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Спецыялісты звычайна вылучаюць тры мадэлі дзяржаўнай дыяспаральнай палітыкі: рэпатрыяцыйную, патэрналісцкую і ўтылітарную (ці
прагматычную). Рэпатрыяцыйная палітыка прадугледжвае спрыянне
вяртанню суайчыннікаў на этнічную радзіму. Дзяржаўны патэрналізм
накіраваны на абарону палітычных, сацыяльна-эканамічных правоў дыяспары, захаванне яе культурнай, моўнай, рэлігійнай тоеснасці. Пры
ўтылітарным падыходзе згуртаванні суайчыннікаў за мяжой разглядаюцца ў якасці інструмента знешняй палітыкі дзеля выкарыстання іх патэнцыялу ў прасоўванні палітычных і эканамічных інтарэсаў краіны
паходжання, развіцці двухбаковых адносін, пашырэнні культурнай
прысутнасці ў свеце [1, с. 10—11].
Зразумела, такое падзяленне носіць дастаткова ўмоўны характар, на
самой справе палітычная практыка можа спалучаць элементы некалькіх
мадэляў. Да таго ж выбар стратэгіі ўзаемадзеяння з суайчыннікамі
можа быць абумоўлены шэрагам геапалітычных фактараў. І нават калі
дыяспары не здольныя выступаць у якасці паўнавартасных актораў
міжнародных адносін, то іх роля ў спрыянні сувязям між краінамі
відавочная.
Для палітыкі беларускай дзяржавы ў дачыненні суайчыннікаў,
якія пражываюць ў Польшчы, на наш погляд, найбольш пасуе разумны баланс патэрналізму і ўтылітарнасці. Зрэшты, менавіта такі падыход і пакладзены ў аснову сучаснай дыяспаральнай палітычнай
практыкі Беларусі, зарыентаванай на суседнюю краіну. (Удакладнім,
дзяржаўная міграцыйная палітыка Рэспублікі Беларусь уключае і аблегчаныя магчымасці рэпатрыяцыі суайчыннікаў з замежжа — маецца на
ўвазе спрошчаная працэдура пераходу ў грамадзянства нашай краіны
для беларусаў, а таксама асоб, якія ідэнтыфікуюць сябе, як беларусы, і іх нашчадкаў (кроўных сваякоў па прамой лініі: дзяцей, унукаў,
праўнукаў), якія нарадзіліся за межамі сучаснай тэрыторыі Рэспублікі
Беларусь [2]. Аднак, такая магчымасць не карыстаецца попытам у нашых суродзічаў з Польшчы.)
Пры гэтым падкрэслім, што польскі накірунак карыстаецца асаблівай
увагай адпаведных дзяржаўных устаноў. У прыватнасці, беларускім
урадам была рэалізавана спецыяльная праграма супрацоўніцтва з беларускай меншасцю ў Польшчы пад назвай «Беларусы ў Польшчы ў
2005—2010 гадах». Па меркаванні Паўла Латушкі — былога пасла ў
108

Польшчы і аднаго з ініцыятараў падрыхтоўкі азначанай праграмы —
галоўная мэта дакумента «дапамога і развіццё ды ўзаемнае карыснае
супрацоўніцтва Беларусі і беларускай меншасці ў Польшчы, якія маюць
служыць фармаванню «добрасуседскай паласы» вакол Беларусі і захаванню тоеснасці беларускай меншасці» [3]. Іншымі словамі, дыяспара суайчыннікаў у дадзеным выпадку разглядаецца не толькі ў якасці
аб’екта, але і як патэнцыяльны суб’ект сучаснага палітычнага працэсу.
Распрацавала Праграму Міністэрства замежных спраў Беларусі пры
ўдзеле ведамстваў культуры, адукацыі, інфармацыі, эканомікі, гандлю, Камітэта па справах рэлігій і нацыянальнасцей, Нацыянальнай
акадэміі навук і інш. Сродкі ў сувязі з канкрэтнымі мерапрыемствамі
выдзяляліся з бюджэтаў адпаведных міністэрстваў і ведамстваў, абласных выканаўчых камітэтаў і прадпрыемстваў. Праграма была скіравана
на падтрымку беларусаў у захаванні нацыянальнай і культурнай
самабытнасці, спрыянне нацыянальнай адукацыі на беларускай мове,
супрацоўніцтва навуковых устаноў, якія займаюцца беларускай мовай і арганізацыю курсаў павышэння кваліфікацыі настаўнікаў з Польшчы, якія навучаюць беларускай мове, падтрымку супрацоўніцтва з
прадпрымальнікамі беларускага паходжання і інш. Сімвалічна, што сярод шматлікіх мерапрыемстваў Прграмы — адкрыццё менавіта ў Польшчы першага Беларускага культурнага цэнтра за мяжой [3].
На жаль, паколькі азначаная праграма мела статус дакумента для
службовага карыстання і не была размешчана ў адкрытым друку, матэрыялы аб яе выкананні таксама вельмі скупыя, часта носяць дастаткова агульны характар.
На сённяшні дзень дзяржаўная палітыка ў адносінах да суайчыннікаў,
якія пражываюць у Польшчы, рэалізуецца ў адпаведнасці з Праграмай
развіцця канфесійнай сферы, нацыянальных адносін і супрацоўніцтва з
суайчыннікамі за мяжой на 2011—2015 гады, распрацаванай апаратам
Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў і ўзгодненай Радай Міністраў Рэспублікі Беларусь. Адзначым, што для ажыццяўлення
праграмы ёсць адпаведная прававая база, у прыватнасці, Дагавор
паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча аб добрасуседстве
і супрацоўніцтве ад 23 чэрвеня 1992 г. і шэраг іншых міжурадавых і
міжведамасных пагадненняў (Дэкларацыя Урада Рэспублікі Беларусь
і Рэспублікі Польшча аб супрацоўніцтве ў галіне культуры, навукі і
адукацыі ад 18 лістапада 1992 г.; Пагадненні паміж Урадам Рэспублікі
Беларусь і Урадам Рэспублікі Польшча аб супрацоўніцтве ў галіне
культуры, навукі і адукацыі ад 27 лістапада 1995 г. і аб прызнанні
эквівалентнасці ў вышэйшай адукацыі, раўназначнасці вучоных
ступеняў і ступеняў у галіне мастацтва ад 28 красавіка 2005 г; Пагадненне аб супрацоўніцтве паміж Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь і Міністэрствам нацыянальнай адукацыі і спорту Рэспублікі Польшча ад 28 красавіка 2005 г.) .
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Праграма развіцця канфесійнай сферы, нацыянальных адносін і
супрацоўніцтва з суайчыннікамі за мяжой на 2011—2015 гады складаецца з трох частак. Асобная частка дадзенай праграмы (трэцяя)
прысвечана менавіта арганізацыі ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва з
суайчыннікамі за мяжой і ўключае план адпаведных мерапрыемстваў
[4]. На падставе аналізу дадзенай Праграмы, можна вызначыць наступныя асноўнымі мэты дзяржаўнай дыяспаральнай палітыкі Беларусі ў
адносінах да суайчыннікаў у Польшчы:
1) аказанне падтрымкі ў захаванні і развіцці нацыянальнакультурнай самабытнасці польскіх беларусаў;
2) каардынацыя дзеянняў грамадскіх аб'яднанняў суайчыннікаў у
рэалізацыі імі грамадзянскіх, сацыяльна-культурных і іншых правоў
з улікам нормаў міжнароднага права і ўнутранага заканадаўства
Рэспублікі Польшча;
3) аказанне садзейнічання для ўзаемавыгаднага эканамічнага
супрацоўніцтва грамадскіх аб'яднанняў і суб'ектаў гаспадарання ў
Польшчы з суб'ектамі гаспадарання ў Рэспубліцы Беларусь;
4) стварэнне
эфектыўных
механізмаў
узаемавыгаднага
супрацоўніцтва Рэспублікі Беларусь з суайчыннікамі ў Польшчы, іх
прыцягненне да ўдзелу ў рэалізацыі праграм сацыяльна-эканамічнага
і культурнага развіцця Рэспублікі Беларусь, а таксама ажыццяўленне
комплексу мер па падтрымцы дзейнасці нацыянальна-культурных
аб'яднанняў беларусаў у Польшчы.
Безумоўна, дадзеныя мэты адлюстроўваць спецыфіку дыспаральнай
палітыкі Рэспублікі Беларусь у адносінах да суайчыннікаў у Польшчы,
а менавіта спалучэнне элементаў патэрналізма і ўтылітарнасці.
Дзейнасць па рэалізацыі акрэсленых мэт ажыццяўляецца
Міністэрствам замежных спраў і яго замежнымі ўстановамі,
міністэрствамі
культуры,
інфармацыі,
адукацыі,
апаратам
Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў, рэгіянальнымі
і мясцовымі органамі дзяржаўнага кіравання, грамадскімі аб'яднаннямі
Рэспублікі Беларусь.
Асобна трэба адзначыць створаны ў 2010 г. пры Міністэрстве
культуры Кансультатыўны савет па справах беларусаў замежжа для
каардынацыі сувязей і аказання дапамогі грамадскім арганізацыям
беларускага замежжа з боку дзяржаўных органаў Беларусі. У склад
Кансультатыўнага савета акрамя прадстаўнікоў дзяржаўных органаў
і ведамстваў і некаторых грамадскіх аб'яднанняў (МГА «Згуртаванне беларусаў свету ''Бацькаўшчына''» і Таварыства «Радзіма») ўвайшлі
прадстаўнікі беларускіх суполак шэрагу краін, у тым ліку кіраўнікі найбольш уплывовых арганізацый беларусаў Польшчы [3].
Адным з найболей буйных і доўгатэрміновых праектаў ў
садзейнічанні наладжванню ўзаемавыгадных кантактаў супрацоўніцтва
адміністрацыйных рэгіёнаў рэспублікі са структурамі суайчыннікаў за
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мяжой стаў праект «Адміністрацыйны рэгіён Беларусі — арганізацыя
суайчыннікаў за мяжой». Асноўнай задачай дадзенага праекта
з'яўляецца пабудова канструктыўных адносін з суайчыннікамі за мяжой
пры дыферэнцыяваным падыходзе да кожнай пэўна ўзятай арганізацыі
суайчыннікаў, выкарыстанне яе прадстаўніцкага і інфармацыйнага
патэнцыялу ў інтарэсах Рэспублікі Беларусь з прадстаўленнем
магчымасці арганізацыйным структурам дыяспары ажыццяўляць сваю
дзейнасць, рэалізуючы праекты доўгатэрміновага супрацоўніцтва з
адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі раёнамі-партнёрамі ў Беларусі [5].
Зацікаўленым у Беларусі, праект дае магчымасць не толькі падтрымкі
суайчыннікаў, але і прадвіжэння інфармацыі пра свой адміністрацыйнатэрытарыяльны раён, яго эканамічных і культурных інтарэсах у рэгіёны
прысутнасці арганізацый суайчыннікаў за мяжой, а парой і магчымасці
прамога лабіравання сваіх інтарэсаў. Сведчанне таму аналіз справаздачы
аб ўдзеле Віцебскай вобласці ў рэалізацыі праекта «Адміністрацыйны
рэгіён Беларусі — арганізацыя суайчыннікаў за мяжой» у 2010 г. Справаздача дае ўяуленне аб маштабах супрацоўніцтва Браслаўскага раёна з
таварыствам Браславян з Варшавы. У прыватнасці, у 2010 г. былі праведзены наступныя мерапрыемствы:
— кіраўніцтва раёна аказвала дапамогу ў рэалізацыі праграмных
заданняў для арганізацыі беларуска-польскага лагера «Браслаўскія
ветразі — 2010»;
— ў фэсце традыцыйнай культуры «Браслаўскія паланіцы» прыняў
удзел польскі народны калектыў «Перапёлка», а таксама дэлегацыя таварыства Браславян са старшынёй Кіравання таварыства Браславян у
Варшаве Ўладзіславам Краўчуком;
— у Хаце польскай адбылася сустрэча творчага калектыва з юнымі
браславянамі, падчас якой былі выказаны намеры аб захаванні роднасных сувязяў, польскай мовы, гістарычнай і культурнай спадчыны,
развіцця польскай мовы;
— па ініцыятыве кіравання ГА «СПБ» і дэлегацыі таварыства Браславян з Варшавы, было арганізаваны набажэнства на гарадскіх могілках
горада Браслава, дзе пахаваны польскія салдаты;
— ў Хаце польскай прайшоў выступ групы скаўтаў з Польшчы і
прадстаўнікоў мясцовай польскай дыяспары;
— кіраваннем ГА «СПБ» і таварыствам Браславян праведзена канферэнцыя з дырэктарамі школ раёна, настаўнікамі польскай мовы.
Вынікам канферэнцыі стала прыняцце праграмы сумеснай дзейнасці ў
сферы адукацыі [5].
І гэта далёка не поўны пералік сумесных дзеянняў, адлюстраваных у
згаданай справаздачы.
Апаратам Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў,
Міністэрствам замежных спраў і замежнымі ўстановамі Беларусі,
іншымі зацікаўленымі суб’ектамі аб'яднанні суайчыннікаў у Польшчы
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і іх СМІ забеспячваюцца інфармацыяй пра сітуацыю ў палітычнай,
эканамічнай, сацыяльнай, іншых сферах у Рэспубліцы Беларусь праз
інтэрнэт-сайт Belarus21.by, радыёстанцыю «Беларусь» і спадарожнікавы
тэлеканал «Беларусь ТБ», газету «Голас Радзімы». Рэгулярна праводзяцца розныя тэматычныя курсы і выставы. Так, на працягу апошніх
некалькіх гадоў прадстаўнікі СМІ беларускай дыяспары Польшчы бяруць удзел у выставе «СМІ ў Беларусі». Традыцыйнымі сталі штогадовыя курсы для кіраўнікоў беларускіх творчых калектываў (самадзейных ансамбляў), ажыццяўляючых сваю дзейнасць па-за межамі нашай
краіны, у якіх прадстаўнікі беларускай этнічнай меншасці, пражываючай у Польшчы, таксама сталыя ўдзельнікі [6].
Асаблівую ўвагу дзяржава надае супрацоўніцтву з беларускай нацыянальнай меншасцю, якая найбольш кампактна пражывае ў Падляскім
ваяводстве Польшчы. Па просьбах суайчыннікаў сюды перадаюцца літаратура для школ з беларускай мовай навучання, нацыянальныя
гарнітуры для дзіцячых і сталых творчых калектываў, музычныя прылады, аргтэхніка, відэазапісы пра гісторыка-культурную спадчыну, народныя абрады і сучаснае сацыяльна-эканамічнае жыццё Беларусі,
літаратура пра Беларусь і кнігі беларускіх аўтараў. Гродзенскі аблвыканкам, да прыкладу, штогод выдзяляе фiнансавыя сродкi для арганiзацыi
падпiскi на 30 перыядычных выданняў для Цэнтра беларускай культуры ў Гайнаўцы. Гродзенская абласная навуковая бiблiятэка iмя Карскага
рэгулярна перадае мастацкую лiтаратуру беларускiх аўтараў Беларускаму грамадска-культурнаму аб’яднанню ў Польшчы i бiблiятэцы музея
i Цэнтра беларускай культуры ў Гайнаўцы [7]. Усё пералічанае можна
разглядаць не толькі як маральную і матэрыяльную падтрымку суполак
дыяспары, але і як папулярызацыю праз нашых суайчыннікаў за мяжой
беларускай прадукцыі, пэўную інфармацыю пра сацыяльна-эканамічнае
жыццё Беларусі.
Важнае значэнне мае непасрэдны ўдзел прадстаўнікоў дзяржаўнай
улады ў мерапрыемствах, якія праводзяцца арганізацыямі суайчыннікаў,
паколькі толькі шляхам непасрэднага узаемадзеяння, сустрэч,
перагавораў, абмеркавання складаных пытанняў можна дасягнуць патрэбных вынікаў. Так, напрыклад, падчас камандзіроўкі начальніка
аддзела па справах нацыянальнасцяў і прававой працы апарата
Ўпаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў А. Л. Сасновіча
у Беласток для ўдзелу ў заключных мерапрыемствах XVIII Усепольскага фэсту «Беларуская песня — 2011» адбылася сустрэча беларускай дэлегацыі з кіраўніцтвам Беларускага грамадска-культурнага таварыства Янам Сычэўскім і Валянцінай Ласкевіч. Былі абмеркаваны пытанні дальнейшага ўзаемадзеяння таварыства з апаратам
Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў. Прайшлі сустрэчы з Надзвычайным і Паўнамоцным Амбасадарам Рэспублікі Беларусь
В. А. Гайсенкам, дырэктарам Культурнага цэнтра Рэспублікі Беларусь у
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Рэспубліцы Польшча А. Ю. Каюкам. Былі дасягнуты дамоўленасці аб
каардынацыі дзеянняў замежных устаноў Беларусі ў Польшчы з апаратам Упаўнаважанага па справах рэлігій і нацыянальнасцяў па пытаннях
аказання беларускай дыяспары дапамогі ў пытаннях захавання і развіцці
гісторыка-культурнай спадчыны беларускага народах [8].
Адзначым, што традыцыйна за кошт сродкаў Міністэрства культуры
для ўдзелу ў гала-канцэрце фэсту накіроўваюцца лепшыя творчыя калектывы з Беларусі.
Непазбежна паўстае пытанне аб ступені эфектыўнасці ўсёй
сукупнасці пералічаных вышэй мерапрыемстваў. Вядома, не усе яны дасягаюць сваіх мэт. Так, на нашу думку, патанцыял, якім валодае дыяспара суайчыннікаў у Польшчы, беларускай дзяржавай выкарыстоўваецца
пакуль далёка ў непоўнай меры для пашырэння сваіх палітычных і
эканамічных інтарэсаў на захадзе, для стварэння трывалага пазітыўнага
міжнароднага іміджа, як адной з асноўных мэт дыяспаральнай палітыкі.
Гэтаму замінала і замінае шэраг прычын. Адна з іх — складанае
становішча ў асяродзі самой дыяспары беларусаў ў Польшчы. У лютым 2010 г. старшыня ўпраўлення Беларускага грамадска-культурнага
таварыства ў Польшчы Ян Сычэўскі на пытанне карэспандэнта газеты
«Гродзенская праўда» «якая ў вас галоўная мара?» прызнаўся «каб беларускае асяроддзе ў Польшчы аб’ядналася. На жаль, мы раз’яднаныя як
ніякая іншая меншасць у Польшчы» [9].
Зазначым, што беларусы раз’яднаныя ў тым ліку і па іх палітычных
сімпатыях. Зараз у Польшчы дзейнічаюць паўтара дзесятка грамадскакультурных аб’яднанняў. Згаданае вышэй Беларускае грамадскакультурнае таварыства (БГКТ) старэйшае з іх (створана ў 1956 г.) і найбольш масавае. Шматгадовая дзейнасць БГКТ накіравана найперш на
развіццё беларускай нацыянальнай асветы i культуры, арганізацыю адпаведных мерапрыемстваў (фэсты, агляды фальклорных калектываў,
агульнапольскі фестываль «Беларуская песня» і інш.), якія карыстаюцца вялікай папулярнасцю на Беласточчыне. Таварыства лічыцца
арганізацыяй, лаяльнай палітыцы беларускай дзяржавы. Дарэчы, яго
старшыня Ян Сычэўскі ўшанаваны медалем Францыска Скарыны.
Другое па колькасці аб’яднанне — Беларускі саюз (БС), у адрознені
ад БГКТ, больш палітызванае, дастаткова крытычна ставіцца да
афіцыйнага Мінска. Яго старшыня Яўген Вапа адначасова з’яўляецца
старшынёй управы «Радыё Рацыя» і галоўным рэдактарам тыднёвіка
беларусаў у Польшчы «Ніва».
Зразумела, што і беларускія ўлады найперш падтрымліваюць дзейнасць БГКТ.
У кантэксце сучасных палітычных беларуска-польскіх адносін
не цяжка прадбачыць якая з арганізацый карыстаецца большымі
сімпатыямі афіцыйнай Варшавы. Зрэшты, гэта вынікае з памераў
фінасавання дзейнасці арганізацый беларускай нацыянальнай меншасці
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ў Польшчы. У 2009 г., напрыклад, на азначаныя мэты польскія ўлады
выдзялілі 2 млн. злотых (каля 620 тыс. дол. ЗША); БГКТ з іх атрымала 424 тыс. злотых (каля 130 тыс. дол. ЗША), а БС — 1 163 тыс. злотых
(каля 358 тыс. дол. ЗША). У 2010 г. фінансавнне БГКТ было павялічана
на 90 тыс. злотых (каля 35 тыс. дол. ЗША) [10].
Пэўная непаслядоўнасць і разузгодненасць айчыннай дыяспаральнай палітыкі праявілася ў факце анулявання ў маі 2011 г. Міністэрствам
замежных спраў беларускай візы Яўгену Вапу, які з’яўляецца членам
Кансультатыўнай рады па справах беларусаў замежжа пры Міністэрстве
культуры Рэспублікі Беларусь. Старшыня БС планаваў браць ўдзел у
другім пасяджэнні згаданай Рады, якое адбылося ў Віцебску 9 чэрвеня
2011 г. пад час правядзення Першага фестывалю мастацтваў беларусаў
свету ў рамках «Славянскага базара» і было прысвечана менавіта перспектывам супрацоўніцтва з суполкамі беларускіх арганізацый за мяжой у культурнай, інфармацыйнай, эканамічнай сферах [11].
Такім чынам, відавочна, што культурна-асветніцкая дзейнасць
беларускіх суполак часта становіцца заложнікам беларуска-польскіх
палітычных непаразуменняў.
Важны паказчык самаадчування дыяспары, і, вядома, эфектыўнасці
дыяспаральнай палітыкі — гатоўнасць суайчыннікаў замежжа да нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Як вядома, згодна са звесткамі 2002 г.
перапісу насельніцтва ў Рэспубліцы Польшча 48,7 тыс. чалавек назвалі
сябе беларусамі. Гэтая лічба ў свой час выклікала дастаткова вострую
рэакцыю з боку шэрагу беларускіх палітыкаў, навукоўцаў, публіцыстаў.
Такая рэакцыя часткова зразумела, бо на думку многіх спецыялістаў, у
тым ліку і польскіх, яшчэ ў сярэдзіне 90-х гг. у краіне пражывалі 240—
300 тыс. беларусаў [12, с. 27]. Рабіліся паспешлівыя высновы аб канчатковай страце польскімі беларусамі нацыянальнай тоеснасці. Вядома, асіміляцыя польскіх белларусаў — сумная рэальнасць, якая мае і
аб’ектыўныя прычыны. Але з улікам азначаных працэсаў тым больш
нечаканымі падаюцца звесткі апошняга перапісу насельніцтва краіны,
якія агучыла ў сакавіку 2012 года Галоўнае ўпраўленне статыстыкі
Польшчы падчас дэмаграфічнага кангрэса ў Варшаве. Згодна ім 47 тыс.
апытаных назвалі сябе беларусамі. З іх 15 тыс. лічаць сябе і беларусамі,
і палякамі [13]. Пры тым, что было шмат засцярогаў да перапісу,
гэты вынік сведчыць аб захаванні ў Польшчы на працягу апошняга
дзесяцігоддзя сталай, дастаткова значанай беларускай супольнасці непадуладнай працэсам асіміляцыі.
Прыведзеная інфармацыя, на наш погляд, дае і пэўныя падставы для асцярожнага аптымізу як адносна працэсаў, якія сёння праходзяць у асяродзі беларускай дыяспары ў суседняй краіне, так і ў ацэнках
эфектыўнасці мадэлі дыяспаральнай палітыкі абранай беларускай дзяржавай у дачыненні суайчыннікаў у Польшчы.
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