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СЕКЦИЯ
«ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА
И ДИПЛОМАТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

ЭТНАКУЛЬТУРНАЕ РАЗВІЦЦЁ ПОЛЬСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МЕНШАСЦІ 
Ў 1920-я — 1930-я гг. У РАКУРСЕ ЎНУТРАНАЙ І ЗНЕШНЯЙ ПАЛІТЫКІ СССР

Альховік М. К., Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Нацыянальна-культурнае развіццё этнічных супольнасцяў заўсёды мае быць аб’ектам 
пільнай увагі дзяржаўных органаў, бо забеспячэнне этнакультурных патрэб нацыяналь-
ных меншасцяў адбіваецца на стабільнасці дзяржаўнага ладу і згуртаванасці грамадзян-
скай супольнасці. Ігнараванне натуральных правоў этнічных супольнасцяў прыўносіць 
элемент напружанасці ў адносіны з прадстаўнікамі тытульных нацый, стварае дадатковую 
падставу да выражэння нелаяльнасці дзяржаўнай уладзе з боку нацыянальна свядомых 
этнічных груп, прыводзіць да пагаршэння адносін з замежнымі дзяржавамі.

У 1920-я — пачатку 1930-х гг. у Беларускай ССР пераважала лінія на забеспячэн-
не паступальнага і дынамічнага развіцця польскай нацыянальнай меншасці. У 1930  г. 
налічвалася 22 польскія сельсаветы, у 1931 г. — 27, у 1932 — 29, у 1933 гг. — 40. 
У 1927/1928 навучальным годзе існавала 145 польскіх школ, у 1928/1929 н. г. — 151, у 
1929/1930 н. г. — 156, у 1930/1931 н.г. — 166. Шэраг скрытых рэпрэсіўных кампаній па 
нацыянальнай прыкмеце ў дачыненні да польскай насельніцтва меў эпізадычны характар. 
Улады БССР не выступалі супраць выбару беларускім каталіцкім насельніцтвам поль-
скай самаідэнтыфікацыі, культуры, мовы і школ, але больш арыентаваліся на закладанне 
беларускіх школ, у якіх польская мова выкладалася як прадмет.

У 1932—1934 гг. працэсы паланізацыі былі інтэнсіфікаваныя. Урад БССР 
імкнуўся давесці грамадзянам Польшчы факт спрыяльнай для польскай этнічнай 
супольнасці палітыкі СССР, спрабаваў узмацніць уплыў камуністычнай ідэалогіі 
ў рэспубліцы, змагаючыся з уплывам духоўных асоб. Аднак афіцыйны Менск не 
мог без санкцыі Крамля ўтварыць польскі раён на мяжы з патэнцыяльным ваен-
ным супернікам. Вылучаюцца таксама меркаванні аб уплыве польскага лобі ў Ма-
скве, аб узгодненай дзейнасці Расеі і Польшчы па асіміляцыі беларусаў, імкненні  
Масквы распаліць варожасць у беларуска-польскіх дачыненнях. У любым выпадку у 
лютым 1932 г. Бюро ЦК КП(б)Б звярнулася да ЦК УКП(б) з хадайніцтвам аб тым, каб 
зрабіць Койданаўскі раён нацыянальным польскім, а ў ліпені 1932 г. быў падпісаны да-
гавор аб ненападзенні паміж СССР і Польшчай, г. зн. адбылося пэўнае збліжэнне дзвюх 
дзяржаў пры ўмове неўмяшальніцтва СССР ва ўнутраныя польскія справы (у т. л. 
у дачыненні з беларускім нацыянальным рухам і насельніцтвам «усходніх крэсаў»). 
Паланізацыя паскорылася ва ўмовах паражэння беларускага нацыянальнага праекту 
і захавання папулярнасці ў інтэлектуальных колах ідэі федэравання Беларусі з Літвой і 
Польшчай. Не лішне будзе адзначыць, што постнацдэмаўская партыйна-дзяржаўная эліта 
не разумела адрознення «польскага» і «каталіцкага». 28 студзеня 1934 г. Калегія Нарка- 
масветы БССР вынесла рашэнне павялічыць лік польскіх школ у рэспубліцы па І канцэн-
тры да 285, па ІІ — да 60, па ІІІ — да 10.

Хутка наяўныя тэмпы нацыянальна-культурнага развіцця падаліся небяспечнымі для 
«інтэрнацыяналізму». Пытанне сацыяльнай рэвалюцыі ў Польшчы (а значыць, і неабход-
насць задавальнення культурных патрэб адпаведнай меншасці) страціла актуальнасць. 
Польшча пачала праводзіць знешнепалітычны курс на збліжэнне з гітлераўскай Германіяй 
(пакт аб ненападзе 1934 г.) Гэта прывяло да элімінацыі большасці ранейшых здабыткаў 
этнакультурнай палітыкі, фармальнай зачэпкай чаго быў той факт, што пры правядзенні 
пашпартызацыі насельніцтва Дзяржынскага раёна (былога Койданаўскага) колькасць 
палякаў апынулася меншай у параўнанні з сфальсіфікаванымі дадзенымі, прыведзенымі 
беларускімі камуністамі пры паланізацыі раёна. 24 ліпеня 1934 г. ЦК УКП(б) указаў КП(б)Б 
на «няправільную палітыку і практыку насаджэння ў раёнах і сёлах з бальшынёй беларус- 
кага насельніцтва польскіх школ і прымусовага навучання дзяцей на польскай мове». 
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Пачалося закрыцце польскіх пачатковых, сярэдніх і вышэйшых школ, 
дзіцячых садкоў, культурна-асветных устаноў і перавод іх на беларускую аль-
бо рускую мову. Для легітымацыі новых працэсаў інспіруюцца масавыя зая-
вы вучняў і бацькоў. Рэлігійныя патрэбы каталіцкага насельніцтва ігнаруюцца. 
Перавага аддаецца сучаснай побытавай мове «пашпартных палякаў».  
Ў 1934 г. НК асветы прыняў рашэнне (у якасці часовай меры) арганізаваць польска-
беларускія школы (калі частка дзяцей вучыцца на беларускай мове, рэшта на польскай), 
выдаў загад аб абмежаванні выкладання польскай мовы польскімі і дзвюхмоўнымі 
школамі. Пачалася ліквідацыя нацсаветаў амаль без належнай матывацыі. Пытанні 
развіцця польскай этнічнай супольнасці з розных нагод ігнаруюцца, аналіз яе становішча 
калі і закранаўся, то абмяжоўваўся выняткова канстатацыяй дасягненага росквіту і 
пастаноўкай праблем, якія належала развязаць.

У 1937 г. польскія школы, калгасы, установы, адміністрацыйныя адзінкі абвяшчаюцца 
засяроджаннем замежнай агентуры. Быў ліквідаваны Дзяржынскі раён, польскія сельса-
веты пераведзены на беларускае справаводства ў двухтыднёвы тэрмін, астатнія польскія 
школы пераведзены на рускую альбо беларускую мову. У 1937—1938 гг. была рэпрэсавана 
за дзейнасць на карысць Польшчы значная частка постнацдэмаўскай партыйна-савецкай 
эліты, а таксама каля 20 тыс. палякаў.

Такім чынам, у партыйна-дзяржаўных органах БССР меліся адрозныя канцэпцыі 
задавальнення этнакультурных патрэб польскай нацыянальнай меншасці ў міжваенны 
перыяд. Грамадска-палітычнае жыццё і замежная палітыка самым непасрэдным чынам 
уплывала на дынаміку працэсаў нацыянальна-культурнага будаўніцтва.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАРАЩИВАНИЯ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ СТРАНЫ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
(АРГЕНТИНА, БРАЗИЛИЯ, ВЕНЕСУЭЛА И КУБА)

Андриевский К. П., Белорусский государственный университет

В настоящее время многие страны Латинской Америки демонстрируют устойчивые 
темпы роста. Региональный лидер — Бразилия в краткие сроки сумела преодолеть рецес-
сию, вызванную мировым экономическим кризисом и восстановить развитие экономики.

Рынки этих стран привлекают государства Западной Европы, США, Китай и т. д., 
характеризуются напряженной конкурентной борьбой. Например, основными экономи-
ческими партерами Аргентины и Бразилии, помимо друг друга, являются США, Китай 
и Германия. На венесуэльском рынке лидируют США (несмотря на устойчивую антиаме-
риканскую риторику президента У.Чавеса, эта страна является основным партнером Ве-
несуэлы) и Китай. Главными партнерами Кубы являются Китай (фактически занявший 
место СССР), Канада и Испания.

Как можно заметить, на сегодняшний день в странах Латинской Америки серьезно 
возросло влияние Китая. Например, в Аргентине его позиции упрочились настолько, что 
во время своего президентства Н. Киршнер заявил о ставке на Китай для выхода страны 
из системного кризиса и реиндустриализации экономики, что вызвало серьезные опасения 
у ряда аргентинских аналитиков, начавших выступать за сдерживание азиатской страны.

Экономические отношения Республики Беларусь с государствами Латинской Амери-
ки развивались противоречиво. С одной стороны, получили значительное развитие связи 
с Бразилией и Венесуэлой (в последние годы). Экспорт Беларуси в обе страны достиг 
значительных отметок (в 2009 г. 450 и 231 млн дол. США соответственно). С другой, с 
Аргентиной и Кубой рост товарооборота проходил более низкими темпами, причем Бела-
русь почти всегда имела отрицательное сальдо.

Следует также отметить невысокую диверсифицированность белорусского экспорта, 
преобладание калийных удобрений (Бразилия, отчасти Венесуэла), что делает его уязви-
мым перед лицом внешних факторов. По этой причине экспорт в Бразилию в 2009 г. сни-
зился более чем вдвое по сравнению с 2008 г.




