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ПЕРЫЯДЫЗАЦЫЯ БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІХ 
АДНОСІН (1918—2017 гг.): ДА СТАГОДДЗЯ 
ПАЧАТКУ МІЖДЗЯРЖАЎНЫХ КАНТАКТАЎ

Снапкоўскі У. Е., Беларускі дзяржаўны 
ўніверсітэт

Гісторыю беларуска-польскіх адносін у 
амаль стогадовы перыяд (1918—2017 гг.) мож-
на падзяліць на наступныя перыяды з выдзя-
леннем найбольш істотных асаблівасцей кож-
нага з іх.
Першы перыяд: 1918—1921 гг. Ад абвяш-

чэння незалежнасці беларускай (у форме БНР 
і БССР) і польскай дзяржаўнасці да падпісання 
Рыжскага мірнага дагавора. Галоўны змест гэ-
тага перыяду складаюць беларуска-польскія 
адносіны ў гады савецка-польскай вайны. 
Польская палітыка на ўсходзе базіравалася на 
двух асноўных прынцыпах: забяспечыць поль-
скай дзяржаве абарону ад Савецкай Расіі шля-
хам перанясення сваіх межаў як мага далей 
на ўсход; захаваць у сферы польскага ўплыву 
ўсе землі былой Рэчы Паспалітай. Вырашэн-
не беларускага пытання польскія кіраўнікі, 
перш за ўсе, Ю. Пілсудскі, не ставілі ў залеж-
насць ад украінскага і літоўскага пытанняў. 
Федэралісцкія планы Ю. Пілсудскага былі 
накіраваны альбо на стварэнне літоўска-
беларускай дзяржавы ў цеснай федэрацыі 
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з Польшчай альбо на стварэнне белару-
скай нацыянальна-культурнай аўтаноміі 
ў складзе Польшчы. У выніку перамагла 
інкарпаратыўная канцэпцыя, рэалізаваная 
Польшчай у Рыжскім мірным дагаворы, які 
падзяліў Беларусь і Украіну.
Актыўнасць беларускіх палітычных сіл 

у гады вайны выяўлялася ў дзеяннях двух 
палітычных антаганістаў — БНР і БССР. БНР, 
нягледзячы на сапраўдную і ўяўную «эфемер-
насць», спрабавала размаўляць з Польшчай 
як роўная з роўным, дамагаючыся прызнан-
ня палітычнай незалежнасці Беларусі, удзелу 
ў мірных перагаворах, пратэставала супраць 
падпісання Рыжскага міру. Усе гэтыя старанні 
аказаліся марнымі, не падмацаванымі рэаль-
най палітычнай сілай.
Што датычылася БССР, то Польшча не 

лічыла яе незалежнай дзяржавай, называ-
ючы яе фікцыяй ці тэрыторыяй з мясцовым 
самакіраваннем, якая ўпраўлялася з Масквы. 
Падчас савецка-польскай вайны БССР высту-
пала як аб’ект ваеннай палітыкі і дыпламатыі 
РСФСР і Польшчы. Аднак Рыжскі мірны да-
гавор стаў першым легітымным міжнародна-
прававым актам ХХ ст., які замацаваў за Бела-
руссю і беларускім народам шэраг найважней-
шых атрыбутаў дзяржаўнасці і нацыянальных 
правоў (незалежнасць Беларусі ў форме БССР, 
прызнанне нацыянальных правоў беларусаў 
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у Польшчы, як і правоў палякаў у савецкай 
Беларусі, міжнародна прызнаную мяжу з за-
ходняй дзяржавай). 
Другі перыяд: 1921—1939 гг. Ад Рыж-

скага мірнага дагавора да ўключэння За-
ходняй Беларусі ў склад БССР. Беларуска-
польскія ўзаемадачыненні ў міжваенны перы-
яд развіваліся ў некалькіх плоскасцях: Першая 
плоскасць — гэта адносіны Польшчы з БССР 
як з фармальна незалежнай дзяржавай у 1919—
1922 гг. (да стварэння СССР) і з БССР як саюзнай 
рэспублікай у складзе СССР у 1923—1939 гг. Бе-
ларуская праблематыка вылучалася з агульна-
савецкай і набывала характар квазіміждзяржаў-
ных польска-беларускіх адносін. Другая пло-
скасць — гэта адносіны польскіх дзяржаўных і 
палітычных структур з беларускімі несавецкімі 
арганізацыямі, перш за ўсё БНР. 
Развіццё ўзаемадачыненняў БССР і Поль-

скай Рэспублікі адбывалася на двух узроўнях. 
На афіцыйным, палітыка-дыпламатычным 
узроўні, беларускія ўлады ажыццяўлялі вы-
кананне абавязкаў, ускладзеных Рыжскім 
мірным дагаворам, падтрымлівалі двухба-
ковыя кантакты с польскімі афіцыйнымі 
прадстаўнікамі, развівалі актыўнае знешне-
гандлёвае супрацоўніцтва. На неафіцыйным 
узроўні з боку СССР і БССР аказвалася вялікая 
арганізацыйна-палітычная, матэрыяль-
ная і фінансавае дапамога сацыяльнаму і 
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нацыянальна-вызваленчаму руху ў Заходняй 
Беларусі, накіраванаму на яе адрыў ад Поль-
шчы і ўз’яднанне з БССР. Фактычна гэта было 
ўмяшанне ва ўнутраныя справы суседняй суве-
рэннай дзяржавы. Шырокае распаўсюджанне 
ва ўнутраным жыцці савецкай Беларусі атры-
мала антыпольская прапаганда, падтрыман-
не вобразу ворага і агрэсара ў асобе польскіх 
паноў і буржуазіі.
Польшча, улічваючы геапалітычнае 

становішча БССР і наяўнасць значнай 
колькасці польскага насельніцтва, пэўны час 
імкнулася ўсталяваць трывалыя ўзаемасувязі 
з гэтай савецкай рэпублікай, прапануючы за-
ключыць гандлёвы дагавор і адкрыць ды-
пламатычнае прадстаўніцтва ў Мінску. Ад-
нак БССР, моцна прывязаная да РСФСР-СССР, 
была ўдзельніцай толькі двух пагадненняў і 
дзвюх канвенцый з Польшчай, прычым усе 
гэтыя дакументы былі падпісаны з савецкага 
боку трымя ўдзельнікамі (РСФСР-СССР, УССР і 
БССР). Яны забяспечвалі вырашэнне праблем 
чыгуначных зносін, транзіту, прыгранічных 
сувязяў і пагранічнага рэжыму, санітарнага 
стану. У некаторых выпадках прадстаўнікі 
РСФСР падпісвалі пагадненні ад імя БССР на-
ват без фармальнага ўзгаднення іх тэксту. 
Трэці перыяд: 1939—1945 гг. Беларуска-

польскія адносіны ў гады Другой сусветнай вай-
ны падзяляюцца на два этапа. Першы ахоплівае 
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адрэзак ад 17 верасня 1939 г. да 22 чэрвеня 1941 г. 
Савецкая ваенная акцыя, у выніку якой Заход-
няя Украіна і Заходняя Беларусь былі ўключаны 
ў склад СССР, прывяла да разрыву савецка-
польскіх адносін, а дзеянні Масквы разглядаліся 
польскім урадам як агрэсія і акупацыя. Саветы-
зацыя паўночна-ўсходніх тэрыторый «Другой 
Рэчы Паспалітай», рэпрэсіі, дэпартацыі і іншыя 
мерапрыемствы савецкай улады, накіраваныя 
перш за ўсё супраць палякаў, у якіх актыўны 
ўдзел прамала беларускае насельніцтва, прывялі 
да напружаных, часам варожых адносін паміж 
беларусамі і палякамі. 
Другі этап гэтага перыяду ахоплівае падзеі 

Вялікай Айчыннай вайны і заканчваецца 
падпісаннем Дагавора аб савецка-польскай 
мяжы ад 16 жніўня 1945 г. Беларуска-польскія 
адносіны былі часткай савецка-польскіх 
адносін, самастойнасцю не выдзяляліся 
і вызначаліся тым, што асноўнае мес-
ца ў гэтых адносінах займала пытанне аб 
прыналежнасці Заходняй Беларусі. Лінія Кер-
зана з адступленнямі ад яе ў некаторых месцах 
на карысць Польшчы лягла ў аснову савецка-
польскіх дамоўленасцей аб дзяржаўнай мяжы 
ад 27 ліпеня 1944 г. і ад 16 жніўня 1945 г. 
На беларускім участку памежжа да Поль-
шчы адышла частка Белавежскай пушчы і 
Беласток з вобласцю. Пры вырашэнні па-
межных пытанняў, закранаючых нацыя-
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нальныя інтарэсы БССР, вышэйшыя органы 
дзяржаўнай улады і кіравання рэспублікі не 
былі дапушчаны саюзнымі органамі да раз-
гляду гэтых пытанняў. 
Чацвёрты перыяд: 1944—1991 гг. На 

працягу амаль усяго азначанага перыяда за вы-
ключэннем яго апошняга этапа (1989—1991 гг.) 
беларуска-польскія адносіны з’яўляліся част-
кай так званых «сацыялістычных міжнародных 
адносін», найбольш істотнай рысай якіх была іх 
неадпаведнасць міжнароднаму праву, паколькі 
яны развіваліся паміж нераўнапраўнымі і 
несамастойнымі ўдзельнікамі міжнародных 
адносін. «Сацыялістычныя міжнародныя 
адносіны» канцэнтраваліся вакол адной 
звышдзяржавы, якой быў СССР і якая дыктава-
ла нормы і правілы паводзін у сацыялістычным 
лагеры. Сваеасаблівы характар адносін паміж 
сацыялістычнымі дзяржавамі праяўляўся ў 
адносінах паміж саюзнымі рэспублікамі са-
вецкай федэратыўнай дзяржавы і іншымі 
сацыялістычнымі дзяржавамі. Гэта былі сувязі 
ці кантакты паміж так званымі квазідзяржавамі 
(саюзнымі рэспублікамі) і сатэліцкімі 
дзяржавамі, залежнымі ад СССР. Іх спецыфічны 
характар дае падставы называць гэту форму 
адносін як квазіміждзяржаўныя адносіны. 
Для Беларускай ССР Польская Народная 

Рэспубліка была адзінай суседняй замеж-
най дзяржавай, няхай сабе сацыялістычнай 
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і сатэліцкай. І гэты геапалітычны фактар 
прыдаваў асаблівую значнасць беларуска-
польскім адносінам. Для ПНР Беларуская 
ССР разам з Літоўскай і Украінскай ССР 
была адной з трох савецкіх рэспублік, з якімі 
яна мела супольную мяжу (да гэтага трэ-
ба дадаць і Калініградскую вобласць РСФСР). 
Акрамя геаграфічнай блізкасці немалаваж-
нае значэнне для сацыялістычнай Поль-
шчы меў таксама гістарычны фактар суполь-
нага пражываня народаў Польшчы, Літвы, 
Беларусі і Украіны ў складзе федэратыўнай 
дзяржавы Рэчы Паспалітай, хаця ў тыя часы 
афіцыйная Варшава пра гэта імкнулася не 
ўспамінаць.
Гэты 47-гадовы перыяд прадстаўляе са-

бой цэльны і завершаны адрэзак часу, што 
ўключае ў сябе 45-гадовы этап існавання ПНР 
(1944—1989 гг.) і двухгадовы этап — пачатак 
існавання Трэцяй Рэчы Паспалітай (1989—
1991 гг.), падчас якога Варшава праводзіла так 
званую двухкаляёвую палітыку адносна СССР. 
Такога падзелу на два розныя палітычныя 
рэжымы не было ў гісторыі Савецкага Саю-
за і яго саюзных рэспублік. Для іх гэты перы-
яд пачаўся ў лютым 1944 г. з прадстаўлення 
саюзным рэспублікам знешнепалітычных 
паўнамоцтваў, а закончыўся ў снежні 1991 г. 
распадам СССР і абвяшчэннем незалежнасці 
саюзных рэспублік.
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Увогуле на працягу ўсяго гэтага перыяду 
адносіны паміж БССР і ПНР мелі асіметрычны 
характар. Гэты былі адносіны паміж част-
кай унутранай і часткай знешняй савецкай 
імперыі. Яны ажыццяўляліся пад кантролем 
аднаго і таго ж цэнтра (Масквы, Крамля): для 
БССР гэта быў саюзны цэнтр, для ПНР — цэнтр 
сацыялістычнага свету, сацыялістычнага ла-
геру. Іх асіметрычны, квазіміждзяржаўны ха-
рактар праяўлялўся ў тым, што гэты былі 
адносіны (па праўдзе, гэткімі іх можна было 
называць з вялікай нацяжкай) паміж саюз-
най рэспублікай, якая фактычна мела ста-
тус прыгранічнай правінцыі, і дзяржавай-
сатэлітам СССР, якая фармальна захоўвала 
свой суверэнітэт.
Пяты перыяд: з 1991 г. па сённяшні 

дзень. У пачатку 1990-х гг. беларуска-польскія 
адносіны сталі якасна іншымі, таму што сталі 
адносінамі паміж дзвюма незалежнымі і 
суверэннымі дзяржавамі. Гісторыя беларуска-
польскіх міждзяржаўных узаемаадносін мела 
сваю дынаміку, якая характарызуецца як 
перыядамі ажыўлення, як і спаду ўзаемнай 
зацікаўленасці, і нават вострымі канфліктамі, 
палітычнымі і дыпламатычнымі крызісамі.
Гэты перыяд можна падзяліць на два этапы. 

Раздзяляльнай лініяй паміж імі стаў 1994 г., 
калі да ўлады ў Беларусі прыйшоў Прэзідэнт 
А. Лукашэнка. Гэты больш як 25-гадовы адрэ-
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зак часу ў беларуска-польскіх узаемаадносінах 
не быў роўным і аднастайным. У ім можно 
вылучыць 1994—1996 гг., якія з’яўляліся пе-
раходным часам ад выбараў прэзідэнта да 
лістападаўскага рэферэндуму 1996 г. Новы 
перыяд пачаўся ад рэферэндуму 1996 г. Зме-
на палітычнага ладу прывяла як да зменаў ва 
ўнутранай, так і ў знешняй палітыцы Беларусі, 
а таксама ў беларуска-польскіх адносінах. У па-
чатку ХХІ ст. у іх узаемаадносінах адбыліся 
тры палітычныя крызісы: у 2005 г., на мяжы 
2009—2010 гг. і крызіс у сувязі з прэзідэнцкімі 
выбарамі ў Беларусі 2010 г., які працягваўся да 
пачатку 2013 г.
Пасля канстытуцыйнага рэферэндуму 

1996 г. Польшча вымушана была выпраца-
ваць новую стратэгію ў адносінах да ўсходняга 
суседа, так званую палітыку «крытычна-
га дыялогу». Яна складалася з наступных 
элементаў: крытыка парушэння правоў ча-
лавека і верхавенства закона без поўнага раз-
рыву дыялогу з уладамі, зніжэнне ўзроўню 
кантактаў да рабочых з мэтай аховы поль-
скай нацыянальных меншасцяў і падтрымкі 
гаспадарчых сувязяў. Аднак, па прызнанні 
шматлікіх польскіх палітыкаў і даследчыкаў, 
гэта палітыка ў доўгатэрміновай перспектыве 
аказалася неэфектыўнай і не прынесла чака-
ных вынікаў, а наадварот усе больш ўзмацніла 
залежнасць Мінска ад Масквы. Разам з тым 
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супярэчлівасць беларуска-расійскіх адносін 
з'яўляецца важным элементам, які дазваляе 
беларускаму боку больш добразычліва рэага-
ваць на супрацоўніцтва з ЕС і Польшчай. 
Новае тысячагоддзе не прынесла перало-

му ў польска-беларускія адносіны. Разважа-
ючы над прычынамі згушчэння недаверу на 
мяжы з Бугам і ўзаемнага непрыняцця мож-
на выказаць меркаванне, што ў палітыцы 
абедзвюх краін у адносінах адзін да друго-
га дамінавалі «негатыўныя» стратэгіі. Пад 
імі меліся на ўвазе і непрыхільныя адносіны 
Польшчы да беларуска-расійскай інтэграцыі, 
і негатыўнае стаўленне да ўладаў Беларусі 
ўвогуле, узмоцненае крытыкай і ацэнкамі 
маральна-каштоўнаснага характару. Пачы-
наючы з 2002 г. беларуска-польскія адносіны 
перайшлі ў іншую плоскасць канфрантацыі. 
Прадметам канфлікту стала грамадска-
культурная арганізацыя польскай меншасці — 
Саюз палякаў на Беларусі. У 2008—2010 гг. (да 
падзеяў 19—20 снежня) развіццё беларуска-
польскіх адносін характарызавалася дзвю-
ма супрацьлеглымі тэндэнцыямі. З адна-
го боку, відавочным было пэўнае пацяпленне 
на фоне ажыўлення ў адносінах па лініі Бела-
русь — ЕС і ўдзелу Беларусі ва Усходнім Пар-
тнёрстве. З другога боку, гэтае пацяпленне не 
аслабіла жорсткую палітыку ўладаў у Мінску ў 
адносінах да Саюзу палякаў на Беларусі. 
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20-ю гадавіну ўстанаўлення дыпламатыч-
ных адносін (сакавік 2012 г.) абедзве дзяр-
жавы сустрэлі ў стане, калі баланс двухбако-
вых адносін аказаўся бедным, а патэнцыял 
канфліктнасці высокім. Аднак у наступныя 
гады пачаўся павольны працэс нармалізацыі 
адносін, што праявілася ў аднаўленні дыялогу 
на ўзроўні міністраў замежных спраў, развіцця 
гандлёва-эканамічнага і трансгранічнага 
супрацуоўніцтва, гуманітарных і культурных 
кантактаў. Ажыўленне па лініі Мінск — Вар-
шава адбывалася ў кантэксце агульнага паця-
плення адносін Беларусі з ЕС, што стала маг-
чымым як у выніку канструктыўнай палітыкі 
Беларусі ва ўкраінскім канфлікце, так і пэўных 
змен ва ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў краіне.


