
29-я Сустрэча Беларусаў Паўночнае Амэрыкі  

Саўт Рывэр, Ню Джёрзі, ЗША 
 

1. Беларускі горад 
Паселішча ў Саўт Рывэры было заснаванае яшчэ ў каланіяльныя часы, у 

1720 г. Але назву Саўт Рывэр мястэчка набыло толькі напрыканцы 19-га 
стагодзьдзя. Свайму росту Саўт Рывар у асноўным быў забавязаны імігрантам з 
Эўропы. Сярод іх нямала было й беларусаў. Ужо напачатку 20 стагодзьдзя з 3,5 
тыс. чалавек насельніцтва беларусы складалі некалькі сотняў. Менавіта сяляне з 
ваколіцаў Менску, Маладзечна, Вілейкі пабудавалі ў горадзе першую 
праваслаўную царкву сьв. Пятра й Паўла і заснавалі ўласную парафію. У 1906-1915 
гадох тут налічвалася 250 парафіянаў. 

Сярод праваслаўнага насельніцтва горада беларусы мелі абсалютную 
бальшыню. Яны трымалі ў Саўт Рывэры крамы, бензазапраўку, стаматалягічны 
кабінет, кіравалі паліцыяй. Так, у 1960-х камісарам паліцыі быў нараджэнец 
Беларусі Сыраквас. А ў 1970-1975 гадох на пасадзе мэра гораду знаходзіўся 
беларус Ўолтэр (Уладзімер) Кулік. 

Браты Шакі, што паходзілі з-пад Вілейкі, укладалі грошы ў 
добраўпарадкаваньне гораду. Яны пабудавалі грамадзкую залю, дзе праходзілі 
гарадзкія імпрэзы, у тым ліку й беларускія. Шакі набылі вялікі надзел зямлі ў Саўт 
Рывэры пад могілкі, дзе потым удзячныя жыхары гораду паставілі ім помнік ды 
назвалі у іхны гонар вуліцу ў горадзе. 

Ад пачатку 50-х гадоў у Саўт Рывэры рэгулярна праходзілі імпрэзы і 
грамадзкія сходы пад эгідай Беларускае Цэнтральнае Рады. Тут прайшлі ўсе 
кангрэсы Беларусаў Амэрыкі. У Саўт Рывэры адбыліся некалькі Сустрэчаў 
Беларусаў Паўночнае Амэрыкі (Канады й ЗША). 

Паўстаньню тут беларускага гораду з колькімі арганізацыямі паспрыяла 
заснаваньне ў 1950 г. Беларускае праваслаўнае царквы сьв.Эўфрасіньні Полацкай 
(настаяцель - а. Мікалай Лапіцкі). Беларуская царква прыцягнула ў Саўт Рывэр 
яшчэ больш народу, бо рэлігійная самасьвядомасьць у беларускіх эмігрантаў часам 
пераважала над нацыянальнай. У 2000 г. насельніцтва гораду складала больш за 15 
тыс. чалавек. 

Прыклад Саўт Рывэру паказальны для цэлага штату Ню Джёрзі, які ўжо на 
самым пачатку 50-х зрабіўся самым грамадзка актыўным беларускім штатам у 
ЗША. Тут склаўся моцны асяродак БАЗА, дзейнічалі два з чатырох аддзелаў 
Беларуска-амэрыканскага дапамогавага камітэту (у Пасейку й Саўт Рывэры). Па 
часе у штаце былі адкрытыя чатыры беларускія праваслаўныя парафіі: у Саўт 
Рывэры, Гайлэнд Парку/Ню Брансўіку, Пасейку, Дораці і акрамя таго толькі ў Ню 
Джёрзі былі заснаваныя ўласныя беларускія нэкропалі. 

(Паводле кніжкі Алега Гардзіенкі ''Беларускі кангрэсавы камітэт Амэрыкі''. 
Бібліятэка Бацькаўшчыны. БІНІМ, 2009 г.)  

  
2. 
Сустрэча. Дзень першы  
Валейболавы турнір. Выстава мастацкіх вырабаў. Баль Сустрэчы. 



На 29-ю Сустрэчу беларусаў Паўночнае Амэрыкі у Саўт Рывэры з Канады 
прыбылі 13 чалавек - з Таронта, Канкорду, Мэйплу, Ватэрлоо (правінцыя 
Антарыё), Халу (Квэбэк), Ванкуверу (Брытанская Калумбія). Акрамя іншых у склад 
дэлегацыі ад Канады ўваходзілі Першаярарх Беларускае Аўтакефальнае 
Праваслаўнае Царквы, Старшыня Рады БНР, Старшыня і Сакратар Беларускага 
Інстытуту Навукі й Мастацтва у Канадзе, два дзейных сябры Галоўнае ўправы 
Згуртаваньня беларусаў Канады, два дзейных сябры Рады БНР. 

Канадыйская дэлегацыя прывезла з сабою тры вялікіх бел-чырвона-белых 
сьцягі, якімі аздобілі звонку будынак Беларуска-амэрыканскага цэнтру, чаму 
амэрыканцы былі вельмі радыя. Канадыйскі дзяржаўны сьцяг, што сімвалізаваў 
афіцыйны ўдзел беларусаў Канады ў 29-й Сустрэчы беларусаў Паўночнае Амэрыкі, 
быў усталяваны разам з амэрыканскім і беларускім сьцягамі на сцэне залі Цэнтру. 

Паводле даведкі аргкамітэта цалкам у праграме Сустрэчы прынялі ўдзел 
каля 150 чалавек, якія рэпрэзентавалі беларускія дыяспары ЗША й Канады. Акрамя 
гэтага ва ўрачыстасьцях прынялі ўдзел некалькі асобаў з Беларусі, што знаходзіліся 
у той час з візытам у ЗША. 

  
Валейболавы турнір прайшоў па іншай схеме, чым на папярэдняй 

Сустрэчы ў Кліўлендзе. Мужчынская частка канадыйскае дэлегацыі з хлапцамі з 
Ню Джёрзі склалі супольную дружыну ды ўпарта змагаліся з моцнай (бо 
маладзейшай) групоўкай Ню Ёрку. Пасьля кожнага сэту гульцы супрацьлеглых 
спартовых дружынаў паціскалі адзін аднаму рукі ў знак пашаны за ўпартасьць і 
адданасьць. Валентын й Тацьцяна Дзямешчыкі, што аздаблялі беларускай музыкай 
і сьпевамі атмасфэру Сустрэчы, рэгулярна падбадзёрвалі валейбалістаў заклікамі й 
пахвалою пасьля ўдалых камбінацыяў. Крышачку ''замінаў'' правакацыйны пах 
смажанага сала, што лёгкі подых паветра даносіў да валейболавае пляцоўкі з боку 
мангалаў. Як і заўсёды у такіх выпадках перамагло сяброўства (дзеля пратаколу, 
наперадзе стаўся Ню Ёрк. Усё ж -- ''Iмпэрскі штат''!). 

  
У першы дзень прыкавала да сябе ўдзельнікаў Сустрэчы багатая выстава 

мастацкіх вырабаў і фотаздымкаў Івонкі Сурвіллы, Ірыны Варабей, Алекса 
Сільвановіча, Славіка Вініцкага й іншых. Прыцягнуў увагу прысутных й 
спецыяльны стэнд Центра беларускіх студыяў у Канзасе.  

І ўсё ж без перабольшаньня ''цьвіком'' выставы сталася экспазыцыя Ірыны 
Варабей, якую рэпрэзентавала самая аўтарка, убраная ў нацыянальныя строі. 
Харавод маладых амэрыканскіх мастачак і проста зацікаўленых з дыктафонамі ні 
на хвіліну не выпускаў яе з поля зроку, закідваючы пытаньнямі й просьбамі 
патлумачыць тыя ці іншыя свае працы. Забягаючы наперад, скажу, што нават у 
наступны дзень, калі праграма Сустрэчы заканчвалася (была ўжо амаль поўнач), і 
Ірына пачала паціху складваць свае экспанаты, адная журналістка – госьця з 
Беларусі -- усё спрабавала запісаць на свой рэкордэр хоць што-небудзь яшчэ з 
каментару беларускае мастачкі з Канады. 

Даведка: 
Ірына Варабей -- заснавальніца беларускага мастацка-дызайнерскага брэнду 

ў Канадзе "Spirit of Belarus". Пад гэтым брэндам публікуюцца ейныя вышываныя 
работы ў канадыйскім часопісе “A Needle Pulling Thread”, супрацоўніцтва з якім 



пачалося з 2009 г. Пад гэтым жа брэндам і пад эгідай часопіса калекцыя ейных 
вышыванак выстаўляецца на Фестывалях рукадзельля “CreativFestival". 

Гэты форум рукадзельніц, найбуйнейшы ў сьвеце, праводзіцца штогод у 
Таронта (Канада), на яго зьязжаюцца мастакі, дызайнеры, выкладчыкі, камерсанты 
з усяе Амерыцы ды Эўропы – усе, хто мае дачыненьне да гэтага віда мастацтва.  

Такім чынам пакладзены пачатак удзелу беларускага сучаснага 
вышывальнага мастацтва на такім буйным міжнародным Фестывалі, як таронтаўскі 
“CreativFestival”. 
Большасьць работ Ірыны Варабей выканана ў сучасных тэхніках, але ўсе яны 
заснаваныя на беларускіх вобразах і традыцыйных арнаментах. Вышыўка – 
мастацтва спецыфічнае. Асноўная маса майстрых-аматарак вышывае па набытых 
схемах, створаных іншымі дызайнерамі. Таму Ірына, паставіўшы за мэту 
прэзэнтаваць беларускае для канадыйскіх ды амерыканскіх майстрых, ня толькі 
робіць дысплэі са сваімі вышыванкамі, але стварае і схемы, якія можна набыць, каб 
вышыць такі ж узор для сябе.  

  
А восьмай гадзіне вечара пачалася першая ўрачыстасьць. Баль удзельнікаў 

Сустрэчы сабраў поўную залю людзей. Пасьля смачной вячэры паводле 
беларускай кухні: з бульбачкай, капусткай ды кілбасамі -- пачаўся канцэрт музыкаў 
спадарства Дзямешчыкаў, ад якога няможна было ўседець на мейсцы, і усе актыўна 
ўлучыліся ў танцы. Беларускую польку, “Лявоніху“, “Крыжачка“ ўдала адбівалі 
спрытныя на скокі беларускія ногі, танга ды вальсы кружылі галовы і “старым 
сябрам“ з Амерыкі ды Канады, і тым, хто пасябраваў толькі зараз, на сваёй першай 
Сустрэчы. Абдымкі, сьмех, гамонкі, танцы... Стомленыя, але цалкам шчасьлівыя 
сябры нехаця пакідалі Цэнтар ужо далёка папоўначы. 

 
Сустрэча. Дзень другі 
Царкоўная Служба. Адкрыцьцё. Канферэнцыя. Канцэрт. Ларыса 

Геніюш.  
У нядзелю, другі дзень Сустрэчы пачынаўся са Службы ў дзьвюх церквах: у 

Царкве Жыровіцкае Божае Маці, што ў Гайлянд Парку, ды ў Царкве 
Сьв.Эўфрасіньні Полацкай, што ў Саўт Рывэры. 

Набажэнства ў Царкве Жыровіцкае Божае Маці правёў Першаярарх БАПЦ, 
Кіраўнічы Таронтаўскай Парафіі сьв. Кірылы Тураўскага (Канада), Япіскап 
Паўночна-Амерыканскі ды Наваградзкі Сьвятаслаў. 

У сваёй казані ён шчыра вітаў удзельнікаў 29-e Сустрэчы беларусаў 
Паўночнай Амерыкі і выказаў надзею, што такія сустрэчы будуць надалей спрыяць 
адно яднаньню ўсіх беларусў. 

Адчуваньню ўрачыстасьці ў царкве надавалі і сьвяточныя ўбраньні вернікаў: 
вышывана-бялюткія кашулі, каляровыя андаракі. 

 
А 12-й гадзіне апоўдні згодна з праграмай адбылося ўрачыстае Адкрыцьцё 29-е 
Сустрэчы беларусаў Паўночнае Амэрыкі.  

Сустаршыня Сустрэчы сп. Вячка Станкевіч запрасіў прайсьці да трыбуны 
ўсіх асобаў, што меліся агучыць прывітаньні, віншаваньні да ўдзельнікаў 
Сустрэчы. 



  
Ад імя Згуртаваньня беларусаў Канады ўдзельнікаў 29-е Сустрэчы 

афіцыйна павіншаваў сябра Галоўнае ўправы ЗБК Алесь Кот. Ніжэй падаецца 
тэкст ягонае прамовы: 
 
''Найпачэсьнейшы Ўладыка,  

Паважаныя Сустаршыні Сустрэчы,  
Шаноўнае Грамадзтва!  
У далёкім 52 -м годзе мінулага стагоддзя Згуртаваньне беларусаў Канады і 

Беларуска-амерыканскае Задзіночаньне змайстравалі на Ніягары ўрачыстасць, якая 
атрымала назоў Сустрэчы, бо сустракаліся менавіта беларусы Амерыкі з 
беларусамі Канады. Такі закладзены ў аснову фармат вытрымліваўся ва ўсе 
наступныя разы. Беларусы Канады прыязджалі да Амерыкі дзеля сустрэчы са 
сваімі суродзічамі, або прадстаўнікі беларускае дыяспары ў Амерыцы рухаліся да 
“краіны клёнаў”, каб сустрэцца з канадыйскімі беларусамі.  

Сёньня гісторыя Сустрэчаў адкрыла сваю новую бачынку -- 29-я ёсць! 
Паўнавартасная, з удзелам беларусаў абодвух краінаў! І гэта наш галоўны 
супольны здабытак. Традыцыя не перарвалася. Так было, ёсьць і будзе! Бо на тое 
нашая супольная воля.  

Мы ёсць паўнамоцныя прадстаўнікі Згуртаваньня беларусаў Канады. Палова 
складу канадыйскае дэлегацыі - дзейсныя сябры Згуртаваньня. Мы маем усе 
паўнамоцтвы павіншаваць усіх удзельнікаў Сустрэчы з тым, што яна адбылася, 
павіншаваць з нашым Сьвятам! 

І яшчэ маю смеласць і гонар сказаць:  
  
Калі мы з БАЗА –  
Ніколі параза,  
Заўжды Перамога!  
Гуртуймася ж разам, 
І будзе нас многа!  
United we stand!” 
 
Было зачытана наступнае прывітаньне ад Каардынацыйнага камітэту 

беларусаў Канады: 
 
''Шаноўнае грамадзтва, 
Шаноўны спадар Станкевiч, 
Каардынацыйны камітэт беларусаў Канады вiтае ўсiх суродзiчаў-беларусаў, 

якiя прыехалi на 29-ю Сустрэчу беларусаў Пауночнай Амерыкі ў Саўт-Рывары! На 
жаль, павуцiньне непаразуменьняў памiж Галоўнай управай Беларуска-
амэрыканскага Задзіночаньня і Нью-Ёркскім аддзелам БАЗА дзейнiчаюць, як iржа, 
якая разьядае нутро i фасад беларускiх арганiзацыяў. Таму для нас ўсiх крытычна, 
асаблiва у гэты час, прабачыць узаемныя крыўды i зьяднацца дзеля агульнай 
справы на карысць беларускасьцi.  

Нам здаецца, што 31 ліпеня 1949 года, калi ў доме Янкі Станкевіча адбыўся 
Першы, Устаноўчы кангрэс БАЗА, ягоныя ўдзельнiкi не маглi ўявiць сабе, што 



БАЗА можа апынуцца ў сёньняшняй сiтуацыi. БАЗА зьяўляецца найстарэйшай 
арганізацыяй беларускай дыяспары ў ЗША, якая прапагандуе беларускую 
культуру, традыцыi i прадстауляе iнтарэсы беларусаў. Традыцыйна, БАЗА 
зьяўляецца яднаючым ворганам беларусаў у ЗША, i мы спадзяемся, што БАЗА 
пасьпяхова перажыве сёньняшнiя цяжкасьцi i будзе працягваць справу нашых 
продкаў. Мы ўпэунены, што беларусы адной арганізацыi, адной краiны i адных 
iдэалаў 25 сакавiка урэшце рэшт знойдуць агульную мову i паразуменьне. Мы, 
беларусы, маем годнасць, розум, тысячaгадовую гiсторыю i мы вартыя заняць 
адпаведнае месца сярод роўных народаў.  

З найлепшымi пажаданнямi, 
Каардынацыйны камітэт беларусаў Канады 
Старшыня др. Руслан Качаткоў '' 
 

Сябра Рады БНР Зьміцер Эльляшэвіч зачытаў віншаваньне ад Канадыйскага 
сэктару Рады БНР. Тэкст падаецца ніжэй: 
 

''Удзельнікам 29-й Сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі! 
Сябры Канадыйскага сектару Рады БНР шчыра віншуюць вас з гэтым 

традыцыйным форумам беларусаў, якія жывуць у Паўночнай Амерыцы. Жывуць 
далёка ад Радзімы, але моцна яе любяць, помняць і падтрымліваюць праз многія 
дзесяцігодзьдзі.  
Мы зычым вам плённай і цёплай сустрэчы, новых знаёмстваў, дабрабыту вашым 
сем'ям і сем'ям вашых сяброў.Мы верым, што сустрэча будзе вартаснай, і будзе 
надалей служыць яднаньню беларусаў за мяжой. Нам трэба быць разам, бо толькі 
тады мы зможам дапамагчы нашай радзіме здабыць свабоду і сапраўдную 
незалежнасць. 

Сябры Канадыйскага сэктару Рады БНР,Надзея Дробіна, Дзмітрый 
Ельяшэвіч, Алесь Кот, Пётр Мурзёнак, Івонка Сурвілла, Анатоль Храноўскі'' 

31 жніўня 2010 года“ 
 
Віншаваньне ад Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Канадзе 

зачытала ягоная Старшыня прафесар Зіна Гімпелевіч. Тэкст падаецца: 
 

''Шаноўныя сёстры і браты, дарагія беларусы! 
Учора была ў Іерусаліме, а сёння, вось, ужо мы сабраліся ў сваім Іерусаліме, 

тут, у Саўт-Рыверы, і гэта цудоўнае пачуццё!Дазвольце ад імя сяброў Інстытуту 
навукі і мастацтва ў Канадзе, Старшынёй якога маю гонар быць, павітаць вас, 
удзельнікаў 29-ай Сустрэчы з гэтымі паважнымі днямі амаль шасцідзесяцігадовай 
традыцыі. 

Хачу шчыра падзякваць Беларуска-амэрыканскаму Задзіночаньню, 
Старшыні БАЗА сп. Станкевічу, ягонай цудоўнай камандзе за такую сустрэчу, за 
магчымасць пабыць разам, паглядзець адзін аднаму ў вочы. Трэба сказаць, што 
кожны сябра Канадыйскага інстытуту сам па сабе — інстытут. Паглядзіце на 
сьцены ў зале: усе абразы зроблены рукамі сябраў БІНіМу, канадыйскімі мастакамі 
Івонкай і Паўлінкай Сурвілламі. Таксама маем цудоўныя вышыўкі Ірыны Варабей, 
якая мае свой асабісты брэнд у часопісе ''A Needle Pulling Thread''. А колькі ў нас 
цудоўных пісьменнікаў, паэтаў, журналістаў! Ну давайце разам назавём хоць 



некаторых, таму, што сёньня часу ня хопіць на ўсіх. Гэта: Кастусь Акула, Вольга 
Іпатава (ейны даклад мы сёньня разам паслухаем), Юрка Пелюшонак, Пётр 
Мурзёнак. У зале тут прысутнічае Ірына Варабей.Мы маем і шмат іншых, хто 
шануе роднае слова ў Канадзе. Ёсць у нас і газета, “Беларускае слова”, якая 
выходзіць хоць рэдка, але трапна, і, большаю часткай стараньнямі нашае 
таленавітае ва ўсіх адносінах Віялеты Кавалёвай. Яна жа вядзе і наш славуты гурт 
“Яваровы людзі”. Сёньня для нас будзе спяваць нашая непараўнальная Сьвета 
Літвінава. Менавіта ад іхнага імя, а таксама тых, каму абставіны не дазволілі 
прыбыць на Сустрэчу, дазвольце пажадаць нам усім разам плённай працы і 
цудоўнага часу. 

Жыве Беларусь, дарагія сябры!'' 
  
А 2-й гадзіне папоўдні пачалася найбольш істотная частка праграмы 

Сустрэчы -- Канферэнцыя на тэму ''Роля беларускае дыяспары -- раней і 
цяпер''.  

  
Мадэратар канферэнцыі -- вядомы пісьменьнік і гісторык др. Янка 

Запруднік.  
Напачатку з прамоваю выступіў др. Вітаўт Кіпель, аўтар шэрагу кніжак пра 

беларускую дыяспару, які залажыў напрамак агульнай дыскусіі. Прамоўцамі на 
Канферэнцыі ад амерыкаскага боку былі:  

• сп. Тацьцяна Кулакевіч - выпускніца універсітэту па спецыялізацыі 
''гісторыя'', 

• сп. Алег Гардзіенка - гісторык, аўтар шэрагу кніжак пра дыяспару; 
• сп. Ганна Сурмач - архівіст Фундацыі Крэчэўскага, арганізатар 1-га 

Зьезду Беларусаў Сьвету у 1993 г., былая Старшыня ЗБС “Бацькаўшчына“, 
• з канадыйскага боку:  
• сп. Івонка Сурвілла - Старшыня Рады БНР;  
• сп. Дзмітры Ельяшэвіч - сябра Галоўнае ўправы ЗБК, былы 

Старшыня ЗБК. 
  
З канцэптуальным дакладам ''Позірк у будучыню'' прамовіла 

Старшыня Рады БНР сп. Івонка Сурвілла. Тое ёсьць настолькі істотны 
дакумэнт, што кожны з нас, хто дбае пра Беларушчыну, мусіць прачытаць і пе-ра-
чы-таць(!) ягоны тэкст. Тое ёсьць канцэпцыя магчымых дезяньняў Супольнае 
Беларускае Дыяспары дзеля дапамогі Бацькаўшчыне. Ніжэй падаецца ягоны поўны 
тэкст. 

  
“Дастойны Ўладыка, дастойныя айцы, дарагія сябры, 
Падчас сёньняшніх меркаваньняў шмат гаварылася пра гісторыю беларускае 

дыяспары. Дазвольце мне цяпер прысьвяціць пару слоў таму, што яшчэ перад намі. 
Мае словы будуць поўныя надзеі. Я ўсьведамляю, аднак я спадзяюся, што 

гэта зробіце і вы, -- што надзеі сёньня недастаткова, каб вярнуць нашай грамадзе ў 
замежжы ейную традыцыйную жыцьцяздольнасьць. Асэнсаваньне выклікаў, якія 
на нашай дарозе, вера ў нашыя сілы і ахвярная праца на карысьць Бацькаўшчыны 
мусяць суправаджаць нашыя спадзяваньні, калі мы сапраўды жадаем зьдзейсьніць 



свой Лёс. У гэтым духу я прачытаю цяпер прыгатаваны мною даклад ''Позірк у 
будучыню''. Пачну ад БНР. 

- Рада БНР заўсёды змагалася за лепшую будучыню свайго народу. 
Запачаткаваўшы нацыянальную дзяржаўнасьць у 1918-м годзе яна бараніла гэтую 
дзяржаўнасьць у мінулым і будзе бараніць яе ў будучыні. 

- Рада БНР заўсёды пашырала інфармацыю ў сьвеце пра суверэннае права 
беларускага народу на дэмакратыю і незалежнасьць і будзе гэта рабіць, пакуль 
Беларусь ня станецца незалежнай дэмакратычнай дзяржавай у сям'і дэмакратыяў 
сьвету. 

- Рада БНР ужо 92 гады заклікае свой народ да змаганьня за свабоду і будзе 
гэта рабіць, пакуль наш народ ня станецца свабодным. 

- Рада БНР у экзылі змагаецца за тую сьветлую Беларусь, якой будзе магчы 
перадаць свой мандат, як гэта змаглі зрабіць у свой час іншыя экзыльныя ўрады 
падсавецкай прасторы. 

Калі гэтага асягнем, дарагія сябры, калі замацуем назаўсёды незалежнасьць 
нашае Беларушчыны, калі Беларусь станецца назаўсёды вольнаю краінаю Эўропы, 
тады Рада БНР зможа спакойна перайсьці ў гістірыю. 

Але роля беларускае дыяспары на гэтым ня скончыцца. Нашае веданьне 
Беларусі і любоў да яе, нашае выдатнае разуменьне палітыкі і думаньня краінаў, у 
якіх мы пражываем, яшчэ шмат гадоў спатрэбіцца нашаму народу. 

Варожы ўсходні сусед, які будзе бараніць свае імпэрскія інтарэсы (бо ж 
інакш Расея ня ўяўляе свайго існаваньня), стан, у якім лукашэнкаўскі рэжым пакіне 
нашую эканоміку, занядбаная адукацыя, якая у Беларусі прадаўжае выхоўваць 
грамадзян, якія не паважаюць сваёй мовы, ня ведаюць сваёй гісторыі, ды ня бачаць 
вялікае розьніцы паміж расейскаю й беларускаю спадчынай, - гэта толькі 
некаторыя з выклікаў, якія прыйдзецца пераадольваць вызваленай ад дыктатуры 
Беларусі. 

Дадайце да гэтага цяперашні ''імідж'' Беларусі, які будзе цяжка сьцерці з 
памяці цывілізаванага сьвету... Баюся, што шмат яшчэ трэба будзе папрацаваць, каб 
наш край заняў пачэснае мейсца ў дэмакратычнай сям'і народаў. 

І тут як раз спатрэбімся мы. Спадзяюся, што да гэтага часу нашыя суродзічы 
ў Беларусі зразумеюць, што дыяспара ёсьць неад'емнай часткай кожнага 
нармальнага народу. 

Нават такім магутным дзяржавам, як Францыя, Нямеччына, Расея дыяспары 
дапамагаюць бараніць у сьвеце сваю культуру, сваю мову, свае інтарэсы. Робіцца 
гэта пры дапамозе інстытутаў -- часта фінансаваных гэтымі дзяржавамі, але 
неабавязкава -- такімі, як інстытут Гётэ, Альянс Франсэз, і пры дапамозе добра 
інтэграваных у лякальнае жыцьцё акадэмікаў і журналістаў (гэта асабліва 
заўважаецца між расейцамі ў Францыі). Або папросту людзьмі, якія ганарацца 
сваёй Бацькаўшчынай і стараюцца здабыць для яе прыяцеляў у сьвеце, 
захвочваючы адначасна турызм і інвестыцыі. 

Пра Беларусь сьвет дасюль ведае перад усім дзеля чарнобыльскае бяды і 
дзеля нязвычайнага дзяржаўнага ладу ''апошняе дыктатуры у Эўропе''. Каб сьвет 
пачаў лічыцца з намі, як з роўнымі, трэба, каб ён ведаў пра нашую спадчыну і пра 
вялікі ўклад Беларусі ў сусьветную культуру. Нажаль гэтаму не спрыяе Рэспубліка 



Беларуь, і пакуль што ў цэласьці замала у гэтай галіне робім і мы, колькі бы кожны 
з нас тут прысутны ня стараўся зрабіць асабіста. 

Дзякаваць Богу, як і на Беларусі, ёсьць між намі адданыя людзі, прыстойныя 
людзі, якія цягнуць на сваіх плячах увесь цяжар падрыхтоўчае працы, якая ў хуткім 
часе станецца адной з умоваў існаваньня краіны Беларусь.  

Дарагія суродзічы, пакуль мы ўсе ня возьмемся за гэтую працу разам, 
зьяднаныя і салідарныя між сабою, -- Беларусь гатова зноў стацца ахвяраю любых 
авантурыстаў. 

Мелася я тут прысьвяціць крыху часу, каб расказаць, што іншыя дыяспары 
робяць, каб дапамагчы сваім краінам стаць на ногі, або у першую чаргу зьберагчы 
сваё мейсца у сьвеце. Робяць вельмі шмат. І пералічыць ўсё заняло б вельмі шмат 
часу. Дык перайду адразу да працы, якая перад намі. Фактычна да трох асьпектаў 
гэтае працы, якія мне падаюцца асабліва важнымі. 

У першую чаргу безумоўна трэба будзе дапамагчы Беларусі стаці на ногі. 
Для гэтага трэба ўжо цяпер пачынаць займаць становішчы ва ўсіх галінах краінаў, 
здольных нам дапамагчы, каб яны гэтым разам пра нас не забыліся. Трэба, каб нас 
бачылі, пра нас чулі, нас любілі. Трэба заахвоціць менавіта чужую моладзь 
наведаць Беларусь. Ніводзін канадыец, які адведаў Беларусь у рамках дзейнасьці 
Канадыйскага фонду дапамогі ахвярам Чарнобылю у Беларусі, не вярнуўся дамоў 
абыякавым да нашага краю і нашага народу. 

У навуковым сьвеце трэба будзе ствараць цэнтры беларускіх 
дасьледваньняў ва ўсіх краінах, дзе ёсь такая магчымасьць. Каб слова ''Беларусь'' 
стала надзённым словам у іншаземных навуковых установах ды ўніверсітэтах 

Ня ведаю, ці вы заўважылі тут стол, прысьвечаны Цэнтру беларускіх 
даьледваньняў у Канзасе. Хачу, каб вы ведалі, якую важную працу ён робіць на 
карысьць Беларусі. Цэнтр быў створаны у 2006 годзе першым амэрыканскім 
амбасадарам у Беларусі Дэвідам Суорцам, каб даць беларускаму народу тое, чаго 
ён дасюль ня здолеў здабыць - адукацыйную ўстанову пры амэрыканскім 
універсітэце, прысьвечаную выключна беларускай тэматыцы. Прашу зьвярнуць 
увагу на выстаўлены матэрыял. 

Адначасна трэба спрыяць усімі даступнымі нам сіламі азнаямленьню нашага 
народу з думаньнем вольнага сьвету і менавіта з разуменьнем у сьвеце паняцьцяў 
свабоды, дэмакратыі і ўзаемапавагі. Абмены студэнтамі, летняя праца ў чужых 
краінах, стажыроўкі ў адміністрацыях і карпарацыях Захаду - усё гэта ўжо цяпер 
мусіла б быць на парадку дня нашых арганізацыяў. 

Адкрываць сьвету Беларусь і адкрываць сьвет Беларусам! Дарагія сябры, мы 
знаходзімся на ідэальным мейсцы, каб гэта рабіць і такім чынам апраўдаць нашую 
прысутнасьць у замежжы. Мы ведаем і разумеем, як ніхто, нашую Бацькаўшчыну і 
дакладна ведаем, што трэба зрабіць, каб зблізіць яе з рэштай дэмакратычнага 
сьвету. Мы ведаем шмат лепш за бальшыню нашых суродзічаў вонкавы сьвет і 
дакладна ведаем, як яго зацікавіць Беларусьсю. Патэнцыял наш бясконцы. Дык за 
працу, дарагія суродзічы! За лепшую будучыню нашага народу, за вольную, 
ветлую Краіну Беларусь! “ 

Івонка Сурвілла. 
 



 Былы старшыня ЗБК Зьміцер Эльяшэвіч ў сваім выступленьні выказаў сваё 
гледжаньне на праблему зьмены пакаленьняў ў грамадзе канадыйскіх 
беларусаў. Ён спыніўся на некаторых асаблівасьцях, што характэрызуюць 
эмігрантаў-беларусаў новай хвалі ў параўнаньні з прадстаўнікамі старэйшага 
пакаленьня. Выступоўца выказаў свае развагі што да тэндэнцыяў будучага 
разьвіцьця беларускага жыцьця ў Канадзе.   

  
Да стагодзьдзя з дня нараджэньня беларускае паэткі і грамадзкае 

дзеячкі Ларысы Геніюш быў зарганізаваны паказ фільму пра ейнае жыцьцё 
(канал Белсат) і прачытаны артыкул пісьменьніцы Вольгі Іпатавай, былой 
Старшыні Саюзу пісьменьнікаў Беларусі, Ганаровага сябры ЗБК. Ніжэй падаецца 
поўны тэкст згаданага артыкулу. 

 “Жменя ўспамінаў пра Ларысу Геніюш“ 
“Постаць Ларысы Геніюш перайшла ўжо ў другое стагодзьдзе і, як мне 

здаецца, застанецца ў гісторыі Беларусі назаўсёды як сімвал нечалавечых пакут 
нашага народу і ягонай мужнасьці, а таксама любові да Бацькаўшчыны. 

Я пазнаёмілася з ёй ў 1969 годзе, калі мяне, аўтарку першай паэтычнай 
кніжкі “Раніца”, прывёз у Зэльву Старшыня Гродзенскага аддзяленьня Саюза 
пісьменьнікаў Аляксей Карпюк. Ехалі з намі і сталыя сябры Ларысы Антонаўны – 
Васіль Быкаў і Данута Бічэль. Я вельмі хвалявалася. У юначым уяўленні яна 
малявалася мне багатыркай, некім накшталт волата з узнесеным мячом. Яшчэ б – 
Генеральны Сакратар легендарнай БНР, аўтарка выдадзенай у Празе кніжкі вершаў 
“Ад родных ніў”, пакутніца сталінскіх канцлягераў, якую баяліся і ненавідзелі 
мясцовыя і мінскія ўлады, кожны крок якой асочвалі і фіксавалі шпігі. Прычым 
рабілі гэта яўна, не хаваючыся.  

Не паспелі мы зайсці ў хату і павітацца, як следам уціснулася жанчына з 
пранырлівымі вочкамі і папрасіла запалак. Хутка схапіла і пабегла.  

-- Зараз прыбягуць ужо іншыя службісты. Будуць сядзець насупраць у 
музычнай школе, пакуль не паедзеце, - стомлена канстатавала Ларыса Антонаўна. 
Але страпянулася і весела абняла ўсіх па чарзе, радуючыся нашаму прыезду. 
Узрадаваўся і Іван Пятровіч, адразу павёў паказваць новыя кніжкі, якія прыслалі 
яму з Мінску.  

Вярталіся мы ў Гродна позна. Я была зачараваная ўсім у гэтай хаце – і 
гутаркай аб палітыцы і літаратуры, і унікальнымі посьцілкамі, і гасьціннасьцю 
гаспадыні.  

І зараз бачу яе ў той першы дзень залатой зэльвенскай восені – моцная 
постаць сялянкі, спалучаная з паставай арыстакраткі, праніклівыя, з патаемным 
болем вочы – нават калі яна смяялася, гэты боль не знікаў. Я не магла тады 
напоўніцу ўсведаміць, цераз што ёй давялося прайсьці, гэта прыйшло праз гады, 
але і зараз, перачытваючы ейную “Споведзь”, ніколі не магу ўтрымацца ад сьлёз... 

Праз гады прыйшло і поўнае разуменьне таго, якая магутная, сапраўды 
волатаўская моц была ў яе, як выпроствала яна сагнутыя, зьнявераныя душы. Аб 
гэтым сведчаць ейныя сябры па сібірскіх лягерах сьмерці, гэта адчувалі і ўсе мы, 
прыязджаючы да яе, тэлефануючы, альбо пішучы ёй лісты. Яна была вельмі 
шчырай і клапатлівай (Данута Бічэль нездарма называла яе “маці”, ды і мне яна не 
аднойчы радзіла нешта ў маім жаночым жыцьці), і разам з тым непахіснай, калі 



ішло аб прынцыпах. Колькі ні ўпрошваў яе Карпюк ( і Максім Танк, Старшыня 
Саюзу пісьменнькаў) прыняць савецкае грамадзянства, што значна палепшыла б 
ейныя цяжкасьці, яна катэгарычна адмаўлялася. А прасілі таму, што ў тых варунках 
немагчыма было прыняць яе ў Саюз пісьменнікаў. А гэта ж былі пуцёўкі ў 
санаторыі, творчыя камандзіроўкі, грашовая дапамога, нарэшце.  

Пасьля ўсяго перанесенага яна была вельмі хворая. Гаварыла пра гэта толькі 
ў лістах да Раісы Жук-Грышкевіч. Тая незадоўга да сьмерці перадала мне стос 
лістоў Ларысы Геніюш, дзе можна было пабачыць, як важна было для паэткі 
адчуваць як маральную, так і матэрыяльную дапамогу беларускай эміграцыі. 
Матэрыяльная дапамога заключалася ў асноўным у леках, якія немагчыма было 
дастаць у Беларусі і якія былі вельмі ёй патрэбныя. Маральная ж падтрымка была ў 
тым, што яна не дазволіла расправіцца з няскоранай, мужнай жанчынай якім-
небудзь подлым кагэбісцкім чынам - накшталт аварыі ці няшчаснага выпадку. 
Тады яшчэ азіраліся на замежжа, лічыліся з міжнароднай думкай. Мяркую па 
гаворцы ў Гродзенскім абкаме партыі, у які нас завезьлі мінаючы Зэльву, у 
красавіку 1982 г., куды мы з Адамам Мальдзісам ехалі ад Саюза пісьменнікаў на 
пахаванне дарагой нашай Ларысы Геніюш.  

Я ўжо пісала пра гэта, але нагадаю яшчэ раз: ніхто з кіраўнікоў СПБ не 
наважыўся ехаць у Зэльву, таму паслалі нас як афіцыйных асоб і як сяброў 
нябожчыцы. Дарэчы, гродзенцы прыехалі ўсе. З Польшчы меўся прыехаць сын 
Юрка і нявестка, што была ў “Салідарнасьці”, і ўлады вельмі баяліся якіх-небудзь 
дэманстрацыяў. Таму намесьнік загадчыка аддзела ідэалогіі (куды нас прывезьлі 
ледзь не гвалтам, бо ніхто не папярэдзіў аб гэткім пасажы), адразу “загадаў” нам, 
па-першае, не дапусціць дэманстрацыяў, і, па-другое, ні больш ні менш не 
дазволіць праводзіць яе ў апошні шлях са сьвятаром і царкоўнай паніхідай. Гэта 
была такая бязглузьдзіца, што я ўскочыла з крэсла: - “І як, па-вашаму, мы гэта 
зробім?! За каго вы нас прымаеце?” Ён таксама ўскочыў і закрычаў на мяне:”Уся 
беларуская эміграцыя будзе сачыць за гэтым пахаваннем, разумееце вы гэта, ці 
не?” “Уся беларуская эміграцыя ходзіць у царкву, і калі вы забароніце царкоўны 
абрад, будзе толькі горш!”  

Я выскачыла з кабінета, але мудры Мальдзіс доўга даводзіў партакрату, што 
якраз такая забарона можа выклікаць незадаволенасьць і выступленьні, якіх яны 
так баяцца. І мёртвая Ларыса Геніюш палохала іх. І колькі ж сексотаў хавалася ў 
суседніх будынках, назіраючы за царквой, у якой адпявалі нябожчыцу, а пасьля 
ішлі за жалобнай працэсіяй – а праводзіла паэтку ў апошні шлях, мабыць, уся 
Зэльва... 

Калі я ўзгадваю той дзень, то міжволі нібы зноў чытаю горкія словы ейнай 
“Споведзі”: “...ні адзін народ так не зьдзекваўся нада мною й над маёю сям’ёю, як 
беларускі... Ні адзін народ так не прыніжаў сваіх паэтаў, сваіх жанчын...Кожны 
хацеў бы, каб я думала так, як ён, каб гэтак жа прадала сваю душу, сваю 
беларускасьць і тое найясьнейшае, што я выхавала ў душы са сваяго дзяцінства”.  

Гэта можа адзінае, чаму я хацела б запярэчыць у ейнай “Споведзі”. Так, 
шмат было гэткіх – але, на шчасце, ня кожны.  

Людзі, якія ішлі за ёйнай труной, прыехалі адусюль. Яны любілі яе – і нават 
тыя, мясцовыя, пра якіх яна гэтак пісала ў “Споведзі” і сваіх лістах, мабыць 



адчувалі ейную веліч і прыйшлі да яе з пакаяньнем – а яно ўсе ж узвышае душы 
чалавечыя, і яна змагла ўзьняць іх – хаця б нават па сьмерці... 

Так, паэтка Еўдакія Лось сапраўды паліла ейную кнігу “Невадам з Нёмана” 
– але гэтая паэтычная споведзь, хаця і моцна скаваная постсталінскім рэжымам, 
была адкрыццём у беларускай літаратуры ў 70-я гады. Яе чыталі тысячы беларусаў, 
адкрываючы для сябе новае (бо адкуль жа ім было ведаць амаль спапялёнае 
ГУЛАГам) імя ў нашай паэзіі.  

Беларуская інтэлігенцыя дамаглася шмат чаго у пасьмяротнай рэабілітацыі 
імя Ларысы Геніюш: ейныя вершы ўвайшлі ў школьныя праграмы, у 1993 годзе 
накладам 7000 асобнікаў выйшла ейная ''Споведзь'', выйшаў фільм, праўда, ужо 
моцна папсаваны цэнзураю. Нажаль, мы не намагаліся рэабілітаваць яе афіцыйна – 
здавалася, у гэтым няма патрэбы, бо не можа быць вяртаньня ў савецкія часы... Усё 
ж звароты ў афіцыйныя ворганы пасьля 1994 году вынікаў не далі. Сёньняшні 
рэжым на Беларусі працягвае традыцыі сталінізму і антыбеларушчыны. Ніводнае 
гадавіны ейных народзінаў мы не змаглі правесьці як належыць, як заслугоўвае 
памяць пра яе: інтэлігенцыя Зэльвеншчыны апанаваная страхам страціць працу, 
выклікаць няміласьць уладаў.  

І ўсё ж гераічнымі намаганьнямі ейнага земляка, пісьменьніка Міхася 
Скоблы, выйшаў аб’ёмісты том лістоў Ларысы Геніюш, які адразу ж стаў 
бібліяграфічнай рэдкасьцю. Міхась, наколькі мне вядома, рыхтуе другі том, 
улучаючы ейныя лісты да многіх дзеячоў эміграцыі; і калі нехта тут мае што 
прапанаваць, ён будзе вельмі ўдзячны.  

...Калі высялялі пісьменьнікаў з іхнага уласнага дому, мы ратавалі партрэты 
Скарыны, Цёткі, Купалы, многіх іншых выдатных дзеячоў нацыянальнай культуры. 
Вынеслі і бюст Ларысы Геніюш- каб захаваць яго, бо сёньняшнія гэбельсы ўжо 
зьнішчылі амаль 90% тэлевізійнай спадчыны з нашай літаратурна-драматычнай 
рэдакцыі. З болем узгадваю са зьнішчаных тэлефільмаў жывыя галасы Алеся 
Адамовіча, Янкі Брыля, 12 перадач пра беларусаў Амерыкі, якія я рабіла ў 1993 
годзе. Быў сярод іх і выдатны фільм пра Ларысу Геніюш – ён шмат разоў 
паўтараўся ў эфіры.  

І ўсё ж жыцьцё і змаганьне за Беларусь працягваецца.  
У памяці маёй – шмат чаго з кнігі “Споведзь”, але расказанае голасам 

Ларысы Антонаўны, з ейнымі непаўторнымі інтанацыямі... Вось неяк прыехала да 
яе ў адчаі, а яна падарыла мне абразок Божай Маці Жыровіцкай і расказала пра тое, 
як пасля допыту ў Цанавы рыхтавалася ўжо да сьмерці. Ейны аповед быў доўгі, ў 
кнізе ж засталося толькі некалькі сказаў – мудрых і шчырых: “У камеры я страціла 
сілу духу й кінулася на калені, як заўсёды перад нарамі і замёрла, абсалютна 
замёрла ў малітве, як быццам перастала жыць. З каленяў я ўстала другім чалавекам, 
па-новаму нейкім сільным і зусім спакойным. Для мяне існавала цяпер толькі мая 
Радзіма...  

Быў спакой у людзей, агні гарадоў, чалавечнасць, а ў мяне – адчайны бой з 
усімі сіламі адзічэлай рэакцыі, не, не за сябе, але за Радзіму маю, за нашую праўду 
– за зьняволены-перазьняволены наш народ, які трапятаўся, як рыба ў сеці, каб 
жыць”. 

У год стагоддзя нашай выдатнай беларускі гэтыя словы гучаць як запавет 
усім нам, не страчваць надзеі ў самых цяжкіх варунках, працаваць дзеля Беларусі, 



не губляць сваёй моцы ў бясконцых сварках і абвінавачваньнях адзін аднаго, тым 
больш што сёння на чале БНР другая выдатная беларуска – сп. Івонка Сурвілла.  

Яна не адраклася ад ідэі БНР у нечалавечых умовах, не прадала яе, не 
разьмяняла на палёгку ў сваім гаротным лёсе. Так сталася – Генеральны Сакратар 
БНР ужо назаўсёды у вечнасці. Я прапанавала б афіцыйна наноў надаць ёй гэты 
статус, бо пакуль будзе жыць Беларусь, будзе жыць і Ларыса Геніюш... 

Жнівень 2010 г. “ 
  
Аб сваім праэкце у выглядзе выдадзенай кніжкі ''Беларуска-яўрэйскія 

пісьменьнікі 20-га стагодзьдзя'' распавяла прафесар Універсітэту Ватэрлоа 
(Канада) Зіна Гімпелевіч. У прыватнасьці яна сказала наступнае: 

  
''Юрка Пелюшонак, канадыйскі беларускі пісьменьнік, пачуўшы аб тым, 

што я пачала праэкт кніжкі пра беларуска-яўрэйскіх пісьменьнікаў двадцатага 
стагодзьдзя, патэлефанаў мне з Атавы і пачаў крычаць: “Якога д’ябла ты дзелішь 
нас на яўрэяў і беларусоў! Мы ўсе – беларусы, толькі рознай веры! Не рабі ты нас 
рознымі!” Але я адказала, што я нікога не збіраюся дзяліць, толькі зацікавілася 
гэтым пытанням і хачу яго высьветліць, як для сябе, так і для іншых. І зараз вельмі 
задаволена, што гэтая праца зроблена, таму, што ў нейкім сэнсе, асабліва спачатку, 
кожная кніга, сама сябе піша, як кажуць, як слышацца, як дышацца, так і пішацца. 
Янка Запруднік у прамове да кнігі адзначыў рысу пытаньня, якая з аднаго боку і 
выклікала зьяўленне гэтай працы: “Лік габрэяў-жыхароў Беларусі зьменьшыўся 
працягам апошніх 80 гадоў з больш як аднаго мільёну да 30 тысячаў. У драме гэтых 
лічбаў захаваная драма людскіх жыцьцяў і творчых лёсаў”. Вось я і захацела 
прааналізаваць гэтыя творчыя лёсы. 

Амаль усе гісторыкі Беларусі на архіўных дадзеных выяўляюць, як у 
параўнаньні з іншымі, суседнімі з намі краінамі, адносіны беларусаў розных 
канфэсіяў міжсобку адрозніваліся ад такіх жа сярод украінцаў, полякаў і расейцаў. 
Так, калі пагромы маланкай праходзілі па Расейскай імпэрыі, іх амаль не было на 
гістарычнай Беларусі. Гэтыя і іншыя факты даводзілі унікальнасць жыхароў 
Беларусі, якая пэўна адбілася і ў нашай культуры. Гэтая унікальнасць -- прадмет 
нашага гонару і той якасці, якую мне хацелася падкрэсліць для нашых сучасных 
людзей. Ці атрымалася гэтая ідэя -- судзіць чытачу. Спадзяюся, што 166 біяграфіяў 
габрэяў-нараджэнцаў беларускае зямлі дапамогуць нам зразумець нашу гісторыю, 
сучаснасць і планаваць будычыню. Назва даследавання ''Беларуска-яўрэйскія 
пісьменнікі двадцатага стагоддзя паходжанне, гісторыя, дыскурс і біяграфіі'' 
адлюстроўвае чатыры асноўныя часткі кнігі. У яе стварэнні дапамагалі і беларусы-
хрысціяне, і габрэі, таксама архівісты і гісторыкі. Вось, вокладка зроблена 
мастачкай і прафэсаркай музыкалогіі Паўлінай Сурвіллай, а рэдактарам беларускай 
часткі зьявілася нашая канадыйская беларуска -- Віялета Кавалёва. Вось разам, як у 
былы час, мы і зрабілі гэтую працу -- з павагай да прадмету, з любоўю да радзімы. 
Цудоўна было б, каб заўсёды так было. Спадзяваюся, што так і будзе.''  

 

Мастацкая частка Сустрэчы была зарганізавана Алай Орса Романо, ЗША. 
І зноў жа, з найлепшага боку паказала сябе ўдзельніца Сустрэчы ад Канады 

сьпявачка Сьвета Літвінава, у мінулым салістка Беларускага дзяржаўнага 



народнага хору імя Цітовіча . У сваім першым выхадзе на сцэну яна выканала 
сьпевы ''Нарадзілася я ў Беларусі'' і ''Вянок жніўных сьпеваў''. У другім - ''Каля 
майго церама'', ''Лекар-чарадзей'', ''Цячэ вада ў ярок''. У багата аздобленых 
разнастайным арнаментам нацыянальных уборах яна выглядала , як ліцьвінская 
князёўна. Дарэчы, у кулуарах яе называлі ліцьвінкай з Канады (!). Пасьля кожнага 
ейнага сьпеву залю разрывалі працяглыя апладысменты, чулася ''Брава!'' То 
сапраўды быў час Беларускае Канады у Амэрыцы!  

Сваеасаблівым гімнам беларусам Канады, што прыехалі на Сустрэчу 
падтрымаць сваіх амэрыканскіх суродічаў, які адлюстроўвае нашую сутнасьць, наш 
дух, нашыя памкненьні, прызначэньне нашага жыцьця ў Новым Сьвеце, сталіся 
наступныя радкі, што былі агучаны аўтарам Алесем Катом у фінале мастацкай 
часткі Сустрэчы і горача, з апладысментамі, сустрэныя прысутнымі ў вялізарнай 
зале Беларуска-амэрыканскага Цэнтару:  

  
Мы -- Беларусы Краіны Канада 
Воляй славутых Жаўнераў зьяднаны. 
Наша жыцьцё на чужыне -- ня здрада: 
Тое нам Лёсам накавана... 
  
Мы памятаем Бацькоўскія гоні, 
Мову Матуліну, родны наш Сьцяг, 
Воршу, Грунвальд, Сакавік і Пагоню... 
Беларусь, у Канадзе ты маеш працяг! 
  
Нашу Супольнасьць завем Згуртаваньнем. 
Моц і адвагу надаў нам Хаўрус. 
Вера у прышласьць заве на змаганьне 
За нашу Волю, за Беларусь! 
  
Пяцьцю хвілінамі пазьней выпадкова давялося пачуць урывак фразы аднае 

кабеты да Ганны Сурмач: ''Слухаеш ягоныя словы і дрыжыкі па целе...'' 
  
  

Сустрэча. Развітаньне. Апошні прытулак 
  
Разьвітваньне заўсёды нялёгкая справа. Цёплыя словы на дарогу ад сябраў з 

Амэрыкі:  
--Да сустрэчы на Сустрэчы-2012!  
--Да наступнае юбілейнае 30-е!  
  
Сёньняшняя Сустрэча беларусаў Паўночнае Амэрыкі ўжо ў гісторыі. З 

аднаго боку, і чарговая 29-я, і разам з тым -- асаблівая, з-за выпрабаваньняў, якія ёй 
давялося пераадолець, каб быць зьдзейсьненай. Яна сапраўды сталася нашым 
агульным здабыткам. 

  
Ізноў жа, так было, ёсьць і будзе! 



  
Пасьля разьвітаньня невялікая група ўдзельнікаў Сустрэчы ад Канады 

начале з Ўладыкам Сьвятаславам наведала Беларускія мемарыяльныя могілкі. 
Малітва перад надмагільнымі помнікамі сьветлай памяці др. Вінцэнта Жук-
Грышкевіча і др. Раісы Жук-Грышкевіч, Уладыкі Мікалая. Бел-чырвона-белыя 
сьцягі на магілах -- у знак пашаны да нашых знакамітых Канадыйскіх Беларусаў, 
што знайшлі свой апошні прытулак на амерыканскай зямлі. 

  
Тое было апошнім разьвітаньнем з Саўт Рывэрам-2010.  
  
Дахаты ў Канаду! 
  
  
  
3.Падзякі 
Так, 29-ая Сустрэча адышла ў гісторыю і ў нашую памяць, але хваляваньні 

ды ўражаньні ад яе яшчэ ніяк ня могуць пакінуць нашых сэрцаў. І мы ўсе яшчэ 
шлем лісты адзін аднаму з удзячнасьцю і надзеяй на сустрэчу праз доўгіх два гады. 

 
Антарыё, Канада 7 верасьня 2010 
Галоўнай управе 
Беларуска-амерыканскага задзіночаньня. 
Саўт-Рывер, Ню-Джёрзі ЗША 
  
Дарагія амерыканскія сябры! 
Нашая гарачая падзяка вам за СУСТРЭЧУ! 
Урачыстасьці прайшлі на высокім узроўні, дзякуючы шматдзённай ахвярнай 

працы вялікае групы актывістаў БАЗА.  

Цешым сябе надзеяй, што ўдзел канадыйскіх беларусаў у працы 29-е 
Сустрэчы беларусаў Паўночнае Амерыкі дадаў пазытыўныя фарбы ў агульную 
атмасфэру нашага супольнага Сьвята. 

Дай нам, Божа, моцы застацца Беларусамі! 

Да Сустрэчы ў 2012 годзе! 
 

Удзельнікі 29-е Сустрэчы беларусаў Паўночнае Амерыкі ад Канады.  
 

 


