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СЕКЦИЯ 1 
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ 

В СОВРЕМЕННЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЯХ 

БЕЛАРУСКІЯ ЖУРНАЛІСТЫ  
НА СЕСІЯХ ГЕНЕРАЛЬНАЙ АСАМБЛЕІ ААН (1945–1991 гг.) 

І. М. Аўласенка 

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, 
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Артыкул прысвечаны ўдзелу беларускіх журналістаў у рабоце дэлегацыі БССР на 
сесіях Генеральнай Асамблеі ААН. Паказана, што вядомыя пісьменнікі (М. Лынь-
коў, К. Крапіва) ужо на першых форумах былі ўключаныя ў склад беларускіх дэле-
гацый у якасці карэспандэнтаў. Пазней журналісты рэспубліканскіх выданняў часам 
станавіліся членамі дэлегацый БССР нароўні з літаратарамі, запрашэнне якіх стала 
ўстойлівай традыцыяй. Назіранні беларускіх журналістаў знайшлі адлюстраванне не 
толькі на старонках газет, але і ў асобных кніжных выданнях.   
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У часы «халоднай вайны» надзвычай важным было інфармацыйнае 
суправаджэнне работы дыпламатаў Беларускай ССР у Арганізацыі 
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Аб’яднаных Нацый. З гэтай прычыны, як адзначаў галоўны рэдактар 
газеты «Звязда» А.А. Тоўсцік,  «па традыцыі ў склад дэлегацыі на сесію 
ААН уключаўся журналіст, якому даручалася таксама пісаць артыкулы – 
справаздачы аб рабоце беларускай дэлегацыі на сесіі, якія перадаваліся з 
ЗША па тэлетайпе на БЕЛТА» [1, с. 114]. Пэўную аналогію можна 
правесці з падобнай практыкай рэгулярнага запрашэння беларускіх 
пісьменнікаў на сесіі Генеральнай Асамблеі у склад беларускай 
дэлегацыі [2].  

Ужо на першых форумах Арганізацыі Аб’яднаных Нацый у склад 
дэлегацыі БССР былі ўключаныя карэспандэнты: імі сталі вядомыя 
пісьменнікі Міхась Лынькоў і Кандрат Крапіва. М.Ц. Лынькоў працаваў 
падчас Сан-Францыскай устаноўчай канферэнцыі ААН у маі – чэрвені 
1945 г. Яго артыкулы па тэлеграфе аператыўна накіроўваліся ў Беларусь 
для публікацыі ў газетах «Звязда», «Советская Белоруссия», «Чырвоная 
звязда» [3, с. 122]. Як правіла, гэтыя матэрыялы насілі фактаграфічны, 
справаздачны характар, але дзякуючы ім можна даволі падрабязна 
азнаёміцца з дзейнасцю дыпламатаў і міжнароднага форуму ў цэлым. 
Так, у адным з артыкулаў пад назвай “Паседжанне другой камісіі” 
знайшлі адлюстраванне асноўныя вынікі работы першага камітэта 
канферэнцыі: рашэнні аб складзе Генеральнай Асамблеі, аб допуску 
новых членаў (прыём якіх павінен праводзіцца па рэкамендацыі Савета 
Бяспекі), аб парадку выбараў Генеральнага сакратара, рашэнне аб 
бюджэтных працэдурах і аб парадку галасавання на Генеральнай 
Асамблеі [4, с. 2]. Адной з самых важных падзей, якой Лынькоў 
прысвяціў асобны артыкул, стала прэс-канферэнцыя старшыні беларускай 
дэлегацыі К.В. Кісялёва для замежнай прэсы 23 мая 1945 г. Яе важнасць 
вызначалася тым, што ўпершыню Беларуская ССР мела магчымасць 
заявіць пра сябе як пра суб’ект міжнародных адносін у сусветных СМІ. У 
сваім артыкуле пісьменнік даволі падрабязна, без купюр, пералічыў 
пытанні, якія задавалі амерыканскія і еўрапейскія карэспандэнты: аб 
свабодзе і роўнасці веравызнанняў, аб праве рэспублік на выхад з 
Савецкага Саюза, аб далейшых эканамічных і культурных сувязях 
амерыканскага і беларускага народаў, аб магчымасці для амерыканскай і 
еўрапейскай прэсы мець сваіх карэспандэнтаў у Беларусі, аб гісторыі 
беларускага народа і яго ўзаемаадносінах з польскім. Але адказы наркама 
замежных спраў ён не перадаў, пазначыўшы толькі: «Тав. Кісялёў сваімі 
адказамі задаволіў прысутнічаўшых карэспандэнтаў, часам 
перарываўшых яго дружаскімі апладысментамі» [5, c. 1] (тут і надалей 
захавана арыгінальная арфаграфія ў цытатах – І.М.).  

У адным з артыкулаў М.Ц. Лынькоў адлюстраваў кульмінацыйны 
момант Сан-Францыскай канферэнцыі – падпісанне Статута Арганізацыі 
Аб’яднаных Нацый. Яго матэрыял дапамагае ўявіць цырымонію 
падпісання Статута ў фарбах і дынаміцы, у адрозненне ад вядомых 
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чорна-белых фатаграфій: «Сярод зала на блакітным дыване стаіць 
круглы стол, задрапіраваны цёмна-блакітным аксамітам. На стале – 
пераплеценыя аркушы статута і пагаднення аб арганізацыі падрых-
тоўчай камісіі. Ля сцяны развіваюцца пяцьдзесят сцягаў Аб’еднаных 
нацый, сярод іх і сцяг нашай роднай Беларусі. Вось падпісвае статут 
Бельгія, за ёю Балівія, затым Бразілія. Уваходзіць апошні бразільскі 
дэлегат, і на стале змяняецца таблічка, якая паказвае прыналежнасць 
дэлегацыі да той ці іншай дзяржавы. Паяўляецца новы надпіс на 
беларускай і англійскай мовах: “Беларуская ССР”. У зал уваходзіць 
беларуская дэлегацыя. Трашчаць шматлікія апараты фота- і кіна-
рэпарцёраў, успыхваюць сотні фоталямп. Час – без чвэрці адна гадзіна 
дня. Глава дэлегацыі таварыш Кісялёў падпісвае статут і пагадненне. 
Пасля падпісання ён гаворыць невялікую прамову…» [6, с. 4].  

Пасля прыбыцця ў Мінск Міхась Лынькоў у часопісе «Беларусь» 
апублікаваў нарыс «З падарожжа ў Амерыку». Артыкул у цэлым 
адлюстроўваў атмасферу амерыкана-савецкага супрацоўніцтва, што 
панавала ў той час. У якасці прыкладу можна прывесці наступную 
цытату: «Пачынаючы з салдата і канчаючы маршалам Эйзенхауэрам, 
прадстаўнікі амерыканскай арміі пасылаюць к чорту ўсе выступленні 
прафашысцкай прэсы, якая імкнецца выставіць Савецкі Саюз як 
галоўнага ворага амерыканскага народа» [7, c. 23]. У гэтым жа 
матэрыяле пісьменнік звярнуў увагу на якасныя дарогі ЗША, а таксама 
зазначыў, што «ў справе механізацыі можна было б павучыцца ў 
амерыканцаў» [7, c. 21].  

На першую частку 1-й сесіі Генеральнай Асамблеі ААН, што 
адбывалася ў студзені – лютым 1946 г. у Лондане, у склад дэлегацыі 
Беларускай ССР у якасці карэспандэнта быў уключаны К.К. Атраховіч, 
больш вядомы шырокаму колу чытачоў як пісьменнік Кандрат Крапіва 
[8, арк. 35]. Біябібліяграфічны даведнік змяшчае звесткі толькі пра адзін 
апублікаваны артыкул К. Крапівы, які датычыцца яго падарожжа на 1-ю 
сесію Генеральнай Асамблеі ААН – «Лондан: першыя ўражанні», што 
пабачыў свет у газете «Літаратура і мастацтва» ў сярэдзіне сакавіка, ужо 
пасля вяртання ў Мінск [9, с. 402; 10, с. 3]. Але гэты артыкул 
прысвечаны не столькі самой Асамблеі, колькі ўражанням ад сталіцы 
Вялікабрытаніі, дзе праходзіла першая частка 1-й сесіі міжнароднай 
арганізацыі. У сваім нарысе Крапіва не закранаў самі пасяджэнні, а 
толькі зрабіў замалёўку Лондана, пералічыўшы для беларускага чытача 
асноўныя выбітныя месцы гэтага горада: Гайд-Парк, асаблівасцю якога 
ён адзначыў магчымасць выступаць з прамовамі любому чалавеку, 
Бейкер-стрыт, Брытанскі музей, Букінгемскі палац, Трафальгарскую 
плошчу, Музей мадам Цюсо, лонданскае метро. Толькі аднойчы ў тэксце 
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згаданы Цэнтрал-Хол, дзе адбываліся пасяджэнні Генеральнай Асамблеі. 
Звярнуў увагу на левабаковы рух, на ранняе закрыццё магазінаў і кантор, 
а таксама на тое, што ў Лондане бясснежная, дажджлівая зіма.  

Артыкулы абодвух пісьменнікаў насілі хутчэй справаздачны 
характар, утрымліваючы мала асабістых ацэнак. Але імклівая змена 
сітуацыі ў міжнародных адносінах у другой палове 1940-х гг. прывяла да 
таго, што характар інфармацыйнага забеспячэння знешнепалітычнай 
дзейнасці БССР якасна змяніўся. Ва ўмовах жорсткай інфармацыйнай і 
ідэалагічнай канфрантацыі ўзмацніўся кантроль над асвятленнем тэм, 
звязаных са знешнепалітычнай дзейнасцю. У гэтых умовах ад 
карэспандэнтаў патрабавалася не проста трансляцыя інфармацыі, але і яе 
падача з адпаведнымі ацэнкамі.  

Нягледзячы на тое, што карэспандэнты на чарговыя сесіі Генеральнай 
Асамблеі ААН накіроўваліся рэгулярна, яны не заўсёды станавіліся 
паўнавартаснымі членамі дэлегацыі з правам выступлення у адным з 
асноўных камітэтаў. Тым не менш, такія выпадкі таксама мелі месца. 
Напрыклад, тройчы у склад дэлегацыі БССР на сесію Генеральнай 
Асамблеі ААН у дадатак да пісьменнікаў (М. Танка ў 1960 г., П.Ф. 
Глебкі ў 1964–1965 гг. і К.Ц. Кірэенкі ў 1969 г.) уключаўся галоўны 
рэдактар часопіса «Камуніст Беларусі» Якаў Іосіфавіч Качан. У 1973 г. у 
склад дэлегацыі БССР была ўключана галоўны рэдактар газеты 
«Работніца і сялянка» Марыя Іосіфаўна Карпенка, а ў 1974 г. – галоўны 
рэдактар газеты «Звязда» – Аркадзь Апанасавіч Тоўсцік. У прыватнасці, 
А.А. Тоўсцік выступаў у Чацвёртым камітэце Генеральнай Асамблеі, які 
ў той час займаўся, галоўным чынам, пытаннямі дэкаланізацыі. 
«Прамовы пісаў я сам, выкарыстоўваючы толькі фактуру, якая 
накаплівалася супрацоўнікамі пастаяннага прадстаўніцтва», – адзначаў 
ён у пазнейшых успамінах, што выйшлі ў постсавекі час [1, с. 120]. 
Нягледзячы на гэта, Міністэрства замежных спраў давала ўстаноўку, у 
якім рэчышчы павінен быць вытрыманы стыль тэксту (што было 
звычайным у гады «халоднай вайны»). Так, у прыватнасці, карэспандэнт 
адзначаў, што яго выступленне па намібійскім пытанні насіла «яўна 
байцоўскі характар» [1, с. 120].  

Нягледзячы на тое, што галоўнай задачай журналістаў было 
тэрміновае напісанне артыкулаў для рэспубліканскай прэсы, з-пад пяра 
некаторых з іх выйшлі асобныя кнігі, якія падсумоўвалі вопыт 
знаходжання на амерыканскай зямлі, назіранні і ўражанні ад работы 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый. Так, карэспандэнт «Советской 
Белоруссии» Іван Рыгоравіч Новікаў, які быў уключаны ў склад 
дэлегацыі Беларускай ССР на 11-ю сесію Генеральнай Асамблеі (1956–
1957), пасля прыезду апублікаваў кнігу «Дзесяць тыдняў у Злучаных 
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Штатах Амерыкі» (1958). Менавіта з яе пачаўся прафесійны шлях 
Новікава як пісьменніка [11]. Фактычна гэтая кніга стала першай 
цаглінай у падмурак яго будучай пладатворнай літаратурнай і 
даследчыцкай дзейнасці, якая пазней была адзначана некалькімі 
ўзнагародамі, у тым ліку Дзяржаўнай прэміяй БССР (1974).  

З цягам часу ідэалагічны і эмацыянальны кампанент стаў адыгрываць 
усё большую ролю ў змесце такіх кніг, паступова выцясняючы 
рацыянальны і аналітычны аспект у напісаным. Адной з галоўных задач 
журналістаў стала «развенчванне міфаў пра Амерыку», дэманстрацыя 
«карціны амерыканскай “дэмакратыі”, спусташэння асобы і дэградацыі 
маралі ў капіталістычным грамадстве» [12, с. 80]. Пра гэта сведчаць 
нават назвы асобных кніг: «Міф і рэальнасць: што такое “амэрыкэн уэй 
оф лайф”?» Я.І. Качана (1970), «Горкі вецер з Гудзона» М.І. Карпенкі 
(1983) [13; 14]. Але ў кнігах часам трапляліся і лірычныя матывы. Так, 
М.І. Карпенка апублікавала кнігу пад назвай «Бярозка на Манхэтэне» 
(1975) пасля першай камандзіроўкі ў ЗША восенню 1973 г. [12] Прычым 
аўтар пазней успамінала: «Бярозка – гэта не толькі літаратурны вобраз. 
Яна сапраўды расла на Манхэтэне, і я, бываючы непадалёк па справах, 
кожны раз падыходзіла да яе і віталася» [15, с. 30]. Успамінаючы і 
ацэньваючы гэтую работу ўжо ў постсавецкі час, яна казала: «Я паказала 
Амерыку такой, якой убачыла, з усімі адрозненнямі ад нашага жыцця» 
[15, с. 29].  

У адрозненне ад больш вядомых маскоўскіх карэспандэнтаў-
міжнароднікаў – Барыса Стрэльнікава, Валянціна Зорына, Генрыха 
Баравіка – карэспандэнты з Беларускай ССР не былі пастаяннымі 
супрацоўнікамі савецкіх сродкаў масавай інфармацыі ў Злучаных 
Штатах. Многія з іх траплялі ў Амерыку ўпершыню. Таму, не маючы 
магчымасці рабіць высновы ў сваіх рэпартажах на падставе сталага 
ўласнага вопыту, беларускія журналісты, як правіла, рабілі бягучы агляд 
амерыканскіх сацыяльных працэсаў, грунтуючы свае высновы не толькі 
на ўбачаным сваімі вачыма, але і падмацоўваючы іх адпаведнымі 
матэрыяламі амерыканскай прэсы. Тым не менш, яны ўнеслі значны 
ўклад у забеспячэнне інфармацыяй айчыннага чытага аб рабоце 
Арганізацыі Аб’яднаных Нацый і беларускай дэлегацыі ў прыватнасці.  
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