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КАНцэПцЫЯ ўдАСКАНАЛЕННЯ дЗЯРжАўНАЙ ПАЛіТЫКі 
РэСПУБЛіКі БЕЛАРУСЬ У дАчЫНЕННі дА СУАЙчЫННіКАў  
У ПОЛЬшчЫ 

Палітыка ў адносінах да суайчыннікаў,  
якія пражываюць за мяжой, дыяспа-

ральная палітыка з’яўляюцца прыярытэтнымі 
напрамкамі знешнепалітычных стратэгій су-
часных дзяржаў, у тым ліку Рэспублікі Бела-
русь. У наш час значэнне дыяспары як уні-
кальнага палітыка-сацыяльнага феномену 
павя лічваецца, паколькі дыяспара можа вы-
ступаць у якасці паўнавартаснага суб’екта па-
лі тычнага працэсу, як сродак эфектыўных 
міжнародных і міждзяржаўных адносін. Па гэ-
тай прычыне польскі кірунак дыяспаральнай 
палітыкі Рэспублікі Беларусь з’яўляецца акту-
альным напрамкам сучаснай дзяржаўнай па-
лі тыкі, і ад ступені эфектыўнасці яе рэалі зацыі 
залежаць развіццё патэнцыялу беларускага 
асяроддзя на тэрыторыі краіны-суседкі, а такса-
ма паляпшэнне і паглыбленне беларуска-поль-
скага двухбаковага супрацоўніцтва і дыялога.

Мэтай  дадзенага  даследавання  з’яўляецца 
аналіз асноўных праблемных момантаў у ажы ц -
цяўленні дыяспаральнай палітыкі Рэ спуб лікі 
Беларусь адносна суайчыннікаў у Польшчы, 
а таксама выпрацоўка канцэпцыі рэфарма-
вання дадзенага кірунку дзяржаўнай палітыкі.

У айчыннай і польскай навуковай думцы 
практычна адсутнічаюць працы, якія пры с ве-
ча ны дэталёваму аналізу разгляда е май тэ мы. 
У прыватнасці працы такіх аўта раў, як Н. Бар-
шчэўскай [1], М. Бацяна [2], А. Гардзіенка [3], 
Н. Гардзіенка [4], Г. Міхалькевіча [5], Д. Фіёніка [6], 
толькі часткова асвятляюць прадстаўленую 
праб лему. 

Уяўляецца, што вынікі дадзенага даследа-
вання паспрыяюць сістэматызацыі і пашырэн-
ню навуковых ведаў пра палітыку беларускай 
дзяржавы адносна суайчыннікаў у Польшчы, 
а таксама дапамогуць выпрацоўцы найбольш 
эфектыўнай канцэпцыі яе рэфармавання і ажыц-
цяўлення.

Адзначым, што ў дачыненні да беларусаў 
у Польшчы рэалізуецца патэрналісцка-ўты-
літарная мадэль дыяспаральнай палітыкі 
з час тковымі элементамі рэпатрыяцыйнай, 
асноўным зместам якой з’яўляецца спалу-
чэнне накіраванасці на абарону палітычных, 
сацыяльна-эканамічных правоў суайчыннікаў, 
захаванне іх культурнай, моўнай, рэлігійнай 
тоеснасці з выкарыстаннем беларускай дыяс-
пары як інструмента знешняй палітыкі краіны. 

Сучасная дыяспаральная палітыка бела-
ру скай дзяржавы ў польскім кірунку ажыц-
цяўляецца па 3 асноўных напрамках: інфар-
мацыйным (забеспячэнне аб’яд нанняў су ай чын-
нікаў у Польшчы аб’ектыўнай ін фар мацы яй 
пра сітуацыю ў па літычнай, эканамічнай, са-
цыяльнай і іншых сферах у Рэспубліцы Бе-
ларусь, аказанне садзейнічання ўдзелу СМІ 
грамадскіх аб’яднанняў суайчыннікаў у вы-
ставах «СМІ ў Беларусі» і інш.), культурным 
(садзейнічанне кіраўнікам і актыву беларускіх 
аматарскіх калектываў мастацкай творчасці 
ў стажыроўцы на базе ўстаноў культуры і твор-
чых калектываў Рэспублікі Беларусь і інш.), 
адукацыйным (аказанне неабходнай наву-
чальна-метадычнай дапамогі беларускім 
аб’яд нанням у Польшчы, зацікаўленым у ад-
крыцці школ (класаў) з вывучэннем белару-
скай мовы (у адпаведнасці з заяўкамі) і інш.).

Дзейнасць па рэалізацыі дадзеных нап-
рам каў (і перш за ўсё праз падтрымку фун к-
цыянавання грамадскіх і культурных аб’яд-
нанняў беларусаў на тэрыторыі краіны-су седкі) 
ажыццяўляецца  Міністэрствам  за   меж ных  спраў 
Рэспублікі Беларусь і яго за ме жнымі ўстано-
вамі, Міністэрствамі ку ль туры, інфармацыі, 
аду ка цыі, апаратам Упаўнаважанага па спра-
вах рэ лігій і нацыянальнасцяў, рэгіянальнымі 
і мяс цовымі органамі дзяржаўнага кіравання, 
грамадскімі аб’яднаннямі Рэспублікі Беларусь 
на падставе Закона «Аб беларусах замеж-
жа», Праграмы развіцця канфесійнай сфе-
ры, нацыянальных адносін і супрацоўніцтва 
з су айчыннікамі за мяжой на 2011–2015 гг., 
а таксама шэрага міжурадавых і між веда-
масных дамоў паміж дзвюма краінамі (Да-
мова паміж Урадам Рэспублікі Беларусь 
і Урадам Рэспублікі Польшча аб прызнанні 
эквівалентнасці ў вышэйшай адукацыі, раўна-
значнасці навуковых ступеняў і ступеняў 
у воб ласці мастацтва, Дэкларацыя Урада 
Рэспублікі Беларусь і Рэспублікі Польшча 
аб супрацоўніцтве ў галіне культуры, навукі 
і адукацыі і інш.). 

Непазбежна паўстае пытанне аб ступені 
эфектыўнасці мерапрыемстваў, якія право-
дзяц ца беларускай дзяржавай адносна су-
айчыннікаў у Польшчы. Вядома, не ўсе яны 
дасягаюць сваіх мэт. Так, на нашу думку, па-
тэнцыял, якім валодае дыяспара беларусаў 
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у Польшчы, выкарыстоўваецца краінай па-
куль далёка не ў поўнай меры для пашы-
рэння сваіх палітычных і эканамічных інта-
рэ саў на Захадзе, для стварэння трывалага 
пазітыўнага міжнароднага іміджу як адной 
з асноўных мэт дыяспаральнай палітыкі дзяр-
жавы. Гэтаму замінаў і замінае шэраг пры-
чын. Адна з іх – складанае становішча ў ася-
роддзі суайчыннікаў у Польшчы (беларусы 
ў пэўнай ступені раз’яднаныя, у тым ліку і па іх 
палітычных сімпатыях) [5, c. 113]. 

Зараз у Польшчы дзейнічае звыш паўтара 
дзясятка грамадска-культур ных аб’яднанняў 
беларусаў (Беларускае гіс тарычнае тавары-
ства, Беларускае літа ра турнае аб’яднанне 
«Белавежа», Беларускае культурнае та-
варыства «Хатка» ў Гданьску, Асацыя-
цыя беларускіх журналістаў, Беларускае 
аб’яднанне студэнтаў, Аб’яднанне на карысць 
дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую 
мову «АБ-БА», Беларускі культурна-асветніцкі 
цэнтр у Познані, Таварыства музеяў малай 
радзімы, Таварыства «Гай», Музей і асяро-
дак беларускай культуры, Клуб беларускіх 
спраў HraBLi, Задзіночанне беларускіх сту-
дэнтаў, Польска-беларускае таварыства, Бе-
ларускі культурны цэнтр, Беларускае тава-
рыства ў Кракаве і інш.). Тым не менш, най-
больш цесная супраца беларускай дзяржавай 
ажыццяўляецца толькі з 3 арганізацыямі 
суайчыннікаў на тэрыторыі дзяржавы-суседкі, 
сярод якіх Культурны цэнтр Беларусі ў Поль-
шчы, Музей і цэнтр беларускай культуры 
ў Гайнаўцы, Беларускае грамадска-культур-
нае таварыства (далей – БГКТ). 

Так, БГКТ – старэйшае з іх (створана 
ў 1956 г.) і найбольш масавае. Шматгадо-
вая дзейнасць БГКТ накіравана найперш на 
развіццё беларускай нацыянальнай асве ты 
i культуры, арганізацыю адпаведных мера-
прыемстваў (фэсты, агляды фальклорных 
калектываў, агульнапольскі фестываль «Бе-
ларуская песня» і інш.), якія карыстаюцца 
вялікай папулярнасцю на Беласточчыне. Пры 
БГКТ створаны харавыя калектывы «Крыніца» 
і «Каласкі», фальклорны ансамбль «Лучы-
на», а пры падтрымцы  таварыства дзейнічае 
яшчэ каля 60 дзіцячых, маладзёжных і да-
рослых творчых аб’яднанняў. Таварыства 
лічыцца арганізацыяй, якая цесна і эфектыўна 
супрацоўнічае з Рэспублікай Беларусь. Да-
рэчы, яго старшыня Ян Сычэўскі ўшанаваны 
медалём Францыска Скарыны. У сваю чаргу, 
другое па колькасці аб’яднанне – Беларускі 
саюз (далей – БС), у адрознені ад БГКТ, 
больш палітызаванае, дастаткова крытычна 
ставіцца да афіцыйнага Мінска. Яго старшы-
ня Яўген Вапа адначасова з’яўляецца стар-

шынёй управы «Радыё Рацыя» і галоўным 
рэдактарам тыднёвіка беларусаў у Польшчы 
«Ніва». Відавочна, што БС не карыстаецца 
падтрымкай беларускай дзяржавы [5, c.113].

Тым не менш, з боку афіцыйнай Варша-
вы назіраецца супрацьлеглая тэндэнцыя, 
што вынікае з аналізу памераў фінансавання 
дзейнасці арганізацый беларускай нацыя-
нальнай меншасці ў Польшчы. У 2009 г., на-
прыклад, на азначаныя мэты польскія ўлады 
выдзялілі 2 млн злотых (каля 620 тыс. долараў 
ЗША); БГКТ з іх атрымала 424 тыс. злотых 
(каля 130 тыс. долараў ЗША), а БС – 1 млн 
163 тыс. злотых (каля 358 тыс. долараў ЗША). 
У 2010 г. фінансаванне БГКТ было павялічана 
на 90 тыс. злотых (каля 35 тыс. долараў 
ЗША) [5, с.114]. На працягу апошніх некалькіх 
гадоў сітуацыя змянілася не ў лепшы бок. 
У прыватнасці, у бягучым годзе БГКТ не атры-
мала датацый на правядзенне фестывалю 
«Культура без межаў – Сямятычы-2015», на 
міжнародны фестываль беларускай і польскай 
песні «Беласток – Гародня», на правя дзенне 
беларускіх «Дажынак» і міжнароднай наву-
ковай канферэнцыі «Шлях да ўзаемнасці». 
Уяўляецца неабходным штогод аказваць да-
памогу ў фінансаванні вышэйпералічаных 
мерапрыемстваў з боку беларускай дзяр-
жавы, улічваючы іх значнаць для захавання 
і папулярызацыі беларускай культуры сярод 
суайчыннікаў у Польшчы. 

Такім чынам, відавочна, што культурна-
асветніцкая дзейнасць беларускіх арганізацый 
не рэдка становіцца закладнікам беларуска-
польскіх палітычных непаразуменняў, таму 
пабудова канструктыўнага і стабільнага двух-
баковага ўзаемадзеяння і дыялога з’яўляецца 
неабходнай умовай для правядзення най-
больш эфектыўнай дыяспаральнай палітыкі 
беларускай дзяржавы ў польскім кірунку.

 Недастаткова эфектыўна рэалізуецца 
супрацоўніцтва ў адукацыйнай сферы. Ад-
значым, што Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь падтрымлівае сувязі з беларусамі 
ў Польшчы з 1991 г., калі на вучобу ў вышэй-
шыя навучальныя ўстановы Беларусі (далей – 
ВНУ) былі прыняты першыя 7 выпускнікоў 
«беларускіх» ліцэяў. У 1993 г. была прынята 
Дзяржаўная праграма «Беларусы ў свеце», 
якая фінан са валася са сродкаў дзяржаўнага 
бюджэту і прадугледжвала аказанне ўся мер-
най пад трымкі этнічным беларусам у По ль шчы, 
у тым ліку ў галіне адукацыі. Таму штогод у ВНУ 
Беларусі па розных спецыяльнасцях (перава-
га надавалася медыцынскім і лінгвістычным 
спецыяльнасцям) прымаліся на льготных 
умо вах да 40 выпускнікоў-беларусаў з Поль-
шчы. З 2006 г. іх накіраванне на вучобу ў нашу 
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краіну фактычна спынілася, асноўная прычы-
на – уступленне Польшчы ў Еўрасаюз і асця-
рога выпускнікоў і іх бацькоў з нагоды непрыз-
нання дыпломаў і звязаных з гэтым цяжкасцей 
у працаўладкаванні або працягу адукацыі [7]. 

Да таго ж да 2005 г. рэгулярна пра во дзіліся 
пасяджэнні Міжміністэрскай беларуска-поль-
скай кансультацыйнай ка місіі па справах школ 
для нацыянальных мен шасцяў у Рэспубліцы 
Беларусь і ў Рэспубліцы Польшча. Дзейнасць 
дадзенай камісіі мела для беларусаў Поль-
шчы пэўныя станоўчыя вынікі. Напрыклад,  
калі з 1948 па 1995 г. у Польшчы выдадзены 
6 пазіцый вучэбнай літаратуры для «белару-
скіх» школ, то з 1996 па 2005 г. – 18 пазіцый. 
У 2009 г. аднавілася яе пасяджэнні [8]. 

Тым не менш, апошнім часам назіраецца 
зніжэнне ўзроўню актыўнасці ўзаемадзеяння 
суайчыннікаў у Польшчы з беларускай дзяр-
жавай у адукацыйнай сферы. У 2013 г. ад іх не 
паступала запрашэнняў на ўдзел у семінарах, 
курсах, канферэнцыях па пытаннях выву-
чэння беларускай мовы, як і заявак з прось-
бай аказаць вучэбна-метадычную дапамогу 
ў адкрыцці школ (класаў) з вывучэннем бела-
рускай мовы, нягледзячы на тое, што да дзеныя 
магчымасці прадугледжаны Праграмамі раз-
віцця канфесійнай сферы, нацыянальных 
адносін і супрацоўніцтва з суайчыннікамі за 
мяжой на 2011–2015 гг. і «Беларусы ў свеце» 
на 2013–2015 гг. Акрамя таго (як згадвалася 
вышэй), прадстаўнікі беларускай дыяспары 
Польшчы не выкарыстоўваюць выдзеленыя 
ім квоты і не звяртаюцца з просьбай пры-
няць іх на навучанне ва ўстановы вышэйшай 
адукацыі Рэспублікі Беларусь (толькі ў 2012 г. 
па прадстаўленні Беларускага грамадска-
культурнага таварыства ў Польшчы на на-
вучанне ў Беларускі дзяржаўны медыцынскі 
ўніверсітэт прыняты адзін прадстаўнік бела-
рускай дыяспары) [9]. 

Уяўляецца неабходным узмацніць дзей-
насць дзяржаўных органаў краіны па інфар-
маванні суайчыннікаў за мяжой пра адука-
цыйныя магчымасці на тэрыторыі Беларусі, 
стварэнні ўмоў для атрымання прадстаўнікамі 
беларускай дыяспары дыстанцыйнай аду-
кацыі і адкрыцці філіялаў устаноў вышэйшай 
адукацыі Рэспублікі Беларусь на тэрыторыі 
Польшчы.

 Значным і праблемным, а таксама нявыра-
шаным застаецца пытанне ўвядзення спрош-
чанай візавай працэдуры для суайчыннікаў 
у Польшчы. Так, неаднаразова падчас па ся-
джэнняў па справах беларускай дыяспары 
ў Парламенце краіны і Кансультатыўнага 
са вета па справах беларусаў замежжа пры 
Міністэрстве культуры Ян Сычэўскі звяртаўся 

з прапановай спрашчэння візавай палітыкі 
беларускай дзяржавы адносна беларусаў 
у Польшчы, у тым ліку пры арганізацыі ме-
ра прыемстваў культурнага абмену. Таму 
прадстаўляецца неабходнай распрацоўка 
і ўнясенне дапаўненняў у Закон Рэспублікі Бе-
ларусь «Аб беларусах замежжа», якія будуць 
утрымліваць мажлівасці атрымання бясплат-
най візы для наведвання краіны беларусамі за-
межжа ( у тым ліку суайчыннікамі з Польшчы), 
а таксама адмены працэдуры рэгістрацыі пры 
іх уездзе ў Рэспубліку Беларусь.

Актуальнай задачай дыяспаральнай па лі-
тыкі краіны ў дачыненні да беларусаў у Поль-
шчы застаецца арганізацыя і пашырэнне эка-
намічнага супрацоўніцтва ў наступ ных прыя ры-
тэт ных напрамках: далучэння прад стаўнiкоў 
дзелавых колаў беларускай дыяспары ў краіне- 
суседцы да ўдзелу ў стварэннi таварапра-
воднай сеткi беларускiх вытворцаў за мяжой; 
садзейнiчанне ўдзелу прадпрымальнiкаў 
у эканамiчным, iнвестыцыйным форумах i бiз-
нес- форуме ў Рэспублiцы Беларусь; прыцяг-
ненне суайчыннікаў да ўдзелу ў замежных ме-
рапрыемствах-прэзентацыях эка на мiчных маг-
чымасцей адмiнiстрацыйна-тэрытарыяльных 
адзiнак Рэспублiкi Беларусь i свабодных эка-
на мiчных зон [10]. Адзначым, што пэўная пра-
ца ўсё ж праводзіцца. Так, 24–26 красавіка 
ў Брэсце прайшла XV Міжнародная выстава-
кірмаш «Брэст. Садружнасць – 2013». Адна-
часова праходзілі спецыялізаваныя выставы 
і семінары «Брэст турыстычны» і VI Брэсцкі 
інвестыцыйны форум. Ва ўсіх пералічаных 
ме рапрыемствах бралі ўдзел у тым ліку і по  -
ль скія бізнесмены, што належаць да этні-
чных беларусаў. Згадаем таксама цеснае 
супрацоўніцтва з беларусамі ў Польшчы 
ў межах Польска-беларускага эканамічнага 
форума «Добрасуседства», які ў 2014 г., 
праводзіўся ў 18-ты раз і быў прысвечаны пра-
блемам по льска-беларускай мяжы як мяжы 
паміж Еўрасаюзам і Еўразійскім эканамічным 
саюзам.Тым не менш, дадзены напрамак 
супрацоўніцтва з суайчыннікамі ў Польшчы па-
трабуе большага клопату ў яго ажыццяўленні 
і павелічэнні эфектыўнасці з боку органаў 
дзяржаўнай улады Беларусі.

Даволі праблемным застаецца пытанне 
ажыццяўлення навуковых даследаванняў бе-
ларускай дыяспары ў Польшчы. Прад стаў-
ляецца неабходным комплекснае вывучэн-
не пры чын эміграцыі беларусаў у Польшчу; 
дас ледаванне праблем адаптацыі беларусаў 
у інша культурнай прасторы, рэлігійнага жыцця 
беларусаў на тэрыторыі дзяржавы-суседкі; 
аналіз дзейнасці беларускіх культурных та-
ва рыстваў, арганізацый, саюзаў і суполак 
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у По льшчы; ацэнка ўзаемаўплыву культур 
метраполіі і дыяспары; вывучэнне штодзённа-
га жыцця беларускай дыяспары; даследаван-
не гісторыі і сучаснага стану беларускай му-
зейнай і архіўнай справы ў Польшчы і інш. [11].

Адзначым таксама, што, улічваючы зна-
чэнне Культурнага цэнтра Беларусі ў Поль-
шчы і Музея і цэнтра беларускай культуры 
ў Гайнаўцы (яны выконваюць важную ролю 
ў пашырэнні культурнай прысутнасці Беларусі 
на тэрыторыі дзяржавы-суседкі), неабходна 
па высіць эфектыўнасць двухбаковага су пра-
цоўніцтва і функцыянавання дадзеных уста-
ноў на тэрыторыі Польшчы. Так, пасля выму-
шанага пераносу (па патрабаванні польскага 
боку) Культурнага цэнтра Беларусі з Бела-
сточчыны ў Варшаву яго роля ў садзейнічанні 
арганізацыі культурнай дзейнасці беларусаў 
Беласточчыны аслабла. Да таго ж, нягледзя-
чы на тое, што ў Музеі і цэнтры беларускай 
культуры ў Гайнаўцы рэгулярна праводзяц-
ца выставы і іншыя культурныя мерапрыем-
ствы беларускай тэматыкі, яго патэнцыял не 
ў поўнай меры выкарыстоўваецца БГКТ і бе-
ларускай дзяржавай па прычыне адсутнасці 
цэнтралізацыі ў кіраванні музея [12].

Такім чынам, відавочна, што павышэнне 
эфектыўнасці беларускай дзяржаўнай палі-
тыкі адносна дыяспары суайчыннікаў у Поль-
шчы знаходзіцца ў цеснай залежнасці і патра-
буе гарманічных і партнёрскіх адносін, а такса-
ма блізкага і дэталёвага двухбаковага дыялога 
паміж дзвюма дзяржавамі. Заўважым, што 
толькі шляхам скаардынаванай і своечасо-
вай дзейнасці органаў дзяржаўнага кіравання 
ў адпаведнасці з міжнародным, двухбаковым 
і нацыянальным заканадаўствам можна да-
сягнуць найбольшай выніковасці ў рэа лі зацыі 
польскага кірунку дыяспаральнай палітыкі 
Рэспублікі Беларусь. Гэта, безумоўна, да зво-
ліць выкарыстаць у поўнай ступені эканамічны, 
інтэлектуальны і культурны патэнцыял, якім 
валодае дыяспара беларусаў ў Польшчы, 
у тым ліку для пашырэння сваіх палітычных  
інтарэсаў на Захадзе, для стварэння трыва-
лага пазітыўнага іміджу беларускай дзяржа-
вы на сучасных еўрапейскім і міжнародным 
узроўнях.
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Summary

The article is devoted to the concept of improve-
ment of the state policy of the Republic of Belarus in 
respect of compatriots in Poland. In this article the au-
thor has focused on examining  the major issues in the 
implementation of the state policy of the Republic of 
Belarus, and also proposed a number of practical 
measures for its improvement.
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