
8 2

Асабліва ж прывабнай для іх была Ар
генціна з яе спрыяльнай іміграцыйнай 

палітыкай. Справа ў тым, што тагачасная 
гаспадарчая структура краіны патраба
вала асваення новых зямель і адпаведна 
выклікала неабходнасць у прытоку таннай 
замежнай рабочай сілы, у чым аргенцінскае 
кіраўніцтва было зацікаўлена асабліва. На 
актывізацыю гэтага працэсу была накіра
ва на і іміграцыйная заканадаўчаправавая  
база дзяржавы, дзе галоўным з’яўляўся за  
кон «Аб іміграцыі». Нягледзячы на тое, што 
ён быў прыняты ў 1876 годзе, дадзены даку
мент дзейнічаў на працягу ўсяго міжваенна 
га перыяду і быў адным з самых ліберальных 
сярод лацінаамерыканскіх краін. Эмігра 
цыі перасяленцаў спрыяла і скаардынава 
ная дзейнасць каланізацыйных і мараход 
ных таварыстваў [1, s. 334; 2, л. 160].

Найбольш шчыльная канцэнтрацыя 
заходнебеларускіх эмігрантаў назіралася ў 
правінцыях Кордава і Місьёнес, а таксама 
Чака, Мендоса, Тукуман, СантаФэ, Рыа

Негра, Фармоса і Карыентэс, у Паране – 
сталіцы правінцыі ЭнтрэРыяс  [3, л. 7–9]. 
І на тое былі свае прычыны, галоўная з якіх – 
земляробчая і жывёлагадоўчая гаспадарчая 
скіраванасць гэтых тэрыторый. Асноўная 
частка эмігрантаў, што прыязджалі ў пра
вінцыю Кордава, працаўладкоўвалася на 
каланіяльныя тэрыторыі і прадпрыемствы 
Ю. Палацыа і П. Зукермана. Місьёнес – ты
повы сельскагаспадарчы рэгіён, дзе існавалі 
калоніі «Азара», «Корпус», «Пасадас», «Сан
Хасэ», «СанХавэр», «Бомпланд», «Апасто
лес», «Сант’ягадэлЭстэра». Карысталіся 
там папулярнасцю і створаныя Варшаўскім 
каланізацыйным таварыствам Паўднёвай 
Амерыкі калоніі «Ванда» і «Губернатар 
Ланусэ» [4, s. 35]. Пасяленцы ў Місьёнесе 
атрымлівалі сярэдні зямельны надзел 20 га, 
плата за які ўносілася гатоўкай ці заклю
чалася растэрміноўка пасля першапачат
ковага ўзносу. 

 Згодна са звесткамі польскай эміг ра
цыйнай статыстыкі за 1926–1938 гады, у 
правінцыі Аргенціны з заходнебеларускіх 
зямель выехалі: з Беластоцкага ваяводства – 
7916 чалавек, Віленскага – 7583, Навагруд
скага – 3904 і Палескага – 12 359 чалавек. 
У той жа час непасрэдна з цэнтральных і 
заходніх польскіх ваяводстваў перасялілася 
толькі каля 25 тыс. чалавек [5, s. 57]. 
Прычым эміграцыйны рух у Аргенціну з  
Ві ленскага, Навагрудскага і Палескага вая
водстваў быў самым інтэнсіўным у міжваен
ны час.
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Бразілія – яшчэ адна лацінаамерыкан 
ская краіна, якая ў 1921–1939 гадах прываблі
вала нашых людзей марамі аб жыцці ў дас 
татку на ўласнай гаспадарцы. У першай па
лове 1920х гадоў асноўным месцам, куды 
пры бывалі заходнебеларускія эмігранты, 
быў бразільскі штат СанПаўлу. Там можна 
было без праблем атрымаць працу на кава 
вых плантацыях. Паводле даных міжнарод 
най эканамічнай канферэнцыі 1927 года,  
усяго ў першай палове 1920х гадоў у Бразі 
лію перасяліліся каля 1000 чалавек [6, s. 113].

Трэба адзначыць, што эміграцыя заход
небеларускага насельніцтва ў другой пало
ве 1920х – пачатку 1930х гадоў у іншыя 
краіны была пэўным чынам выгадная для 
польскіх улад, бо дзякуючы ёй аслаблялася 
вастрыня зямельнага пытання і змяншалася 
беспрацоўе на «крэсах усходніх». Зразуме
ла, што ў такіх абставінах павялічвалася 
колькасць заходнебеларускіх эмігрантаў. 
Паводле звестак польскай афіцыйнай 
статыстыкі, толькі ў 1927–1928 гадах з За
ходняй Беларусі ў паўднёвыя землі Бразіліі 
выехалі 857 чалавек, а за 1926–1931 гады – 
4274 чалавекі (больш чым за ўсе астатнія 
гады міжваеннага часу).

Аднак іміграцыйная палітыка Бразіліі 
змянілася ў бок абмежавання, калі 16 ліпеня 
1934 года па прыкладу ЗША тут быў пры
няты адпаведны закон аб максімальнай га
давой колькасці эмігрантаў. Гэта прывяло 
да таго, што ў другой палове 1930х гадоў 
краіна ў пэўнай меры страціла прывабнасць 
для заходнебеларускіх перасяленцаў. Пікам 
жа антыіміграцыйнай палітыкі Бразіліі 
стаў дэкрэт «Аб нацыяналізацыі» ад 4 мая 
1938 года, які прадугледжваў амаль поўнае 
спыненне іміграцыі. У выніку гэтага гада
вая квота для ўсёй Польшчы складала ўсяго 
1230 чалавек [7, s. 137]. 

Эмігранты з Заходняй Беларусі рас
сяляліся пераважна ў бразільскіх штатах 
Парана, СанПаўлу, ЭспірытуСанту, Рыу
ГрандыдуСул, МінасЖэрайс, Санта
Катарына [8, л. 295]. А паколькі асноўныя 
землі для рассялення прапаноўваліся ў шта
це Парана, то менавіта там і была ўтворана 
найбольшая колькасць калоній і сельскагас
падарчых цэнтраў для працаўладкавання 
перасяленцаў з Польшчы і заходнебеларус
кіх зямель: «Флорэста», «Парана План
тэйшын», «Маршал Малет», «Араўкарыі», 
«Новы Гданьск», «Марская Воля», «Варта», 
«Маркіз Абрантэс», «Куатыгуа», «Жоакін Та

вора» і інш. [9, л. 38]. У штаце РыуГранды
дуСул калоніі для эмігрантаў размяшчаліся 
ў асноўным каля гарадоў Патас, Лагуна, 
Кашыас, Эрэшын і Іжуі. Найбольшай папу
лярнасцю сярод перасяленцаў з Заходняй 
Беларусі карысталася тамтэйшая калонія 
«Санта Роса». У штаце СанПаўлу адной з 
самых даступных кававых плантацый для 
эмігрантаў была фазэнда «Гаўтапара».

Уругвай стаў своеасаблівай альтэрна
тывай для тых заходнебеларускіх перася
ленцаў, якія па фінансавых прычынах не 
маглі патрапіць у Аргенціну. Эміграцыя ва 
Уругвай распачалася ў 1924 годзе. Перша
пачаткова гэта былі адзінкавыя выпадкі 
перасялення: у 1926 годзе выехалі толькі 
6 чалавек з Палескага ваяводства. Аднак 
ужо ў наступным годзе з тэрыторыі Заход
няй Беларусі эмігравалі 137 чалавек (з Бе
ластоцкага ваяводства – 71, Віленскага – 33, 
Навагрудскага – 17 і Палескага – 16), а ў 
1928 годзе – 192 чалавекі (з Беластоцкага – 
77, Віленскага – 57, Навагрудскага – 12 і 
Палескага – 46) [10]. Найбольшыя машта
бы эміграцыйны рух ва Уругвай набыў у 
Беластоцкім і Віленскім ваяводствах [11, 
л. 6–22]. 

Аднак з цягам часу і ўругвайскі ўрад 
вымушаны быў перайсці да абмежаван
ня іміграцыйнай плыні. Таму колькасць 
эмігрантаў з Заходняй Беларусі ў гэту краіну 
стала скарачацца: за 1937–1938 гады тэ
рыторыю заходнебеларускіх ваяводстваў 
пакінулі толькі 288 чалавек.

Яшчэ адной краінай, куды інтэнсіўна пе
расялялася заходнебеларускае насельніцт

 Эмігранты з Заходняй 
Беларусі падчас 
пераезду ў Лацінскую 
Амерыку. 1927 год
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ва, быў Парагвай. Характэрная асаблівасць 
«парагвайскай эміграцыйнай гарачкі» – яе 
разгортванне толькі ў 1930х гадах. Да
кладную колькасць перасяленцаў у гэтую 
краіну вылічыць складана, бо польская 
афіцыйная статыстыка пачала фіксаваць 
эмігрантаў «парагвайскага кірунку» толькі 
з 1937 года. Вядома, што ў 1937–1938 гадах 
з тэрыторыі Заходняй Беларусі ў Парагвай 
паехалі 2519 чалавек, што складала 29 % 
ад агульнай эміграцыі з Польшчы ў гэтую 
краіну. Асабліва вылучалася Палескае вая
водства, адкуль выехалі тады 1573 чалавекі, 
у той час як з астатніх ваяводстваў – толькі 
946 (з Навагрудскага – 759, Беластоцкага – 
165, Віленскага – 22). Заходнія беларусы ў 
Парагваі рассяляліся на тэрыторыях уздоўж 
ракі Парана, галоўным цэнтрам якіх быў го
рад  Энкарнасьён (дэпартамент Ітапуа). Там 
існавалі калоніі перасяленцаў, а менавіта: 
«Фрам», «Урусупака», «Сандова», «Кармэн 
дэ Парана», «Капітан Міранда» і інш. 

Нешматлікія былі заходнебеларускія 
перасяленцы ў Мексіку і на Кубу. На пра
цягу 1927–1928 гадоў з Заходняй Беларусі 
ў Мексіку выехалі 248 чалавек. Эмігранты, 
якія накіроўваліся на Кубу, павінны былі 
мець пры сабе 200 амерыканскіх долараў ці 
гарантыйны ліст з Кубы. Замужнія жанчы
ны, едучы ў гэтую краіну без суправаджэння 
мужа, прадстаўлялі яго пісьмовы дазвол на 
выезд за мяжу. Такі дазвол яны атрымлівалі 

ў гміне, перакладалі на іспанскую мову і 
толькі пасля гэтага легалізавалі і адпраўлялі 
ў кубінскае консульства. Кубінская віза 
была бясплатнай. У 1927–1928 гадах з 
заходнебеларускіх зямель на Кубу выехалі 
339 чалавек: з Віленскага ваяводства – 26, 
з Навагрудскага – 60, з Палескага – 144, з 
Беластоцкага – 109 [11, л. 6–22]. 

У міжваенны час у Перу з’явілася невя
лікая група заходнебеларускіх эмігрантаў, 
якія для паляпшэння жыццёвых умоў 
падтрымалі каланізацыйныя планы гэтай 
лацінаамерыканскай краіны ў асваенні 
джунгляў. Першыя эмігранты з Заходняй 
Беларусі ў Перу з’явіліся ў 1927 годзе ў 
калоніі «Сапіта». Гэта былі тры перасяленцы 
з Віленскага павета Віленскага ваяводства 
[11, л. 6–22]. Аднак у цэлым эміграцыя з 
Заходняй Беларусі ў дадзеную краіну шыро
кага распаўсюджвання не атрымала. Усяго 
на працягу 1921–1939 гадоў з заходнебела
рускага рэгіёна ў Перу перасяліліся толькі 
некалькі дзясяткаў чалавек.

Для актывізацыі міграцыі заходнебе
ларускага насельніцтва ў Чылі і Венесуэ
лу былі распрацаваны польскачылійская 
дамоўленасць аб эміграцыі і балівійска
чылійская дамоўленасць аб транзіце. Аднак 
прыняцце гэтых дакументаў было адкла
дзена на нявызначаны час. Таму маштаб 
эміграцыйнага руху з Заходняй Беларусі 
ў згаданыя краіны быў невялікі. Вядома, 
што на працягу 1926–1928 гадоў толькі з 
Віленскага ваяводства ў Чылі выехалі 40 ча
лавек [11, л. 6–22].

Дастаўка заходнебеларускіх эмігран
таў у краіны Лацінскай Амерыкі ажыц
цяўлялася морам пры пасрэдніцтве марскіх 
кампаній Chargeurs Riunis, Cosulich Line, 
KHL, Nelson Line, Societe Generale de Trans
ports Maritimes a Vapeur, RML і інш. Караблі 
з эмігрантамі адпраўляліся з портаў Поль
шчы (Гдыня, Гданьск), Францыі (Гаўр, 
Бардо, Марсель, Трыест, БулоньсюрМэр, 
Шэрбур), Галандыі (Амстэрдам), Англіі 
(Лондан, Ліверпуль, Саўтгемптан). У ся
рэднім працягласць падарожжа складала 
трычатыры тыдні, а сярэдні кошт білета ў 
каютах трэцяга класа, якія былі найбольш 
запатрабаваныя ў заходнебеларускіх пера
сяленцаў, складаў каля 100–120 амеры
канскіх долараў [12]. 

Асноўнай сферай дзейнасці прыезджых 
з Заходняй Беларусі было земляробства. 
Праўда, пераважная большасць зямельных 

Дамы для новых 
эмігрантаў у калоніі 
«Сенатар Корцыя». 
Бразілія, 1928 год
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надзелаў, якія набывалі эмігранты, была не
прыдатнай для гэтага зза сваёй лясістасці. 
Вось як выглядаў працэс падрыхтоўкі зямлі, 
апісаны адным эмігрантам у лісце да сваіх 
родных: «…спачатку высякалі тонкія дрэ
вы, потым тоўстыя і затым абсякалі галлё. 
Праз месяц спальвалі ўсе паваленыя дрэвы. 
І толькі тады можна было пачынаць садзіць 
кукурузу (палкай рабілі дзірку, у якую 
кідалі насенне). На наступны год засявалі 
зямлю ўжо пшаніцай…» [13, c. 365]. Ра
зам з мужчынамі ў высечцы лесу прымалі 
ўдзел і жанчыны. Як неаднаразова адзна
чалася ў эмігранцкіх лістах, такія надзелы 
патрабавалі пастаяннага догляду. 

Акрамя хлебаробства, заходнебеларускія 
эмігранты ў краінах Лацінскай Амерыкі шы
рока займаліся садоўніцтвам, вырошчвалі 
тытунь. Невялікая іх колькасць працавала 
на будаўніцтве чыгункі, нафтавых свідравін, 
элеватараў, портаў і на прамысловых 
прадпрыемствах, а таксама ўдзельнічала 
ў зборы бавоўны ў паўночных рэгіёнах 
краіны. Многія перасяленцы з Заходняй 
Беларусі знайшлі працу ў сферы мясной 
прамысловасці ў аргенцінскіх правінцыях 
БуэнасАйрэс і ЛаПлата [14, s. 24].

Што тычыцца сацыяльнаэканамічнай 
і псіхалагічнай адаптацыі перасяленцаў 
у сельскагаспадарчых калоніях, то яна 
праходзіла ў няпростых умовах. Каланіза
ваныя імі тэрыторыі знаходзіліся на вя
лікай адлегласці ад сродкаў камунікацый. 
Эмігранты прыкладалі шмат фізічных сіл і 
ручной працы, каб хоць як замацавацца на 
зямлі, якой яны не заўсёды валодалі. 

Першачарговай задачай было выра
шэнне жыллёвага пытання, таму некато
рыя перасяленцы паралельна з расчысткай 
зямельнага надзела пачыналі будаўніцтва 
дома, выкарыстоўваючы пры гэтым выкар
чаваныя дрэвы. Аднак адразу дом узводзілі 
далёка не ўсе, паколькі справа патрабава
ла пэўных навыкаў і рабочых рук, таму для 
большасці часовым жыллём служылі хут
ка пабудаваныя з падручных матэрыялаў 
баракі.

Працэс псіхалагічнай адаптацыі ўск лад
няўся няведаннем мясцовай мовы і за
конаў, адсутнасцю элементарных па лі
тычных правоў. Асобна паўставала пы
танне фізіялагічнай адаптацыі эмігрантаў. 
Складаны клімат з высокай тэмпературай 
і вільготнасцю і неадпаведныя санітарна
гігіенічным нормам умовы жыцця і працы 
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нярэдка былі прычынай цяжкіх захворван
няў і эпідэмій. Мясцовыя прадпрымальнікі 
няшчадна эксплуатавалі эмігрантаў, паста
янна павялічваючы інтэнсіўнасць працы, 
працягласць працоўнага дня, эканомілі 
пры будаўніцтве жылля, забеспячэнні 
аховы працы і сацыяльным страхаванні. 
Цяжкая фізічная праца надоўга стала 
спадарожніцай заходнебеларускіх пера
сяленцаў міжваеннага часу.

Тым не менш эміграцыйныя працэсы 
1920–1930х гадоў у Лацінскую Амерыку 
атрымалі пэўнае распаўсюджанне сярод 
заходнебеларускага сялянства. Асаблівая  
роля ў эміграцыі адводзілася Аргенціне,  
якая была лідзіруючай краінай у перася
ленні насельніцтва з Заходняй Беларусі. 
У 1926–1938 гадах з заходнебеларускіх вая  
водстваў у Аргенціну перасяліліся 31 762 ча 
лавекі, у той час як у Бразілію толькі 6480, 
Уругвай – 2247 [15]. Паводле нашых падлікаў, 
усяго на працягу міжваеннага перыяду з 
Заходняй Беларусі ў лацінаамерыканскім 
напрамку выехалі каля 55 тыс. чалавек. 
З марай аб лепшым жыцці яны распрадава
лі ўласную маёмасць і на апошнія грошы 
набывалі білет «у адзін канец». Ці апраў
даліся іх надзеі і чаканні, як склаліся лёсы 
ў краінах Лацінскай Амерыкі, вызначыць 
складана. Але адно вядома дакладна – іх 
шлях быў няпросты і пралягаў па цярністай 
дарозе.
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