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В. КОВАЛЬ  (Мінск) 

ПЕРЫЯДЫЧНЫЯ  ВЫДАННІ 

БЕЛАРУСКАЙ  ДЫЯСПАРЫ  ЯК  КРЫНІЦА 

ПА  АЙЧЫННАЙ  ГІСТОРЫІ 

 

Газеты і часопісы дыяспары прадстаўляюць сабой рознабаковыя гістарычныя крыніцы, якія 

асвятляюць пытанні гісторыі, палітыкі, культуры, філасофіі, літаратуры і краязнаўства Беларусі. Вывучэнне 

перыядычных выданняў беларускай эміграцыі спрыяе аднаўленню гістарычнай памяці, якая павінна быць 

агульнай як для беларусаў, пражываючых на сваѐй этнічнай тэрыторыі, так і для тых беларусаў, якія 

засталіся па-за межамі радзімы. Да вывучэння беларускай эмігранцкай перыѐдыкі падштурхоўвае і той факт, 

што зараз існуе магчымасць усталяваць асабістую сувязь з прадстаўнікамі беларускай дыяспары, даведацца 

з іх успамінаў пра новыя неапублікаваныя звесткі, што можа зрабіць даследаванне больш поўным і 

дасканалым. 

Беларуская эміграцыя ўяўляла сабой эканамічную і палітычную плыні. Складана вывучаць 

эканамічную эміграцыю, бо беларусы, якія выехалі за мяжу шукаць лепшай долі, не пакінулі там спадчыны 

для даследавання сучасных гісторыкаў. Канец ХІХ — пачатак ХХ ст. стаў часам менавіта эканамічнай 

эміграцыі. Яе вывучэнне ўскладняецца тым, што беларусы не атрымалі дакладнага этнічнага акрэслення ні 

пры выездзе з Бацькаўшчыны, ні прысваім прыбыцці ў іншыя краіны свету. 

У міжваенны перыяд беларуская эміграцыя пачала набываць якасна новыя рысы, якія цалкам 

аформіліся пасля заканчэння вайны. За мяжой пачалі фарміравацца палітычныя цэнтры і культурныя 

асяродкі беларускай дыяспары. Дзякуючы ім беларускія перасяленцы не гублялі сувязі з радзімай. 

Эмігранцкая перыѐдыка ў міжваенны перыяд прадстаўлена нешматлікімі газетамі і часопісамі, бо 

выдавецкая дзейнасць за мяжой толькі распачыналася. Сярод прэсы дыяспары варта адзначыць часопісы 

«Беларускі студэнт» (Чэхія, 1923), «Беларуская трыбуна» (ЗША, 1926), «Амерыканскі беларус» (ЗША, 

1930). 

Беларускамоўныя перыядычныя выданні, якія выходзілі за мяжой падчас Другой сусветнай вайны, 

змяшчалі публікацыі, прысвечаныя эканоміцы, палітыцы, сацыяльным пытанням, гісторыі, культурнаму 

жыццю, падзеям на франтах. Выхад газет і часопісаў быў звязаны з адносінамі паміж нямецкай уладай і 

беларускімі калабарантамі. Кіраўніцтва тагачаснай Германіі выкарыстоўвала перыѐдыку як важны сродак 

фарміравання палітычных стэрэятыпаў беларусаў, іх ідэалагічнага выхавання ў неабходным нацысцкім 

кірунку. 
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З акупантамі актыўна супрацоўнічала антысавецкая і радыкальна-нацыяналістычная частка 

беларускай інтэлігенцыі. У некаторых асоб, якія супрацоўнічалі з немцамі, нарадзілася ілюзія, што немцы 

могуць дапамагчы ў стварэнні беларускай дзяржаўнасці1 . Гэта ілюзія была актыўна выкарыстана нацыстамі 

ў мэтах прапаганды сваѐй ідэалогіі. 

Адным з беларускамоўных штотыднѐвых выданняў, якое выходзіла ў снежні 1939 г. у Берліне, была 

газета «Раніца». Зразумела, яе інфармацыйны матэрыял не быў аб’ектыўным. Ён кантраляваўся і адсочваўся 

нямецкім міністэрствам усходніх акупаваных абшараў. Аддзел прапаганды апошняга даваў устаноўкі 

выдаўцам беларускамоўнай перыѐдыкі наступнага кшталту: «Гістарычная дата 22.06.1941 — гэта пачатак 

вызвалення беларусаў ад іуда-бальшавіцкай сістэмы, сталінская армія хутка адкацілася на ўсход, багаты ў 

мінулым беларускі край, даведзены бальшавікамі да поўнай разрухі, эканамічнага і культурнага 

заняпаду...»2.  Такім чынам пазначаліся нямецкімі прапагандысцкімі органамі тэматычныя кірункі 

беларускамоўнай прэсы. Трэба заўважыць, што выдаўцы пільна трымаліся пералічаных тэзісаў, у 

дастатковай ступені асвятлялі іх у кожным нумары газет, якія выходзілі як на тэрыторыі акупаванай 

Беларусі, так і за яе межамі. 

Недзе з пачатку 1943 г., на думку А. Вінніцкага3,  пачала выходзіць іншая эмігранцкая газета ў 

Берліне — «Беларускі работнік». С. Жумар удакладняе пачатак выдання, адзначаючы, што яно выходзіла з 



чэрвеня 1943 г. па лістапад 1944 г.4 У «Аглядзе аб абстаноўцы на акупаванай тэрыторыі Беларусі»5, 

складзеным Беларускім штабам партызанскага руху, час пачатку выхаду газеты «Беларускі работнік» 

пазначаецца чэрвенем 1943 г. Дата пачатку выхаду перыядычнага выдання застаецца спрэчнай, бо першы 

нумар газеты ў архівах і бібліятэках Беларусі не захаваўся. Гэта быў адмысловы тыднѐвік для 

новапрывезеных у Германію беларускіх працоўных, гэтак званых «остарбайтэраў». 

У Германіі выходзілі і іншыя перыядычныя выданні на беларускай мове. Пры гэтым прэса 

беларускіх калабарантаў была разнастайнай па тэматыцы, мела розныя наклады і розныя мэты. 

Некаторыя калабаранты накіроўваліся на курсы павышэння кваліфікацыі ў Берлін. Менавіта 

слухачы прапагандысцкіх курсаў у Германіі мелі магчымасць выдаваць на беларускай мове часопіс пад 

назвай «Беларускі студэнт». Усяго выйшлі з друку два нумары выдання. 

Часопісы «Дзѐннік загадаў» і «Вучэбны лісток» пачалі выдаваць у Мінску, аднак апошнія нумары 

давялося рыхтаваць да друку ўжо за межамі Беларусі, што было абумоўлена вызваленнем Мінска. Часопісы 

скончылі сваѐ існаванне ў г. Трапаў (сучасная Апава, Чэхія). 
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«Дзѐннік загадаў» складаўся з пранумараваных загадаў шэфа кіруючага штаба СБМ М. Ганько. 

Выданне з’яўляецца важнай гістарычнай крыніцай дзейнасці арганізацыі калабарантаў СБМ, бо на сваіх 

старонках змяшчае не толькі дакументы справаводства, аднак яшчэ і дакладна распісаныя службовыя 

ступені, функцыі кожнай пасады, схемы іерархіі арганізацыі. «Вучэбны лісток» таксама меў практычныя 

інструкцыі для акруговых кіраўнікоў СБМ. 

Такім чынам, нямецкімі ўладамі былі спецыяльна створаныя і падтрыманыя выдавецтвы 

беларускамоўных газет і часопісаў у Германіі, у той час калі асноўныя даваенныя цэнтры эміграцыі спынілі 

сваю выдавецкую дзейнасць. Асаблівасцю акупацыйнай беларускамоўнай перыѐдыкі стала яе залежнасць ад 

палітычных службаў акупацыйнай адміністрацыі і вялікая ступень кантролю за тэматыкай выданняў. 

Падчас Другой сусветнай вайны, акрамя акупацыйных газет і часопісаў, за мяжой выходзіла і іншая 

прэса. У прыватнасці, існавалі беларускамоўныя газеты і часопісы эмігрантаў у Новым свеце. Прыкладам 

такой выдавецкай дзейнасці эмігрантаў можа служыць перыѐдыка прадстаўнікоў беларускай дыяспары ў 

Аргенціне. Першыя вядомыя выданні беларусаў у Аргенціне — гэта сценгазеты. А. Латышонак6  прыводзіць 

прыклады назваў такіх выданняў: «Голас Беларуса», «Кузніца», «Наша думка», «Зорка». На сѐнняшні дзень 

дакладныя даты выхаду і больш поўныя звесткі пра сценгазеты не захаваліся. 

У кнізе «Бібліяграфія беларускага друку на Захадзе» Вітаўта Кіпеля і Зоры Кіпель узгадваецца яшчэ 

адно выданне Аргенціны. Гэта газета «Эхо», якую выдавала Беларуская Федэрацыя ў Аргенціне з 1942 па 

1943 г., выданне было тыднѐвікам, большасць тэкстаў друкаваліся на рускай мове, але некаторыя выходзілі і 

па-беларуску7. 

Неакупацыйная перыѐдыка значна пашырае тэматыку беларускамоўных выданняў ваеннага часу. 

Адметнай рысай гэтых выданняў з’яўлялася перш за ўсѐ тое, што яны не былі настолькі заангажаванымі, у 

большасці сваѐй не вызначаліся антысавецкай накіраванасцю. Больш за тое, многія з іх стаялі на 

антыфашысцкіх пазіцыях і з энтузіязмам успрынялі перамогу антыгітлераўскай кааліцыі ў Другой сусветнай 

вайне. 

У пасляваенны час эмігранцкая перыѐдыка становіцца масавай. Пры фарміраванні трэцяй хвалі 

эміграцыі неабходнасць у перыядычным друку была выклікана патрэбай эмігрантаў у сродку выказвання 

сваіх поглядаў і выяўлення беларускай прысутнасці. У дачыненні да пасляваеннай прэсы неабходна 

адзначыць пераемнасць метадаў і традыцый фарміравання прапагандысцкага ўплыву. Многія са шматлікіх 

газет і часопісаў праіснавалі нядоўга, большасць абмяжоўвала кола чытачоў тэматычнай накіраванасцю: 

грамадска-палітычнай, рэлігійнай, скаўцкай, студэнцкай, прафесійнай, літаратурнай і г. д. 
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Пры ўсім гэтым ідэйна-палітычная накіраванасць большасці перыядычных выданняў вызначалася 

перш за ўсѐ крыніцамі іх фінансавання. У выніку яны аказаліся ўцягнутымі ў рэчышча так званай халоднай 

вайны, бо розныя спецслужбы і фонды заходніх краін сталі галоўнымі спонсарамі эмігранцкай перыѐдыкі. 

Разам з тым сказваўся і антысаветызм той часткі пасляваенных эмігрантаў, якія ў час вайны актыўна 

супрацоўнічалі з фашыстамі. 



У выніку вайны трэцяя хваля эміграцыі значна павялічыла кола чытачоў. Менавіта ў дадзены 

перыяд адчулася патрэба ў падручніках і дапаможных матэрыялах для беларускіх школ, неабходна было 

выдаваць навуковыя працы і творы беларускіх паэтаў і пісьменнікаў, што і рабілася на старонках друку. 

Газеты і часопісы таксама дапамагалі падтрымліваць кантакты паміж эмігрантамі, асвятляць іх дзейнасць і 

выказваць беларускія погляды на бягучыя палітычныя падзеі. 

Найбольш распаўсюджаная катэгорыя друку — гэта грамадска-палітычныя выданні. Самымі 

пашыранымі і папулярнымі газетамі сталі «Бацькаўшчына» і «Беларус». Грамадска-палітычныя выданні не 

адмаўлялі існавання ідэалагічных аспектаў на сваіх старонках. Дадзеная група газет і часопісаў была 

разлічана на масавага чытача розных прафесій, узросту і зацікаўленасці. Менавіта таму тэматычны спектр 

закранаў, акрамя палітычных пытанняў, і літаратуру, гісторыю, краязнаўства Беларусі. Пашыраная адрасная 

група чытачоў давала магчымасць падтрымоўваць зваротную сувязь рэдакцыі з эмігрантамі. Найбольш 

буйныя грамадска-палітычныя выданні праводзілі апытанне і конкурсы з чытачамі, што адыгрывала 

кансалідуючую ролю для раз’яднанай беларускай эміграцыі. Асабліва яскрава на такіх выданнях 

прасочваецца канфлікт груповак беларускай эміграцыі вакол ўлады. Перыѐдыка аб’ядноўвала беларусаў у 

дыяспару, распаўсюджванне газет і часопісаў дазваляла падтрымліваць кантакты паміж эмігрантамі. 

Адсутнасць сапраўдных прозвішчаў аўтараў на старонках беларускамоўнай перыѐдыкі за мяжой 

звязана з мерапрыемствамі савецкага ўрада па рэпатрыяцыі пасля вайны грамадзян СССР, больш за тое, 

шматлікія прадстаўнікі беларускай эміграцыі баяліся суда за ваенныя злачынствы, бо і на самой справе яны 

супрацоўнічалі з акупантамі. Эмігранцкая перыѐдыка распаўсюджвалася ў нямецкіх зонах заходніх 

альянтаў, куды прыязджалі часам савецкія рэпатрыяцыйныя місіі. 

Менавіта на грамадска-палітычных выданнях яскрава прасочваецца падзел дыяспары на 

прыхільнікаў «крывіцкай» БНР і БЦР. На іх старонках часам адлюстроўваюцца і ўнутраныя спрэчкі 

эмігрантаў. Напрыклад, газета «Бацькаўшчына» была «крывіцкай», а органам БЦР стала газета «Беларуская 

воля». На сѐнняшні дзень застаецца цікавым пытанне вывучэння канфрантацыі прад- 
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стаўнікоў розных плыняў, бо пасляваенны перыядычны друк напоўнены скаргамі і абразамі. Для 

прадстаўнікоў беларускай дыяспары дадзеная тэма працяглы час была галоўнай. 

Частка эміграцыйных беларускамоўных перыядычных выданняў была разлічана на абмежаваную 

групу чытачоў. Усе газеты і часопісы можна падзяліць на маладзѐжныя, рэлігійныя, гумарыстычныя, 

літаратурныя, навуковыя, прафесійныя. Колькасць кожнай з гэтых груп розная, у залежнасці ад 

пашыранасці адраснай групы і ад попыту на выданне. 

Колькасць прэсы пасля вайны ў краінах свету залежыла ад велічыні там беларускай дыяспары. У 

сваім артыкуле «Беларуская перыѐдыка ў дыяспары» Вітаўт Кіпель прыводзіць прыкладныя лічбы: 

«Найбольш перыѐдыкі з’явілася ў Амерыцы й Канадзе — 41 працэнт; у Нямеччыне 35 працэнтаў, а рэшта, 

24 працэнты, прыпадае на Англію, Францыю, Бэльгію, Аўстралію і іншыя краіны»8 . Неабходна падкрэсліць, 

што гэтыя лічбы сярэднія і недакладныя, бо ў першыя пасляваенныя гады большасць газет і часопісаў 

выходзіла ў Заходняй Германіі. Аднак ужо да канца 50-х гг. з прычыны рэпатрыяцыі вялікая колькасць 

беларусаў выехала з Германіі ў розныя краіны свету, таму беларускі друк там адразу стаў меншым, а 

выдавецкімі цэнтрамі сталі ў першую чаргу Злучаныя Штаты Амерыкі і Канада, а таксама некаторыя 

еўрапейскія краіны. 

Сярод перыядычнага друку эміграцыі можна знайсці выданні, якія друкаваліся па некалькі копіяў, 

большасць перыѐдыкі рыхтавалася на рататары, толькі нешматлікія газеты і часопісы выпускалі тыпаграфіі. 

Беларускамоўныя газеты і часопісы маглі быць надрукаваныя лацінскім шрыфтом, хаця большасць 

выходзіла кірыліцай. Прычынай рознага тыпу шрыфту стала недастатковая колькасць кірылічных друкарняў 

у эміграцыі. Шмат выданняў пазначала на вокладцы ці першай старонцы, што выдадзена на правах рукапісу. 

На сѐнняшні дзень цяжка меркаваць пра наклады друку, бо ў самой прэсе не пазначана колькасць 

экземпляраў. 

Беларускамоўныя эмігранцкія перыядычныя выданні, з аднаго боку, выконвалі палітычную 

функцыю, а з другога — нацыянальную, асветніцкую і культурную. Менавіта прэса дапамагала беларусам у 

эміграцыі з дня ў дзень выкарыстоўваць, не забываць беларускую мову, захоўваць для сябе і сваіх дзяцей 

беларускія карані. Перыѐдыка заклікала чытачоў не выракацца сваѐй роднай мовы, традыцый, гісторыі, 

перасцерагала перад шкодным уплывам замежнай лексікі на беларускую мову. Выданні знаѐмілі эмігрантаў 



са спробамі беларусізацыі царквы, з новымі кніжкамі выдавецтваў, пісалі пра дзейнасць беларускіх 

палітычных, скаўцкіх, рэлігійных арганізацый па-за межамі Беларусі. Беларускамоўная прэса эмігрантаў 

дапамагала супрацьстаяць асіміляцыі, садзейнічала 
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задзіночанню беларусаў сярод чужой нацыянальнай масы ў адзіную супольнасць, ліквідавала 

інфармацыйную ізаляванасць людзей. 
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