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ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫ АГЛЯД ДАСЛЕДАВАННЯЎ  
МІЖВАЕННАЙ БЕЛАРУСКАЙ І ЎКРАІНСКАЙ ДЫЯСПАР 

Дадзеная публікацыя прысвечана агляду асноўных даследаванняў па гісторыі беларускай і 
ўкраінскай дыяспар у міжваенны час. У ёй прааналізаваны малавядомыя ў беларускай 
гістарыяграфіі працы замежных вучоных. Аўтарам зроблена ўласная класіфікацыя беларускіх, 
украінскіх, рускіх, польскіх, англійскіх публікацый, якія прысвечаны вывучэнню эміграцыйных 
хваляў. Асобная ўвага надаецца даследаванню палітычнага, эканамічнага, культурнага 
супрацоўніцтва паміж беларускімі і ўкраінскімі эмігрантамі. Аўтар адзначае, што адным з важ-
нейшых фактараў, якія значна паўплывалі на фармат адносін у пазначаны перыяд, сталі культур-
ныя ўзаемасувязі і агульныя гістарычныя карані беларускай і ўкраінскай нацый.  

The article characterizes the main researches about Belarusian and Ukrainian diasporas in the inter-
war period. It analyzes the little-know in Belarus materials and publications of foreign historians. The 
author is the first to make an original classification of Belarusian, Ukrainian, Russian, Polish, English 
publications about the emigration waves. Special attention is given to the characteristic of political, 
economic, cultural cooperation between Ukrainian and Belarusian emigrants. The author points out that 
one of the significant factors which affected the relations format within the stated period was the 
cultural trade and the common history of Belarusian and Ukrainian nations.  

Уводзіны. Тэма фарміравання і дзейнасці 
беларускай эміграцыі сёння з’яўляецца актуаль-
най і запатрабаванай. У апошнія гады коль-
касць манаграфій і артыкулаў па дадзенай тэме 
ў Беларусі значна павялічылася, аднак пры ана-
лізе публікацый па гісторыі беларускай дыяспа-
ры становіцца відавочна, што далёка не ўсе ас-
пекты палітычнага, эканамічнага і культурнага 
жыцця беларусаў замежжа вывучаны і даследа-
ваны. Да таго ж даволі часта ацэнкі аўтараў на-
вуковых работ па беларускай эміграцыі вык-
лючна суб’ектыўныя, некаторыя даследчыкі 
абапіраюцца не на гістарычныя крыніцы, а на 
свае ўласныя перакананні і меркаванні.  

Асаблівую ўвагу пры вывучэнні беларуска-
га замежжа неабходна надаваць міжнародным 
узаемакантактам эмігрантаў, іх культурнаму, 
эканамічнаму і палітычнаму супрацоўніцтву, 
што дазволіць больш падрабязна прадставіць 
гісторыю міжваеннай дыяспары. Пры фарміра-
ванні палітычных інстытутаў, культурных ася-
родкаў і грамадскіх аб’яднанняў беларускіх 
эмігрантаў значную падтрымку і дапамогу аказ-
вала больш кансалідаваная і колькасная ўкраін-
ская дыяспара. Супрацоўніцтва паміж белару-
самі і ўкраінцамі развівалася ў розных краінах 
свету не толькі ў асяродку палітычных эмігран-
таў, але і сярод прадстаўнікоў эканамічнай 
эміграцыйнай хвалі. 

Асноўная частка. Аспекты развіцця і тэн-
дэнцыі фарміравання працоўнай і палітычнай 
эміграцыі беларускага насельніцтва ў міжваен-
ны перыяд сёння распрацаваны недастаткова. 
Для шырокага вывучэння дадзенай тэмы да- 
следчыкам не хапае гістарычных крыніц, асаблі-
ва вузкая крыніцазнаўчая база беларускай эка-

намічнай хвалі. Шэраг матэрыялаў па гісторыі 
беларускай эміграцыі захоўваецца ў замежных 
архівах, цэнтрах і бібліятэках, таму яшчэ не вы-
карыстоўваецца гісторыкамі ў поўнай ступені.  

Падчас аналізу ўкраінскай гістарыяграфіі па 
пытаннях развіцця дыяспары ў міжваенны пе-
рыяд неабходна падкрэсліць высокі ўзровень 
распрацаванасці прадстаўленай тэмы. Украін- 
скія гісторыкі больш грунтоўна вывучаюць 
асаблівасці фарміравання эміграцыйных хва-
ляў, дзейнасць палітычных цэнтраў і аб’яднан-
няў замежжа, развіццё адукацыйных устаноў на 
Захадзе, дэталёва даследуюць біяграфіі вядо-
мых украінскіх эмігрантаў.  

У працэсе вывучэння ўзаемасувязяў бела-
рускага і ўкраінскага замежжа міжваеннага ча-
су былі выкарыстаны апублікаваныя матэрыя-
лы, якія захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэ-
цы Рэспублікі Беларусь, Цэнтральнай навуко-
вай бібліятэцы імя Я. Коласа НАН Беларусі, біб-
ліятэцы Варшаўскага ўніверсітэта, Нацыяналь-
най бібліятэцы Польшчы, Львоўскай нацыяналь-
най навуковай бібліятэцы Украіны імя В. Стэ-
фаніка, Навуковай бібліятэцы Львоўскага на-
цыянальнага ўніверсітэта імя І. Франка, Нацыя-
нальнай бібліятэцы Украіны імя В. І. Вяр-
надскага, бібліятэцы Расійскага ўніверсітэта 
дружбы народаў у Маскве.  

Апублікаваныя матэрыялы, на падставе якіх 
можна зрабіць выснову пра беларуска-ўкраін- 
скія сувязі замежжа, падзяляюцца на тры групы: 

– публікацыі беларускіх гісторыкаў пра 
фарміраванне міжваеннай эміграцыйнай хвалі; 

– даследаванні ўкраінскіх вучоных пра 
дзейнасць эканамічных і палітычных украінскіх 
эмігрантаў; 
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– публікацыі аўтараў далёкага замежжа і Ра-
сіі, у якіх адлюстроўваюцца новыя тэарэтыч-
ныя распрацоўкі вывучэння гісторыі эміграцыі. 

Актыўнае вывучэнне тэмы гісторыі бела-
рускай дыяспары пачалося пасля распаду Са-
вецкага Саюза. У большасці навуковых работ 
беларускіх аўтараў у 90-я гг. ХХ ст. падкрэслі-
ваюцца выключна станоўчыя моманты ў міну-
лым замежжа. Аднак у пачатку ХХІ ст. да дад-
зенай тэмы губляецца зацікаўленасць спецыя-
лістаў, яе пачынаюць лічыць праблемнай, 
спрэчнай і нават палітызаванай. 

На сённяшні дзень асаблівасці эміграцый-
ных хваляў і мінулае беларускай дыяспары 
зноў у цэнтры ўвагі гістарычнага даследавання. 
Вывучэнне дадзенай тэмы патрабуе асвятлення 
шырокага кола пытанняў, якія належаць да роз-
ных галінаў гуманітарных ведаў – не толькі да 
гісторыі, але і да паліталогіі, сацыялогіі, этна- 
графіі, філалогіі, філасофіі і г. д. Яшчэ вялізная 
колькасць матэрыялаў засталася па-за ўвагай 
вучоных, многія аспекты жыцця беларускай 
эміграцыі фактычна пакуль не даследаваны, 
вядзецца работа па пошуку гістарычных крыніц 
у архівах і бібліятэках Рэспублікі Беларусь і за-
межжа. 

Што датычыцца сучасных дысертацыйных 
работ па гісторыі беларускай эміграцыі, то іх  
вельмі мала. Кандыдацкая дысертацыя С. В. Ша-
бельцава прысвечана пытанням беларуска-
ўкраінскіх кантактаў у Аргенціне з 1945 па 
1991 гг [1]. Аўтар на высокім навуковым узроў-
ні вылучае тэндэнцыі развіцця сувязяў белару-
саў і ўкраінцаў за мяжой, даследуе іх палітыч-
нае і культурнае жыццё, намагаецца разабрацца 
ў пытаннях адаптацыі эмігрантаў. Нягледзячы 
на тое, што работа прысвечана пасляваеннаму 
перыяду, С. В. Шабельцаў піша пра агульныя 
беларуска-ўкраінскія праекты, якія былі рас-
працаваныя яшчэ да Другой сусветнай вайны, 
але рэалізаваныя значна пазней. 

Яшчэ адна айчынная дысертацыйная праца 
М. І. Чмаравай «Беларуская літаратура ў Чэха- 
славакіі (1920–1945)» прысвечана літаратурнай 
спадчыне беларускага замежжа [2]. Работа выка-
нана не толькі на аснове беларускіх матэрыялаў, 
у ёй таксама выкарыстаны даследаванні сучас-
ных чэшскіх і ўкраінскіх літаратуразнаўцаў і гіс-
торыкаў. Даследаванне М. І. Чмаравай уяўляе 
сабой глыбокую навуковую працу па гісторыі 
беларускай літаратуры і выдавецкай справы ў 
міжваеннай Чэхаславакіі. Аўтар спрабуе вылу-
чыць асноўныя рысы і сфармуляваць агульныя 
тэндэнцыі развіцця беларускага культурнага 
асяроддзя ў Празе, падкрэслівае шырокую арга-
нізацыйную дапамогу ўкраінскай дыяспары. 

Найбольш вывучаным пытаннем у гісторыі 
міжваеннай беларускай эміграцыі з’яўляецца 

дзейнасць дыяспары ў Чэхаславакіі. Менавіта ў 
Празе беларусы разгарнулі актыўную палітыч-
ную, культурную, арганізацыйную, адукацый-
ную і творчую работу. Дзейнасці беларускіх 
эмігрантаў у міжваеннай Чэхаславакіі прысве-
чаныя навуковыя артыкулы У. Ляхоўскага [3], 
Л. Мірачыцкага [4], М. Труса [5]. Па іх матэры-
ялах можна прасачыць асобныя лёсы беларусаў 
у Чэхаславакіі, вызначыць ролю палітычнага 
эміграцыйнага цэнтра ў Празе для ўсёй бела-
рускай міжваеннай эміграцыі, суаднесці сту-
пень дапамогі і ўплыву з боку іншых славян- 
скіх дыяспар, у тым ліку ўкраінскай. 

Пры вывучэнні эканамічнай эміграцыйнай 
хвалі з тэрыторыі Заходняй Беларусі асаблівай 
увагі заслугоўваюць даследаванні Я. Міранові-
ча [6] і В. Мярчук [7], у якіх падрабязна апісана 
эканамічнае і палітычнае становішча беларус-
кіх сялян у Другой Рэчы Паспалітай, іх планы 
на заробкі за мяжой, арганізацыя польскімі ўла-
дамі эміграцыйнага руху і перспектывы эміг-
рантаў.  

Гістарычную карціну міжваеннага часу да-
паўняюць работы польскіх гісторыкаў па развіцці 
«ўсходніх крэсаў». Падрабязнымі і грунтоўнымі 
працамі з’яўляюцца манаграфіі польскага даслед-
чыка, спецыяліста па нацыянальным пытанні ў 
міжваенны час І. Тамашэўскага [8]. Выкарыстан-
не не толькі беларускіх, але і польскіх навуковых 
даследаванняў па пытанні развіцця нацыяналь-
ных меншасцяў Другой Рэчы Паспалітай дазваляе 
пазбегнуць радыкальных ацэнак мінулага, а так-
сама скажэнняў гістарычных фактаў. 

Узнавіць гістарычную карціну эканамічнай 
і палітычнай міжваеннай хвалі ўкраінцаў, пад-
рабязна і дэталёва разгледзець мінулае замежжа 
дазваляюць публікацыі сучасных украінскіх 
гісторыкаў. Некаторыя ўкраінскія спецыялісты 
звяртаюцца таксама да аспектаў развіцця бела-
рускай дыяспары.  

Важным пытаннем мінулага міжваеннай ук-
раінскай эміграцыі з’яўляецца працоўная эміг-
рацыйная хваля жыхароў Заходняй Украіны, 
якую падрабязна даследаваў у сваіх публікацы-
ях прафесар С. П. Качараба. Яго навуковыя ра-
боты глыбока асвятляюць дзейнасць і мэты 
эміграцыйных органаў Польшчы, асаблівасці 
наладжвання побыту эмігрантаў за мяжой, ра-
боту карабельных таварыстваў і іх агентаў. Ма-
награфія С. П. Качарабы «Эміграцыя з Заход-
няй Украіны 1919–1939» [9] прысвечана нацыя-
нальнай палітыцы польскага ўрада на заходне-
ўкраінскіх землях, эміграцыйнаму заканадаўству 
Польскай дзяржавы, фарміраванню асноўных кі-
рункаў украінскай эміграцыі ў міжваенны час. 
Высновы даследаванняў вучонага таксама ка-
рысныя для вывучэння беларускай эканамічнай 
хвалі з тэрыторыі Другой Рэчы Паспалітай.  
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Вядомым спецыялістам па палітычнай украін-
скай эміграцыі з’яўляецца прафесар У. П. Траш-
чынскі. У сваіх публікацыях ён падрабязна 
апісвае сацыяльны склад палітычнай міжваен-
най эміграцыі ў розных краінах свету, асаблі-
васці фарміравання асноўных палітычных цэнт-
раў, узаемадзеянне ўкраінцаў замежжа з ула-
дамі краін-рэцыпіентаў. Манаграфія У. П. Траш-
чынскага «Міжваенная ўкраінская эміграцыя ў 
Еўропу як гістарычная і сацыяльна-палітычная 
з’ява» [10] прысвечана даследаванню асноў-
ных эмігранцкіх партый, грамадскіх аб’яднан-
няў і палітычных блокаў у Заходняй Еўропе.  

Шырока распрацаванай тэмай украінскай 
гістарыяграфіі з’яўляецца мінулае эмігрантаў у 
міжваеннай Чэхаславакіі. Актыўная ўкраінская 
дыяспара пакінула там багатую навуковую, 
творчую і культурную спадчыну. Украінскія 
навучальныя ўстановы ў Празе ператварыліся ў 
буйныя навуковыя цэнтры, дзе выкладалі сус-
ветна вядомыя вучоныя, а нацыянальныя хара-
выя, мастацкія і творчыя калектывы Чэхаслава-
кіі былі папулярнымі не толькі ў Еўропе, але і ў 
краінах Паўднёвай і Паўночнай Амерыкі. 

Адным з першых да тэмы дзейнасці ўкраін-
скай супольнасці ў Чэхаславакіі звярнуўся на 
пачатку 1990-х гг. гісторык С. Віднянскі [11]. 
Даследаваннем украінскага студэнцкага і ма-
ладзёжнага руху эміграцыі займаліся таксама 
О. Дуднік [12] і В. Галавенка [13]. Украінскія 
аўтары не толькі апісалі плённую працу эміг-
рантаў, але і пазначылі важнасць узаемаўплы-
ваў культурных традыцый іншых народаў, у 
тым ліку і беларусаў замежжа, пры захаванні 
самаідэнтычнасці ўкраінскай супольнасці ў Чэ-
хаславакіі.  

Каштоўнай гістарычнай крыніцай па выву-
чэнні беларуска-ўкраінскіх кантактаў у эмігра-
цыі з’яўляецца першая частка кнігі ўкраінскага 
эмігранта Сымона Нарыжнага «Украінская 
эміграцыя. Культурная праца ўкраінскай эміг-
рацыі паміж дзвюма сусветнымі войнамі» [14], 
выдадзеная ў 1942 г. у Празе. Праца С. Нарыж-
нага створана на аснове шырокай музейна-кры-
ніцазнаўчай базы. У манаграфіі гісторык неад-
наразова звяртаў увагу на супольную дзейнасць 
беларускай і ўкраінскай дыяспар. Даследаванне 
С. Нарыжнага, праведзенае ў міжваенны перы-
яд, абапіраецца на каштоўныя гістарычныя 
крыніцы, большасць якіх аднавіць на сённяшні 
дзень немагчыма. 

Другую частку кнігі С. Нарыжнага «Украін-
ская эміграцыя. Культурная праца ўкраінскай 
эміграцыі 1919–1939» [15] выдалі сучасныя ар-
хівісты і дакументазнаўцы адносна нядаўна. У 
1999 г. быў апублікаваны рабочы матэрыял 
працы ўкраінскага эмігранта С. Нарыжнага: кі-
еўскія архівісты сабралі незавершаную частку 

манаграфіі фактычна па ўрыўках. Вывучэнне 
дзейнасці ўкраінскай дыяспары аўтарам значна 
пашырыла ўяўленні гісторыкаў пра міжваенны 
час, таму выкарыстанне пазначаных матэрыя-
лаў карыснае таксама для беларускіх, чэшскіх, 
расійскіх даследчыкаў. Увядзенне манаграфій 
С. Нарыжнага ў беларускі навуковы зварот даз-
воліць пазбегнуць шматлікіх стэрэатыпаў і 
штампаў пра эміграцыю.  

Новым аспектам даследавання беларускага 
замежжа з’яўляецца вывучэнне асноўных па-
няццяў і дэфініцый тэмы. У тэарэтычным плане 
пры ўдакладненні тэрмінаў і фармулёвак ка-
рыснымі з’яўляюцца заходнія даследаванні. Ак-
рамя таго, каштоўнымі работамі па тэорыі фар-
міравання дыяспар і метадалогіі навуковых па-
дыходаў пры вывучэнні эміграцыйных працэ-
саў сталі публікацыі расійскіх аўтараў. Выка-
рыстанне вопыту асноўных расійскіх і замеж-
ных цэнтраў па даследаванні эміграцыі дазво-
ліць вызначыць асноўныя дэфініцыі дыяспа- 
ральнасці гісторыі беларускай дыяспары. 

Манаграфія Нікаласа ван Хіяра «Новыя ды-
яспары» [16] – гэта сучасны навуковы погляд 
заходняй гістарыяграфіі на міграцыйныя працэ-
сы ў ХХ ст. У рамках даследавання буйнейшых 
у свеце дыяспар, іх ментальнасцяў, асаблівас-
цяў пражывання, тэндэнцый развіцця англійскі 
аўтар таксама разглядае і эміграцыю з тэрыто-
рыі Савецкага Саюза. Асобна падаюцца харак-
тарыстыкі сучасных беларускай і ўкраінскай 
дыяспар. Дадзенае даследаванне з’яўляецца ак-
туальнай тэарэтычнай работай, а пазіцыі заход-
няга аўтара пашыраюць уяўленні пра ролю 
эмігрантаў і іх дыяспар у гістарычным развіцці 
Еўропы, Афрыкі, Сярэдняй Азіі.  

Асаблівай увагі заслугоўваюць расійскія 
публікацыі па развіцці этнічных дыяспар 
В. Д. Папкова [17] і аналізе ролі дыяспар у 
жыцці метраполіі А. Б. Ручкіна [18]. Вядучыя 
расійскія тэарэтыкі дыяспаральнасці ў сваіх ра-
ботах акрэсліваюць асноўныя паняцці, якія не-
абходна шырока прымяняць пры вывучэнні гіс-
торыі беларускай і ўкраінскай эміграцыі. Расій-
скі і замежны вопыт значна ўзбагачае ўяўленні 
пра асноўныя працэсы адаптацыі эмігрантаў, іх 
узаемакантакты з прадстаўнікамі іншых дыяс-
пар і аўтэхтонным насельніцтвам. 

Заключэнне. Такім чынам, на сённяшні 
дзень тэма гісторыі беларускай дыяспары з’яў-
ляецца запатрабаванай і актуальнай, аднак пры 
яе даследаванні нямала пытанняў яшчэ патра-
буюць удакладнення і аналізу спецыялістаў. У 
сучаснай беларускай акадэмічнай навуцы ўзнік-
ла вострая патрэба ў стварэнні грунтоўнага дас-
ледавання па дадзенай тэме. Пры вывучэнні бе-
ларуска-ўкраінскага супрацоўніцтва асаблівую 
цікавасць выклікаюць украінскія матэрыялы  
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па гісторыі эканамічнай і палітычнай эмігра-
цыйных хваляў, дзе нярэдка ўспамінаецца пра 
агульныя з беларусамі замежжа праекты і ме-
рапрыемствы. Акрамя таго, для падрабязнага 
вывучэння беларускай эміграцыі і ўзаемасу-
вязяў дыяспар неабходна ўжываць новы тэрмі-
налагічны апарат дыяспаральнасці, які шырока 
распрацаваны ў англамоўных публікацыях і ма-
награфіях сучасных расійскіх аўтараў. 
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