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Чвэрць стагоддзя 
беларускага 
замежжа
Першы З’езд беларусаў свету ў 
Мінску ў 1993 г. стаўся знакавай 
падзеяй у айчыннай гісторыі, 
своеасаблівым сімвалам аб’яднання 
падзеленай і дзяржаўнымі, 
і ідэалагічнымі межамі нацыі. 

Аднак можна казаць пра тое, што 
на пачатку 1990-х гг. падзел існаваў не 
толькі па лініі метраполія – дыяспара,  
але і ўнутры самога замежжа. Павод-
ле звестак мандатнай камісіі, 255 ча-
лавек на З’ездзе прад стаўлялі суро-
дзічаў у краінах Захаду (Аргентына,  
Аўстралія, Бельгія, Вялікабры танія, 
Канада, ЗША, Нямеччына, Францыя  
і інш.) – г. зв. “далёкае замежжа” і 
235 чалавек – беларусаў на прасторах  
былога СССР – “блізкае замежжа”. 
Гэтае размежаванне на “далёкае” і 
“блізкае” замежжа мела не толькі 
геаграфічнае, але і сэнсавае значэнне.  

У заходніх краінах беларускія гра-
мады былі запачаткаваныя найбольш 
паваеннай эміграцыяй, людзьмі ан-
тыкамуністычнай скіраванасці, што 
цягам амаль паўстагоддзя свайго 
жыцця ў замежжы, як маглі, спрыялі 

знішчэнню Савецкага Саюзу і з’яў-
ленню незалежнай Беларусі. Гэтыя 
суполкі рознымі спосабамі прапаган-
давалі беларускую гі сторыю і куль-
туру на Захадзе, намагаліся падтры-
моўваць праявы дысідэнцтва і роз-
ныя нефармальныя групы і ініцыяты-
вы на Бацькаўшчыне, захоўвалі бела-
рускую мову і звычаі ў сваіх асярод-
дзях. Ва ўсім згаданым прадстаўнікі 
паваеннай эмі грацыі мелі як дасяг-
ненні, гэтак і праблемы. Да дасягнен-
няў можна залічыць сотні выдадзеных  
“за жалезнай заслонай” беларускіх 
кніг і перыёдыкаў, тысячы канцэртаў, 
выставаў, фестываляў беларускай 
культуры, доўгагадовую дзейнасць 
беларускай рэдакцыі Радыё “Свабо-
да”, палітычную рэпрэзентацыю бе-
ларусаў, у выніку якой штогод на 25 
сакавіка ў розных гарадах свету каля  
афіцыйных будынкаў можна было 
ўбачыць бел-чырвона-белы сцяг, а 
су родзічы прымалі віншаванні з 
Днём незалежнасці ад іншых нацыя-
нальных арганізацый, а таксама палі-
тычных дзеячаў і ўрадоўцаў розных 

узроўняў (ад мэраў да прэзідэнтаў). 
Да пачатку 1990-х гг. беларускія су-
полкі на Захадзе мелі вялікі досвед 
дзейнасці, але і пэўныя праблемы, 
якія былі звязаныя з фізічным адыхо-
дам прадстаў нікоў паваеннай эмігра-
цыі і неабходнай “зменай пакаленняў” 
у арганізацыях. Актыўныя ў грамад-
ска-культурным жыцці кадры імкліва 
старэлі, народжаная на эміграцыі мо-
ладзь у арганізацыі прыходзіла мала.  
Гэта адлюстравалася і ў прадстаўніц-
тве “далёкага замежжа” на Першым 
З’ездзе беларусаў свету. Не мелі ўжо 
магчымасцей на яго прыехаць (хоць 
яшчэ жылі) ні Наталля Арсеннева, ні 
Антон Адамовіч, ні Вітаўт Тумаш, ні 
Янка Міхалюк, ні некаторыя іншыя 
знакавыя для беларускай паваеннай 
эміграцыі асобы. Праўда, сярод дэле-
гатаў з’езда з заходніх краінаў было  
багата знакамітых і актыўных бела-
рускіх дзеячаў: Зора і Вітаўт Кіпелі, 
Янка Запруднік, Вера і Вітаўт Рамукі 
(ЗША), Янка Жучка (Бельгія), Алег 
і Уладзімір Шнэкі (Аўстралія), Мі-
хась Наўмовіч (Францыя) і іншыя.

Узрост большасці быў ужо добра за 
60. Дастат кова дасведчаныя і актыў-
ныя “заходнія” беларусы  пасля з’яў-
лення на мапе незалежнай Рэспублікі 
Беларусь актыўна імкнуліся, дапамаг-
чы  беларускай  дзяржаве пад бел-чыр-
вона-белым сцягам у нацыянальным 
будаўніцтве. Гэтыя намеры  актыўна 
агучваліся на Першым З’ездзе бела-
русаў свету. У “бліжнім замежжы” 
сітуацыя на пачатку 1990-х была 
зусім іншая. Фактычна, беларускія 
суполкі на пост-савецкай прасторы 
актыўна ствара ліся менавіта ў выніку 
распаду СССР. З’яўленне дзяржаўных 
межаў унутры некалі адное краіны 
актуалізавала праблемы карэннага 
і некарэннага  на сельніцтва, паставіла 
на парадак дня неабходнасць аб’яд-
ноўвацца прадстаўнікам “нацыяналь-
ных меншасцяў” для вырашэння 
ўласных прабле маў. Суродзічы ў 
“блізкім замежжы”, у адрознен не ад 
прадстаўнікоў паваеннай эміграцыі 
на Заха дзе, гуртаваліся часцей не для 
захавання, а для адраджэння нацыя-
нальнай самасвядомасці, культуры, 
мовы. Гэта было своеасаблівае “вяр-
танне да каранёў”, якому распад са-
вецкай дзяржавы даў добры імпульс. 
Цягам пяцігодкі напярэдадні Перша-
га З’езда беларусаў свету асобныя 
беларускія арга нізацыі паўсталі фак-
тычна ў кожнай былой рэспубліцы 
СССР. Іх удзельнікаў аб’ядноўвала 
цікавасць да беларускай гісторыі і 
культуры, а таксама да беларускай 
дзяржавы, рэсурсы якой маглі дапа-
магчы абараніць інтарэсы суродзічаў  
у новых неспрыяльных сацыяльна-
экана міч ных умовах. Беларусы з 
“блізкага замежжа” такса ма агучвалі 
на з’ездзе імкненне дапамагчы неза-
лежнай беларускай дзяржаве, але 
шмат каму з іх саміх па трэбная была  
дапамога. Суродзічы з зонаў нацыя-
нальных канфліктаў марылі вярнуцца  
ў Беларусь,  былыя вязні ГУЛАГу, 
прыкладам, з Рэспуб лікі Комі, казалі 
пра незавершаную рэабілітацыю, 
беларусы з краінаў Балтыі – пра на-
цыянальны ўціск. 

Такім чынам, беларускае замежжа  
ў часе Перша га З’езда беларусаў све-
ту ўяўляла сабою дыяспа ры як бы 
двух пакаленняў: “сталыя” – заходнія, 
антыкамуністычныя, дасведчаныя і 
ў пэўным сэнсе самадастатковыя ды 
“новыя” – постсавецкія, вытворныя 
ад развалу Савецкага Саюзу, больш 
маладыя, арыентаваныя на сувязі з 
метраполіяй.
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З’езд засведчыў як наяўную розніцу ў стане і 
этапах развіцця беларускіх дыяспараў “далёкага”  і 
“блізкага” замежжа, гэтак і пэўныя агульныя пра-
блемы. Замежныя беларусы з розных  бакоў казалі 
пра стан беларускай мовы ў самой Беларусі, пра 
неабходнасць дэмакратызацыі грамадства і забес-
пячэння сапраўднай незалеж насці краіны, а такса-
ма пра “візавую праблему”, агульную для ўсіх 
замежных суродзічаў. Агульнай  была і эйфарыя ад 
сустрэчы ды надзеі на перспекты вы беларускага  
Адраджэння. Цягам наступных  25 гадоў у беларус-
кім замежжы адбыліся істотныя зме ны, і пераваж-
ная большасць іх была так ці інакш звязаная з 
падзеямі ў метраполіі. Так, у бе ларускіх асяродках  

на Захадзе адбылася своеасаблі вая “змена пакален-
няў”, але не за кошт “дзяцей эмі грантаў”, а за кошт 
новай хвалі эміграцыі з незалеж най ужо Рэспублікі 
Беларусь, палітычная і эка намічная сітуацыя ў 
якой няспынна спрыяе выезду насельніцтва. Такім 
чынам у “старыя”, створаныя паваеннымі эмігран-
тамі арганізацыі прыйшлі новыя людзі, народжа-
ныя пераважна ў СССР, што стала спрыяць мен-
тальнаму збліжэнню дыяспараў у “далёкім” і “бліз-
кім” замежжы. Да таго ж, новыя эмігранты сталі 
засноўваць і новыя арганізацыйныя структу ры, 
што зрабіла “заходняе”  замежжа больш разнастай-
ным. Прыкладам, з’яві ліся беларускія суполкі ў 
Чэхіі, Швейцарыі і інш., новыя творчыя іні цыяты-

вы, як “Яваровы людзі” ў Канадзе. Да таго ж “да-
лёкае” замежжа праз чвэрць стагоддзя стала агулам  
больш маладым у параўнанні з пачаткам 1990-х. 

Тымчасам дыяспары на постсавецкай прасторы  
паступова набіраліся досведу і ў грамадска-куль-
турнай працы, і ва ўзаемадзеянні з метраполіяй. 
Апошняе справакавала пэўны падзел суполак на 
тыя, што актыўна падтрымоўваюцца афіцыйным 
Мінскам і тыя, што не падтрымоўваюцца праз іх 
“апазіцыйнасць” да ўладаў і палітыкі Рэспублікі 
Беларусь. Трэба адзначыць, што гэты падзел супо-
лак на “сваіх” і “не-сваіх” закрануў пераважна 
дыяспары “блізкага замежжа”, як больш залежныя  
ад метраполіі. Беларускія суполкі на Захадзе змаглі 

Чвэрць стагоддзя

нанагісторыя

нанагутарка

ганна 
сурмаЧ
У 1993 годзе старшыня Рабочай 
групы па падрыхтоўцы З’езда і 
сябра Рады ЗБС “Бацькаўшчына” 

– На Вашыя плечы легла асноў
ная праца па падрыхтоўцы Перша
га з’езда. Раскажыце, калі ласка, 
пра галоўныя праблемы, якія дзе
ля гэтага давялося пераадолець. 

– Так, я мела вялікі гонар узнача-
ліць Працоўную групу па падрыхтоў-
цы правядзення Першага з’езда бела-
русаў свету. Тады ўсе ў беларускім 
грамадстве адчувалі вялікі патрыя-
тычны ўздым, сябры ЗБС “Бацькаў-
шчына” гатовыя былі працаваць 
дзень і ноч. Не стала савецкай імпе-
рыі, на ейных абломках трэба было 
будаваць сваю незалежную краіну. 
Мы даведаліся шмат праўды з гісто-
рыі Беларусі – пра пастаяннае змаган-
не нашага народа за свабоду, пра вы-
нішчэнне і рассейванне па свеце бела-
рускай нацыі. Тая група беларускай 
інтэлігенцыі, якая заклала зусім но-
вую па сваёй ідэі беларускую аргані-
зацыю – Згуртаванне беларусаў свету  
“Бацькаўшчына” – мела на мэце аб’-
яднанне беларусаў, якія жывуць на 
Радзіме і па ўсім свеце. Дагэтуль ні-
хто такой мэты не ставіў. Гэта быў 
выклік часу, актуальная праблема: 
аб’яднаць сілы дзеля адраджэння 
незалежнасці нашай краіны. Трэба 
было нарэшце пераадолець гэты 
штучна створаны савецкімі ўладамі 
раскол, калі замежныя беларусы лі-
чыліся ворагамі і з імі нельга было 
падтрымліваць кантакты, нават калі 
гэта была блізкая радня. Нам трэба 
было дапамагчы замежным суродзі-
чам пазбыцца страху быць арыштава-
нымі пры наведванні Бацькаўшчыны. 

Дзеля таго, каб беларусы маглі су-
стрэцца разам, непасрэдна, на баць-
коўскай зямлі, паціснуць руку адзін 
аднаму, паглядзець у вочы, усміхнуц-
ца і адчуць сваю нацыянальную ед-
насць, – і было задумана правесці гэ-
ты ўсебеларускі сусветны форум – 

Першы з’езд беларусаў свету. І ён 
стаўся менавіта такім. Але арганізата-
рам давялося шмат папрацаваць: трэ-
ба было ў розных краінах адшукаць 
суродзічаў, іх адрасы, даслаць запра-
шэнні, пераканаць, што яны бяспечна  
могуць наведаць Беларусь. Пры гэ-
тым калі мы давалі такія абяцанні, 
то самі адчувалі занепакоенасць: а 
раптам здарацца нейкія правакацыі? 
Падставы так думаць былі, бо да мя-
не асабіста званілі ветэраны вайны, 
выгаворвалі за тое, што мы запра-
шаем “здраднікаў” і нават пагражалі. 

Мы супрацоўнічалі з дзяржаўнымі 
структурамі, якія падтрымалі ідэю 
правядзення З’езда. Але поўнага па-
разумення ў гэтай справе быць не 
магло, бо ўлада ў Беларусі не была 
яшчэ цалкам беларускаю. Уладныя 
структуры мелі свае мэты адносна 
З’езда і самі імкнуліся кіраваць фору-
мам, хаця гэта была цалкам грамад-
ская ініцыятыва. Фінансаваўся З’езд 
сродкамі ЗБС “Бацькаўшчына”, хаця  
і з удзелам дзяржавы, якая аплачвала  
пераважна культурніцкія мерапрыем-

ствы. Мы мелі засцярогу, што ўлады 
паспрабуюць арганізаваць на З’ездзе 
перадачу мандатаў БНР ураду Кебіча 
(як падобнае адбылося ва Украіне), 
бо не мелі даверу да тагачаснай ула-
ды, не верылі што яна здолее адбуда-
ваць незалежную беларускую дзяр-

жаву, што і пацвердзілася ў далей-
шым. З’езд праходзіў у даволі неспа-
койнай для арганізатараў сітуацыі, 
хаця гэта не было заўважна гасцям. 
Прынамсі, да заключнай яго часткі, 
калі ўлады беспаспяхова паспрабавалі 
раскалоць З’езд. У цэлым – прадугле-

Васіль Быкаў, Станіслаў Шушкевіч і Ганна Сурмач на Першым з’ездзе беларусаў свету.

Ганна Сурмач і Вітаўт Кіпель на прэзентацыі кнігі “Беларусь без межаў” у 
Нью-Ёрку ў 2013 годзе.
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супрацьстаяць яму, апынуўшыся, праўда, у выніку 
ў шэрагу пераважна “не-сваіх” для метраполіі. 

Беларускія ініцыятывы на постсавецкай прасто-
ры таксама паступова робяцца больш разнастайны-
мі, засноўваюцца новыя цэнтры, школкі, творчыя  
калектывы, наладжваюцца сувязі паміж суполкамі. 
Гэтаму, як і ў “далёкім замежжы” шмат спрыяе 
развіццё інфармацыйнага грамадства і новыя тэх-
налогіі. Сёння заўважнай з’явай стала стварэнне  
беларускіх суполак ды рэалізацыя тых ці іншых 
ініцыятываў з дапамогай сацыяльных сетак і ін-
тэрнэту наогул. Гэта ж дапамагае і больш шчыль-
ным і аператыўным сувязям з суродзічамі ў метра-
поліі. Разам з тым, сёння шмат якія суполкі ўжо 

“блізкага замежжа” падыходзяць да праблемы 
зме ны пакаленняў, ад вырашэння якой будзе за-
лежыць іх далейшы лёс. 

Такім чынам, за чвэрць стагоддзя, што мінулі ад 
Першага З’езда беларусаў свету, у беларускім за-
межжы адбыліся вельмі значныя змены, вартыя 
адмысловага навуковага вывучэння. Варта адзна-
чыць, што даследаванням замежжа (асабліва “далё-
кага”) у значнай ступені спрыяе дзейнасць Беларус-
кага інстытута навукі і мастацтва, які цягам апош-
ніх дзесяцігоддзяў пераары ентаваў сваю дзейнасць  
з выключна эмі грацыйнай на супрацу з арганіза-
цыямі метраполіі. Дзясяткі кніг выдадзеныя 
БІНіМам супольна з рознымі выдавецтвамі Белару-

сі, а найбольш з Згуртаваннем бе ларусаў свету 
“Бацькаўшчына”, перыёдык “Запісы БІНіМ” сёння  
таксама ўжо нью-ёркска-мінскі праект. Асабліва 
важна, што і эміграцыйныя архівы, дзякуючы ін-
стытуту паступова перадаюцца ў Беларусь, робяц-
ца бліжэйшымі для айчынных даследчыкаў. Гэткая  
супраца канкрэтнай установы замежжа з метрапо-
ліяй таксама ёсць важнай рысай тых зменаў, што 
адбыліся за чвэрць стагоддзя.

Але парадаксальным чынам на З’ездах белару-
саў свету па-ранейшаму абмяркоў ваюцца пытанні 
і лёсу беларускай мовы ды культуры, і неабходнасці 
дэмакратызацыі грамадства, і забеспячэнне рэ-
альнай неза лежнасці Беларусі, а таксама адме-
ны візаў для замежных суродзічаў. І па-ранейшаму 
актуальнай застаецца сітуацыя “падзеленай нацыі”. 

Наталля Гардзіенка

беларускага замежжа

джаная намі праграма была выка-
наная. Форум паспяхова адбыўся і 
стаўся знакавай падзеяй у сучаснай 
беларускай гісторыі. І самае галоўнае 
тое, што распачаты ім працэс яднання  
беларусаў свету стаў развівацца, набі-
раць моц і працягваецца да сёння. 

– З’езд прайшоў у вельмі спры
яльных для Згуртавання  варунках,  
з ім было звязана і ім было спаро
джана шмат планаў і на дзей. Што 
ўдалося ажыццявіць, а што – не? 

– Удалося галоўнае – ідэя аб’яднан-
ня беларускай нацыі ў межах сусве-
ту пачала ўвасабляцца, стала неад’ем-
най часткай сучаснай гісторыі краі-
ны. Мая кніга “Беларусь бязь межаў” 
ілюструе сутнасць і вынікі гэтага пра-
цэсу. Развіццё беларускай нацыі не 
абмяжоўваецца дзяржаўнымі межамі 
Рэспублікі Беларусь, яно адбы ваецца 
ўсюды, дзе жывуць нашыя суродзічы. 
Яны цяпер не ізаляваныя, не аддзеле-
ныя ад Бацькаўшчыны. На цыя разві-
ваецца не сама ў сабе, але таксама пад 
уплывам агульнацывілізацыйных 
працэсаў, якія адбываюцца  ў свеце. 
Праз нашых суродзічаў мы можам 
вучыцца, здабываць досвед іншых 
нацый і пераймаць лепшае. 

Што не ажыццявілася, дык гэта 
тое, пра што мы марылі і дзеля чаго  
трэба было аб’ядноўвацца. Мы па-
куль што не маем беларускай па духу  
ўлады, маем незалежнасць дэ-юрэ, а 
дэ-факта – па-ранейшаму залежым 
ад суседняй Расіі. Мы не маем дэма-
кратыі і свабоды ў Беларусі, дзе не 
забяспечваюцца элементарныя пра-
вы чалавека – права на свабоду выба-
раў, свабоду голасу, на эканамічную 
свабоду. Па ўсіх гэтых прычынах Бе-
ларусь для сваіх сыноў і дачок не ёсць 
той Бацькаўшчынай, якая клапоціцца 
пра сваіх дзяцей. Не падтрымліваюць 
сённяшнія ўлады Беларусі і белару-
скую дыяспару такім чынам, як гэ-
та робяць цывілізаваныя краіны. 

– Зараз Вы жывяце ў ЗША. Якой 
сёння бачыцца дзейнасць Згурта
вання здалёк? Што, можна было 
б зрабіць больш эфектыўным? 

– Так, я жыву ў Амерыцы – выму-
шаная была стаць эмігранткаю мена-
віта з названых вышэй прычын. Так 

што маю досыць вялікі досвед жыцця  
як у метраполіі, гэтак і ў дыяспары, 
ведаю сітуацыю знутры і з абодвух 
бакоў. Гэта дапамагае мне сёння ак-
тыўна ўдзельнічаць у беларускім 
жыцці на эміграцыі. Цягам амаль 
дваццаці гадоў на чужыне я ніводнага 
дня не жыла без вестак з Беларусі, 
ніколі не перапыняла сваю грамад-
скую беларускую працу і буду ёй 
зай мацца, пакуль хопіць сілаў і часу  
жыцця. Таксама я не перапыняла су-
вязяў і працоўных кантактаў з дарагім 
мне Згуртаваннем беларусаў свету 
“Бацькаўшчына”. Глыбока перажы-
ваю за ўсіх, хто там працуе, спачу-
ваю вашым цяжкасцям і праблемам, 
якія мы тут усе добра разумеем. 

Самае галоўнае: ад часу Першага  
з’езда і ў найбліжэйшай перспектыве  
праца з дыяспарай – гэта абавязак 
дэмакратычнай грамадскасці Белару-
сі. Бо дзяржаўныя ўлады разглядаюць  
сувязі з дыяспарай аднабакова, жада-
юць, каб яна іх падтрымлівала. Але 
дыяспара жыве пераважна ў цывіліза-
ваным дэмакратычным свеце і не мо-
жа прыняць антыдэмакратычнай, 
антынацыянальнай палітыкі ўладаў 
Беларусі. Найперш працаваць з дыяс-
парай і надалей павінна ЗБС “Баць-
каўшчына”, у гэтым яе місія. Галоў-
ная стратэгія – захоўваць ідэю і арга-
нізацыю. А тактыка – рабіць, што 
магчыма, у гэтых цяжкіх умовах. Вы-
глядае, што можна шмат ра біць праз 
інтэрнэт, працягваць выдаваць бюле-
тэнь “Беларусы ў свеце” – ён добра 
чытаецца ў замежжы. Цяжка  сказаць  
нешта больш канкрэтнае. Не бу дзем 
губляць надзеі на лепшыя часы.  

Ад сябе вельмі хачу падзякаваць 
усім сябрам ЗБС “Бацькаўшчына”, 
асабліва кіраўніцтву і выканаўчаму 
персаналу, за карпатлівую працу, за 
адданасць нашай ідэі, нашай надзвы-
чай важнай справе. З удзячнасцю 
згадваю ўсіх сваіх сяброў і паплечні-
каў, з кім мы ладзілі той першы сус-
ветны форум беларусаў. Іх імёны 
згаданыя ў кнізе “Першы з’езд бела-
русаў свету”, якую мне ўдалося па-
дрыхтаваць і выдаць яшчэ да ад’езду 
ў эміграцыю. У кнізе апісаная ўся 
гісторыя гэтай надзвычайнай падзеі. 

станіслаў 
ШуШкевіЧ
У 1993 годзе Старшыня Вярхоўнага 
Савета Рэспублікі Беларусь 

– Як Вы ўспрынялі ідэю правя
дзення Першага з’езда белару саў 
свету з пазіцыі Старшыні Вярхоў
нага Савета і асабіста? Як паста
віўся да гэтай падзеі Вярхоўны Са
вет? Ці прадбачылі неадназначную  
рэакцыю беларускага грамадства 
– вынік дзе сяцігоддзяў культыва
вання не гатыўнага іміджу 
эміграцыі? 

– Калі Беларусь зрабілася сама-
стойнай, у нас быў вялікі энтузі язм. 
У большасці членаў Вярхоў нага Са-
вета была вялікая цяга да беларускас-
ці, да беларускага замежжа, і таму гэ-
та ўсё віталася. Прычым не толькі ў 
Вярхоўным Савеце, але і ў Савеце 
Міністраў. Я быў перакананы, што 
нават старшыня Савета Міністраў 
Вяча слаў Кебіч таксама вельмі хацеў 
гэтай беларускасці. Я не сумняваў-
ся, што ўсе беларусы хацелі сабрацца  
і правесці З’езд беларусаў свету. Ні з 
кім змагацца не прыхо дзілася і, як я 
гэта памятаю, усе бы лі адзінадушныя 
ў тым, што З’езд патрэбны і яго трэ-
ба падтрымаць. 

– На З’едзе Вы казалі пра патрэ
бу ў фармуляванні ідэі, якая здоле

ла б аб’яднаць усе патрыятычныя 
рухі і была пры гэтым менш аб
межаванай і больш канструктыў
най, чым паноўная на той час “ан
тыкамуністычная”. Ці сфармуля
ваная гэтая ідэя сёння? Вакол ча
го сёння могуць згуртавацца не
абыякавыя людзі? 

– Гэта вельмі складанае пытанне.  
Тады я быў пад уражаннем пэўных 
заходніх публікацый, у прыватнасці 
кнігі Людвіга Эрхарда “Дабрабыт для 
ўсіх”. Мне хацелася, каб у нас усвядо-
мілі, што “побытавая” антыбеларус-
касць – не віна людзей, а іх бяда. У 
нас былі цудоўныя дэпутаты, якія 
наогул не ўсведамлялі, што яны ў 
Беларусі – для іх гэта быў Савецкі 
Саюз і Расія. Гэта былі заслужаныя 
людзі, але да іх даволі зняважліва 
ставіўся Беларускі народны фронт. 
Іх папракалі, уважалі за цемрашалаў... 
Мне хацелася, каб не гэта было галоў-
ным лозунгам, хацелася знайсці не-
шта падобнае да таго, што знайшоў у 
свой час Эрхард, які, займаючыся 
пра блемамі эканомікі, прыйшоў да 
вы сновы, што эканамічнае развіццё 
паляпшае і іншыя складнікі жыцця 
грамадства. Маё любімае слова тады  
было “згода”, хацелася знайсці пара-
зуменне паміж прагрэсіўнай часткай  
партыйнай наменклатуры і прадстаў-
нікамі Беларускага народнага фронту.  

Станіслаў Шушкевіч на Сёмым з’ездзе беларусаў свету. 2017год.
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Але адбылося не зусім тое, ча-
го хаце лася б. У нас пачалі выкры-
шталізоўвац ца “шчырыя” і знач-
на больш “якасныя” беларусы, чым 
тыя сем-восем мільёнаў, якія 
вывучалі ў школе “нар камаўку”. 
Хаця гэта мяне і бянтэжы ла, 
выступіць супраць я не мог, захоў-
ваў нейтральную пазіцыю і чакаў, 
што мы выпрацуем нацыянальную 
ідэю. Адбыліся зрухі ў адукацыі, 
людзі пайшлі ў беларускамоўныя 
класы, у беларускамоўныя дзіцячыя 
садкі. Але, на жаль, нечакана для 
мяне, наменклатура згуртавалася, 
каб гэтаму супрацьстаяць. 

янка 
запруднік
У 1993 годзе рэдактар газеты 
“Беларус” (ЗША, Нью-Ёрк)

– Распад СССР нават для многіх 
савецкіх грамадзян быў неспадзя
ванкай. Ці думалі Вы, што каліне
будзь давядзецца браць удзел у та
кім мерапрыемстве? Якое самае 
яр кае ўражанне засталася ў 
памяці з Першага з’езда беларусаў 
свету? 

– Распад СССР быў сапраўды “не-
спадзяванкай”, і не толькі для многіх 
савецкіх грамадзян (якія сядзелі за 
“жалезнай заслонай”, як у мяшку), 
але і для заходніх экспертаў-гісторы-
каў, экспертаў-палітолагаў, а разам 
з імі і для дзяржаўных лідараў. Пісалі 

і гаварылі не гэтулькі пра няўхіль-
насць развалу СССР, колькі пра заха-
ванне заходне-ўсходняга збройна-
га балансу. А ў сферы журналістыкі, 
у якой я праца ваў, гадамі цягнула-
ся адлюстроўванне агульнага стра-
ху перад ядзерным канфліктам. У 
абліччы такой пагрозы  панавала 
перакананне,  што трэба за хоўваць 
статус-кво, шукаць нейкага  “мірнага 
суіснавання”. А ў мяне аса біста ў 
гадах 60-х да пачатку 80-х на растала 
і замацоўвалася пераканан не, што 
Беларусі (са сваякамі ў ёй) я так і 
не пабачу.

І калі пад канец 80-х з-за сцен 
Крамля выпаўз і пашырыўся па ўсёй 
дзяржаве палітычны склероз, ня-
здольнасць перадаваць уладу ў рукі 
наступнікаў, з’явілася магчымасць 
наведаць родны край. Гэта быў неве-
рагодны экстаз, уздым энтузіязму, 
адчуванне свежага палітычнага па-
ветра. Першы з’езд беларусаў свету  
адбываўся вось у такой рамантычнай  
атмасферы з гарызонтам свабоды і 
новых магчымасцяў. 

– На Першым з’ездзе вельмі 
горка прагучалі Вашыя словы 
пра тое, “як балюча пасля доўгай 
ро стані бачыць унукаў Бацькаў
шчы ны, якія не здольныя разу
мець мову сваіх дзядоў”. Ці адбы
ліся, паводле Вашых назіранняў, 
нейкія змены ў становішчы бе
ларускай мовы ці ў іншых сферах  
беларускага жыцця?

– “Нейкія змены” да лепшага ў 
сферы роднай мовы, агульна беручы,  
адбыліся й адбываюцца (прыкладам,  
у публікацыі разнастайных кніг), 
але боль у сэрцы застаўся, бо ў 

дзялянцы  школьніцтва зруху не ад-
былося. Паў тараю словы, сказаныя 
на Першым з’ездзе: “Дзеці і далей 
не здольныя разумець мову сваіх 
дзядоў”. Я, праў да, не меў магчы-
масці пабыць у тыпо вай пачатко-
вай школе, але пра заціск белару-
скай мовы ў школьніцтве даво лі на-
чытаны, дый сам чуў не так даў но 
ад беларускамоўнага пісьменніка, 
які наведваў школы, выступаў там, і 
казаў мне з горыччу: “Для каго ж 
тады пісаць, калі школьнікі мяне не 
разумеюць?!” Дыскрымінацыя і зня-
вага роднай мовы навідавоку і ў афі-
цыйнай сферы, пачынаючы ад кіраў-
ніка дзяржавы праз усе ступені да 
нізавых бюракратаў. 

– А якія змены за чвэрць стагод
дзя, што мінулі ад часу Першага 
з’езда беларусаў свету, адбы ліся 
ў жыцці амерыканскіх бела русаў?

– Змены адбыліся, і вялікія. Адыш-
ло ў “лепшы свет” пакаленне, якое 
прыбыло ў Злучаныя Штаты ў канцы  
1940-х – пачатку 1950-х, якое 
заснава ла арганізацыі, збудавала 
матэрыяль ныя асновы арганізацый-
нага існаван ня ды перадало малод-
шым наступні кам нацыянальную 
свядомасць. Вечная ім памяць. Ця-
пер беларуская прысутнасць у Аме-
рыцы забяспечва ецца што раз у боль-
шай ступені нова прыбылымі суро-
дзічамі. Праўда, яны адрозніваюцца 
ад іхных гістарычных папярэднікаў 
тым, што бальшыня з іх – людзі з 
чыста эканамічнымі ды персаналь-
на бытавымі інтарэсамі. Беларускае 
нацыянальна-палітычнае пытанне 
іх цікавіць няшмат, а нацыя нальна-
культурнае яшчэ менш. Сваё 

нанагутарка

Янка Запруднік на Першым з’ездзе беларусаў свету пакідае аўтограф для 
Маі Кляшторнай і Уладзіміра Пузыні.

нанагісторыя

Нашчадкі беларускіх адраджэнцаў, якія працавалі ў Інбелкульце, на Першым 
з’ездзе беларусаў свету: Радзім Гарэцкі, Алеся Бабарэка, Майя Кляшторная, 
дочкі Алеся Смоліча, Вітаўт Кіпель.

25-годдзе перШага з’ездаЭканамічны крызіс прымусіў 
СССР пачаць перабудову, якая 
пад уплывам хвалі нацыянальнага 
адраджэння ў саюзных рэспубліках 
прывяла да стварэння незалежных 
дзяржаў. У 1990 г. была прынятая 
Дэкларацыя аб дзяржаўным 
суверэнітэце Беларусі. 

У той час паступова пачалі пашы-
рацца веды пра беларускую эмігра-
цыю, асабліва вельмі актыўную на-
цыянальна-свядомую, паваенную. 
Узнікла памкненне аб’яднаць нама-
ганні шчырых беларусаў, скіраваныя 
на стварэнне і развіццё незалежнай 
дэмакратычнай Беларусі. 10 верасня  
1990 г. з іні цыятывы Яўгена Лецкі ў 
Доме літаратара прайшла  ўстаноўчая 
канферэнцыя Згуртавання беларусаў 
свету “Бацькаўшчына”, прэзідэнтам 
якой абралі Васіля Быкава. Пачалі 
ўсталёўвацца кантакты па між бела-
русамі метраполіі і замежжа. Былі 
створа ны добрыя ўмовы для кансалі-
дацыі беларускай нацыі, таму “Баць-
каўшчына” прапанавала склікаць су-
светны форум беларусаў, і гэтую пра-
панову пад трымалі як Сход беларусаў 
блізкага замежжа  (снежань 1992 г.), 

Мінску, але і ў іншых мясцінах Бела-
русі. Былі прыняты важныя выніко-
выя дакументы. На Першым з’ездзе 
прадстаўнікі беларускай дыяспа ры з 
розных краін свету ўпершыню сабра-
ліся разам, каб асэнсаваць сябе ў кан-
тэксце сваёй прысут насці ў свеце, 
кансалідаваць нацыю, акрэсліць шля-
хі да незалежнасці краіны, яе дзяр-
жаўнага будаўніцтва і нацыянальна-
га адраджэння. Тады нам здавала-
ся, што гэта толькі пачатак магутнага  
працэсу новага адраджэння, але то 
быў апафеоз мінулага і сучаснага пе-
рыяду гісторыі краіны.

Нягледзячы на вялікую загружа-
насць сваёй ас ноўнай працай у якасці 
віцэ-прэзідэнта Акадэміі навук Бела-
русі, я ўсё ж не змог адмовіцца ад 
прапановы Васіля Быкава балатавац-
ца ў прэзідэнты ЗБС “Бацькаўшчына”. 
Знаёмства з замежнымі дэлегатамі 
Першага з’езда, асабліва з Паўночнай 
Амерыкі, зрабіла на мяне вялікае 
ўражанне – такі мі яны падаліся мне 
блізкімі сваёй беларускасцю. Я ба-
чыў, як моцна былі ўсхваляваныя 

гэтак і ўдзельнікі Сустрэчы беларусаў 
Паўночнай Амерыкі (Кліўленд, ве-
расень 1992 г.).

8–10 ліпеня 1993 г. адбыўся Першы  
з’езд белару саў свету, які быў аргані-
заваны “Бацькаўшчынай” разам з 
урадавымі арганізацыямі Беларусі. 
З’езд прайшоў у Дзяржаўным тэатры  
оперы і балета. Прысутнічала больш 

за 1200 удзельнікаў, сярод іх 486 
прадстаўнікоў замежжа. Пра падзею  
шмат пісалі ў газетах і часопісах, а 
па выніках “Баць каўшчынай” была 
выдадзена кніга з матэрыяламі і 
дакументамі мерапрыемства.

На З’ездзе прагучала шмат дакла-
даў і выступлен няў, а звязаныя з ім 
мерапрыемствы прайшлі не толькі ў 

Працяг са старонкі 3.
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арганізацыйнае існаванне, у тым 
ліку царкоўнае – тое, што было свя-
тым для папярэднікаў у 50–60-я га-
ды – для іх мала патрэбнае. Ім ха-
пае таго,  што яшчэ існуе і што ма-
лая частка з іх падтрымлівае. 

– У 1993 годзе Вы адзначалі іс
тотную розніцу паміж праблемамі 
дыяспар “блізкага” і “далёкага” 
замежжа. Ці захоўваецца гэты 
разрыў і ў сучасным свеце?

– Розніца застаецца. Беларусы, 
што жывуць у навакольных з Баць-
каўшчынай краінах, маюць боль-
шыя магчымасці кантактаваць з бе-
ларушчынай на Бацькаўшчыне. 
Хоць, трэба  тут сказаць наступнае. 
Паняцце “бліз касці-далёкасці” даво-
лі ўмоўнае – скажам, для беларусаў 
у расійскім Іркуцку і канадскім Та-
ронта. Іркуцкія беларусы, так як і 

канадскія, сваімі этнічна-культур-
ніцкімі ініцыятывамі даюць выдат-
ны прыклад для дыяспар  ува ўсіх 
краінах, блізкіх і далёкіх. Рэч у тым, 
што блізкасць і далёкасць вымяра-
ецца не геаграфічнай дыстанцы яй, 
а духовай. У той жа сучаснай Бе-
ларусі, на вялікі жаль, поўна такіх 
суродзічаў, якія шмат далей ад Баць-
каўшчыны, чымся Іркуцк і Таронта.  

алег 
трусаў
У 1993 годзе старшыня Беларускай 
сацыял-дэмакратычнай грамады.

– Падчас пленарнага пася
джэння Вы звярталіся да 
ўдзельнікаў Першага з’езда ад 

імя Беларускай сацыялдэмакра
тычнай грамады,  якую на той 
час узначальвалі – “партыі, якая 
ўзяла на сябе нялёг кую місію 
адрадзіць і працягваць традыцыі 
першай беларускай пар тыі”. Ці 
зведалі Вашыя палітыч ныя по
гляды і ідэалы трансфарма цыю 
за чвэрць стагоддзя, якая мі нула 
з таго часу?

– Збольшага не зведалі, хаця 
пасля  майго сыходу Грамада не раз 
разваль валася – на дзве, а пасля і 
на тры партыі. Тым не менш, Гра-
мада сёння  дзейнічае. Нядаўна 
выбралі маладога  актыўнага лідара, 
я – па-ранейшаму ў Цэнтральным 
Камітэце. Нам удало ся пераадолець 
амаль усе расколы, і сёння толькі 
нашая Грамада і з’яўля ецца 
сапраўднай партыяй. Ёсць частка, 
якую ўзначальвае Мікалай Статке-
віч, больш фармальная – Грама-

да пад кіраўніцтвам Станіслава 
Шушкевіча. А нашая партыя – рэ-
альная, удзель нічае ў выбарах...

– У тым самым звароце быў 
выказаны спадзеў, што З’езд 
дапамо жа зразумець, дзе крыец
ца галоў ная небяспека белару
скай незалеж насці і развіццю. 
Ці апраўдала гэтае маштабнае 
мерапрыемства Вашыя спадзе
вы? 

– На жаль, доўгі час зразумець 
не выходзіла. Зразумелі толькі 
нядаўна, пасля акупацыі Крыма і 
вайны на Данбасе. А да таго част-
ка грамадства проста не разумела, 
дзе тая небяспека і як з ёй змагац-
ца. Гэтая небяспека існавала ў 1993 
годзе, існуе і зараз. Прычым, на маю 
думку, пасля  падзей ва Украіне яна 
істотна павялі чылася, стала знач-
на больш пагрозлі вай, чым двац-
цаць пяць гадоў таму.

Янка Запруднік у Мінску на прэзентацыі кнігі Наталлі Гардзіенка 
і Лявона Юрэвіча “Кантакты” (серыя “Бібліятэка “Бацькаўшчыны”).  
2016 год.

Алег Трусаў (з мікрафонам) на Сёмым з’ездзе беларусаў свету. 2017 год.

беларусаў свету
беларусы замежжа, калі пасля шмат-
гадовага жыцця па-за роднай Бела-
руссю зноў былі на зямлі Бацькаў-
шчы ны, як многія са слязьмі на вачах  
падалі на калені і цалавалі зямлю, як 
некаторыя спалохана азіраліся і бая-
ліся, што іх зараз арыштуюць і г. д. 
Пазней, асабліва пасля майго навед-
вання разам са старшы нёй Рады Згур-
тавання Ганнай Сурмач у 1994 г. ЗША 
і Канады, а затым і майго ўдзелу ў 
21-й сустрэчы беларусаў Паўночнай 
Амерыкі, я з многімі з іх зблізіўся і 
нават пасябраваў.

Пасля рэферэндуму 1995 года і 
паправак да Канстытуцыі ў 1996 го-
дзе сітуацыя ў краіне рэзка  змянілася 
– адбыўся паварот да савецкага міну-
лага, адмоўнага стаўлення да нацыя-
нальнага адраджэн ня, незалежнасці 
і г. д. Улады Беларусі пачалі падтрым-
ліваць толькі лаяльныя суполкі бела-
руска га замежжа, і ў выніку адбыўся 
падзел на “чэсных”  і “нячэсных”, 
“нашых” і “не нашых”. Асабліва гэта  
закранула беларускія арганізацыі 
краін СНД. 

Як вядома, за мяжой жыве 3,5–
4 млн беларусаў (гэта значыць, што 
амаль кожны трэці, а можа і другі 
беларус жыве па-за сваёй краінай). 
Яны жы вуць у 73 краінах свету, арга-
нізаваныя суполкі ёсць у 26 з іх. Згур-
таванне “Бацькаўшчына” ўвесь час 
імкнулася да сумеснага супрацоўніц-
тва ўсіх бела русаў свету для развіцця 
нацыянальнай культуры,  адукацыі, 
навукі, эканомікі і пабудовы моцнай  
еўрапейскай незалежнай Беларусі, бо 
сярод бела рускай дыяспары шмат 
шчырых прыхільнікаў такога супра-
цоўніцтва, шмат выдатных дзеячаў. 
На жаль, кіраўніцтва дзяржавы 
Беларусі да гэта га часу вельмі сла-
ба ўдзельнічае ў азначаным напрам-
ку. Хаця ў 2014 годзе і быў прыня-
ты закон “Аб беларусах замежжа”, 
ён застаецца хутчэй дэкларатыўным.

ЗБС “Бацькаўшчына” працягвае 
вельмі актыўна працаваць па самых 
разнастайных напрамках. Асабліва 
трэба адзначыць рэгулярнае выданне  
інфармацыйнага бюлетэня “Белару-
сы ў свеце”, стварэнне ў 2004 годзе 

серыі “Бібліятэка “Белару сы ў свеце”,  
у якой ужо выдадзена больш за тры 
дзясяткі кніг, а ў 2008 годзе падсерыі 
“Людзі Бела русі”; шырокую культур-
ніцкую кампанію “Будзьма  беларуса-
мі”; фестываль беларускамоўнай рэ-
кламы “Аднак!”; розных праектаў 
па выданні кнігі і календароў і г. д.; 
стварэнне “Цэнтра камплектавання 
і вывучэння дакументальнай спад-
чыны беларускага замежжа” (разам 
з БДАМЛіМ); удзел у шматгранным 

жыцці беларусаў свету і інш.
Я лічу, што “Бацькаўшчына” ака-

зала і працягвае  аказваць уплыў на 
нацыянальнае будаўніцтва Бе ларусі 
і развіццё беларушчыны, і таму я 
аддаваў многа сіл на захаванне і 
развіццё Згуртавання і заўсёды бу-
ду падтрымліваць усё, што вядзе да 
яго ўмацавання і лепшай працы.

Радзім Гарэцкі 
Друкуецца ў скароце.  

Цалкам чытайце на zbsb.org

Радзім Гарэцкі на Сёмым з’ездзе беларусаў свету. За ім – кіраўнік 
Мусульманскага рэлігійнага аб’яднання ў Беларусі муфцій Абу-Бекір Шабановіч.
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зінаіда 
клыга
У 1993 годзе намесніца 
старшыні Беларуска-эстонскага 
згуртавання ў Кохтла-Ярве.

– На Першым з’ездзе Вы казалі 
пра цяжкае становішча беларусаў у 
Эстоніі, праблемы з атрыманнем 
эстонскага грамадзянства, а такса
ма пра ігнараванне нацыянальных  
праблем з боку эстонскіх уладаў. 
Як сітуацыя выглядае сёння?

– Гэтак было, і здавалася, што гэта  
немагчыма перажыць ды прыняць. 
Але зараз я не магу сказаць, што на-
ша жыццё ў Эстоніі цяжэйшае за ва-
шае ў Беларусі. З матэрыяльнага боку  
мы жывем лепей: і заробкі вышэй-
шыя, і пенсіі значна большыя. Пра-
блемы з грамадзянствам ужо мала ка-
го турбуюць, яны збольшага выкары-
стоўваюцца для палітычных спекуля-
цый. Бо каму эстонскае грамадзянства  
сапраўды патрэбнае, той, прыклаўшы 
намаганні, яго атрымлівае. Для мола-
дзі няма вялікай складанасці стаць 
грамадзянінам Эстоніі ўжо ў гімназіі. 
Да таго ж “шэрыя” пашпарты на са-
мой справе ніколькі не перашкаджа-
юць ні жыць, ні працаваць, ні вандра-
ваць па свеце. Нельга толькі галаса-
ваць на выбарах ў найвышэйшы ор-
ган улады – Дзяржаўны сход. На мяс-
цовым узроўні грамадзяне і “неграма-
дзяне” абіраюць валасных і гарадскіх 
дэпутатаў на аднолькавых умовах.

Як толькі Эстонія атрымала неза-
лежнасць, адразу даволі жорстка бы-
ло пастаўлена пытанне аб выкары-
станні дзяржаўнай мовы. І да сёння-
шняга дня для многіх неэстонцаў гэ-
та даволі балючая праблема. Аднак у 
мяне выклікае павагу тая цвёрдасць, з 
якой маленькі народ змагаецца за 
захаванне галоўнага свайго адрознен-
ня ад іншых – сваёй мовы. Зразумела,  
што руская мова не можа нейкім чы-
нам замяніць эстонскую, заняць яе 
месца, як у Беларусі, дзе роля бела-
рускай мовы зведзеная да мясцовых 
гаворак, дыялекту. І тым не менш 
эстонцы, не забараняючы зносіны на 
родных мовах, патрабуюць валодан-
ня дзяржаўнай эстонскай мовай ва 
ўсіх сферах жыцця. І гэта правільна.

Што датычыцца праблем нацыя-
нальных меншасцяў, дык трэба ска-
заць, што на дзяржаўным узроўні 
вядзецца вялікая інтэграцыйная пра-
ца, каб месца знайшлося для ўсіх 
жыхароў Эстоніі, незалежна ад на-
цыянальнасцяў. Больш за тое, дзяр-
жава, хай і невялікімі грашыма, але 
падтрымлівае дзейнасць нацыяналь-
ных аб’яднанняў. Мы атрымліваем 
гэтак званае базавае фінансаванне ад 
Міністэрства культуры, каб мець 
магчымасць ладзіць сваю супольную  
працу. Хачу падкрэсліць, што мы ро-
бім справаздачу за гэтыя грошы, але 
пры гэтым ніхто не кажа нам, што 

рабіць. Мы гэтыя грошы не адпрацоў-
ваем, мы на іх працуем. 

Я каза ла на Першым з’ездзе, што 
трэба спрасціць працэдуру вяртання  
з Эстоніі на Ра дзіму для ахвотных, 
бо ўзнікалі скла данасці з атрыманнем  
віз і беларуска га грамадзянства. Зараз  
у гэтай галіне шмат што вырашылася,  
а тыя пытан ні, якія часам узнікаюць, 
вырашаюцца на адпаведным узроўні. 

Але і цяпер, як і раней, нам не ха-
пае сувязяў з Беларуссю. У пачатку 
1990-х, калі Беларусь была зацікаў-
леная ў адраджэнні сваёй гісторыі, 
культуры, роднай мовы ды спрабава-
ла дапамагчы захаваць сваю нацыя-
нальную адметнасць таксама і нам, 
беларусам, адарваным ад сваёй зямлі, 
– ладзіліся курсы, навучанне, да нас 
прыязджалі, нас запрашалі. Цяпер, 
падаецца, гэтая праца страціла сваю 
актуальнасць. Вельмі б хацелася ад-
чуваць узаемную сувязь з Радзімай. 
Беларус, дзе б ні знаходзіўся, павінен 
мець права разлічваць на тое, што 
бу дзе “сваім” у Беларусі, мець права  
на нейкія прэферэнцыі, звяза ныя з 
уездам у краіну, з працай, з вучобай.
Напрыклад, як у Польшчы, дзе існуе 
карта паляка. Гэта вельмі дапамагло  
б нам не губляць сваіх землякоў, мно-
гія з якіх яшчэ памятаюць, адкуль 
яны родам, але не бачаць патрэбы ў 
выхаванні беларускасці ў сваіх дзе-
цях, унуках. Яны асімілююцца ў ру-
скамоўным ці эстонскамоўным ася-
роддзі і Беларусь застаецца ў баку 
ад іх памяці і інтарэсаў.

– Пытанне пра БЭЗ узору 1993 
і БЭЗ узору 2018. Што змянілася? 
Якія былі чаканні ад Беларусі та
ды, у 1993, і чаго хацелася б цяпер? 

– Праз восем месяцаў, у сакавіку, 
нашаму згуртаванню споўніцца 30 
гадоў. На сённяшні дзень мы найста-
рэйшае беларускае нацыянальна-
культурнае аб’яднанне ў Эстоніі. Мы 
даволі актыўныя ў параўнанні з ін-
шымі нацыянальнымі аб’яднаннямі і 
шмат чаго робім, каб у шматнацыя-
нальнай Эстоніі беларуская культура  
была бачная і не гублялася. За гэты 
час адбылося вельмі шмат унутраных  
змен. І праз тое, што мы пастарэлі, і 
праз тое, што шмат у чым страцілі 
арыенціры, кіруючыся якімі некалі 

будавалі сваю працу. Сёння большас-
ці дастаткова гуртавацца проста па 
прынцыпе зямляцтва. Калі ў самым 
пачатку мы стараліся ў сваім коле 
размаўляць на роднай мове, то цяпер  
гэта выклікае здзіўленне: “Навошта, 
у нас жа дзве дзяржаўныя мовы. Бу-
дзем казаць, як зручней”. А людзям 
сталага веку, да таго ж, падабаецца, 
што ў Беларусі жыццё нагадвае са-
вецкі час. 

Цяпер нам вельмі складана захоў-
ваць рэшткі культурнага патэнцыялу,  
напрацаванага ў самым пачатку. І 
здаецца, што калі нічога не зменіцца ў 
самой Беларусі, усё менш будзе заста-
вацца тых агульных падыходаў, якія 
будуць звязваць замежных беларусаў 
з метраполіяй, падсілкоўваць ціка-
васць да гісторыі свайго народа і да-
памагаць вяртанню да сваіх вытокаў.

леанід 
лыЧ
Доктар гістарычных навук, сябра 
Рады ЗБС “Бацькаўшчына”.

– На Першым з’ездзе падчас 
пленарнага выступу Вы выка
залі ціка вую думку пра неабход
насць уключэння ў Вярхоўны Са
вет Рэспублікі Беларусь беларусаў 
замежжа (хай сабе нават у 
ніжэйшым за дэпутац кі статусе), 
каб такім чынам са дзейнічаць па
шырэнню і паглыбленню замеж

ных сувязяў. Ці падаецца Вам такі 
падыход актуальным у сённяшніх 
умовах?

– За межамі краіны жыве трэцяя 
частка ўсіх беларусаў. У гэтай пра-
порцыі мы саступаем хіба толькі ар-
мянам. І беларуская эміграцыя з са-
мых розных прычын будзе толькі 
павялічвацца – у асноўным праз тое, 
што дзяржава не праводзіць палітыкі, 
якая вяла б да этнічнай кансалідацыі 
народа і не выхоўвае ў моладзі павагі 
да сваёй гісторыі і Радзімы. Прычым  
з’язджаць будуць самыя здатныя, 
здольныя зрабіць сабе нармальнае 
жыццё і ў чужых краінах. У нашай 
дзяржавы павінен быць асобны сур’-
ёзны орган для працы з дыяспарай.

валеры 
герасімаў
Намеснік старшыні Рады 
ЗБС “Бацькаўшчына”.

– Якая была рэакцыя постсавец
кага грамадства на памкненне 
Згуртавання правесці З’езд? Вя
дома, што за савецкім часам эмі
грацыя наогул і беларусы замеж
жа ў прыватнасці не ўхва ляліся.

– Гэта быў вельмі рамантычны і 
ўзнёслы перыяд у гісторыі Беларусі. 
Посткамуністычная наменклатура, 
дакладней, найбольш кансерватыў-
ная, скарумпаваная і адарваная ад на-
роду яе частка, зрабілася “кастай не-
датыкальных” і была ідэйна дэ-
маралі заваная. Таму нават нейкіх 
спроб выцягнуць на свет брашуркі 
пра калаба рантаў і нацдэмаў-
паліцаяў ужо фактычна не было. На-
адварот, пачынала  шырока папуля-
рызавацца культурная  спадчына 
беларусаў замежжа, у СМІ з’яўлялася 
шмат папулярных матэры ялаў па 
гісторыі беларускай эміграцыі і ды-
яспары. Адбыліся першыя візіты на 
радзіму яе прадстаўнікоў. Таму, 
сапраўды, у шырокіх колах інтэліген-
цыі і простага грамадства быў 
шчыры  інтарэс да будучага З’езда. 
Асабіста я быў проста атакаваны 
просьбамі аб магчымасці прысут-
нічаць на яго ад крыцці з боку род-

нанагутарка

Беларуска-эстонскае згуртаванне святкуе Дзень Волі. Зінаіда Клыга з 
мікрафонам. 2018 год.

Леанід Лыч выступае на Сёмым з’ездзе беларусаў свету. 2017 год.
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ных, знаёмых і ка лег-кніжнікаў. 
Больш за тое, праз суполку ТБМ, 
створаную ва Урадавай бібліятэцы, 
я актыўна папулярызаваў матэры-
ялы падрыхтоўкі З’езда сярод  
чытачоў – урадавых службоўцаў. У 
іх асяроддзі таксама збольшага пана-
ваў дэмакратычны настрой, шмат хто 
асабіста падыходзіў для навязвання  
кантактаў. На ўзроўні сенсацыі прай-
шла ў бібліятэцы выстава выданняў 
беларускага замежжа – больш за 
300, – падораных бібліятэцы ле-
гендарным  якуцка-беларускім біб-
ліяфілам Алесем Баркоўскім, які 
літаральна падпольна шмат гадоў 
збіраў сваю калекцыю ў Мінску. 

Небяспечна было якраз іншае 
– каб праз залішнюю эйфарыю не 
здаць беларускую дзяржаўнасць 
расійскай пятай калоне і кампрадо-
рам з ліку нацыянальнай эліты. 
Асабліва ад гэтага перасцерагаў Зя-
нон Пазняк. Праз актыўную каар-
дынацыю ўсіх нацыянальна-дэма-
кратычных сілаў гэтага ўдалося паз-
бегнуць. З’езд стаў ся чарговай пе-
раможнай прыступкай  нацыяналь-
нага адраджэння, і сімва лічныя 
“кляйноды БНР” не былі перада-
дзены ўраду Кебіча.

– Якія моманты з працэсу пад
рыхтоўкі З’езда і з працы рэдак
цыйнай камісіі Вам падаліся 
самы мі яркімі і наймацней 
адбіліся ў памяці?

– Я быў старшынёй аргкамітэта па 
падрыхтоўцы Першага сходу белару-
саў блізкага замежжа, які прайшоў 
годам раней. Такі-сякі працоўны до-
свед ужо меў у гэтай справе. Памята-
ецца шчырасць, апантанасць, 
натхнё насць усіх сябраў Рады і Упра-
вы Згуртавання беларусаў свету. Гэ-
та былі найлепшыя сілы нацыі. 
Літара тары, паэты, навукоўцы, дак-
тары навук і інжынеры, бібліятэкары 
і на стаўнікі. На жаль, многія ўжо 
пайшлі з жыцця. Шмат хто сёння 
нядужны, хварэе. На мой погляд, 
варта было б стварыць нам зараз 
дабрачынны фонд па падтрымцы 
ветэранаў Адра джэння. Яны гэта-
га заслугоўваюць. Лёс падараваў 
мне шчасце супрацы і стасункаў з 
Васілём Быкавым, Радзі мам Га-

рэцкім, Яўгенам Лецкам, Ганнай 
Сурмач, Вітаўтам Кіпелем, Янкам 
Запруднікам, Станіславам Шуш-
кевічам, Адамам Мальдзісам, Ана-
толем Сабалеўскім, Арсенем Лісам, 
Міколам Ермаловічам, Анатолем 
Грыцкевічам, Лідзіяй Савік, Вячасла-
вам Рагойшам, Лявонам Казырам, 
Яўгенам Адамовічам, Барысам Сту-
кам, Міколам Люцко, Алесем Стан-
ке вічам, Міколам Статкевічам, Пя-
тром Краўчанкам... Паверце, я ма-
гу доў жыць і доўжыць гэты спіс. 
Дзякую чы іх гераічнай грамадскай 
працы ЗБС “Бацькаўшчына” мае 
трывалы ідэйны нацыянальны грунт 
і дасюль з’яўляецца адным з важкіх 
чыннікаў нацыянальнага адраджэн-
ня. 

А ў часе падрыхтоўкі З’езда, вядо-
ма ж, гарэлі яркія спрэчкі і дыскусіі. 
“Два беларусы – тры партыі”. Але 
вынік пераўзышоў усе чаканні і да-
сюль застаецца непераўзыдзеным 
прыкладам яднання нацыі, аб’яднан-
ня высілкаў грамадскасці і дзяржавы.  

– Вы ад самага пачатку ў “Баць
каўшчыне” і ведаеце, якія прын
цыпы і ідэі былі пакладзеныя ў 
падмурак Згуртавання яе засна

вальнікамі. Як Вы сёння, праз 
чвэрць стагоддзя ад Першага з’ез
да, ацэньваеце дзейнасць “Баць
каўшчыны”? Ці спраўляецца арга
нізацыя з ускладзенай на яе 
місіяй?

– Улады бясконца змушалі нас ка-
рэктаваць статут, гэта быў адзін з 
спосабаў фізічнага і маральнага 
зніш чэння Згуртавання. Але духоў-
ным падмуркам для ЗБС заўсёды 
былі ідэалы нацыянальна-дэмакра-
тычныя,  я б нават сказаў – БНРаўскія: 
бел-чырвона-белы сцяг, Пагоня, род-
ная мова, тысячагадовыя традыцыі 
культуры і дзяржаўнасці. І таму ў 
нашай арганізацыі фактычна не бы-
ло “здраднікаў”. Часам людзі сыхо-
дзілі з арганізацыі з суб’ектыўных 
прычын, але ніколі не ператваралі 
гэта ў раздрай на забаву “ўладу тры-
маючых”. Без залішняй сціпласці 
скажу – сённяшняя “вышыванкавая 
кампа нія” і іншыя культурніцкія 
акцыі з нацыянальным адценнем, 
якія ла дзіць правячы рэжым, інспі-
раваныя менавіта поспехам дзей-
насці “Баць каўшчыны”, найперш 
кампаніі “Будзьма беларусамі!”. 
Прыём не но вы, у 1930-х такім чы-
нам сталінскія прыслужнікі спра-
бавалі падмяніць стрыжань палітыкі 
беларусізацыі, знішчаючы кадры 
нацыянальна-арыентаванай інтэлі-
генцыі, але пакідаю чы абалонку 
фальшывай “фальклор на-этнагра-
фічнай” беларускасці. Вядомая хва-
роба беларускай інтэліген цыі – 
агітаваць адзін аднаго “за мову”  і 
дэмакратыю, але практычнымі дзе-
яннямі гэтага асабліва не здзяйс-
няць. Гонар ЗБС, што кіраўнікі Але-
на Ма коўская і Ніна Шыдлоўская 
змаглі не паддацца розным 
д’яблавым спакусам і ад з’езда да 
з’езда беларусаў свету ўпэўнена вя-
дуць рэй. Зрэшты, гэта можна ска-
заць пра кожнага супра цоўніка 
невялічкага рабочага апара ту 

арганізацыі. Ведаючы з навуковай  
літаратуры пра напрамкі дзейнасці 
сучасных арганізацый па працы з 
дыяспарамі ў іншых краінах, канста-
тую, што МГА “ЗБС “Бацькаўшчына” 
і яе кіраўнікі – прыклад адной з най-
больш эфектыўных інстытуцый та-
кога тыпу.

анатоль 
бутэвіЧ
У 1993 годзе міністр інфармацыі 
і друку Рэспублікі Беларусь.

– Як паставілася беларуская 
дзяржава да Першага з’езда бела
русаў свету – падзеі, якая аб’яднала 
нацыю пасля дзесяцігоддзяў “жа
лезнай заслоны”? Што, на Вашую 
думку, магло б атрымацца ў выніку 
максімальнага ўключэння дыя
спары ў грамадскія, сацыяльныя 
і палітычныя працэсы Рэспублікі 
Беларусь? Што беларуская дзяр
жава мусіць зрабіць, каб гэтаму 
паспрыяць? 

– Першы з’езд беларусаў свету 
стаў на той час мо самай значнай 
падзеяй у грамадскім, культурным і 
палітычным жыцці Беларусі і ў ста-
сунках з замежнымі беларусамі. Ён 
акрэсліў шляхі, якія павінны былі 
ўсіх цесна згуртаваць дзеля адной 
галоўнай мэты – пабудовы свабоднай  
і незалежнай дзяржавы Беларусь. Гэ-
ты найважнейшы лейтматыў на доўгі 
час зрабіўся той дабратворнай сілай, 
якая спараджала і працягвае спара-
джаць нямала добрых агульных 
спраў, да якіх далучаюцца, як мараль-
на, гэтак і матэрыяльна, многія на-
шыя замежныя землякі і нават тыя, 
хто ўжо нарадзіўся за межамі нашай 
краіны. Праўда, не ўсе добрыя наме-
ры атрымалася здзейсніць. Але гэта  
ніякім чынам не азначае, што распа-
чатае трэба кінуць, пра свае родныя 
землі і малыя радзімы забыцца і зноў 
пазашывацца па куточках, стаіцца і 
аціхнуць. Разам мы на многае здат-
ныя, многае можам зрабіць. Таму – 
насуперак усяму і ўсім незычліўцам 
– давайце быць разам! Гэта і будзе 
той рэальнай справай, якая паспрыяе  
новым добрым і карысным намерам  
і здзяйсненням. Але пры адной умо-
ве: сённяшняя Беларусь не павінна 
забывацца на сваіх дзяцей, дзе б яны 
ні былі, не павінна ігнараваць іхнія 
памкненні і магчымасці. Іх усіх трэба  
далучаць да грамадскіх, сацыяльных  
і культурных працэсаў у Беларусі. А 
з’езды, і Першы, і наступныя, – доб-
рая нагода зверыць арыенціры, пра-
чысціць дарогу і разам рухацца па 
шляху ўмацавання суверэнітэту і не-
залежнасці Рэспублікі Беларусь. Не 
трэба баяцца цяжкасцяў, іх заўсёды 
хапала. Стоячы на адным баку дарогі, 
на другі яе бок не пяройдзеш, калі 
не будзеш ісці. Трэба рухацца. Ра-
зам і няспынна. У гэтым наша пе-
рамога і нашая агульная сіла.

Валеры Герасімаў на Сёмым з’ездзе беларусаў свету. 2017 год.

Мікола Ганько і Анатоль Бутэвіч на Першым з’ездзе беларусаў свету.
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Беларускі каляндар 
памятных дат 
на жнівень 2018 года

2 жніўня – 185 гадоў таму, у 1833-м, 
павешаны Міхаіл Валовіч, удзельнік 
паўстання 1830–1831 гг.

2 жніўня – 65 гадоў таму, у 1953-м, 
памёр Сяргей Скандракоў, краязнавец.

3 жніўня – 65 гадоў таму, у 1953-м, 
нарадзіўся Валерый Шаблюк, гісторык.

4 жніўня – 180 гадоў таму, у 1838-м, 
нарадзіўся Юзаф Беркман, жывапісец, 
удзельнік паўстання 1863–1864 гг.

4 жніўня – 45 гадоў таму, у 1973-м. 
памёр Міхаіл Урбановіч, культурны дзеяч. 

5 жніўня – 110 гадоў таму, у 1908-м, 
памёр Валерый Урублеўскі, адзін з 
кіраўнікоў паўстання 1863–1864 гг.

12 жніўня – 125 гадоў таму, у 1893-м, 
нарадзіўся Аляксандр Ружанцоў, дзеяч 
эміграцыі ў Нямеччыне і ЗША.

13 жніўня – 105 гадоў таму, у 1913-м, 
нарадзіўся Анатоль Багатыроў, кампазітар.

13 жніўня – 95 гадоў таму, у 1923-м, 
нарадзіўся Самсон Пярловіч, паэт.

14 жніўня – 145 гадоў таму, у 1873-м, 
памёр Антон Руткоўскі, удзельнік 
паўстання 1830–1831 гг.

14 жніўня – 60 гадоў таму, у 1958-м, 
памёр Эдзюк (Эдвард) Будзька, паэт.

15 жніўня – 160 гадоў таму, у 1858-м, 
нарадзіўся Міхаіл Пліс, грамадскі дзеяч. 

15 жніўня – 30 гадоў таму, у 1988-м, 
памёр Мікалай Дварэцкі, паэт.

16 жніўня – 115 гадоў таму, у 1903-м, 
нарадзіўся Мікола Абрамчык, дзеяч эмі-
грацыі ў Чэхі, Францыі і Нямеччыне, прэ-
зідэнт Беларускай Народнай Рэспублікі.

17 жніўня – 155 гадоў таму, у 1863-м, 
расстраляны Іван Жмачынскі (Змачынскі), 
удзельнік нацыянальна-вызваленчага 
паўстання.

17 жніўня – 15 гадоў таму, у 2003-м, 
памёр Павел Гуз, дзеяч эміграцыі ў 
Аўстраліі.

19 жніўня – 170 гадоў таму, у 1848-м, 
памёр Міхаіл Палінскі-Пэлка, матэматык. 

19 жніўня – 125 гадоў таму, у 1893-м, 
нарадзіўся Баляслаў Слосканс, дзеяч бе-
ларускага замежжа.

19 жніўня – 75 гадоў таму, у 1943-м, 
памёр Іосіф Воўк-Левановіч, мовазнавец. 

20 жніўня – 80 гадоў таму, у 1938-м, 
расстраляны Уладзімір Пракулевіч, адзін 
з кіраўнікоў Слуцкага паўстання.

22 жніўня – 120 гадоў таму, у 1898-м, 
памёр Альгерд Абуховіч, пісьменнік, 
удзельнік паўстання 1863–1864 гг.

22 жніўня – 30 гадоў таму, у 1988-м, 
памёр Віталь Вольскі (сапр. Вольскі-
Зэйдэль), пісьменнік.

23 жніўня – 125 гадоў таму, у 1893-м, 
памёр Міхаіл Андрыёлі, мастак, удзельнік 
паўстання 1863–1864 гг.

24 жніўня – 120 гадоў таму, у 1898-м, 
нарадзіўся Сцяпан Журык, вучоны-заолаг. 

24 жніўня – 90 гадоў таму, у 1928-м, 
нарадзіўся Янка Раманоўскі, мастак.

25 жніўня – 70 гадоў таму, у 1948-м, 
у Стакгольме створана Беларуская Гра-
мада ў Скандынавіі.

29 жніўня – 120 гадоў таму, у 1898-м, 
нарадзіўся Аляксандр Немцаў, этнограф.

31 жніўня – 250 гадоў таму, у 1768-м, 
нарадзіўся Раймонд Корсак, паэт, 
удзельнік паўстання 1794 г.

барыс 
стук
У 1993 годзе старшыня 
Рады прадпрымальнікаў 
беларускага замежжа, 
намеснік старшыні Рады 
ЗБС “Бацькаўшчына”.

– Вядома, што падчас З’езда паў
сталі важныя ініцыятывы, якія 
пазней былі рэалізаваныя – гэта 
стварэнне арганізацыі прадпры
мальнікаў беларускай дыяспары 
і аднаўленне вобраза Крыжа 
св. Еўфрасінні Полацкай. Распавя
дзіце, калі ласка, як гэтыя дзве іні
цыятывы ўзніклі. 

– Важна адзначыць, што напярэда-
дні Першага з’eзда беларусаў све-
ту ў снежні 1992 года адбыўся Пер-
шы з’езд беларусаў блізкага замеж-
жа. Гэта была вельмі важная пад-
зея (цяпер,  на жаль, забытая), таму 
што з разва лам СССР шматлікія бе-
ларусы ў былых савецкіх рэспубліках 
апынуліcя ў складаным становішчы. 
Перад імі паўстала шмат пытанняў. 
Як будаваць  свае жыццё ў новых 
незалежных краiнах? Якая можа 
быць падтрымка  з боку Рэспублiкi 
Беларусь? На якiх умовах можна 
вярнуцца на Радзiму?

А ідэя стварэння Згуртавання 
прадпрымальнікаў беларускай дыяс-
пары ўзнiкла на падставе той вялiкай 
прадпрымальнiцкай працы, якую 
выконвала ў тыя часы гаспадарча-эка-
намiчная структура “Бацькаушчыны”  
(напрыклад, Згуртаванне фiнан-
савала згаданы Першы з’езд 
беларусаў бліж няга замежжа i Пер-
шы з’езд белару саў свету фактыч-
на толькi за грошы,  заробленыя са-
мой арганiзацыяй – у той час 
ахвяраваннi былi нязначныя), а так-
сама на падставе тых прадпры-
мальнiцкiх сувязяў, якiя былi назапа-
шаны на той час. Шмат прадпрымаль-
нiкаў беларускага паходжання былi 
зацiкаўленыя ў стварэннi агульнай 
каардынуючай структуры, якая б 
спрыяла iх бiзнесу. Гэты праект на 
пачатку 1993 года быў ухвалены 
Управай ЗБС “Бацькаушчына”, а по-
тым быў ухвалены дэлегатамi Пер-
шага з’езда беларусаў свету. У ча-
се працы З’езда прайшла ўстаноўчая 
канферэнцыя, была створаная гра-
мадская арганiзацыя Згуртаванне 
прадпрымальнікаў беларускай дыяс-
пары пры ЗБС “Бацькаўшчына”, бы-
ла абрана кiруючая Рада, і мяне 
абралi яе старшынёй.

Iдэю аднаўлення Крыжа святой 
Еўфрасінні Полацкай выказвалі роз-
ныя сябры Управы Згуртавання, у 

тым ліку – я сам, Яўген Лецка, Ган-
на Сурмач ды iншыя яшчэ ў сярэдзiне 
1992 года. 

Святая Еўфрасіння Полацкая пры-
знаная ўсiмi хрысцiянскiмi канфесiя-
мi ў Беларусi, і аднаўленне Крыжа – 
гэта аднаўленне аб’яднаўчага 
сiмвала беларускага народа! Пра-
ект такога ўзроўню мусіў дапама-
гаць гуртаваць  беларусаў на 
Бацькаўшчыне і за ме жамi краiны. 
Iдэю ўхвалілі на чарго вым 
паседжаннi Управы, а ў снежнi 1992 
года ўхвалілі дэлегаты Першага  
з’езда беларусаў блізкага замежжа. 
У выніку была створаная працоўная 
група па рэалiзацыi праекта. У лю-
тым 1993 года з мастаком М. Кузь-
мiчом была заключана дамова на 
выкананне працы па аднаўленні 
Крыжа. Пытанне рэалiзацыi праек-
та таксама было вынесена на раз-
гляд дэле гатаў Першага з’езда 
беларусаў свету i аднагалосна 
ўхвалена.

нанагутарка

– Самыя яркія ўспаміны са 
З’езда, што запомнілася най
больш?

– Галоўнае ўражанне ад Першага  
з’езда беларусаў свету – тое, што 
ўпершыню беларуская нацыя аб’яд-
налася. Незалежна ад краiн пражы-
вання, поглядаў, веравызнання ды 
iнш. Фактычна дзяржава прызнала 
iснаванне шматмiльённай бела-
рускай  дыяспары (больш за 
5 млн беларусаў). Такiм чынам 
фармаваўся падмурак беларускай 
дзяржаўнасцi.

іна 
снарская
Сябра Рады 
ЗБС “Бацькаўшчына”.

– Што запомнілася найбольш? 
Якія моманты З’езда падаліся Вам 
самымі яркімі?

– З падзей Першага з’езда мне 
найбольш запомніўся выступ Ва-
сіля Быкава. Яго сустракалі стоячы. 
Ніко лі не забуду ўзнёслай атмасфе-
ры З’ез да. Мы былі такія мала-
дыя, поўныя спадзяванняў на адрад-
жэнне Белару сі, радаваліся сустрэ-
чам з аднадум цамі. Мы размаўлялі 
па-беларуску і між сабой, і 
з жыхарамі Мінска. Лю дзі прыяз-
на пасміхаліся, намагаліся адказ-
ваць нам на роднай мове. Дзіві-
ліся, што жывучы ў розных 
краінах свету, мы так добра гаво-
рым па-бе ларуску. Сярод най-
больш яскравых момантаў – 
фінальны акорд З’езда, калі ўсе яго 
ўдзельнікі і арганізатары стаялі на 
прыступках Опернага тэатра са 
свечкамі ў руках і спявалі “Магут-
ны Божа”.

Гутарыў Сяргей Кандраценка,  
прэс-сакратар ЗБС “Бацькаўшчына”

Іна Снарская выступае на Сёмым 
з’ездзе беларусаў свету. 2017 год.

“Кола яднання” – удзельнікі Першага з’езда запальваюць свечкі пасля 
канцэрта ў Оперным тэатры.


