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Наталля Гардзіенка, Лявон Юрэвіч: ДОКТАРУ ВІТАЎТУ КІПЕЛЮ — 95! 

  

Жыццё віруе — горкі кіпень. 

Блукае думка ў грамадзе. 

А на скрыжалі Вітаўт Кіпель 

заносіць: што ... 

  калі ... 

  і дзе ... 

Сяргей Панізнік 

 

 
 

30 траўня 2022 году Вітаўт Кіпель адзначыць 95 год. Патрыярх эміграцыйнай 

гуманітарыстыкі, заснавальнік эміграцыязнаўства, дырэктар Беларускага інстытута 

навукі і мастацтва, аўтар культавых даследаванняў пра беларусаў у ЗША і 

беларускую кнігу на Захадзе.  

 

Абрэвіятуру БІНіМ ведаюць усе беларусаведы ў свеце. Др. Вітаўт Кіпель узначаліў 

Інстытут у 1982, замяніўшы заснавальніка і доўгагадовага дырэктара доктара 

Вітаўта Тумаша. Пад новым кіраўніцтвам выйшлі кнігі “Нятускная краса” Алеся 

Салаўя (1982), “У пошуках праўды” Аляксандры Саковіч, “Міжагнёўе” Міхася 

Кавыля. У сярэдзіне 80-х з’явілася новая “Бібліяграфічная серыя”, распачатая ў 1985 

годзе бібліяграфіяй “Янка Купала й Якуб Колас на Захадзе”. Далей у ёй выйшлі 

таксама ўкладзеныя Вітаўтам і Зорай Кіпелямі “Byelorussian Statehood” (1989), 

“Пяць стагоддзяў Скарыніяны” (1989) — даведзены да выдання плён шматгадовай 

працы Вітаўта Тумаш1.  

 

 
1 Падрабязней пра дзейнасць БІНіМа гл.: Гардзіенка, Н.; Юрэвіч, Л. Хронікі БІНіМу: Гісторыя 

Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў дакументах, лістах і успамінах. Мінск: Кнігазбор, 2017. 

— 352 с. 
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Як для прафесійных бібліятэкараў стварэнне бібліяграфій стала для Кіпеляў асабліва 

важнай справай. Цягам дзесяцігоддзяў яны збіралі матэрыялы для ўнікальнага 

выдання “Беларускі й беларусаведны друк на Захадзе”, што ўбачыла свет ужо ў ХХІ 

стагоддзі. Выдавецкая дзейнасць БІНіМа пад кіраўніцтвам Вітаўта Кіпеля 

складалася не толькі з серыйных выданняў і “Запісаў”, але і з паасобных іншых, а 

таксама ў супрацы з метрапольнымі беларусамі, калі тое стала магчымым. “Праз рок-

прызму” Вітаўта Мартыненкі і Анатоля Мяльгуя (1989), “Курапаты” (1993) і шмат 

іншых мелі асаблівую важнасць ужо і для метрапольнай Беларусі.  

 

Інстытут і раней займаўся не толькі ўласным выдавецтвам. Было супрацоўніцтва ў 

выданні кніг амерыканскай серыі “Еўрапейская спадчына” (“European Heritage”): 

Вітаўт Кіпель удзельнічаў у рэдкалегіі, чытаў сотні дысертацый, адбіраў прыдатныя 

для друку ў серыі, пісаў рэкамендацыі, прадмовы. У выніку выйшлі 49 тамоў, 

прысвечаных этнічнай спадчыне еўрапейцаў у ЗША. Плённае было супрацоўніцтва 

з энцыклапедычнымі выданнямі, для якіх падавалася інфармацыя, звязаная з 

Беларуссю.  

 

Ладзіў БІНіМ і выставы твораў беларускіх мастакоў: Віктара Жаўняровіча, Тамары 

Стагановіч-Кольбы, Галіны Русак, Ірэны Рагалевіч-Дутко, Надзеі Кудасавай 

(Запруднік) і іншых. Вітаўт Кіпель традыцыйна займаўся забеспячэннем фінансавай 

падтрымкі выдання каталогаў, рэкламай і каардынацыяй арганізацыйнай працы.  

 

Асобным кірункам дзейнасці БІНіМа былі канферэнцыі. Гэтая практыка пачалася 

яшчэ ў 1977 годзе, калі адбылася канферэнцыя з нагоды 25-годдзя інстытута. На 

прапанову Вітаўта Кіпеля яна адбывалася ва ўніверсітэце Seton Hall у горадзе Саўт-

Орандж (Нью-Джэрсі). Спрацавала знаёмства з загадчыкам кафедры гісторыі гэтай 

навучальнай установы, што паспрыяла добрай арганізацыі мерапрыемства. 

Рэгулярна БІНіМ ладзіў канферэнцыі падчас Сустрэч беларусаў Паўночнай 

Амерыкі. Прыкладам, у 1980 годзе на базе Кліўлендскага ўніверсітэта — на тэму 

Статутаў ВКЛ, у 1984 годзе — на тэму пасялення беларусаў у ЗША. Акрамя таго, 

прадстаўнікі БІНіМа часта выступалі з дакладамі на канферэнцыях, зладжаных 

іншымі інстытуцыямі, як уласна амерыканскімі, гэтак і польскімі, украінскімі і 

іншымі. Важны быў удзел у міжнародных кангрэсах па вывучэнні СССР. 

 

Беларускі інстытут навукі і мастацтва стаў справай жыцця Вітаўта Кіпеля. Ён даў 

магчымасць задавальняць ягоную цікавасць да беларусікі, выкарыстоўваць свае 

кантакты, арганізатарскія здольнасці дзеля пашырэння навуковых ведаў пра 

Беларусь у амерыканскім грамадстве. Неад’емнай часткай і працы ў БІНіМе, і 

ўласных даследаванняў Вітаўта Кіпеля стала вывучэнне гісторыі беларускай 

прысутнасці ў ЗША. Ідэя збіраць матэрыялы па гісторыі беларусаў у Амерыцы 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

18 
 

нарадзілася ў Вітаўта Кіпеля праз колькі дзён пасля яго прыезду ў Новы Свет. Недзе 

на Каляды 1955 года ён залагоджваў розныя фармальнасці ў Агенцтве сацыяльнай 

апекі ў Пасейку, а пасля зайшоў у бібліятэку і здзівіўся, не знайшоўшы там нічога 

пра беларусаў.  

 

“І я вырашыў, што трэба зрабіць адмысловую кнігу. Вось так думка нарадзілася, 

але было невядома, як яна рэалізуецца. Хутка мне давялося выехаць ў Балтымар і 

іншыя гарады працаваць, было вяселле, з’явіліся дзеці, але думку пра кнігу тым 

часам я не пакідаў, бо нідзе не мог знайсці публікацый пра беларусаў Амерыкі і мяне 

гэта, прызнацца, злавала. Справа ў тым, што калі я прыехаў у ЗША і жыў некаторы 

час ў Пасейку (Нью-Джэрсі), дзе мае бацькі былі ад 1949 году, дык там беларуская 

мова была і каля царквы, і ў крамах, і асабліва каля гэтак званых “польскага 

народнага дома” і “рускага народнага дома”. Я бачыў, што беларусаў шмат, але 

пра іх нідзе не напісана. І гэта ўмацавала мяне ў думцы, што беларусы мусяць 

напісаць пра сябе самі, распавесці пра сябе амерыканцам”2. 

 

Добрыя магчымасці ў збіранні матэрыялаў з’явіліся, калі Вітаўт Кіпель стаў 

працаваць у Нью-Ёркскай публічнай бібліятэцы. Пры праглядзе кніг і перыёдыкаў 

рабіліся выпіскі, копіі, ствараліся асобныя тэматычныя тэчкі. Для збірання 

матэрыялаў выкарыстоўваліся таксама сямейныя паездкі па штатах. На працягу 

1960-х Кіпелі з дзецьмі рэгулярна вандравалі па розных рэгіёнах ЗША, і, адведваючы 

розныя турыстычныя славутасці, Вітаўт не прамінаў бібліятэкі і архівы, каб 

пашукаць у іх звесткі пра беларусаў. Таксама рабілася і наступнае:  

 

“На месцах мы праглядалі тэлефонныя кнігі, шукаючы, ці ёсьць там установы, у 

якіх можна было б знайсьці беларускую прысутнасьць. […] І шмат дзе сапраўды 

нейкая беларусіка сустракалася. Прыкладам, у штаце Мантана ў горадзе Гэлэн у 

сэрбскай праваслаўнай царкве знайшлася ікона Эўфрасіньні Полацкай. У Алясцы ў 

праваслаўным манастыры нават атрымлівалі часапіс “Голас Царквы”3. 

 

Для пошукаў інфармацыі пра беларусаў у ЗША выкарыстоўваліся любыя 

магчымасці. Актыўная грамадская дзейнасць Вітаўта Кіпеля, шырокія кантакты ў 

розных рэгіёнах, шматлікія спатканні прыносілі знаёмствы з выхадцамі з Беларусі 

розных часоў і іх нашчадкамі. Занатоўваліся вынікі гутарак, тэчкі папаўняліся і 

пашыраліся тэматычна.  

 

 
2 “Беларусы ў ЗША” Вітаўта Кіпеля // Будзьма беларусамі! https://budzma.by/news/byelarusy-w-zsha-

vitawta-kipyelya.html 
3 Гл.: Кіпель, Вітаўт. Жыць і дзеіць. Успаміны. Мінск, 2015. С. 298. 
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“У часе збірання звестак пра людзей, якія прыехалі ў ЗША на пачатку ХХ стагоддзя, 

я ўбачыў, што яны былі далёка не першыя, а значна раней таксама сюды 

прыязджалі нашыя людзі. І тады кніга пашырыла першапачатковую задуму апісаць 

толькі эміграцыю ад пачатку ХХ ст. Я пайшоў у ранейшае, паўстала пытанне, а 

калі ж вестка пра Амерыку трапіла да нас у Беларусь, калі мы даведаліся пра 

Амерыку. Гэтак ішло пашырэнне ўжо самой тэмы” 4. 

 

Недзе ад пачатку 1970-х Вітаўт Кіпель стаў перыядычна публікаваць у газеце 

“Беларус” нататкі на падставе сваіх пошукаў. Адным з першых, дзе хоць і крыху, але 

згадваліся пачаткі беларускай эміграцыі, быў артыкул, напісаны ў 1973 годзе пра 

святкаванне 100-годдзя Пасейка. Аўтар паведамляў, што ў гэтым горадзе суродзічы 

ўпершыню з’явіліся ў 1887 годзе5. Потым з’явілася адмысловая серыя публікацый 

пад назвай “Беларуская спадчына ў Амэрыцы”. Гэта былі тэксты пра Гаваі6, 

Мэрыленд7, айца Францішка Дзеружынскага8, першыя згадкі пра Беларусь у ЗША і 

пра штаты на беларускіх землях9. Згаданыя тэксты з’явіліся на старонках “Беларуса” 

ў 1974—1975 гадах і засведчылі, што Вітаўт Кіпель сур’ёзна займаецца 

даследаваннем абранай тэмы. Пазней, у 1980—1990-я ўжо ў іншай серыі, “Да 

гісторыі беларусаў у ЗША”, публікаваліся артыкулы, прысвечаныя Аляксандру 

Сянкевічу, Ісаку Гурвічу10, беларусам у міжваенным Чыкага11. Скрыпты пра 

гісторыю беларускай прысутнасці ў ЗША рабіліся і для радыё “Свабода”. 

 

Па-за гэтымі адмысловымі “гістарычнымі” тэкстамі Вітаўт Кіпель публікаваў шмат 

нататак пра бягучыя падзеі беларускага жыцця ў Амерыцы, удзельнікам якіх, 

дзякуючы сваёй грамадскай актыўнасці, ён быў. Кіпель у некаторай ступені стаў не 

толькі даследчыкам мінулага беларусаў у ЗША, але і летапісцам сучаснасці, бо і гэта 

таксама было неабходна для будучай кнігі.  

 

І праца ў бібліятэцы, і актыўная грамадская дзейнасць давалі магчымасць не толькі 

збіраць матэрыялы. Так, неўзабаве пасля прызначэння на пасаду кіраўніка Этнічнай 

рады штата Нью-Джэрсі Вітаўт Кіпель атрымаў запрашэнне ад Кліўлендскага 

 
4 Гл.: “Беларусы ў ЗША” Вітаўта Кіпеля // Будзьма беларусамі! https://budzma.by/news/byelarusy-w-

zsha-vitawta-kipyelya.html 
5 Гл.: Кіпель, В. Стагодзьдзе Пасэйку // Беларус. 1973. № 193. 
6 Гл.: Кіпель, Вітаўт. Беларуская спадчына ў Амэрыцы: Гаваі // Беларус. 1974. № 210, 211.  
7 Гл.: Кіпель, В. Беларуская спадчына ў ЗША: Мэрыленд // Беларус. 1975. № 215.  

8 Гл.: Кіпель, В. Беларуская спадчына ў Амэрыцы. Айцец Франьцішак Дзеружынскі // Беларус. 1975. 

№ 216. 
9 Гл.: Кіпель, В. Беларуская спадчына ў Амэрыцы: 1.Пачаткі // Беларус. 1975. № 219. 
10 Гл.: Кіпель, Вітаўт. Да гісторыі беларусаў Амэрыкі: 1. Аляксандар Сянькевіч, 2. Ісак Гурвіч // 

Беларус. 1986. № 330.  
11 Гл.: Кіпель, В. Да гісторыі беларусаў у Амэрыцы: 50-годзьдзе Беларуска-Амэрыканскай 

Нацыянальнай Рады ў Чыкага // Беларус. 1991. № 381. 
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ўніверсітэта напісаць кнігу пра беларусаў гэтага горада. Для мясцовых школ 

планавалася выданне серыі з 25 дапаможнікаў, прысвечаных розным этнічным 

групам, і беларусы былі ў іх ліку. Зразумела, што Вітаўт Кіпель прапанову прыняў, 

і ў 1982 годзе ўбачыла свет кніга “Byelorussian Americans and Their Communities of 

Cleveland”. У ёй змяшчалася і агульная інфармацыя пра Беларусь, і гісторыя 

беларускай эміграцыі ў ЗША, і добра структураванае ды багата ілюстраванае 

апісанне розных кірункаў дзейнасці паваеннай эміграцыі ў Кліўлендзе. У рэцэнзіі на 

выданне, напісанай Віктарам Сянкевічам, згадвалася, што ў Вітаўта Кіпеля ёсць ідэя 

“напісаць манаграфіі і пра іншыя беларуска-амэрыканскія грамады, а іх каля 

дзясятка, заканчваючы сэрыю большай працай “Беларусы Амэрыкі””12. Што 

праўда, іншых падобных кніг, прысвечаных паасобным асяродкам, не з’явілася. Але 

за кліўлендскае выданне ў 1982 годзе аўтар атрымаў тытул “Ганаровы грамадзянін 

горада”. Потым ён яшчэ пісаў артыкул пра мясцовых беларусаў для Энцыклапедыі 

Кліўленда (1985), і пра беларусаў Амерыкі для выдання “Ethnic Forum” (Kent State 

University, 1989).  

 

З сярэдзіны 1980-х Вітаўт Кіпель вырашыў засяродзіцца на падрыхтоўцы кнігі. У 

тым ліку і дзеля гэтага ён сышоў на пенсію з бібліятэчнай працы, абмежаваў сваю 

актыўнасць у рэспубліканскай партыі. Адпачатку кніга пісалася па-англійску, бо 

аўтар арыентаваў яе найперш на амерыканскага чытача, якому трэба было паказаць 

і расказаць, хто такія беларусы, што жывуць побач з ім. Аднак у 1990-я сітуацыя 

крыху змянілася дзякуючы кантактам з Беларуссю:  

 

“Кніга сунулася наперад. І гэтак сунуцца яна магла б яшчэ доўга, каб не… 

перабудова, развал СССР, паездка “дахаты”! Зьбег гэтых акалічнасьцяў спрыяў 

рэалізацыі задумы, і гэтаму дапамагалі некалькі канкрэтных людзей. Гэта Алесь 

Лукашук — першы, хто пабачыў англамоўны манускрыпт і сказаў: “Трэба 

выдаваць”; Сяргей Шупа, рэдактар, які пераклаў манускрыпт з ангельскай мовы ў 

беларускую і падрыхтаваў макет; Адам Мальдзіс і Пётра Краўчанка — 

адміністратары, якія дапамагалі ў Менску, залагоджвалі бюракратычныя 

пытаньні”13. 

 

У 1993 годзе ў Менску ўбачыла свет беларускае выданне кнігі “Беларусы ў ЗША”. 

Яно сталася заўважнай з’явай у тагачаснай беларусіцы, своеасаблівым адкрыццём 

навуковага вывучэння беларускай эміграцыі, узорам для іншых даследчыкаў-

эміграцыязнаўцаў, падставай для стварэння шмат якіх энцыклапедычных і іншых 

артыкулаў пра беларускую Амерыку. Кніга і аўтар атрымалі добрую вядомасць:  

 

 
12 Сянкевіч, Віктар. “Беларуская спадчына ў Кліўленьдзе” (Рэцэньзія) // Беларус. 1982. № 303—304. 
13 Кіпель, Вітаўт. Жыць і дзеіць. С. 324. 
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“Я быў вельмі задаволены з гэтага выдання. Я шмат ездзіў тады па Беларусі і, 

прыкладам, прыходзіш у раённую бібліятэку і бачыш, што там кніжка ёсць. 

Асабліва мне спадабалася падарожжа. Мы затрымаліся ў Дукоры, бо ехалі на 

нейкую імпрэзу, арганізаваную Беларускім дзяржаўным архівам-музеем літаратуры 

і мастацтва, Ганнай Запартыкай. І ў Дукоры мяне паклікалі ў бібліятэку выступіць, 

бо яны ведалі і мелі маю кнігу. Гэтак было і ў Слуцку, і ў Магілёве... гэта было 

прыемна” 14. 

 

Вельмі важны быў комплексны падыход Вітаўта Кіпеля да вывучэння гісторыі 

эміграцыі. У адной з рэцэнзій было зазначана, што “аўтар сабраў у адно цэлае ўсю 

дасюлешнюю беларускую эміграцыю — масавую, перад Першай сусьветнай вайной, 

ды палітычную эміграцыю па Другой сусьтветнай вайне, адзначыўшы ды 

падкрэсьліўшы, што якраз эміграцыя па Другой сусьветнай вайне пачала 

адраджаць беларускую спадчыну ў Амэрыцы, раўналегла праводзячы палітычна 

прапагандовую справу адраджэньня Беларускае Дзяржаўнасьці ў форме Беларускай 

Народнай Рэспублікі”15. Пазней, у 1999 годзе, нарэшце з’явілася і англамоўнае 

выданне. Яно крыху адрознівалася зместам ад беларускамоўнага, бо ўключала ў сябе 

частку, дзе падаваліся асноўныя звесткі пра Беларусь і беларусаў наогул.  

 

Назбіраныя за дзесяцігоддзі працы над кнігай матэрыялы Вітаўт Кіпель у 2004 годзе 

аддаў у Цэнтр даследаванняў гісторыі іміграцыі ў Мінесоце (Immigration History 

Research Center). Цяпер яны даступныя зацікаўленым навукоўцам для працягу 

вывучэння беларускай прысутнасці ў ЗША, вывучэння метадалогіі і г. д. З часам 

гісторыя беларусаў у Амерыцы запатрабавала абнаўлення, і ў 2017 годзе, да 90-

годдзя аўтара, у Менску ўбачыла свет другое выданне кнігі, а праз некаторы час і 

трэцяе.  

 

Важнасць зробленага Вітаўтам Кіпелем для вывучэння гісторыі беларусаў у ЗША 

складана перабольшыць. Варта заўважыць, што дзеяч з яго імпэтам да 

даследаванняў, шырокай грамадскай актыўнасцю і непасрэднай уключанасцю ў 

беларускае жыццё, стаўся, як выглядае, найлепшым з магчымых аўтараў для кнігі 

пра беларусаў у Амерыцы. Шырокі водгук на яе выдатна пацвярджае гэта. 

 

Сёння, нягледзячы на паважны век і салідны навуковы і грамадскі даробак, Вітаўт 

Кіпель няўрымсліва і прагна цікавіцца новымі кнігамі і справамі, доследамі і 

праектамі. Надалей выходзяць Інстытуцкія “Запісы” — адзіны ў свеце навуковы 

альманах, прысвечаны гісторыі і культуры беларускае эміграцыі, які аб’ядноўвае 

 
14 “Беларусы ў ЗША” Вітаўта Кіпеля // Будзьма беларусамі! https://budzma.by/news/byelarusy-w-zsha-

vitawta-kipyelya.html. 
15 Сянкевіч, Віктар. Цікавае, важнае й патрэбнае дасьледаваньне // Беларус. 1994. № 412. 



№29, красавік 2022                       ISSN 2562-950 

22 
 

даследчыкаў з усяго свету. Вітаўт Кіпель — адзін з тых слупоў, на якіх трымаецца 

беларушчына ў самыя няпростыя, складаныя для яе часы. І найлепшымі 

віншаваннямі будзе дапамога ў ягонай працы і дзейнасці ачольванага ім БІНіМу. 

Littĕra scripta manet. 

 

 

 

Natallia Hardzienka, Liavon Yurevich: Doctor Vitaut Kipel – Soon Will Have 

Reached 95 

(webzine “Kultura. Natsyja”, issue 29, April 2022, 16-22, www.sakavik.net)  

On May 30th 2022 Dr. Vitaut Kipel will have reached the age of 95. The authors inform 

readers various facts about the life of the celebrant within the context of Belarusian society, 

stressing his creative achievements and successes in the area of knowledge concerning 

Belarusian people, their culture and political life. 

 

Наталья Гардиенко, Лявон Юревич: Доктору Витовту Кипелю скоро 

исполнится 95 лет 

(веб-журнал «Культура. Нация», вып. 29, апрель 2022, 16-22, www.sakavik.net ) 

30 мая 2022 года доктору Витовту Кипелю исполнится 95 лет. Авторы сообщают 

читателям различные факты из жизни юбиляра в контексте белорусского общества, 

подчеркивая его творческие достижения и успехи в области познания белорусского 

народа, его культуры и политической жизни. 
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