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АСНОЎНЫЯ КІРУНКІ ДЗЕЙНАСЦІ 
БЕЛАРУСКАЙ ДЫЯСПАРЫ Ў ЛІТВЕ (1918–1939 ГГ.) 

У артыкуле разглядаюцца адукацыйныя, дабрачынныя, культурныя, палітычныя праекты бе-
ларускай дыяспары ў Літве як асноўныя кірункі дзейнасці нацыянальнай супольнасці. Аўтар у 
дэталях апісвае характарыстыкі культурных і адукацыйных цэнтраў у Літве ў міжваенны перыяд, 
сярод якіх «Беларуская хатка», Беларускі дзіцячы садок, Беларускі народны тэатр. Асаблівае 
значэнне нададзена Беларускаму Цэнтру ў Коўна як асноўнаму выдавецкаму цэнтру беларусаў 
замежжа. Аўтар падрабязна разглядае ролю Беларускага культурна-асветніцкага таварыства для 
сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі беларусаў. У даследаванні апісана дзейнасць беларускай сту-
дэнцкай арганізацыі Універсітэта Вітаўта Вялікага. Прааналізаваны праблемы працы Беларускага 
таварыства Чырвонага Крыжа. Значная ўвага надаецца Беларускаму народнаму ўніверсітэту як 
праграме дадатковай адукацыі дарослых. Аўтар прыходзіць да высноў, што беларусы Літвы вы-
лучаліся сваім высокім узроўнем грамадскай актыўнасці. На аснове сучасных навуковых дасле-
даванняў можна сцвярджаць, што дзейнасць адукацыйных, культурных і грамадскіх арганізацыі 
дыяспары была важным механізмам для развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў замежжа.  
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The article is dedicated to the educational, charitable, cultural and political projects of the Belarusian 
diaspora in Lithuania as the main spheres of the activity of the national community. The author in details 
describes the characteristic of the cultural and educational centers in Lithuania during the inter-war 
period, such as “Belarusian hut”, Belarusian Kindergarden, Belarusian Folk Theater. Special emphasis is 
made on the Belarusian Centre in Kaunas as the main publishing centre of the Belarusians abroad. The 
author in details describes the role of Belarusian cultural and education association for the social and 
psychological adaptation of the Belarusians. The Belarusian student’s organization of the University of 
Vytautas Magnus in Kaunas are described in the research. The article is dedicated to the problems of 
Belarusian Red Cross. It pays the special attention to Belarusian People’s University as the adult 
supplementary education program. The author comes to the conclusion about the high level of the public 
activity of the Belarusians in Lithuania. According to the contemporary researches, the educational, 
cultural and public organizations of the diaspora were the main mechanism for the development of the 
national identity among the Belarusians abroad. 
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Уводзіны. Гісторыя беларускай дыяспары ў 
Літве неразрыўна звязаная з працэсамі станаў-
лення дзяржаўнасці і гісторыяй дамінуючага эт-
насу. Пасля абвяшчэння незалежнасці Літвы 
прэзідэнт А. Сметона і яго ўрад імкнуліся на між-
народным узроўні дабіцца прызнання суверэ-
нітэту. У 1921 г. заходнія краіны яшчэ не гаран-
тавалі прызнанне Літвы de jure, аднак у выніку 
сур’ёзнай дыпламатычнай работы літоўская дзяр-
жаўнасць была падтрымана Ватыканам, ЗША, 
Іспаніяй, Галандзіяй і інш. 20 снежня 1922 г. Літ-
ву прызналі 4 краіны Антанты (Францыя, Англія, 
Італія, Японія) [1, c. 161]. Літоўская дзяржава 
стала паўнапраўнай краінай Еўропы. 

Значная роля ў эканамічных і палітычных ас-
пектах дзяржаўнага будаўніцтва Літвы ў між- 
ваенны час належала літоўскім эмігрантам, якія 
масава вярталіся на радзіму ў першыя гады неза-
лежнасці. Рээмігранцкі рух дазволіў ураду прыцяг-
нуць дадатковыя капіталы. Асаблівую матэрыяль-
ную падтрымку метраполіі змаглі арганізаваць 
літоўцы ЗША. Рээмігранты стваралі банкі, пра-
мысловыя прадпрыемствы, засноўвалі свой бізнэс. 
Літоўская дыяспара фінансавала палітычныя пар-
тыі і арганізацыі. Асаблівае значэнне ў Літве 
надавалася ролі нацыянальных меншасцей. Улада 
краіны ў міжваенны перыяд намагался трымаць 
нацыянальнае пытанне пад сваім кантролем. 
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Асноўная частка. Станаўленне літоўскай 
дзяржаўнасці аказала непасрэдны ўплыў на 
ўздым актыўнасці беларускай дыяспары ў пачат-
ку 1920-х гг., аднак у другой палове дзесяці-
годдзя беларуская супольнасць Літвы згубіла 
сваю ініцыятыўнасць. Слабая арганізатарская 
праца беларусаў у канцы 1920-х гг. рэзка крыты-
кавалася на старонках прэсы. У часопісе «Бюле-
тэнь таварыства беларускай школы» выказвалася 
наступная думка: «Неарганізаванасьць беларускае 
меншасьці была прычынаю таго, што беларусы ў 
Літве не стварылі для сябе ніводнае культурна-
асьветнае арганізацыі і не дабіліся адчыненьня бе-
ларускіх пачатковых і сярэдняй школы. Гэта ўсё 
адчыняла шырокае поле для пашырэньня сярод 
беларусоў чужых уплываў, часам вельмі варо-
жых нацыянальнаму адраджэньню Беларусі» [2, 
с. 10]. Сітуацыя каардынальна змянілася ў 
пачатку 1930-х гг., калі адбылося ажыўленне ар-
ганізацыйнай актыўнасці беларускай дыяспары 
Літвы, што праявілася ў новых адукацыйных, 
творчых і палітычных праектах. 

Адной з галоўных мэт для беларускай су-
польнасці стала кансалідацыя дыяспары. Няма-
ла спадзяванняў ўскладалася на З’езд беларускіх 
меншасцей (Першы беларускі кангрэс мен-
шасцей), які праходзіў 26 лютага 1933 г. у Коўна 
[3, с. 6]. У рабоце з’езду прымала ўдзел 60 дэле-
гатаў. Аднак дыскусіі дэлегатаў прадэманстра-
валі, што ў асяроддзі дыяспары працягваліся 
міжасабовыя канфлікты (група К. Дуж-Душэў-
скага супраць групы С. Якавюка). Дэлегаты 
з’езду стварылі Беларускі нацыянальны камітэт 
у Літве, які бясплатна займаўся пытаннямі юры-
дычнай дапамогі беларусам, абараняючы іх 
правы. 

Колькасць беларусаў Літвы ў міжваенны час 
вызначыць складана. Дзяржаўны перапіс насель-
ніцтва, які праводзіўся ў 1923 г., памеры бела-
рускай дыяспары занізіў. Пры вызначэнні на-
цыянальнасці жыхароў Літвы спецыялісты аба-
піраліся на веравызнанне, што давала няпоўныя 
звесткі. У такіх падліках частку беларусаў- 
каталікоў адносілі да палякаў, а частку бела-
русаў-праваслаўных лічылі рускімі. Беларускае 
насельніцтва Літвы перыядычна ўздымала пы-
танне абароны сваіх нацыянальных правоў, ад-
нак не заўсёды вынікова. Напрыклад, беларусы 
мястэчка Еўе (зараз літоўскі горад Вевіс) высту-
палі з ініцыятываў стварэння беларускай школы 
на базе існуючай літоўскай пачатковай школы 
[4, с. 360]. Над праектам установы працавала 
Міністэрства асветы Літвы, але просьбу беларус-
кай супольнасці адхіліла. Прадстаўнік міністэр-
ства выехаў у Еўе і па прычыне фармальных  
запісаў у пашпартах грамадзян палічыў, што коль-
касць беларускага насельніцтва там недастатковая 
для стварэння нацыянальнай установы. 

У 1920-я гг. актыўную дзейнасць у Літве 
праводзілі Літоўска-беларускае таварыства (зас-
наванае ў 1925 г.), Беларускі Цэнтр (створаны  
1 красавіка 1923 г. па ініцыятыве Міністэрства 
замежных спраў Літвы пасля ліквідацыі Мі-
ністэрства беларускіх спраў) [5], Беларускае та-
варыства Чырвонага Крыжа.  

Беларускі Цэнтр вызначыўся сваёй паспяхо-
вай выдавецкай дзейнасцю, яго супрацоўнікі 
рыхтавалі да друку падручнікі на беларускай 
мове, навуковую літаратуру, займаліся выданнем 
часопіса «Крывіч». Адным з кіраўнікоў Беларус-
кага Цэнтра ў Літве быў В. Ластоўскі, які ў 1927 г. 
выехаў у Савецкую Беларусь. Цэнтрам таксама 
кіраваў К. Дуж-Душэўскі, яго супрацоўнікамі бы-
лі В. Барысовіч, А. Матач. Арганізацыя мела 
сталую фінансавую падтрымку Міністэрства за-
межных спраў Літвы. Адным з самых удалых 
выдавецкіх праектаў Беларускага Цэнтра стала 
«Гісторыя крыўскай (беларускай) кнігі» В. Ла-
стоўскага, якая выйшла з друку ў 1926 г. У 1928 г. 
Беларускі Цэнтр у Літве пачаў рыхтаваць арты-
кулы для літоўскай прэсы. Члены арганізацыі 
актыўна выступалі з лекцыямі па беларуса-
знаўству на радыё, аказвалі маральную і матэ-
рыяльную дапамогу беларусам Літвы. За 10 год 
існавання Беларускага Цэнтра было арганіза-
вана больш за 150 лекцый, а ахвяраванні і пазыкі 
беларускаму насельніцтву склалі каля 3500 лі-
таў [6, с 2.]. Дабрачынныя акцыі і беспрацэнт-
ныя пазыкі спрыялі сацыяльна-псіхалагічнай 
адаптацыі беларусаў у Літве, дапамагалі асобам 
наладзіць свой побыт.  

Беларуская дыяспара ў Літве мела свае ад-
метныя рысы, якія вылучалі яе з ліку іншых су-
польнасцей замежжа. Напрыклад, менавіта ў 
Літве была створана буйная нацыянальная су-
полка Чырвонага Крыжа. Членамі ініцыятыўнай 
групы сталі выбітныя грамадскія дзеячы заме-
жжа. Статут Беларускага таварыства Чырвонага 
Крыжа быў прыняты на агульных сходах 15 і  
25 красавіка 1921 г. у Коўна [7]. Структура тава-
рыства з’яўлялася тыповай для грамадскіх ар-
ганізацый Літвы. Улічваючы дабрачынны харак-
тар дзейнасці Чырвонага Крыжа, статут меў  
некалькі адметных дадатковых пунктаў. Напрык-
лад, у параграфе 11 падкрэслівалася: «Сябрамі 
Таварыства ня могуць быць грамадзяне, апаро-
чаныя па суду» [8]. Падобныя фармуліроўкі тлу-
мачацца тым, што члены Чырвонага Крыжа 
павінны былі арганізоўваць акцыі па зборы 
сродкаў, а гэта праца павінна была праводзіцца 
асобамі шчырымі і адказнымі, якія выклікалі да-
вер у асяроддзі дыяспары. Асноўнымі задачамі  
Беларускага таварыства Чырвонага Крыжа была 
арганізацыйная работа, накіраваная на матэрыяль-
ную і маральную падтрымку нацыянальнай су-
польнасці замежжа. У Статуце нават разглядаліся 
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меры дапамогі беларусам у выпадку іх рээміг- 
рацыі.  

Беларускае таварыства Чырвонага Крыжа ў 
Літве ў пачатку 1920-х гг. стала асноўнай даб-
рачыннай арганізацыяй замежжа, якая ў хуткім 
часе пачала каардынаваць дзейнасць суполак у 
іншых краінах свету. Асаблівую дапамогу Чыр-
воны Крыж накіроўваў асобам з дыягназам ту-
беркулёз, які быў сур’ёзнай праблемай у міжва-
енны час. Напрыклад, Чырвоны Крыж у 1922 г. 
у Чэхаславакіі правёў медыцынскае абследа-
ванне 1923 студэнтаў, з якіх 72% хварэлі тубер-
кулёзам [9, с. 21]. У выніку акцыі дабрачынная 
арганізацыя змагла дапамагчы асобным студэ-
нтам лячэннем ў спецыяльных санаторыях. У пра-
таколе пасяджэння кіраўніцтва Чырвонага Крыжа 
№ 3 ад 27 мая 1921 г. пазначалася, што арганіза-
цыя дэлегавала права на збор дабрачынных гра-
шовых ахвяраванняў пэўным сваім прадстаўні-
кам у Германіі, Чэхаславакіі, Латвіі і ЗША [10]. 
Значныя сумы для развіцця Чырвонага Крыжа 
накіроўвала Берлінская місія.  

Беларускае таварыства Чырвонага Крыжа ў 
Літве плённа займаліся арганізацыяй збору ах-
вяраванняў, вопраткі і прадуктаў для патрэб 
дзяцей, хворых, старых, інвалідаў. Члены супол-
кі на міжнародных канферэнцыях і кангрэсах 
ладзілі дабрачынныя акцыі для патрэб Чырвона-
га Крыжа. У якасці прыкладу можна прывесці 
ўдзел прадстаўніка аддзялення І. Цвікевіча ў Бе-
ларускай нацыянальнай нарадзе, якая адбылася 
26–30 верасня 1921 г. у Празе [11]. Член кіраў-
ніцтва таварыства І. Цвікевіч у рамках дзейнасці 
нарады разгарнуў працу па зборы сродкаў для 
галадаючых. Пра выніковасць яго працы можна 
зрабіць выснову, абапіраючыся на пратаколы 
мерапрыемства, у якіх падкрэсліваўся ўдзел 
прадстаўніка Беларускага Чырвонага Крыжа. 

Таварыства выступала з ініцыятывамі на 
міжнародным узроўні. Напрыклад, у 1921 г. афі-
цыйна была вынесена прапанова для абмерка-
вання адкрыцця беларускага аддзялення Чырво-
нага Крыжа ў Канстанцінопалі. У афіцыйным 
лісце ад 27 жніўня 1921 г. беларусы Літвы рабілі 
абгрунтаванне сваёй ініцыятывы і прапаноўвалі 
канкрэтную кандыдатуру на пасаду кіраўніка ад-
дзялення – гэта «беларускі доктар Пясоцкі» [12]. 
Неабходнасць дзейнасці суполкі Чырвонага 
Крыжа тлумачылася значнай колькасцю бела-
русаў у Канстанцінопалі, якія мелі вострую па-
трэбу ў медыцынскай дапамозе. Сапраўды, част-
ка беларускіх эмігрантаў патрапіла ў Турцыю з 
фарміраваннямі белай арміі, якая ў гады гра-
мадзянскай вайны адступала ў Канстанцінопаль.  

Пратаколы пасяджэння кіраўніцтва Беларус-
кага таварыства Чырвонага Крыжа сведчаць, 
што ў дзейнасці аддзялення прымалі актыўны 
ўдзел такія вядомыя грамадскія дзеячы, як  

П. Мядзёлка, І. Цвікевіч, Я. Варонка. У кірую-
чыя органы дабрачыннай арганізацыі ўваходзілі 
Н. Ліпоўскі, А. Галавінскі, В. Боеў і інш. Стар-
шынёй таварыства ў 1921 г. быў абраны Я. Ва-
ронка, а скарбнікам – П. Мядзёлка. Няма сумні-
ваў, што знакамітая беларуская настаўніца Паўлі-
на Вікенцьеўна Мядзёлка адказна і рупліва выкон-
вала абавязкі скарбніка Чырвонага Крыжа. 

Грамадскія дзеячы, якія ўзначальвалі тава-
рыства, не маглі абмінуць вострыя палітычныя 
пытанні і нацыянальныя супярэчнасці міжваен-
нага часу. Члены арганізацыі выказвалі сваю не-
задаволенасць тым фактам, што польскі Чыр-
воны Крыж аказвае дапамогу толькі каталікам 
Заходняй Беларусі. Беларускім таварыствам бы-
ло прынята рашэнне падключыць сродкі маса-
вай інфармацыі, каб несправядлівае стаўленне 
да праваслаўных беларусаў зрабіць публічным 
фактам. Грамадскія дзеячы Літвы намагаліся 
праз міжнародныя арганізацыі аказваць уплыў 
на дыскрымінацыйнае стаўленне польскіх улад 
у дачыненні жыхароў Заходняй Беларусі. 

У 1930-я гг. узнік шэраг новых беларускіх 
арганізацый у Літве. У 1933 г. быў створаны 
Хаўрус беларусаў Літвы і Літоўска-беларускае 
таварыства. Беларускае культурна-асветніцкае 
таварыства ў Коўна ўзнікла 27 лютага 1932 г. 
Нацыянальныя арганізацыі імкнуліся да канса-
лідацыі беларускай супольнасці Літвы. 

Культурна-асветніцкае таварыства распача-
ло сваю дзейнасць па ініцыятыве С. Якавюка,  
А. Матача, С. Дзядзевіча, К. Плескачэўскай,  
арганізацыя хутка павялічылася прыблізна да 
1000 членаў з ліку беларусаў Коўна, жыхароў 
беларускіх вёсак і мястэчак у Літве [13]. Адной 
з асноўных мэт таварыства стала пашырэнне 
роднай мовы і развіццё нацыянальнай культуры 
ў асяроддзі беларускай дыяспары, таму надпіс 
на штандары арганізацыі выразна дэманстраваў 
яе сутнасць: «Жыве мова – жыве народ». Бела-
рускае культурна-асветніцкае таварыства знач-
ную ўвагу надавала збіранню і сістэматызацыі 
беларускага фальклору, развіццю нацыяналь-
нага аматарскага тэатра, дадатковай адукацыі 
дарослых у выглядзе спецыяльных цыклаў лек-
цый. У Статуце арганізацыі дакладна пазнача-
лася: «На абявязках Сяброу Т-ва ляжыць зьбіра-
ньне беларускіх народных творау, запісваньне 
малёдняу і словау беларускіх песьняу і зьбірань-
не рознага гістарычнага і этнаграфічнага ма-
тэрыялу» [14]. Членамі арганізацыі маглі стаць 
беларусы, якія напісалі заяву і атрымалі дзве 
рэкамендацыі. Умовы ўключэння новых членаў 
былі стандартнымі для афіцыйна зарэгістрава-
ных грамадскіх арганізацый.  

Адметным і нетыповым адукацыйным праек-
там беларусаў Літвы стаў Беларускі дзіцячы садок 
у Коўна пры Культурна-асветніцкім таварыстве, 



38 Àñíî¢íûÿ êiðóíêi äçåéíàñöi áåëàðóñêàé äûÿñïàðû ¢ Ëiòâå (1918–1939 ãã.) 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2019 

які распачаў сваю працу 12 лютага 1933 г. Пра 
ўрачыстае адкрыццё ўстановы 19 лютага 1933 г. 
былі апублікаваны матэрыялы на старонках бе-
ларускай эмігранцкай прэсы: «Дзеці выступілі з 
прыгожа апрацаванай праграмай, у якую ува-
ходзілі: балет “Жыцьцё матылёчка”, беларускі 
народны танец – “Лявоніха” і дэклямацыя. Пас-
таноўка, дэкарацыі і касьцюмы распрацаваны 
былі гр. М. Чэркас, словы для балетнай п’есы 
напісала гр. Анна Матач, а музыку для балета 
напісаў Антон Матач» [15, с. 287]. Запатрабава-
насць у рабоце дзіцячага садка была выклікана ў 
першую чаргу эканамічнымі прычынамі. Матулі 
імкнуліся падпрацоўваць, а дзіцячы садок вы-
зваляў пэўны час для іх працы. Дзейнасць уста-
новы мела нацыянальны характар, дзяцей вы-
хоўвалі на беларускіх традыцыях.  

Работу Беларускага дзіцячага садка кантра-
лявала Гарадская ўправа г. Коўна. Кіравала ўста-
новай вядомая і таленавітая настаўніца М. Чэр-
кас, якая лічылася спецыялістам у дашкольным 
выхаванні. Установа дзейнічала выключна на 
сродкі бацькоў і дабрачынныя ахвяраванні бела-
рускай супольнасці Літвы. У 1933 г. дзіцячы са-
док наведвала 15 дзяцей, а ў 1934 г. колькасць 
дзяцей павялічылася да 20 [16]. Асноўнымі 
праблемамі дзіцячага садка ў Коўна былі матэ-
рыяльныя цяжкасці, бо беларусы Літвы не мелі 
вялікіх прыбыткаў. Ужо з канца 1933 г. прэса 
пачала пісаць пра складанае матэрыяльнае ста-
новішча ўстановы (часопіс «Беларуская школа ў 
Латвіі») і пра пагрозу згортвання праекта. Бела-
рускі дзіцячы садок так і не атрымаў сталай 
дзяржаўнай фінансавай падтрымкі. 

Таварыства паспяхова ажыццяўляла педа-
гагічную, культурную і творчую дзейнасць, раз-
віваючы свае асобныя праекты. З дазволу Мініс-
тэрства асветы Літвы 22 студзеня 1933 г. Беларус-
кім культурна-асветніцкім таварыствам быў адчы-
нены перасоўны Беларускі народны ўніверсітэт 
[17, с. 6] у памяшканні клуба «Беларуская хатка». 
Беларускі народны ўніверсітэт не даваў сваім 
слухачам вышэйшай адукацыі, у рамках праекта 
ладзіліся цыклы лекцый па беларусазнаўству.  

Вышэйшых навучальных устаноў беларус-
кай дыяспары ў міжваенны час не было, хаця бе-
ларусы неаднаразова выступалі з ініцыятывай 
стварэння ўніверсітэтаў. Ідэі адкрыцця нацыяна-
льнай установы адукацыі разглядаліся ў Чэха-
славакіі, Літве, Італіі, аднак так і не былі рэалі-
заваныя. Беларусы Літвы мелі праект стварэння 
нацыянальнай настаўніцкай семінарыі ў Коўна, 
але вышэйшую навучальную ўстанову зас-
наваць не змаглі. 

Беларускі народны ўніверсітэт як праект дада-
тковай адукацыі дарослых меў сталую падтрымку 
з боку беларусаў замежжа. На ўрачыстым адкры-
цці ўніверсітэта 22 студзеня 1933 г. у памяшканні 

клуба «Беларуская хатка» выступалі беларусы 
Літвы, Латвіі, былі зачытаныя прывітальныя 
тэлеграмы ад беларускіх грамадскіх дзеячоў 
Чэхаславакіі і Латвіі. Распачаў мерапрыемства 
кіраўнік праекта А. Матач. Прэса апісвала 
ўрачыстае адкрыццё Беларускага народнага 
ўніверсітэта наступным чынам: «Далей пра-
маўляў бургамістр м. Коўна, інжэнэр Граўроч-
нас і праф. Біржышка, якія у сваіх прамовах абя-
цалі з свайго боку падтрымаць Унівэрсытэт і 
спадзяваліся, што беларуская прасьветная праца 
ў Літве пойдзе на карысьць ліцьвіноў і бела-
русаў, а таксама узмацуе добрыя адносіны між 
дзьвюмя гістарычна зьвязанымі народамі» [18, 
с. 288]. Сапраўды, курсы для дарослых спрыялі 
развіццю беларуска-літоўскага ўзаемадзеяння. 

Адукацыйны праект для дарослых Беларус-
кага народнага ўніверсітэта ў Літве стаў пашы-
раным і запатрабаваным. У першы вучэбны год 
сваёй дзейнасці курсы мелі ўжо 42 слухача [19]. 
Спецыяльна для праграмы Беларускага народ-
нага ўніверсітэта былі распрацаваны курсы лек-
цый па гісторыі, беларускай мове, беларускай 
літаратуры, геаграфіі. Міністэрства асветы Літ-
вы кантралявала дзейнасць установы. Свой пер-
шы педагагічны вопыт у Беларускім народным 
універсітэце набывалі студэнты-беларусы Уні-
версітэта Вітаўта Вялікага ў Коўна. Цыклы лек-
цый як курсы для дарослых ладзілі ў Коўна і 
населенных пунктах Літвы, дзе кампактна пра-
жывалі беларусы. 

У беларускім асяроддзі Літвы сваёй гра-
мадскай актыўнасцю вылучаліся студэнты, якія 
набывалі адукацыю ва Універсітэце Вітаўта 
Вялікага ў Коўна. Моладзь у 1933 г. стварыла 
студэнцкую арганізацыю «Аб’яднанне», якая 
пачала ладзіць канцэрты і вечарыны з мэтай па-
пулярызацыі беларускай народнай культуры. 
Адметнасцю «Аб’яднання» стала паспяховая і 
плённая работа ў галіне міжнароднай дзейнасці. 
Арганізацыя займалася вырашэннем эканамічных 
праблем студэнтаў, што спрыяла іх сацыяльна-
псіхалагічнай адаптацыі, а таксама інтэграцыі ва 
ўніверсітэцкі асяродак. 

Колькасць студэнтаў-беларусаў ва ўніверсі-
тэце г. Коўна не была вялікай, аднак яны вылу-
чаліся сваёй свядомай грамадскай пазіцыяй і на-
цыянальнымі перакананнямі. У 1932/1933 наву-
чальным годзе агульны кантынгент студэнтаў ва 
Універсітэце Вітаўта Вялікага складаў 4554 чал., 
з якіх 13 асоб вызначалі сябе беларусамі ў анке-
тах [20, с. 3]. Асноўную частку моладзі ўні-
версітэта прадстаўлялі літоўцы (3066 чал.), так-
сама там вучыліся яўрэі, палякі, рускія, бела-
русы, немцы, латышы.  

Кіраўніцтва «Аб’яднання» было абрана на 
агульным сходзе, які адбыўся 12 лютага 1933 г. 
У склад Прэзідыўма ўвайшлі: Д. Рудзь (старшыня), 
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Г. Чэркас (намеснік старшыні), А. Ус (скарбнік), 
А. Зэйгліш (сакратар) [21, с. 3]. На сходзе раз-
глядаліся бягучыя пытанні студэнтаў-беларусаў, 
была абрана Рэвізійная Камісія. Моладзь як най-
больш дынамічная частка дыяспары актыў- 
на ўключылася ў культурна-асветніцкую працу.  
У якасці прыкладу можна прывесці музычна-літа-
ратурную вечарыну літоўска-беларускага зблі-
жэння, якую члены «Аб’яднання» паспяхова 
правялі 3 чэрвеня 1933 г. у памяшканні клуба «Бе-
ларуская хатка» [22, с. 3]. Пра ўдалыя мерапрыем-
ствы беларускага студэнцтва Літвы неаднаразова 
публікавала матэрыялы віленская прэса. 

Паспяховым кірункам дзейнасці беларусаў 
Літвы сталі музычныя і тэатральныя праекты. 
Культурна-асветніцкае таварыства ў чэрвені 
1932 г. заснавала Беларускі народны тэатр з пас-
таяннай тэатральнай трупай у г. Коўна. Маста-
цкім кіраўніком творчага калектыву была Ка-
раліна Плескачэўская, спецыяльна для пастано-
вак Антон Матач арганізаваў хор тэатра [23]. 
Спектаклі-канцэрты ковенскай тэатральнай сту-
дыі выклікалі пазітыўныя водгукі гледачоў, 
таму акцёраў і спевакоў спецыяльна запрашалі 
для выступленняў на літоўскім радыё. Беларускі 
народны тэатр у сваім рэпертуары ўлічваў густы 
гледачоў. Асаблівай папулярнасцю карысталіся 
драматычныя творы В. Дуніна-Марцінкевіча,  
Ф. Аляхновіча, Ул. Галубка.  

Культурным і адукацыйным цэнтрам бела-
русаў у Коўна стаў клуб «Беларуская хатка» 

(знаходзіўся ў Коўна на вул. Крашэўскага, 34). 
У асяроддзі дыяспары склалася традыцыя свят-
кавання ўгодкаў стварэння клуба. На вечарынах 
выступалі беларускія паэты Літвы, рабіліся тэат-
ральныя пастаноўкі, музычныя выступленні. 
Творчай спадчынай дыяспары стала паэзія бела-
рускай студэнткі Л. Раманейка, дзяўчына рэгу-
лярна выступала на вечарынах клуба «Беларус-
кая хатка» з дэкламацыяй сваіх вершаў.  

Для развіцця інтэлектульнага патэнцыялу 
дыяспары ствараліся кнігарні і бібліятэкі. Студэ-
нцкая моладзь Коўна стымулявала адукацыйную і 
навуковую актыўнасць. У 1933 г. быў створаны 
Беларускі аддзел пры кнігарні «Knyga» [24, с. 5]. 
Асноўную частку калекцыі аддзела складалі бе-
ларускія выданні, якія можна было набыць у 
кніжнай краме. Спецыяльна для малазабяспеча-
ных асоб у кнігарні была створана бібліятэка. 
Культурна-асветніцкае таварыства ў 1933 г. так-
сама заснавала бібліятэку-чытальню. 

Заключэнне. Такім чынам, асноўнымі кі-
рункамі дзейнасці беларусаў Літвы ў міжваенны 
перыяд сталі іх культурныя, адукацыйныя, даб-
рачынныя і палітычныя праекты. Беларускія ар-
ганізацыі, курсы, тэатры праводзілі мерапрыем-
ствы з мэтай захавання нацыянальнай ідэн- 
тычнасці і культурнай адметнасці беларусаў у 
літоўскім грамадстве. Рэалізацыя адукацыйных і 
дабрачынных праектаў беларусаў Літвы спрыяла 
індывідуальнай адаптацыі асоб у складаны пе-
рыяд станаўлення літоўскай дзяржаўнасці. 
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