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У артыкуле раскрыты ўклад беларускіх паэтаў і пісьменнікаў у дыпламатычную дзейнасць 

Беларускай ССР. Паказана, што беларускія літаратары рэгулярна прымалі ўдзел у 

знешнепалітычнай дзейнасці рэспублікі, чаму садзейнічала іх роля у грамадска-палітычным 

жыцці. Вызначаны і ахарактарызаваны асноўныя формы актыўнасці літаратараў у 

дыпламатычнай сферы: работа у складзе афіцыйных дэлегацый на сесіях Генеральнай 

Асамблеі ААН, Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКА, у фармаце парламенцкай дыпламатыі, 

“народнай дыпламатыі”. Зробленая выснова, што дзейнасць паэтаў і пісьменнікаў, залічаных 

у склад афіцыйных дэлегацый, найперш адпавядала задачам, якія ставіла Міністэрства 

замежных спраў БССР, а іх выступленні адлюстроўвалі афіцыйную пазіцыю рэспублікі па 

міжнародных пытаннях. Тым не менш, іх асабістыя ўражанні, змешчаныя ў крыніцах 

асабістага паходжання, нароўні са станоўчымі характарыстыкамі таксама змяшчаюць 

асобныя крытычныя ацэнкі ў дачыненні да работы савецкай дыпламатыі. Дакументы 

асабістага паходжання літаратараў з’яўляюцца каштоўнай крыніцай, якая дазваляе аднавіць 

некаторыя эпізоды з гісторыі дыпламатычнай службы Беларускай ССР.  
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The contribution of Belarusian poetry and fiction writers to the diplomaticy of the Byelorussian 

SSR is discussed. It is shown that the Belarusian writers took regular part in foreign policy 

activities, reflecting their prominent role in the social and political life of the country. The forms of 

fiction and poetry writes’ participation in diplomacy are identified and described, including 

membership in the official delegations to the UN General Assembly sessions, participation in the 

UNESCO General Conference, contribution to parliamentary diplomacy and non-governmental, or 

“people’s” diplomacy. It is concluded that the work of poetry and fiction writers who were 

members of official delegations was consistent with tasks set by the Ministry of Foreign Affairs of 

the Byelorussian SSR, and their speeches reflected the official position of the republic on 

international matters. However, the private memoirs of the literary workers, as contained in 

materials from their personal archives, express some critical remarks concerning the work of Soviet 

diplomacy, and a number of positive descriptions. They represent a valuable source, for 

reconstructing some of the episodes from the history of diplomacy of the Byelorussian Soviet 

Socialist Republic. 
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Калі мы вывучаем знешнепалітычную дзейнасць Беларускай ССР, то адразу ж узгадваем 

асоб, якія звязаны з асноўнымі вехамі дыпламатычнай дзейнасці нашай краіны, якія сталі 

адлюстраваннем беларускай дыпламатыі. У гэтым шэрагу варта ўспомніць К.В. Кісялёва, 

А.Е. Гурыновіча, П.К. Краўчанку, В.С. Смірнова. Але гэта – чыноўнікі, якія сталі 

дыпламатамі дзякуючы паступоваму ўзыходжанню па прыступках партыйнай лесвіцы, што 

вяла да кар’ернай вяршыні ў савецкай рэспубліцы. Значна радзей узгадваецца пра тое, што 

ўдзел у дыпламатычнай дзейнасці Беларускай ССР прымалі і тыя асобы, якія не былі 

чыноўнікамі і не мелі першачарговага дачынення да знешняй палітыкі. Сярод іх асаблівае 

месца займаюць прадстаўнікі літаратурнай сферы.  

Удзел паэтаў і пісьменнікаў у дыпламатычнай дзейнасці Беларускай ССР застаецца 

маладаследаванай тэмай у айчыннай гістарыяграфіі. Сярод апублікаваных навуковых прац 

найперш варта адзначыць манаграфію В.Г. Шадурскага “Культурныя сувязі Беларусі з 

краінамі Цэнтральнай і Заходняй Еўропы (1945–1990-я гг.)”, у якой раскрытая роля 

беларускіх пісьменнікаў і паэтаў у ажыццяўленні “народнай дыпламатыі” савецкай 

рэспублікі [1]. Асобныя ўзгадванні пра актыўнасць літаратараў у дыпламатычнай сферы 

маюцца ў работах гісторыкаў, якія займаюцца праблемай дзейнасці БССР у ААН і яе 

спецыялізаваных устаноў (У.Е. Снапкоўскага, С.Ф. Свілас) [2; 3]. У апошнія гады некалькі 

публікацый зрабіў і аўтар гэтых радкоў [4; 5].  

Такім чынам, мэта даследвання – раскрыццё прычын і асноўных форм удзелу беларускіх 

паэтаў і пісьменнікаў у знешнепалітычнай дзейнасці Беларускай ССР.  

У грамадска-палітычным жыцці рэспублікі многія пісьменнікі і паэты займалі адказныя 

дзяржаўныя пасады, абіраліся дэпутатамі Вярхоўнага Савета БССР. Трое літаратараў на 

працягу чвэрці стагоддзя ўзначальвалі Вярхоўны Савет, фармальна займаючы найвышэйшую 

дзяржаўную пасаду ў рэспубліцы: Я.І. Скурко (Максім Танк, у 1965–1971 гг.), І.П. Шамякін 

(у 1971–1985 гг.) і І.Я. Навуменка (у 1985–1990 гг.). Але ў БССР гэтыя пасады былі ў значнай 

ступені цырыманіяльнымі, бо (як і ў СССР у цэлым) сама грамадска-палітычная сістэма мела 

характар своеасаблівай “двухслойнай” структуры. Паралельна з дзяржаўнымі органамі ўлады 

існавалі партыйныя органы, якая дубліравалі функцыі першых, а рэальна былі мацней. Час 

ад часу на прадстаўнікоў інтэлігенцыі ўскладаліся афіцыйныя дыпламатычныя абавязкі. 

Атрымлівалася так званая ad hoc дыпламатыя, гэта значыць для выканання дыпламатычных 

афіцыйных абавязкаў прыцягваліся асобы, якія не мелі вопыту непасрэднай дыпламатычнай 

работы. Дзякуючы такой сістэме, склалася і практыка ўдзелу пісьменнікаў у 

знешнепалітычнай дзейнасці Беларускай ССР.  

Літаратары былі прыцягнутыя і да першых крокаў Беларускай ССР на міжнароднай 

арэне ў сярэдзіне 1940-х гг., калі у рэспубліцы быў адноўлены ўласны Наркамат замежных 
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спраў. У склад беларускай дэлегацыі на ўстаноўчую канферэнцыю ААН у Сан-Францыска ў 

якасці карэспандэнта быў уключаны тагачасны старшыня Саюза пісьменнікаў БССР М.Ц. 

Лынькоў, а ў 1946 г. на першую сесію Генеральнай Асамблеі ААН у Лондане быў 

накіраваны К.К. Атраховіч, больш вядомы шырокаму колу чытачоў як сатырык, байкапісец і 

драматург Кандат Крапіва. 

З цягам часу практыка накіравання пісьменнікаў і паэтаў на сесію Генеральнай Асамблеі 

ААН стала пастаяннай. Прычым статус літаратараў у складзе дэлегацыі вырас, 

павялічыўшыся да ўзроўню паўнамоцных членаў. З 1945 па 1990 гг. прадстаўнікі 

літаратурнай супольнасці прынялі ўдзел практычна ва ўсіх сесіях Генеральнай Асамблеі 

ААН, з невялікімі перапынкамі ў 1947–1951 гг., 1974 г. і 1987–1988 гг. Некаторыя з 

літаратараў рабілі гэта неаднаразова: М.Ц. Лынькоў – чатыры разы як паўнамоцны дэлегат і 

адзін раз у якасці карэспандэнта, П.Ф. Глебка – чатыры разы, Я.І. Скурко (М. Танк) – 

тройчы, Г.М. Бураўкін – двойчы. Літаратары, якім было даручана прадстаўляць БССР на 

Генеральнай Асамблеі ААН, звычайна адбіраліся з тых пісьменнікаў і паэтаў, што актыўна 

праявілі сябе ў грамадска-палітычнай дзейнасці, у прыватнасці, займалі пасаду дэпутата 

Вярхоўнага Савета БССР ці былі членамі праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. Так, М.Ц. 

Лынькоў пад час першага падарожжа ў ЗША ў 1945 г. быў Старшынёй Саюза пісьменнікаў 

БССР, а таксама дэпутатам Вярхоўнага Савета рэспублікі. Дэпутатамі Вярхоўнага Савета 

БССР былі і яго паслядоўнікі – П.Ф. Глебка, П.Е. Панчанка, П.У. Броўка, М. Танк, І.П. 

Шамякін. Г.М. Бураўкін, запрошаны ў склад беларускай дэлегацыі ў 1989 г., на той момант 

займаў пасаду старшыні Белтэлерадыёкампаніі БССР.  

Асноўнай формай работы беларускіх пісьменнікаў і паэтаў на Генеральнай Асамблеі 

ААН сталі выступленні па разнастайных палітычных праблемах. Найчасцей беларускія 

літаратары рабілі прамовы ў Спецыяльным палітычным камітэце ААН. Пасля разрыву 

дыпламатычных адносін паміж СССР і Ізраілем, што адбыўся ў 1967 г., у выступленнях 

беларускіх пісьменнікаў стала часта ўздымацца пытанне аб палесцінскіх бежанцах. Па 

прычыне цесных сувязей Ізраіля і Злучаных Штатаў ізраільская знешняя і ўнутраная 

палітыка пастаянна станавілася аб’ектам крытыкі з боку дэлегатаў СССР, БССР, УССР. 

Вострай праблемай, на якую пастанна звярталі ўвагу беларускія літаратары на пасяджэннях 

Спецыяльнага палітычнага камітэта, пачынаючы з сярэдзіны 1950-х гг., было існаванне 

рэжыму апартэіду ў Паўднёва-Афрыканскай Рэспубліцы. Крытыка паўднёваафрыканскага 

палітычнага рэжыму гучала і ў выступленнях беларускіх пісьменнікаў у Чацвёртым камітэце, 

дзе ў той час шырока абмяркоўваліся праблемы дэкаланізацыі. Асаблівую ўвагу беларускія 

пісьменнікі надзялялі выкрыванню замежных інтарэсаў, што стрымлівалі працэс 

дэкаланізацыі асобных тэрыторый і з-за якіх кіруючы рэжым у Паўднёва-Афрыканскай 
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Рэспубліцы працягваў атрымліваць эканамічную дапамогу, нягледзячы на парушэнні правоў 

чорнага насельніцтва.  

Асобныя палітычныя пытанні закраналіся беларускімі літаратарамі і на пасяджэннях 

Першага камітэта Генеральнай Асамблеі ААН, на якім абмяркоўваюцца пытанні раззбраення 

і міжнароднай бяспекі. Як правіла, на пасяджэннях гэтага камітэта ад імя БССР выступаў 

старшыня беларускай дэлегацыі – міністр замежных спраў. Але ў шэрагу выпадкаў у яго 

рабоце прымалі удзел і беларускія літаратары. Так, на 11-й сесіі П.Ф. Глебка двойчы 

выступіў на пасяджэннях гэтага камітэта па карэйскім пытанні, М. Танк на 15-й сесіі – па 

алжырскім, а А. Куляшоў на 16-й сесіі – па карэйскім пытанні і па праблеме мірнага 

засваення касмічнай прасторы. Фактычна адзінае выступленне беларускага літаратара па 

праблеме раззбраення ў першым камітэце адбылося ў 1989 г., калі ва ўмовах абвяшчэння 

“новага палітычнага мыслення” ў СССР і разрадкі напружанасці ва ўзаемаадносінах паміж 

Злучанымі Штатамі і СССР паэт Г.М. Бураўкін закрануў тэму скарачэння зброі масавага 

знішчэння. Яго выступленне адлюстравала станоўчую дынаміку савецка-амерыканскіх 

перамоў па скарачэнні ядзерных узбраенняў [6].   

У Трэцім камітэце ААН, які разглядае пытанні культурнага і гуманітарнага характару, 

беларускія літаратары выступілі толькі на чатырох сесіях: у 1958, 1960, 1962 і 1981 гг. У 

сваіх выступленнях беларускія пісьменнікі крытыкавалі даклады Эканамічнага і сацыяльнага 

Савета ААН, Вярхоўнага Камісара ААН па справах бежанцаў, выказваліся аб эфектыўнасці 

дзейнасці Дзіцячага фонда ААН, выступалі па праграмах для моладзі. У рабоце Пятага 

камітэта Генеральнай Асамблеі, дзе разглядаюцца пытанні адміністрацыйнага і бюджэтнага 

характару, беларускі літаратар прыняў удзел толькі аднойчы: гэта быў М.Ц. Лынькоў пад час 

7-й сесіі ў 1952 г. У сваіх прамовах ён падтрымаў прапанову дэлегата СССР аб скарачэнні 

бюджэта ААН на 1953 г., а тасама выступіў катэгарычна супраць павелічэння памераў 

узносаў для БССР, аргументуючы гэта цяжкімі стратамі, якія панесла эканоміка рэспублікі 

пад час Вялікай Айчыннай вайны. У яшчэ адным выступленні М.Ц. Лынькоў падтрымаў 

ініцыятыву аб наданні іспанскай мове статуса «рабочай» мовы Эканамічнага і Сацыяльнага 

Савета ААН і яго функцыянальных камісій [7, л. 265]. 

Беларускія пісьменнікі ні разу не прымалі ўдзелу ў рабоце Другога камітэта Генеральнай 

Асамблеі ААН, што разглядае эканамічныя і фінансавыя пытанні, а таксама ў рабоце 

Шостага камітэта, у кампетэнцыю якога ўваходзяць прававыя праблемы, бо падрыхтоўка 

выступленняў па гэтых тэмах патрабавала спецыяльных ведаў у эканамічнай ці прававой 

сферы.  

Дыпламатычная дзейнасць беларускіх пісьменнікаў у ААН не абмяжоўвалася ўдзелам у 

рабоце Генеральнай Асамблеі. Літаратары прымалі ўдзел і ў дзейнасці спецыялізаваных 
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інстытутаў ААН, найперш ЮНЕСКА. Так, у 1956 г. М.Ц. Лынькоў прыняў удзел у рабоце 

Генеральнай канферэнцыі гэтай арганізацыі ў Нью-Дэлі (Індыя). Ён выступіў па праекту 

праграмы і бюджэту на 1957-58 гг., падкрэсліў важнасць працы ЮНЕСКА ў галіне мірнага 

выкарыстання атамнай энергіі ў медыцынскай сферы, падтрымаў праект пашыранай 

тэхнічнай дапамогі краінам, што развіваюцца. “Шматгадовая каланіяльная залежнасць цэлага 

шэрагу краін Азіі і Афрыкі стрымлівала іх эканамічнае і культурнае развіццё, перашкаджала 

стварэнню сваіх уласных адукаваных і тэхнічна кваліфікаваных кадраў. Цяпер народы гэтых 

краін выйшлі на шырокую дарогу самастойнага, незалежнага развіцця і адраджэння сваёй 

нацыянальнай культуры”, - адзначыў у адным са сваіх выступленняў пісьменнік [8, л. 1]. 

Паколькі некаторыя літаратары адначасова займалі пасаду дэпутата Вярхоўнага Савета 

БССР, то яны прымалі ўдзел і ў парламенцкай дыпламатыі Беларускай ССР. У якасці 

прыкладу можна ўзгадаць наведванне Чылі парламенцкай дэлегацыяй Савецкага Саюза ў 

1971 г., у якой прыняў удзел М. Танк [9, с. 231–234]. Літаратары, што прымалі ўдзел у 

афіцыйных дэлегацыях Беларускай ССР у якасці паўнамоцных членаў, запрашаліся і на 

пасяджэнні Калегіі Міністэрства замежных спраў БССР. У прыватнасці, П.Ф. Глебка, 

адзначаючы недастатковую базу для работы беларускіх дыпламатаў у Нью-Ёрку, на такім 

пасяджэнні падняў пытанне аб неабходнасці адкрыцця Пастаяннага Прадстаўніцтва 

Беларускай ССР пры ААН [10, с. 70]. 

Міністэрства замежных спраў БССР найчасцей прыцягвала літаратараў для выступлення 

па тых праблемах, дзе патрабавалася эмацыянальнасць. Адно з выступленняў М. Танка нават 

прыцягнула ўвагу амерыканскай прэсы: у газеце «Нью-Ёрк Таймс» быў апублікаваны 

артыкул «Вайна прыказак», у якім аўтар ўзгадаў пра тое, як М. Танк, пракаментаваўшы 

абяцанні Ш. дэ Голя пра тое, што на алжырскую зямлю хутка прыйдзе мір, прывёў старую 

беларускую прымаўку: «Калі прамову трымае ліса, няхай яе добра абдумаюць пеўні» [10, с. 

74]. Але часта пісьменнікі і паэты ў сваіх прыватных запісах выказвалі скептычны погляд на 

сваю дзейнасць у дыпламатычнай сферы, на ступень уласнай самастойнасці пры выказванні 

асабістых думак і пазіцый. Як успамінаў І.П. Шамякін, які на момант свайго запрашэння на 

18-ю сесію Генеральнай Асамблеі ААН займаў пасаду Старшыні камісіі Вярхоўнага Савета 

па замежных справах, “«Шышка» я ўжо быў, якая ў нас у той час раўнялася нулю, а там, у 

ААН, гучала…” [11, с. 266] 

Прымаючы ўдзел у афіцыйнай дыпламатычнай дзейнасці Беларускай ССР, пісьменнікі 

вымушаныя былі дзейнічаць найперш як чыноўнікі, а не творчыя людзі. Тэксты іх 

выступленняў праходзілі папярэдняе ўзгадненне. Тым не менш, у сваіх прыватных запісах 

пісьменнікі выказвалі і крытычны погляд на парадак унутры рэспубліканскай дэлегацыі. Так, 

М. Танк і І.П. Шамякін адмоўна выказваліся пра адзінадушша пазіцый трох саюзных 
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дэлегацый: СССР, БССР і УССР [9, с. 81; 11, с. 269]. Шамякін адзначаў пэўную абыякавасць 

пры падрыхтоўцы прамоў пад час Генеральнай Асамблеі [11, с. 269]. А сын М. Танка 

ўзгадваў тое, што сярод іншых літаратараў папярэдне свае тэксты сваіх выступленняў 

адмовіліся ўзгадняць А.А. Куляшоў і А.Я. Макаёнак [12].  

Аднак дзейнасць паэтаў і пісьменнікаў пад час сесій Генеральнай Асамблеі не 

абмяжоўвалася аднымі афіцыйнымі выступленнямі. Так, М.Ц. Лынькоў пад час 8-й сесіі 

прачытаў урыўкі з рамана «Векапомныя дні» перад работнікамі Прадстаўніцтва СССР пры 

ААН [13, с. 121]. Праз год, у лістападзе 1954 г., М. Лынькоў прадставіў даклад аб 37-й 

гадавіне Кастрычніка перад супрацоўнікамі Прадстаўніцтва ААН [13, с. 123]. У снежні 

гэтага ж года ён выступіў з расказам аб савецкай літаратуры перад супрацоўнікамі 

Прадстаўніцтва ААН [13, с. 123]. Пісьменнікі нароўні з іншымі дэлегатамі прымалі ўдзел у 

арганізацыі дыпламатычных прыёмаў іншых дэлегацыі [14, с. 184]. А.І. Мальдзіс узгадваў, як 

пад час 40-й сесіі ў 1990 г. паспрабаваў здзейсніць пошукі страчаных беларускіх 

каштоўнасцей і натрапіць на след згубленага Крыжа Еўрасінні Полацкай [15, с. 11].  

Нароўні з “афіцыйнай” дыпламатыяй важную ролю ў знешнепалітычнай дзейнасці 

Беларускай ССР адыгрывала няўрадавая, “народная”, дапламатыя, у ажыццяўленні якой 

пісьменнікі і паэты адыгрывалі значную ролю. Каардынацыя іх удзелу адбывалася праз 

беларускае аддзяленне Усесаюзнага таварыства культурных сувязей з замежжам, якое ў 1958 

г. было рэарганізавана ў Беларускае таварыства дружбы і культурных сувязей з замежнымі 

краінамі. У 1951 г. быў створаны Беларускі рэспубліканскі камітэт абароны міру, 

старшынямі якога неаднаразова станавіліся беларускія літаратары – Я. Колас, А.А. Куляшоў, 

І.П. Мележ, П.Е. Панчанка. У рамках “народнай дыпламатыі” прадстаўнікі інтэлігенцыі 

рабілі візіты ў замежныя краіны і расказвалі пра пазітыўныя бакі жыцця ў Савецкім Саюзе. 

Ва ўмовах “халоднай вайны” і антысавецкай прапаганды з боку заходніх СМІ іх задачай 

было стварэнне станоўчага вобраза СССР і, у прыватнасці, Беларускай ССР.  

Адначасова беларускія літаратары, што наведалі Генеральную Асамблею ААН і 

Злучаныя Штаты, выконвалі адваротную задачу – стваралі своеасаблівую “творчую 

справаздачу” пра камандзіроўку і дзяліліся з чытачом сваімі ўражаннямі ад Амерыкі, яе 

традыцый і асаблівасцей грамадска-палітычнай сістэмы. Большасць беларускіх літаратараў, 

што пабылі у Злучаных Штатах, на сесіі Генеральнай Асамблеі ААН, пакінулі мастацкія 

творы, прысвечаныя іх асабістым назіранням і ўражанням ад замежнага падарожжа. Творы 

гэтыя характарызуюцца значнай разнастайнасцю форм: гэты цыклы вершаў (П.У. Броўкі, 

П.Е. Панчанкі, М. Танка, Я.І. Янішчыц, Р.І. Барадуліна), мастацкія апавяданні (М.Ц. 

Лынькова, А.М. Кулакоўскага), нарысы (І.П. Шамякіна, К.Ц. Кірэенкі, Б.І. Сачанкі, А.І. 

Вярцінскага) (напрыклад, гл.: [16; 17; 18]). У гэтых творах, як правіла, дамінуе крытычны 
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поляд на амерыканскую сацыяльную рэчаіснасць. Гэта было вынікам як ідэалагічнай 

зададзенасці, так і ўласных ўражанняў аўтараў.  

Такім чынам, пісьменнікі і паэты рэгулярна ўдзельнічалі ў дыпламатыі Беларускай ССР, 

што было абумоўлена высокім статусам літаратара ў тагачаснай Беларусі, актыўным удзелам 

пісьменнікаў і паэтаў у грамадска-палітычным жыцці. Але пры гэтым літаратары, што 

ўключаліся ў склад афіцыйных дэлегацый БССР найперш павінны былі адыгрываць ролю 

чыноўнікаў, дзяржаўных служачых. Менавіта таму магчымасці да імправізацыі з іх боку, як 

правіла, былі зведзеныя да мінімуму, а тэксты выступленняў папярэдне праходзілі праверку. 

Больш свабодныя думкі і ацэнкі літаратараў можна сустрэць на старонках прыватных 

дакументаў: мемуараў, дзённікаў, лістоў. Гэтыя крыніцы асабістага паходжання дазваляюць 

пад новым ракурсам паглядзець на асобныя моманты з гісторыі дыпламатыі Беларускай ССР.  
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