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Для міжнародных адносін міжваеннага пе-
рыяда ў Еўропе і свеце вызначальнае значэн-
не меў працэс станаўлення, развіцця і кра-
ха Версальска-Вашынгтонскай сістэмы. Яна 
ахапіла не толькі 27 краін-пераможцаў у Пер-
шай сусветнай вайне, але і ўсе пераможа-
ныя дзяржавы, іх былыя калоніі і ўладанні, 
а таксама краіны Цэнтральнай, Усходняй і 
Паўднёвай Еўропы, многія з якіх не з’яўляліся 
суверэннымі дяржавамі на момант пачатку 
вайны. У ліку апошніх была Польшча, якая 
стала неад’емнай часткай гэтай сістэмы і была 
вымушана прыстасоўвацца да яе метамарфоз.
Праблемы існавання Польшчы ў рамках 

Версальскай сістэмы ў міжваенны перыяд, яе 
міжнароднае становішча і ўзаемаадносіны з 
вядучымі заходнімі дзяржавамі, Германіяй, 
СССР і іншымі краінамі Еўропы выклікаюць 
інтарэс галоўным чынам польскіх гісторыкаў, 
аб чым сведчыць наяўнасць манаграфій і 
публікацый па розным аспектам знешняй 
палітыкі Польшчы 1920—1930-х гг. Дадзе-



113

ная праблематыка займае вядучае месца ў ды-
пламатычнай гісторыі Еўропы міжваеннага 
перыяда, які характарызуецца наяўнасцю 
складаных падзей і з’яў, які адбіліся як на 
ўнутраным жыцці еўрапейскіх краін, так і на 
іх знешнепалітычныя сувязі. Як піша вядомы 
польскі гісторык Х. Батоўскі, «міжнародныя 
адносіны міжваеннага дваццацігоддзя 
развіваліся ў Еўропе ў больш жывым і драма-
тычным тэмпе, чым на іншых кантынентах» 
[1, s. 393].
Пытанням адраджэння Польскай дзяр-

жавы, усталявання яе меж і фарміравання 
знешнепалітычнага курса ў першыя пас-
ляваеныя гады прысвечаны шматлікія 
публікацыі сучасных польскіх гісторыкаў 
[2; 3]. Міжнародныя абставіны першых пасля-
ваенных гадоў характарызаваліся наяўнасцю 
праблем, якія былі вынікам супярэчлівых 
палажэнняў Версальскага мірнага дагавора 
1919 г. З узнікненнем новага парадка звязана, у 
прыватнасці, з’яўленне германскай праблемы, 
так як для пацярпеўшай паразу Германіі ў Вер-
сальскай сістэме не было роўнапраўнага месца. 
У той самы час вялікая ўвага надавалася пытан-
ням, звязаным з адносінамі Другога рэйха і мя-
жуючых з ім дзяржаў, у тым ліку і Польшчы. 
Польскі гісторык С. Дэмбскі піша, што 

Версальскі дагавор, падпісаны 28 чэрвеня 
1919 г. на Парыжскай мірнай канферэнцыі 
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краінамі-пераможцамі і Германіяй, якая 
капітуліравала, «прадугледжваў тэрыта-
рыяльныя саступкі на ўсходзе і на захадзе 
Германіі, санкцыянаваў акупацыю прамысло-
вых раёнаў…» [4, s. 23]. Так, напрыклад, Фран-
цыя вярнула сабе Эльзас і Латарынгію, вугаль-
ныя капальні Саарскага басейна, а Польшча 
атрымала Вялікую Польшчу і частку Усход-
няга Памор’я. Германія прызнала незалеж-
насць Польшчы і Чэхаславакіі. Данцыг быў 
аб’яўлены «вольным горадам» пад кіраваннем 
Лігі Нацый. Х. Батоўскі падкрэслівае, што 
англічане і амерыканцы былі супраць праек-
та дагавора, «які прызнаваў за Польшчай не 
толькі межы 1772 г. на захадзе, уключаючы 
Гданьск, але таксама Верхнюю Сілезію…» [1, 
s. 399]. 
Усходняя мяжа Польшчы ўсталёўвалася 

ўзброенным шляхам — у ходзе польска-
савецкай вайны 1919—1920 гг. Актыўныя бая-
выя дзеянні паміж польскай арміяй і Чырво-
най Арміяй пачаліся яшчэ ў студзені 1919 г., 
г.зн. яшчэ да пачатку Парыжскай мірнай 
канферэнцыі. Вынікі польска-савецкай вай-
ны прадстаюць аднолькава і ў польскай і ў 
расійскай гістарыяграфіі: Савецкая Расія па-
цярпела паразу, і 18 сакавіка 1921 г. у Рызе 
быў падпісаны мірны дагавор. Па гэтаму да-
гавору да Польшчы адышлі Заходняя Бела-
русь і Заходняя Украіна. Польскія гісторыкі 
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падкрэсліваюць гатоўнасць палякаў да пале-
гак сваіх патрабаванняў і да кампрамісаў. Так, 
М. Замойскі піша, што ўдзельнікі перагавораў 
з польскага боку, «якім неабходна было палеп-
шыць вобраз іх краіны замяжой, не настойвалі 
на гістарычных межах і пайшлі на кампраміс, 
у выніку якога ў межах Рэчы Паспалітай 
аказаліся, аднак, вялікія тэрыторыі Украіны 
і Беларусі» [5]. Аднак краіны-пераможцы 
прызналі ўсходнюю мяжу Польшчы толькі ў 
1923 г. 
Грунтоўнае вывучэнне знешняй палітыкі між-

ваеннай Польшчы пачалося ў 1950—1960-я гг., 
калі Польская дзяржава пераадолела вынікі 
Другой сусветнай вайны, а навуковыя 
ўстановы і вузы пачалі паўнавартасна праца-
ваць. У гэты час з’явіліся як агульныя працы 
па міжнародным адносінам міжваеннага пе-
рыяда і знешняй палітыкі Польшчы [6], так 
і даследванні асобных накірункаў польскай 
знешняй палітыкі [7; 8]. У 1970—1980-я гг. 
пільную ўвагу ўдзялялася адносінам Польшчы 
з СССР [9; 10]. Аднак абмежаваная крыніцавая 
база, якая была даступна гісторыкам ПНР, 
і цяжар цэнзуры не дазвалялі ім усебакова 
асвятліць асноўныя праблемы і накірункі знеш-
няй палітыкі Польшчы. І толькі ў 1990-я гг. 
пасля распаду сацыялістычнага лаге-
ра, што садзейнічала паслабленню цэнзу-
ры, пераадольванню ідэалагічных пераш-
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код і ўвядзенню ў навуковы зварот новых 
архіўных матэрыялаў, пачалі з’яўляцца больш 
аб’ектыўныя даследванні.
Для польскай гістарыяграфіі 1990—2000-х гг. 

характэрны розныя, нават узаемавыключаныя 
тэндэнцыі. У ей часта злучаюцца імкненне да 
аб’ектыўнасці і захаванне тэндэнцыйнасці. 
Гэта датычыцца галоўным чынам прац па 
польска-савецкім адносінамі. Выкарыстаны 
ў шэрагу прац зняважлівы тэрмін «sowiecki», 
які замяніў нейтральны выраз гісторыкаў ПНР 
«radziecki», узята з словазлучэння «Савецкі 
Саюз» — «Związek Radziecki»), ужо заклю-
чае ў сабе негатыўныя адносіны польскіх 
даследчыкаў да Савецкай Расіі, Савецкаму Са-
юзу [11; 12].
А некаторыя гісторыкі імкнуцца звесці 

польска-савецкую вайну 1919—1921 гг. да 
ўзроўня польска-бальшавісцкай («wojna 
polsko-bolszewicka»), г. зн. узмацняюць 
яе ідэалагічную складаючую. Больш таго, 
храналагічныя рамкі польска-савецкай 
кампаніі змяняліся даследчыкамі напра-
цягу многіх дзясяцігоддзяў, а ў сучаснай 
літаратуры прысутнічаюць усе распрацава-
ныя раней варыянты. Апошні з іх — 1919—
1920 гг. Хоць, следуючы гістарычнай логіцы, 
неабходна абазначыць канец вайны 1921-м г., 
г. зн. часам заключэння Рыжскага мірнага 
дагавора.
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Тым не менш актуальнасць захоўвае шмат 
з таго, што было сфармулявана польскімі 
гісторыкамі ў 1920—1980-я гг.: праблематыка 
значэння польскага пытання ў міжнародных 
адносінах, сутнасці палітыкі вяліках дзяржаў у 
польска-прыбалтыйскім рэгіёне і балтыйскай 
праблемы для Паўночнай і Усходняй Еўропы, 
а таксама французскай сістэмы ваенна-
палітычных саюзаў і інш. 
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