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УВОДЗІНЫ 

Актуальнасць абранай тэмы з'вязана з шэрагам як знешніх, так і 

ўнутраных фактараў. Станаўленне незалежнасці Рэспублікі Беларусь і 

дэмакратычныя пераўтварэнні ў Польшчы адкрылі новы фармат 

межнародных культурна-гуманітарных адносін для нашых народаў. Тэма 

беларуска-польскага культурнага памежжа ў канцы ХХ - пачатку ХХI стст. 

з‘яўляецца важнай і актуальнай як з тэарэтычнага, так і з практычнага пункту 

гледжання. У тэарэтычным плане даследаванне культурных адносін паміж 

Беларуссю і Польшчай прадастаўляе ўнікальную магчымасць прасачыць 

працэс фарміравання і развіцця двухбаковых стасункаў на працягу 

дзесяцігоддзяў, вылучыць і ахарактарызаваць асноўныя этапы, тэндэнцыі і 

асблівасці. Гэта з'яўляецца неабходным кампенентам распрацоўкі 

нацыянальнай культурнай палітыкі нашай краіны на сучасным этапе. З 

практычнага пункту гледжання азначаны аспект беларуска-польскага памежжа 

мае значэнне для Беларусі ў сувязі з карэннай трансфармацыяй палітычнага і 

сацыяльна-эканамічнага ландшафту Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, дзе 

з'яўляюцца магчымасці пабудовы эфектыўнага культурна-гуманітарнага 

супрацоўніцтва на міжнароднай арэне паміж дзяржавамі-суседзямі, стварэнне 

ўмоў для гарманічнага культурнага развіцця беларускай дыяспары ў Польшчы 

і польскай культурнай меншасці на тэрыторыі Беларусі.  

Шматграннасць гісторыка-культурнага даследавання абумовіла ў якасці 

метадалагічнай асновы выкарыстанне шырокага комплекснага аналізу, 

уключыўшага як традыцыйныя (культуралагічны, гістарычны, філасофскі, 

аксіялагічны, сацыялагічны), так і сучасныя метады і падыходы даследвання 

(псіхалагічны, семіятычны, сістэмна-структурны). Асноўная ўвага нададзена 

выкарыстанню антрапалагічнага падыходу, сутнасць якога у прызнанні 

каштоўнасці культуры кожнага народа, на якім бы этапе свайго развіцця ѐн ні 

знаходзіўся, а таксама ў прызнанні раўнаважнасці ўсіх культураў на зямлі. 

Іншымі словамі, любы народ мае культуру. Няма і ня можа быць 

«някультурных» народаў, аднак кожнаму народу ўласцівая свая, унікальная і 

непаўторная культура. Антрапалагічны падыход арыентуе нас на 

даследаванне культуры беларуска-польскага пвамежжа праз прызму этнічнай 

і нацыянальнай прыналежнасці дадзеных этнасаў. 

У працы таксама знайшлі спалучэнне як агульнанавуковыя метады 

даследавання (метады сістэматызацыі і лагічнага абагульнення, метады 



аналізу і сінтэзу, метад кампаратывістыкі і інш.), так і метады, характэрныя 

для даследванняў у галіне культуралогіі, гісторыі і сацыялогіі.  

Аб'ект даследавання - беларуска-польскія культурныя дачыненні ў 

канцы ХХ - пачатку ХХI ст. як культуралагічны фенамен. 

Прадмет даследавання - беларуска-польскае культурнае памежжа.  

Мэта даследавання - раскрыць фенамен беларуска-польскага 

культурнага памежжа ва ўзаемадзеянні знешніх і ўнутраных фактараў 

развіцця беларускага і польскага народаў.  

Для дасягнення пастаўленай мэты сфармуліраваны наступныя задачы: 

1. Тэарэтычна абгрунтаваць праблему беларуска-польскага 

культурнага памежжа з пункту гледжання культуралогіі і міжнародных 

адносін. 

2. Раскрыць характэрныя рысы фарміравання беларуска-польскага 

культурнага дыялога ў 1990 - я гады. 

3. Выявіць асноўныя фактары беларуска-польскіх культурных 

дачыненняў у пачатку ХХІ ст.  

4. Прасачыць дынаміку культурна-гуманітарных працэсаў на 

беларуска-польскім культурным памежжы. 

У адваведнасці з пастаўленымі задачамі распрацавана структура 

магістранцкай дысертацыі.  

У першай главе выкладаюцца тэарэтыка-метадалагічныя асновы 

даследавання беларуска-польскага культурнага памежжа. Засяроджваецца 

ўвага на такіх ключавых пытаннях тэмы, як гісторыка-тэарэтычнае 

асэнсаванне праблемы з пункту гледжання культуралогіі, гісторыі і 

сацыялогіі. У падраздзеле "Культураграфія праблемы" разглядаюцца працы 

беларускіх і польскіх аўтараў (культуролагаў, гісторыкаў, філолагаў, 

сацыѐлагаў), што маюць дачыненне да тэарэтычных і прыкладных аспектаў 

фенамена беларуска-польскага культурнага памежжа. Метадалагічнай 

асновай даследавання з'яўляюцца працы беларускіх і расійскіх спецыялістаў 

у галіне культуралогіі і міжнародных адносін, а таксама іншых гуманітарных 

навук. 

У другой главе аналізуюцца гісторыка-культуралагічныя аспекты 

фенамена беларуска-польскага культурнага памежжа ў канцы ХХ-пачатку 

ХХІ ст. Аўтар імкнуўся разгледзець гэтую тэматыку праз прызму 

станаўлення і развіцця двухбаковых культурна-гуманітарных адносін 

Беларусі і Польшчы, якія сталі ў канцы ХХ ст. на шлях незалежнасці і 



сістэмнай трансфармацыі ва ўсіх галінах грамадскага жыцця. У праблемна-

храналагічным парадку даследваюцца пытанні фарміравання беларуска-

польскага культурнага дыялога ў 1990 - я гады і ключавыя аспекты развіцця 

двухбаковых культурна-гуманітарных адносін у пачатку ХХІ ст.  

Вынікі даследавання падведзены ў Заключэнні. Спіс выкарыстанай 

літаратуры і крыніц уключае 92 пазіцыі, сярод якіх манаграфіі, артыкулы, 

даведачныя і статыстычныя матэрыялы на беларускай, рускай і польскай 

мовах. 

Пры напісанні працы аўтар імкнуўся спалучыць свае веды і навыкі, 

атрыманыя падчас навучання на факультэце міжнародных адносін БДУ, с 

новымі тэарэтычнымі канцэпцыямі і падыходамі, якія назапасіў падчас 

навучання ў дзѐннай магістратуры па спецыяльнасці "Культуралогія" на 

факультэце сацыякультурных камунікацый БДУ.  



Глава І. ТЭАРЭТЫКА-МЕТАДАЛАГІЧНЫЯ АСНОВЫ 

ДАСЛЕДАВАННЯ БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКАГА КУЛЬТУРНАГА 

ПАМЕЖЖА 

 

1.1. Беларуска-польскае культурнае памежжа: гісторыка-

тэарэтычнае асэнсаванне праблемы 

 

Праблема памежнага статусу беларускай культуры заўсѐды прыцягвала 

ўвагу даследчыкаў пры вывучэнні гістарычных, культурных, этнічных, 

рэлігійных, адукацыйных і іншых з'яў і працэсаў. Культура Беларусі 

фарміравалася і развівалася спачатку ў рэчышчы язычніцтва, а потым на 

скрыжаванні двух тыпаў хрысціянскай цывілізацыі – заходняй, рымска-

каталіцкай, і ўсходняй, славяна-расійскай, візантыйска-праваслаўнай. 

Знаходзячыся паміж Усходам і Захадам, беларускія землі заставаліся 

прасторай узаемадзеяння розных народаў, моў, веравызнанняў і 

светапоглядаў. Гэта наўпрост паўплывала на аблічча беларускай культуры, 

адбілася на разуменні розных з'яваў, стылі паводзінаў беларусаў, іх стаўленні 

да навакольнай рэчаіснасці, у якой заўсѐды прысутнічала катэгорыя ―іншага‖.  

Важна адзначыць, што ў працэсе свайго гістарычнага развіцця 

беларускі этнас аказаўся падзелены межамі: канфесіянальнымі, моўнымі, 

культурнымі, дзяржаўнымі, палітычнымі, што вяло да фарміравання сярод 

беларусаў розных ідэнтычнасцей. Перад беларускай культурай заўсѐды 

вельмі востра стаялі праблемы ўзаемаадносін з іншанацыянальнымі, 

іншамоўнымі культурамі. Асаблівасці гістарычнага развіцця беларускага 

народа абумовілі адкрытасць яго культуры для замежных уплываў, глыбокую 

нацыянальную, этнакультурную талерантнасць. Узаемаадносіны беларусаў з 

іншымі народамі вагаліся ад узаемадзеяння і канструктыўных кантактаў да 

сутыкнення і ўзаемнага аднаўлення. На беларускім скрыжаванні 

сустракаліся, ўзаемадзейнічалі, узбагачаліся і пераасэнсоўваліся на мясцовай 

аснове многія, часта супрацлеглыя культурныя і духоўныя плыні. У выніку 

распаўсюджвання іншанацыянальных уплываў тут паўсталі цэлыя 

культурныя субстраты і анклавы. Гэтыя культурна-духоўныя пласты 

немагчыма аддзяліць ад культуры Беларусі, якая мае такое ж права залічыць 

іх у сваю культурную спадчыну, як гэта рабілі і робяць у адносінах да многіх 

яе падзей і персаналій польская і руская культуры.  



У выніку аналіза развіцця культуралагічнай думкі Беларусі і суседніх 

гародаў, перш за ўсѐ Польшчы, мы прыйшлі да высновы, што многія 

ўраджэнцы Беларусі сталі выбітнымі дзеячамі ў розных галінах асветы, 

культуры, навукі, працуючы за межамі Радзімы, пакінулі прыкметны след у 

культуры іншых дзяржаў і народаў, зрабілі важкі ўнѐсак у сусветную 

культурную скарбніцу. У той жа час, гісторыя культуры, асветы і педагагічнай 

думкі Беларусі ведае шмат замежнікаў, якія плѐнна развівалі яе культуру і 

навуку, неслі асвету яе народу і з дапамогай гэтага заслужылі яго падзяку, 

набылі вядомасць. Перапляценне культур рэгіѐну Цэнтральнай і Усходняй 

Еўропы прывяло да таго, што многіх адных і тых жа дзеячаў кожны народ 

гэтага рэгіѐну лічыць сваімі. У айчыннай гуманітарыстыцы роля і значэнне 

культурнага памежжа, культурных уплываў і так званых "хадакоў праз 

граніцы" (Grenzgaenger) пакуль яшчэ не асэнсаваны ў належнай меры, 

нягледзячы на тое, што ўся гісторыя культуры Беларусі ўяўляе сабой 

дыялектычнае адзінства разнастайных унутраных і знешніх фактараў [61, с. 

13-15] . 

У 1993 г., выступаючы на міжнароднай навуковай канферэнцыі "Рым - 

IV", прысвечанай нацыянальным і рэгіянальным культурам (культурнаму 

памежжу) Беларусі, Літвы, Польшчы і Украіны, акадэмік Радзім Гарэцкі 

акцэнтаваў ўвагу на праблеме прыроднага і культурнага памежжа. Вучоны 

адзначыў: "Сярэдзінны мерыдыян Еўрапейскага кантыненту праходзіць праз 

Летуву, Беларусь, Украіну, сярэдзінная паралель - праз Польшчу, Беларусь, 

Расію. Перакрыжаванне гэтых мерыдыянаў і паралеляў знаходзіцца каля р. 

Бярэзіна, на паўднѐвы ўсход ад Ігумена (цяпер Чэрвень). Тут - геаграфічны 

цэнтр кантынентальнай Еўропы. Такое геаграфічнае становішча гэтых 

краінаў і асабліва Беларусі заўсѐды выклікала наймацнейшыя апетыты ў 

іньшых дзяржаваў. Таму межы краінаў тут мяняліся як у калейдаскопе, а 

разам з імі мяняліся суадносіны культураў, моваў, канфесіяў" [18, с. 4-5]. 

Сярод мноства розных межаў, якія падзяляюць грамадскія супольнасці, 

дзяржаўныя межы з'яўляюцца максімальна выразнымі, але, як ні дзіўна, 

надзвычай зменлівымі і нават недаўгавечнымі. Даволі часта гэтыя межы 

з'яўляюцца наступствам разнастайных палітычных падзей, вынікам 

палітычнай волі кіруючых элітаў ці персаналіяў і шматлікіх міжнародных 

дамоўленасьцяў. Між іншым, цывілізацыйныя, эканамічныя, этнічныя, 

рэлігійныя межы з'яўляюцца больш устойлівымі, але пры гэтым вельмі 

празрыстымі і не заўсѐды выразнымі. Беларуская даследчыца Л. М. Сяменава 



лічыць, што мяжы часта становяцца не столькі фіксацыяй працягласці 

грамадска-палітычных арганізмаў, сімваламі іх размежавання паміж сабой, 

колькі «шнарамі гісторыі» [57, c. 10]. Яна прааналізавала генэзіс праблемы 

культурнага памежжа, адзначыўшы, што супольнасці першабытных людзей 

ужо мелі ўяўленне пра сваю тэрыторыю, якую сѐння прынята называць 

сацыяльна-экалагічнай нішай. Пасля ў выніку цеснага ўзаемадзеяння 

плямѐнаў у рамках пэўных прыродных зонаў вызначаліся гнуткія і размытыя 

этнічныя межы, мяжы эканамічных арэалаў. Такім чынам фармаваліся 

контуры цывілізацый, якія французскі гісторык Ф. Бродель назваў "свет-

эканомікамі". Беларусь, паводле Бродэля, трапляла ці на перыферыю 

еўрапейскага свет-эканомікі, ці ў памежжа паміж еўрапейскай і расійскай 

свет-эканомікамі, што па сутнасці было адным і тым жа [57, c.11-12]. 

Пераасэнсаванне працэсаў трансфармацыі гістарычных межаў 

прыводзіць даследчыкаў да шэрагу высноў. Па-першае, усходняе становішча 

беларускіх зямель (у складзе Рэчы Паспалітай) з непазбежнасцю замацоўвала 

яе перыферыйнае месца ў рамках еўрапейскай сістэмы, як гэта пасля распаду 

СССР здарылася з краінамі Цэнтральнай і Паўднѐва-Усходняй Еўропы. Па-

другое, заходняе становішча Беларусі неаднаразова (у складзе Расійскай 

імперыі і Савецкага Саюза) адкрывала магчымасці для развіцця і росту. 

Больш за тое заходняе становішча падмацоўваецца усім ходам сумеснай 

гісторыі, агульнарускія духоўнасці, рускага адзінства. Даследчыца бачыць 

залог паспяховага развіцця ў апоры на рацыянальныя эканамічныя падставы і 

правераныя гісторыяй суб'ектыўныя духоўныя перавагі і ідэйна-палітычныя 

арыенціры, паколькі зыход ад роднай цывілізацыйнай спадчыны небяспечны 

многімі стратамі і рызыкам [57, c. 13-14]. 

Гістарычныя і сучасныя аспекты беларуска-польскага памежжа 

актыўна даследваюць польскія аўтары. У сваім артыкуле "Пагранічча як 

тэрыторыя шанцу і небяспекі - погляд гісторыка ХХ стагоддзя" прафесар Ян 

Левандоўскі піша, што тэрыторыя беларуска-польскага памежжа 

фарміравалася на працягу многіх стагоддзяў. Аднак яго сѐнняшняе аблічча 

вызначылі перш за ўсѐ падзеі ХХ ст. У сучасных умовах, калі паўсталі новыя 

нацыянальныя дзяржаўныя ўтварэнні (маюцца на ўвазе Польская Рэспубліка, 

якая стала на шлях сістэмнай трансфармацыі, і Рэспубліка Беларусь, якая, 

ідзе шляхам незалежнасці), гэтае памежжа па-ранейшаму з'яўляецца 

памежжам шанцу і небяспекі. На думку Я.Левандоўскага, сучасны 

даследчык-гуманітарый павінен вызначыць умовы першаснага выкарыстання 



такога шанцу: найперш, непарушальнасць сѐнняшніх межаў і павага 

грамадзянскіх правоў усіх жыхароў памежжа ў дэмакратычных дзяржавах 

[38, с. 123-124]. 

Міраслава Папежыньска-Турэк сцвярджае, што ў нацыятворчым 

працэсе на этнічным сумежжы бачны дзве фазы. Фаза першая - гэта 

фармаванне пачуцця моўнай сувязі беларусаў з палякамі. А другая, гэта час 

выспявання пачуцця больш шырокай, нацыянальнай, ідэалагічнай сувязі [7, с. 

288]. Аўтарка абгрунтоўвае ўласны пункт гледжання адносна таго, што на 

польска-беларускім памежжы першая фаза фармавання сучаснага беларускага 

народа ці фаза ўтварэння пачуцця моўнай сувязі прыпадае на міжваенны 

перыяд (1921-1939 гг.). Спецыфіка этнічнага беларуска-польскага памежжа 

вызначыла вялізную ролю рэлігіі і царквы, асабліва царквы праваслаўнай, у 

фармаванні сучаснай беларускай нацыі, калі ўмацоўвалася пачуццѐ агульных 

моўных сувязяў. У міжваенны час, калі нацыятворчы працэс фармавання 

беларусаў узмацніўся, праявіліся адмоўныя бакі гістарычнай спадчыны 

беларускага народа па абодва бакі дзяржаўнай савецка (беларуска)-польскай 

мяжы. Гэта - расійская скіраванасць праваслаўнай царквы, націск на яе з боку 

савецкіх і польскіх дзяржаўных уладаў і дзейнасць рымска-каталіцкага 

касцѐла. Іх сукупнае ўздзеянне абмяжоўвала магчымасці праваслаўнай 

царквы ў выкананні нацыятворчай ролі. Падсумоўваючя свае думкі, М. 

Папежыньска-Турэк прыйшла да высновы, што праваслаўная рэлігія, 

несумненна, садзейнічала фармаванню беларускай нацыянальнай 

супольнасці [49, с. 297]. 

Феномен памежжа прыцягвае ўвагу даследчыкаў у розных галінах 

ведаў і навук (геаграфіі, гісторыі, геапалітыцы, сацыялогіі, культуралогіі і 

іншых) на працягу двух апошніх стагоддзяў. Нярэдка ў якасці вызначальных 

характарыстык памежжа называюць геаграфічныя, палітычная ці сацыяльна-

эканамічныя фактары, але найболей рэпрэзентатыўныя з іх – культурныя.  

Пасля высвятлення агульных падыходаў разнастайных аўтараў да 

праблемы беларуска-польскага культурнага памежжа звернемся да 

найноўшых беларускіх даследчыкаў-культуролагаў літаратуразнаўцаў, 

гісторыкаў. К.Ф. Лысак адзначае, што цікавасць да культуры памежжа 

выклікана не толькі тым, што на стыку культур становяцца найболей 

відавочнымі іх асаблівасці, але таксама больш інтэнсіўна з‘яўляюцца новыя 

формы. Некаторыя даследчыкі скептычна ставяцца да павышанай увагі 

адносна культуры памежжа: на іх думку, найболей прадуктыўным у рэчышчы 



тэарэтычнага асэнсавання асаблівасцей знешніх і ўнутраных працэсаў, якія 

ўплываюць на нацыянальную культуру, будзе большае засяроджанне на 

цэнтры, чым на перыферыі. У такім кантэксце культура памежжа 

ўспрымаецца як пераходная, няўстойлівая ці нават маргінальная: ўжо не 

прыналежная да адной культуры, і якая яшчэ не паспела ўвайсці ў другую. У 

такім выпадку культура памежжа не з‘яўляецца дастаткова рэпрэзентатыўнай 

пры вывучэнні культуры ―метраполіі‖ [39, с. 92-93]. Аднак далей К. Лысак 

падкрэслівае, што ужо ў ходзе першых спроб спалучэння геаграфічных і 

антрапалагічных падыходаў у тлумачэнні асаблівасцей памежжа (Ф. Ратцэль) 

і асэнсавання гэтага феномену не як выніку сутыкнення дзяржаўных межаў, а 

як рэгіянальнай з‘явы (Р. Блашар, М. Сор), памежная культура ў кантэксце 

даследаванняў усѐ больш набывала рысы самастойнага трывалага ўтварэння. 

У робіцца выснова аб тым, што памежжа нельга ўспрымаць як маргінальную 

прамежкавую з‘яву: яна характарызуецца пэўнай ўстойлівасцю, спрыяе 

фарміраванню лакальнай ідэнтычнасці. Культура памежжа валодае ўласнай 

дынамікай развіцця, стварае своеасаблівыя ўзоры матэрыяльнай і духоўнай 

культуры, нараджае спецыфічную сімвалічную прастору [39, с. 93-95].  

 Літаратаразнаўца і культуролаг Генадзь Праневіч даследаваў творчасць 

Адама Міцкевіча ў кантэксце беларуска-польскага літаратурнага 

ўзаемадзеяння. На яго думку, А. Міцкевіч быў першым, хто пачаў вялікую 

патрыятычную песню Беларусі ў новым часе. Сваім лакальным беларускім 

зместам, закаранѐнасцю ў народнае паэтычнае мастацтва і традыцыі 

старабеларускай літаратуры, сваімі вобразамі-згадкамі старой Літвы 

творчасць вялікага паэта аказала вялікі ўплыў на станаўленне новай 

беларускай літаратуры і выпрацоўку беларускай нацыянальнай ідэі [53, с. 

339-340]. 

Беларускі і адначасова польскі даследчык Сяргей Кавалѐў 

прааналізаваў розныя аспекты развіцця беларускай драматургіі ХХ-ХХІ стст. 

у працах польскіх аўтараў. Актуальнасць гэтай праблемы ў Польшчы ў 

апошнія часы звязаная з прыкметным ростам цікавасці да беларускай 

драматургіі і тэатра, асабліва да сучаснага іх стану. На яго думку, 

"бясспрэчны з'яўляецца факт, што ў ніякай іншай замежнай краіне не 

друкуецца столькі матэрыялаў пра беларускую літаратуру і мастацтва як ў 

Польшчы. Можна смела сцвярджаць, што без уліку польскіх публікацый 

сѐння ўсур'ѐз займацца вувучэннем беларускага тэатра і драматургіі 

немагчыма" [26, с. 147]. 



Вячаслаў Караткевіч раскрыў тыпалагічныя сыходжанні вобразнай 

сістэмы ў творчасці польскага драматурга Славаміра Мрожака і 

прадстаўнікоў беларускай драматургіі канца ХХ ст. Аўтар прыйшоў да 

высновы, што, важнай асаблівасцю развіцця тэатральнага мастацтва ХХ 

стагоддзя ў Польшчы і Беларусі з'яўляецца нараджэнне драмы абсурду ў 

межах яе ўсходняй мадэлі. Падабенства грамадскага жыцця і культурнай 

сітуацыі ў абедзвюх краінах абумовіла зварот беларускіх драматургаў да 

вопыту вядомага і па сутнасці, вельмі польскага нягледзячы на доўгую 

эміграцыю, мастака Славаміра Мрожака. Гэтае падабенства заўважаецца, 

найперш на ўзроўні фарміравання вобразнай сістэмы і стрэтэгіі яе 

прэзентацыі [ 27, с. 163-164]. 

Жанна Некрашэвіч-Кароткая прааналізавала праблему польскасці і 

беларускасці ў літаратуры ХІХ ст. і зрабіла спробу вызначэння стратэгіі 

ідэнтыфікацыі ў сучасным літаратуразнаўчым дыскурсе. Яна актуалізавала 

абраную тэму і звязала гэта з тым, што адпаведныя ідэнтыфікацыйныя 

стрэтэгіі ўзніклі ў рэчышчы польскага (дакладней, "пост-

рэчыпаспалітаўскага") пісьменства, якое развівалася ў межах Расійскай 

імперыі. У той жа час пры ўсѐй складанасці культурнай і палітычнай сітуацыі 

гэтыя стрэтэгіі паўплывалі ў далейшым на фарміраванне ўласна беларускага 

літаратурнага працэсу. На думку даследчыцы, уяўленне пра польскасць, ад 

якога так актыўна адштурхоўваўся амаль што ўвесь папярэдні культурны 

дыскурс гісторыі Беларусі, не ўяўляе ніякай небяспекі для беларускай 

нацыянальнай ідэі. Гэта папросту зусім іншая польскасць - польскасць, 

роўная шляхецкасці [47, c. 118]. Беларускія аднадворцы былі менавіта тым 

асяроддзем, у якім нараджаўся і беларускі пісьменнік і беларускі чытач ХІХ 

ст. Яны лічылі сябе польскай шляхтай (nobilitas Polona), але яны добра 

ўсведамлялі сваю "ліцвінскую", альбо "беларускую", ці нават "крывічскую" 

(як у выпадку з Янам Чачотам) культурную адметнасць. Але прыналежнасць 

да шляхецкага саслоўя была рэальнай стратэгіі ідэнтыфікацыі альбо, паводле 

П'ера Бурдзьѐ, модусам пазыцыянавання для аўтараў з Беларусі - ад Адама 

Міцкевіча да Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. 

Абодва модусы пазыцыянавання - шляхецкасць і мужыцкасць - 

адыгралі важную ролю ў развіцці літаратуры на Беларусі. Аднак у межах 

гэтых модусаў асаблівую ролю ў спасціжэнні сваѐй ідэнтычнасці адыгрывала 

гарачае патрыятычнае пачуццѐ і яго эксплікацыя ў найважнейшых, 

праграмных для аўтараў творах. Пачаткі двух нацыянальных эпасаў 



беларусаў, створаных двумя Міцкевічамі, непасрэдна карэліруюць паміж 

сабой ў гэтым сэнсе: "Мой родны кут, як ты мне мілы". Творчасць як аднаго, 

так і другога (прычым другога - у постаці Якуба Коласа) вызначала 

гарызонты чаканняў беларускага чытача, але ў розныя эпохі. Пры гэтым 

асаблівую ролю ў спасціжэнні "свайго" адыгрываў песняр - вайдэлот 

Міцкевіча, лірнік у Сыракомлі, гусляр у Янкі Купалы і музыка ў Якуба 

Коласа. У гэтым вобразе выступае важны для сѐнняшняга чытача пасрэднік, 

які ажыццяўляе своеасаблівы герменеўтычны акт, аб'ядноўваючы 

мінуўшчыну свайго народа - у многіх адносінах польскую, з сучаснасцю - 

бясспрэчна, беларускай [47, c. 119-120].  

У навуковых працах Вячаслава Рагойшы ўзнята праблема 

бікультурнасці ў гісторыі беларуска-польскіх узаемаадносін. Даследчык 

вызначыў бікультурнасць як рэальную з'яву культурнага жыцця, прычыну і 

адначасова вынік цесных міжнацыянальных сувязяў. Ён выказвае 

ўпэўненасць, што гісторыя культуры Беларусі павінна ўлічыць і творчасць 

іншанацыянальных, у тым ліку, польскіх бікультурных творцаў беларускага 

паходжання. Толькі тады яна будзе адпавядаць самым высокім патрабаванням 

навуковай паўнаты і аб'ектыўнасці, а вывучэнне міжнацыянальных 

культурных узаемасувязяў набудзе сваю канчатковую завершанасць [54, с. 

322-323, 327-328]. 

Аналізуючы феномен памежнага статусу беларускай культуры, можна 

канстатаваць яе шматузроўневы памежны статус: беларусы 

ўзаемадзейнічаюць не толькі з жыхарамі суседніх дзяржаў, але і з 

прадстаўнікамі іншых рэлігій і народаў унутры сваѐй краіны; жывуць побач 

не толькі з літоўцамі, латышамі, украінцамі, палякамі, рускімі ў памежных 

рэгіѐнах, але і з беларусамі па той бок мяжы. Этнічная і сацыякультурныя 

працэсы ў пагранічных рэгіѐнах прадстаўляюць асаблівы інтарэс. Пры гэтым 

вывучэнне спецыфікі культуры пагранічча не толькі спрыяе больш 

дасканаламу аналізу гэтых працэсаў як унутры нашай краіны так і на яе 

памежжы. У сучасным глабалізаваным свеце досвед вывучэння рэгіянальных 

культур, іх узаемадзеяння і суіснавання адкрывае шлях да выяснення бягучых 

этна-рэлігійных супярэчнасцяў, праблем мультыкультуралізму, а таксама 

пошуку іх вырашэння.  

Такім чынам, памежная ідэнтычнасць абумоўлена ўстойлівасцю 

ўзаемных беларуска-польскіх культурных рэфлексій. Прыналежнасць 

беларусаў і палякаў ў пэўныя гістарычныя перыяды да розных дзяржаўных 



утварэнняў стала вызначальным чыннікам культурнай рэфлексіі памежжа. 

Ахарактарызаваныя намі тэарэтычныя падыходы, распрацаваныя беларускімі 

і польскімі даследчыкамі, заснаваны на комплексе гістарычных, 

культуралагічных, адукацыйных, літаратуразнаўчых і іншых фактараў. Іх 

рознабаковы аналіз дапаможа забяспечыць глыбокае навуковае асэнсаванне 

праблемы беларуска-польскага культурнага памежжа. 



1.2. Культураграфія праблемы 

 

Пасля абвяшчэння Беларусі як незалежнай дзяржавы ў 1991 г. і пачатку 

ажыццяўлення дэмакратычных пераўтварэнняў у суседняй Польшчы 

культурная праблематыка беларуска-польскіх адносін з‘яўляецца неад‘емнай 

складовай часткай вывучэння і даследавання ўсѐй палітры стасункаў паміж 

суседнімі краінамі як на дзяржаўным, так і на грамадскім узроўнях. 

Пачынаючы з 1990-х гг. і да сѐнняшнега часу, разнастайныя аспекты 

культурнага супрацоўніцтва паміж краінамі закраналіся ў шэрагу прац як 

айчынных, так і замежных навукоўцаў. Іх характэрнай рысай стала 

даследаванне культурнага аспекта ўзаемадзеяння галоўным чынам у 

кантэксце вывучэння палітычных і эканамічных аспектаў двухбаковых 

адносін.  

Значная частка сучасных публікацый акцэнцуе ўвагу на персаналіях 

польска-беларускага памежжа (як гістарычных, так і сучасных), альбо 

дэманструе імкненне асэнваваць гэтую тэматыку праз парадыгму культурна-

гуманітарнага ўзаемадзеяння. Даследчыкі (пераважна гісторыкі і 

спецыялісты ў галіне міжнародных адносін) даволі часта разглядалі 

культурны кампанент узаемадзеяння галоўным чынам у кантэксце вывучэння 

палітычных і гаспадарчых аспектаў супрацоўніцтва. У той жа час значная 

частка публікацый, прысвечаных ўласна культурнаму вымярэнню 

двухбаковых адносін, засяроджваецца на асобных падзеях, з‘явах альбо 

вымярэннях культурна-гуманітарнага ўзаемадзеяння. У сувязі з гэтым 

даследчая праца па фармаванні цэласнай карціны культурнага польска-

беларускага памежжа здаецца актуальнай і запатрабаванай у сучаснай 

гуманітарыстыцы, асабліва ў галіне культуралогіі.  

Праблемай беларуска-польскага культурнага памежжа займаецца шэраг 

беларускіх і польскіх даследчыкаў - культуролагаў, гісторыкаў, філасафаў, 

этнолагаў, педагогаў, філалагаў, сацыѐлагаў і інш. На сучасным этапе 

глабалізацыі праблема беларуска-польскага культурнага памежжа з'яўляецца 

важнай і актуальнай для развіцця гуманітарных навук (перш за ўсѐ 

культуралогіі) як Польшчы, так і Беларусі. Аўтарытэтны беларускі даследчык 

пытанняў мяжы і памежжа М. Н. Бяспамятных у сваѐй манаграфіі "Границы 

и пограничья: подходы, понятия, перспективы" прааналізаваў паняцце мяжы 

як перадумовы даследавання памежжа. Памежная праблематыка разглядаецца 

вучоным ў рамках чатырох накірункаў: "даследаванні меж", сацыялогія 



памежжа, культурная антрапалогія і культуралогія. М. Н. Бяспамятных 

выяўлена спецыфіка падыходаў да праблемы памежжа і здзейснены сістэмны 

аналіз панятыйнага апарату, якім карыстаецца кожны з накірункаў, а таксама 

прааналізаваны вынікі даследаванняў памежных працэсаў у сумежных з 

Беларуссю арэалах Польшчы і Літвы [7, с. 2]. 

Сярод шэрагу навуковых работ і разнастайных публікацый па праблеме 

беларуска-польскага памежжа выдзяляюцца працы гісторыкаў і палітолагаў.  

І. І. Дорняк у сваіх публікацыях разглядае пытанні гаспадарчага і 

культурнага ўзаемадзеяння Беларусі і Польшчы ў 1990-х і пачатку 2000-х 

гадоў. Даследчык аналізуе дагаворна-прававую базу двухбаковага 

ўзаемадзеяння, паказвае ключавыя падзеі ў стасунках афіцыйнага Мінска і 

Варшавы, засяроджваецца на разнастайнай палітры беларуска-польскага 

культурнага супрацоўніцтва на аснове назапашанага вялікага аб‘ѐма 

факталагічнага матэрыялу [21].  

А. Бурык аналізуе пытанні беларуска-польскага ўзаемадзеяння ў 

культурнай сферы на рубяжы ХХ і Ххі ст. праз прызму рэгіянальнай супрацы 

дзвюх краін. Аўтар прасочвае развіццѐ сувязяў у трохкутніку Беларусь – 

Польшча – Украіна ў кантэксце рэгіянальнага ўзаемадзеяння ў гаспадарчай, 

сацыяльнай і культурнай сферах [12; 13; 14].  

В. Г. Шадурскі ў манаграфіі «Культурные связи Беларуси со странами 

Центральной и Восточной Европы (1945-1990-е гг.)» і іншых публікацыях 

сістэмна адлюстраваў увесь спектр культурных дачыненняў Беларусі з 

дзяржавамі рэгіена ў вызначаны перыяд, а таксама асаблівасці культурнай 

дыпламатыі Рэспублікі Беларусь [74; 75; 76]. 

Гэтую тэматыку прадоўжыў даследаваць Д.А. Крывашэй, аналізуючы 

развіццѐ культурных сувязей Рэспублікі Беларусь з краінамі Цэнтральнай і 

Усходняй Еўропы ў 1990-х і пачатку 2000-х гадоў. Ён таксама вывучыў 

трансфармацыю мадэлі дзяржаўнай культурнай палітыкі ў Беларусі ў 

навейшы час (1991-2010) прааналізаваў метадалагічныя праблемы 

параўнаўчага дыскурсу культурнай палітыкі Беларусі і краін Еўропы на 

сучасным этапе [30; 31; 32; 33]. 

С. У. Снапкоўскі і В. Г. Шадурскі прадставілі перыядызацыю беларуска-

польскіх адносін у ХХ -пачатку ХХІ ст. У працах У. Снапкоўскага за аснову 

перыядызацыі ўзяты палітычны, міждзяржаўны падыход, але адначасова 

выдзяляецца і грамадска-культурны чыннік, характэрны асабліва для 

«асімірычнага супрацоўніцтва» паміж БССР і ПНР у 40-80-я гады [62; 64]. В. 



Шадурскі даў перыядызацыю беларуска-польскіх грамадска-культурных 

сувязей пасля заканчэння Другой сусветнай вайны і да 2000 г. [74]. 

Дэталѐвы разгляд беларуска-польскіх стасункаў на працягу ўсяго XX 

ст. прадстаўлены ў кнізе польскай даследчыцы, супрацоўніцы кафедры 

беларускай культуры ў Беластоцкім універсітэце Х. Глагоўскай ―Stosunki 

polsko-białoruskie w XX wieku: od Imperium Rosyjskiego do Unii Europejskiej‖ 

(―Польска-беларускія адносіны ў ХХ стагоддзі: ад Расійскай Імперыі да 

Еўрапейскай Уніі‖). Аўтарка засяроджваецца на палітычным, сацыяльна-

гаспадарчым і культурным вымярэнні двухбаковага ўзаемадзеяння, 

падрабязна апісваючы і аналізуючы галоўныя падзеі, з‘явы і тэндэнцыі 

двухбаковых дачыненняў на працягу стагоддзя. Відавочнай перавагай кнігі 

з‘яўляецца вялікі храналагічны нарызонт і ўражваючы аб‘ѐм дадзеных па 

разнастайных накірунках беларуска-польскіх стасункаў [80].  

Польскі даследчык Б. Хмяліньскі ў сваіх працах аб грамадскім руху ў 

Польшчы за добрасуседства з Беларуссю (1991-2006 гг.) засяроджваецца на 

дэталѐвым апісанні і аналізе працы грамадскіх арганізацый і аб‘яднанняў 

Польшчы. Змест працы адлюстроўвае наладжванне эфектыўнай супрацы з 

усходнім суседам у розных галінах. Аўтар даў сістэмную характарыстыку і 

апісанне дзейнасці буйнейшых арганізацый Польшчы, што ажыццяўлялі 

ўзаемадзеянне з беларускімі партнѐрамі ў разглядаемы перыяд. Асаблівая 

ўвага нададзена дзейнасці Таварыства ―Польшча – Усход‖ і Таварыства 

―Польшча – Беларусь‖ [72;73].  

Важнымі крыніцамі пры падрыхтоўцы магістарскай работы сталі 

манаграфіі, навуковыя артыкулы і іншыя публікацыі па праблемах 

культуралогіі. Яны дазволілі дэталева і з розных пазіцый разгледзець 

разнастайныя аспекты двухбаковага культурна-гуманітарнага супрацоўніцтва. 

Пытанні метадалогіі і тэарэтычныя аспекты даследвання праблемы раскрыты 

ў кнігах расійскіх аўтараў С. Ерасава ―Социальная культурология‖ [22], А. 

Аганава ―Теория культуры‖ [48], беларускага даследчыка У. Скараходава 

―Сацыядынаміка культуры сучаснай Беларусі‖ [58] і інш. 

Практычныя аспекты беларуска-польскага культурна-гуманітарнага 

супрацоўніцтва разглядаліся ў працах шэрагу навукоўцаў і даследчыкаў, 

сярод якія варта выдзяліць публікацыі супрацоўнікаў факультэта 

міжнародных адносінаў БДУ В. Лазоркінай, Г. Міхалькевіча і С. Самковай і 

інш. [35; 36; 44; 45].  



Карыснымі крыніцамі сталі працы Н.Баршчэўскай ―Удзел беларускай 

рэдакцыі Польскага радыѐ ў працэсе будаваньня новых польска-беларускіх 

адносінаў‖ [2], М. Масюкова ―Контуры ―культурнай дыпламатыі‖ у знешняй 

палітыцы Рэспублікі Беларусь‖ і ―Беларускія еўрарэгіены як інструмент 

супрацоўніцтва ў кантэксце пашырэння Еўрапейскага саюза‖ [42; 43; 83], Л. 

Уладыкоўскай-Канаплянік ―Ежы Гедройц и беларуска-польская культурная 

прастора‖ [67], У. Улаховіча ―Польшча і ―Усходняе вымярэнне‖ знешняй 

палітыкі Еўрапейскага саюза‖ [68], А.Бушылы ―Значение еврорегионов в 

развитии трансграничного сотрудничества Беларуси‖ [15], І.Тамільчык 

―Беларуска-польскія ўзаемадачыненні ў беларускім друку: гісторыя і 

сучаснасць‖ [66], І.Папова ―Поддержка национально-культурного развития 

польской общности в Гродненской области‖ [52], В.Брыгадзінай ―Беларусь і 

Беласточчына: здабыткі і праблемы ўзаемакантактаў‖ [10; 11] і інш. 

Важнай складаючай дадзенага артыкула стала вывучэнне прац польскіх 

даследчыкаў: прафесара Ц.Жаландоўскага ―Białorusini i Litwini w Polsce, 

Polacy na Białorusi i Litwie‖ [92] (―Беларусіны і Літвіны ў Польшчы, Палякі на 

Беларусі і Літве‖), П. Гаха ―Łączy nas wspólne dziedzictwo‖ (―Łączy nas 

wspólne dziedzictwo‖) [79], А.Жэлязы ―Польска-беларускае памежжа і 

знешняя палітыка‖ [23], З. Курча ―Mit Giedrozciowski wobec wyzwań 

sąsiedztwa na Wschodzie‖ [82], А. Скарупскай ―Беларуская меншасць у 

Польшчы‖ [59], Л. Адамчыка ―Mniejszości narodowe w Polsce w 1992 roku‖ 

[77], Е. Рыхліка „Realizacja praw mniejszości białoruskiej w Polsce i mniejszości 

polskiej na Białorusi‖ [85], Г.Токажа ―Trudna droga do porozumienia – stosunki 

polsko-białoruskie po upadku ZSRR – zarys zagadnienia‖ [89], З.Вінніцкага 

―Karta Polaka‖ jako wyraz szczególnego statusu osób obcego obywatelstwa 

regulowanego prawem krajowym‖ [90], Т.Фірысюка ―Stereotyp Białorusina w 

oczach Polaka i Polaka w oczach Białorusina na łamach dziennika 

„Rzeczpospolita‖ w latach 1993-2001‖ [78], М.Руневіч ―Rola organizacji 

pozarządowych (NGO) we współpracy transgranicznej Polski z sąsiadami 

północno-wschodnimi‖ [84], Я.Зенюка ―Organizacje białoruskie w Polsce‖ [91], 

М.Гумянюк ―Polskie odrodzenie ba Białorusi w latach 1988-1998‖ [81], 

А.Садоўскага ―Proces tworzenia się nowych Białorusinów na Białostoczczyźnie‖ 

і пра ідэнтычнасць жыхароў польска-беларускага памежжа [86; 87] і інш. 

У кнігах і артыкулах польскіх аўтараў разглядаюцца пытанні 

наладжвання і развіцця культурна-гуманітарнага жыцця беларускай меншасці 

ў Польшчы і польскай меншасці ў Беларусі. Работы ўтрымліваюць шмат 



факталагічнага матэрыялу аб дзейнасці грамадскіх аб‘яднанняў меншасцяў, 

даючы магчымасць атрымаць поўную карціну эвалюцыі культурнага, 

сацыяльна-эканамічнага і палітычнага жыцця супольнасцяў пасля пачатку 

сістэмных пераўтварэнняў 1989-1991 гг. Польскія даследчыкі таксама 

прааналізавалі і тэарэтычныя пытанні фарміравання нацыянальных 

ідэнтычнасцей беларускаў і палякаў на памежжы і на ўсѐй тэрыторыі краін 

пражывання, складвання стэрэатыпаў прадстаўнікоў двух народаў на 

старонках польскіх СМІ, прававыя пытанні, звязаныя з атрыманнем 

беларускімі грамадзянамі "Карты паляка" і інш. праблемы.  

Важнае навуковае і грамадска-культурнае значэнне маюць канферэнцыі 

беларускіх, польскіх і іншых замежных вучоных, прысвечаныя розным 

аспектам беларуска-польскіх адносін. Шэраг такіх канферэнцый (ужо больш 

за 20) прайшоў і працягваецца пад назвай "Шлях да ўзаемнасці" [12; 41; 69] У 

2014 г. на базе філалагічнага факультэта БДУ сумесна з Інстытутам Польскім 

адбылася навуковая канферэнцыя, прысвечаная беларуска-польскім моўным, 

літаратурным, гістарычным і культурным сувязям, матэрыялы якой выйшлі ў 

друк у фармаце зборніка навуковых артыкулаў [4]. Беларускімі і польскімі 

навукоўцамі былі выпрацаваны новыя падыходы да вывучэння культурнай 

срадчыны нашых народаў ад старажытнасці да сучаснасці.  

Вывучэнне, сістэматызацыя і аналіз даволі значнага спектру 

разгледжаных намі крыніц - манаграфій, публікацый і артыкулаў беларускіх і 

замежных аўтараў на беларускай, рускай і польскай мовах дазволілі 

прадэманстраваць значнае кола розных меркаванняў і даследванняў па 

разнастайных аспектах тэмы і з'явіліся падмуркам дзеля ажыццяўлення 

спробы ўсебаковага разгляду праблемы беларуска-польскага культурнага 

памежжа. 



1.3. Метадалогія і метады даследвання 

 

Даследаванне паняцця "культурнае памежжа" патрабуе звярнуць увагу 

на шэраг іншых , блізкіх па значэнні термінаў і з'яў, з дапамогай якіх можна 

асэнсаваць і лепш зразумець дадзены фенамен. У сучасным навуковым 

асяроддзі існуюць розныя паняцці ідэнтычнасці. Гэтыя паняцці маюць як 

лакальны, так і глабальны характар. Прыклад: нацыянальная (уйгуры) і 

цывілізацыйная (чалавек) ідэнтычнасці трактуюцца па маштабах культуры 

пэўнай нацыі. Згодна з пунктам гледжання беларускага філосафа і 

культуролага Ігара Бабкова, тэрмін «памежжа» — гэта прастора, прылеглая 

да мяжы, злучаная і звязаная мяжой, прастора, для якой менавіта мяжа ѐсць 

арганізуючы прынцып, сутнасць і цэнтр прыцягнення. Памежжа разглядаецца 

па абодва бакі памежнай лініі, напрыклад, дзяржаў і тапалагічны статус 

памежжа з`яўляецца парадаксальным: памежжа набывае пэўную цэльнасць 

праз факт уласнай падзеленасці, г. зн. праз дынамічную падзею 

размежавання. Менавіта гэтая дынамічная падзея адпавядае таму, што ў 

еўрапейскім мысленні завецца сутнасцю, цэнтрам, прынцыпам, 

першапрычынай [1]. 

Расійскі вучоны І.С. Семяняка лічыць, што паняцце "сацыакультурная 

ідэнтычнасць" – гэта аналітычная катэгорыя, апісваючая прыналежнасць 

індывіда да грамадзтва, якое будуецца на агульных культурных асновах і 

агульных сацыальных практыкахю У першую чаргу гаворка ідзе аб вялікіх 

грамадствах, сябры якіх фарміруюць, культывіруюць і транслююць у часе і 

прасторы агульныя цывілізацыйныя арыентыры і знакавыя для супольнай 

самаідэнтыфікацыі значэнні і каштоўнасці. Пад нацыянальна-цывілізацыйнай 

ідэнтычнасцю разумеецца атаясамліванне ці суадносіны сябе індывідамі з 

пэўнай нацыянальна-цывілізацыйнай грамадзкасцю, якая мае рысы як нацыі, 

так і цывілізацыі, ці з`яўляецца прамежкавай паміж нацыяй і цывілізацыяй. 

Тэрмін памежжа характарызуе пэўным чынам топіку прасторы: 

памежжа — гэта прастора, прылеглая да мяжы, злучаная і знітаваная мяжой, 

прастора, для якой менавіта мяжа ѐсьць арганізуючым прынцыпам, 

сутнасьцю і цэнтрам прыцягненьня. Памежжа разлягаецца паабапал мяжы, і 

ягоны тапалагічны статус парадаксальны: памежжа набывае пэўную 

цэльнасьць праз факт уласнай падзеленасці, г. зн. праз дынамічную падзею 

размежавання, сустрэчы і пераходу Свайго і Чужога, альбо Аднаго і Іншага. 

На думку І.Бабкова, менавіта гэтая дынамічная падзея адпавядае таму, што ў 



эўрапейскім мысленні завецца сутнасцю, цэнтрам, першапрычынай, Богам 

[1].  

Звыклыя для эўрапейскага мыслення лексемы - сутнасць, прынцып, 

цэнтар ў пэўнай геаметрычнай праекцыі могуць разглядацца як праекцыі 

кола, альбо сфэры, у якіх ѐсць цэнтар і пэрыфэрыя. У такой прасторы рух у 

цэнтар і ад цэнтру — адзін і той жа рух; штосці імкнецца да цэнтру, дасягае 

яго і супакойваецца ў сваѐй сутнасці, нерухомее і надалей завецца 

першапрынцыпам, Богам, Адзіным. Пытаньне, у якой ступені эўрапейская 

анталогія застаецца ў палоне гэтай геаметрычнай метафары, застаецца 

адкрытым. Але памежжа, убачанае з перспектывы цэнтру, не існуе ані як 

анталагічная, ані як тапалагічная цэласнасць. Калі перафармуляваць гэтую 

думку з перспектывы анталогіі цэнтру, памежжа існуе адно як мэханічнае 

злучэнне дзьвюх пэрыфэрыяў, падзеленых мяжой, пагэтаму, каб сапраўды 

ўбачыць памежжа, мы мусім знайсці іншую мэтафару [1]. 

Каб паставіць пытаньне пра сутнасьць памежжа, мы мусім запытацца 

аб сутнасці мяжы як такой. Але сваю сутнасць мяжа набывае толькі ў падзеі 

падзяленьня ці злучэння чагосьці, што прылягае. Мяжа ѐсьць разрывам 

тоеснасьці, сустрэчай і пераходам свайго ў чужое. Такім чынам, мяжа ѐсьць 

пэўная падзея. Пры такой геамэтрыі памежжа ня ѐсьць пэрыфэрыяй: 

дынаміка прасторы палягае не на простым атрыманьні імпульсаў з цэнтру, а 

на сутыкненьні сутнасьцяў, іхным разьмежаваньні і злучэньні. Наадварот, 

менавіта ў прысутнасьці мяжы сутнасьці найбольш аголеныя, найбольш 

агрэсіўныя. Тое, пра што сутнасьці маўчаць у цэнтры, выяўляецца і 

прамаўляецца ў момант сустрэчы зь іншым, альбо пераходу ў іншае. 

Калі перайсьці больш канкрэтна да культурнай цэльнасьці памежжа, 

якая выяўляецца ў статусе суб‘екта культуры, дык існаваньне на памежжы 

азначае ня рух пераходу ад адной культуры да іншай, які быў бы сымптомам 

інкультурацыі (калі ѐн свабодны) альбо калянізацыі (калі ѐн вымушаны), а 

рух паўз мяжу (па мяжы), мэлянхалічнае прасоўваньне паралельна існым 

культурным межам, гэст канчатковага несупадзеньня з наяўнай топікай, 

стратэгіі неаддзяленьня сябе ад і нявыбару між сваім і чужым, існаваньне ў 

цьмянай прасторы, у якой сваѐ адчужанае, а чужое — усѐ ж такі сваѐ: 

існаваньне між Айчынай і Чужынай, якія насамрэч аказваюцца двума тварамі 

адзінага цэлага [1]. 

Культурнае памежжа (ці культура памежжа) ѐсць ня толькі 

геакультурным (тапалягічным), але і экзыстэнцыйным фэномэнам: працэс 



індывідуальнай самаідэнтыфікацыі з усѐй культурнай прасторай ня ѐсьць 

чыстай падзеяй далучэньня да наяўнай, роўнай сабе ідэнтычнасьці — а 

хутчэй працэсам балянсаваньня паміж у поліцэнтрычнай прасторы 

культурнай разнастайнасьці. Усялякая прэтэнзія на чыстую, тоесную сабе 

цэльнасьць абарочваецца ўрэшце стратай гэтай цэльнасьці, — абарочваецца 

адно частковасьцю, альбо беларускай доляй. На прцягу апошніх двух 

стагодзьдзяў Беларусь паўстала й сфармавалася менавіта ў гэтай цьмянай 

прасторы між-і-паўз-культурнага сутоньня На першы погляд выглядае 

парадаксальным, што беларускае мысьленьне не тэматызавала і не 

рэфлексавала сваю рэальную (тутэйшую) сытуацыю, аддаючы перавагу 

ідэйнай і тэкставай разбудове віртуальнага Архіпэлягу Беларусь. „Тутэйшыя‖ 

Янкі Купалы — адзінае, хаця й геніяльнае выключэньне. На паўзьмежжы 

фармуецца беларуская суб‘ектыўнасьць і беларуская суб‘ектнасьць, на 

паўзьмежжы — між шляхецкай і народнай культурай — упершыню паўстае 

беларускае культурнае Я, якое, праз сэрыю мэтанімічных заменаў, 

прадстаўляе сябе то Мацеем Бурачком, заснавальнікам беларускага 

нацыянальнага наратыву, то, праз экспансію ў традыцыю, — Францішкам 

Скарынам, Кастусѐм Каліноўскім, Усяславам Чарадзеем і безьліччу іншых 

культурных масак.  

Логіка даследавання патрабуе таксама разгляду паняцця 

"транскультурнасьць". Магчыма „культура‖ — усяго толькі рацыяналізаваная 

мэтафара абжытай, культываванай чалавечай прасторы; у такім выпадку 

марнасьць даўгіх і беспасьпяховых спробаў надаць гэтаму слову 

дакладнасьць панятку ці ўнівэрсальнасьць катэгорыі знаходзіць сваѐ 

тлумачэньне. Культура — гэта ня космас, не ўнівэрсум, а ўсяго толькі 

айкумэна, родны кут, непазьбежна свой і непазьбежна абмежаваны [1]. 

Як узаемазвязаны культура і мяжа? Культура паўстае адно ў падзеі 

разьмежаваньня і адмежаваньня, але жыве й разьвіваецца толькі ў спробах 

перакрочваць свае межы, пашыраць свае абсягі. У ХІХ — ХХ ст. працэс 

геакультурнага разьмежаваньня практычна скончыўся, межы між культурамі 

кадыфікаваліся і легітымізаваліся. Што пры гэтым істотна, у выніку 

дэтэрытарызацыі прасторы зьмяніўся онталягічны статус культурнай мяжы. 

Так, калі раней яна набывала легітымнасьць адно ў дачыненьні да зямлі 

(тэрыторыі), яе сымбалічнага прачытаньня (ідэалѐгіі, канфэсіі, прымітыўная 

ўлада), тэрыторыі як сукупнасьці рэсурсаў (геапалітыка), — дык цяпер 

адзіны крытэр культурнага разьмежаваньня ляжыць у сфэры паўставаньня і 



функцыянаваньня знакаў. Знакі згубілі сваю лякалізацыю, прывязанасьць да 

тэрыторыі (іхны сѐньняшні топас — сыстэмнасьць). Вобраз саматоесных, 

замкнѐных, геграфічна лякалізаваных нацыянальных культураў — відавочны 

анахранізм, які не адпавядае рэальнай сытуацыі. Мы ўступілі ў эпоху 

транскультурнасьці. Пад тэрмінам транскультурнасьць тут можна разумець 

— у самым агульным сэнсе — культурную трансцэндэнтнасьць, 

несупадзеньне культуры (і культураў) з сваѐй прасторава-часавай 

лякалізаванасьцю і тэкставай наяўнасьцю, размаітыя практыкі культурных 

трансгрэсіяў — выхаду культураў за свае межы — у прастору іншых 

культураў альбо ў прасторы, якія кожная эпоха пазначае для сябе як прасторы 

а-культурныя [1].  

Прыстаўка "транс" пазначае пэўную дынаміку, рух праз альбо паўз 

пэўную прастору; у дачыненьні да культуры гэта можа значыць безьліч 

усялякіх рэчаў: функцыянаваньне знакаў, паўсталых у адной культуры, — у 

іншай культурнай прасторы, размаітыя практыкі пераходу культурных межаў, 

шматполюсную ідэнтычнасьць, якая апэлюе да розных культурных 

традыцыяў, самі традыцыі, якія складаюцца з гетэрагенных, а часам і 

ўзаемавыключальных элемэнтаў і г. д. У гэтым сэнсе транскультурнасьць -- 

ня столькі акрэсьлены панятак, колькі праблемнае поле, пазначэньне факту, 

што сѐньняшняя плянэтарная сытуацыя ў культуры ѐсьць ня столькі 

мэханічнай сумай розных (і роўных) культураў, колькі дынамічнай раўнавагай 

(ці нават дынамічным хаосам?!) розных і няроўных (несувымерных) 

культураў, знакі якіх няспынна вандруюць, карыстаючыся ўсѐ больш 

эфэктыўнымі пасярэднікамі. Такім чынам, транскультурнасьць ставіць 

праблему новых культурных межаў, якія не супадаюць ні зь межамі 

геаграфічнымі, ні з этнічнымі, ні зь дзяржаўнымі, і якія ня толькі 

абмяжоўваюць, але й разьмяжоўваюць культуру ўздоўж і ўпоперак. 

Транскультурнасьць, зрэшты, ставіць пад пытаньне нарматыўнасьць 

эўрапейскай мадэрнай утопіі — культуры нацыянальнай, культуры паводле 

вызначэньня гамагеннай, саматоеснай, межы якой супадаюць з палітычнымі 

межамі, культуры, дакладна адмежаванай ад суседніх. Сѐньня нацыянальныя 

культуры, захоўваючы сымбалічную сувязь з нацыянальнай тэрыторыяй, у 

рэальнасьці лякалізаваныя там, дзе існуюць зоны прадукаваньня, 

спажываньня, інтэрпрэтацыі ды сымбалічнага прысваеньня іхных тэкстаў. 

Гэта значыць што прасторава культуры маюць структуру Архіпэлягу, а не 

аднароднай, гамагеннай разьмеркаванасьці. Гамагенная нацыянальная 



культура ніколі не была рэальнасьцю, яна была хутчэй культурнай утопіяй 

эўрапейскай мадэрнасьці, якой надавалася пэўная нарматыўная вартасьць. 

Гэтая ўтопія ніколі не была рэалізаваная да канца нават у самых 

мадэрнізаваных краінах. А з прыходам постмадэрнасьці сама 

нарматыўнасьць гэтай мадэлі пастаўленая пад сумнеў. Бо калі разглядаць 

такую мадэль як адзіную норму, дык ня толькі прастора беларускай традыцыі 

і сучаснасьці будуць не-нармальнымі, але й большасьць сучаснага сьвету 

будзе выступаць выключна ў сьвятле няскончанай, недабудаванай 

эўрапейскай мадэрнасьці [1]. 

У адрозьненьне ад утапічных мрояў пра Іншага, транскультурнасьць — 

г. зн. прысутнасьць у культурнай прасторы шматлікіх Іншых, наяўнасьць 

разнастайных межаў, вымушанасьць практыкаў пераходу гэтых межаў — гэта 

беларуская рэальнасьць апошніх двух-трох стагодзьдзяў. Беларуская 

транскультурнасьць такім чынам — гэта перадусім досьвед культурнай а-

нармальнасьці, які суб‘ектыўна перажываецца як комплекс непаўнавартасьці, 

як пэўная культурная траўма — траўма адсутнасьці моцнай, гамагеннай, 

нацыянальнай культурнай прасторы. Культурная адсутнасьць стаецца 

пэрманэнтнай мэтафарай беларускай сучаснасьці і прыводзіць урэшце да 

падмены ў сыстэме культуры самой рэальнасьці — падмены ідэалам 

нармальнай, шчаслівай, але пакуль недасяжнай будучыні. 

Такім чынам, беларускі вопыт транскультурнасьці — гэта не далучэнне, 

а вылучэньне: гэта спроба апазнаваньня і прачытаньня рэчаіснасьці, якая 

апошнія тры-чатыры стагодзьдзі заставалася неназванай, хаця й прысутнічала 

як маўклівая перадумова большасьці культурных практыкаў. Гэта спроба даць 

рады з традыцыяй, у якой у розныя эпохі функцыянавала ў якасьці 

літаратурных шэсьць моваў: стараславянская, лаціна, старабеларуская, 

польская, расейская, новабеларуская, — пераемнасьць зь якой спрабуе 

навязаць новая, ужо монанацыянальная беларуская культура. Гэта, зрэшты, 

спроба паддаць аналізу сѐньняшнюю беларускую полікультурнасьць, якая — 

парадаксальным чынам — вонкава нагадваючы мультыкультуралісцкую 

утопію суіснаваньня розных культураў у межах аднаго культурнага поля, 

насамрэч выяўляе сябе ў якасьці рэальнасьці вайны культураў.Ключавымі 

прынцыпамі, закладзенымі ў падмурак магістарскай работы, з‘яўляюцца 

прынцыпы аб‘ектыўнасці і гістарызму. Прынцып гістарызму забяспечвае 

разгляд і аналіз прадмета даследвання ў яго дынаміцы ў неад‘емнай сувязі з 

канкрэтна гістарычнымі умовамі, з‘явамі і падзеямі. Прынцып аб‘ектыўнасці 



палягае на ўсебаковым непрадузятым вывучэнні падзей і з‘яў, іх прычын і 

наступстваў.  

Для паспяховай рэалізацыі даследвання ў апірышчы на вышэй 

акрэсленых прынцыпах у межах працы над магістарскай работай быў 

апрацаваны шырокі спектр матэрыялаў на беларускай, польскай і рускай 

мовах як айчынных, так і замежных аўтараў, у работах якіх закранаюцца 

разнастайныя аспекты тэмы даследвання.  

Па меркаванні З.Скараходава, феномен міжнародных культурных 

сувязей ва ўмовах існавання незалежнай беларускай дзяржавы ў цэлым 

застаецца новым полем для айчынных спецыялістаў. Аўтар падкрэслівае, што 

нават работы, прысвечаныя ўзаемадзеянню беларускай культуры і культур 

суседніх народаў у XX ст., грунтуюцца, галоўным чынам, на факталагічным 

аспекце і нярэдка не дасягаюць узроўню сацыяльна-гістарычнага 

абагульнення [58, с. 285]. 

Важным складнікам даследвання беларуска-польскіх культурна-

гуманітарных дачыненняў з‘яўляецца аналіз культурнай палітыкі абодвух 

бакоў. У гэтым кантэксце вартым увагі выглядае тэзіс Д.Крывашэя аб тым, 

што ў цяперашні час культурная палітыка як асобная навуковая галіна не 

валодае дакладна акрэсленымі парадыгмамі даследвання і метадалагічнымі 

падыходамі, што заканамерна абумоўлівае выкарыстанне метадаў 

даследвання, характэрных для навуковых работ у наліне кіравання ў сферы 

культуры, культуралогіі, эканомікі культуры і інш. [31, с. 50]. 

Расійскі даследчык Б. Ярасаў у кнізе ―Социальная культурология‖ 

адзначае выключную важнасць адпаведнага спалучэння ў даследванні 

эмпірычных і тэарэтычных канструкцый. Ён падкрэслівае, што жыццѐвыя 

з‘явы і працэсы падпарадкоўваюцца закону прычыннасці, у той час як тэорыя 

грунтуецца на лагічнай несупярэчлівасці. Паколькі ўласна вывучэнне шэрагу 

разнастайных фактаў не забяспечвае аўтаматычна выбудоўвання ўсѐй 

карціны, паводле даследчыка, необходным з‘яўляецца выкарыстанне пэўных 

ідэальных паняццяў, якія, выступаючы абстрагавана ад мноства дэталяў і 

фактаў, дазваляюць звесці ў адзіную карціну асобныя факты і тэндэнцыі. 

Падобная канструкцыя паказвае, якім патрабаванням павінен адпавядаць 

працэс альбо аб‘ект, каб упісвацца ў адзіную несупярэчлівую сістэму. 

Абагульненне ажыццяўляецца на аснове такіх прыѐмаў як схематызацыя, 

абстракцыя, ідэалізацыя і інш. [22, С. 18-24]. 



У цэлым на сучасным этапе развіцця культуралогіі пытанне метадалогіі 

вывучэння культуры мае выключную актуальнасць і важнасць, што 

абумоўлена аб‘ектыўнай складанасцю і неадназначнасцю прадмета 

даследвання. Так, паводле прафесара А.Аганава, гэтая складанасць 

вызначаецца, у першую чаргу, тым, што культура, з‘яўляючыся цэласнай, 

аднак пастаянна змяняючайся сістэмай, не існуе, такім чынам, у якасці 

нейкай нязменнай канстанты [48, с. 65]. 

Шматстайнасць праяўленняў культуры абумоўлівае множнасць 

падыходаў і аспектаў у метадалогіі і метадах яе вывучэння. Пры гэтым 

найбольш поўная карціна дасягаецца пры прымяненні комплекснага аналізу, 

які ўключае ў сябе як традыцыйныя метады даследвання (культуралагічны; 

філасофскі, уключаючы анталагічны і аксеалагічны аспекты; сацыялагічны; 

аксіялагічны альбо каштоўнасны), так і сучасныя методыкі даследвання 

культуры (псіхалагічны, семіятычны, сістэмна-структурны і інш.) [48, с. 65]. 

У сувязі з гэтым, а таксама з маштабам праблемы даследвання магістарская 

работа грунтуецца на прымяненні комплекснага аналізу.  

Выкарыстанне культуралагічнага метада як метада інтэгратыўнага 

аналізу дазволіла зафіксаваць стан рэчаў у беларуска-польскіх культурна-

гуманітарных дачыненнях і даць яго апісанне, абагульніць і сістэматызаваць 

адпаведныя факты і дадзеныя. Выкарыстанне філасофскага метада 

забяспечыла магчымасць выяўлення і фармулявання агульных тэндэнцый 

развіцця грамадскага і культурнага жыцця, якія назіраюцца альбо назіраліся 

раней. Прымяненне сацыялагічнага метада дазволіла сфармаваць лепшае 

разуменне культурных працэсаў і іх дынамікі, што адбываліся ў розных 

пластах грамадства і супольнасцей. Выкарыстанне аксіялагічнага альбо 

тэарэтыка-каштоўнаснага падыходу забяспечыла магчымасць засяроджання 

на пытаннях ацэнкі і стаўлення бакоў да розных падзей і з‘яў двухбаковага 

культурнага ўзаемадзеяння. Важнае значэнне пры напісанні работы мела 

прымяненне метада сістэмна-культурнага аналізу, якое дазволіла 

ажыццяўляць разгляд і ацэнку беларуска-польскіх культурна-гуманітарных 

дачыненняў як сістэмы, адначасова аналізуючы яе асобныя складаючыя. 

Выкарыстанне семіятычнага падыхода дазволіла прааналізаваць ступень і 

магчымасці ператварэння пэўнага знаку, з‘явы альбо падзеі ў новы сімвал.  

У працэсе падрыхтоўкі магістарскай работы выкарыстоўваліся таксама 

метады сістэматызацыі і лагічнага абагульнення, аналізу і сінтэзу, метады 

індукцыі і дэдукцыі, параўнаўчага аналізу. Выкарыстанне метадаў 



сістэматызацыі і лагічнага абагульнення дазволіла на падставе шэрагу фактаў, 

з'яў і працэсаў выявіць агульныя тэндэнцыі развіцця беларуска-польскага 

культурна-гуманітарнага супрацоўніцтва. Прымяненне метадаў аналізу і 

сінтэзу дало магчымасць правесці даследаванне статыстычнай інфармацыі. 

Індукцыйны і дэдукцыйны метады ў сваім непарыўным адзінстве дазволілі 

забяспечыць сістэмнасць і ўнутраную лагічнасць даследвання. Выкарыстанне 

метада параўнаўчага аналізу дазволіла параўнаць захады ў галіне культурна-

гуманітарнага супрацоўніцтва, якія прадпрымаліся беларускім і польскім 

бокам. 

Адначасова варта заўважыць, што прымяненне параўнаўчага метада ў 

кантэксце двухбаковых адносін сутыкаецца з пэўнымі складанасцямі, 

звязанымі з тым, што ў розных краінах збор інфармацыі ажыццяўляецца 

адрознымі шляхамі і з неаднолькавай перыядычнасцю. Дзяржавы часцяком 

маюць розныя крыніцы і метады збору дадзеных, а таксама прымяняюць 

розныя крытэры класіфікацыі і разбіўкі дадзеных на групы. У якасці 

прыклада такога адрознення можна прывесці прымяненне рознай метадалогіі 

пры падліку чытацкай актыўнасці насельніцтва ў Беларусі і большасці краін 

ЕС. Так, у Беларусі статыстыка абапіраецца на ацэнку колькасці кнігавыдач 

на аднаго чытача, у той час як у большасці дзяржаў ЕС ацэньваецца 

колькасць кнігавыдач на душу насельніцтва [33, с. 50]. Істотнай акалічнасцю 

правядзення параўнаўчых даследванняў у 1990-я гг. з‘яўляеца таксама і тое, 

што гэты перыяд характарызаваўся высокай дынамічнасцю і значнымі 

зменамі ў прынцыпах уладкавання культурна-грамадскага жыцця абедзьвюх 

краін [33, с. 48]. 

У працы выкарыстоўваліся таксама гісторыка-сістэмны, гісторыка-

параўнаўчы і гісторыка-генетычны метады даследавання. Выкарыстанне 

гісторыка-сістэмнага метада забяспечыла магчымасць разгляду шэрагу з‘яў і 

падзей у якасці адзінай сістэмы з вызначэннем іх унутраных і вонкавых 

сувязяў, структуры і функцый. Прымяненне гісторыка-параўнаўчага метада 

дазволіла ажыццяўляць правядзенне неабходных паралеляў і параўнанняў, 

такім чынам раскрываючы сутнасць з‘явы і выяўляючы яе месца ў сістэме 

каардынат. Выкарыстанне гісторыка-генетычнага метада забяспечыла 

магчымасць ваяўлення каранѐў і прычын фармавання і эвалюцыі канкрэтных 

феноменаў і з‘яў.  

Такім чынам, метадалагічным падмуркам магістарскай работы, 

забяспечыўшым сістэмнасць і цэласнасць работы, стала прымяненне 



комплекснага аналізу, уключыўшага ў сябе як традыцыйныя, так і сучасныя 

метады даследвання, спалучыўшы выкарыстанне як агульнанавуковых 

метадаў даследвання, так і метадаў, характэрных для даследванняў у галіне 

культуралогіі, гісторыі і філасофіі. Ключавымі прынцыпамі даследвання сталі 

прынцып гістарызму і аб‘ектыўнасці. Распрацоўка тэмы даследвання ў 

апірышчы на акрэсленых прынцыпах, падыходах і метадах, дазволіла 

забяспечыць вырашэнне пастаўленых даследчыцкіх задач. 



Глава ІІ. ФЕНАМЕН БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКАГА КУЛЬТУРНАГА 

ПАМЕЖЖА Ў КАНЦЫ ХХ-ПАЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

2.1. Фарміраванне беларуска-польскага культурнага дыялога ў 

1990 - я гады 

Важным аспектам вывучэння і аналізу беларуска-польскіх культурна-

гуманітарных адносін з‘яўляецца правядзенне абгрунтаванай перыядызацыі, 

палягаючай на выяўленні характарыстык і асаблівасцяў кожнага з перыядаў. 

У прыватнасці, В. Шадурскі раздзяліў беларуска-польскія дачыненні ў 

культурна-грамадскім кантэксце ў пасляваенны час на наступныя перыяды: 

першы этап -1945-1954 гг., другі этап – 1955-1980 гг., трэці этап – 1980-1984 

гг., чацвѐрты этап – 1985-1989 гг., пяты этап – 1989-1991 гг., шосты этап – 

1991-1997 гг., сѐмы этап – з 1997 г. цяперашняга часу (2000 г.) [74, с. 63].  

Беларуска-польскія стасункі ў савецкі ці сацыялістычны час былі 

абмежаваныя моцна цэнзураваным і кантраляваным культурным абменам [62, 

с. 213]. Што датычыцца перыяду незалежнасці Беларусі, які пачынаецца з 

1991 г., то ѐн налічвае ўжо 27 год і можа быць выдзелены як асобны вялікі 

адрэзак часу ў гісторыі сучасных беларуска-польскіх адносін.  

Мы пачнем наш разгляд пытання аб фарміраванні беларуска-польскага 

культурнага дыялога з канца 80-х - пачатку 90-х гадоў ХХ ст. і засяродімся 

спачатку на найбольш значных грамадска-палітычных падзеях і працэсах, 

што паўплывалі на культурны чыннік беларуска-польскіх адносін.  

У красавіку 1989 г. упершыню ў практыцы супрацоўніцтва паміж 

Польскай аб‘яднанай рабочай партыі (ПАРП) і Камуністычнай партыі 

Беларусі (КПБ) была падпісана Праграма прамога супрацоўніцтва паміж ЦК 

КПБ і ЦК ПАРП. Праграма прадугледжвала сярод іншага пашырэнне 

культурных сувязяў паміж творчымі саюзамі, прафсаюзамі, моладзевымі 

арганізацыямі, СМІ, садзейнічанне турызму і ўзаемным паездкам грамадзян 

па прыватных запрашэннях [64, с. 179-180]. 

Новыя рысы ў двухбаковых адносінах, у тым ліку ў галіне культуры, 

пачалі праяўляцца разам з фармаваннем у жніўні 1989 г. у Польшчы 

кааліцыйнага некамуністычнага ўрада на чале з прадстаўнікамі руху 

―Салідарнасць‖. У сакавіку 1990 г. польская дэлегацыя на чале з маршалкам 

Сейма А.Стэльмахоўскім наведала Мінск, дзе мела сустрэчу са Старшынѐй 

Вярхоўнага Савета БССР М.Дземянцеем, падчас якой польскі прадстаўнік 



падкрэсліў неабходнасць захавання і пагляблення традыцыйных двухбаковых 

сувязей у гаспадарчай і культурнай сферах [64, с. 180-181].  

―Аксамітныя‖ рэвалюцыі ў краінах Цэнтральнай Еўропы паклалі 

пачатак новаму этапу ў фармаванні двухбаковых культурных адносін. Па 

ініцыятыве польскага боку акцэнт ў культурным супрацоўніцтве павінен быў 

рабіцца не на палітычным, а на мастацкім складніку. Міністэрства культуры 

Польшчы таксама заявіла аб намеры адмовіцца ад фармалізму і параднасці, 

зрабіць больш абмежаванымі і менш фінансава затратнымі такія 

мерапрыемствы як дні культуры і міжнародныя фестывалі. Польскі бок, такім 

чынам, імкнуўся да агульнай дэцэнтралізацыі і пераводу культурнага 

ўзаемадзеяння на камерцыйныя рэйкі. Спрашчэнне ўмоў выязду да мяжу 

абумовіла рост колькасці беларусаў, якія маглі наведаць суседнюю краіну. 

Яны зразумела задавольннялі пераважна свае эканамічныя інтарэсы, аднак 

адначасова маглі азнаѐміцца з культурай і бытам суседняй краіны, а таксама з 

яе мовай і гісторыяй [39, с. 63]. 

Яшчэ да абвяшчэння Беларуссю незалежнасці Польшча пачала 

праводзіць асобную палітыку ў дачыненні да саюзных рэспублік, 

ажыццяўляючы кантакты як з уладамі ў Маскве, так і з кіраўніцтвам ў 

Мінску, Кіеве, Вільні, Рызе, Таліне і Кішынѐве. Гэтыя адносіны былі блізкія 

да дыпламатычных. Такім чынам, польская палітыка прыняла выгляд 

двухузроўневасці (―двухкаляѐвасці‖; ―dwutorowości‖), калі Варшава 

напярэдадні распаду СССР усталявала з шэрагам савецкіх рэспублік стасункі 

новай якасці [68, с. 195]. 

Пачатак міждзяржаўных беларуска-польскіх адносін адбываўся даволі 

складана. І гэта датычылася не толькі палітычных і тэрытарыяльных 

праблем. Падчас візіту польскага міністра замежных спраў Кшыштафа 

Скубішэўскага ў Мінск ў кастрычніку 1990 г. ѐн абмеркаваў са Старшынѐй 

Вярхоўнага Савета БССР М.Дземянцеем і міністрам замежных спраў БССР 

П.Краўчанкам пытанні жыцця беларускай меншасці ў Польшчы і польскай 

меншасці ў Беларусі [33, с. 71]. 

У гэты час у беларускім грамадстве мелася пэўная незадаволенасць 

становішчам беларускай меншасці ў Польшчы. Асаблівае абурэнне выклікала 

спаленне на Беласточчыне некалькіх праваслаўных цэркваў [11, с. 301]. Гэта 

выклікала дэманстрацыю, прымеркаваную да прыезду ў Беларусь 

К.Скубішэўскага, удзельнікі якой патрабавалі перастаць ставіцца да 

беларусаў Польшчы як да ―грамадзян трэцяй катэгорыі‖. Рэакцыя на вынікі 



візіту К.Скубішэўскага ў Мінск знайшла адлюстраванне на старонках 

польскага друку. Так, на вокладцы часопіса ―Plus‖ была змешчана карта 

памежжа дзвюх дзяржаў, а з беларускага боку – выява ―Пагоні‖ з вершнікам, 

заносячым ногі над Беласточчынай [13, с. 100]. 

Культурна-палітычная праблематыка давалася ў знакі і ў наступныя 

гады. Летам 1991 г. польскі бок быў вымушаны адклікаць генеральнага 

консула Т.Мысліка з Мінска ў сувязі з тым, што апошні без узгаднення з 

беларускім МЗС наведаў пасяджэнне суда, на якім разглядаўся іск старшыні 

Саюза палякаў Беларусі да газеты ―Літаратура і мастацтва‖ аб распальванні 

нацыянальнай варожасці, што было ўспрынята беларускім бокам як 

умяшанне ва ўнутраныя справы [68, с. 195]. 

У 1992-1994 гг. прадстаўнікі польскага дыпламатычнага корпусу каля 

20 разоў наведвалі Гарадзеншчыну з мэтай вывучэння праблем польскай 

меншасці і аддання даніны памяці ахварям войнаў. У сувязі з тым, што 

большасць такіх візітаў ажыццяўлялася без узгаднення з беларускім бокам і 

без яго ўдзелу, у сакавіку 1994 г. Гарадзенскі аблвыканкам звярнуўся да 

Міністэрства замежных спраў Беларусі з просьбай разам з кіраўніцтвам 

пасольства Польшчы ў Беларусі выпрацаваць механізм падрыхтоўкі і 

ажыццяўлення такіх візітаў, якім выключаў магчымасць непаразуменняў [12, 

с. 295-296]. 

У сакавіку намеснік старшыні Савета міністраў Беларусі М.Дзямчук 

накіраваў у адрас міністра адукацыі Польшчы А.Лучака ліст, у якім 

адзначалася ―сур‘ѐзная заклапочанасць вельмі нізкім узроўнем 

распаўсюджвання вывучэння беларускай мовы‖ беларусамі Польшчы, 

―асабліва ў месцах іх кампактнага пражывання‖. У лісце адзначаўся, што 

наяўнасць толькі 3 ліцэяў на 300 тыс. беларусаў ―кажа сам за сябе‖ [9 дорняк 

дісс ]. 

10 кастрычніка 1991 г. Беларуссю і Польшчай была падпісана 

Дэкларацыя аб добрасуседстве, узаемапаразуменні і супрацоўніцтве, якая 

дазваляла мясцовым уладам працаваць над стварэннем грамадзянска-

прававых умоў, якія б акрэслівалі контуры трансгранічнага супрацоўніцтва, 

што мела асаблівае значэнне для Гродзенскай і Брэсцкай абсласцей з 

беларускага боку і Беластоцкага і Люблінскага ваяводстваў – з польскага. 

Дэкларацыя стала пацверджаннем непарушнасці межаў [23, с. 205]. У 

сакавіку 1992 г. бакі падпісалі Консульскую канвенцыю і Паразуменне аб 

усталяванні дыпламатычных адносін [89, с. 32]. 24 красавіка 1992 г. на 



ўзроўні ўрадаў дзяржаў было падпісана пагадненне аб ключавых задачах 

трансгранічнага супрацоўніцтва, што разам з падпісаннем іншых дакументыў 

адкрыла шлях да стварэння Беларуска-польскай міжнароднай камісіі па 

каардынацыі трансгранічнага супрацоўніцтва [23, с. 205].  

Дагавор аб добрасуседстве і супрацоўніцтве паміж Беларуссю і 

Польшчай быў падпісаны 23 чэрвеня 1992 г., калі Польшчу наведаў старшыня 

Вярхоўнага Савета Станіслаў Шушкевіч. У Варшаве пачало працу беларускае 

пасольства. Першым паслом Беларусі ў Польшчы стаў У.Сянько. Было 

прынята рашэнне аб ператварэнні Генеральнага консульства Польшчы ў 

Мінску ў пасольства, а таксама аб адкрыцці польскіх консульстваў у Гродне і 

Брэсце. Першым паслом РП у РБ стала прафесар Эльжбета Смулкова, 

мовазнаўца, спецыяліст ў галіне беларуска-польскіх адносін. Беларусь са 

свайго боку адчыняла консульскія ўстановы ў Беластоку і ў Гданьску, якія меў 

стаць для краіны ―марскімі варотамі‖ [73, с. 31]. 

На працягу года пасля падпісання дагавора адбылося пяць афіцыйных 

візітаў прадстаўнікоў бакоў у Мінск і ў Варшаву, у тым ліку візіт прэзідэнта 

Польшчы Леха Валенсы ў сталіцу Беларусі ў чэрвені 1993 г. Тым не менш 

паступова двухбаковыя адносіны пачалі станавіцца больш стрыманымі ў 

сувязі з палітычнымі пераменамі ў Беларусі і імкненнем Польшчы да 

ўступлення ў Арганізацыя Паўночнаатлантычнай дамовы [20, с. 114-115; 68, 

с. 196].  

Іншымі важнымі дамовамі, падпісанымі ў гэты перыяд, сталі 

Дэкларацыя ўрадаў Беларусі і Польшчы аб супрацоўніцтве ў галіне культуры, 

навукі і адукацыі (1992 г.) і Пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне турызму 

(1993 г.). У 1993 г. была створана двухбаковая кансультацыйная камісія па 

справах гісторыка-культурнай спадчыны, задачай якой з‘яўлялася павышэнне 

эфектыўнасці арганізацыі культурных сувязяў і падрыхтоўкі адпаведных 

рэкамендацый для ўрадаў дзвюх краін. 

У сакавіку 1995 г. бакамі была падпісана дамова аб супрацоўніцтве і 

ахове гісторыка-культурнай спадчыны [12, с. 32]. Таксама ў 1995 г. была 

падпісана дамова аб супрацоўніцтве ў галіне культуры, навукі і адукацыі 

[59A, с. 64]. Апошняя дамова стала вынікам сустрэчы 27-28 лістапада ў 

Варшаве прэм‘ер-міністраў М.Чыгіра і Ю.Алексы [44, с. 408]. 

У 1996 г. беларускі кабінет міністраў накіраваў у адрас Адміністрацыі 

Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прапанову аб развіцці міжнароднага турызму 

з выкарыстаннем матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей 



Беларусі. Прапанова прадугледжвала выдзяленне на тэрыторыі краіны пэўнай 

колькасці рэгіѐнаў, у межах якіх нізіраецца канцэнтрацыя важных 

гістарычных аб‘ектаў. У выніку было выдзелена 8 такіх рэгіѐнаў, 4 з якіх 

аб‘ядноўвала тэрытарыяльная і гістарычная блізкасць з Польшчай [17]. 

Важнае значэнне мела развіццѐ беларуска-польскага трансгранічнага 

супрацоўніцтва. На першым этапе кантактаў паміж зацікаўленымі бакамі 

праводзіліся сустрэчы, кансультацыі, ажыццяўляўся абмен інфармацыяй па 

пытаннях культурнага, гуманітарнага і гаспадарчага ўзаемадзеяння. Пасля 

юрыдычнага афармлення канкрэтных дамоўленасцяў бакі пераходзілі да іх 

практычнай рэалізацыі. Больш эфектыўнаму ўвасабленню ініцыятыў 

садзейнічалі рэгулярныя сустрэчы кіраўнікоў і прадстаўнікоў адміністрацый 

памежных раѐнаў [13, с. 103-104].  

З 1992 г. Беларусь, Україна і Польшча абмяркоўвалі магчымасці 

стварэння еўрарэгіена ―Буг‖, але ў 1995 г. пры падпісанні дамовы аб 

арганізацыі рэгіѐна беларускі бок устрымаўся ад удзелу ў прекце. Тым не 

менш, у 1998 г. беларускімі ўладамі было прынятае станоўчае рашэнне 

адносна ўдзелу Беларусі ў праекце. З польскага боку еўрарэгіен уключыў 

гміны Свентакшыскага, Любельскага, Мазавецкага і Падкарпацкага 

ваяводстваў. У чэрвені 1996 г. еўрарэгіен далучыўся да Еўрапейскай 

супольнасці памежных рэгіенаў [23, с. 207]. 

Атрыманне незалежнасці былымі саюзнымі рэспублікамі СССР і 

агульныя грамадска-палітычныя пераўтварэнні ў краінах Цэнтральнай і 

Усходняй Еўропы карэнным чынам змянілі геапалітычную сітуацыю ў цэлым 

і для кожнай з дзяржаў у прыватнасці. Шэраг палітычных і грамадскіх 

дзеячаў Польшчы надавалі вялікае значэнне паўставанню незалежных 

дзяржаў на ўсходніх межах Польшчы. Ежы Гедройц, польскі публіцыст, 

заснавальнік і рэдактар грамадска-палітычнага часопіса ―Культура‖, 

выдаванага ў Парыжы (1947-2000 гг.), адзначаўу сваѐй аўтабіяграфіі, што 

пытанне незалежнасці Беларусі, як і пытанне незалежнасці Украіны і Літвы, 

мае вялікае значэнне для Польшчы [67, с. 79].  

З 1970-х ―Культура‖ Е.Геройца была адной з найважнейшых крыніц 

інфармацыі аб Беларусі ў Заходняй Еўропе. У перыяд з 1993 г. па 2000 г. у 

выданні было змешчана больш за 80 артыкулаў аб Беларусі, хаця аніводнага 

нумара, цалкам прысвешанага краіне, так і не выйшла. Калі да 1996 г. 

―Культура‖ засяроджвалася на пытаннях грамадска-культурнага жыцця ў 

Беларусі, то пасля галоўная ўвага стала ўдзяляцца польскай усходняй 



палітыцы і незалежнасці Беларусі. Заслуга Е.Гедройца палягала і ў тым, што 

нават ва ўмовах адсутнасці дзяржаўнай незалежнасці і саветызацыі культуры, 

інтэлектуал разглядаў Беларусь з пазіцыі яе суб‘ектнасці. Е.Гедройц меркаваў, 

што Польшча, развіваючы стасункі з Расіяй і Нямеччынай, мае паслядоўна 

падтрымліваць незалежнасць Беларусі, Літвы і Украіны і шчыльна 

супрацоўнічаць з імі, разглядаючы адначасова такую палітыку і ў якасці 

ўзмацнення польскіх пазіцый у дыялогу з расійскімі і нямецкімі партнерамі 

[67, с. 78].  

 Як адзначалася, асновай двухбаковых адносін Беларусі і Польшчы стаў 

падпісаны 23 чэрвеня 1992 г. Дагавор аб добрасуседстве і супрацоўніцтве, у 

якім гарантаваліся правы беларускай меншасці ў Польшчы і польскай 

меншасці ў Беларусі (арт. 15-20). Дагавор, падпісаны з Беларуссю, стаў для 

Польшчы адным шэрагу дагавораў такого фармату, які Польшча падпісвала з 

суседзямі. Першая амбасада Рэспублікі Беларусь была арганізавана ў 

Варшаве [85, с. 131]. Тым не менш, Беларусь была апошнім суседам 

Польшчы, з якім было падпісана дамова. Раней падобныя дамовы былі 

падпісаны Польшчай з Чэхаславаччынай, Літвой, Украінай, Расіяй, 

Нямеччынай. У дачыненні да правоў меншасцяў дамовы прадугледжвалі 

выкананне падпісантамі абавязкаў у дачыненні меншасцяў у адпаведнасці з 

міжнароднымі і еўрапейскімі нормамі і павагу да правоў меншасцяў, права 

кожнага грамадзяніна самастойна вызначаць сваю нацыянальнасць, абавязак 

усіх грамадзян адпаведнай дзяржавы незалежна ад нацыянальнай 

прыналежнасці дзейнічаць у адпаведнасці з заканадаўствам краіны 

пражывання [77, с. 114]. 

Важным аспектам беларуска-польскіх адносін былі пытанні, звязаныя з 

пражываннем беларускай меншасці ў Польшчы і польскай у Беларусі. 

Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь стала галоўным законам маладой 

дзяржавы, фармулюючы, у тым ліку, прынцыпы ўзаемаадносін і правы 

нацыянальных меншасцяў, пражываючых у Рэспубліцы Беларусь. Сярод 

іншага Канстытуцыя гарантавала грамадзянам магчымасць захавання 

ўласнай нацыянальнай свядомасці (арт. 50.1), выбара роднай мовы, яе 

выкарыстання і выхавання дзяцей на гэтай мове (арт. 50.3).  

Як і ў Рэспубліцы Беларусь, у Рэспубліцы Польшча, ключавым 

дакументам, які рэгулявала пытанні жыццядзейнасці нацыянальных 

меншасцяў стала канстытуцыя. У адпаведнасці з артыкулам 35, Польшча 

гарантавала польскім грамадзянам, якія належалі да нацыянальных і 



этнічных меншасцяў, свабоду захавання і развіцця ўласнай культуры, у тым 

ліку праз стварэнне ўласных адукацыйных і культурных устаноў, а таксама 

ўстаноў, дзейнасць якіх скіроўваецца на захаванне рэлігійнай 

самаідэнтыфікацыі і вырашэнне пытанняў, што датычуцца развіцця ўласнай 

нацыянальнай культуры [85, с. 127]. 

Прававым дакументам, які стаў падмуркам міжнароднага культурнага 

супрацоўніцтва Беларусі, стаў Закон ―Аб культуры ў Беларускай ССР‖ 

(дапоўнены ў рэдакцыі ад 4 чэрвеня 1991 г.). У Законе падкрэслівалася 

імкненне адмовы ад класавых падыходаў, пачатку перабудовы культурнай 

сферы на падставе агульначалавечых каштоўнасцяў, выкарыстаннянормаў і 

практык, адпавядаючых прынятым міжнародным абавязальніцтвам [63, с. 32].  

У 1991-1992 гг. сувязі Беларусі з суайчыннікамі за мяжой 

ажыццяўляліся ва ўмовах адсутнасці адзінага каардынацыйнага цэнтра. 

Кожнае міністэрства і ведамства рэалізоўвала адпаведныя захады выключна ў 

рамках уласнага профілю і накірунку дзейнасці. Тым не менш, 31 траўня 1993 

г. пастановай Савета Міністраў была зацверджана Дзяржаўная праграма 

―Беларусы ў свеце‖, а Міністэрства замежных спраў атрымала даручэнне 

аказваць метадычную і практычную дапамогу таварыствам беларускай 

культуры за мяжой у іх культурна-асветніцкай дзейнасці, а таксама 

садзейнічаць правядзенню мерапрыемстваў па ўзмацненню кантактаў з 

беларускай дыяспарай. У дзяржаўным бюджэце 1994 г. прадугледжвалася 

мэтавае фінансаванне праграмы ―Беларусы ў свеце‖. У 1994 г. быў створаны 

Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культур [73, с. 33-34]. 

Адной з ключавых задач культурнай дыпламатыі незалежнай 

беларускай дзяржавы мела стаць пашырэнне аб‘ѐмаў супрацоўніцтва з 3-

мільѐннай беларускай дыяспарай, якая, па ацэнках спецыялістаў налічвала 

каля 200 суполак, з якіх 18 размяшчаліся ў Польшчы. Беларускі даследчык 

М.Масюкоў падкрэслівае неабходнасць праводзіць паслядоўную палітыку 

сістэмнага вывучэння і выкарыстання спадчыны славутых землякоў, якія 

сваѐй дзейнасцю заслужылі пашану не толькі з боку беларускіх нашчадкаў. У 

выпадку беларуска-польскіх дачыненняў такімі гістарычнымі постацямі былі 

Адам Міцкевіч, Тадэвуш Касцюшка, Ігнат Дамейка і інш., пра што 

гаварылася ў раздзеле 1.1. М.Масюкоў таксама адзначаў важнасць апекавання 

лѐсам вайсковых пахаванняў [43, с. 227]. 

З 1990-х гг. пачалі развівацца кантакты паміж беларускімі і польскімі 

гарадамі. У 1992 г. Мінск і Лодзь падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве, у 



якім замацоўваліся асноўныя прынцыпы двухбаковага ўзаемадзеяння: абмен 

дэлегацыямі; абмен інфармацыяй; садзеянне справавому, гаспадарчаму і 

гандлеваму супрацоўніцтву; правядзенне нааснове ўзаемнасці працы па 

азнаямленні з культурай, традыцыямі і жыццей горада-пабраціма і народа 

краіны з прыцягненнем насельніцтва, грамадскасці, грамадскіх устаноў і 

арганізацый. Неўзабаве пасля падпісання пагаднення адбыліся візіт старшыні 

Мінгарвыканкама ў Лодзь і мэра Лодзі ў Мінск [36, с. 96]. 

У кантэксце выбудоўвання двухбаковых культурных адносін паміж 

Беларуссю і Польшчай важным аспектам было наладжванне супрацоўніцтва 

ў галіне сумеснага вывучэння і аналізу супольнай гісторыі. Пачаткам 

сістэмнага супрацоўніцтва ў гэтым накірунку стала сустрэча беларускх, 

літоўскіх, польскіх і ўкраінскіх гісторыкаў 28 красавіка – 6 траўня 1990 г. ў 

Рыме. Удзельнікі сустрэчы атрымалі аўдыенцыю ў Яна Паўла II; прыйшлі да 

прызнання таго, што гісторыя Рэчы Паспалітай Абодвух Народаў з‘яўляецца 

агульнай спадчынай 4 нацый; сфармавалі Камітэт па даследваннях Беларусі, 

Літвы, Польшчыі Украіны. Кожная краіна была прадстаўлена ў камітэце 3 

прадстаўнікамі: Беларусь – Адамам Мальдзісам, Анатолем Грыцкевічам і 

Вітаўтам Кіпелем (Нью-Джэрсі); Літва – Юозасам Тумелісам і Вітаўтасам 

Меркісам; Польшча – Чэславам Мілашам, Анджэем Каміньскім і Ежы 

Клячоўскім; Україна – Яраславам Ісаевічам, Яраславам Пяленскім і 

Амельянам Прыцакам (Кэмбрыдж). У якасці тэм для далейшых сустрэч, што 

мелі па чарзе адбывацца ў 4 краінах (Люблін, Камянец-Падольскі, Пінск, 

Трокі), быў выбраны шырокі спектр гістарычных пытанняў краін-удзельніц, 

іх узамаадносін, а таксама развіццѐ адраджэнскіх рухаў у апошніх 

дзесцігоддзі [79, с. 381]. 

На канферэнцыі быў абмеркаваны шэраг пытанняў, якія датычыліся 

двух- і шматбаковых адносін паміж краінамі-удзельніцамі. Былі ўзнятыя і 

неадназначныя аспекты гістарычнага і бягучага ўзаемадзеяння дзяржаў і 

народаў. Так, падчас свайго выступлення Сакрат Яновіч адзначыў, што, 

нягледзячы на 500-гадовую супольную гісторыю, сярэднестатыстычна паляк 

практычна нічога не ведае аб Беларусі, а польскі патэрналізм і спроба 

пераканаць беларусаў у іх ―польскасці‖ абражаюць беларусаў. У той час як 

польскія даследчыкі выказвалі меркаванне, што гістарычна працэс 

паланізацыі ва ўсходніх суседзяў меў добраахвотны характар, прадстаўнікі 

Беларусі, Літвы і Украіны падкрэслілі прымусовы характар з‗явы і адзначылі 

ў якасці механізмаў прымусу касцѐл, дзяржаўныя і ўрадавыя колы [79, с. 385]. 



Значную ролю ў развіцці і паглыбленні двухбаковых культурна-

гуманітарных адносін адыгрывалі вобласці і рэгіѐны, якія знаходзіліся на 

памежжы, у першую чаргу Гродзенская і Брэсцкая вобласці. Культурна-

гуманітарныя кантакты Магілѐўскай і Гомельскай абласцей з Польшчай былі 

найменш інтэнсіўнымі, знаходзячы праяўленне пераважна ў выпадку сустрэч 

афіцыйных асоб і прадстаўнікоў бізнэс-колаў. Адначасова ключавую ролю 

адыгрывалі дзяржаўныя органы. У пачатку 1990-х гг. працягвалі 

падтрымлівацца формы культурнага супрацоўніцтва, якія атрымалі развіццѐ ў 

папярэдні час. Яны былі прадстаўлены разнастайнымі фальклорнымі 

мерапрыемствамі, музычнымі фестывалямі, Днямі культуры. Апошняя форма 

атрымала вялікае распаўсюджанне ў савецкі час і была асабліва характэрнай 

для памежжа [12, 294-296]. 

У лістападзе 1994 г. адбыўся візіт старшыні Вярхоўнага Савета РБ 

Мечыслаў Грыба ў Польшчу. Ён правѐў сустрэчы з прэзідэнтам Лехам 

Валенсам, прэм‘ер-міністрам Вальдэмарам Паўлякам, міністрам замежных 

спраў Анджэем Аляхоўскім, маршалкамі Сейма і Сената. а таксама з 

прадстаўнікамі парламенцкіх клубаў. На сустрэчах ключавая ўвага была 

ўдзелена пытанням гаспадарчага і парламенцкага супрацоўніцтва, 

супрацоўніцтва ў фармаце Вышаградскай групы, жыцця нацыянальных 

меншасцяў, культурнага і навуковага абмену [44, с. 406]. 

У студзені 1994 г. падчас сустрэчы пасла Беларусі ў Польшчы У.Сянько 

з міністрам замежных спраў Польшчы А.Аляхоўскім беларускі дыпламат 

адзначыў, што Беларусь у цэлым не задавальняе ўзровень узаемадзеяння ў 

галіне культуры, назваўшы недапушчальнай сітуацыі, калі большасць палякаў 

мае цьмянае ўяўленне аб культуры суседняй Беларусі. Са свайго боку польскі 

міністр прызнаў, што для большасці польскіх грамадзян беларуская культура 

сапраўды асацыюецца, ў першую чаргу, з фальклорам, што з‘яўляецца 

спрашчэннем [21]. 

У сярэдзіне 1990-х гг. працягвалася назірацца павелічэнне суб‘ектаў 

двухбаковага культурнага супрацоўніцтва. Удзел у развіцці беларуска-

польскіх культурных сувязяў прымалі мясцовые органы дзяржаўнага 

кіравання, грамадскія арганізацыі, камерцыйныя структуры, творчыя 

калектывы, асоные грамадзяне і інш. Былі прадпрыняты захады па 

аднаўленні рэгіянальных і памежных сувязей Беларусі з краінамі 

Цэнтральнай Еўропы, якія былі перарваны пасля распаду ―сацыялістычнага 

блоку‖. У 1995-1996 гг. кіраўніцтвам Гродзенскага аблвыканкама было 



заключана пагадненне аб развіцці памежных гаспадарчых і культурных 

сувязей з уладамі Сувалкаўскага і Беластоцкага ваяводстваў. У сакавіку 1996 

г. Гродзенскі аблвыканкам і аддзел культуры, спорту і турызму ваяводскай 

управы ў Беластоку падпісалі пагадненне аб культурным супрацўніцтве на 

1996-1998 гг. [63, с. 34]. 

Тым не менш, па меркаванні польскай даследчыцы А.Скарупскай, з 

сярэдзіны 1990-х гг. назіралася памяншэнне ўвагі з боку афіцыйнага Мінска 

да жыцця беларускай меншасці. Негатыўным чынам на стасункі паміж 

беларускімі ўладамі і часткай беларускіх арганізацый у Польшчы стала 

палярная ацэнка пераўтварэнняў у краіне, што абумовіла падзелы і 

фрагментацыю ў шэрагах беларускіх культурна-грамадскіх арганізацый у 

Польшчы. А.Скарупска адзначала, што падтрымкай Мінска, хаця і не вельмі 

значная, з беларускіх арганізацый Польшчы карысталася толькі БГКТ [59, с. 

221]. 

Сярэдзіна 1990-х гг. для беларускага жыцця ў Польшчы стала часам, 

калі, з аднаго боку, тэндэнцыі, звязаныя з агульнай актывізацыяй беларускага 

культурна-грамадскага жыцця пачатку дзесяцігоддзя, мелі працяг, а 

беларуская дзяржава аказвала падтрымку беларускім арганізацыям Польшчы 

(у першую чаргу БГКТ), аднак пэўнае ахаладжэнне адносін паміж 

афіцыйным Мінскам і некаторымі арганізацыямі беларускай меншасці было 

расцэнена некаторымі даследчыкамі як праява памяншэння ўвагі да спраў 

беларускай меншасці ў Польшчы. 

Такім чынам, 1990-я гады сталі важным этапам фармавання належнага 

падмурку і нарматыўна-прававой базы для эфектыўнага развіцця культурна-

гуманітарнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Пальшчай ва ўмовах 

станаўлення маладой незалежнай беларускай дзяржавы і дэмакратычных 

перамен у Польшчы. Не пазбаўленыя супярэчнасцяў, міждзяржаўныя 

стасункі ў гэты перыяд выйшлі на новы якасны ўзровень і характарызаваліся 

высокім узроўнем інтэнсіўнасці. 



2.2. Асноўныя тэндэнцыі развіцця двухбаковых культурна-

гуманітарных адносін у пачатку ХХІ ст. 

Як адзначалася вышэй, неад‘емнай часткай двухбаковага 

супрацоўніцтва ў культурнай сферы было інтэнсіўнае культурна-

гуманітарнага ўзаемадзеянне з беларускай меншасцю ў Польшчы і 

рэалізацыя яго патэнцыялу ў разнастайных вымярэннях ў новых умовах. 

Паводле дадзеных перапісу насельніцтва Польшчы 2011 г., беларускае 

насельніцтва краю склала 43 878 чалавекі, паменшыўшыся ў параўнанні з 

перапісам 2001 г. прыблізна на 4 тыс. (у 2001 г. – 47 640). Найбольшую долю 

беларусы складалі ў чатырох паўднева-усходніх паветах Беластоцкага 

ваяводства: 39,2% - у Гайнаўскім павеце, 19,8% - у Бельскім, 3,46% - у 

Семятыцкім, 3,2% - у Беластоцкім. У 12 гмінах ваяводства доля беларусаў 

перавышала 20%, а ў чатырох гмінах (81% у гміне Чыжы Гайнаўскага павета, 

81% у гміне Дубічы Царкоўныя Гайнаўскага павета, 68% у гміне Орля 

Бельскага павета, 84% у гміне Гайнаўка Гайнаўскага павета) доля беларускага 

насельніцтва была большай за 50%. Паводле афіцыфных падлікаў беларуская 

меншасць з‘яўляецца другой найбуйнейшай нацыянальнай меншасцю ў 

Польшчы пасля нямецкай меншасці (144 236 асоб) [85, с. 113]. 

Тым не менш, у пачатку 1990-х г. беларуская меншасць у Польшчы 

была значна большай як па афіцыйных, так і па неафіцыйных падліках. 

Праведзенае ў 1992 г. анкетнае даследванне абапіралася на выяўленні і 

параўнанні колькасці прадстаўнікоў меншасцяў у Польшчы паводле 

афіцыйных дадзеных, паводле меркавання гмінных уладаў і паводле 

меркавання прадстаўнікоў арганізацый меншасцяў. Паводле афіцыйных 

дадзеных (1976 г.) лічба беларусаў акрэслівалася ў 180 тыс. асоб, паводле 

ацэнак гмінных уладаў (1992 г.) колькасць беларусаў складала 76 тыс., а 

паводле ацэнак беларускіх арганізацый (1992 г.) – 400 тыс. асоб. Разам з тым 

польскі даследчык Люцыян Адамчык падкрэслівае, што дадзеныя анкетных 

даследванняў не абапіраліся на самадэкларацыі грамадзян, а афіцыйныя 

звесткі былі часцякам значна скажоныя па палітычных прычынах [77, с. 121]. 

Пэўныя цяжкасці з дакладным вызначэннем колькасці беларусаў у 

Польшчы былі абумоўлены недасканаласцю методык падліку (адсутнічала 

прамое пытанне аб нацыянальнай прыналежнасці), а таксама тым фактам, 

што колькасць беларусаў вызначалася толькі праз статыстыку, якая фактычна 

датычылася толькі праваслаўных. Існаваў таксама і феномен падвоенай, 



няпэўнай альбо рэгіянальнай самасвядомасці сярод шэрагу жыхароў 

беларуска-польскага памежжа [59, с. 214]. 

Пасля цяжкіх для беларускага нацыянальнага жыцця ў Польшчы часоў 

змены грамадска-палітычнай сітуацыі у 1989-1991 гг. дазволілі выправіць 

становішча да лепшага. На пачатку 1990-х гг. у польскіх школах беларускую 

мову вывучалі 3 677 чалавек, а ў беларускіх ліцэях у Гайнаўцы і ў Бельску 

займаліся 630 вучняў. У ліцэі ў Гайнаўцы выкладанне прадметаў вялося на 

польскай мове, аднак 4 гадзіны на тыдзень адводзілася на вывучэнне 

беларускай мовы, літаратуры, культуры і гісторыі Беларусі. Беларуская 

філалогія як спецыяльнасць для славяністаў была ўведзена ў Люблінскім 

універсітэце, а ў Ягелонскім універсітэце выкладаўся курс беларускай мовы 

[25, с. 9].  

Трансфармацыя 1989 г. абумовіла новыя з‘явы ў свядомасці пэўнай 

часткі беларусаў Польчы. Адзначалася ўзрастанне рэлігійнай дзейнасці сярод 

праваслаўнага гарадскога насельніцтва, што адпавядала агульнаму росту 

рэлігійнасці польскага грамадства. Актывізацыя беларускага жыцця ў 

Польшчы грунтавалася таксама на змене пакаленняў у беларускй 

супольнасці. Новае пакаленне, маючы добрую адукацыю і часцяком 

гарадскую прапіску, з‘яўляючыся сведкам ‖Салідарнасці‖, было гатова 

ладзіць беларускае жыццѐ больш актыўна. А.Садоўскі акрэсліў новых 

прадстаўнікоў беларускай меншасці як ―новых беларусаў‖ (як прадстаўнікоў 

інтэлігенцыі, так і прадпрымальнікаў, што ўсталявалі кантакты з Беларуссю і 

падтрымлівалі беларускія арганізацыі Польшчы), уключаючы ў іх лік 

найбольш адукаваных, актыўных і свядомых беларусаў Польшчы, адначасова 

адзначаючы істотны разрыў паміж імі і традыцыйнай часткай беларускай 

супольнасці [187, с. 182-185].  

Беларускія арганізацыі ў Польшчы маглі карыстацца пэўнымі 

датацыямі: у 1990 г. на іх патрэбы было выдзелена 6 млрд. злотых, у 1991 г. – 

больш за 3 млрд. злотых. У Гайнаўцы распачалося будаўніцтва Музея 

беларускай культуры. Для вырашэння пытанняў, звязаных з арганізацыяй 

беларускага нацыянальнага жыцця ў Польшчы, была створана спецыяльная 

камісія пры міністэрстве культуры [25, с. 10]. 

15 сакавіка 1993 г. распачаў дзейнасць Беларускі саюз Рэспублікі 

Польшча (БСРП), які аб‘яднаў шэраг беларускіх грамадска-культурных 

арганізацый. У прыватнасці, у склад БСРП увайшлі Беларускае літаратурнае 

таварыства ―Белавежа‖, Беларускае гістарычнае таварыства (БГТ), 



Праграмная рада ―Нівы‖, Беларускае аб‘яднанне студэнтаў (БАС), Беларускае 

таварыства ―Хатка‖, а таксама палітычная партыя Беларуская дэмакратычнае 

аб‘яднанне (БДА). Па-за межамі Беларускага саюза Рэспублікі Польшча 

засталіся БГКТ, Таварыства беларускай культуры (ТБК) і Саюз беларускай 

моладзі (СБМ). Галоўнымі накірункамі дзейнасці БСРП стаў шырокі спектр 

пытанняў, звязаных з жыццем беларускай меншасці ў Польшчы: ад мясцовых 

пытанняў да пятанняў узаемадзеяння з дзяржаўнымі ўладамі [59, с. 217-218; 

85, с. 117]. 

15 лютага 1991 г. на надзвычайным кангрэсе таварыства ―Польшча – 

Савецкі Саюз‖ было трансфармавана ў ―Таварыства супрацоўніцтва Польшча 

– Усход‖. Адначасова было выказана меркаванне аб неабходнасці стварэння 

асобных для двухбаковага супрацоўніцтва па лініі Польшча – Беларусь, 

Польшча – Расія і Польшча – Україна. У 1991 г. з Таварыства ―Польшча – 

Савецкі Саюз‖ вылучылася група ініцыятараў стварэння ―Таварыства 

Польшча – Беларусь‖ (ТПБ), устаноўчы з‘езд якога прайшоў 21 чэрвеня 1992 

г. У прынятай праграмнай дэкларацыі знайшлі адлюстраванне асноўныя 

прынцыпы і задачы работы арганізацыі: умацаванне двухбаковага 

супрацоўніцтва і дружбы; праца з мэтай узаемнага культурнага і 

матэрыяльнага ўзбагачэння; супрацоўніцтва з грамадскімі арганізацыямі па 

шырокаму спектру пытанняў у мэтах паглыблення беларуска-польскага 

супрацоўніцтва; умацаванне ўзаемадзеяння з ―Таварыствам Беларусь – 

Польшча‖; падтрымка гаспадарчага і гандлѐвага ўзаемадзеяння; адкрытасць 

таварыства для новых удзельнікаў; супрацоўніцтва з ―Таварыствам Польшча 

– Усход‖ [41, Хмял с. 54]. 

У траўні 1991 г. у Мінску прайшоў Першы міжнародны кангрэс 

беларусістаў, па выніках якога была ўтворана Міжнародная асацыяцыя 

беларусістаў. Напрыканцы 1991 г. ўзнікла Польскае беларусістычнае 

таварыства (ПБТ), заснавальнікамі якога сталі прафесары Альберт 

Барташэвіч (Варшава), Аляксандр Баршчэўскі (Варшава) і Міхал Кандрацюк 

(Беласток). На ўстаноўчым сходзе А.Баршчэўскі быў абраны старшынѐй ПБТ. 

У першы ж гож існавання арганізацыі яе ўдзельнікамі сталі 70 польскіх 

навукоўцаў, якія займаліся беларускай праблематыкай. Адной з ключавых 

ініцыятыў ПБТ стала правядзенне штогадовых канферэнцый ―Шлях да 

ўзаемнасці‖ (―Droga ku wzajemności‖). Пры гэтым ПБТ інтэнсіўна 

супрацоўнічала з Міжнароднай асацыяцыяй беларусістаў, Навукова-

асветніцкім цэнтрам імя Ф.Скарыны ў Мінску, Беларускім дзяржаўным 



універсітэтам, Беларускай бібліятэкай імя Ф.Скарыны ў Лондане, Польскім 

інстытутам у Мінску [41, , Хмял с. 62]. 

Беларускімі аб‘яднаннямі Польшчы арганізоўваліся такія 

мерапрыемствы як Фестываль музыкі маладой Беларусі ―Басовішча‖, 

фестываль ―Беларуская песня‖ у Беластоку, Фестываль спяванай песні і 

аўтарскай песні ―Восень бардаў‖, Міжнародны культурны фестываль 

―Сяброўская бяседа‖, ―Свята беларускай культуры‖ у Беластоку, ―Свята 

Купалле‖ у Белавежы, Польска-беларуская літаратурная майстэрня 

―Бязмежжа‖, конкурс паэзіі і процы ―Дэбют‖ [85, с. 118]. 

У пачатку 1990-х гг. таксама пашырылася выкарыстанне беларускай 

мовы на радыѐ. Так, з 13 чэрвеня 1958 г. да 1990-х гг. прысутнасць беларускай 

мовы ў эфіры польскага радыѐ абмяжоўвалася адзінай праграмай ―Беларускі 

магазін‖ працягласцю 15 хвілін, якая выходзіла адзін альбо два разы на 

тыдзень. Пашырэнне прысутнасці беларускай мове знайшло адлюстраванне ў 

з‘яўленні штодзѐннай праграмы на беларускай мове на адыѐ ―Беласток‖ пад 

назнай ―Пад закам Пагоні‖. Акрамя таго раз на тыдзень стаў ажыццяўляцца 

выхад праграмы ―Пажадальная песня‖ [85, с. 118]. 

У студзені 1992 г. на Польскім радыѐ услед за ўтварэннем літоўскай і 

ўкраінскай рэдакцый была ўтворана і беларуская рэдакцыя. Калі да гэтага 

перадачы Польскага радыѐ для слухачоўза ўсходняй мяжой Польшчы вяліся 

на рускай мове, то цяпер польскія суседзі атрымалі магчымасць знаѐміцца з 

навінамі Польшчы на нацыянальных мовах. Працягласць штодзѐнных 

трансляцый радыѐ складала 18,5 гадзін і вялася на 9 мовах: польскай, 

нямецкай, беларускай, літоўскай, украінскай, англійскай, чэшскай, рускай і 

эсперанта. Ключавая задача радыѐ палягала на інфармаванні грамадзян 

суседніх краін аб польскіх падзеях і падрыхтоўкай перадач на польскай мове 

для польскай дыяспары [2, с. 291]. 

10 лютага 1990 г. адбыўся ўстаноўчы з‘езд Беларускага дэмакратычнага 

аб‘яднання (БДА), якое стала адзінай партыяй у Польшчы, створанай 

нацыянальнай меншасцю. У прынятым Статуце ў якасці ключавой мэты 

партыі было адзначана ―замацаванне тоеснасці беларускага народа ў Рэчы 

Паспалітай і абарона яго палітычнага, культурнага. Рэлігійнага і 

нацыянальнага суверэнітэту‖. На кангрэсе былі выбраны кіруючыя органы 

партыў, а таксама прыняты зварот да беларускай эміграцыі і Беларускага 

Народнага Фронту. Тым не менш, партыі не ўдалося дасягнуць значным 

поспехаў на выбарах. Паводле меркавання даследчыкаў, няўдача партыі была 



звязана з тым, што БДА успрымалася ў якасці прадстаўніка плыні 

―Салідарнасці‖, а не ў якасці прадстаўніка ўласна беларускага насельніцтва. 

Нягледзячы на паражэнне на выбарах, беларускія кандыдаты атрымалі 

значную падтрымку з боку выбаршчыкаў [59, с. 218-219]. 

На дадзеным этапе большасць беларусаў Польшчы належыць да 

Польскай аўтакефальнай праваслаўнай царквы і рассяляюцца ў асноўным на 

тэрыторыі двух дыяцэзій: варшаўска-бельскай і беластоцка-гданьскай. 

Польская аўтакефальная праваслаўная царква з‘яўляецца другой 

найбуйнейшай царквой у Польшчы, уключаючы 6 дыяцэзій, 21 дэкана і 243 

парафіі і ахопліваючы 600 тыс. вернікаў. Узаемадачыненні з дзяржавай 

рэгулююцца законам ад 4 ліпеня "Аб адносінах Дзяржавы да Польскай 

аўтакефальнай праваслаўнай царквы". Набажэнствы праводзіліся на 

царкоўнаславянскай мове, а казанні па-польску альбо па-руску [85, с. 124].  

Паводле падлікаў ―Таварыства Польшча – Беларусь‖, намер 

ажыццяўляць шчыльнае культурна-гуманітарнае супрацоўніцтва з усходнімі 

суседзямі, у тым ліку з Беларуссю, дэклараваўся больш за 750 

некамерцыйнымі арганізацыямі Польшчы. Тым не менш, колькасць 

арганізацый, якія насамрэч змаглі рэалізаваць свае намеры, была меншай. 

Каля 400 арганізацый ажыццяўлялі правядзенне альбо ўдзельнічалі 

культурна-асветніцкіх, навукова-даследчых, адукацыйных і іншых 

гуманітарных мерапрыемстваў на рэгулярнай аснове. З гэтах арганізацый 70 

аб‘яднанняў самастойна рэгулярна ладзілі адпаведныя мерапрыемствы [41, 

Хмял с. 58]. 

Дэмакратычныя пераўтварэнні ў Польшчы і станаўленне незалежнай 

Беларусі адкрылі новы этап беларускага жыцця ў Польшчы. У 1991-1994 гг. 

быў адзначаны шматразовы рост інтэнсіўнасці і разнастайнасці праяў 

беларускага культурнага жыцця ў Польшчы, што ўвасобілася ў дзейнасці 

грамадскіх, асветніцкіх, адукацыйных, забаўляльных і іншых фармальных і 

нефармальных аб‘яднанняў і ініцыятыў. 

У пачатку 1990-х гг. больш актыўным і разнастайным стала не толькі 

жыццѐ беларускай меншасці ў Польшчы, але і польскай ў Беларусі. Ужо ў 

1990 г. польскі Сенат, верхняя палата пардамента Польшчы, выступаючы ў 

традыцыйная для сябе ролі апякуна польскай дыяспары за мяжой, вызначыў 

прыярытэтная накірункі супрацоўніцтва з польскай дыяспарай у Беларусі: 

развіццѐ агульнаадукацыйных праектаў, падтрымка польскай культуры і 



спорту, фінансавая падтрымка дзейнасці польскіх арганізацый, падтрымка 

польскага прадпрымальніцтва за мяжой і яго супрацоўніцтва з Польшчай [9]. 

Паводле дадзеных перапісу (2001 г.), польская меншасць у Беларусі 

налічвала 396 тыс. (3,9% у складзе усяго насельніцтва) грамадзян, 

з‘яўляючыся другой буйнейшая меншасцю пасля рускіх. Польскі даследчык 

Ежы Рыхлік звяртае ўвагу на тое, што толькі невялікая частка грамадзян 

Беларусі польскай нацыянальнасці (13,3%) разглядала польскую мову ў 

якасці роднай (у Літве гэты паказчык складаў 84,8%, ва Украіне – 12,5%). 

Большая частка польскай меншасці (294 тыс.) пражывае ў Гродзенскай 

вобласці, складаючы 24,8% жыхароў. У асяроддзі інтэлігенцыі польскай 

нацыянальнасці ў Беларусі назіралася трывалая слабасць поўнасцю свядомай 

і крэатыўнай самаідэнтыфікацыі з польскай нацыянальнасцю. Нягледзячы на 

наяўнасць істотнай колькасці высокаадукаваных асоб, маючых навуковыя 

ступені, сярод прадстаўнікоў польскай меншасці на Гродзеншчыне, толькі 

нязначная іх частка прымае ўдзел у жыцці польскай меншасці [85, с. 129]. 

Калі ў 1988/1989 навучальным годзе польскую мову вывучалі толькі 

980 школьнікаў, то ў 1989/1990 годзе іх колькасць павялічылася больш чым у 

6,5 разоў і склала 6 500 навучэнцаў. У 1989 г. Гродзенскае радыѐ распачало 

штотыднѐвыя трансляцыі перадачы на польскай мове. Пры гэтым 

супрацоўнікі радыѐ абапіраліся на падтрымку Беластоцкага радыѐ і 

тэлебачання, якія выпускалі аналагічную праграму для беларусаў Польшчы. 

У 1990 г. пачала выходзіць двойчы на месяц тэлевізійная праграма ―Голас над 

Нѐманам‖, створаная для польскай меншасці на Гарадзеншчыне. Адначасова 

перадачу маглі глядзець і жыхары Беластоцкага ваяводства [33, с. 72]. У 1990 

г. на базе польскіх культурна-асветніцкіх таварыстваў быў утвораны Саюз 

палякаў у Беларусі (СПБ; Związek polaków na Białorusi). Ключавой задачай 

арганізацыі стала нацыянальнае адраджэнне палякаў у Беларусі праз 

папулярызацыю польскай мовы сярод польскага насельніцтва і аказанне 

падтрымкі ў яе вывучэнні. 

Дынамічна ўзрастала колькасць школ, дзе навучэнцы маглі вывучаць 

польскую мову. Калі ў 1990 г. вывучэнне польскай мовы прапанавалася ў 174 

школах (у тым ліку ў 39 школах у якасці абавязковага прадмета) Беларусі, то 

ў 1993 г. такіх штол было 300 (у тым ліку 81 з абавязковым вывучэннем 

польскай мовы). У 1990 г. вывучэннем польскай мовы ў школах былі 

ахоплены 8 252 вучні, а ў 1993 г. – 14 252 навучэнцаў [81, с. 290]. 



Паступова ў Беларусі пачалі стварацца польскія мастацкія калектывы. 

У 1993 г. у краіне дзейнічалі каля двух дзясяткаў польскіх калектываў песні і 

танца, у тым ліку калектыў песні і танца ―Лехіці‖, які быў уганараваны 

званнем народнага калектыву. У 1992 г. упершыню ў Гродне быў праведзены 

Фестываль польскай песні ў Беларусі. У 1990-1993 гг. пры СПБ паўсталі 

Польскае навуковае таварыства, Таварыства польскіх камбатантаў, 

Беларускае аддзяленне ―Усходняга архіва‖, Клуб моладзі і студэнтаў, 

Таварыства сяброў польскай культуры і іншыя арганізацыі. СПБ праводзіў 

дзейнасць, накіраваную на ахову ў Беларусі месцаў і помнікаў, звязаных з 

польскай нацыянальнай памяццю; праводзіў працу ў мэтах адкрыцця 

памятных шыльдаў жаўнерам Арміі Краѐвай (АК) і ўдзельнікам ваявых 

дзеянняў з польскага боку пад Гродна ў 1939 г., эксгумацыі жаўнераў АК у 

Радуні, шанаванне памяці ахвяр вайны. СПБ таксама планаваў сфармаваць 

каталог аб‘ектаў ―польскай гісторыі і культуры‖ у Беларусі, у адпаведнасці з 

якім павінна была адбывацца іх рэстаўрацыя і аднаўленне. Аб‘яднанне 

планавала арганізоўваць праз такія месцы правядзенне турыстычных шляхоў, 

адчыняць музеі і адкрываць помнікі [81, с. 291]. 

У чэрвені 1992 г. напярэдадні візіту Старшыня Вярхоўнага Савета 

С.Шушкевіча ў прапанавала аказаць СПБ разавую фінансавую дапамогу ў 

памеры 500 тыс. рублѐў на закупку паперы для газеты ―Голас над Нѐманам‖, 

што магло паскорыць атрыманне музеем беларускай культуры горада 

Гайнаўкі дапамогі з боку польскага ўраду. З цягам часу аб‘ѐмы фінансавання 

беларускімі органамі дзяржаўнага кіравання ―Голаса на Нѐманам‖ узрасталі. 

Нарастала таксама інтэнсіўнасць кантактаў беларускай меншасці ў Польшчы 

з польскай меншасцю ў Беларусі. Прыкладам такога супрацоўніцтва стала 

арганізацыя пад патранатам СПБ і Беларускага грамадска-культурнага 

Таварыства (БГКТ) рэгулярнага правядзення па чарзе у Беластоку і Гродне 

навуковай канферэнцыі ―Шлях да ўзаемнасці‖ і фестывалю ―Гродна-

Беласток‖. Адначасова СПБ шчыльна супрацоўнічаў з польскай арганізацыяй 

―Польская грамада‖ (―Wspólnota polska‖), якое займалася фінансаваннем 

будаўніцтва ў Гродне школы з польскай мовай навучання і ―Дома паляка‖ [13, 

с. 100-102]. 

У пачатку 1990-х гг. больш актыўна пачало ажыццяўляцца 

супрацоўніцтва паміж бібліятэкамі. Бела-Падляская бібліятэка і Брэсцкая 

абласная бібліятэка мелі гатоўнасць да больш шчыльнага супрацоўніцтва, 

аднак да 1989 г. падобная ініцыятыва не магла прынесуі поспеху, бо ўсе 



кантакты ажыццяўляліся цэнтралізавана. У 1989 г. пасля візіту дэлегацыі 

Белападляскай бібліятэкі ў Брэст справа рушыла наперад. Акрамя гэтага, да 

сумесных ініцыятыў далучыліся раѐнныя бібліятэкі Іванава і Баранавічаў. У 

прыватнасці, бібліятэкі мяняліся матэрыяламі аб жыцці і дзейнасці 

Напалеона Орды. Драгічынская бібліятэка ажыццяўляла збор матэрыялаў аб 

жыццѐвым і творчым шляху Элаізы Ажэшка. Пінская бібліятэка пачала 

развівацца ў накірунку стварэння сектара польскай літаратуры і краязнаўства 

(3 1992 г.), у чым ѐй дапамогу аказваў СПБ. У 1994 г. быў утвораны 

Рэспубліканскі цэнтр нацыянальных культыр, які спрыяў актывізацыі 

культурнага жыцця і ўзаемаабмена з суседзямі. Дзякуючы рабоце цэнтра ў 

Беларусі раз на два гады сталі праводзіцца Фестывалі нацыянальных культур. 

[Дыс3, с. 100]. На працягу 1990-х гг. польскі бок таксама прымаў рэгулярны 

ўдзел у мерапрыемствах, прысвечаных Дню Перамогі. Штогадова лазіўся 

марафонскі забег Белая Падляска – Брэсцкая крэпасць, удзельнікамі якога 

станавіліся спартоўцы розных узростаў з Беларусі, Польшчы, Украіны і Расіі 

[5, с. 102]. 

Культурнае супрацоўніцтва паміж бакамі набывала разнастайныя 

формы. Двухбаковыя кантакты інтэнсіўна развіваліся ў галіне літаратуры, 

мастацтва, кнігадруку, узаемадзеяння паміж бібліятэкамі, аховы гістарычнай 

спадчыны і інш. У красавіку 1990 г. у Мінску адбыўся першы міжнародны 

фестываль нацыянальных драматычных тэатраў ―Славянскія тэатральныя 

сустрэчы‖, удзел у якім прынялі нацыянальныя драматычныя тэатры 

Беларусі, Польшчы, Балгарыі, Славаччыны, Украіны і Расіі. У сакавіку 1992 г. 

польскія тэатры прынялі ўдзел у Міжнародным фестывале ―Балтыйская 

тэатральная вясна‖ у Гродне. Сумесныя пректы рэалізоўваліся Дзяржаўным 

акадэмічным сімфанічным аркестрам Беларусі і Філармоніяй Лодзі, 

Дзяржаўным камерным аркестрам РБ і Камерным аркестрам РП ―Камерата 

Вістула‖, Дзяржаўным акадэмічным Вялікім тэатрам оперы і балету Мінска і 

Дзяржаўнай операй Лодзі [21]. 

У траўні 1993 г. у Рэспубліканская мастацкай галерэі адкрылася 

выстава сусветна вядомага польскага мастака з беларускага каранямі 

Л.Тарасевіча. Арганізатармі выставы выступілі Міністэрства культуры 

Беларусі, Міністэрства кульутры і мастацтваў Польшчы, Беларускі фонд 

культуры і Саюз мастакоў Беларусі. У лютым 1992 г. Мінск наведалі 

прадстаўнікі мастацкага ўпраўлення Міжнароднага фкстывалю ў г.Торунь 

―Кантакт-94‖ К.Мейснэр і А.Блашчык. У выніку праведзеных сустрэч і працы 



міністэрстваў былі дасягнуты дамоўленасці аб правядзенні Нацыянальным 

акадэмічеым тэатрам імя Купалы гастрольнага турнэ па гарадах Польшчы 

(Варшава, Торунь, Беласток) [9]. 

Актыўную працу ў Беларусі распачаў Польскі інстытут, рашэнне аб 

адкрыцці якога было прынята Міністэрствам замежных спраў Польшчы ад 

1994 г. Ключавымі мэтамі ўстановы сталі ‖распаўсюджванне дасягненняў 

польскай культуры і жыцця, пашырэнне ведаў пра польскую супольнасць 

сярод беларусаў, развіцце кантактаў, абмен вопытам і падтрымка дыялогу 

паміж польскімі і беларускімі прадстаўнікамі навукі, літаратуры, мастацтва, 

кіно, тэатра і музыкі‖. Фактычна адкрыццѐ інстытута адбылося ў 1997 г. 

Беларусь стала 18-ай краінай свету, дзе распачаў дзейнасць Інстытут польскі 

[66, с. 8]. 

Пры інстытуце, які ажыццяўляў сваю дзейнасць пад эгідай амбасады 

Польшчы ў Мінску, быў створаны відэаклуб, дзе двойчы на месяц 

праводзіліся сустрэчы. Інстытутам арганізоўваліся курсы польскай мовы і 

культуры, ладзіліся канцэрты, выставы, навуковыя канферэнцыі і семінары 

[749, с. 64]. Польскі інстытут у Мінску можна разглядаць у якасці 

прадаўжальніка гедройцавай ідэі добрасуседства. У прыватнасці пад эгідай 

інстытута ў Мінску штогод арганізоўваўся конкурс імя Е.Гедройца на 

лепшую журналісцкую работу, прысвечаную беларуска-польскім адносінам 

[67 с. 80]. 

У цэлым узровень абазнанасці польскіх грамадзян аб Беларусі 

працягваў заставацца на невысокім узроўні. Праводзячы цыкл лекцый, 

прысвечаных Беларусі ў Варшаўскім універсітэце, былы пасол Польшчы ў 

Беларусі Эльжбета Смулкова адзначала, што Беларусь заставалася 

малавядомым суседам Польшчы. Паводле даследванняў Т.Фірысюка, у 

Польшчы склаўся шэраг негатыўных стэрэатыпаў аб беларусах. У 

прыватнасці спецыяліст на падставе аналізу польскай прэсы ў цэлым і аднаго 

з найбольш папулярных агульнанацыянальных польскіх выданняў 

―Rzeczpospolita‖ прыйшоў да высновы, што беларусы на старонках прэсы 

падаюцца часцяком як ―няветлівы хамаваты, а часам небяспечны гандляр з 

польскага стадыѐна‖ альбо як ―баязлівы і пазбаўлены годнасці прарасійскі 

чыноўнік, былы камуніст, які ўсѐ яшчэ спадзяецца на вяртанне Саюза‖. 

Публікацыі ―Rzeczpospolita‖, прысвечаныя беларускай праблематыцы, 

часцяком тэндэнцыйна прадстаўлялі беларусаў і беларускую рэчаіснасць. 

Сярод іншага аўтар прыводзіў наступныя стэрэатыпы: калектывізм, 



савецкасць і эгалітарызм беларускага грамадства; разгляд беларускага народу 

ў якасці працягу расійскага; падаванне вобраз беларуса як асобы без 

самасвядомасці і нацыянальнай самаідэнцыфікацыі і інш. [78, с. 146]. 

Т.Фірысюк заўважыў, што некаторыя стэрэатыпы з‘яўляляліся ўжо досыць 

добра ўкаранѐнымі ў польскім грамадстве, у той час як іншыя фармаваліся 

ўжо ў 1990-я гг. праз уздзеянне СМІ. У якасці прыклада аўтар прыводзіў 

рэпартаж Й.Кшэміньскага, паводле якога беларускія дарогі падаваліся як 

жахлівыя, дзяўчыны як лѐгка даступныя, а прастытуцыя і жабрацтва як норма 

жыцця [78, с. 150]. 

Польскі навуковец А.Садоўскі ў сваім даследванні звярнуў увагу на 

асаблівасці самасвядомасці беларускага і праваслаўнага насельніцтва 

Беласточчыны. Паводле правезеных аўтарам падлікаў, каля 53-60% 

праваслаўных Падляшша ідэнтыфікавалі сябе як палякі, беларусамі сябе 

лічылі каля 30%. На падставу аналізу апытанныў і анкет А.Садоўскі прыйшоў 

да высновы, што доля праваслаўных беларусаў паводле самаакрэслення 

з‘яўляецца максімальнай сярод насельніцтва з пачатковай адукацыяй (33,9%) 

і мінімальнай – з няпоўнай вышэйшай (6,7%) і вышэйшай (10,9%). Сярод 

асоб з пачатковай прафесійнай адукацыяй доля склала 17%, сярод грамадзян з 

сярэдняй прафесійнай адукацыяй – 17,6%. У той жа час А.Садоўскі на 

падставе апытанняў робіць выснову аб тым, што для асоб праваслаўнага 

веравызнання Беласточчыны з беларускай самасвядомасцю характэрна 

трывалае злучэнне нацыянальнай і рэлігійнай ідэнтыфікацыі, у той час як для 

асоб праваслаўнага веравызнання рэгіѐна з польскай самасвядомасцю такога 

злучэння не заўважалася [87, с. 192]. 

Афіцыйны Мінск праводзіў у дачыненні да беларускай дыяспары ў 

Польшчы адначасова і палітыку патэрналізму, і палітыку ўтылітарнасці. У 

якасці элементаў палітыкі патэрналізму разлядаліся дзеянні, накіраваныя на 

абарону сацыяльна-эканамічных і палітычных правоў беларускай меншасці ў 

Польшчы, працу па садзеянні захаванні яе культурнай, моўнай і рэлігійнай 

тоеснасці. Ва ўтылітарным вымярэнні дыяспары адводзілася роля 

інструмента ў справе прасоўвання палітычных і гаспадарчых інтарэсаў 

краіны паходжання. Разам з тым, па думку даследчыка, беларуская дзяржава 

пакідала за беларусамі Польшчы магчымасці спрошчанага атрымання 

беларускага грамадзянства, што разшлядалася яе элемент рэпатрыяцыйнай 

палітыкі. Зрэшты, апошнія магчымасць не карысталася попытам сярод 

беларусаў Польшчы [44, с. 108]. 



Такім чынам, акрэслены перыяд характарызаваўся істотным ростам 

колькасці і маштабаў дзейнасці арганізацый, якія падтрымлівалі і 

ўдзельнічалі ў развіцці культурнага жыцця арганізацыя польскай меншасці ў 

Беларусі і спрыялі рэалізацыі разнастайных грамадскіх ініцыятыў у розных 

сферах. 



 

ЗАКЛЮЧЭННЕ 

У выніку працы над праблемай беларуска-польскага культурнага 

памежжа аўтар прыйшоў да наступных высноваў:  

1. Тэарэтычна абгрунтавана праблема беларуска-польскага культурнага 

памежжа з пункту гледжання культуралогіі і міжнародных адносінаў. 

Першапачаткова культура Беларусі фарміравалася і развівалася на 

скрыжаванні язычніцкага тыпу, а пасля на аснове двух тыпаў хрысціянскай 

цывілізацыі – заходняй, рымска-каталіцкай, і ўсходняй, славяна-расійскай, 

візантыйска-праваслаўнай. Знаходзячыся паміж Усходам і Захадам, 

беларускія землі заставаліся прасторай узаемадзеяння розных народаў, моваў, 

веравызнанняў і светапоглядаў, што наўпрост паўплывала на аблічча 

беларускай культуры, адбілася на разуменні розных з'яваў, стыляў паводзінаў 

беларусаў, іх стаўленні да навакольнай рэчаіснасці, у якой заўсѐды 

прысутнічала катэгорыя ―іншага‖. Памежная ідэнтычнасць абумоўлена 

ўстойлівасцю ўзаемных беларуска-польскіх культурных рэфлексіяў. 

Прыналежнасць беларусаў і палякаў ў пэўныя гістарычныя перыяды да 

розных дзяржаўных утварэнняў стала вызначальным чыннікам культурнай 

рэфлексіі памежжа дзьвух народаў. Ахарактарызаваныя аўтарам тэарэтычныя 

падыходы, распрацаваныя беларускімі і польскімі даследчыкамі, т. я. 

заснаваны на комплексе гістарычных, культуралагічных, адукацыйных, 

літаратуразнаўчых і іншых фактараў. Іх рознабаковы аналіз дапаможа 

забяспечыць глыбокае навуковае асэнсаванне праблемы беларуска-польскага 

культурнага памежжа.  

2. 1990-я гады сталі важным этапам фармавання належнага падмурку і 

нарматыўна-прававой базы для эфектыўнага развіцця культурна-

гуманітарнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Польшчай ва ўмовах 

станаўлення маладой незалежнай беларускай дзяржавы і дэмакратычных 

пераменаў у Польшчы. Міждзяржаўныя стасункі ў гэты перыяд выйшлі на 

новы якасны ўзровень і характарызаваліся высокім узроўнем інтэнсіўнасці ў 

галіне культуры і адукацыі. У канцы 1990-х гг. фармат культурнага беларуска-

польскага дыялогу змяніўся і развіваўся пераважна ў межах рэалізацыі 

канкрэтных кропкавых праектаў. Найбольш істотнымі паспяховымі 

накірункамі культурна-гуманітарнага супрацоўніцтва стала ўзаемадзеянне ў 

межах еўрарэгіѐнаў, а таксама супрацоўніцтва паміж нарадамі-пабрацімамі. 

Культурнае супрацоўніцтва паміж бакамі набывала разнастайныя формы. 



Двухбаковыя кантакты інтэнсіўна развіваліся ў галіне літаратуры, мастацтва, 

кнігадруку, узаемадзеяння паміж бібліятэкамі, аховы гістарычнай спадчыны і 

інш. 

3. Выяўлены асноўныя фактары беларуска-польскіх культурных 

дачыненняў у пачатку ХХІ ст. Культурнае беларуска-польскае супрацоўніцтва 

набывала даволі разнастайныя формы і характарызавалася істотным ростам 

колькасці і маштабаў дзейнасці арганізацыяў, якія спрыялі рэалізацыі 

разнастайных грамадскіх ініцыятываў у гуманітарнай сферы. Гэта - развіццѐ 

памежнай інфраструктуры; рэалізацыя сумесных экалагічных праектаў; 

супрацоўніцтва ў сферах аукацыі, культуры і турызму; стварэнне новых 

магчымасцяў для працоўнай дзейнасці жыхароў памежных раѐнаў; захаванне 

ўнікальнага прыроднага комплексу "Белавежская пушча", садзейнічанне 

развіццю міжнароднага турызму ў рамках праекта "Аўгустоўскі канал", 

развіцце еўрарэгіўнаў "Буг" і "Неман" і інш. Унікальнай з'явай і цэнтрам 

навукова-культурнага супрацоўніцтва паміж Беларуссю і Польшчай у 2000-я 

гады стаў Інстытут Польскі ў Мінску. Яго плѐнную дзейнасць можна 

адзначыць у наступных напрамках: культурна-асветніцкая, навукова-

выдавецкая і вучэбна - метадычная.  

4. Прасочана дынаміка культурна-гуманітарных працэсаў на беларуска-

польскім культурным памежжы. Феномен памежнага статусу беларускай 

культуры можна канстатаваць як шматузроўневы: беларусы 

ўзаемадзейнічаюць не толькі з жыхарамі суседніх дзяржаваў, але і з 

прадстаўнікамі іншых рэлігіяў і народаў унутры сваѐй краіны. Этнічныя і 

сацыякультурныя працэсы ў пагранічных рэгіѐнах прадстаўляюць асаблівы 

інтарэс. Пры гэтым вывучэнне спецыфікі культуры пагранічча спрыяе больш 

дасканаламу аналізу гэтых працэсаў як унутры нашай краіны так і на яе 

памежжы. Бікультурнасць - характэрная рэальная з'ява культурнага жыцця і 

адначасова вынік цесных міжнацыянальных беларуска-польскіх сувязяў. 

Культуролагі Беларусі ў сваіх даследаваннях павінны ўлічыць творчасць 

польскіх бікультурных творцаў беларускага паходжання. Толькі тады 

беларуская культура будзе адпавядаць самым высокім патрабаванням 

навуковай паўнаты і аб'ектыўнасці, а вывучэнне міжнацыянальных 

культурных узаемасувязяў набудзе сваю канчатковую завершанасць. На стыку 

культураў становяцца найболей відавочнымі іх асаблівасці, але таксама 

больш інтэнсіўна з‘яўляюцца новыя формы. Памежная культура ў кантэксце 

даследаванняў усѐ больш набывала рысы самастойнага трывалага ўтварэння. 



Памежжа нельга ўспрымаць як маргінальную прамежкавую з‘яву: яна 

характарызуецца пэўнай ўстойлівасцю, спрыяе фарміраванню лакальнай 

ідэнтычнасці. Культура памежжа валодае ўласнай дынамікай развіцця, 

стварае своеасаблівыя ўзоры матэрыяльнай і духоўнай культуры, нараджае 

спецыфічную сімвалічную прастору. У сучасным глабалізаваным свеце 

досвед вывучэння рэгіянальных культураў, іх узаемадзеяння і суіснавання 

адкрывае шлях да высвятлення бягучых этна-рэлігійных супярэчнасцяў, 

праблемаў мультыкультуралізму, а таксама пошуку іх вырашэння. 
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