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АСАБЛІВАСЦІ СУПРАЦОЎНІЦТВА БЕЛАРУСКАЙ І ЎКРАІНСКАЙ 
ЭМІГРАЦЫІ Ў КРАІНАХ ЛАЦІНСКАЙ АМЕРЫКІ (1918–1939) 

Дадзены артыкул ілюструе кірункі дзейнасці ўкраінскай і беларускай эміграцыі ў краінах 
Лацінскай Амерыкі ў міжваенны час. У матэрыяле прадстаўлена малавядомая інфармацыя пра 
Саюз украінскіх і беларускіх рабочых арганізацый. Гісторыя дадзенай арганізацыі непасрэдна 
звязаная з гісторыяй Аргенціны ў міжваенны перыяд. Саюз прапагандаваў пракамуністычныя 
ідэі ў асяродку рабочых Аргенціны. Спецыяльная ўвага ў артыкуле надаецца дзейнасці бібліятэкі 
імя Тараса Шаўчэнка ў Буэнас-Айрэсе і  рабоце Культурнага цэнтра імя Т. Шаўчэнкі ў Мантэві-
дэа.  У даследаванні разглядаюцца палітычныя і культурныя сувязі паміж украінскімі і беларус-
кімі эмігрантамі, а таксама іх супольныя арганізацыі.  

  The article illustrates the activity of Ukrainian and Belarusian emigrants in Latin America during 
the inter-war period. It presents little-known information about The Union of Ukrainian and Belarusian 
Workers` Organizations. The history of the organization is connected with the inter-war period of Ar-
gentine history. This union was a member of pro-communist movement in Argentine. Special attention 
is given to the characteristic of the Taras Shevchenko Library in Buenos Aires and Taras Shevchenko 
Ukrainian Cultural Centre in Montevideo. The political and cultural ties between Ukrainian and Belaru-
sian emigrants and the common organizations were analyzed in the research.  

Уводзіны. Даследаванне гістарычнай спад-
чыны сучаснай беларускай дзяржавы патрабуе 
вывучэння мінулага дыяспары. На сучасны 
дзень узнікла вострая неабходнасць у кампетэн-
тным аналізе асаблівасцей міжкультурнага дыя-
лога беларусаў замежжа. У сваіх даследаваннях 
гісторыкам важна выдзеліць тыя факты, якія 
дазволілі эміграцыі скласці аснову нацыяналь-
най ідэнтычнасці на прасторы іншакультурнай 
супольнасці. Асаблівасці супрацоўніцтва бела-
рускіх і ўкраінскіх эмігрантаў у краінах Лацінс-
кай Амерыкі пашыраюць пэўныя фрагменты 
агульнай гістарычнай карціны.  

Асноўная частка. Раней спецыялісты ў сваіх 
навуковых працах ужо звярталіся да тэмы ўзае-
масувязей беларускай і ўкраінскай дыяспар. 
У 2005 годзе была абаронена кандыдацкая ды-
сертацыя С. В. Шабельцава [1], прысвечаная 
дзейнасці ўкраінцаў і беларусаў у Аргенціне. 
У дадзеным дысертацыйным даследаванні грун-
тоўна і падрабязна разглядаюцца супольныя бе-
ларуска-ўкраінскія праекты з 1945 па 1991 гады. 

Да вызначанай тэмы звяртаюцца не толькі 
айчынныя даследчыкі, але і замежныя вучоныя. 
Пра дзейнасць палітычных і культурных аргані-
зацый, створаных рускімі, украінскімі і бела-
рускімі эмігрантамі ў краінах Лацінскай Аме-
рыкі, у сваёй манаграфіі ўзгадвае расійская дас-
ледчыца М. М. Масейкіна [2]. Праца вядомага 
спецыяліста ў галіне эмігрантазнаўства прадс-
таўляе глыбокі аналіз сацыяльна-эканамічнай 
адаптацыі эмігрантаў з 1920 г. па 1960 г., што 
адметна пашырае сучасныя ўяўленні пра жыццё 
і дзейнасць беларускай дыяспары ў Паўднёвай 
Амерыцы.  

Новым поглядам на праблему супрацоў-
ніцтва эмігрантаў у 1930-ыя гады вызначаецца 

манаграфія С. Цыпко [3], выдадзеная ў 2011 го-
дзе на англійскай мове ў Канадзе. У дадзеным 
замежным даследаванні аўтар вылучыў асобны 
раздзел, прысвечаны дзейнасці Саюза ўкраінс-
кіх і беларускіх рабочых арганізацый. На асно-
ве шырокага спісу англамоўных даследаванняў 
і замежных гістарычных крыніц аўтар прадс-
таўляе падрабязны агляд дзейнасці саюза, апіс-
вае яго асноўныя мэты, вылучае найбольш уп-
лывовыя постаці з ліку ўкраінскай і беларускай 
супольнасці, вызначае складанасці і перашкоды, 
з якімі сутыкалася арганізацыя. 

Найбольш яскрава беларуска-ўкраінскія су-
вязі можна прасачыць на прыкладзе дзейнасці 
эмігрантаў у Аргенціне, дзе дыяспары вызна-
чыліся сваёй актыўнай грамадскай пазіцыяй і 
агульнымі палітычнымі мерапрыемствамі. Эмі-
гранты славянскага паходжання ў Аргенціне 
нярэдка жылі разам, ядналіся, каб справіцца 
з працэсам індывідуальнай і сацыяльнай адап-
тацыі. Нярэдка сваімі асабістымі кантактамі 
вызначаліся беларускія і ўкраінскія працоўныя 
і сяляне. 

Напрыклад, украінская сям’я ў Місьонсе ча-
сова жыла ў беларусаў, якіх апісвалі наступным 
чынам: “Антон Беляковіч быў родам з Заходняй 
Беларусі. З трыма братамі ён прыехаў у Арген-
ціну некалькі гадоў таму назад, да пачатку сус-
ветага эканамічнага крызісу, калі прадпры-
мальнікам яшчэ патрабаваліся працоўныя рукі. 
Хлопцы працавітыя, сяброўскія і беражлівыя – 
сабралі нейкае песа, а калі пачалося беспра-
цоўе, пасяліліся ў сэльве… і сталі гаспадарыць. 
Праз пэўны час да іх завітаў бацька, які шмат 
гадоў жыў у ЗША. Ён пакінуў сынам свае збера-
жэнні, а тыя ўзялі “на выплату” грузавую машы-
ну” [4, с. 194]. У станаўленні і развіцці прыватнай 
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гаспадаркі ці свайго ўласнага бізнесу эмігранты 
былі вымушаны разлічваць толькі на свае сілы, 
таму прыклад узаемадапамогі можна лічыць 
тыповым.   

Цікавым фактам супрацоўніцтва беларускай 
і ўкраінскай дыяспар ў Аргенціне стала ства-
рэнне дастаткова моцнай і пашыранай арганіза-
цыі Саюза ўкраінскіх і беларускіх рабочых ар-
ганізацый. Дзейнасць саюза яшчэ неабходна 
даследаваць і вывучаць, а яго ўплыў на грамаду 
эмігрантаў Паўднёвай Амерыкі патрабуе сур’ёз-
нага і дэталёвага аналізу. 

Даследчык беларускай эміграцыі ў Аргенціне 
С. В. Шабельцаў пазначае, што першапачаткова 
ў 1929 г. быў створаны Саюз украінскіх рабо-
чых арганізацый [5, с. 11]. Саюз падтрымліваў 
цесныя сувязі з Камуністычнай партыяй Арген-
ціны, прапагандаваў ідэі сацыяльнай справядлі-
васці і інтэрнацыяналізму. Арганізацыя актыў-
на адстойвала правы эмігрантаў, рабочых і ся-
лян. Першапачаткова яна дзейнічала ў Буэнас-
Айрэсе, але суполкі хутка пачалі стварацца па 
ўсёй краіне. 

З самога заснавання Саюза ўкраінскіх рабо-
чых арганізацый у ім прымалі актыўны ўдзел 
беларускія эмігранты, якія і выступілі з ініцыя-
тывай пашырыць назву арганізацыі. Саюза быў 
перайменаваны ў Саюз украінскіх і беларускіх 
рабочых арганізацый (СУБРА). Гісторыкі разы-
ходзяцца ў даце пашырэння саюза. С. В. Ша-
бельцаў перакананы, што СУБРА быў створаны 
ў 1932 г. [6, с. 194], аднак у англамоўнай манагра-
фіі С. Цыпко сцвярджаецца, што новая назва з’я-
вілася ў сярэдзіне чэрвеня 1933 года [7, с. 138]. 

На дзейнасць украінска-беларускай аргані-
зацыі непасрэдна ўплывала палітычная сітуа-
цыя ў Аргенціне. Члены саюза сістэматычна 
падвяргаліся палітычным рэпрэсіям з боку ўлад, 
якія вялі барацьбу з распаўсюджваннем прака-
муністычных ідэй у Аргенціне. Афіцыйнымі 
друкаванымі органамі СУБРА сталі газеты 
“Украінская рабочая газета”, газета беларускіх 
эмігрантаў “Рабочая праўда”, якая рыхтавалася 
да друку на рускай мове, а ў 1935 г. яшчэ з’яві-
лася ўкраінамоўная газета “Світло” [8, с. 138].  
Прэса эмігрантаў нярэдка канфіскоўвалася 
ўладамі, а яе выдаўцы  арыштоўваліся.  

Найбольш актыўныя дзеячы саюза з ліку бе-
ларускіх і ўкраінскіх эмігрантаў былі дэпарта-
ваны на радзіму. З 1931 па 1933 гады па палітыч-
ных прычынах было арыштавана каля 550 чле-
наў саюза, а да 1935 г. яшчэ каля 250 актывіс-
таў [9, с. 138]. Нягледзячы на палітычныя рэп-
рэсіі ў дачыненні эмігрантаў, Саюз украінскіх 
і беларускіх рабочых арганізацый праводзіў 
маштабныя акцыі па распаўсюджванню пра-
камуністычных ідэяў у асяродку рабочых Ар-
генціны. З шэрагу найбольш актыўных членаў 

арганізацыі можна вылучыць Пятра Тэмнюка, 
Пятра Новак-Несцерчука, Васіля Коваля, Пятра 
Мовчана. 

Саюз украінскіх і беларускіх рабочых арга-
нізацый аказваў дапамогу беспрацоўным эміг-
рантам у міжваенны час, адстойваў іх правы, 
аб’ядноўваў і дапамагаў арыентавацца на лаці-
наамерыканскім рынку працы. Арганізацыя вы-
ступала ў буйных гарадах Аргенціны з мітын-
гамі пратэсту супраць эканамічнай і прававой 
дыскрымінацыі эмігрантаў, стварала федэрацыі 
вытворцаў сельскагаспадарчай прадукцыі. 

Асобнай тэмай даследавання дзейнасці Са-
юза ўкраінскіх і беларускіх рабочых арганіза-
цый з’яўляецца абарона правоў эмігрантаў у пе-
рыяд сусветнага эканамічнага крызісу 1929–
1932 гадоў. З 1928 г. урад Аргенціны на закана-
даўчым узроўні відавочна абмежаваў эмігра-
цыю ў краіну па прычыне пагаршэння экана-
мічнай кан’юктуры на рынку працы, аднак 
прыток рабочай сілы працягнуўся. 

Лёс беларускіх і ўкраінскіх эмігрантаў, якія 
прыехалі ў Аргенціну, быў няпросты. Замест 
надзеі на шчаслівую будучыню, яны сустра-
каліся з беспрацоўем, голадам і хваробамі. 
На старонках міжваеннай прэсы трапна апісва-
ліся праблемы эмігрантаў у Лацінскай Амеры-
цы. Напрыклад, львоўская газета “Грамадскі го-
лас” апублікавала ліст галіцкага селяніна Пя-
тра Семківа, які пісаў з Буэнас-Айрэса: “Бес-
працоўе ўзрастала не па днях, а па хвілінах. Ку-
ды ні глянеш, убачыш цэлыя грамады людзей 
без працы, без хлеба, у дзікім стэпу і лесе” [10, 
с. 223]. 

Прычынай высокага беспрацоўя для Арген-
ціны, акрамя іншых фактараў, стала падзенне 
кошту на сельскагаспадарчую прадукцыю. Ас-
ноўная частка эмігрантаў з тэрыторыі Заходняй 
Беларусі і Заходняй Украіны працавала менавіта 
ў галіне сельскай гаспадаркі, таму сусветны 
эканамічны крызіс прывёў да значнага пагар-
шэння іх становішча. 

Нягледзячы на заканадаўчыя абмежаванні 
для эмігрантаў, якія ехалі ў Аргенціну, бела-
рускія і ўкраінскія сяляне імкнуліся адправіцца 
за пошукамі грошай у краіны Паўднёвай Аме-
рыкі, бо за 1920-я гады ў масавай свядомасці 
сялянства сфарміраваўся міф пра забяспечаную 
будучыню ў Амерыцы. Не змаглі цалкам спы-
ніць эміграцыйную хвалю і мерапрыемствы Мі-
ністэрства працы і сацыяльнай апекі Другой Рэ-
чы Паспалітай, таксама накіраваныя на абмежа-
ванне эміграцыі. Нярэдка ўзнікалі супрацьза-
конныя схемы, распрацаваныя агентамі марап-
лаўных кампаній. Супрацоўнікі карабельных 
таварыстваў цудоўна ведалі, што адпраўляюць 
юнакоў і дзяўчат на пакуты, аднак пагоня за 
ўласным прыбыткам для іх была больш важнай. 
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“Учора ў 7 гадзін раніцы група беспрацоўных 
рабочых замежнікаў шукала ўдачы, каб атры-
маць працу на некалькі дзён. Ахоўнік крыкнуў: 
“Для рускіх і палякаў працы няма, яны могуць 
сыходзіць”. Адзін з гэтых рабочых, сыходзячы, 
адказаў: “Усе мы таксама маем права пад’есці” 
[11, с. 140–141].  

Саюз украінскіх і беларускіх рабочых арга-
нізацый намагаўся ў няпросты перыяд дэпрэсіі 
арганізаваць дапамогу эмігрантам, падтрымлі-
ваў сталыя сувязі з беларусамі і ўкраінцамі 
Уругвая і Парагвая. У Аргенціне саюз выступаў 
з акцыямі пратэстаў, арганізоўваў мітынгі і ма-
ніфестацыі, намагаўся звярнуць увагу ўраду на 
кошт прадукцыі сельскай гаспадаркі. 

Акрамя таго, беларускія і ўкраінскія эміг-
ранты спецыяльна пісалі лісты ў газеты і часо-
пісы Бацькаўшчыны, каб іх публікацыі дазволілі 
сялянам рэальна ацаніць сітуацыю ў Аргенціне. 
“Каля гарадоў і мястэчак галадаючыя асядаюць 
цэлымі лагерамі. Жывуць яны з таго, што горад 
выкідае ў сметніцы. Ажно страшна, калі ра-
ніцай ідзеш па вуліцы. Быццам бы сабакі, за-
віхаюцца людзі каля сметнікаў, каб знайсці 
нейкі кавалак ежы і тым самым уратавацца ад 
галоднай смерці. Кожны дзень прэса прыно-
сіць новыя звесткі з лагероў галадаючых” [12, 
с. 223], – пісала львоўская газета “Грамадскі 
голас” у 1932 г. пра жыццё ўкраінскіх сялян 
у Аргенціне. Такім чынам, актыўная грамадс-
кая пазіцыя супольнасці замежжа была накіра-
ваная на развенчванне міфа пра казачнае жыццё 
эмігрантаў за акіянам.    

Беларускія эмігранты ў краінах Лацінскай 
Амерыкі намагаліся выкарыстаць вопыт і нап-
рацоўкі больш кансалідаваных і колькасных 
славянскіх дыяспар у арганізацыі культурна-
асветнай дзейнасці і палітычных акцый. Укра-
інскія палітычныя лідары і культурныя дзеячы 
падтрымлівалі асабістыя кантакты з беларускі-
мі эмігрантамі, актыўна перадавалі ім свае нап-
рацоўкі па захаванні гістарычнай памяці ў ін-
шакультурным асяродку прымаючай краіны, па 
арганізацыі юбілейных дат, гістарычных падзей 
ці ўгодкаў. 

Калі частка ўкраінскага замежжа імкнулася 
аб’яднацца вакол легендарнай постаці Тараса 
Шаўчэнкі, беларускія эмігранты ў міжваенны 
перыяд спрабавалі знайсці свайго гістарычнага 
героя, які мог бы стаць сімвалам усёй нацыі. 
Напрыклад, у Празе адбываліся вечарыны з на-
годы ўгодкаў беларускага драматурга В. Дуніна-
Марцінкевіча, паэта М. Багдановіча, першадру-
кара Ф. Скарыны, праходзілі творчыя вечарыны 
жывых класікаў Я. Купалы і Я. Коласа і г. д. 
Выбар тэм для правядзення культурных мерап-
рыемстваў беларускай дыяспары быў невыпад-
ковым, бо эмігранты вылучалі даты, якія маглі 

аб’яднаць усю дыяспару, стварыць настрой гіс-
тарычнага аптымізму. Навіны культурна-асвет-
ніцкай дзейнасці шырока прадстаўлялі перыя-
дычныя выданні беларусаў замежжа. Паміж сус-
ветнымі войнамі адбываліся актыўныя працэсы 
фарміравання нацыянальнай свядомасці, таму 
беларускія палітычныя дзеячы намагаліся куль-
турным мерапрыемствам надаць яскрава вызна-
чаны міжнародны характар, як гэта рабілі ўкра-
інскія эмігранты падчас правядзення Шаўчэн-
каўскіх дзён.   

Беларускія эмігранты шырока супрацоўні-
чалі з украінцамі замежжа, таму імя Тараса 
Шаўчэнкі шмат каму з беларусаў было добра 
знаёмым. У міжваенны перыяд арганізацыі і ўста-
новы, названыя ў гонар украінскага генія, дас-
таткова актыўна ствараліся ў краінах Паўднё-
вай Амерыкі, асабліва часта ў асяродку праса-
вецку арыентаванай эміграцыі. Беларускія эміг-
ранты шчыльна супрацоўнічалі з украінскімі 
арганізацыямі Аргенціны, асабліва актыўна да-
лучаліся да мерапрыемтваў бібліятэкі імя Та-
раса Шаўчэнкі [5, с. 14].  Практыка навед-
вання ўкраінскіх бібліятэк беларусамі замеж-
жа была дастаткова пашыранай у розных краі-
нах свету, бо падабенства моў і ментальнасцей 
дазваляла ім лёгка далучацца да культурнага 
жыцця ўкраінцаў. 

Бібліятэка імя Тараса Шаўчэнкі дзейнічала 
ў Буэнас-Айрэсе, была дастаткова папулярнай 
у эмігранцкім асяродку. Установа паспяхова 
займалася захаваннем і распаўсюджваннем тэ-
атральнага і музычнага нацыянальнага мастац-
тва, а таксама арганізацыяй мерапрыемстваў, 
накіраваных на фарміраванне пачуцця адзінст-
ва прадстаўнікоў дыяспары. Супрацоўнікі біб-
ліятэкі арганізоўвалі канцэрты, заняткі з украін-
скімі дзецьмі па мове і нацыянальнай культуры, 
пры ўстанове нават была заснавана ўкраінская 
школа і дзейнічала жаночая арганізацыя эміг-
рантак [7, с. 163]. Вечарыны, выступленні і за-
няткі ў бібліятэцы мелі выключны поспех сярод 
украінцаў замежжа, пра што сістэматычна пісала 
прэса эміграцыі. Папулярнасць установы хутка 
стала вядомай і сярод беларускіх эмігрантаў, 
якія нярэдка станавіліся ўдзячнымі гледачамі 
канцэртаў. 

Пра непасрэдны ўплыў гістарычнай постаці 
Тараса Шаўчэнкі на беларускую супольнасць 
сведчыць той факт, што ў 1927 г. беларускія 
эмігранты разам з украінцамі замежжа прымалі 
ўдзел у стварэнні Культурнага цэнтра імя 
Т. Шаўчэнкі ў Мантэвідэа [13, с. 131]. Аб’яд-
ноўвала эмігрантаў іх прасавецкая арыентацыя. 
Члены Культурнага цэнтра імя Тараса Шаўчэнкі 
мелі сталыя сувязі з Пасольствам Савецкага Са-
юза ва Уругваі [14, с. 131], атрымоўвалі кнігі, 
падручнікі, фільмы. Арганізатары Культурнага
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цэнтра імя Тараса Шаўчэнкі мелі яскрава выз-
начаныя прасавецкія перакананні, фактычна 
ўсе яны былі эканамічнымі эмігрантамі. Укра-
інцы разам з беларусамі ў рамках дзейнасці ку-
льтурнага цэнтра імкнуліся ўсвядоміць сваю 
культурна-гістарычную місію ў прымаючым 
грамадстве, таму актыўна рэалізоўвалі кансалі-
дуючую і сацыяльна-псіхалагічную функцыю. 

Супольнымі палітычнымі праектамі таксама 
вызначаліся эмігранты, якія жылі ў Бразіліі. 
Яны стварылі беларуска-ўкраінскую арганіза-
цыю “Асвета”, мэтай якой стала змаганне за ўлас-
ныя эканамічныя правы ў прымаючым грамадс-
тве. Эмігранцкая газета “Барацьба” ў 1933 годзе 
апубліквала адозву эмігрантаў з Бразіліі: “Мы 
Беларусы і Украінцы, згуртаваныя каля свае 
работніцкай арганізацыі “Асьвета” ў Порто 
Алегре энергічна пратэстуем проціў новай су-
довай камедыі над правадыром беларускіх пра-
цоўных мас і над арганізатарам беларускай сто-
тысячнай арганізацыі “Грамады” – Б. Тарашке-
вічам” [15, арк. 9 зв.]. Члены беларуска-ўкраін-
скай арганізацыі Бразіліі выступалі адзіным 
палітычным фронтам у барацьбе за свабоду 
эканамічнай міжваеннай эміграцыі. 

Заключэнне. Такім чынам, на прыкладзе 
супольных палітычных праектаў эмігранцкіх 
арганізацый на лацінаамерыканскім кантынен-
це можна вывучаць развіццё ўземасувязей бела-
рускай і ўкраінскай дыяспар у міжваенны час. 
Нягледзячы на тое, што ў адзначаны перыяд 
Паўднёвая Амерыка вабіла перасяленцаў дас-
таткова ліберальным эміграцыйным заканадаў-
ствам, наяўнасцю зямлі для сельскагаспадар-
чых работ, запатрабаванасцю ў працоўнай сіле, 
сацыяльная адаптацыя беларускіх і ўкраінскіх 
эмігрантаў адбывалася дастаткова складана. 
Яны былі вымушаны разам адстойваць свае 
правы на міжнародным узроўні, у перыяд сус-
ветнага эканамічнага крызіса, развіваць сувязі 
паміж палітычнымі і культурнымі цэнтрамі роз-
ных рэгіёнаў і краін. 
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