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1. Podstawowe tezy polskiej polityki wobec Bialorusi 
Polsk^ i Bialorus nie l^czy obecnie dwustronny czy wielo stronny 

sojusz polityczno-militarny. W przeciwienstwie do innych s^siadow, 
takich jak Niemcy czy Litwa, Bialorus nie wspoltworzy z Polsk^ 
wspolnej jednostki wojskowej, odzialy obu armii nie sluz^ razem w 
zadnej misji wojskowej oraz nie przeprowadzaj^ wspolnych manewrow. 
Przeciwnie, s^siednie kraje dokonaly w ostatniej dekadzie XX wieku 
odmiennych wyborow strategicznych. Polska stala si$ czlonkiem NATO 
i stara si$ pogl^bic swoje wi^zi z najwazniejszym krajem tej 
organizacji - Stanami Zjednoczonymi. Bialorus natomiast upatruje 
gwarancji swojego bezpieczenstwa w bliskich stosunkach z Federacj^ 
Rosyjsk^. 

Pomimo tych politycznych roznic, Bialorus nie jest dla Polski 
strategicznym rywalem czy przeciwnikiem. Wr^cz przeciwnie panstwo 
bialoruskie postrzegane jest jako potencjalny i zarazem poz^dany partner 
dla polskiej polityki wschodniej. W relacjach mi^dzy obu s^siednimi 
krajami nie ma bowiem fundamentalnych roznic interesow. Otwarte i nie 
konfrontacyjne podejscie Polski do Bialorusi oparte jest na przyj^tych po 
upadku Zwi^zku Sowieckiego tezach: 

• Niedopuszczalne jest odtworzenie Imperium Sowieckiego i 
ponowne zwasalizowanie przez Moskw^ swoich dawnych 
republik i panstw satelickich, 

• Istnienie niepodlegly panstw, w tym Bialorusi, mi^dzy Polsk^ a 
Rosj^ jako pr^znych podmiotow i uczestnikow stosunkow 
mi^dzynarodowych lezy w zywotnym interesie Polski, 

• Bezpieczenstwu Polski i regionu sprzyjac b^dzie przyj^cie przez 
Bialorus demokratycznych zasad ustrojowych i wartosci 
spoleczenstwa obywatelskiego. 

Polityka wobec Bialorusi realizowana przez rz^d Donalda Tuska 
opieraj^c si$ na powyzszych tezach akcentuje m.in. gotowosc udzielenia 
swojemu wschodniemu s^siadowi pomocy w jego rozwoju oraz wsparcia 
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dla dzialan na rzecz poszanowania praw czlowieka. Wyrazane jest takze 
oczekiwanie na wi^ksze otwarcie Bialorusi na Europe [4]. Przyj^te przez 
polski rz^d cele srednio - i krotkoterminowe zakladaj^przede wszystkim: 

- utrwalenie politycznej i gospodarczej suwerennosci Bialorusi, 
- zwi^kszenie ilosci kanalow komunikacji i powi^zan Bialorusi z 

Europe oraz instytucjami gospodarki swiatowej, 
- rozwoj spoleczenstwa obywatelskiego, w tym mediow niezaleznych, 
- zagwarantowanie praw mniejszosci polskiej na Bialorusi oraz 

swobody funkcjonowania firm z kapitalem polskim. 
Osi^ganie tych celow realizowane ma byc poprzez dialog ze strong 

bialorusk^. Jakosc tego dialogu strona polska uzaleznia jednak od 
postawy wladz bialoruskich w zakresie „(...) liberalizacji sytuacji 
wewn^trznej oraz od zlagodzenia administracyjnych szykan wobec 
dzialaczy mniejszosci polskiej na Bialorusi. Za podtrzymaniem 
kontaktow dwustronnych przemawia rowniez przekonanie, iz izolacja 
panstwa bialoruskiego nie lezy w interesie polskim ani nie sprzyja 
rozwojowi spoleczenstwa obywatelskiego na Bialorusi" [1]. 

Wladze polskie cz^sto podnosz^ kwesti^ sytemu politycznego 
panuj^cego na Bialorusi, podkreslaj^c potrzeb^ zblizenia go do 
standardow demokracji zachodnioeuropejskich. W przekonaniu 
polskiego prezydenta Lecha Kaczynskiego ewolucja Republiki Bialorus 
w kierunku demokracji liberalnej powinna odbywac si$ przede 
wszystkim w wyniku wewn^trznych, suwerennych decyzji politycznych. 
Jakakolwiek interwencja zewn^trzna, lami^ca normy prawa 
mi^dzynarodowego bylaby niedopuszczalna „(...) bo Bialorus jest 
niezaleznym panstwem i musimy to uszanowac" [13]. 

2. Znaczenie granicy i s^siedztwa z Bialorusi^ 
Rzeczpospolita Polska na dlugosci 418 km graniczy z Republik^ 

Bialorus. Jest to w calosci granica l^dowa nie posiadaj^ca oparcia o 
znacz^ce przeszkody geomorfologiczne. Terytorium Bialorusi licz^ce 
207 tys km 2 zajmuje zachodni^ cz^sc Niziny Wschodnioeuropejskiej, 
k tora po s t ronie polskie j p rzechodz i p lynnie w Niziny 
Srodkowoeuropejsk^. Bialorus to kraj o krajobrazie w zdecydowanej 
mierze uksztaltowanym przez ostatnie zlodowacenie. Terytorium 
charakteryzuje si$ g^st^ sieci^ rzeczn^ (glowne rzeki: Dniepr, Prypec, 
Niemen, Berezyna, Dzwina) o malym spadku wody spowodowanym 
nizinnym uksztaltowaniem terenu (70% powierzchni ponizej 200 m 
n.p.m.). Bialorus lezy w strefie klimatu umiarkowanego, w ktorym 
wyst^puje wyrazny podzial na cztery pory roku. W styczniu srednia 
temperatura ksztaltuje si$ w przedziale od -8 do -4 °C, a w lipcu 
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17-19 °C. Charakterystyczne dla ziem bialoruskich warunki naturalne 
decyduj^ o ich otwartosci na kierunku wschod-zachod. Obszary nizinne 
Bialorusi wraz polskimi nizinami tworz^ naturalny korytarz przez, ktory 
przemieszczaly sie od stuleci masy wojsk: wojna Moskwy z 
Rzeczpospolit^ 1654-1655, wyprawa Napoleona na Rosje w 1812 r., 
zajecie ziem bialoruskich przez Niemcy w czasie I wojny swiatowej, 
wojna polsko-bolszewicka z lat 1919-1921, niemiecka operacja 
Barbarossa z 1941 r., rosyjska kontrofensywa z 1944 r. Historia 
konfliktow zbrojnych pokazuje jednoczesnie, ze ziemie bialoruskie choc 
latwo zajmowane przez rozne armie, posiadaj^ pewne walory 
pozwalaj^ce na prowadzenie dzialan partyzanckich - asymetrycznych. 
Liczne i rozlegle kompleksy lesne oraz obszary bagienne (Puszcze: 
Bialowieska, Nalibocka, Rozanska, Lipczanska, Grodzienska, lasy i 
blota Polesia) pozwalaly w przeszlosci na stawianie oporu agresorom i 
okupantom: Konfederacja Barska, powstania listopadowe i styczniowe 
w XIX w. polskie i sowieckie odzialy partyzanckie walcz^ce z Niemcami 
w latach 1941-1944, walka polskiego podziemia antykomunistycznego 
po 1945 r. [7]. 

Granica miedzy obu panstwami nie pokrywa sie w pelni z podzialem 
etnicznym. Na odcinku poludniowym ludnosc bialoruska stanowi 
znacz^cy procent w rejonie Hajnowki i Bialowiezy, natomiast ludnosc 
polska na polnocy zamieszkuje w zwartej masie bialoruskie Grodno z 
okolicami. Linia graniczna miedzy dwoma panstwami: Polsk^ i 
Bialorusi^, oddziela takze od siebie kilka organizacji miedzynarodowych 
i zwi^zkow panstw. Od 1999 r. i od 2004 r. granica Rzeczpospolitej z 
Bialorusi^ jest jednoczesnie czeici^ wschodniej granicy NATO i Unii 
Europejskiej, a zachodni^ Wspolnoty Niepodleglych Panstw oraz od 
1997 Zwi^zku Bialorusi i Rosji, a takze zorganizowanego przez Rosje 
sojuszu - Organizacji Ukladu o Bezpieczenstwie Zbiorowym. Przez 
terytorium Polski i Bialorusi przebiegajX wazne pol^czenia transportowe 
umozliwiaj^ce utrzymywanie wymiany handlowej, kontaktow 
gospodarczych i spolecznych pomiedzy krajami Europy Zachodniej a 
Rosj^. to przede wszystkim ruroci^gi: Przyjazn (plynie przez niego 
30% eksportowanej przez Rosje ropy naftowej) [10] i Jamal (plynie 
przez niego 20% eksportowanego do Europy Zachodniej rosyjskiego 
gazu) umozliwiaj^ce zaopatrywanie zachodnioeuropejskich odbiorcow 
(przede wszystkim Niemcy) w rosyjsk^ rope i gaz ziemny. Przez 
terytorium Bialorusi dostarczana jest oczywiscie, wspomnianymi wyzej 
ruroci^gami, ropa naftowa i gaz ziemny do Polski. 
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Przez Bialorus przebiegaj^ rowniez dwa ogolnoeuropejskie 
korytarze transportu kolejowego: Pierwszy l^cz^cy Berlin- Brzesc -
Minsk - Moskwe - Niznij Nowgorod oraz dwa odgalezienia Kreckiego 
korytarza: pierwszy to Kaliningrad/Klajpeda - Wilno - Minsk - Homel -
Kijow (Odessa) - Kiszyniow - Bukareszt - Aleksandropulis (Grecja), 
drugi to Helsinki - Sankt-Petersburg - Witebsk - Homel - Kijow 
(Odessa) - Bukareszt. Bialorus stanowi „geograficzny l^cznik" miedzy 
krajami baltyckimi, Ukraine, Polsk^i Rosj% 

3. Geopolityczne znaczenie Bialorusi 
Z punktu widzenia Polski najwazniejszym podmiotem w jej polityce 

wschodniej jest i pozostanie Rosja (niezaleznie od biez^cej 
intensywnosci stosunkow). Doswiadczenia historyczne ostatnich 300 lat 
ucz^, ze ten „punkt odniesienia" jest generalnie zrodlem problemow dla 
Polski (co najmniej od II wojny polnocnej z pocz^tku XVIII w.) [3]. 
Bezposredni kontakt z o wiele silniejszym s^siadem jest dla Polski 
niepoz^dany. Polozenie geograficzne Polski, cechy geomorfologiczne jej 
terytorium oraz calego regionu Europy Srodkowo-Wschodniej decyduj^ 
o otwartosci naszego kraju na linii wschod-zachod. Powstanie po 
rozpadzie Zwi^zku Sowieckiego szeregu nowych panstw przyczynilo sie 
do oslabienia, utrzymuj^cej sie od pocz^tku XVIII w., presji 
polityczno-militarnej na Polske z kierunku wschodniego. Obecnie 
Rzeczpospolita oddzielona jest od Rosji (poza granic^ z Obwodem 
Kaliningradzkim) obszarem rozci^gaj^cym sie pomiedzy Morzem 
Baltyckim a Morzem Czarnym, na ktory skladaj^ sie terytoria 6 panstw: 
Litwy, Lotwy, Estonii, Bialorusi, Ukrainy, Moldowy o l^cznej 
powierzchni 1 020 000 km 2 i ludnosci licz^cej ponad 64 mln. Taki stan 
rzeczy na Wschodzie jest dla Warszawy stanem jak najbardziej 
poz^danym. Z tego wzgledu w pierwszorzednym interesie Polski lezy 
utrzymywanie sie w tych krajach sil politycznych stoj^cych na gruncie 
zachowania podmiotowosci prawno-politycznej przez owe panstwa. 
Rownie istotne dla Polski jest intensyfikowanie wszechstronnych 
stosunkow ze swoimi wschodnimi s^siadami oraz jednoczesne 
wspieranie rozwoju i zaciesniania wiezi miedzy tymi krajami, a 
zachodnimi strukturami (NATO, UE). 

Przyci^ganie bylych republik sowieckich w orbite polityki 
euro-atlantyckiej jest i bedzie zrodlem napiec w stosunkach Polski z 
Rosj^. Dodatkowo aktywna polityka wschodnia prowadzona przez 
Polske postrzegana jest przez Moskwe jako przedluzenie polityki 
amerykanskiej wobec panstw dawnego Zwi^zku Sowieckiego [9]. 
Bialorus zwi^zana politycznie, militarnie i gospodarczo z RosjX stanowi 
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przeciwwage dla zachodnich wplywow w Europie Wschodniej. To 
specyficzne i wazne polozenie geopolityczne Bialorusi uwypukla sie 
szczegolnie w obliczu uformowanego na przelomie XX i XXI w. 
porz^dku politycznego w Europie Wschodniej. Pro-rosyjsko nastawiona 
Bialorus w tym ukladzie rozdziela znajduj^ce sie w strukturach 
euroatlantyckich Litwe, Lotwe i Estonie od sklonnej do intensywniejszej 
wspolpracy z NATO i UE Ukrainy. Jednoczesnie bialoruskie terytorium, 
wypelniaj^ce przestrzen miedzy Litw^ a Polsk^, zdecydowanie 
powieksza oddalenie Obwodu Krolewieckiego od glownego terytorium 
Federacji Rosyjskiej. Separacja tej nadbaltyckiej rosyjskiej enklawy jest 
jednym z glownych powodow zainteresowania Moskwy Bialorusi^ i 
d^zenia do utrzymywania z ni^ jak najscislejszych wiezi. Posiadanie 
przez Rosje Kaliningradu oraz utrzymywanie bliskich zwi^zkow z 
Bialorusi^ umozliwia Kremlowi polityczne oddzialywanie na Europe 
Srodkow^ i region baltycki. Za przyklad takiej aktywnosc sluzyc tu moze 
zapowiedz wladz rosyjskich rozmieszczenia na terytorium Bialorusi 
m.in. mobi lnego systemu miedzykontynenta lnych pociskow 
balistycznych Topol w odpowiedzi na elementy tarczy antyrakietowej 
USA w Czechach i Polsce [6] . Wspoldz ia lan ie w zakres ie 
bezpieczenstwa z Bialorusi^ oraz sw^ military aktywnosc w regionie, 
Rosja realizuje m.in. organizuj^c wspolnie z armi^ bialorusk^ manewry 
wojskowe. We wrzesniu i pazdzierniku 2008 r. na terytorium Bialorusi 
prowadzono cwiczenia, w ktorych udzial wziely m.in. rosyjskie jednostki 
wojsk l^dowych, lotnictwa oraz sily obrony powietrznej. Manewry pod 
kryptonimem «Stabilnosc-2008" zorganizowane, bezposrednio po 
kryzysie gruzinskim z sierpnia 2008 r., mialy byc potwierdzeniem 
sprawnosci rosyjskiej armii oraz preznosci sojuszu z Bialorusi^. Mialy 
byc takze sygnalem potwierdzaj^cym determinacje Rosji w 
powstrzymywaniu NATO przed rozszerzeniem o Ukraine i Gruzje [12]. 

4. Znaczenie Bialorusi dla bezpieczenstwa energetycznego Polski 
Polska i Bialorus importerami ropy naftowej i gazu ziemnego. W obu 

przypadkach glownym dostawc^ surowca jest Rosja. Przez terytorium 
Bialorusi do Polski i dalej do Niemiec biegn^ dwa wspomniane wyzej 
pol^czenia przesylowe: ropoci^g Przyjazn i gazoci^g Jamal. Oba panstwa 
nie posiadajX dostepu do infrastruktury pozwalaj^cej na otrzymywanie 
gazu alternatywn^ drog^ od innego dostawcy. W przypadku dostaw 
ropy naftowej sytuacja Polski jest lepsza ze wzgledu na posiadany 
nafto-port i ropoci^g Pomorski, natomiast Bialorus nie rozporz^dza 
obecnie zadnymi mozliwosciami odbioru ropy od innego niz rosyjski 
dostawca. Z punktu widzenia Polski wazne jest utrzymanie stabilnego, 
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pewnego tranzytu, szczegolnie gazu, przez Bialorus. Istotne znaczenie 
Bialorusi w zakresie bezpieczenstwa energetycznego Polski utrzymywac 
sie bedzie do czasu zrealizowania planow dywersyfikacji zrodel 
i szlakow transportowych ropy i gazu. Polskie wysilki koncentruj^ sie 
przede wszystkim na mul t i la te ra lnym przeds iewziec iu umo-
zliwiaj^cym dostawy kaspijskiej ropy w postaci ruroci^gu Odessa-
Brody-Gdansk. W przypadku gazu ziemnego koncern Polskie 
Gornictwo Naftowe i Gazownictwo wspoluczestniczy w realizacji 
gazowego pol^czenia z panstwami skandynawskimi Skanled i Baltic 
Pipe. Zwiekszeniu bezpieczenstwa energetycznego sluzyc ma takze 
budowa terminalu gazowego w Swinoujsciu. 

W polskich planach dywersyfikacyjnych Bialorus, wraz z Ukraine 
i republikami nadbaltyckimi, traktowana jest jako poz^dany partner [2]. 
Szanse na podjecie wspolpracy energetycznej zwiekszaja^ sie w wyniku 
postepowania wladz rosyjskich zmierzaja_cych do weryfikacji zasad 
handlu surowcami z Bialorusi^ i Ukraine Realizowana od poczajtku 
XXI w. polityka Federacji Rosyjskiej w zakresie eksportu surowcow 
energetycznych zmierza do osiajgniecia dwoch podstawowych celow: 

- dywersyf ikac j i po l^czen t r anspor towych i uzyskanie 
bezposredniego polaczenia ze swoimi zachodnioeuropejskimi klientami 

- utrzymanie swej dominujacej pozycji w handlu ropa^ naftowa^ i 
gazem z bylymi republikami sowieckimi przy jednoczesnym odejsciu od 
stosowanych wobec nich cen preferencyjnych na te surowce [11]. 

Osiajgniecie przez Rosje powyzszych zamierzen pogorszy znaczaco 
pozycje panstw tranzytowych takich jak Bialorus, Ukraina, a takze 
Polska. Podejmowane przez Rosje w tym zakresie dzialania stajX sie tez 
zrodlem konfliktow naftowych i gazowych. W przypadku Bialorusi od 
poczatku 2004 r. Rosja zaczyna odchodzic od preferencyjnych dla swego 
wschodniego s^siada cen za gaz, a od 2006 r. cen za rope naftow^. 
W bialoruskie interesy gospodarcze (tranzyt i przerob rosyjskiej ropy) 
uderza takze systematyczne zwiekszanie przez Moskwe przesylu ropy 
naftowej do terminalu w Primorsku kosztem tranzytu rurociajgiem 
Przyjazn. 11 stycznia 2007 r. prezydent Wladimir Putin wydaje 
rozporzadzenie o rozpoczeciu przygotowan do budowy rurociajgu do 
Primorska. W konsekwencji tej decyzji tranzyt rosyjskiej ropy przez 
terytorium Bialorusi zmniejszyc sie ma docelowo do 30 mln ton z 
obecnych okolo 80 mln ton [8]. Podwazenie tranzytowego znaczenia 
Bialorusi w przesyle rosyjskiego gazu na Zachod, nastepuje takze w 
wyniku realizowanego przez Rosje projektu baltyckiego polaczenia 
przesylowego Nord Stream. Poli tyka rosyjska podwaza wiec 
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podstawowa gwarancje bezpieczenstwa energetycznego swego 
zachodniego sasiada, jakim jest tranzyt. Dzialania te wywoluja 
zrozumiala irytacje strony bialoruskiej. Realizowana przez Rosje 
inwestycja spotkala sie z ostra krytyka prezydenta Bialorusi Aleksandra 
Lukaszenki. W styczniu 2007 r. (po zakonczonym z Rosja sporze 
naftowym) okreslil powstajacy gazociag jako „ ( . ) najglupszy pomysl w 
historii Rosji ( . ) " , ktory nie posiada ekonomicznego uzasadnienia [5]. 

Pogorszanie sie warunkow wspolpracy energetycznej z Rosja 
zmusza wladze bialoruskie do szukania alternatywnych sposobow 
pozyskiwania ropy i gazu. W 2006 roku narodowy koncern naftowy 
Bielnieftiechim wyrazil zainteresowanie przystapieniem do projektu 
ropociagu Odessa-Brody-Plock. Podczas kijowskiego szczytu 
energetycznego w maju 2008 r. przedstawiciele Bielnieftiechimu 
przedstawili wstepna koncepcje wspolpracy zakladajaca budowe 
lacznika miedzy poludniowym fragmentem ropociagu Przyjazn,a 
polnocnym odcinkiem ukrainskiej magistrali naftowej. Realizacja tego 
projektu umozliwilaby transport surowca do lotewskiego terminalu 
naftowego w Ventspils (niewykorzystywanego od 2002 r. po odcieciu 
dostaw przez Rosje). Bialoruski koncern deklaruje ze pozyskiwana w 
przyszlosci ta droga kaspijska ropa przeznaczona bedzie na rynek 
miedzynarodowy, a Bialorus ma spelniac role kraju tranzytowego. 

5. Wnioski 
Skrajne polozenie Polski na rubiezach Sojuszu Polnocno-

atlantyckiego i Unii Europejskiej rodzi naturalna potrzebe rozszerzania 
granic tych organizacji, przede wszystkim na kierunku wschodnim. 
Optymalnym rozwiazaniem dla Polski byloby przeorientowanie polityki 
zagranicznej przez jej bialoruskiego sasiada. Opowiedzenie sie Minska 
za scisla wspolpraca z NATO i EU (a nawet integracja) niewatpliwie 
poprawiloby strategiczne polozenie Rzeczpospolitej. Zwiazanie sie 
Bialorusi z Zachodem wypelniloby geograficzna luke we wspomnianym 
wyzej pasie krajow miedzy morzami: Baltyckim i Czarnym. Jednak w 
perspektywie najblizszych lat polskie wladze nie przewiduja 
zasadniczego przewartosciowania w bialoruskiej polityce zagranicznej i 
bezpieczenstwa. Przyjmowany jest natomiast scenariusz ewolucyjnego, 
stopniowego otwierania sie Minska na nowych partnerow [14]. Z punktu 
widzenia szeroko rozumianego bezpieczenstwa oraz pozycji 
miedzynarodowej Rzeczpospolitej, polska polityka w relacjach z 
Bialorusia powinna zajmowac przychylna i aktywna postawe wobec: 

74 



- podejmowanych przez Bialorus prob zroznicowania swoich relacji 
miedzynarodowych (nalezy dazyc do wiekszego otwarcia Minska na 
panstwa srodkowo-europejskie i nadbaltyckie), 

- rozszerzenia wspolpracy gospodarczej, podjecia wspolnych 
inwestycji szczegolnie w sektorze energetycznym1, 

- dzialan zmierzajacych do zmniejszenia zaleznosci bialoruskiej 
gospodarki od rosyjskich surowcow energetycznych, 

- polityki umacniania pamieci historycznej i swiadomosci narodowej 
Bialorusinow 

- podjecia przez obecna wladze dialogu z opozycja polityczna. 
W sposob zasadniczy polskie wladze odnosic sie natomiast powinny 

do problemu mniejszosci polskiej na Bialorusi. W tym zakresie polskie 
dzialania musza wyrobic w swiadomosci administracji bialoruskiej 
jednoznaczne przekonanie, ze ze strony polskiej nigdy nie bedzie 
przyzwolenia na ograniczanie niezaleznosci polskich organizacji 
mniejszosciowych. 

Polska bedac czlonkiem Unii Europejskiej powinna zmierzac takze 
do przyjecia takiej koncepcji wspolnej polityki wschodniej, w ktorej w 
sposob wyrazny zaznaczony zostanie wielowymiarowy charakter tej 
polityki. Z punktu widzenia Polski polityka Unii nie powinna jedynie 
skupiac sie na relacjach z najwiekszym panstwem tego regionu - Rosja. 
Uwzglednianie przez czolowe panstwa Unii, takie jak Francja czy 
Niemcy, jedynie egoistycznych korzysci plynacych ze stosunkow z 
Rosja, niewatpliwie pogarsza miedzynarodowa pozycje Polski. 
Zdominowanie relacji politycznych i gospodarczych w Europie przez os 
Paryz - Berlin - Moskwa, doprowadzic moze bowiem do marginalizacji i 
umniejszenia podmiotowosci politycznych panstw Europy Srodkowej i 
Wschodniej, a w tym Polski i Bialorusi. 
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Ежы Гедройц i беларуска-польская культурная 
прастора 

Любоу Уладыкоуская-Канаплянгк, кандидат фыалагхчных 
навук 

Праблема беларуска-польскага культурнага узаемадзеяння 
ашсана беларуск1м1 навукоуцам1 дастаткова шырока (варта узгадаць 
хаця б зборшю матэрыялау м1жнароднай штогадовай канферэнцьп 
«Шлях да узаемнасщ»), хаця часам фрагментарна, нават лакальна, 
без належнай йстэмнасщ. 3 чым пагаджаюцца даследчыю, — гэта з 
тым, што культурныя сувяз1 маюць быць больш шчыльным^ а уза-
емная павага — больш выяуленай. Дарэчы будзе узгадаць, што бела-
русы разам з палякам1 (а таксама з укра1нцам1 i лггоуцам^ перажыл1 
сваю нацыянальную драму у канцы XVIII ст., а потым прыблiзна 
адначасова з палякамi адрадзiлi сваю дзяржаву, прауда, з рознымi 
наступнымi вынiкамi. 

Культура вызначае i унутраную моц краiны, i яе аутарытэт на 
мiжнароднай арэне, а таксама валодае тым ушкальным наборам 
мажлiвасцей, якiм не валодае ш палiтыка, нi эканомiка, бо культура 
фармiруе светапогляд чалавека i грамадства, найдаужэй захоувае на-
родныя традыцыi i нацыянальны менталiтэт. Адначасна культура, як 
вядома, выступае i адмысловым, нястомным, глыбокiм дыпламатам, 
асаблiва на фоне сучасных працэсау мiжкультурнага дыялогу i 
палiлогу. Mенавiта праз культуру будуюцца самыя пазiтыуныя дыя-
логi i дзеецца канструктыунае, доугатэрмшовае супрацоУнiцтва. 

Каб закрануць некаторыя аспекты беларуска-польскай куль-
турнай прасторы, лiчу неабходным узгадаць феномен Ежы Гедрой-
ца. Чаму? 

Выглядае, што увогуле у сацыякультурных працэсах надзвы-
чай многае залежыць ад асобы, якая, з аднаго боку, таленавиа 
выяуляе змест эпох^ яе асаблiвасцi, праблемы, агульны напра-
мак — як кропля вады адлюстроувае наваколле, i, можа, першай 
прадчувае будучыя змены. 3 шшага ж боку, адораны, харызматыч-
ны, таленавiты чалавек (а менавиа такiм быу Ежы Гедройц) сам у 
стане уплываць на развщцё падзей, фармiраваць iх, што асаблiва 

77 


