шляхах Гiсторыi i ÿпэÿнена iдзе ÿ 

будучае, нягледзячы нi на якiя перашкоды. 

Беларуская эмiграцыя ÿнесла свой вялiкi уклад не толькi ÿ культуру Беларусi, але 

перш за ÿсѐ ÿ захаванне  нацыянальнай iдэнтычнасцi. Цiск на урады 

дэмакратычных краiн, перадачы па радыѐ “Свабода“, пратэсты эмiграцыi супраць 

русiфiкацыi ÿ Беларусi рабiлi сваю справу i не давалi заглухнуць мове i культуры 

народа, якi баранiÿ сваѐ права на незалежнасць, на захаванне здабыткаÿ 

нацыянальнай культуры, на сваѐ права «людзьмi звацца». Афiцыйныя выданнi 

называлi эмiгрантаÿ зняважлiва”белбурнацы”(скарочана ад беларускiя буржуазныя 

нацыяналiсты), старалiся ÿсяляк скампраметаваць найбольш выдатных дзеячоÿ 

эмiграцыi. Але  якраз пратэсты эмiграцыi  супраць русiфiкацыi прымушалi 

афiцыйныя улады  варушыцца i  рабiць нейкiя захады па  захаванню мовы i 

беларускай культуры. 

Кнiгii працы эмiгрантаÿ, як амерыканскiх так i канадыйскiх, нягледзячы нi на якiя 

забароны даходзiлi да беларусаÿ, i перш за ÿсѐ да беларускай iнтэлiгенцыi. I гэтая  
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падтрымка дапамагала i давала сiлы нам каб супрастаяць цiску уладаÿ на цiхае 

знiшчэнне беларускай мовы i культуры на Беларусi. Савецкiя ÿлады мусiлi 

прыслухоÿваца й да таго, пра што пiсалi  замежныя беларусы – пра звужэнне сферы 

беларускай мовы, пра  закрыццѐ нацыянальных школ, пра татальную русiфiкацыю. 

Рознымi шляхамi даходзiлi да радзiмы i працы выдатных дзеячоÿ эмiграцыi, i 

часопiсы, якiя там выдавалiся. Праÿда, каб прачытаць iх, скажам, у нацыянальнай 

бiблiятэцы, патрабаваÿся афiцыйны дазвол, але яго давалi, праÿда, даволi вузкаму 

колу асоб, у асноÿным дзеячам культуры, якiя прайшлi праверку на лаяльнасць. 

Мы, хто цiкавiÿся эмiграцыяй, усѐ ж маглi  пазнаѐмiцца i з кнiгамi Валянцiны 

Пашкевiч, i Янкi Запруднiка, i Вiтаÿта Кiпеля. На паўночна-амерыканскiм 

кантыненце выдавалiся сур’езныя навуковыя працы. I сярод iх – двухтомнiк 

”Беларуская мова”, “Беларуская падсавецкая лiтаратура”, “Запiсы”, “Гараватка“ i 

многае iншае. Усе гэтыя працы  натхнялi нас, беларускую iнтэлiгенцыю. Гэта былi 

як бы размовы са старэйшым пакаленнем яшчэ тых, неасавеччаных беларусау той 

старой загартоÿкi. 

Беларуская эмiграцыя, ÿ тым лiку ЗБК, зрабiла многае. Яна пакiнула пасля сябе  

цэрквы i культурныя цэнтры, якiя працуюць i сѐння,  кнiгi i  галоÿнае – дух 

свабоды i права  чалавека на свабодны выбар. I тое, што нас беларусаÿ ведаюць у 

Канадзе i лiчацца з намi - iх заслуга. Вялiкi Дзякуй iм за гэта! 
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Пѐтра Мурзѐнак: Атаўскі аддзел ЗБК за апошнія 20 год  

Віншавальная прамова сп. Пѐтры Мурзѐнка, старшыні Атаўскага аддзела ЗБК,                                                                                

старшыні Беларускага інстытута навукі і мастацтваў у Канадзе (БІНІМ)                                                   

 

Добры вечар!    

Высокавялебны Ўладыка Святаслаў! Шаноўная сп. І. Сурвілла, старшыня 

Рады БНР! Паважаныя сябры! 

70 год мінула з дня заснавання ЗБК - з гэтым юбілеем я шчыра вас віншую ад імя 

сяброў Атаўскага аддзела ЗБКі ад імя сяброў Беларускага інстытута навукі й 

мастацтва ў Канадзе!  

У зробленых дакладах сп. І. Сурвіла, В. Іпатавай, прывітальным пісьме ад ЗБС 

“Бацькаўшчына”, ужо былі прыведзены яскравыя прыклады дзейнасці старэйшых 

сяброў ЗБК ў Канадзе, асабліва, што тычыцца сяброў, якія належылі да 

Таронтаўскага ядра ЗБК. Атаўскі аддзел ЗБК быў заснаваны ў 1975 годзе і яго 

актыўнасць да прыезду новай хвалі эміграцыі, была звязана ў асноўным з 

актыўнасцю спадарства Івонкі і Янкі Сурвіллаў і іх дачок. Давайце шчыра 

прывітаем сп. І. Сурвілла, старэйшага сябра Атаўскага аддзела ЗБК, і ўспомнім 

таксама старэйшага сябра ўсяго ЗБК, сп. Вольгу Грыцук. 

Хачу крыху спыніцца на дзейнасці ЗБК ў апошнія 20 год, калі прыехалі беларусы 

новай хвалі эміграцыі. Хачу шчыра сказаць, што калі я ехаў у Канаду, я не думаў, 

што прыйдзецца займець новыя знаѐмствы з суайчыннікамі.  На самай справе, калі 

я ўпершыню трапіў у Беларускі культурна-рэлігійны цэнтр у 1999 годзе, куды мяне 

прывяла сп. І. Сурвілла, я быў крыху здзіўлены атмасферай, якая там існавала. У 

той жа час я быў захоплены новым знаѐмстам з выбітнымі, абсалютна свядомымі 

беларускімі асобамі, такімі як сп. Р. Жук-Грышкевіч, К. Акула, А. Монід, М. 

Ганько. Мне думаецца, што ў тыя часы прадстаўнікі старэйшай эміграцыі даволі 

асцярожна і нават з недаверам ставіліся да новапрыбыўшых, бо ў пэўнай меры не 

ведалі людзей з былога СССР. 

Так атрымалася, што ў 2001 годзе на 38-м з’ездзе ЗБК ў Таронта не знайшлося 

лідэраў, якія б хацелі весці беларускую грамаду наперад. Упершыню, гэтую роль 

узяў на сябе прадстаўнік Атавы – я узначальваў ЗБК на працягу двух тэрмінаў з 

2001 года. Я думаю, што ў станоўчы актыў у гэты перыяд можна аднесці  
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праведзеныя змены ў Статут ЗБК, яны, да прыкладу, дазвалялі быць сябрамі ЗБК не 

толькі беларусам, а і людзям іншых нацыянальнасцяў, якія падзяляюць з намі мэты 

і задачы ЗБК, правядзенне сумесных культуралагічных і палітычных акцый 

беларускіх суполак з Таронта, Атавы і Манрэаля, актыўны ўдзел ў сустрэчах 

беларусаў Паўночнай Амерыкі, узаемадзеянне з палітычнымі дзеячамі ў ЗША і ў 

Канадзе. Варта, да прыкладу, узгадаць, пікет каля беларускай амбасады і 

дэманстрацыю ў 2003 годзе ў Атаве, дэманстрацыю каля расейскай амбасады  ў 

2005 годзе таксама ў Атаве, у якіх прынялі ўдзел дзесяткі прадстаўнікоў Атавы, 

Манрэаля і Таронта.  

Добра вядома, што сябры ЗБК як у Таронта, так і ў Атаве шмат робяць для таго каб 

прысутнасць беларусаў у Канадзе была заўважнай - гэта і традыцыйныя адзначэнні 

гадавін абвяшчэння незалежнасці БНР, святкаванне Купалля, Слуцкага збройнага 

чыну, канцэрты фальклорнага ансамбля “Яваровыя людзі”, дуэта “Кантабіле”, 

праца вэб-сайтаў, цяпер дадаліся курсы “Мова нанова”, і іншыя падзеі значныя для 

жыцця беларускай дыяспары. 

Нягледзячы на шмат якія традыцыйныя мерапрыемсты і дасягненні хацелася б 

крыху спыніцца на некаторых пытаннях, над якімі яшчэ нам трэба шмат працаваць. 

Адным з такіх пытанняў з’яўляецца адсутнасць шырокага прадстаўніцтва ЗБК ў 

гарадах Канады. У тыя часы, калі нашы старэйшыя папярэднікі закладвалі ЗБК, 

беларускія асяродкі існавалі шмат ў Лондане, Антарыѐ, Гамільтоне, Вінніпегу.  На 

жаль, мае спробы ў свой час, як старшыні ГУ ЗБК, заснаваць беларускія асяродкі, 

якія б належалі да ЗБК у Эдмантане, Вініпегу і ў Ванкуверы не скончыліся 

посьпехам па розных прычынах. Прайшло 15 год пасля гэтага, і наколькі я памятаю 

такія спробы з боку ГУ ЗБК амаль не прадпрымаліся. Да гэтага трэба дадаць, што 2 

гады таму назад прыпыніла дзейнасць аргнізацыя беларусаў Квебеку, якая 

фармальна не належала да ЗБК, аднак, працавала ў многіх пытаннях разам з ЗБК. 

Другой праблемай з’яўляецца недастатковая прыцягальнасць нашых асяродкаў для 

беларусаў, якія ўвесь час прыязджаюць ў Канаду. Паводле перапісу насельніцтва, 

праведзенаму ў Канадзе ў 2016 годзе, у Канадзе пражывае больш за 20 тыс. 

беларусаў, з іх звыш 8.700 ў Таронта і каля 1.000 ў Атаве. Паводле звестак з 

апошняга з’езда ЗБК, у нашых асяродках знаходзіцца прыблізна толькі 0.5% і 2.5% 

ад агульнай колькасці, адпаведна. Магчыма, што адной з прычын такой 

нешматлікай статыстыкі з’яўляецца і тое, што ЗБК да гэтага часу ня ѐсць 

зарэгістраванай арганізацыяй у Канадзе. 
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У Канадзе зараз дзейнічаюць толькі два беларускія асяродкі, у Атаве і Таронта. 

Сябры Атаўскага аддзела ЗБК на апошнім з’ездзе ЗБК ў мінулым годзе складалі 

36% яго дэлегатаў. Гэта значная доля ў агульнай структуры ЗБК. Кожны мог 

упэўніцца у сіле нашага аддзела па паспяховай арганізацыі і правядзенню 32-й 

сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі (Атава, 3-5 верасьня 2016 года, гатэль 

Лорд-Элгін) і 100-годдзя БНР у будынку парламента Канады (11 сакавіка 2018 

года).  

Для таго каб кансалідаваць нашыя сілы ў Таронта і Атаве, Управа Атаўскага 

аддзела ЗБК выходзіць з прапановай правесці адзін з наступных з’ездаў ЗБК ў 

Атаве. Мы думаем, што правядзенне з’езду ЗБК ў Атаве будзе спрыяць яднанню 

нашых сіл, чаго Атаўскі аддзел ЗБК заўжды жадаў і жадае. 

Мы шчыра зычым посьпеху сябрам ЗБК і іх сем’ям у будучыні. Верым, што ўдзел 

канадыйскіх беларусаў у розных беларускіх справах будзе спрыяць далучэнню 

нашай радзімы да сусьветных каштоўнасцей роўнасці, дэмакратыі і свабоды. 

Жыве Беларусь!                                                                                                                                                       

Атава, 21 кастрычніка 2018 года   
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Пѐтра Мурзѐнак: “Вуліца Геніюш” 

 

Спектакль пад такой назвай адбыўся ў Беларускім грамадска-рэлігійным цэнтры ў 

Таронта 14 красавіка 2018 года. Спектакль быў прысвечаны знакамітаму чалавеку, 

паэту і грамадскаму дзеячу – Ларысе Геніюш. Спектакль быў своеасаблівым 

працягам святкавання 100-годдзя БНР. 

Беларусы Таронта пад кіраўніцтвам рэжысѐра Валянціны Шаўчэнка рыхтаваліся да 

пастаноўкі спектакля на працягу некалькі месяцаў. Нягледзячы на шторм-галалѐд, 

які абрынуўся на паўднѐвую частку Антарыѐ і на сам горад, паглядзець спектакль 

прыйшо каля 60 гледачоў. Гэтаму спрыялі як абвесткі, разасланыя па па е-мэйлу, 

афішы, звычайныя сяброўскія кантакты, ну і канешне ж, цікавасць да самаго 

спектакля, якія не так часта ставяцца на сцэне цэнтра. 

Трэба аддаць належнае як рэжысѐру, так і артыстам – было відавочна, што яны 

грунтоўна рыхтаваліся і хваляваліся, што ў выніку вылілася ў цудоўнае эмацыйнае 

прадстаўленне. Яно для многіх адкрыла як саму асобу Ларысы Геніюш і яе 

незвычайны лѐс, так і дазволіла пазнаѐміць з яе творчасцю і вершамі. Спектакль 

доўжыўся на працягу адной гадзіны, падчас якога артысты напамяць дэкламавалі 

вершы, упэўнена чыталі тэксты. Было бачна, што кожны з артыстаў шчыра 

перажываў на сцэне моманты жыцця гераіні спектакля, цалкам ужыўшыся ў ролю. 

Гэта эмацыйная напружанасць перадалася і гледачам, што было заўважна па блеску 

іх вачэй, і як некаторыя з іх казалі, па адчуванні мурашак на скуры - настолькі 

трагічным быў лѐс гэтай беларускай жанчыны – гераіні спекталя, і настолькі добра 

ѐн быў прадстаўлены артыстамі на сцэне. 

Пасля заканчэння спектакля зал дружна ўстаў і вітаў артыстаў і рэжысѐра моцнымі, 

удзячнымі воплескамі. Поспеху спектакля спрыялі касцюмы, дэкарацыі, асвятленне 

і тэхнічная аўдыѐ-відэа падтрымка. Спонсарамі спектакля выступілі доктар Р. 

Качаткоў, Згуртаванне Беларусаў Канады, і Беларускі інстытут навукі і мастацтваў 

у Канадзе. Абсалютна зразумела, што спектакль, прысвечаны Ларысы Геніюш 

стаўся значнай падзеяй у культурным жыцці беларусаў. У залі прысутнічалі 

гледачы не толькі з Таронта, але і з Манрэаля, Атавы, Ватэрлоо. Было б вельмі 

добра, каб гэты спектакль прадоўжыў сваѐ жыццѐ на гастролях, і каб яго пабачылі 

беларусы з іншых гарадоў Канады. 
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Пѐтра Мурзѐнак: Паэтычна-музыкальня вечарына  ў Атаве                                                        

(23 верасьня 2018 года, Атава) 

 

Правесьці вечарыну планавалася загаддзя на сялібе Наталіі і Пѐтры Мурзѐнкаў, у 

нядзелю 23 верасьня. Планы моцна зьмяніў тарнадо, які прайшоў у пятніцу, 21 

верасьня, у непасрэднай блізасці ад месца правядзеньня.  У доме не было 

электрычнасці, у нашых сяброў па суседству былі моцна пашкоджаны дрэвы 

(зламаны і павалены). Абмяркоўваўся нават варыянт адмяніць вечарыну, аднак, 

арганізатары ўсѐ ж вырашылі правесці яе, насуперак наступствам прыроды і з 

мэтай падтрымаць дух сяброў нашай  беларускай суполкі і гараджан Атавы. 

 

Вечарына прайшла ў доме сям'і Каралькевічаў, якія ласкава запрасілі зрабіць яе 

там, і якім мы з Наталіяй вельмі ўдзячны за гэта. На вечарыне прысутнічала каля 50 

чалавек. Арганізатарамі вечарыны былі Беларускі інстытут навукі і мастацтваў у 

Канадзе (БІНІМ, Канада) і Атаўскі аддзел ЗБК. 

 

У праграме вечарыны былі прэзентацыя паэтычнага зборніка Пѐтры Мурзѐнка 

"Колеры", які выйшаў з друку ў выдавецтве "Кнігазбор" (Мінск) і музыкальныя 

кампазіцыі ў выкананьні Галіны Рэзаіпур і Алега Буевіча. 

 

Вечарыну пачаў сп. Юрась Шамецька, кіраўнік паэтычнай секцыі БІНІМ, Канада. 

Вечарына прайшла на адкрытым паветры, пры добрым надвор'і. Уся падзея была 

знята сп. Аляксандрам Каралькевічам на відэакамеры і выстаўлена ў сеціва.  

 

 
 

Пѐтра Мурзѐнак выказвае шчырую падзяку непасрэдным удзельнікам і 

арганізатарам вечарыны – сп. Г. Рэзаіпур, сп. А. Буевічу, сп. Ю. Шамецька, сп. Іне 

Каралькевіч, сп. А. Каралькевічу, і безумоўна сваѐй жонцы Наталіі. 
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Алег Рудакоў: Інфармацыя аб прайшоўшым у Іркуцку свяце “Камаедзіца” 

Алег Рудакоў – кіраўнік Іркуцкага беларускага клуба «Крывічы» (Расія) 

 

Белорусский Народный Праздник, посвящѐнный  пробуждению Медведя – 

“Камаедзiца” (состоялся в Иркутске 7 апреля 2018года) 

Пресс-релиз 

Иркутский Белорусский клуб «Крывічы» традиционно каждый год проводит 

большое оригинальное праздничное событие, с элементами народных игр, танцев, 

хороводов и старинных песен, посвящѐнных пробуждению Медведя. 

Также на нашем Празднике парни-удальцы смогут поучаствовать в «Баруканьне» - 

борьбе по-медвежьи! Победитель получит титул – «Чемпион Камаедзiца – 2018» и 

ценный приз!! 

Праздник состоится на Ершовской горе на склоне между заливом Ангары, пляжем 

«Якоби» и Клубом «Дикая лошадь». 

Собираемся к 11-30. Начало в 12 часов. Просим рассчитывать время и не 

опаздывать. Существует орг. сбор – 150 руб. с одного человека.  

Также к чаю на костре приносите что-то вкусненькое, желательно что-то из 

«лакомств» медведя: орехи, мѐд, гороховую кашу, кисель из овса, морковку, и т.п. 

(Посуда у каждого своя). 

На нашем празднике не бывает «зрителей». Все участники вовлекаются в активное 

действие. Вы сможете не только принять участие в играх, хороводах, весенних 

народных забавах, но и научится танцевать белорусские народные танцы. Наши 

опытные «крывічы» обучат каждого, включая детей с 5-летнего возраста. 

Приходите!!  

Независимо от национальности мы рады каждому участнику нашего Праздника!!!! 

Алег Рудакоў. тел. +7-902-17-068-30 
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Алег Рудакоў: “Пакровы” –  старинный традиционный праздник беларусов! 

 

14 октября 2018 года активисты Иркутского Белорусского клуба “Крывічы” 

проведут в деревне белорусских переселенцев Тарнопаль Балаганского района 

традиционный праздник “Пакровы” 

«Пакровы» (“Пакроў”) – рубежная дата в народном и земледельческом календаре 

беларусского народа. Праздник формировался ещѐ в дохристианскую эпоху и был 

связан с окончанием осеннего цикла хозяйственных работ. Именно к Обряду 

“Пакровы” необходимо было закончить все полевые дела, перапахать пашню, 

убрать в огороде.  

После этого праздника Землю нужно “замкнуть” на Зиму. А все работы по 

хозяйству переходили с “поля” на “двор” (молотили зерно, начинали мелить муку, 

обрабатывали лѐн – делали с него “кастрыцу”,  отсюда и название месяца –  

“октябрь”; по-белоруски – “кастрычнік», и т.п.). Также на «Пакровы»  «ставили» 

коров в хлев, т.е. их уже нельзя было выгонять в поле. 

Наши предки старались жить в гармонии с Природой. Они были внимательны к еѐ 

особенностям и основным этапам развития. Название праздника «Пакровы» 

связано с тем, что обычно в этот день мог выпасть первый снег и покрыть землю 

своим белым «одеялом». У беларусов сложилось множество поговорок, присказок 

и пословиц. Большинство из них несли поучительный характер. Вот некоторые 

примеры: 

 «Прыйшлі Пакровы, пытаюць, ці да зімы гатовы?”, 

 “На Пакровы дай сена карове”, 

 “Пакровы пакрываюць траву лістам, зямлю – сьнегам, ваду – лѐдам, а 

дзяўчат – шлюбным чэпкам”, 

 

Свадьбы наши предки также начинали «гуляць» после «Пакроваў». Это связано 

ещѐ и с тем, что все работы самые тяжѐлые полевые сделаны, урожай собран, есть 

чем и «стол накрыть». Свадьбы проходили от «Пакроваў» до начала «Піліпаўскага» 

поста (27 ноября). В связи с этим народная мудрость гласит: «Да Пакроваў усѐ 

павінна быць звезена з поля, а хлопец з Пакроваў каб гатовы быў жаніцца…”. 
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Иркутская общественная организация «Белорусский клуб «Крывічы»» ставит перед 

собой основную задачу сохранения и популяризации древней традиции 

Беларуского народа. 

В связи с этим в этом году мы собираемся провести Обряд «Пакровы» в деревне 

белорусских переселенцев  Тарнопаль Балаганского района Иркутской области. 

Праздник состоится 14 октября. Начало в 12 часов. Отъезд из Иркутска в 7-00.  

Об условиях участия звоните нам по телефону: +7-902-17-068-30. 

Наш праздник пройдѐт по старинной традиции. Мы будем с песнями и Караваем 

ходить от дома к дому, «замыкать» Землю, «воровать» девушку. Всѐ это с песнями, 

прибаутками, весѐлым задором. 

А затем в школе в 14 часов состоится концерт, в котором примут участие 

Иркутский ансамбль аутентичного пения «Крывічы», Ансамбль «Марусенькі» села 

Тарнопаль и другие белорусские коллективы Иркутской области 

Закончится наш Праздник традиционными белорусскими танцами!! Всех 

желающих научим танцевать!!! 

Приглашаем к участию! Приходите к нам! С нами весело и интересно!!! 
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Алег Рудакоў:  Іркуцк святкуе “Дзяды-2018” 

 

Иркутский Белорусский клуб "Крывічы" приглашает 2 ноября на Исторический 

Вечер - "Дзяды", в «Дом Европы» по адресу:  

г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, 21 А !!! Начало в 18-30. 

 

2 ноября для белорусов всего Мира - Святой День - День Поминовения Предков.  

 

В этот День белорусы собираются вместе семьями, родами. Есть исторические 

свидетельства, зафиксированные этнографами ещѐ в 19 веке, что ранее белорусы, 

даже селяне, собираясь на святой день «Дзяды» большими семьями вспоминали 

своих предков минимум до 20 колена. Сейчас мало кто может похвастаться этим. 

Но возрождая, старинную традицию, мы должны стремиться к этому, изучать свои 

корни и передавать своим потомкам знания о пращурах. 

 

Иркутский Белорусский клуб "Крывічы" приглашает всех белорусов и всех 

иркутян, интересующихся белорусской культурой и историей белорусского народа 

на совместный Вечер, чтобы изучить Обряд «Дзяды», понять его смысл, и может 

быть потом провести его со своей семьѐй, дабы не забывать о своих предках и 

научить своих детей и внуков уважительному отношению к своим родичам. 

 

Кроме самого Обряда «Дзяды» активисты Белорусского Клуба «Крывічы» 

расскажут о видных деятелях белорусской истории и культуры, которые в разные 

времена (от раннего средневековья до наших дней) внесли огромный вклад в 

развитие нашего народа.  

 

Вход на мероприятие свободный.  

Мы рады всем, независимо от национальности и возраста!! 

 

Историческая справка: Как же наши предки проводили обряд "Дзяды" ранее? 

 

Заранее мылись в бане, убирались в доме, вывешивали чистые рушники, занавески, 

застилали белой скатертью стол. Ближе к вечеру все дальние и близкие 

родственники собирались в доме у самого старшего из рода. Причѐм каждый 

приходил со своими припасами и блюдами. Накрывался богатейший стол, где 

обязательно присутствовали три обрядовых блюда: куцця, блины и кисель. Хозяйка 

дома ставила специальную посуду для Дзядоý, куда от каждого блюда понемногу 

откладывалась еда. Эту еду нельзя было трогать в течении всего ужина, а затем еѐ 

отдавали беднякам. На столе предназначенном Душам умерших предков 
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зажигалась Свеча. Она горела весь вечер, пока шла беседа. При необходимости 

свечи заменялись на новые.  

Затем вставал хозяин дома, он же являлся главой Рода, и говорил ритуальные 

слова:  

 

Сьвятыя Дзяды, завѐм Вас, хадзіце да нас, ляціце да нас! 

Чымтолькі хата багата, штоѐсць тут – я для Вас ахвяраваў! 

Прыходзьце, Дзяды! 

І старыя, і малыя, хто на гэтайсялібежываў, хлеба- соліядаў. 

ПрыходзьцеДзяды! 

Да свайго стала, да свайгопрыпечка, хлеба-солі засылайце, каб было чым душу 

памінаць год ад году, век ад веку. 

ПрыходзьцеДзяды! 

П'ю за Вас, продкі нашы сардэчныя, каб ведалі, што нічога не шкадую Вам. 

 

В этот момент хозяйка дома, либо сыновья и дочери, открывали окна и двери и в 

молчании сидели несколько минут, давая возможность «Дзядам» войти в дом и 

отведать блюда. Если огонь свечи заколебался, считалось , что Души пришли в 

Дом.  

 

Затем снова поднимался хозяин. Он вспоминал зачинателя их Рода, либо самого 

прославленного предка. Немного рассказывал о нѐм и предлагал выпить за его 

душу. Затем хозяин дома, либо кто-нибудь из его сыновей перечислял всех предков 

минимум до 10 колена, при этом давалась краткая характеристика положительных 

качеств. Например: «Дзед Мiкола – добры быý каваль, прадзед Мiхась – цудоýна 

граý на цымбалах…» и т. д. 

 

После этого начиналась трапеза. Во время ужина шла тихая «бяседа». 

Рассказывались приключения предков, описывались их характеры, вспоминались 

легенды связанные с Родом. «Бяседа» длилась до «3-их петухов». Было что 

рассказать нашим предкам о своих прародителях, тяжелее нам. В наше время 

память людская сильно укоротилась. Мы помним в лучшем случаи своих дедушек 

и прадедушек, но не далее.  

 

Однако возрождая традицию "Дзядоў" и расспрашивая представителей своего 

старшего поколения, не только прямых, но и дальних родственников, копаясь в 

архивах, мы, я уверен, понемногу восполним нашу Память и с гордостью сможем 

рассказать о Своѐм Роде в несколько поколений!!! 

 

Приходите на "Дзяды" ! 
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Собирайтесь Своими Родами и Семьями!!  

Помните о Предках и смело идите по Жизни Вперѐд!!! 

Алег Рудакоў. тел. 8-902-17-068-30. 

 

 

 

 

 

Some events of cultural life of Belarusian organizations abroad in 2018 

 (magazine “CULTURE, NATION”, November 2018, issue 22, p.57-73, 

www.sakavik.net ) 

 

In the section devoted to the events of cultural life of Belarusian organizations, a number 

of information is provided: about the celebration of the 70th anniversary of the Canadian 

Belarusian Association (ZBK), about performance dedicated to Larissa Heniyush, which 

was held in Toronto in April 2018, a poetic and musical party in Ottawa in September 

and presentation of book of poems “Kolery” (“Colours”), about various holidays in 

Irkutsk, "Kamaedzitsa", "Pakrovy", "Dzjady", sent by Aleg Rudakou. What makes Mr. 

Rudakov in Irkutsk is an outstanding example for many Belarusians not only abroad but 

also at homeland. We know that a lot of cultural, traditional festivals held in different 

parts of Belarus - the magazine "Culture. Nation" will be happy to publish any 

information about these Belarusian events. 

 

http://www.sakavik.net/

