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У савецкія часы беларуская гістарыяграфія бела-
руска-польскіх адносін зыходзіла ў асвятленні 

супрацоўніцтва паміж КПСС і ПАРП з падыходаў і 
ацэнак, прадыктаваных цэнтральнымі партыйнымі 
і навуковымі ўстановамі. Сфера міжпартыйных 
сувязей належала да самых ідэалагізаваных і 
палітызаваных бакоў савецка-польскіх адно-
сін. Яна была таксама найбольш закрытай для 
даследчыкаў. Падсумаваннем дасягненняў бела-
рускіх гісторыкаў у вывучэнні адносін Беларус-
кай ССР з сацыялістычнымі краінамі з’явілася 
калектыўная манаграфія супрацоўнікаў аддзела 
гісторыі замежных сувязей БССР Інстытута гісторыі 
АН БССР «Белорусская ССР и социалистичес-
кие страны: укрепление дружбы, сотрудничества, 
братства (1945—1987 гг.)», выдадзеная ў 1987 г. [2]. 
Яна змяшчала напісаны аўтарам раздзел аб удзе-
ле Кампартыі Беларусі ў развіцці сувязей КПСС з 
камуністычнымі партыямі сацыялістычных кра-
ін [14], які быў вытрыманы ў духу патрабаванняў 
таго часу. Дадзены артыкул мае сваёй мэтай 
даць іншы, адпавядаючы сучасным патрабаван-
ням і крыніцазнаўчым напрацоўкам беларускай 
гістарычнай навукі, погляд на ролю КПБ у развіц-
ці адносін паміж кіруючымі партыямі СССР і ПНР.

На працягу ўсяго разглядаемага перыя-
ду КП(б)Б, а з 1952 г. Камуністычная партыя 
Беларусі, удзельнічала ў развіцці замежных сувя-
зей ВКП(б) — КПСС, валодаючы, як і ўсе іншыя 
кампартыі саюзных рэспублік, статусам мясцовай 
партыйнай арганізацыі з усімі вынікаючымі з гэтага 
наступствамі. Статут ВКП(б), прыняты ХVІІ з’ездам 
партыі (1934 г.), які дзейнічаў з невялікімі зменамі 
аж да ХХІІ з’езда КПСС (1961 г.), замацаваў такі па-
радак падпарадкавання ў партыі, па якім абласная 
ці краявая партыйная арганізацыя і яе кіруючыя ор-
ганы стаялі вышэй кампартыі саюзнай рэспублікі, 
яе канферэнцыі, з’езда ці Цэнтральнага камітэта 
[6, с. 137—138]. Прыняты ХХІІ з’ездам партыі новы 
Статут КПСС вылучыў на пярэдні план сярод мяс-
цовых партыйных арганізацый рэспубліканскія 
арганізацыі [7, с. 196—197], адлюстроўваючы пра-
цэс пашырэння праў саюзных рэспублік і іх кам-
партый, які наступіў у час адлігі.

Вызначэнне лініі партыі па пытаннях унутра-
най і знешняй палітыкі, важнейшых пытаннях 
партыйнага і дзяржаўнага жыцця было выключнай 
прэрагатывай з’езда — вярхоўнага органа КПСС. Ва 
ўсіх статутах партыі, прынятых ХVІІ і наступнымі 

з’ездамі, аж да апошняга ў савецкія часы 
ХХVІІІ з’езда (1990 г.), фігурыравала палажэнне аб 
тым, што Цэнтральны камітэт прадстаўляе КПСС 
у зносінах з іншымі партыямі (мелася на ўвазе з 
палітычнымі партыямі замежных дзяржаў). Ва 
ўсіх гэтых статутах змяшчалася норма партыйнага 
цэнтралізму, паводле якой усе мясцовыя партыйныя 
арганізацыі, пачынаючы ад рэспубліканскіх 
і заканчваючы раённымі, былі аўтаномны ў 
вырашэнні мясцовых пытанняў, калі гэтыя рашэнні 
не супярэчылі рашэнням і палітыцы партыі (яе 
цэнтральных органаў). Замежныя сувязі не адно-
сіліся да мясцовых пытанняў, таму КПСС у зносі-
нах з палітычнымі партыямі замежных дзяржаў, як 
адзначалася, мог прадстаўляць толькі ЦК КПСС.

КПСС была ядром, стрыжнем савецкай 
палітычнай сістэмы. Пабудаваная на базе жорсткіх 
прынцыпаў бюракратычнага цэнтралізму (у Ста-
туце КПСС яны называліся «прынцыпамі дэма-
кратычнага цэнтралізму») і жалезнай дысцыпліны, 
партыя прадстаўляла сабой звышцэнтралізаваную, 
іерархічную палітычную арганізацыю, кіруемую вуз-
кай групай вышэйшых партыйных і дзяржаўных 
функцыянераў (палітбюро ЦК КПСС). КПСС вы-
ступала як цэментуючая сіла савецкай шматнацыя-
нальнай дзяржавы, якая фактычна была імперыяй. 
Кіраўніцтва КПСС адвяргала фэдэралісцкі прын-
цып пабудовы партыі, што давала яму магчы-
масць ва ўмовах аднапартыйнай сістэмы і кансты-
туцыйнага замацавання кіруючай ролі кампартыі 
ў жыцці савецкага грамадства дзейнічаць праз 
граніцы саюзных рэспублік, якія лічыліся фармаль-
на суверэннымі і незалежнымі дзяржавамі, і тры-
маць пад кантролем унутраную і знешнюю палітыку 
Саюза ССР, палітычнае, эканамічнае і культурнае 
жыццё саюзных рэспублік.

Кампартыі саюзных рэспублік, падпа рад коў-
ваючыся прынцыпу дэмакратычнага цэнтралізму і 
не забываючыся аб сваім сціплым статусе «мясцо-
вай партыйнай арганізацыі», маглі толькі «адабраць 
і падтрымліваць» «міралюбівы» знешнепалітычны 
курс ЦК КПСС і савецкай дзяржавы. Кіруючыя 
органы нацыянальных кампартый, у пераважнай 
большасці якіх, дарэчы, пасаду другога сакрата-
ра ЦК займаў прадстаўнік рускай нацыянальнасці 
(БССР і УССР з’яўляліся выключэннямі), былі 
пазбаўлены магчымасці ўздейнічаць на распрацоўку 
і рэалізацыю агульнасаюзнай знешняй палітыкі і, 
наколькі вядома, не прадпрымалі якіх-небудзь 

РОЛЯ ПАРТЫЙНАГА ФАКТАРУ 
Ў БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІХ АДНОСІНАХ (1944—1989 гг.)

У. Е. Снапкоўскі

У артыкуле аналізуецца роля супрацоўніцтва паміж КПСС і ПАРП і месца ў ім Кампартыі Беларусі ў сістэме 
савецка-польскіх адносін у 1944—1989 гг. Канстатуецца, што КПБ удзельнічала ў развіцці замежных сувязей 
КПСС, валодаючы, як і ўсе іншыя кампартыі саюзных рэспублік, статусам мясцовай партыйнай арганізацыі з усімі 
вынікаючымі з гэтага наступствамі. Замежныя сувязі КПБ з ПАРП, як і з іншымі кампартыямі сацыялістычных краін, 
ажыццяўляліся паводле дырэктыў ЦК КПСС і строга кантраляваліся і рэгламентаваліся Міжнародным аддзелам ЦК 
КПСС. У 45-гадовай гісторыі супрацоўніцтва паміж КПСС і ПАРП з акцэнтам на ўдзел у ім Кампартыі Беларусі 
выдзелены чатыры этапы, якія адлюстроўвалі паступовае ўзрастанне самастойнасці рэспубліканскай партыйнай 
арганізацыі ў міжпартыйных адносінах паміж кіруючымі партыямі СССР і ПНР. 
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сур’ёзных спроб дабіцца адлюстравання ў палітыцы 
саюзнага цэнтра спецыфічных, нацыянальных 
інтарэсаў асобных саюзных рэспублік.

Замежныя сувязі Кампартыі Беларусі з 
кампартыямі сацыялістычных краін (з кампартыямі 
капіталістычных і развіваючых краін яны ўвогуле не 
падтрымліваліся), у тым ліку і перш за ўсё з ПАРП 
як кіруючай партыяй адзінай суседняй з Беларус-
сю суверэннай дзяржавы, ажыццяўляліся павод-
ле дырэктыў ЦК КПСС і планаў міжнароднага 
супрацоўніцтва КПСС і аж да канца 1980-х гг. стро-
га кантраляваліся і рэгламентаваліся Міжнародным 
аддзелам ЦК КПСС.

Галоўным зместам супрацоўніцтва паміж КПСС 
і кампартыямі іншых сацыялістычных краін быў аб-
мен вопытам «сацыялістычнага будаўніцтва». Аднак 
гэты абмен быў далёкім ад узаемнасці, раўнапраўя і 
дабравольнасці. У другой палове 1940-х — 1960-я гг. 
ён нагадваў вуліцу з аднабаковым рухам, калі 
СССР праз партыйна-дзяржаўныя каналы 
перадаваў, а фактычна навязваў свой «ленінска-
бальшавіцкі» вопыт будаўніцтва новага грамад-
ства краінам сацыялістычнай садружнасці. Пры 
гэтым ігнараваліся нацыянальная спецыфіка 
і канкрэтна-гістарычныя асаблівасці развіцця 
ўсходнееўрапейскіх дзяржаў. 

Адносна Польшчы гэта праяўлялася ў 
ігнараванні моцнай цягі польскага селяніна да пры-
ватнай уласнасці (сваёй зямлі), адданасці палякаў 
каталіцкай веры і ідэалам незалежнай дзяржавы. 
Партыйна-дзяржаўнае кіраўніцтва СССР, спрабу-
ючы перарваць ланцуг няспынных крызісаў і на-
родных хваляванняў, што ахапіў Польшчу, галоўным 
зместам абмену вопытам «сацыялістычнага 
будаўніцтва» з ПАРП лічыла навязванне сваіх 
узораў і стандартаў «масава-палітычнай і ідэйна-
выхаваўчай работы, барацьбы з буржуазнай і 
нацыяналістычнай ідэалогіяй, умацавання кіруючай 
ролі кампартыі ў развіцці грамадства». Перадатач-
ным механізмам у гэтым абмене, а фактычна ў пра-
цэсе навязвання сваёй «савецка-бальшавіцкай» 
мадэлі кіравання грамадскімі працэсамі, высту-
пала Кампартыя Беларусі. Пры гэтым трэба мець 
на ўвазе, што ў гэтым навязванні і засваенні са-
вецкага вопыту былі зацікаўлены кансерватыўна-
дагматычныя колы ў кіраўніцтве ПАРП. Моц-
ныя ў асяроддзі ваяводскіх камітэтаў ПАРП, яны 
выкарысталі першыя ж кантакты з кіраўнікамі 
Брэсцкага і Гродзенскага абкамаў для таго, каб 
ініцыіраваць ціск з боку Масквы на рэфарматарскія 
сілы ўнутры ЦК ПАРП [3, с. 191—196].

У першае пасляваеннае дзесяцігоддзе 
супрацоўніцтва паміж КПСС і ПАРП ажыц цяў-
лялася амаль выключна на ўзроўні цэнтральных 
партыйных органаў шляхам двухбаковых сустрэч 
і кансультацый паміж кіруючымі дзеячамі партый, 
сустрэч дэлегацый ЦК для абмену вопытам. З дру-
гой паловы 1950-х гг. да міжпартыйных кантактаў 
далучыліся абласныя партыйныя арганізацыі Бе-
ларусі і Украіны. У 1960-я гг. яны набылі больш 

рэгулярны і планавы характар. З 1970-х гг. між-
партыйныя сувязі сталі рэгулявацца гадавымі, а 
потым двухгадовымі планамі дружалюбных сувя-
зей абкамаў КПБ з партыйнымі камітэтамі Балгар-
скай кампартыі, Сацыялістычнай адзінай партыі 
Германіі, ПАРП і Кампартыі Чэхаславакіі. Павод-
ле гэтых планаў, Брэсцкі абкам супрацоўнічаў з Бе-
лападляскім і Люблінскім ваяводскімі камітэтамі, 
Віцебскі — з Зелёнагурскім, Гомельскі — з Елена-
гурскім, Гродзенскі — з Беластоцкім, Мінскі — з 
Плоцкім і Седлецкім, Магілёўскі — з Вроцлаўскім і 
Торунскім ваяводскімі камітэтамі ПАРП [14].

Непасрэднае ўражанне аб змесце між пар тый-
нага супрацоўніцтва дае План дружа любных сувя-
зей абкамаў КПБ з Габраўскім акружным камітэтам 
БКП, акружнымі камітэтамі САПГ, ваяводскімі 
камітэтамі ПАРП і Паўднёвачэшскім камітэтам 
КПЧ на 1970 г., зацверджаны ЦК КПБ 20 сакаві-
ка 1970 г. у адпаведнасці з пастановай ЦК КПСС 
ад 3 сакавіка 1970 г. У ім абкамы КПБ абавязваліся 
звяртаць асобную ўвагу на павышэнне эфектыўнасці 
міжпартыйных сувязей, паляпшэнне падрыхтоўкі 
партыйных дэлегацый і груп спецыялістаў, што 
выязджалі ў сацыялістычныя краіны, падрыхтоўку 
справаздач аб паездках з канкрэтнымі прапановамі 
па выкарыстанні вопыту сяброў [1].

Пазней планы міжпартыйных сувязей сталі 
складацца на два гады, аб чым сведчыць «План 
дружалюбных сувязей абкамаў КП Беларусі з 
партыйнымі камітэтамі БКП, САПГ, ПАРП і 
КПЧ на 1982—1983 гг.», зацверджаны бюро ЦК 
КПБ 19 лютага 1982 г. у адпаведнасці з паста-
новай ЦК КПСС. У ім абкамам КПБ даручала-
ся ў месячны тэрмін распрацаваць і зацвердзіць 
комплексныя мерапрыемствы, што ахопліваюць 
усе формы мясцовых сяброўскіх сувязей, якія 
ажыццяўляюць партыйныя, савецкія, прафсаюз-
ныя, камсамольскія органы, іншыя арганізацыі, 
а таксама вытворчыя калектывы з адпаведнымі 
партнёрамі ў сацыялістычных краінах. Пры гэтым 
асноўная ўвага павінна быць накіравана на павы-
шэнне эфектыўнасці сувязей. Абкамам КПБ такса-
ма даручалася прадстаўляць у ЦК КПБ штогадовыя 
справаздачы аб ходзе выканання планаў сяброўскіх 
сувязей. У прыватнасці, прадугледжвалася, што 
абкамы КПБ і адпаведныя партыйныя камітэты 
сацыялістычных краін у 1982—1983 гг. абмяняюцца 
дзвюма групамі партыйных работнікаў, кожная не 
больш за 5 чалавек тэрмінам да 5 дзён [5].

Здавалася, што сувязі КПСС з кампартыямі 
«брацкіх сацыялістычных краін» уяўлялі сабой 
трывалую и разгалінаваную сістэму міжпартыйнага 
супрацоўніцтва, якая ахоплівала ўсе бакі грамад-
скага жыцця*. Аднак, як слушна заўважыў у свой 
час генеральны сакратар ЦК КПСС М. Гарбачоў, у 
адносінах паміж кіраўнікамі сацыялістычных кра-
ін не хапала шчырасці і гатоўнасці да праяснен-
ня негатыўных наслаенняў паміж гэтымі краінамі. 
«С конца 70-х годов контакты между руководством 
братских стран начали приобретать налет параднос-

* Так у свой час сцвярджаў і аўтар, абмежаваны пануючымі тады ідэалагічнымі і метадалагічнымі падыходамі 
і ўстаноўкамі. Пассаж о «стройной системе контактов, включающей широкий круг вопросов организационно-
партийной, массово-политической работы, партийного руководства хозяйственным и культурным строитель-
ством, деятельностью общественных организаций» [14, с. 50].
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ти. В них стало меньше доверительности, делови-
тости» [4, с. 169].

Сістэма міжпартыйнага супрацоўніцтва з яе 
фармалізмам, заарганізаванасцю і бюракратызмам 
давала сур’ёзныя збоі падчас унутрыпалітычных 
крызісаў у сацыялістычных краінах. Так, у час 
крызісных падзей у Чэхаславакіі 1968—1969 гг. 
партыйна-савецкі апарат Гомельскай вобласці рабіў 
усё, каб лакалізаваць паступаючую ад партнёраў з 
Паўднёвачэшскай вобласці інфармацыю аб пад-
зеях у краіне, накіраваць яе ў патрэбнае русла, не 
дапусціць асуджэння сярод насельніцтва вобласці 
ваеннага ўмяшання дзяржаў Варшаўскага дагавора 
ва ўнутраныя справы Чэхаславакіі [17, с. 102—103].

Падчас крызісных падзей у Польшчы ў 1980—
1981 гг. адбылося рэзкае скарачэнне кантактаў бела-
рускіх абласцей з польскімі ваяводствамі, што было 
абумоўлена імкненнем савецкага кіраўніцтва абме-
жаваць інфармацыю аб прычынах крызісных з’яў у 
суседняй краіне, патрабаваннях апазіцыі. Кіраўнікі 
Люблінскага, Беластоцкага і іншых ваяводстваў не-
аднаразова звярталіся з прапановамі да сваіх бела-
рускіх партнёраў аб актывізацыі супрацоўніцтва. 
Гэтыя прапановы ЦК КПБ перадаў у ЦК КПСС, 
які паведаміў аб немэтазгоднасці іх прыняцця ў 
прапанаваных маштабах [17, с. 103—104].

28 лістапада 1980 г. ЦК КПСС прыняў пастанову 
«Аб часовым скарачэнні турысцкага абмену паміж 
СССР і Польшчай», паводле якой савецкі турызм у 
Польшчу за перыяд, што заставаўся да канца 1980 
г., скарачаўся з 4,9 да 3,2 тыс. чалавек (на 36 %), а ў 
першым паўгоддзі 1981 г. — з 45,4 да 24,5 тыс. чала-
век (на 44 %). Самае галоўнае заключалася ў тым, 
што памеры савецкага турызму прапаноўвалася ска-
раціць за кошт паездак, звязаных з працяглым зна-
ходжаннем у ПНР. Такім чынам савецкія ўлады ім-
кнуліся засцерагчы сваіх грамадзян ад «польскай 
заразы», уздзеяння незалежнага прафсаюза «Са-
лідарнасць» і іншых апазіцыйных сіл. Замест та-
кіх паездак планаваліся паездкі спецыялізаваных 
турысцкіх груп па лініі Саюза савецкіх таварыстваў 
дружбы, гарадоў-пабрацімаў, навуковага турызму і 
камбінаваныя туры (2—3 краіны) з кароткачасовым 
(4—8 дзён) знаходжаннем у ПНР. Прапаноўвалася 
таксама скараціць у першым паўгоддзі 1981 г. прыём 
польскіх турыстаў у СССР са 105 да 66 тыс. чала-
век (на 37 %). Гэта тлумачылася як «часовая мера, 
абумоўленая палітычнай абстаноўкай у ПНР» [8].

Разам з тым савецкае кіраўніцтва прадпрымала 
крокі па актывізацыі сувязей з Польшчай па лініі 
мясцовых партыйных і грамадскіх арганізацый. На 
гэта нацэлівала пастанова палітбюро ЦК КПСС 
«Аб развіцці абстаноўкі ў Польшчы і некаторых 
кроках з нашага боку» ад 23 красавіка 1981 г. У да-
дадзеным да яе плане мерапрыемстваў па аказанні 
дапамогі кіраўніцттву ПАРП у арганізацыйным і 
ідэалагічным умацаванні партыі прадугледжвалася 
накіраваць у Польшчу ў адпаведнасці з пажаданнямі 
польскага кіраўніцтва ў маі — чэрвені 1981 г. 
дэлегацыі партыйных работнікаў па лініі мясцовых 
партыйных органаў. У першую чаргу прадуглед-
жвалася накіраванне дэлегацый ад Ленінградскага, 
Іванаўскага, Смаленскага, Данецкага, Запарожска-
га, Львоўскага, Харкаўскага, Чаркаскага, Гродзен-
скага і Магілёўскага абкамаў партыі [10, л. 1, 9].

Ставілася задача, каб вывучыць пытанне аб 
прыёме на кароткатэрміновыя курсы ў Акадэмію 
грамадскіх навук пры ЦК КПСС, а таксама ў 
Маскоўскую, Ленінградскую, Кіеўскую і Мінскую 
вышэйшыя партыйныя школы работнікаў ПАРП 
сярэдняга і нізавога звенняў (да 500 чал.). Аддзе-
лу арганізацыйна-партыйнай работы ЦК КПСС 
даручалася правесці ў маі — чэрвені 1981 г. нараду 
прадстаўнікоў адпаведных абкамаў і гаркамаў КПСС 
па актуальных пытаннях сувязей мясцовых партый-
ных органаў паміж КПСС і ПАРП. Перад ВЦСПС 
ставілася задача актывізаваць супрацоўніцтва па 
лініі прафсаюзаў, перад ЦК ВЛКСМ — распра-
цаваць мерапрыемствы па ўзмацненні ўплыву на 
абстаноўку ў маладзёжным руху ў Польшчы. Саюзу 
савецкіх таварыстваў дружбы, Савецкаму камітэту 
ветэранаў вайны і Камітэту савецкіх жанчын да-
ручалася працягваць выкананне ўзгодненых пла-
навых мерапрыемстваў з роднаснымі польскімі 
арганізацыямі і аказанне ім неабходнай дапамогі 
[10, л. 10].

Толькі пасля адноснай стабілізацыі абстаноўкі 
ў Польшчы кіраўніцтва ЦК КПСС дало ўстаноўку 
на пашырэнне савецка-польскіх кантактаў. У верас-
ні 1984 г. у ЦК КПСС адбылася нарада сакратароў 
ЦК саюзных рэспублік, абкамаў і гаркамаў партыі 
па пытаннях развіцця (дакладней, аднаўлення) 
дружалюбных сувязей мясцовых партыйных 
органаў КПСС і ПАРП. Абкамам КПБ было дару-
чана тэрмінова распрацаваць комплексныя планы 
супрацоўніцтва з 9 польскімі ваяводствамі [11; 17, с. 
104]. Пасля 1985 г. у сувязі з пачаткам перабудовы 
ў СССР беларуска-польскія адносіны ўступілі ў 
новы этап свайго развіцця, які аказаўся вельмі 
кароткачасовым і закончыўся дэмантажом сістэмы 
«рэальнага сацыялізму» ў Польшчы ў 1989 г. і рас-
падам СССР у 1991 г. [13].

У 45-гадовай гісторыі супрацоўніцтва паміж 
КПСС і ПАРП (1944—1989 гг.) з акцэнтам на ўдзел 
у ім Кампарыі Беларусі як мясцовай партыйнай 
арганізацыі можна выдзяліць некалькі этапаў. 
Першы (1944—1953 гг.) ахоплівае апошняе ста-
лінскае дзесяцігоддзе. Яго змест аказаўся даволі 
насычаным для беларуска-польскіх сувязей. Гэта 
рэпатрыяцыя беларускага і польскага насельніцтва, 
харчовая дапамога БССР насельніцтву Варшавы, 
першыя сустрэчы беларускіх і польскіх кіраўнікоў, 
пачатак культурнага супрацоўніцтва [15]. Шэраг 
важных падзей савецка-польскіх адносін, якія мелі 
непасрэднае дачыненне да Беларусі, адбываліся 
па ініцыятыве Крамля без яе ўдзелу (падрыхтоўка, 
падпісанне і ратыфікацыя Дагавора аб савецка-
польскай мяжы ад 16 жніўня 1945 г., дэмаркацыя 
савецка-польскай мяжы, польская ініцыятыва аб 
устанаўленні дыпламатычных ці консульскіх адно-
сін з БССР). Увогуле беларуска-польскія кантакты 
як на палітычным, так і на мясцовым узроўні мелі 
эпізадычны характар. 

Другі этап пачаўся пасля смерці І. Сталіна 
і працягваўся да канца 1960-х гг. Для яго харак-
тэрны такія новыя формы беларуска-польска-
га супрацоўніцтва, як інстытуцыяналізацыя куль-
турнага супрацоўніцтва (месячнікі, дэкады і 
дні культуры, планавы характар), прыгранічнае 
супрацоўніцтва дзвюх беларускіх абласцей і 
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польскіх ваяводстваў, да якога потым далучыліся 
іншыя вобласці і ваяводствы, новыя арганізацыі, 
створаныя на саюзным і рэспубліканскім узроўнях 
(Саюз савецкіх таварыстваў дружбы, Таварыства 
савецка-польскай дружбы і яго беларускае аддзя-
ленне, Беларускае таварыства дружбы і культурнай 
сувязі з замежжам). Да пачатку 1960-х гг. у СССР і 
ПНР была створана сістэма партыйна-дзяржаўнага 
кіраўніцтва так званымі «мясцовымі дружалюбнымі 
сувязямі», якая ахоплівала ў СССР рэспубліканскі 
(у дадзеным выпадку БССР), краявы, абласны, 
гарадскі, раённы і найніжэйшы ўзровень (прадпры-
емствы, арганізацыі і ўстановы), а ў Польшчы — 
ваяводскі, гарадскі, павятовы і таксама найніжэйшы 
ўзровень. Вядучую і кіруючую ролю ў «мясцовых 
дружалюбных сувязях» адыгрывалі партыйныя 
камітэты КПСС і ПАРП. 

Трэці этап уключае 1970-я гг. У гэтае 
дзесяцігоддзе створаная раней сістэма белару-
ска-польскага супрацоўніцтва, якая трактавалася 
савецкім кіраўніцтвам выключна з пункту погля-
ду «мясцовых дружалюбных сувязяй», дасягнула 
свайго апагея. Дзвюма новымі формамі беларуска-
польскіх сувязей сталі: Планы дружалюбных сувя-
зей абкамаў КП Беларусі з партыйнымі камітэтамі 
БКП, САПГ, ПАРП і КПЧ, якія ўключалі ў сябе ўсе 
астатнія формы і праявы супрацоўніцтва абласцей 
БССР з адпаведнымі адміністрацыйнымі адзінкамі 
ўказаных сацыялістычных краін, у тым ліку і па-
хаванае прыгранічнае супрацоўніцтва Брэсцкай і 
Гродзенскай абласцей з Люблінскім і Беластоцкім 
ваяводствамі, і адкрыццё Генеральнага консульства 
ПНР у Мінску. Адкрыццё апошняга ў 1972 г. было 
вынікам працяглых намаганняў Варшавы за ства-
рэнне консульскай установы ў Беларусі. Генкон-
сульства ПНР было першай консульскай устано-
вай замежнай дзяржавы ў Беларусі. Яго ініцыятывы 
па развіцці польска-беларускіх адносін, аднак, 
стрымліваліся пасіўнасцю Мінска і жорсткім кан-
тролем Масквы [5, с. 247—255]. У 1970-я гг. разам 
з дасягненнем высокіх колькасных паказчыкаў ва 
ўсю моц праявіліся і сістэмныя недахопы беларуска-
польскага супрацоўніцтва: перш за ўсё залежнасць 
Беларусі ад саюзнага цэнтра, ідэалагізаванасць, 
палітызаванасць, адсутнасць шчырасці паміж 
партыйным кіраўніцтвам, як і іншыя ўласцівыя 
«сацыялістычным міжнародным адносінам» рысы 
(параднасць, фармалізм, бюракратызм, паказуха). 

Чацвёрты этап, які не стаў прадметам наша-
га разгляду ў дадзеным тэксце, уключае амаль усе 
1980-я гг., да верасня 1989 г., калі ў Польшчы да 
ўлады прыйшоў некамуністычны ўрад Т. Маза-
вецкага. Ён падзяляецца на два адрэзкі: 1) крызіс 
1980—1981 гг. і паслякрызісная стабілізацыя ў 
Польшчы і 2) гарбачоўская перабудова ў СССР 
і яе ўплыў на савецка-польскія і беларуска-
польскія адносіны. У планах савецкага кіраўніцтва 
ў сувязі з польскім крызісам Беларусь разглядала-
ся і як плацдарм для ўваходжання войскаў у Поль-
шчу, і як «санітарны кардон» для забеспячэння 
тэрыторыі СССР ад «польскай заразы», і як шко-
ла для перакоўкі польскіх партыйных кадраў, да 
якіх крамлёўскія кіраўнікі ставіліся з пэўным не-
даверам. З наступленнем перабудовы, уключэннем 
у парадак дня савецка-польскіх адносін новых тэм 
(Катынь і іншыя гістарычныя праблемы, праблемы 

польскай нацыянальнай меншасці ў СССР), роля 
Беларусі, якая мела да гэтых тэм непасрэднае да-
чыненне, у комплексе адносін Масквы з Варша-
вай узрасла. ЦК КПСС і ЦК ПАРП пачалі перабу-
дову сістэмы міжпартыйных сувязей у бок большай 
самастойнасці мясцовых партыйных арганізацый і 
павышэння яе эфектыўнасці. Актывізаваліся кан-
такты паміж партыйным кіраўніцтвам Беларусі і 
Польшчы, у красавіку 1989 г. была падпісана пра-
грама прамога супрацоўніцтва паміж ЦК КПБ і 
ЦК ПАРП [15], значна пашырыліся прыгранічныя 
сувязі і гандаль [18]. Беларускае кіраўніцтва звярну-
ла ўвагу на беларускую меншасць у Польшчы. Аднак 
рэвалюцыйная хваля перамен у Польшчы і іншых 
краінах Цэнтральнай Еўропы знесла ўсю пабудава-
ную раней сістэму сувязей і адносін з Савецкім Са-
юзам, які таксама дажываў апошнія гады. 

Польскі даследчык Я. Мірановіч, падсу-
моўваючы беларуска-польскія адносіны сацыяліс-
тыч ных часоў, слушна сцвярждае: «Адносіны паміж 
БССР і ПНР існавалі на такім узроўні, які дазваляла 
Масква, і абмяжоўваліся моцна цэнзураваным куль-
турным абменам. Кантакты кожнай з груп нацыя-
нальнай меншасці з культурай суседняй рэспублікі 
былі строга рэгламентаваныя. Аб польска-
беларускіх адносінах можна па сутнасці гаварыць 
толькі ў суадносінах нацыянальныя меншасці — 
дзяржаўная ўлада ці дамінуючы народ» [19, s. 29].

Адносіны паміж БССР і ПНР мелі асіметрычны 
характар. Гэты былі адносіны паміж часткай уну-
транай і часткай знешняй савецкай імперыі. Яны 
ажыццяўляліся пад кантролем аднаго і таго ж імпер-
скага цэнтра (Масквы, Крамля): для БССР гэта быў 
саюзны цэнтр, для ПНР — цэнтр сацыялістычнага 
свету, сацыялістычнага лагеру. Іх асіметрычны ха-
рактар праяўлялўся ў тым, што гэты былі адносіны 
(папраўдзе, такімі іх можна было называць з вялі-
кай нацяжкай) паміж саюзнай рэспублікай, якая 
фактычна мела статус прыгранічнай нярускай 
правінцыі, і дзяржавай-сатэлітам СССР, якая фар-
мальна захоўвала свой суверэнітэт.

Савецкае кіраўніцтва пільна сачыла за тым, 
каб беларуска-польскія сувязі не выходзілі за да-
кладна акрэсленыя межы — межы «мясцовых 
дружалюбных сувязей». Яно не давярала ні бела-
русам, ні палякам. Першым таму, што яны могуць 
заразіцца спрадвечнай польскай хваробай — сва-
бодалюбствам і нацыянальным патрыятызмам. Дру-
гім таму, што, рэаніміруючы традыцыі даўняй Рэчы 
Паспалітай і яшчэ не забытыя свежыя ўспаміны 
аб усходніх крэсах, яны маглі б навязваць белару-
сам, як і ўкраінцам і літоўцам, небяспечныя для 
СССР мадэлі ўсходнееўрапейскіх федэрацый. Ма-
сква выкарыстоўвала Беларусь у адносінах з Поль-
шчай як стратэгічны плацдарм, санітарны кардон і 
інструмент камуністычнай індактрынацыі. Як ужо 
было сказана, асабліва выразна гэта палітыка Крам-
ля праявілася падчас і пасля польскага крызісу па-
чатку 1980-х гг. Паварот да большай самастойнас-
ці ў дзеяннях Мінска і Варшавы адносна Масквы 
наступіў у часы перабудовы. А з прыходам да ўлады 
ў Польшчы ўрада Т. Мазавецкага пачалася палітыка 
«двухкаляёвасці» [12, с. 56], якая адкрывала перад 
Беларуссю значна больш шырэйшыя магчымасці 
самастойных паводзін з некамуністычным суседам.
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Snapkovsky V. The Role of the Party Factor in the Belarusian-Polish Relations (1944—1989)

The article analyses the role of cooperation between the Communist Party of the Soviet Union and the Polish United Labour 
Party and the role of the Communist Party of Belarus in this cooperation within the framework of the Soviet-Polish relations 
in 1944—1989. It is stated that the Communist Party of Belarus participated in the development of international links of the 
Communist Party of the USSR. It had a status of the local party organization, like other Communist Parties of the Soviet republics 
with all the ensuing consequences. Foreign links of the Communist Party of Belarus with the Polish United Labour Party as well 
as with other Communist Parties of the Soviet republics were realized according to the directives of the Central Committee of the 
Communist Party and were strictly controlled and regulated by the International Department of the Central Committee of the 
Communist Party. During the 45-year-long history of cooperation between the Communist Party of the Soviet Union and the Polish 
United Labour Party with an accent on the Communist Party of Belarus participation in this process four stages were distinguished, 
which reflected gradual increase of the republican party organization independence in the inter-party relations between the leading 
parties of the USSR and the People’s Republic of Poland.   
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