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УВОДЗІНЫ

Адносіны паміж суседнімі народамі і дзяржавамі, як правіла, маюць важ-
нае значэнне ў іх знешняй палітыцы і ва ўнутраным жыцці, даволі сур’ёзна 
ўплываюць на сацыяльна-эканамічны і палітычны лад, духоўную сферу, 
менталітэт, міжлюдскія кантакты. Гэта аксіёма ў поўнай меры адносіцца да 
беларуска-польскіх узаемаадносін, якія налічваюць тысячагадовую гісторыю 
пачынаючы ад першых кантактаў беларускіх старажытных княстваў і Польскага 
Каралеўства. Ад узнікнення беларускай дзяржаўнасці польскі фактар адыгрываў 
ключавую ролю ў гісторыі Беларусі. Польшча была бліжэйшым суседам на за-
хадзе для беларускіх сярэдневяковых княстваў, Вялікага Княства Літоўскага, 
Беларускай Народнай Рэспублікі, Беларускай ССР. Сёння гэта краіна мае важ-
нае і неацэннае значэнне для Рэспублікі Беларусь. Пераважна праз Польшчу 
і дзякуючы ёй сучасная Беларусь ажыццяўляе такія неабходныя палітычныя, 
эканамічныя, культурныя, гуманітарныя адносіны з заходнім светам, іншымі 
культурамі і цывілізацыямі. 

Супольная беларуска-літоўская дзяржава, якой было Вялікае Княства 
Літоўскае, Рускае і Жамойцкае, стварыла разам з Польскім Каралеўствам такія 
ўнікальныя і трывалыя формы дзяржаўных і дынастычных саюзаў, як Крэўская 
і Люблінская уніі. У складзе гэтых саюзаў, якія ўвасобіліся ў федэратыўную 
польска-літвінскую дзяржаву пад назвай Рэч Паспалітая, беларусы пражылі 
ра зам з палякамі, як і з літоўцамі, украінцамі, рускімі, латышамі і іншымі 
народамі, вялікі, больш чым 400-гадовы адрэзак агульнай гісторыі. Сумеснае 
пражыванне з палякамі ў складзе Расійскай імперыі і супольная барацьба двух 
народаў за нацыянальнае вызваленне садзейнічалі фарміраванню беларускай 
нацыі і беларускага нацыянальнага руху, працэсам нацыянальнага адраджэння 
і барацьбе беларусаў за стварэнне ўласнай дзяржавы. 

Зразумела, што гісторыя беларуска-польскіх адносін не пазбаўлена цём-
ных плям, узаемных крыўд, недаверу і непаразуменняў, хоць іх значна менш, 
чым у польска-расійскіх, польска-ўкраінскіх ці польска-літоўскіх адносінах. 
Прычынамі ці перадумовамі гэтых негатыўных момантаў ва ўзаемаадносінах 
двух народаў выступалі розныя геапалітычныя, культурна-цывілізацыйныя 
і канфесійныя арыентацыі і прыярытэты пануючых вярхоў і эліт, што по-
тым распаўсюджваліся на іншыя сацыяльныя класы. Вялікае значэнне мелі 
адрозненні ў тэрытарыяльным, эканамічным, культурным і людскім патэн-
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цыялах беларусаў і палякаў, дзе апошнія валодалі даволі значнай перавагай. 
Гэта прывяло да няўхільных працэсаў асіміляцыі, паланізацыі і акаталічвання, 
ад якіх так ці іначай цярпелі літвінская, беларуская арыстакратыя, дваран-
ства, мяшчанства, інтэлігенцыя, сялянства. Польскі народ можа ганарыцца 
глыбокімі, трывалымі і прызнанымі міжнародным супольніцтвам традыцыямі 
дзяржаўнасці і этнічнай кансалідацыі. Беларуская ж нацыя сфарміравалася 
толькі ў канцы ХІХ ст. (прычым гэты тэзіс аспрэчваецца аўтарытэтнымі 
беларускімі і замежнымі даследчыкамі, уключаючы польскіх, у бок пераносу 
на пазнейшыя часы), а ўласную незалежную дзяржаву атрымала ў канцы ХХ ст.

Наш разгляд беларуска-польскіх адносін пачынаецца з 1918 г., калі адбыло-
ся адраджэнне беларускай (гэта спроба аказалася, аднак, няўдалай) і польскай 
дзяржаўнасці і калі дзеячы абедзвюх краін пачалі рэалізоўваць свае палітычныя 
канцэпцыі адносна суседняга народа. З самага пачатку адпаведныя стасункі 
не мелі раўнапраўнага характару, што было абумоўлена розным дзяржаўным і 
палітычным статусам Беларусі і Польшчы, неаднолькавым узроўнем нацыяналь-
най свядомасці беларусаў і палякаў і рознай ступенню залежнасці ад суседзяў, 
перш за ўсё ад Расіі. Узніклыя на развалінах былой Расійскай імперыі Беларус-
кая Народная Рэспубліка і Беларуская ССР не ператварыліся, як Польшча, у не-
залежныя дзяржавы і не маглі праводзіць самастойнай знешняй палітыкі. Гэта 
датычылася ў першую чаргу БССР, якая была створана дзякуючы РСФСР і ў 
сваёй унутранай і знешняй палітыцы цалкам арыентавалася на камуністычныя 
ўзоры, усталяваныя ў Маскве і навязаныя савецкім рэспублікам. Сам характар 
сувязей паміж БССР і Польшчай (Другой Рэччу Паспалітай і ПНР) не меў рыс, 
уласцівых адносінам паміж дзвюма незалежнымі дзяржавамі, і іх больш даклад-
на трэба класіфікаваць як квазіміждзяржаўныя адносіны. 

На рубяжы 1980–90-х гг. беларуска-польскія адносіны ўступілі ў новы пе-
рыяд развіцця. У 1989 г. Польшча стала на шлях сістэмных пераўтварэнняў і 
радыкальнай пераарыентацыі знешняй палітыкі, што дазволіла ёй пазбавіцца ад 
імперыяльнай залежнасці ад СССР і стаць суверэннай дэмакратычнай дзяржа-
вай. У 1991 г. распаўся Савецкі Саюз і Беларусь абвясціла незалежнасць, якую 
першай з дзяржаў свету вітала Польская Рэспубліка. У 1992 г. Рэспубліка Бела-
русь і Рэспубліка Польшча ўсталявалі дыпламатычныя адносіны і абмяняліся 
пасольствамі.

Фарміраванне і развіццё сучасных міждзяржаўных беларуска-польскіх 
адносін з’яўляюцца добрым стымулам для таго, каб зазірнуць у іх недалёкую 
гісторыю, якую мы пачынаем з першых дзесяцігоддзяў ХХ ст. У кнізе разгляда-
юцца ўзаемаадносіны паміж Беларуссю і Польшчай за апошнія амаль сто гадоў. 
За кропку адліку ўзяты даты абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай 
Рэспублікі (25 сакавіка 1918 г.) і Другой Польскай Рэспублікі (Рэчы Паспалітай) 
(11 лістапада 1918 г.). Даследаванне заканчваецца 2017 годам, калі абедзве дзяр-
жавы адзначылі 25-годдзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін. 

Праца пабудавана па храналагічна-праблемным прынцыпе і складаец-
ца з чатырох глаў. Мэтай аўтара было адлюстраванне шэрагу ключавых, най-
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больш важных (хоць, зразумела, далёка не ўсіх) тэм і пытанняў беларуска-
польскіх адносін і сувязей у ХХ і пачатку ХХІ ст. Таму кніга не прэтэндуе на 
статус сістэматызаванага і ўсебаковага даследавання такой шырокай і глыбо-
кай тэмы, як гісторыя беларуска-польскіх адносін за апошнія сто гадоў. Ра зам 
з тым пастаўленыя і разгледжаныя ў манаграфіі пытанні, выкарыстаныя на-
вукова-метадычныя прыёмы (падзагалоўкі і высновы ў тэксце падраздзелаў, 
гістарыяграфічныя агляды, перыядызацыя, храналогія важнейшых падзей у 
гісторыі беларуска-польскіх адносін, спіс літаратуры па праблеме, паказальнікі) 
надаюць працы статус абагульняючага навуковага даследавання і адначасова 
акадэмічнага падручніка.

У першай главе разглядаюцца палітычныя і дыпламатычныя падзеі савец-
ка-польскай вайны 1919–1920 гг. і яе ўплыў на Беларусь. Гэты ўплыў аўтар фар-
мулюе ў выглядзе шэрагу высноў. Аналізуецца ўнутры- і знешнепалітычная 
сітуацыя ў Беларусі, звязаная з пытаннем аб выдачы Ваенна-рэвалюцыйным 
камітэтам (ВРК) БССР мандата ўраду РСФСР на вызначэнне меж Беларусі на 
савецка-польскіх мірных перагаворах 1920 г. Апісваюцца пазіцыі, выказванні і 
ўспаміны ўдзельнікаў польскай дэлегацыі на Рыжскай мірнай канферэнцыі па 
пытанні вызначэння мяжы паміж Польшчай і Беларуссю. 

Другая глава прысвечана беларуска-польскім адносінам напярэдадні і ў 
гады Другой сусветнай вайны. Аналізуюцца антыпольскае дыпламатычнае і 
ваеннае супрацоўніцтва паміж СССР і Германіяй у красавіку – верасні 1939 г., 
міжнародная рэакцыя на савецкую ваенную акцыю супраць Польшчы 17 ве-
расня 1939 г., роля беларускага фактару ў дыпламатычнай барацьбе «вялікай 
тройкі» пры вызначэнні ўсходняй мяжы Польшчы. Пры асвятленні падзей 1939–
1941 гг., асабліва звязаных з уз’яднаннем Заходняй Беларусі з БССР, канстатуец-
ца разыходжанне беларускай гістарыяграфіі з дасягненнямі польскай, расійскай 
і заходняй гістарычнай навукі.

У трэцяй главе аналізуецца беларуска-польскае «асіметрычнае» 
супрацоўніцтва ў 45-гадовы перыяд «рэальнага сацыялізму» (1944–1989). Рас-
крываецца дзейнасць савецка-польскай камісіі па пытанні дэмаркацыі беларус-
кага адрэзка савецка-польскай мяжы, паказваюцца працэсы фарміравання і па-
шырэння беларуска-польскіх сувязей у 1944 г. – канцы 1960- х гг. і іх далейшага 
развіцця ў 1970–80-я гг. Гэта тэматычная частка завяршаецца знакавым 1989 го-
дам, калі ў Польшчы да ўлады прыйшоў некамуністычны ўрад і ў краіне пача-
лася сістэмная трансфармацыя, што аказала моцны ўплыў на савецка-польскія 
адносіны ўвогуле і беларуска-польскія ў прыватнасці.

У чацвёртай главе разглядаюцца станаўленне і развіццё міждзяржаўных 
адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Польскай Рэспублікай. У асобных раз-
дзелах прааналізаваны адносіны дзяржаў у 1990-я гг., роля беларускага чынніка 
ў кантэксце ўзаемаадносін паміж Расіяй і Еўрапейскім саюзам у першай палове 
2004 г., палітычны і дыпламатычны крызіс, які перажылі дзве дзяржавы ў 2005 г., 
асноўныя тэндэнцыі развіцця беларуска-польскіх адносін у пачатку ХХІ ст. 



У заключэнні прадстаўлена аўтарская канцэпцыя перыядызацыі беларуска-
польскіх адносін на працягу стагоддзя (1918–2017). Вылучаны пяць перыядаў 
у гісторыі двухбаковых адносін і сувязей на працягу ХХ – пачатку ХХІ ст., і 
выяўлены найбольш істотныя асаблівасці кожнага з іх. Развіццё адносін паміж 
беларускім і польскім народамі і іх дзяржаўнымі ці палітычнымі структурамі 
дэманструе значную эвалюцыю зместу, форм і характару ўзаемасувязей. Гэту 
эвалюцыю можна акрэсліць як гістарычны пераход ад квазіміждзяржаўных 
адносін (калі БССР не была незалежнай дзяржавай у складзе СССР, а Польшча 
ў форме Другой Рэчы Паспалітай і ПНР мела (па меншай меры ў міжваенны 
час) усе неабходныя рысы суверэннай дзяржавы) да класічных адносін паміж 
двума раўнапраўнымі і самастойнымі суб’ектамі міжнароднага права.

Сабраныя ў кнізе матэрыялы апрабаваны аўтарам на шматлікіх навуко-
вых канферэнцыях і семінарах, публічных лекцыях і вучэбных занятках у на-
вучальных установах Беларусі і Польшчы. У манаграфіі адлюстравана сучас-
нае бачанне беларуска-польскіх адносін, якое склалася сярод тых айчынных 
навукоўцаў, хто кіруецца ў даследаваннях прынцыпамі гістарызму і сумленна-
га служэння ісціне. 

Беларускі погляд дапаўняецца польскімі канцэпцыямі і падыходамі 
да навейшай гісторыі Беларусі і польска-беларускіх адносін. Польская 
гістарыяграфічная школа беларусістаў ужо мае значныя дасягненні ў вывучэнні 
розных аспектаў і перыядаў гісторыі Беларусі і яе міжнародных сувязей, у тым 
ліку адносін з Польшчай. Пры даследаванні шэрагу тэм выкарыстаны працы 
савецкіх, сучасных расійскіх і заходніх вучоных, якія таксама зацвердзілі свае 
навуковыя пазіцыі ў дадзенай галіне гістарычных ведаў.

Манаграфія пабудавана на архіўных крыніцах Беларусі (Нацыянальны архіў 
Рэспублікі Беларусь), Вялікабрытаніі (Нацыянальны архіў Вялікабрытаніі), 
Польшчы (Архіў новых актаў, Архіў Міністэрства замежных спраў у Вар-
шаве, Дзяржаўны архіў у Любліне) і Расіі (Архіў знешняй палітыкі, Расійскі 
дзяржаўны архіў сацыяльна-палітычнай гісторыі і Расійскі дзяржаўны архіў 
навейшай гісторыі), дакументах знешняй палітыкі РСФСР (з 1922 г. – СССР), 
Беларусі, Польшчы, Вялікабрытаніі, Германіі, ЗША і Францыі, навуковых 
публікацыях савецкіх і постсавецкіх (беларускіх і расійскіх), а таксама польскіх 
аўтараў, матэрыялах агульнасаюзнай, беларускай і польскай перыёдыкі. 

Кніга можа быць цікавай і карыснай студэнтам, што вывучаюць 
міжнародныя адносіны, праблемы бяспекі і еўрапеістыкі; навуковай 
супольнасці, дыпламатам, шырокаму колу беларускіх і замежных чытачоў, якія 
цікавяцца гісторыяй беларуска-польскіх адносін у ХХ – пачатку ХХІ ст.
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Глава 1
БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ АДНОСІНЫ 
ПАДЧАС САВЕЦКА-ПОЛЬСКАЙ ВАЙНЫ

1.1. Беларускае пытанне ў ваенна-палітычных 
і дыпламатычных адносінах савецкай Расіі і Польшчы 

Новыя падыходы ў гістарыяграфіі. Галоўнай прычынай неабвешча-
най вайны між савецкай Расіяй і Польшчай была барацьба за землі Беларусі, 
Літвы і Украіны. Як адзначае ў сваёй кнізе аб Рыжскім міры канадскі гісторык 
польскага паходжання Е. Бажэнцкі, дыпламатычная і ваенная барацьба 1919–
1920 гг. між адроджанай Польшчай і савецкай Расіяй канцэнтравалася ў 
асноўным вакол гістарычнага польска-расійскага памежжа, пад якім разуме-
лася прастора між уласна Польшчай і ўласна Расіяй, ідэнтычная з Заходнім 
краем Расійскай імперыі1.

Блізкае меркаванне выказвае расійскі гісторык Г. Мацвееў, які 
падкрэслівае «непазбежнасць спрэчкі аб усходніх межах Польшчы»2. Па-
водле яго слоў, калі б Расія пасля рэвалюцыі 1917 г. не пагрузілася ў смуту, 
у Польшчы не было б ніякіх шанцаў на атрыманне тэрыторый на ўсход ад 
былой мяжы Царства Польскага. Грамадзянская вайна адцягнула асноўныя 
палітычныя сілы Расіі ад кантролю над нацыянальнымі ўскраінамі, якія 
ператварыліся ў своеасаблівую «шэрую зону» і прадмет гульні знешніх сіл. 
«З прычыны гэтага, – заключае даследчык, – у Польшчы з’явілася рэальная 
магчымасць актыўна паўдзельнічаць у стварэнні ў Літве, Беларусі і Украіне 
дружалюбных рэжымаў і адначасова з гэтым забяспечыць сабе найважней-
шую ўмову стратэгічнай бяспекі»3.

1 Borzęcki J. Pokój ryski 1921 roku i kształtowanie się międzywojennej Europy 
Wschodniej. Warszawa, 2012. S. 21.

2 Матвеев Г. Ф. Начало // Белые пятна – черные пятна. Сложные вопросы в рос-
сийско-польских отношениях / под общ. ред. А. В. Торкунова, А. Д. Ротфельда. М., 
2010. С. 28.

3 Там жа. С. 29.
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Для высвятлення прычын і характару савецка-польскай (або, як яе яшчэ 
называюць у польскай гістарыяграфіі, расійска-польскай) вайны1 важней-
шае значэнне мае пытанне аб тым, хто яе пачаў. У апошніх аўтарытэтных 
публікацыях расійскіх і польскіх аўтараў, а таксама прадстаўнікоў заход-
няй гістарыяграфіі ў гэтым пытанні адбылося істотнае збліжэнне пазіцый. 
У прыватнасці, Е. Бажэнцкі лічыць, што ўступленне Чырвонай арміі ў 
лістападзе 1918 г. на тэрыторыю ўсходніх крэсаў, асабліва на землі, якія 
Польшча лічыла этнічна польскімі, прывяло да пачатку вайны. З іншага 
боку, бальшавікі пры заняцці тэрыторыі, якую пакідалі адыходзячыя на за-
хад нямецкія войскі, трактавалі ўсходнія крэсы як неад’емную частку былой 
Расійскай імперыі, да кантролю над якой яны адкрыта імкнуліся. Абодва бакі 
збіраліся вырашаць спрэчку шляхам вайны, а не перагавораў2.

Бальшавіцкае кіраўніцтва ставіла задачу пераносу пралетарскай рэва-
люцыі на Захад, у тым ліку на штыках Чырвонай арміі, і адначасова жа-
дала пазбегнуць абвінавачанняў у агрэсіі і расійскім імперыялізме пры 
заняцці тэрыторыі Прыбалтыкі, Беларусі, Украіны, бо да 1920 г. не прызна-
вала права нацый на самавызначэнне. Савецкая Расія стварыла па перыме-
тры Велікаросіі з дапамогай мясцовых бальшавікоў савецкія нацыянальныя 
дзяржавы – Прыбалтыйскія, беларускую, украінскую, каўказскія, Турке-
стан –  з разлікам выкарыстання іх у якасці прылады сваёй палітыкі3. Умовай 
рэалізацыі намераў ленінскага ўрада, накіраваных на распальванне пралетар-
скай рэвалюцыі на Захадзе, было перакрэсліванне дзяржаўных і палітычных 
планаў Польшчы, якая разглядалася ў якасці буйнейшай дзяржавы рэгіёна4.

Нам уяўляецца дарэчным прывесці цытату англійскага гісторыка 
Н. Дэвіса, які падсумаваў пазіцыі польскай і савецка-расійскай гістарыяграфій: 
«Польскія гісторыкі кажуць пра “напад” бальшавікоў на крэсы, як быццам 
яны належалі Польшчы. Савецкія, а ў апошнія гады і некаторыя расійскія 
гісторыкі кажуць аб “польскіх агрэсарах”, як быццам крэсы належалі савец-
кай Расіі. Абедзве гэтыя пазіцыі беспадстаўныя. У 1919 г. крэсы не “належалі” 
нікому, акрамя толькі хіба што мясцовага насельніцтва, меркаванне якога ні 
палякі, ні Cаветы не маглі высветліць якім-небудзь чынам»5.

Прыведзеныя ацэнкі замежнай навукі патрабуюць перагляду пазіцый і 
падыходаў беларускай гістарыяграфіі, зафіксаваных у фундаментальных вы-

1 Nowik G. Chronologia, terminologia, charakter i cele wojny Polski z bolszewicką 
Rosją // Спрэчныя пытанні. З гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у 1918–
1945 гг. Генезіс, кантэкст, вынікі : зб. навук. прац ІІ і ІV Міжнар. навук.-тэарэт. канф., 
Мінск, 2010–2012 гг. / пад навук. рэд. Э. Расоўскай, А. Вялікага. Мінск, 2013. С. 48. 

2 Borzęcki J. Op. cit. S. 49.
3 Матвеев Г. Ф. Указ. соч. С. 30.
4 Nowik G. Op. cit. S. 49.
5 Devies N. Orzeł Biały. Czerwona Gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1920. 

Kraków, 1997. S. 23.
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даннях апошніх гадоў. Гэта ў большай меры тычыцца 5-га тома «Гісторыі 
Беларусі» (2006), дзе прысутнічаюць тэрміны «інтэрвенцыя Польшчы», «поль-
ская акупацыя», «тэрытарыяльныя прэтэнзіі Польшчы» і інш.1, і ў меншай 
меры 1-й кнігі выдання «Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVIII – 
пачатку XXI ст.» (2011), дзе гэта аднабокасць ужо не такая відавочная2. Але ў 
абодвух выпадках умоўна «антыпольскія» ацэнкі не ўраўнаважаны, на нашу 
думку, адпаведнымі характарыстыкамі палітыкі cавецкай Расіі ў дачыненні 
да Беларусі.

Адносна прычын, характару і мэт савецка-польскай вайны прывядзём 
афіцыйныя выказванні польскага боку, якія непасрэдным чынам тычыліся 
Беларусі. У дэкларацыі польскай дэлегацыі на мірных перагаворах у Мінску ад 
19 жніўня 1920 г. гаварылася: «Польскі народ не жадаў і не пачынаў першым 
вайны з РСФСР. Гэту вайну навязалі Польшчы, бо савецкі ўрад, які заняў у кан-
цы 1918 г. землі Літвы і Белай Русі і навязаў ім свой савецкі лад, накіраваў свае 
войскі да этнаграфічнай польскай тэрыторыі, з выразным намерам маршу на Вар-
шаву, з відавочнай мэтай зрынуць дэмакратычны лад Польскай Рэчы Паспалітай 
і ўвесці таксама ў Польшчы, насуперак волі яе насельніцтва, уладу Саветаў»3.

Яшчэ адно тлумачэнне таго, якім чынам увялі савецкую ўладу ў Беларусі, 
змяшчалася ў выступленні старшыні польскай дэлегацыі на мірных перага-
ворах Яна Домбскага ад 25 жніўня. Ён сказаў, што савецкі лад у Беларусі і на 
польскіх землях, занятых Чырвонай арміяй, уводзіўся не мясцовымі жыхарамі, 
а ўладамі РСФСР, якія не давалі магчымасці насельніцтву свабодна выка-
заць сваю волю4. Яму парыраваў старшыня расійска-ўкраінскай дэлегацыі 
Адольф Абрамавіч Ёфэ, які заявіў, што ў перыяд польскай акупацыі землі 
Украіны, Літвы і Беларусі кіраваліся прызначанымі з Варшавы камісарамі, 
што выкарыстоўвалі тэрор супраць насельніцтва5.

Супрацьлеглыя пазіцыі дыпламатаў адлюстравалі канфрантацыйную палітыку 
абедзвюх дзяржаў адносна геапалітычнай прасторы расійска-польскага памежжа, 

1 Ігнаценка І. Беларусь у час замежнай ваеннай інтэрвенцыі і грамадзянскай вай-
ны // Гісторыя Беларусі : у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск : Со-
врем. шк. : Экоперспектива, 2000–2011. Т. 5 : Беларусь у 1917–1945 гг. 2006. С. 70–76. 

2 Ладысеў У. Вызваленне Беларусі і другое абвяшчэнне ССРБ. Заключэнне Рыж-
скага мірнага дагавора // Гісторыя беларускай дзяржаўнасці ў канцы ХVIII – пачатку 
ХХІ ст. : у 2 кн. / Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. Мінск, 2011–2012. Кн. 1 / 
рэдкал.: А. А. Каваленя [і інш.]. 2011. С. 419–433.

3 Dąbski J. Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy z 15 
ilustracjami i 1 mapę. Warszawa, 1931. S. 42–43.

4 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 1– . / 
АН СССР, Ин-т славяноведения, Сектор истории пол.-сов. отношений ; редкол.: 
И. А. Хренов (отв. ред.) [и др.] (СССР), Н. Гонсеровская-Грабовская (отв. ред.) [и др.] 
(ПНР). М., 1963– . Т. 3 (апрель 1920 г. – март 1921 г.). 1965. С. 328.

5 Dąbski J. Op. cit. S. 102.
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якую Масква і Варшава лічылі спрадвечна сваёй тэрыторыяй. Гэтыя пазіцыі, ацэнкі 
і трактоўкі, што сфарміраваліся і прайшлі праверку на палях баёў і за сталом ды-
пламатычных перагавораў падчас савецка-польскай вайны, сталі краевугольнымі 
камянямі гістарычнай палітыкі і гістарыяграфіі СССР і Польшчы ў міжваенны 
перыяд і пасляваенныя гады. Беларускі гісторык М. Мязга правёў параўнальны 
аналіз гістарыяграфіі дзвюх краін па тэматыцы савецка-польскіх адносін пе-
рыяду 1918–1941 гг. і канстатаваў, што развіццё гістарычнай навукі вакол гэтай 
праблематыкі адбывалася ў вострай палітычнай і ідэалагічнай канфрантацыі. З ад-
наго боку, намаганні гісторыкаў былі накіраваны на ўмацаванне легітымнасці но-
вых палітычных рэжымаў, што ўсталяваліся ў Расіі і Польшчы ў 1917–1918 гг. 
З іншага боку, аднак, ператварэнне гістарычнай навукі ў арэну ідэалагічнай ба-
рацьбы і апраўдання сваёй палітыкі істотна перашкаджала развіццю акадэмічных 
навуковых ведаў1. Па ўсіх найбольш значных і важных праблемах савецка-поль-
скай вайны гісторыкі СССР, у тым ліку БССР, і Польшчы давалі абсалютна роз-
ныя трактоўкі, лічачы палітыку сваёй дзяржавы адзінаправільнай. Пры гэтым 
гістарычная палітыка і гістарыяграфія міжваеннай Польшчы адрозніваліся боль-
шым плюралізмам думак і падыходаў, чым у краіне Саветаў, дзе дыктат дзяржа-
вы над гісторыкам стаў амаль абсалютным2 і дзе даследчык за «няправільную» з 
пункту гледжання ўлады думку ці выказванне мог паплаціцца жыццём3.

У сучаснай беларускай гістарыяграфіі розныя аспекты вайны 1919–
1921 гг. і яе ўплыву на Беларусь разглядаюцца шэрагам даследчыкаў 
(В. Бароўская, В. Круталевіч, Р. Лазько, У. Ладысеў, М. Мязга, А. Трубчык, 
А. Ціхаміраў, С. Хоміч і інш.). Апублікаваны і гістарыяграфічныя агляды гэ-
тай важнай для навейшай гісторыі Беларусі тэмы4. Манаграфія В. Бароўскай 

1 Мезга Н. Н. Между наукой и политикой: советско-польские отношения в историо-
графии России и Польши 1918–1941 годов. Гомель, 2014. С. 3, 10–12.

2 Мезга Н. Н. Советско-польские отношения в советской и польской историо-
графии 1918–1941 гг. : автореф. дис. … д-ра ист. наук : 07.00.09 ; Белорус. гос. ун-т. 
Минск, 2016. С. 23, 28.

3 Лінднэр Р. Гісторыкі і ўлада: нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў 
Беларусі ХIХ–ХХ ст. / пер. з ням. Л. Баршчэўскага ; навук. рэд. Г. Сагановіч. СПб., 
2003. С. 286–300.

4 Крыварот А. А. Савецка-польская вайна: гістарыяграфія праблемы // Юзаф 
Пілсудскі ў гісторыі Польшчы і Беларусі : матэрыялы Міжнар. беларус.-пол. навук. 
семінара, Мінск, 5–6 крас. 2002 г. / адк. рэд., склад.: К. I. Козак [і інш.]. Мінск, 2002. 
С. 13–17 ; Кулевіч І. Р. Беларускае пытанне ў польскай даваеннай гістарыяграфіі // Ин-
ститут белорусской культуры и становления науки в Беларуси : материалы междунар. 
науч. конф., Минск, 8–9 дек. 2011 г. / редкол.: А. А. Коваленя [и др.]. Минск, 2012. 
С. 650–655 ; Тохиян Т. М. Рижский мирный договор в оценке современной отечествен-
ной историографии // Гiстарыяграфiя гiсторыi Беларусi, новай i навейшай гiсторыi 
краiн Еўропы i ЗША : матэрыялы Рэсп. навук.-тэарэт. канф., Мiнск, 28 сак. 2008 г. : 
у 2 ч. / [рэдкал.: В. А. Пілецкі (адк. рэд.) і інш.]. Мiнск, 2008.  Ч. 2 : Гiстарыяграфiя 
новай i навейшай гiсторыi краiн Еўропы i ЗША: даследаваннi, праблемы, пошукi / пад 
рэд. А. I. Андарала [i iнш.].  С. 23–25.
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пра беларускае пытанне на савецка-польскіх перагаворах 1918–1921 гг. 
ліквідавала істотны прагал у знешнепалітычных даследаваннях гісторыкаў 
Беларусі. Аўтар, абапіраючыся на архівы Беларусі, Літвы, Польшчы і Расіі, 
разгледзела ўсе этапы перагавораў (якія адбываліся ў Белавежы, Мікашэвічах, 
Барысаве, Баранавічах, Мінску, Рызе), вывучыла працэс фарміравання бела-
рускага ўчастка савецка-польскай мяжы і рэктыфікацыі пагранічнай лініі, 
прааналізавала ўплыў міжнароднага фактару на ход перагавораў, паказала 
дзейнасць польска-расійска-ўкраінскай ваеннай узгадняльнай камісіі, падма-
цавала свае высновы падборкамі архіўных дакументаў1. А. Трубчык раскрыла 
сутнасць і асноўныя напрамкі польскай палітыкі ў сферы школьнай адукацыі 
на занятай беларускай тэрыторыі ў гады вайны, даследавала структуру, 
асаблівасці і механізм кіравання адукацыйнай сферай з боку Грама дзянскага 
кіравання ўсходніх зямель (ГКУЗ)2. Дасягненнем беларускай гістарыяграфіі 
можна лічыць выданне «Рижский мир в судьбах белорусского народа. 1921–
1953 гг.», дзе прааналізаваны розныя аспекты Рыжскага міру і яго ўздзеяння 
на палітычнае, сацыяльна-эканамічнае і культурнае жыццё БССР і Заходняй 
Беларусі. У працы асобна разгледжана роля беларускага чынніка на савецка-
польскіх перагаворах3.

У расійскай гістарыяграфіі ў 1990-я гг. пачаўся крытычны пера-
гляд асноўных канцэпцый савецка-польскай вайны і паварот да больш 
аб’ектыўных і ўзважаных ацэнак «міралюбівай» палітыкі савецкай Расіі 
(працы В. Зубачэўскага, І. Касцюшкі, Г. Матвеева, І. Міхуцінай, У. Саўчанкі, 
І. Яжбароўскай і інш.). Д. Караткова займаецца спецыяльным даследаваннем 
ролі і месца Беларусі ў савецка-польскіх адносінах 1918–1921 гг.4

Разнастайная праблематыка падзей савецка-польскай вайны най-
больш поўна прадстаўлена ў шматлікіх даследаваннях сучаснай поль-
скай гістарыяграфіі, якая паварочваецца і да асвятлення беларускага 
чынніка, што праяўляўся ў знешнепалітычных, дыпламатычных, ваенных, 
унутрыпалітычных аспектах гэтай вайны (працы Е. Бажэнцкага, К. Гамулкі, 
І. Гіроўскай-Калаўр, А. Глагоўскай, З. Карпуся, Е. Куманецкага, А. Латышон-
ка, В. Матэрскага, Д. Міхалюк і інш.). 

1 Бароўская В. М. Беларускае пытанне на савецка-польскіх перагаворах 1918–
1921 гг. Мінск, 2017.

2 Трубчык А. Г. Палітыка польскай улады ў сферы школьнай адукацыі на акупава-
най тэрыторыі Беларусі ў 1919–1921 гг. : аўтарэф. дыс. ... канд. гіст. навук :  07.00.02 ; 
Ін-т гісторыі НАН Беларусі. Мінск, 2017.

3 Боровская О. Н., Снапковский В. Е., Третьяк С. А.  Белорусский вопрос на совет-
ско-польских мирных переговорах 1920–1921 гг. // Рижский мир в судьбе белорусско-
го народа. 1921–1953 гг. : в 2 кн. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т истории ; редкол.: 
А. А. Коваленя [и др.]. Минск, 2014. Кн. 1. С. 151–235.

4 Короткова Д. А. Белоруссия в советско-польских отношениях в 1918−1921 гг. : ав-
тореф. дис. ... канд ист. наук : 07.00.03 ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. М., 2015.
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Беларуска-польскія адносіны ў 1918–1919 гг. Палітыка Польшчы на 
ўсходзе будавалася на двух асноўных прынцыпах: забяспечыць абарону ад са-
вецкай Расіі шляхам пераносу сваіх граніц як мага далей на ўсход; захаваць 
у межах польскага ўплыву ўсе землі былой Рэчы Паспалітай. У лістападзе – 
снежні 1918 г. у сувязі з адыходам нямецкіх войск з тэрыторыі Обер-Оста і 
яе заняццем Чырвонай арміяй польскі ўрад заяўляў, што «абараніць Беларусь 
ад бальшавікоў можа толькі Польшча ў згодзе з мясцовым насельніцтвам 
незалежна ад нацыянальнасці». Так ставіў пытанне член Польскага нацыя-
нальнага камітэта (ПНК) Станіслаў Грабскі ў дэпешы ПНК ад 16 снежня, у 
якой настойваў, каб немцы трымалі ўсходнія межы і перадавалі пакіданыя імі 
тэрыторыі пад кіраванне Польшчы1.

Прэтэнзіі Польшчы на беларускія землі сустрэлі процідзеянне кіруючых 
органаў Беларускай Народнай Рэспублікі. 7 кастрычніка 1918 г. Рада БНР 
накіравала ноту нямецкаму канцлеру Максіміліяну Бадэнскаму ў сувязі з 
дамаганнямі Рэгенцкага савета на беларускія тэрыторыі з каталіцкім, але 
няпольскім насельніцтвам і заявіла, што «ніколі не дапусціць, каб Гарадзен-
ская, Беластоцкая, Берасьцейская вобласьці былі адабраныя ад жывога цела 
Беларусі»2. У снежні 1918 і студзені 1919 г. Прэм’ер-міністр і міністр замеж-
ных спраў БНР Антон Луцкевіч накіраваў міністру замежных спраў Польшчы 
Ігнацыю Падзярэўскаму ноты пратэсту, у якіх БНР выступала супраць выбараў 
у польскі Сейм на этнічных беларускіх землях, далучэння да Польшчы Бела-
стоцкага і Бельскага паветаў, усеагульнай мабілізацыі беларусаў у польскую 
армію3. Польскі ўрад пакінуў гэтыя ноты без адказу, бо не прызнаваў БНР.

Абвяшчэнне Беларускай ССР 1 студзеня 1919 г. i наступнае стварэн-
не Літоўска-Беларускай ССР 28 лютага супалі па часе з пачаткам баявых 
дзеянняў на тэрыторыі Беларусі і Літвы між атрадамі самаабароны, якія 
ствараліся Польскай вайсковай арганізацыяй і мясцовымі памешчыкамі з мэ-
тай супраціву бальшавіцкім сілам і часцям Чырвонай арміі4. 10 лютага 1919 г. 
наркам замежных спраў РСФСР Георгій Чычэрын звярнуўся да міністра 
замежных спраў Польшчы І. Падзярэўскага з нотай, у якой неаднаразова 
згадваў «брацкія рабоча-сялянскія Савецкія ўрады Літвы і Беларусі», з дапа-

1 Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały : 
w 3 t. / red.: R. Bierzanek, J. Kukułka. Warszawa, 1965–1968. T. 1. 1965. S. 33–34. 
Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.) : зб. дак. і матэрыялаў : у 4 т. / М-ва замеж. спраў Рэсп. Беларусь, Бе-
ларус. дзярж. ун-т, Нац. арх. Рэсп. Беларусь ; склад.: А. Ф. Вялікі [і інш.] ; рэдкал.: 
С. М. Мартынаў (старш.) [і інш.]. Мінск, 2008–2015. Т. 1 : 1 жніўня 1914 – 18 сакавіка 
1921 г. : у 2 ч. Ч. 1 : 1 жніўня 1914 – 31 снежня 1919 г.  2008. Дак. № 148. С. 185–186.

2 Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1 : у 2 кн. / уклад. С. Шупа. Вільня ; 
Нью-Ёрк ; Менск ; Прага, 1998. Кн. 1. С. 273–274.

3 Там жа. С. 314–315, 317.
4 Deruga A. Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy 1918–

1919. Warszawa, 1969. S. 205–209.
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могай якіх урад савецкай Расіі меў намер урэгуляваць адносіны з Польшчай. 
У прыватнасці, адзначалася, што супраць гэтых рэспублік вядзецца бараць-
ба «з боку атрадаў разнастайнага складу» (меліся на ўвазе атрады самааба-
роны). Г. Чычэрын прапанаваў вырашаць тэрытарыяльныя пытанні «шляхам 
перамоў з урадамі Савецкіх Рэспублік Літвы і Беларусі, якіх яны датычацца 
непасрэдна і да якіх мы маем намер звярнуцца з прапановай нашых паслуг з 
мэтай дапамагчы вырашэнню датычных іх пытанняў»1.

Згодна з гэтым указаннем 16 лютага Часовы рабоча-сялянскі ўрад 
Літоўскай ССР і ЦВК ССРБ накіравалі ноту польскаму ўраду з прапановай 
стварыць змешаную камісію для мірнага ўрэгулявання спрэчных тэрытары-
яльных пытанняў і ўстанаўлення дзяржаўнай мяжы між толькі што абвешча-
най Літбел і Польшчай2. 28 лютага ЦВК Літбел выдаў Дэкларацыю аб знеш-
няй палітыцы, у якой зноў выказвалася гатоўнасць «вырашыць усе спрэчныя 
пытанні палюбоўна і міралюбіва». З абурэннем канстатавалася тое, што ўрад 
Польшчы не адказаў на прапанову аб стварэнні змешанай камісіі і працягвае 
наступленне. У Дэкларацыі быў змешчаны паўторны (першы быў у Маніфесце 
аб стварэнні ССРБ ад 1 студзеня 1919 г.) заклік «да ўсіх народаў і іх урадаў» 
прызнаць Сацыялістычную Савецкую Рэспубліку Літвы і Беларусі і ўступіць з 
ёй у адносіны3. Але ўсе гэтыя прапановы засталіся без адказу. Польшча і краіны 
Антанты не прызнавалі Літбел і адмаўляліся ўступаць з ёй у перагаворы.

Пытанне аб прызнанні савецкіх рэспублік, абвешчаных на тэрыторыі 
Беларусі, Літвы і Украіны, было разгледжана ў дакладзе сеймавай камісіі па за-
межных справах, з якім выступіў яе старшыня С. Грабскі 3 красавіка 1919 г. Каб 
падкрэсліць неабходнасць вольнага выказвання мясцовага польскага, беларус-
кага і ўкраінскага насельніцтва па пытанні аб саюзе з Польшчай, ён адзначыў: 
«Польская рэспубліка, аднак, не можа прызнаць прадстаўнікамі, якія выказ-
ваюць волю насельніцтва гэтых зямель, саветы, навязаныя ім бальшавіцкімі 
войскамі, не менш захопніцкімі, чым войскі былога цара. Таму камісія па за-
межных справах палічыла, што на тэлеграму літоўскіх і беларускіх саветаў 
ад 17 лютага 1919 г. (маецца на ўвазе дэкларацыя ЦВК Літбел ад 16 лютага. – 
У. С.) адказваць было не варта і што ўрад справядліва пакінуў яе без адказу»4.

4 красавіка Сейм прыняў рэзалюцыю па пытанні аб усходняй палітыцы 
Польшчы, у якой пацвярджалася права польскага, літоўскага і беларускага 

1 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2 (ноябрь 
1918 г. – апрель 1920 г.). 1964. С. 98–99.

2 Знешняя палітыка Беларусі : зб. дак. і матэрыялаў. Т. 1– . / М-ва замеж. спраў 
Рэсп. Беларусь, Беларус. дзярж.  ун-т,  Беларус. навук.-даслед. ін-т  дакументазнаўства  
і  арх.  справы ; склад.: Н. М. Дзятчык [і інш.]. Мінск, 1997– . Т. 1 : 1917–1922 гг. / рэд-
кал.: І. І. Антановіч [і інш.]. 1997. С. 110–111.

3 Там жа. С. 116–117.
4 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2.  

С. 200–201.
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народаў, што пражывалі на землях былога ВКЛ, самастойна вызначаць свой 
лёс і адначасова канстатавалася, што Сейм «не можа прызнаць выражэннем 
такога самавызначэння ні Літоўска-Беларускую Савецкую Рэспубліку, залеж-
ную ад Расійскай дзяржавы, ні створаныя са згоды нямецкіх акупацыйных улад 
і без удзелу працоўных мас урады літоўскіх і беларускіх маёмасных класаў»1 

(меліся на ўвазе ўрады літоўскай Тарыбы і БНР). Вызначэнне дзяржаўнага 
статусу Беларускай, Літоўскай і Украінскай Савецкіх Рэспублік як навязана-
га ім у 1918 г. мясцовага самакіравання даў таксама кіраўнік польскай мірнай 
дэлегацыі Я. Домбскі ў згаданым вышэй выступленні 25 жніўня 1920 г.2

Беларусь у праектах інкарпарацыі і федерацыі ўсходніх зямель. 
Польскія палітычныя колы яшчэ да абвяшчэння незалежнасці польскай дзяр-
жавы вялі актыўную распрацоўку стратэгіі і тактыкі ўсходняй палітыкі, а так-
сама найбольш выгадных варыянтаў усходняй мяжы. На пасяджэнні Польскага 
нацыянальнага камітэта 27 мая 1918 г. яго члены выказаліся за тое, каб спры-
яць актыўнай інтэрвенцыі саюзнікаў у Расію. Пры гэтым К. Скірмунт бачыў 
цяжкасць «у пытанні аб Беларусі, за якую ідзе адвечная спрэчка між Расіяй 
і Польшчай. Нам патрэбна адроджаная Расія, аднак мы не можам адмовіцца 
ад Беларусі, а захоп яе немагчымы». Ю. Вялёвейскі быў настроены больш 
аптымістычна, мяркуючы, што беларускае пытанне будзе вырашана на карысць 
Польшчы, бо Расія будзе яшчэ слабай. Старшыня ПНК Раман Дмоўскі заявіў: 
«... вырашыць беларускае пытанне лягчэй, чым усе іншыя, аднак гаворка ідзе 
пра тое, што, калі мы захопім усю тэрыторыю, мы яе не асвоім, а Расію супраць 
сябе ўзновім; аддаць жа ўсю Беларусь Расіі для нас нявыгадна; пры стварэнні 
з яе самастойнай дзяржавы мы ці аддамо яе пад чужы ўплыў, або, стаўшы яе 
саюзнікам, створым цяжкае для вырашэння становішча і, нарэшце, калі мы 
возьмем толькі частку яе, то трывала і з карысцю для сябе ў ёй усталюемся». 
Яму запярэчыў Скірмунт, адзначыўшы, што пытанне аб падзеле Беларусі пры 
сквапнасці Расіі нават тады не з’яўлялася такім лёгкім, як здавалася3.

Пры абмеркаванні на Парыжскай мірнай канферэнцыі пытання аб усход-
няй мяжы Польшчы дэлегацыя ПНК патрабавала далучэння да польскай дзяр-
жавы шэрагу тэрыторый са змяшаным насельніцтвам (польскім, беларускім 
і ўкраінскім) на падставе таго, што гэтыя тэрыторыі: 1) «з’яўляюцца скла-
довай часткай былой Рэчы Паспалітай» і 2) «нягледзячы на 150-гадовую 
антыпольскую палітыку расійскага ўрада, захавалі свой відавочна польскі 
характар». Разам з тым Польшча заявіла пра адмову ад шэрагу тэрыторый 
Украіны і Беларусі, лічачы, што яны ўжо не належалі да польскай культурна-

1 Rok 1920. Wojna polsko-radziecka we wspomnieniach i innych dokumentach / wybrał 
i oprac. J. Borkowski. Warszawa, 1990. S. 44. Апублікаваны на беларускай мове: Бела-
русь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 1. Дак. № 210. 
С. 264.

2 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 3. С. 328.
3 Там жа. Т. 1 (февраль 1917 г. – ноябрь 1918 г.). 1963. С. 379–380.
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цывілізацыйнай сферы інтарэсаў. Да гэтых тэрыторый адносіліся: Кіеўская і 
амаль уся Падольская губерня, большая частка Валынскай, траціна Мінскай, 
два паветы Віленскай, уся Магілёўская і амаль уся Віцебская губерня1.

Як вядома, ПНК стаяў на пазіцыях інкарпарацыі ўсходніх крэсаў бы-
лой Рэчы Паспалітай у склад адроджанай польскай дзяржавы, лічачы 
федэратыўную праграму нерэальнай2. У запісцы ПНК аб усходняй мяжы (чэр-
вень 1919 г.) гаварылася: «Для інтарэсаў Польшчы было б шкодным існаванне 
самастойных, не звязаных з ёй малых дзяржаў, такіх як Беларусь ці Украіна, 
калі гэта наогул магчыма». Іншымі словамі, Польшча бачыла дзяржаўнасць 
Беларусі і Украіны толькі ў саюзе з сабой. Зыходзячы з гэтага ставілася за-
дача даказаць, што землі былога Вялікага Княства Літоўскага маюць польскі 
характар, і ўмацаваць там свой палітычны і культурны ўплыў3.

Падчас падрыхтоўкі і правядзення віленскай аперацыі ўвесну 1919 г. 
у Польшчы ўзмацнілася прапаганда федэратыўнай праграмы. 22 красавіка 
кіраўнік польскай дзяржавы Юзаф Пілсудскі выступіў са зваротам «Да 
жыхароў былога Вялікага Княства Літоўскага», у якім гаварылася аб жаданні 
даць магчымасць мясцоваму насельніцтву вырашаць унутраныя, нацыяналь-
ныя і рэлігійныя пытанні без гвалту і ціску з боку Польшчы. На тэрыторыі 
Беларусі і Літвы ўводзілася цывільнае кіраванне4.

23 мая 1919 г. польскі Сейм прыняў рэзалюцыю аб адносінах да зямель бы-
лога ВКЛ. Заяўлялася, што Польшча імкнецца вызваліць іх ад чужога засілля 
і даць мясцовым народам гэтых тэрыторый магчымасць свабоднага вызна-
чэння свайго лёсу і стаўлення да польскай дзяржавы. Гаварылася аб імкненні 
Польшчы да злучэння з народамі былога ВКЛ на аснове агульных палітычных, 
эканамічных і культурных інтарэсаў і прынцыпу самавызначэння. Гэты 
прынцып павінен быў распаўсюджвацца і на тыя часткі гістарычнай Літвы 
і Беларусі, якія мелі большасць польскага народа і імкнуліся да аб’яднання з 
Польшчай. Рэзалюцыя падкрэслівала, што апошняя не мела намеру далучаць 
землі былога ВКЛ на аснове аднабаковага рашэння свайго заканадаўчага ор-
гана5. Гэту рэзалюцыю прэм’ер-міністр Польшчы І. Падзярэўскі прадставіў 

1 Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały. 
T. 1. S. 64–66. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і 
заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 1. Дак. № 188. С. 228–229.

2 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2.  
С. 129–154.

3 Там жа. С. 265.
4 Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939 : w 2 t. / pod red. 

T. Jędruszczaka, M. Nowak-Kiełbikowej. Warszawa, 1989–1996.  T. 1 : 1918–1932. 1989. 
S. 40–41.

5 Sprawy polskie na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały. 
T. 2. 1967. S. 436. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і 
заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 1. Дак. № 245. С. 303.
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Вярхоўнаму Савету Антанты (прэзідэнтам ЗША і Францыі, прэм’ер-міністрам 
Вялікабрытаніі і Італіі) 5 чэрвеня 1919 г. на Парыжскай мірнай канферэнцыі 
для адхілення абвінавачання Польшчы ў імперыялізме1.

У сваёй большасці беларускае насельніцтва варожа сустрэла польскія ва-
енныя і цывільныя ўлады. Беларусы фактычна байкатавалі дзейнасць ГКУЗ, 
і пасада рэферэнта па беларускіх справах пры Генеральным камісары гэтай 
арганізацыі заставалася вакантнай. Пачатая ў маі 1919 г. на Гродзеншчыне ак-
цыя збору подпісаў за далучэнне да Польшчы выявіла, што подпісы ставілі 
толькі некаторыя беларусы-католікі, праваслаўныя ж засталіся пасіўнымі. 
Дзейнасць польскіх улад прывяла да значнага скарачэння колькасці беларускіх 
школ. Не даючы ім датацый, польскія ўлады схілялі беларускае насельніцтва 
да польскіх школ2.

У інфармацыйным дакладзе Другога аддзела штаба Галоўнага каман-
давання Войска Польскага ад 15 студзеня 1920 г. канстатавалася хуткае па-
гаршэнне сітуацыі на занятых літоўска-беларускіх землях не на карысць 
Польшчы. У выніку масавых злоўжыванняў пераважна з боку жандармерыі 
(хабарніцтва, самавольства, падтрымка спекуляцыі) і адкрытай класавай 
пазіцыі памешчыкаў насельніцтва сімпатызавала не толькі бальшавікам, але 
і немцам. Шкодны характар насіла дзейнасць Таварыства абароны крэсаў, 
накіраваная на ўключэнне гэтых зямель у склад Польшчы насуперак абяцан-
ням Ю. Пілсудскага. Адзначалася, што ў выпадку правядзення тут плебісцыту 
перспектывы на перамогу будуць вельмі слабыя. У якасці тэрміновых 
захадаў, закліканых выратаваць сітуацыю на літоўска-беларускіх землях, 
прапаноўвалася спыніць злоўжыванні, праявіць смеласць у вызначэнні зра-
зумелай палітыкі адносна нацыянальных памкненняў мясцовага насельніцтва, 
скончыць з абяцаннямі і неадкладна перайсці да спраў. «Інакш, – заканчваўся 
дакумент, – наша справа ў Літве і Беларусі будзе немінуча прайграна»3.

Такія ж несуцяшальныя адзнакі ўтрымліваліся і ў рапарце Другога ад-
дзела камандавання 4-й арміі ад 28 красавіка 1920 г. У прыватнасці, у ім 
адзначалася: «Цывільная адміністрацыя падбіраецца так, што спрадвеч-
нае ўяўленне беларускага мужыка: “паляк – гэта пан” працягвае панаваць 
ва ўсёй Міншчыне, адзін толькі стараста не памешчык, самыя важныя па-

1 Documents on British Foreign Policy. 1919–1939. Ser. I. Vol. III : 1919 / ed. by 
E. Butler, R. Woodward. London, 1949. P. 348, 352–354. Апублікаваны на беларускай 
мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 1. Дак. 
№ 254. C. 314–315.

2 Гамулка К. Паміж Польшчай і Расіяй: Беларусь у канцэпцыях польскіх 
палітычных фарміраванняў (1918–1922). Вільня, 2008. С. 71–73, 88–90. 

3 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. С. 476–
477 ; Rok 1920. Wojna polsko-radziecka... S. 95–96. Апублікаваны на беларускай мове: 
Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2 : 3 студзе-
ня 1920 – 18 сакавіка 1921 г. 2008. Дaк. № 350. С. 12–13.
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сады ў павятовым праўленні займаюць памешчыкі». Гаварылася аб росце 
бальшавіцкіх партызанскіх атрадаў і баявых груп. Для выпраўлення сітуацыі 
прапаноўвалася змена кадравай палітыкі: заняцце адміністрацыйных па-
сад дасведчанымі і дэмакратычна настроенымі спецыялістамі з Польшчы. 
Адзіным і пры гэтым вельмі радыкальным спосабам набыцця ўплыву ў 
Беларусі, а таксама ліквідацыі абвастрэння польска-беларускіх адносін у ра-
парце называлася аграрная рэформа1.

8 жніўня 1919 г. польскія войскі занялі Мінск, а ў верасні выйшлі на 
лінію Любань – Барысаў – Дзвінск, усталяваўшы кантроль над большасцю 
беларускіх тэрыторый. Рада і ўрад БНР вярнуліся з эміграцыі. 19 верасня ў 
Мінску адбылася сустрэча дэлегацыі Рады БНР з Ю. Пілсудскім. Старшыня 
Рады Язэп Лёсік дзякаваў Польшчы за вызваленне ад расійскага імперыялізму 
і выказваў надзею на адраджэнне беларускай дзяржаўнасці з яе дапамогай. Ён 
звярнуўся да Пілсудскага з просьбай пасадзейнічаць у аднаўленні дзейнасці 
на вызваленай тэрыторыі Беларусі Рады і ўрада БНР; паступовай перадачы 
ўраду БНР цывільнай улады, наданні яму пазыкі; арганізацыі беларускага вой-
ска. Пілсудскі заявіў аб гатоўнасці дапамагчы, аднак адзначыўшы, што пы-
танне аб беларускай дзяржаўнасці ў Заходняй Еўропе не стаіць, бо там не ве-
даюць не толькі аб Беларусі, але нават і аб Польшчы. Ён абяцаў падтрымку ў 
стварэнні нацыянальнага беларускага войска і забеспячэнні раўнапраўя бела-
рускай мовы з польскай, а таксама ў адкрыцці беларускіх школ2.

У другой палове 1919 г. дыпламатыя БНР пераарыентавалася на магчы-
масць захавання дзяржаўнасці пры падтрымцы Польшчы і стварэння польска-
беларускай федэрацыі. 1 ліпеня ў Парыжы адбылася сустрэча А. Луцкевіча і 
І. Падзярэўскага. Апошні прапанаваў праект аб’яднання Беларусі і Польшчы 
з сумеснай знешняй палітыкай, войскам, гандлем, поштай. Прадугледжваліся 
таксама ваенная дапамога Беларусі з польскага боку і вызначэнне беларуска-
польскай мяжы пры ўзнікненні спрэчных пытанняў на аснове плебісцыту3. 
Аднак праект гэтага дагавора не знайшоў падтрымкі ў польскіх палітычных 
колах. Са спадзяваннем на змяненне пазіцыі польскага ўрада Падзярэўскі 
запрасіў Старшыню ўрада БНР у Варшаву, дзе той атрымаў далёка не дыпла-
матычны прыём. Сам Падзярэўскі быў вымушаны пакінуць сталіцу, так і не 
сустрэўшыся з беларускім візаві, а польскае МЗС, як выявілася, нічога не ве-
дала аб запрашэнні Луцкевіча.

А. Луцкевіч знаходзіўся ў становішчы інтэрнаванага 51 дзень. Толькі 
22 кастрычніка яго прыняў Ю. Пілсудскі. Ён заявіў, што хацеў бы дапамагчы 

1 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 3. С. 19–21.
2 Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1, кн. 1. С. 433–435.
3 Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego : w 6 t. / red.: H. Janowska [i in.]. War-

szawa, 1973–2001. T. 2 : 1919–1921 / oprac. W. Stankiewicz, A. Piber. 1974. S. 244–245. 
Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 1. Дaк. № 268. С. 327 ; Гамулка К. Пазнач. твор. С. 81.
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вызваліцца Беларусі з-пад улады Расіі, але паколькі Антанта не прызнае бела-
рускай дзяржаўнасці, то адзіным выхадам застаецца прызнанне Антантай меж 
Рэчы Паспалітай 1772 г. з нацыянальна-культурнай аўтаноміяй для Беларусі. 
Луцкевіч не пагадзіўся з такім падыходам і пажадаў, каб Польшча прызнала 
права Беларусі на дзяржаўную самастойнасць. Пілсудскі лічыў, што беларус-
кае пытанне можа быць вырашана толькі пасля ўрэгулявання больш важных 
праблем, да якіх адносіў вырашэнне статусу Украіны і Балтыкі. Беларусам жа 
заставалася чакаць сваёй гадзіны і задавольвацца маленькім П’емонтам1. Су-
стрэча не дала практычных вынікаў, пра што Луцкевіч напісаў Падзярэўскаму 
27 кастрычніка2.

Канчаткова пазіцыя Польшчы ў беларускім пытанні праявілася 19 снежня 
1919 г., калі асабістым загадам Пілсудскага была распушчана Рада БНР. Гэта ра-
шэнне не асудзіла прэса ніводнай польскай палітычнай групы, бо палічыла яго 
правільным3. Тым не менш беларускія палітычныя дзеячы не пакідалі на дзей 
на польскую падтрымку. Са свайго боку, польскі ўрад рабіў усё, каб сарваць 
кантакты дзеячаў БНР, перш за ўсё эсэраў, з РСФСР, якія адбываліся з восені 
1919 г. Тады ў Смаленску было падпісана пагадненне між беларускімі эсэрамі 
і прадстаўнікамі РКП(б), згодна з якім першыя атрымалі значныя грашовыя 
сродкі на антыпольскую дзейнасць, у тым ліку стварэнне баявых атрадаў4.

Беларусь у савецкіх планах «мірнага наступлення». У канцы 1919 – 
пачатку 1920 г., калі ў Крамлі стала відавочным, што перспектывы экспарту 
рэвалюцыі ў Еўропу з’яўляюцца прывіднымі, савецкае кіраўніцтва перайшло 
ў так званае «мірнае наступленне». На польскім напрамку яно адзначылася 
заявай СНК РСФСР ад 28 студзеня 1920 г., у якой выкладаліся асновы савец-
кай палітыкі адносна Польшчы. Савецкі ўрад пацвярджаў безумоўнае пры-
знанне незалежнасці і суверэннасці Польскай Рэспублікі, абавязваўся пава-
жаць недатыкальнасць лініі Беларускага фронту, якая праходзіла па пунктах 
Дрыса, Дзісна, Полацк, Барысаў, Парычы, Пціч і Белакаровічы, і Украінскага 
фронту, якая праходзіла па пунктах Цудоўнае, Пілява, Дзераўня і Бар5. Гэта 
азначала, што ленінскі ўрад пагаджаўся на перадачу Польшчы беларускіх зя-

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. 
№ 608. С. 330–332 ; Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. Т. 1, кн. 1. С. 575–576 ; 
Гамулка К. Пазнач. твор. С. 94.

2 Archiwum polityczne Ignacego Paderewskiego. T. 2. S. 359–360. Апублікаваны на 
беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 1, ч. 1. Дак. № 309. С. 365–366.

3 Гамулка К. Пазнач. твор. С. 93–95, 214.
4 Кароткі нарыс беларускага пытаньня / рэд.: А. Вашкевіч, А. Пашкевіч, 

А. Чарнякевіч. Мінск, 2009. С. 51–54.
5 Документы внешней политики СССР : в 24 т. / гл. ред. А. А. Громыко. М., 1957–

2000. Т. 2 (1 января 1919 г. – 30 июня 1920 г.). 1958. С. 331–333.
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мель да р. Бярэзіны, на 300 км на ўсход ад будучай лініі Керзана або часовай 
усходняй мяжы Польшчы, усталяванай 8 снежня 1919 г. Парыжскай мірнай 
канферэнцыяй. Прапанаваная лінія была амаль ідэнтычная лініі Пілсудскага 
ад 3 лiстапада 1919 г. (пазней палякі назвалі яе лініяй Леніна).

Многія польскія палітыкі і вайскоўцы лічылі ноту праявай ваеннай слабасці 
Масквы і былі перакананы, што яна хоча, каб мяжа сапраўды ішла па гэтай лініі. 
Аднак наўрад ці гэта было рэальным адлюстраваннем намераў бальшавікоў. 
Кіраўнік савецкай дэлегацыі А. Ёфэ казаў свайму польскаму візаві А. Домбска-
му ў Рызе, што гаворка ішла толькі аб дэмаркацыйнай, а не аб памежнай лініі, 
якая павінна была быць зусім іншай. Савецкая Расія не лічыла магчымым, каб 
мяжа Польшчы на ўсходзе даходзіла да Полацка, Барысава, Бабруйска, Пцічы, 
Жвягеля і Бара. У адпаведнасці з прынцыпам самавызначэння народаў РСФСР 
магла б аддаць Польшчы толькі Беластоцкую губерню1. Аднак тады польскі 
ўрад разлічваў захапіць усю Беларусь, Украіну, Літву і пры падтрымцы Францыі 
адмовіўся ад гэтых выгадных для яго прапаноў.

Г. Мацвееў звяртае ўвагу на поўную адсутнасць якіх-небудзь згадак пра 
Беларусь у заяве СНК РСФСР. Такая пазіцыя апраўдваецца тым, што Літоўска-
Беларуская ССР да таго часу ўжо не існавала, Віцебская і Магілёўская губерні 
знаходзіліся ў складзе РСФСР, іншых праектаў аднаўлення савецкай беларус-
кай дзяржаўнасці распрацавана не было. Усё гэта можна разумець і як адмову 
Масквы ад Мінскай і Гродзенскай губерняў. У такім выпадку Польшча атры-
мала б агульную мяжу з РСФСР, чаго Ю. Пілсудскі катэгарычна не хацеў да-
пускаць2.

На польскім напрамку савецкага «мірнага наступлення» (студзень – 
красавік 1920 г.) галоўную ролю адыгрывала ўкраінскае пытанне. Што ж ты-
чылася беларускага, дык у той момант яно было больш актуальным для Варша-
вы, чым для Масквы3. 8 сакавіка польскі ўрад разгледзеў падрыхтаваны МЗС 
праект асноў мірных прапаноў як адказ на савецкі мірны план. Абавязковай 
умовай свайго мірнага праекта Варшава лічыла адмову Масквы ад праў на ўсе 
тэрыторыі, якія да 1772 г. уваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай. Гродзенскую, 
Віленскую і частку Валынскай губерні меркавалася ўключыць у склад Польшчы 
ў якасці зоны бяспекі. Усходнюю мяжу гэтай зоны ўсталявалі б па пагадненні 
мясцовага насельніцтва з польскім бокам, «без якога-небудзь умяшання Расіі». 
Варшава збіралася падтрымаць дружалюбную ёй самастойную Украіну, а вось 

1 Borzęcki J. Op. cit. S. 84–85.
2 Матвеев Г. Польское направление советского мирного наступления. Январь –

апрель 1920 г. // Да 90-годдзя прыняцця Рыжскага дагавору 1921 г. Матэрыялы з 
гісторыі польска-беларускіх узаемаадносін у ХХ ст. : зб. навук. прац ІІІ Міжнар. на-
вук.-тэарэт. канф., Мінск, 9–10 чэрв. 2011 г. / навук. рэд.: Е. Расоўска, А. Вялікі. Мінск, 
2011. С. 69.

3 Там жа. С. 76.
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стварэнне беларускай дзяржавы не планавалася. Меркавалася зрабіць «белару-
сам саступкі ў галіне самакіравання і культуры на тэрыторыі Мінскай акругі і 
на іншых набытых тэрыторыях, размешчаных на ўсход ад яе»1. 

Зазначаныя намеры польскага боку ўвасобіліся ў ходзе беларуска-
польскіх перагавораў, якія прайшлі 20–24 сакавіка ў Мінску па ініцыятыве 
Ю. Пілсудскага. У іх удзельнічалі польская дэлегацыя на чале з асабістым 
прадстаўніком апошняга Леанам Васілеўскім і сябры Найвышэйшай Рады 
БНР на чале з В. Іваноўскім. Па выніках перагавораў падпісаны заключ-
ны дакумент, які ўяўляў сабой зводку беларускіх патрабаванняў і польскіх 
абавязкаў. Сярод першых вылучаліся пытанні палітычнага характару: пры-
няцце Дэкларацыі аб абароне цэласнасці Беларусі, адпраўка дэлегацыі БНР 
на Парыжскую мірную канферэнцыю, стварэнне беларуска-літоўскага ўрада 
ў Вільні. Яны былі адхілены польскім бокам, як і шэраг патрабаванняў 
культурна-асветніцкага характару: забеспячэнне раўнапраўя беларускай 
і польскай моў, прызнанне аўтаноміі беларускай школы. З прадстаўленых 
беларусамі 25 пастулатаў да разгляду прынялі 10. У цэлым польская дэлега-
цыя адхіліла ўсе палітычныя патрабаванні беларусаў і ўмела знізіла амаль у 
тры разы (да 10 млн марак) сумы датацый, прызнаўшы ў якасці тэрміновых 
выплат 3,6 млн марак, пачынаючы з красавіка 1920 г.2 Гэта пагадненне 
дазволіла Польшчы заваяваць сімпатыі часткі беларускіх дзеячаў, аднак да 
яго рэалізацыі справа так і не дайшла.

Кантакты між урадам БНР і НКЗС РСФСР. У лютым – сакавіку 
1920 г. беларускія нацыянальныя арганізацыі (Цэнтральная Беларуская Рада 
Віленшчыны і Гродзеншчыны; Віленскі, Мінскі, Гродзенскі, Слуцкі нацы-
янальныя камітэты; беларускія арганізацыі і палітычныя партыі ў Латвіі 
і інш.) сфармулявалі свае патрабаванні ў сувязі з маючым адбыцца пачаткам 
савецка-польскіх мірных перагавораў. Патрабаванні зводзіліся да таго, каб 
прадстаўнікамі Беларусі на гэтых перагаворах маглі быць толькі прызнача-
ныя ўрадам і Радай БНР асобы, якія павінны былі мець паўнапраўны голас. 
Заяўлялася, што ў выпадку няўдзелу ў перагаворах прадстаўнікоў Беларусі 
іх рашэнні не будуць прызнаны беларускім народам. Было таксама сфарму-
лявана патрабаванне аб тым, што, калі ў выніку перагавораў будуць паруша-
ны этнаграфічныя, гістарычныя і эканамічныя інтарэсы беларускага народа, 
ён пакіне за сабой права весці з іх парушальнікамі актыўную барацьбу3. Паз-

1 Матвеев Г. Указ. соч. С. 83–84.
2 Wasilewski L. Józef Piłsudzki jakim go znałem. Warszawa, 1935. S. 216–220 ; Бе-

ларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. № 362. 
С. 31–32 ; Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 2. 
С. 610–613 ; Гамулка К. Пазнач. твор. С. 100–106.

3 Государственные границы Беларуси : сб. док. и материалов : в 2 т. / сост.: В. Е. Снап-
ковский [и др.]. Минск, 2012. Т. 1 (март 1917 – ноябрь 1926). Док. № 65–67, 74. С. 102–
104, 109–110.
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ней гэтыя пастулаты былі трансфармаваны ў ноты, заявы і звароты ўрада і 
Рады БНР да замежных урадаў і міжнародных форумаў. 10 красавіка, як толькі 
стала вядома аб пачатку савецка-польскіх мірных перагавораў у Барысаве, 
Рада БНР накіравала ноты Нарадзе паслоў Парыжскай мірнай канферэнцыі 
і наркаму замежных спраў РСФСР Г. Чычэрыну з патрабаваннем дапусціць 
прадстаўнікоў БНР на гэтыя перагаворы і з пратэстам у адрас Нарады паслоў 
супраць планаў далучэння Беларусі да Польшчы1.

Савецкая дыпламатыя стала больш уважліва прыглядацца да сітуацыі ў 
беларускім нацыянальным руху ў пошуках саюзнікаў у барацьбе з Польшчай. 
Такі саюзнік вызначаўся ў асобе ўрада БНР на чале з Вацлавам Ластоўскім 
і беларускіх эсэраў, якія займалі антыпольскую пазіцыю. У студзені 1920 г. 
Г. Чычэрын даў распараджэнне Старшыні рэўкама Літбел В. Міцкевічусу-
Капсукасу актывізаваць «зносіны з беларускімі “самастойнікамі”, арыентацыя 
якіх бліжэй да Савецкай Расіі, чым да Варшавы»2. Гэту ж думку Г. Чычэрын 
развіваў у тэлеграме В. Міцкевічусу-Капсукасу 26 лютага, у якой гаварыла-
ся пра тое, што ёсць «беларускі буржуазна-нацыянальны рух, які змагаўся 
супраць прыгнёту Польшчай», у сувязі з чым ставілася пытанне: «Ці няма 
магчымасці звязацца з гэтымі беларускімі нацыянальнымі элементамі і даць 
магчымасць іх голасу дайсці да шырокіх мас на Захадзе?»3. Як вядома, у 
снежні 1919 г. па ініцыятыве ЦК кампартыі Літбел у Смаленску адбыліся 
перагаворы з беларускімі эсэрамі, у выніку было заключана пагадненне 
аб сумесных дзеяннях па аднаўленні беларускай дзяржаўнасці. У пачатку 
1920 г. па дамоўленасці з членам Рэўваенсавета Заходняга фронту Аляксан-
драм Чарвяковым член ЦК БПРС П. Бадунова правяла ў Маскве перагаво-
ры з прадстаўнікамі ЦК РКП(б) і УЦВК аб форме аднаўлення Беларускай 
Рэспублікі4.

Г. Чычэрын са згоды У. Леніна дамогся ўстанаўлення адносін з прадстаўні-
ка мі Народнай Рады БНР у занятым палякамі Мінску5. У красавіку 1920 г. 
праз ваенна-дыпламатычную місію БНР у Рэвелі наладзіліся кантакты між 
урадам БНР і НКЗС РСФСР. 23 красавіка ў адказ на патрабаванне НКЗС «даць 
дакладную назву і прозвішчы дэлегатаў беларускага ўрада» вайскова-дыпла-
матычная місія БНР паведаміла, што «лічыць весці перагаворы з РСФСР маг-
чымым пры ўмове прынцыповага прызнання савецкім урадам незалежнай 

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 1. С. 166.
2 Лебедзева В., Ляхоўскі У. Рыжскі перамоўны працэс і дзейнасць Беларускай 

партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў // Да 90-годдзя прыняцця Рыжскага дагавору 
1921 г... С. 115.

3 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. 
№ 360. С. 29.

4 Лебедзева В., Ляхоўскі У. Пазнач. твор. С. 115–116.
5 Лазько Р. Беларускі фронт сусветнай рэвалюцыі ў 1920 г. // Да 90-годдзя пры-

няцця Рыжскага дагавору 1921 г... С. 222.
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Беларус кай Народнай Рэспублікі ў яе этнаграфічных і гістарычных межах да 
пачатку перамоў»1. 25 красавіка Рада БНР у ноце наркаму замежных спраў 
РСФСР Г. Чычэрыну выступіла з прапановай аб прызнанні незалежнасці БНР 
і пачатку мірных перагавораў2. 26 красавіка Г. Чычэрын накіраваў тэлеграму 
кіраўніку вайскова-дыпламатычнай місіі БНР у Рэвелі М. Маркевічу, у якой 
спасылаўся на недастатковую дасведчанасць аб стане спраў у Беларусі і на 
звесткі аб расколе ў Радзе БНР, што адбыўся ў снежні 1919 г., пасля чаго шэ-
раг дзеячаў урада В. Ластоўскага быў падвергнуты рэпрэсіям з боку польскіх 
улад. У сувязі з гэтым савецкі бок паставіў пытанне пра тое, прадстаўніком 
якога беларускага ўрада з’яўляецца вайскова-дыпламатычная місія і як 
ставіцца гэты ўрад да польскіх акупацыйных і цэнтральных улад3.

Свае назіранні, высновы і прапановы датычна ўрада В. Ластоўскага Г. Чы-
чэрын выклаў у запісцы да палітбюро ЦК РКП(б) ад 24 мая. Адзначыўшы рэз-
кае змяненне тактыкі Варшавы ў бок прызнання законнасці нацыянальных 
памкненняў беларусаў, ён прапанаваў шэраг захадаў, каб «пачаць сапраўдную 
палітыку надання беларусам магчымасці нацыянальнага развіцця, то бок 
стварэння сеткі беларускіх школ і прызнання беларускіх таварыстваў». 
У прыватнасці, «з прычыны буйных задач, якія стаяць перад намі ў адносінах 
да Беларусі» кіраўнік расійскай дыпламатыі прапаноўваў аднавіць пры Нар-
камаце РСФСР беларускі камісарыят4.

Запіска Чычэрына была рэакцыяй на дыпламатычныя крокі ўрада БНР, 
які прапаноўваў пачаць перагаворы на базісе прызнання РСФСР незалежнасці 
Беларусі ў яе этнаграфічных межах. НКЗС няпэўна адказаў на гэтыя пра-
пановы, бо не сфармуляваў свайго стаўлення да ўрада В. Ластоўскага «як 
выразніка беларускіх мас». З іншага боку, кіраўнік НКЗС адзначаў, што ўрад 
БНР «мае магчымасць у еўрапейскім маштабе ствараць нам дыпламатычныя 
непрыемнасці». Г. Чычэрын прапаноўваў запрасіць прадстаўніка БНР для 
перагавораў у Маскву, бо прадбачыў іх «несумненна зацяжны характар»5. 
25 мая палітбюро ЦК РКП(б) разгледзела пытанне «Аб прапанове Чычэры-
на пачаць перагаворы з белым урадам Беларусі» (урадам В. Ластоўскага). 
У прынятым рашэнні НКЗС даручалася «выклікаць з Рэвеля афіцыйнага 
прадстаўніка Беларускага буржуазнага ўрада, які чакае там адказу», што азна-
чала дазвол пачаць з ім перагаворы6.

1 Расійскі дзяржаўны архіў сацыяльна-палітычнай гісторыі (далей – РДАСПГ). 
Ф. 159. Воп. 2. Спр. 8. Арк. 36.

2 Государственные границы Беларуси. Т. 1. С. 107.
3 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. 

№ 383. С. 52.
4 РДАСПГ. Ф. 159. Воп. 2. Спр. 8. Арк. 37–37 адв.
5 Там жа. Ф. 17. Воп. 3. Спр. 82. Арк. 3 ; Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх 

дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. № 388. С. 57.
6 Там жа ; Лазько Р. Пазнач. твор. С. 226.
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Абвяшчэнне ССРБ і выдача мандата РСФСР. У ліпені – пачатку жніўня 
1920 г. у перыяд наступу Чырвонай арміі на Варшаву настаў час для прыняцця 
Масквой «буйных рашэнняў» па Беларусі. Аднак упачатку яны прымаліся ў 
заходніх сталіцах. 11 ліпеня міністр замежных спраў Вялікабрытаніі Джордж 
Керзан прапанаваў РСФСР і Польшчы заключыць перамір’е і адвесці войскі 
на лінію Гродна – Ялаўка – Няміраўка – Брэст-Літоўск і далей па тэрыторыі 
Украіны да Карпатаў1. Лінія Керзана была аналагічная часовай усходняй 
мяжы Польшчы, усталяванай 8 снежня 1919 г. Вярхоўным Саветам Антан-
ты. Яна ў асноўным адпавядала этнаграфічнай мяжы між Польшчай з адна-
го боку і Беларуссю і Украінай – з другога, але па ваенна-палітычных мерка-
ваннях была адхілена як савецкім, так і польскім урадам.

У савецкім кіраўніцтве разглядаліся планы надання Польшчы больш 
выгадных меж, чым лінія Керзана, што пацвярджае запіска члена Польска-
га бюро ЦК РКП(б) Ю. Мархлеўскага Старшыні СНК РСФСР У. Леніну ад 
14 ліпеня. У ёй гаварылася: «Лінія Фоша захоплівае толькі частку “Беластоц-
кай акругі”. Мы можам прапанаваць усю акругу, то бок паветы: Беластоцкі, 
Сакольскі і Бельскі. Насельніцтва тут беларускае, але каталіцкае і моцна апа-
лячанае. Прытым мы можам паказаць, што немцы вынішчылі польскія лясы, 
а мы жадаем дапамагчы Польшчы і перададзім ёй гэтыя лясістыя мясціны. 
Украінскае пытанне з’яўляецца вельмі складаным і для такога жэста не 
падыходзіць»2. Аб гатоўнасці даць «польскім рабочым і сялянам мяжу на 
ўсход ад той, якую дае Керзан і Антанта» паведамляў У. Ленін у тэлеграме 
члену Часовага польскага нацыянальнага камітэта І. Уншліхту 15 ліпеня3.

За дзень да гэтага Старшыня бюро ЦК КП(б) Літвы і Беларусі І. Смілга 
прапанаваў ЦК РКП(б) «абвясціць Беларускую Рэспубліку (пакуль in 
abstracto)»4. Афіцыйнае абвяшчэнне незалежнасці ССРБ (другое пасля 1 сту-
дзеня 1919 г.) адбылося 31 ліпеня 1920 г. У прынятай ВРК ССРБ дэкларацыі 
разам з канстатацыяй раўнапраўнага характару ўзаемаадносін між РСФСР і 
ССРБ заяўлялася аб перадачы Беларускай Рэспублікай «на ўвесь час рэвалю-
цыйных войнаў» сваіх узброеных сіл у распараджэнне РСФСР і выяўлялася 
гатоўнасць узгадняць дыпламатычныя выступленні рэспублікі з дзеяннямі 
РСФСР5. Так рыхтавалася глеба прыняцця беларускімі бальшавікамі 
рашэнняў аб перадачы ўраду РСФСР паўнамоцтваў на вызначэнне меж 
Беларусі на мірных перагаворах з Польшчай.

1 Документы внешней политики СССР. Т. 3 (1 июля 1920 г. – 18 марта 1921 г.).  
1959. С. 54–55.

2 Польско-советская война 1919–1920: ранее не опубликованные документы и ма-
териалы : в 2 ч. / под ред. И. И. Костюшко. М., 1994. Ч. 1. С. 140–141.

3 Ленин о Польше и польском рабочем движении. Статьи, речи, документы, пись-
ма / [редкол.: П. А. Родионов и др. ; сост.: Р. А. Ермолаева и др.]. М., 1990. С. 397.

4 Польско-советская война 1919–1920... Ч. 1. С. 141.
5 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 1. С. 166.
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Упершыню гэта пытанне разглядалася на пасяджэнні ВРК ССРБ 
16 ліпеня, якое пастанавіла дэлегаваць старшыню ВРК А. Чарвякова для 
ўдзелу ў мірных перагаворах з польскай дэлегацыяй і даць яму неабходныя 
паўнамоцтвы. А. Чарвякову даручылі праз кожныя тры дні паведамляць ВРК 
праз кур’ера аб мірных перагаворах, а рэўкам, са свайго боку, абавязваўся да-
сылаць яму ў Рыгу неабходныя матэрыялы1.

Другі раз пытанне аб прадстаўніку ССРБ на перагаворах і яго 
паўнамоцтвах (мандаце) разглядалася на пасяджэнні ЦБ КП(б)Б 8 верас-
ня, якое прыняло наступнае рашэнне: «Прымаючы прапанову т. Чычэрына, 
наркам ССРБ дэлегуе свайго прадстаўніка на мірную канферэнцыю ў асобе 
т. Ігнатоўскага, якому падрыхтаваць шырокі мандат»2. Аднак праз дзень, 10 ве-
расня, на пасяджэнні ВРК ССРБ пытанне аб прадстаўніку рэспублікі на са-
вецка-польскай мірнай канферэнцыі нечакана прыняло зусім іншую форму. На 
пасяджэнні прысутнічалі: старшыня ВРК А.Чарвякоў, члены ВРК: В. Кнорын, 
І. Адамовіч, А. Вайнштэйн, У. Ігнатоўскі, І. Дуброўская (сакратар). Прынятая 
пастанова выглядала наступным чынам: «1. Республика Белоруссия выдает 
РСФСР самый шырокий мандат на ведение мирных переговоров с Польшей 
по вопросу, главным образом, об определении границ Белоруссии. 2. Для за-
щиты интересов самостоятельности Республики Белоруссии назначается пред-
ставителем от ССРБ на мирную конференцию т. Игнатовский»3. Як вядома, 
У. Ігнатоўскі ў Рыгу не паехаў. Прадстаўніком ССРБ на мірных перагаворах 
з’яўляўся старшыня мясцовага ВРК А. Чарвякоў. Як высветлілася пазней, на 
больш высокім статусе прадстаўніка беларускага ВРК настаяла Масква.

Гэта рашэнне (даць мандат Чарвякову) было прынята на пасяджэнні ВРК 
16 верасня. У ім гаварылася, што Чарвякоў – упаўнаважаны прадстаўнік 
ВРК ССРБ, які, у сваю чаргу, «является в данное время единственным пра-
вительством Республики Беларусь». Тым самым рабіўся акцэнт на тым, што 
ўрад БНР не прадстаўляе інтарэсаў беларускага народа. Чарвякоў атрымаў 
паўнамоцтвы заключаць з дэлегацыяй Польшчы дагаворы аб перамір’і і міры, 
абмене ваеннапалонных, грамадзянскіх асоб і закладнікаў, устанаўленні меж 
і гандлёвых адносін між ССРБ і Польскай Рэспублікай4. У пратаколе ВРК 
апушчаны тэкст мандата і гаворыцца толькі пра тое, каб «дэлегаваць Чарвя-
кова і даць яму паўнамоцтвы»5. Поўны тэкст мандата змяшчаецца ў данясенні 
Ёфэ ў НКЗС РСФСР ад 23 верасня 1920 г.

Такім чынам, пытанне аб прадстаўніку ССРБ і яго паўнамоцтвах (манда-
це) на мірнай канферэнцыі разглядалася на пасяджэннях ВРК чатыры разы 

1 Государственные границы Беларуси. Т. 1. С. 119.
2 Там жа. С. 126.
3 Там жа. С. 127.
4 Бароўская В. М. Пазнач. твор. С. 208.
5 Там жа. С. 154.
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на працягу двух месяцаў (16 ліпеня, 8, 10 і 16 верасня 1920 г.). Спачатку 
гаворка ішла пра ўдзел Чарвякова ў перагаворах з польскай дэлегацыяй і 
прадстаўленні яму неабходных паўнамоцтваў. Потым было прынята рашэн-
не аб выдачы РСФСР «самага шырокага мандата» па пытанні вызначэння 
меж Беларусі і накіраванні на канферэнцыю Ігнатоўскага. Нарэшце, апош-
няя пастанова прадугледжвала выдачу бестэрміновага мандата Чарвякову на 
вядзенне перагавораў з польскай дэлегацыяй і заключэнне з ёй дагавораў аб 
перамір’і і міры (sic!), а таксама іншых пытаннях. 

Як слушна заўважае В. Бароўская, ВРК ССРБ фактычна выдаў два ман-
даты1: адзін – РСФСР на вядзенне перагавораў з Польшчай ад імя ССРБ, 
другі – старшыні ВРК Чарвякову для ўдзелу ў мірнай канферэнцыі, вядзення 
перагавораў з польскай дэлегацыяй і заключэння з ёй розных дагавораў. Або-
два мандаты ўзаемна выключалі адзін аднаго. Як паказалі падзеі, на мірнай 
канферэнцыі ў Рызе фігураваў дакумент, прадстаўлены дэлегацыі РСФСР 
(шырокі мандат). Мандат Чарвякову меў рэзервовы, запасны характар і не 
быў выкарыстаны з-за супрацьдзеяння польскай дэлегацыі, якая не прызна-
вала ССРБ і лічыла старшыню ВРК толькі «маскоўскім чыноўнікам». Так-
сама і РСФСР не жадала прыбаўлення чацвёртага, беларускага ўдзельніка ў 
мірных перагаворах, што ўскладняла б правядзенне розных дыпламатычных 
камбінацый, аб чым пазней казаў Чычэрын2.

Беларускае пытанне на першай фазе мірных перагавораў. 17 жніўня ў 
Мінску пачалася першая фаза савецка-польскіх мірных перагавораў. Расійска-
ўкраінскую дэлегацыю ўзначальваў К. Данішэўскі, заменены да пачатку дру-
гой, рыжскай фазы перагавораў членам ЦК РКП(б) А. Ёфэ, самым дасвед-
чаным савецкім дыпламатам у справах вядзення перагавораў з заходнімі 
дзяржавамі3. У склад дэлегацыі ад Украіны ўваходзіў наркам замежных спраў 
УССР Д. Мануільскі. Сярод экспертаў быў гісторык, прафесар Маскоўскага 
ўніверсітэта, будучы рэктар БДУ Уладзімір Пічэта. Прозвішча Старшыні ВРК 
ССРБ А. Чарвякова ў спісе складу савецкай мірнай дэлегацыі (або расійска-
ўкраінскай дэлегацыі), апублікаваным 28 верасня ў прэсе, не згадвалася4.

Асновы адносін і будучага пагаднення паміж РСФСР і Польшчай былі вы-
кладзены ў заяве Усерасійскага цэнтральнага выканаўчага камітэта (УЦВК) 

1 Бароўская В. М. Пазнач. твор. С. 155–156.
2 Гл. падрабязней на гэту тэму: Снапкоўскі У. Е. Аб мандаце ВРК ССРБ, выда-

дзеным ураду РСФСР па пытанні вызначэння меж Беларусі // Да 90-годдзя прыняцця 
Рыжскага дагавору 1921 г... С. 241–255.

3 Matwiejew G. Taktyka Adolfa Joffego podczas petraktacji z Polską w sprawie zawarcia 
preliminariów pokojowych w 1920 roku // Zapomniany pokój. Traktat ryski: Interpretacje i 
kontrowersje 90 lat później / pod red. S. Dębskiego. Warszawa, 2013. S. 203–208.

4 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. 
№ 485. С. 170.
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ад 23 верасня 1920 г. У ёй гаварылася, што, зыходзячы з прынцыпу сама-
вызначэння народаў і нацыі, РСФСР ужо ў 1917 г. прызнала незалежнасць і 
суверэннасць Польскай Рэспублікі, у 1918 г. – незалежнасць і суверэннасць 
Украіны і Беларусі1, а ў 1920 г. падпісала мірны дагавор з незалежнай і суве-
рэннай Літоўскай Рэспублікай. УЦВК прапаноўваў пакласці ў аснову мірнага 
пагаднення, па-першае, пацвярджэнне як Польшчай, так і Расіяй незалежнасці 
Украіны, Літвы і Беларусі і прызнанне незалежнасці Усходняй Галіцыі, па-
другое, афіцыйнае прызнанне імі дзяржаўных прадстаўніцкіх устаноў (сеймаў, 
парламентаў, з’ездаў саветаў), створаных у кожнай з гэтых краін2.

Польская дэлегацыя палічыла патрабаванне прызнання незалежнасці 
Украіны і Беларусі асноўнай задачай савецкай дэлегацыі і пагадзілася задаволіць 
яго пры ўмове прыняцця апошняй мяжы, якая пакідала ў складзе Польшчы чы-
гунку Роўна – Сарны – Лунінец – Баранавічы. Ёфэ, скарыстаўшы недакладнасць 
дадзеных яму дырэктыў, уключыў у праект дагавора артыкул, у адпаведнасці 
з якім урад РСФСР настойваў на прызнанні Польшчай савецкіх рэспублік. 
28 верасня савецкі праект быў пададзены на пленарнае пасяджэнне мірнай 
канферэнцыі. Так пытанне аб прызнанні УССР і ССРБ (у тэксце прэлімінарнага 
міру яно было сфармулявана як прызнанне незалежнасці Украіны і Беларусі) 
трапіла на стол перагавораў3.

Як сведчыць перапіска між старшынёй расійска-ўкраінскай дэлегацыі 
А. Ёфэ і наркамам замежных спраў Г. Чычэрыным, беларускае пытанне 
паўстала ў кулуарах расійскай дыпламатыі 14 верасня, калі А. Ёфэ накіраваў 
запыт Г. Чычэрыну аб адносінах РСФСР з урадам В. Ластоўскага. У тэле-
граме А. Ёфэ з Рыгі гаварылася: «Мясцовыя беларусы паведамляюць: урад 
Ластоўскага падчас Балтыйскай канферэнцыі, атрымаўшы польскія грошы, 
запяяў з палякамі, паабяцаўшы ім чатыры або пяць паветаў Гродзенскай 
губерні. У сваёй ноце Вам ад 7 верасня Ластоўскі патрабуе ўдзелу свайго 
прадстаўніка на мірнай канферэнцыі (маецца на ўвазе нота Рады БНР урадам 
РСФСР і Польшчы па пытанні ўдзелу яе прадстаўнікоў у расійска-польскіх 
перагаворах ад 20 жніўня 1920 г.4 – У. С.). Відаць, таго ж будуць патраба-
ваць палякі. У дачыненні да Беларусі і Украіны, відаць, яны будуць лічыць, 
што не мы іх прадстаўляем. Патрабуецца неадкладна ўвесь матэрыял і ўсе 

1 Гэта прапагандысцкая нацяжка. У 1918 г. РСФСР не прызнавала незалежнасці 
Беларусі, калі мець на ўвазе БНР. Незалежнасць БССР (ССРБ) была прызнана РСФСР 
31 студзеня 1919 г. пастановай Прэзідыума ВЦВК «Аб прызнанні незалежнасці Бе-
ларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі». – Знешняя палітыка Беларусі. Т. 1. 
С. 103–104.

2 Документы внешней политики СССР. Т. 3. С. 204–206 ; Matwiejew G. Op. cit. 
S. 217–219.

3 Лазько Р. Пазнач. твор. С. 236–237.
4 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 1. С. 64.
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звесткі [аб] Вашых адносінах з Ластоўскім і яго прадстаўніком у Маскве»1. 
У адказе Г. Чычэрына гаварылася, што з прычыны выступу Ластоўскага ён 
папрасіў І. Смілгу паскорыць прыезд беларускага савецкага прадстаўніка. 
Наркам сумняваўся ў падтрымцы Ластоўскага палякамі, лічачы, што пра-
грама буферных дзяржаў страціла свой крэдыт. Таму, на яго думку, Беларусь 
ніхто не падтрымліваў2. 

З гэтай тэлеграмы станавіліся яснымі як мінімум тры пытанні. Па-
першае, Г. Чычэрын прасіў паскорыць прыезд у Рыгу прадстаўніка ССРБ і 
туды тэрмінова быў накіраваны А. Чарвякоў. Па-другое, ставілася пад сумнеў 
падтрымка Польшчай урада В. Ластоўскага, які ў Маскве чамусьці лічыўся 
прапольскі настроеным. Па-трэцяе, канстатавалася, што Беларусь у Рызе ніхто 
не будзе падтрымліваць, бо праграма буферных дзяржаў як быццам сябе вы-
чарпала. Тое, што гэта не так, пацвердзілася праз тры дні (17 верасня), калі 
А. Ёфэ паведамляў Г. Чычэрыну, што пытанне аб буферных дзяржавах зноў 
набывае актуальнасць. Польшча вяртаецца да патрабаванняў мяжы 1772 г. 
пад выглядам самавызначэння Беларусі і Украіны3.

14 верасня Г. Чычэрын, рэагуючы на актыўнасць урада БНР, накіраваў тэ-
леграму члену Рэўваенсавета Заходняга фронту І. Смілгу ў Мінск з патраба-
ваннем паскорыць прыезд прадстаўнікоў ССРБ на мірныя перагаворы: «Так 
званы ўрад Ластоўскага ў Рызе заварушыўся, пасылае ноты, патрабуе ўдзелу 
ў перамовах. Таму паскарайце прыезд прадстаўнікоў Беларускага Савецкага 
рэўкама. Гэта вельмі важна, трэба супрацьпаставіць Савецкую Беларусь на-
мерам Ластоўскага»4. 

17 верасня наркам замежных спраў РСФСР паведамляў А. Ёфэ аб недапу-
шчаль насці прызнання ўрада БНР, што азначала б непрызнанне законнага 
савецкага беларускага ўрада5. На наступны дзень А. Ёфэ пісаў Г. Чычэрыну 
ў сувязі з атрыманнем ноты ўрада Ластоўскага6: «Ні з ім, ні з яго кліентамі 
ніякай працы не варта мець. Іх, відаць, падкупілі палякі»7.

З вышэйпададзенага бачна, што актыўнасць урада і дэлегацыі БНР у 
Рызе прымусіла расійскі НКЗС ушчыльную займацца беларускім пытаннем, 
што мела сваім вынікам прыезд А. Чарвякова ў Рыгу, каб супрацьпаставіць 

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. 
№ 467. С. 157.

2 Там жа. С. 157–158.
3 РДАСПГ. Ф. 159. Воп. 2. Спр. 39. Арк. 37.
4 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. 

№ 469. С. 158.
5 Там жа. Дак. № 473. С. 161.
6 Там жа. Дак. № 470. С. 158–159. Меўся на ўвазе зварот урада БНР да Рыжскай 

мірнай канферэнцыі ад 15 верасня. 
7 Там жа. Дак. № 474. С. 161.
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яго ўраду В. Ластоўскага. Яшчэ адным вынікам намаганняў гэтага ўрада 
можна лічыць пастаноўку расійскай дыпламатыяй пытання аб прызнанні 
незалежнасці Беларусі (ССРБ), што пазней знайшло адлюстраванне ў 
прэлімінарным мірным дагаворы. На рахунак актыўнасці ўрада БНР, верагод-
на, можна аднесці і згаданую вышэй прапагандысцкую фразу з заявы УЦВК 
ад 23 верасня аб прызнанні ў 1918 г. незалежнасці Беларусі (БНР), чаго фак-
тычна не было.

Аб дзейнасці А. Чарвякова ў Рызе сведчаць яго лісты ў Мінск кіраўніцтву 
ВРК ССРБ, напісаныя ў перыяд з 20 верасня па 3 кастрычніка 1920 г. У пер-
шым лісце ён пісаў, што не настойвае на наданні яму права ўдзельнічаць у пе-
рагаворах як прадстаўніку Беларусі з разуменнем, што гэта пытанне выкліча 
новыя ўскладненні. Ён падкрэсліваў, што застаецца ў Рызе выключна ў сілу 
партыйнай дысцыпліны. «Горш за ўсё тое, што падзел Беларусі ўжо прад-
вызначаны і што гэтым маё добрае беларускае імя будзе скампраметавана 
навекі»1. Гэтыя словы паказваюць драматызм становішча кіраўніка савец-
кай Беларусі, вымушанага выконваць ролю пешкі ў савецка-польскай ды-
пламатычнай гульні. У лісце ад 29 верасня А. Чарвякоў пісаў: «Перш за ўсё 
аб беларускім прадстаўніцтве на перамовах і аб маёй ролі. Адзначаю з усёй 
пэўнасцю, што Беларусь у перамовах удзелу не прымае ні пад якім выгля-
дам». Свой статус ён вызначаў як інкогніта, які прымае ўдзел у пасяджэннях, 
але не выконвае ніякай ролі – ні паўнамоцнага прадстаўніка, ні кансультанта2.

Усю складанасць і далікатнасць становішча вакол Беларусі, якая не была 
прадстаўлена на перагаворах і з’яўлялася прадметам закулісных дыплама-
тычных камбінацый, а затым і адкрытага, цынічнага падзелу, добра разумелі 
кіраўнікі расійскай дыпламатыі. Г. Чычэрын патрабаваў ад А. Ёфэ, каб бе-
ларусы (А. Чарвякоў) чакалі сваёй гадзіны, і прасіў яго, каб яны падалі «па-
перу, што ўпаўнаважвае нас усталёўваць мяжу Беларусі. Дарэчы прашу Вас 
даслаць мне неадкладна тэкст і дату гэтай паперы» (мелася на ўвазе вядомае 
рашэнне ВРК ад 10 верасня)3.

Беларускія гісторыкі В. Лебедзева і У. Ляхоўскі, прааналізаваўшы дзей-
насць Беларускай партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў і кантраляваных ёю 
структур БНР (урад В. Ластоўскага і Рада), накіраваную супраць запланава-
нага падзелу Беларусі ў ходзе савецка-польскіх мірных перагавораў, вылучылі 
некалькі ключавых патрабаванняў у стратэгіі і тактыцы эсэраў. Гэта неда-
пушчэнне заключэння міру за кошт нацыянальных інтарэсаў Беларусі; 
адмаўленне ССРБ як легітымнай формы беларускай дзяржаўнасці і суб’екта 
мірных перагавораў; патрабаванне міжнароднага прызнання дзяржаўнага 

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 1. С. 197.
2 Там жа. С. 200.
3 Польско-советская война 1919–1920. Ч. 2. С. 58–59.
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статусу БНР і яе паўнапраўнага ўдзелу ў мірнай канферэнцыі; вывад з бела-
рускай тэрыторыі як польскіх, так і савецкіх (улучна з савецка-беларускімі) 
войск і органаў улады; вяртанне на тэрыторыю Беларусі органаў БНР як 
адзіналегітымных. У параўнанні з намаганнямі ССРБ, якія цяжка назваць 
«пратэснымі», эсэраўскія структуры, як мяркуюць названыя аўтары, разгарнулі 
актыўную дзейнасць у абарону беларускіх інтарэсаў1.

Калі пачаліся савецка-польскія мірныя перагаворы, урад БНР паставіў 
мэтай выкрыццё антыбеларускіх планаў РСФСР і Польшчы і недапушчэн-
не, наколькі гэта было ў яго сілах, падзелу тэрыторыі Беларусі. 28 верасня 
на сходзе Прэзідыума Народнай Рады і Рады Міністраў БНР абралі дэлега-
цыю на мірныя перагаворы ў складзе В. Ластоўскага (старшыня), Е. Ладно-
ва і А. Цвікевіча, а таксама дарадцаў А. Галавінскага і А. Аўсяніка. У пачат-
ку кастрычніка ў Рызе адбыліся тры сустрэчы дэлегацыі БНР з удзельнікамі 
польскай дэлегацыі Л. Васілеўскім і В. Камянецкім. На сустрэчах таксама 
прысутнічалі прадстаўнікі Польскага нацыянальнага савета беларускіх зя-
мель Б. Крыжаноўскі і М. Абязерскі. Вядома, што беларуская дэлегацыя пра-
панавала Л. Васілеўскаму падтрымку польскіх прэтэнзій на беларускія землі 
ўзамен на гарантыю Польшчай (пасля прынцыповага прызнання незалежнасці 
Беларусі) шэрагу саступак у адміністрацыйным і культурна-асветніцкім пы-
таннях2. Нягледзячы на добразычлівае стаўленне польскіх прадстаўнікоў да 
пытання аб прызнанні БНР, якіх-небудзь вынікаў гэтыя сустрэчы не прынеслі, 
бо рашэнне аб падпісанні прэлімінарнага міру ўжо было прынята3.

Члены дэлегацыі БНР сустракаліся ў Рызе і з А. Чарвяковым. Эсэры 
прызнавалі яго прыхільнасць «беларускай нацыянальнай працы», улічвалі 
факт супрацоўніцтва з ім падчас перагавораў у Смаленску ў пачатку 1920 г. 
На сустрэчах выявілася агульнасць пазіцый урадаў БНР і ССРБ у пытанні не-
дапушчэння падзелу Беларусі і захавання яе этнаграфічных меж з Польшчай 
і Расіяй. Аднак да сумесных дзеянняў справа не дайшла4. Ні палякі, ні члены 
дэлегацыі БНР не лічылі Чарвякова законным прадстаўніком беларускага на-
рода. Польскія сацыялісты – члены мірнай дэлегацыі не жадалі размаўляць 
«з маскоўскім чыноўнікам Чарвяковым», а В. Ластоўскі сцвярджаў, што ён 
можа прадстаўляць толькі кампартыю Беларусі, але не беларускі народ5.

Паводле інфармацыі, якая змяшчаецца ў падрыхтаваным у 1928 г. 
польскім Генеральным штабам «Кароткім нарысе беларускага пытання», 
А. Чарвякоў разлічваў на падтрымку Польшчы ў вырашэнні беларус кага 
пытання. У выпадку паспяховага завяршэння перагавораў прадстаўнікоў 

1 Лебедзева В., Ляхоўскі У. Пазнач. твор. С. 116–117.
2 Кароткі нарыс беларускага пытаньня. С. 63.
3 Лебедзева В., Ляхоўскі У. Пазнач. твор. С. 118–120.
4 Там жа. С. 120–121. 
5 Там жа. 



30

БНР з палякамі ён павінен быў на мірнай канферэнцыі адкрыта перайсці ў 
антыбальшавіцкі лагер. Аднак з-за поўнага непрымання польскай дэлегацы-
яй беларускіх прапаноў уся гэта канцэпцыя правалілася1.

Пытанне аб удзеле ССРБ у перагаворах пасля прэлімінарнага 
міру. 12 кастрычніка 1920 г. у Рызе быў падпісаны Дагавор аб перамір’і 
і прэлімінарных умовах міру2. Бакі прызнавалі незалежнасць Украіны 
і Беларусі і ўсталёўвалі ўсходнюю мяжу Польшчы, то бок мяжу між 
вышэйпазначанымі краінамі з аднаго боку і Польшчай – з другога. З асу-
джэннем дагавора выступіла Беларуская нацыянальна-палітычная канферэн-
цыя, якая сабралася ў Рызе 20 кастрычніка. У прынятай ёю рэзалюцыі вы-
крывалася «імперыялістычная палітыка» РСФСР і Польшчы, якія «падзялілі 
па ўзаемнай дамове Беларусь на дзве часткі». Адна з іх аддавалася ў бескан-
трольнае валоданне Польшчы, а іншая, абвешчаная фармальна незалежнай, 
фактычна перадавалася ў распараджэнне савецкай Расіі. Рэзалюцыя абвяшча-
ла Дагавор аб перамір’і і прэлімінарных умовах міру неабавязковым для бе-
ларускага народа, патрабавала абавязковага ўдзелу дэлегацыі ўрада БНР у да-
лейшых перагаворах аб міры між РСФСР і Польшчай, прызнавала правільнай 
дзейнасць урада БНР па абароне незалежнасці БНР3.

У канцы кастрычніка 1920 г. заслону сакрэтнасці над сваім удзелам у 
мірных перагаворах прыўзняў Старшыня ВРК ССРБ А. Чарвякоў, які распавёў 
на старонках газеты «Зьвязда», што палякі спачатку не жадалі дапусціць 
прадстаўніка савецкай Беларусі і стараліся прынізіць значэнне ВРК. Але 
пры абмеркаванні пытання аб межах польская дэлегацыя прызнала мандат, 
выда дзены ВРК ССРБ4. 27 кастрычніка аб’яднанае пасяджэнне ВРК і Цэн-
тральнага бюро прафсаюзаў Беларусі, абмеркаваўшы даклад А. Чарвякова аб 
падпісаных у Рызе прэлімінарных умовах міру, зацвердзіла (ратыфікавала) іх, 
пра што паведаміла ўрадам РСФСР, УССР і Польшчы5.

Пасля падпісання прэлімінарнага міру кіраўнікі ССРБ па-ранейшаму 
ставілі перад савецкім кіраўніцтвам пытанне аб удзеле прадстаўнікоў 
рэспублікі ў мірных перагаворах. 8 лістапада на пасяджэнні ЦБ КП(б)Б са-
кратар ЦБ КП(б)Б В. Кнорын інфармаваў пра сваю паездку ў Маскву, у тым 
ліку пра размову з сакратаром ЦК РКП(б) М. Красцінскім, які сказаў, што 
няма неабходнасці ва ўдзеле прадстаўнікоў савецкай Беларусі ў мірных пе-
рагаворах6.

1 Кароткі нарыс беларускага пытаньня. С. 63.
2 Документы внешней политики СССР. Т. 3. С. 245.
3 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 1. C. 210–211.
4 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. 

№ 522. С. 218. 
5 Там жа. Дак. № 524. С. 219–220.
6 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 1. С. 214.
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Аднак гэта пытанне не было знята з парадку дня і набыло вастрыню 
напярэдадні II Усебеларускага з’езда Саветаў, які адбыўся 13–17 снежня 
1920 г. у Мінску. 12 снежня Г. Чычэрын паведаміў А. Ёфэ: «На з’ездзе, мабыць, 
будзе ўзнята пытанне аб пасылцы свайго дэлегата ў Рыгу. Я тэлеграфаваў, 
што спачатку беларускі савецкі ўрад павінен аформіцца і толькі тады можна 
распрацоўваць пытанне аб яго міжнародных адносінах»1. 

13 снежня між В. Кнорыным і Г. Чычэрыным адбылася грунтоўная размо-
ва па тэлефоне па пытаннях прадстаўніцтва Беларусі на мірных перагаворах 
і адносін з урадам БНР. Апошні сказаў: «...асобнае прадстаўніцтва Беларусі 
ў Рызе залішняе. ВРК даў паўнамоцтвы расійскаму ўраду весці перамовы і за 
Беларусь, таму пажадана атрымаць пацвярджэнне гэтых паўнамоцтваў з’ездам 
саветаў»2. На думку Г. Чычэрына, Беларусь (ССРБ) не магла выступаць на пе-
рагаворах як чацвёрты ўдзельнік (разам з РСФСР, УССР і Польшчай), бо яе 
дзяржаўнае жыццё яшчэ не было аформлена належным чынам. Расійскі нар-
кам зноў нагадаў аб паўнамоцтвах, нададзеных беларускім рэўкамам ураду 
РСФСР, і падкрэсліў, што на тагачаснай стадыі перагавораў, пасля падпісання 
прэлімінарнага міру, нязручна ўносіць змены ў склад удзельнікаў3.

В. Кнорын сказаў, што беларускае кіраўніцтва яшчэ раз пацвярджае пера-
дачу свайго мандата расійскай дэлегацыі. Ён запэўніў, што адпаведнае пытан-
не ВРК будзе пастаўлена на з’ездзе і, верагодна, аднагалосна або пры двух-
трох галасах тых, хто ўстрымаўся, будзе вырашана. Г. Чычэрын яшчэ раз 
аргументаваў пазіцыю па пытанні надання Беларуссю паўнамоцтваў (ман-
дата) ураду РСФСР, падкрэсліўшы: увядзенне на канферэнцыю чацвёртай 
дзяржавы азначала б неабходнасць для Польшчы неадкладна прызнаць са-
вецкую Беларусь, што ўяўляецца сумнеўным. Што датычылася мандата, то 
ён быў дадзены Беларуссю не савецкай дэлегацыі ў Рызе, а расійскаму цэн-
тральнаму ўраду (СНК)4. Гэтым Чычэрын хацеў паказаць усю важнасць для 
Масквы атрымання згоды з боку адной з савецкіх рэспублік на істотную зме-
ну яе меж. Чычэрын адзначыў пажаданасць пацвярджэння прэлімінарнага 
міру з’ездам, асабліва з прычыны спроб адраджэння буферызму з боку нека-
торых польскіх дзеячаў5.

II Усебеларускі з’езд Саветаў 14 снежня 1920 г. прыняў рэзалюцыю 
«Аб пацвярджэнні мандата РСФСР на заключэнне мірнага дагавора з Поль-
шчай», у якой гаварылася: «II з’езд Саветаў ССРБ як паўнамоцны орган улады 

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. 
№ 558. С. 247. Тое ж самае Г. Чычэрын напісаў Л. Каменеву. – РДАСПГ. Ф. 159. Воп. 2. 
Спр. 8. Арк. 41.

2 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. 
№ 559. С. 249.

3 Там жа.
4 Там жа. С. 251.
5 Там жа. С. 250–251.
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Беларусі, разгледзеўшы пытанне аб удзеле ССРБ у мірных перамовах з Поль-
шчай, пастанаўляе пацвердзіць мандат, выдадзены Ваенна-рэвалюцыйным 
камітэтам ССРБ ураду РСФСР на права ўстанаўлення ад імя ССРБ межаў, 
заключэння міру і звязаных з заключэннем міру дагавораў эканамічных, аб 
абмене ваеннапалоннымі і іншых»1. З’езд прызнаў правільнасць палітычнай 
лініі расійска-ўкраінскай дэлегацыі ў справе абароны інтарэсаў савецкай 
Беларусі ў ходзе перагавораў з Польшчай.

У апошні раз пытанне аб прадстаўніцтве ССРБ на савецка-польскіх мірных 
перагаворах было ўзнята ў запісцы Г. Чычэрына ў палітбюро ЦК РКП(б) 
30 снежня 1920 г., дзе ўтрымліваліся прапановы аб перабудове ўзаемаадносін 
з Беларуссю. Запіска з’явілася ў сувязі са зваротам Старшыні СНК ССРБ 
А. Чарвякова да кіраўніцтва РСФСР, у якім паказвалася не зусім нармаль-
нае становішча Беларусі датычна «нявысветленых яе адносін да РСФСР». 
Чарвякоў прапаноўваў прымяніць да Беларусі такую ж сістэму, якая склалася 
ў адносінах РСФСР з Украінай, з чым згаджаўся Г. Чычэрын.

Па пытанні ўдзелу ССРБ у мірных перагаворах з Польшчай кіраўнік 
расійскай дыпламатыі сваю пазіцыю не мяняў. Ён пісаў: «Аднак на рыжскай 
канферэнцыі не варта ўводзіць Беларусь як непасрэднага ўдзельніка, а трэ-
ба абмежавацца наяўнай ужо цяпер камбінацыяй, г. зн. мандатам ад Беларусі 
Ураду РСФСР, які быў пацверджаны Беларускім з’ездам Саветаў, без непас-
рэднага мандату ад Беларусі дэлегацыі ў Рызе, дэлегацыя застаецца расійска-
ўкраінскай, але ўрад РСФСР, як урад, мае паўнамоцтвы ад Беларусі. Ісці за 
межы гэтай камбінацыі немэтазгодна...», бо «ў выпадку з’яўлення непасрэд-
на Беларускай дэлегацыі ў Рызе яна там перакуліць усе нашы дыпламатыч-
ныя камбінацыі»2. Пасля падпісання прэлімінарнага міру адпаведныя дзеянні, 
у прыватнасці з рэктыфікацыяй мяжы, працягваліся. Савецкая дэлегацыя 
была вымушана саступіць Польшчы яшчэ каля 3 тыс. вёрст на Палессі ў ра-
ёне Тураўскай пушчы3.

Рыжскі мірны дагавор. 18 сакавіка 1921 г. у Рызе быў падпісаны мірны 
дагавор між РСФСР і УССР з аднаго боку і Польшчай – з другога. У прэамбуле 
адзначалася, што ўрад РСФСР падпісвае дагавор «за сябе і па ўпаўнаважанні 
Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі». Гэтага пункта не было 
ў прэлімінарным дагаворы. Ён з’явіўся як адказ на ініцыятывы беларускіх 
камуністаў аб дапушчэнні прадстаўнікоў ССРБ на перагаворы і, верагодна, 
на вострыя пратэсты ўрада БНР супраць рабаўніцкага і несправядлівага міру.

У арт. 2 дагавора гаварылася, што бакі «паводле прынцыпу самавызначэн-
ня народаў, прызнаюць незалежнасць Украіны і Беларусі, а таксама згаджаюц-

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 1. С. 223.
2 РДАСПГ. Ф. 159. Воп. 2. Спр. 8. Арк. 45. Апублікаваны ў: Беларусь у палітыцы 

суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. № 568. С. 258.
3 Гл. падрабязней падраздзел 1.2.
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ца і пастанаўляюць, што ўсходнюю мяжу Польшчы, гэта значыць граніцу між 
Расіяй, Беларуссю і Украінай з аднаго боку і Польшчай – з другога, складае 
лінія...»1, пасля чаго давалася падрабязнае апісанне савецка-польскай мяжы. 
Гэта азначала прызнанне Польшчай УССР і БССР дэ-юрэ, хоць, як відаць, на-
звы дадзеных дзяржаў у тэксце дагавора адсутнічалі.

Паводле арт. 3 дагавора Расія і Украіна адмаўляліся ад усялякіх праў і 
дамаганняў на землі, размешчаныя на захад ад мяжы. Са свайго боку, Поль-
шча адмаўлялася на карысць Украіны і Беларусі ад усялякіх праў і дамаганняў 
на землі, што размяшчаліся на ўсход ад гэтай мяжы. Згодна з арт. 7 Поль-
шча абавязвалася даць рускім, беларусам і ўкраінцам, якія знаходзіліся на яе 
тэрыторыі, на аснове раўнапраўя нацыянальнасцей усе правы для вольнага 
развіцця культуры, мовы і ажыццяўлення рэлігійных абрадаў. Такія ж правы 
гарантавалі палякам на тэрыторыі Расіі, Украіны і Беларусі.

Кіраўніцтва БНР і беларускія палітычныя партыі выступалі катэгарычна 
супраць падзелу Беларусі. 25 сакавіка 1921 г. урад БНР звярнуўся з заклікам 
«Да ўсяго культурнага свету», заявіўшы, што мір, які разрывае на часткі жывы 
арганізм Беларусі, ніколі не будзе прызнаны беларускім народам і што ўрад 
В. Ластоўскага накіраваў 26 мемарандумаў і дэкларацый на адрас Лігі Нацый, 
Парыжскай мірнай канферэнцыі, краін Антанты і іншых дзяржаў, дзе заклікаў 
не дапусціць несправядлівасці ў адносінах да Беларусі і не прызнаваць Рыжскі 
мір2. Аднак гэтыя звароты ніхто не збіраўся браць пад увагу.

Паводле Рыжскага мірнага дагавора да Польшчы адыходзіла беларус-
кая тэрыторыя плошчай 98 815 кв. км з насельніцтвам 3 171 627 чалавек. За 
БССР захаваліся толькі шэсць паветаў Мінскай губерні (Мінскі, Барысаўскі, 
Бабруйскі, Ігуменскі, Мазырскі і Слуцкі) з тэрыторыяй 52,4 тыс. кв. км, на якой 
пражывала больш за 1544 тыс. чалавек3. Рэспубліка займала толькі шостую 
частку этнічнай тэрыторыі Беларусі. Рыжскі мір на пэўны час завяршыў паласу 
падзелаў Беларусі, якая была пачата Брэсцкім мірам 1918 г. У пачатку 1920- х гг. 
беларускія землі ўваходзілі ў склад усіх пяці суседніх з БССР дзяржаў: РСФСР, 
Польшчы, Літвы, Латвіі і Украіны. Беларускі географ і палітычны дзеяч Ар-
кадзь Смоліч у вядомай працы «Геаграфія Беларусі» адзначыў, што палітычны 
падзел Беларусі не абапіраўся ні на якія геаграфічныя асновы і што межы но-
вых дзяржаў былі праведзены «па жывым целе Беларусі»4.

Рыжскім мірам прадугледжвалася ўстанаўленне дыпламатычных адносін 
між РСФСР, УССР і БССР з аднаго боку і Польшай – з другога адразу ж 
пасля ратыфікацыі дагавора. Аднак дыпламатычныя адносіны між БССР і 

1 Документы внешней политики СССР. Т. 3. С. 618–619.
2 Калубовіч А. Крокі гісторыі: Дасьледаваньні, артыкулы, успаміны. Беласток ; 

Вільня ; Менск, 1993. С. 33.
3 Ладысеў У. Пазнач. твор. С. 431.
4 Смоліч А. Географія Беларусі. 4-е выд. Мінск, 1993. С. 6–7.
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Польшчай былі ўстаноўлены пасля доўгіх перагавораў і прызнання Поль-
шчай Саюза ССР. Пасол СССР у Польшчы па сумяшчальніцтве з’яўляўся 
і амбасадарам БССР у гэтай краіне. У нотах савецкага і польскага ўрадаў у 
сувязі з прызнаннем Польшчай Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік, 
якімі яны абмяняліся ў снежні 1923 г., польскі ўрад пацвердзіў факт заха-
вання суверэнных праў рэспублік, якія ўвайшлі ў склад Саюза1. Савецкі 
ўрад, са свайго боку, пацвердзіў, што ён бярэ на сябе выкананне «падпісанага 
Расійскай Сацыялістычнай Федэратыўнай Савецкай Рэспублікай, Украінскай 
Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікай і Беларускай Сацыялістычнай Савец-
кай Рэспублікай Рыжскага дагавора, а таксама ўсіх іншых пагадненняў і кан-
венцый, заключаных гэтымі дзяржавамі з Польшчай». У адпаведнай ноце 
наркама замежных спраў СССР Г. Чычэрына заяўлялася, што савецкі ўрад 
надае Польшчы права неадкладнага адкрыцця генеральных консульстваў у 
Харкаве і Мінску2. У лютым 1924 г. у беларускай сталіцы было адкрыта поль-
скае консульства3. Узаемаадносіны з Польшчай рэгуляваліся таксама праз 
Паўнамоцнае прадстаўніцтва БССР у Маскве.

Высновы
1. У перыяд «савецкага мірнага наступу» на Польскім фронце (студзень – 

красавік 1920 г.) Беларусь была на заднім плане знешняй палітыкі Крам-
ля. Масква не мела планаў аднаўлення беларускай дзяржаўнасці, што адлю-
стравана ў заяве СНК ад 28 студзеня, і была гатова правесці дэмаркацыйную 
лінію з Польшчай на 300 км на ўсход ад лініі Керзана. Падчас летняй кампаніі 
значэнне беларускага фактару ў палітыцы бальшавікоў узрасло. Беларускі 
фронт адыгрываў важную ролю ў савецкіх планах перанясення пралетар-
скай рэвалюцыі на захад. ССРБ, абвешчаная абстрактна, была заклікана вы-
конваць далёка не абстрактную ролю плацдарма для саветызацыі еўрапейскіх 
краін. Ліквідацыя Літбел і другое абвяшчэнне незалежнасці БССР былі пра-
дыктаваны ваенна-палітычнымі інтарэсамі РСФСР. Важнейшыя саступкі са-
вецкага ўрада Варшаве ў крытычныя моманты вайны і мірных перагавораў 
абвяшчаліся і/або рабіліся за кошт Беларусі (дастаткова ўзгадаць прапанову 
Мархлеўскага Леніну ў ліпені, таемныя перагаворы Ёфэ з Домбскім, саступкі 
Польшчы пасля прэлімінарнага міру). Расійская дыпламатыя, як і польская, не 
была зацікаўлена ў прысутнасці Беларусі на мірных перагаворах, што аслаб-
ляла б яе пазіцыі і пазбаўляла манеўру.

1 Документы внешней политики СССР. Т. 4 (19 марта – 31 декабря 1921 г.). 1960. 
С. 542–543.

2 Там жа. С. 541–542.
3 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 2 : 1923–1927 гг. / рэдкал.: І. І. Антановіч [і інш.]. 

1999. С. 77.
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2. Бальшавіцкае кіраўніцтва выкарыстоўвала на беларускім фронце су-
светнай рэвалюцыі нацыянальны і сялянскі рух як дапаможныя антыпольскія 
сілы. Былі ўсталяваны кантакты між урадам БНР і НКЗС РСФСР, якія паз-
ней прывялі да перагавораў у Маскве, дзе ўрад Ластоўскага паставіў пытан-
не «аб прызнанні поўнай дзяржаўнай незалежнасці і суверэннасці Беларусі ў 
яе этнаграфічных межах». Гэтаму, са спасылкай на прынцып самавызначэн-
ня народаў, не пярэчыў ленінскі ўрад. Аднак пасля паўторнага абвяшчэння 
ССРБ яго цікавасць да перагавораў з урадам БНР знікла, а дзейнасць апош-
няга стала трактавацца як прапольская і антысавецкая. Савецкая дыпламатыя 
вымушана была рэагаваць на шырокія пратэсныя акцыі ўрада Ластоўскага 
супраць мірных перагавораў без удзелу прадстаўнікоў БНР, запатрабаваўшы 
ад ВРК ССРБ надання РСФСР мандата на вядзенне перагавораў з Польшчай 
і прыезду Чарвякова ў Рыгу.

3. Ва ўсходняй палітыцы Польшчы Беларусь займала падпарадкава-
нае ў параўнанні з Украінай і Літвой становішча. Вырашэнне беларус-
кага пытання польскія кіраўнікі, перш за ўсё Ю. Пілсудскі, ставілі ў за-
лежнасць ад рашэння ўкраінскага і літоўскага пытанняў. Федэралісцкія 
планы Пілсудскага былі накіраваны на стварэнне або літоўска-беларускай 
дзяржавы ў цеснай федэрацыі з Польшчай, або беларускай нацыянальна-
культурнай аўтаноміі ў складзе апошняй. У перыяд мірных перагавораў 
Варшава ў якасці рэакцыі на прапагандысцкія лозунгі Масквы пра сама-
вызначэнне народаў пагадзілася на ўключэнне ў тэкст мірнага дагавора 
палажэнняў аб прызнанні незалежнасці Украіны і Беларусі, бачачы ў гэтым 
магчымасці для рэалізацыі канцэпцыі федэралізму. Насамрэч яна разгляда-
ла дадзеныя рэспублікі як бальшавіцкія фікцыі, што кіраваліся з Масквы. 
Падпісанне Рыжскага міру савецкае кіраўніцтва ацаніла як адмову Польшчы 
ад палітыкі буфералізму, стварэння буферных дзяржаў, што ўяўляла пагро-
зу для адзінства савецкай Расіі.

4. Паўторна абвешчаная па ініцыятыве Масквы ССРБ павінна была вы-
конваць службовую ролю ў знешняй палітыцы РСФСР. Найбольш ярка за-
лежнае становішча Беларускай Савецкай Рэспублікі выявілася напярэдадні 
і ў ходзе савецка-польскіх мірных перагавораў. Нададзены ВРК ССРБ ура-
ду РСФСР мандат на іх вядзенне і вызначэнне меж Беларусі быў сведчаннем 
крайняй палітычнай слабасці і залежнасці ВРК ад Масквы, а таксама нацыя-
нальнага нігілізму шэрагу яго членаў. Наданне мандата ўвасабляла ўнікальны 
ў гісторыі дыпламатыі выпадак, калі адна дзяржава ўпаўнаважыла іншую 
падпісаць мірны дагавор, які істотна абмяжоўваў яе тэрыторыю падзелам 
напалову. Ні да, ні пасля Рыжскага міру беларуская дзяржава не падпісвала 
падобнага дагавора з наданнем іншай дзяржаве аналагічных паўнамоцтваў, 
хоць эпоха падзелаў Беларусі не скончылася ў чаканні надыходу Другой су-
светнай вайны. Каб паказаць, што мандат быў невыпадковы, ІІ Усебеларускі 
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з’езд Саветаў пацвердзіў яго, як і правільнасць палітычнай лініі расійска-
ўкраінскай дэлегацыі ў «адстойванні» інтарэсаў Беларусі. Патрабаванні 
беларускіх камуністаў аб удзеле ў мірных перагаворах пасля падпісання 
прэлімінарнага міру, як і пашырэння меж карлікавай ССРБ, вымусілі савец-
кае кіраўніцтва прыняць захады па ўпарадкаванні адносін з ёю паводле ўзору 
федэратыўных адносін з УССР.

5. Рыжскі мірны дагавор меў для БССР далёка не той адназначна 
негатыўны характар, які ўкладвалі ў яго савецкія агульнасаюзная і беларуская 
гістарыяграфіі, называючы мір несправядлівым і рабаўніцкім. Нягледзячы на 
тое што такія ацэнкі яшчэ маюць месца сярод часткі беларускіх гісторыкаў, з 
1991 г. у нацыянальнай гістарыяграфіі прыкметна тэндэнцыя да больш узва-
жанай трактоўкі як савецка-польскай вайны ў цэлым, так і яе дыпламатычных 
аспектаў, мірных перагавораў і дасягнутых дамоўленасцей (прэлімінарнага і 
канчатковага мірных дагавораў) у прыватнасці. Новыя падыходы выяўляюцца 
ў тым, што цяпер адказнасць за падзел Беларусі ўскладаецца на абодва бакі 
перагаворнага працэсу, а не на Польшчу, як гэта было раней. Прасочваецца 
імкненне гісторыкаў па-іншаму (больш комплексна, а не толькі праз прыз-
му «барацьбы беларусаў за сацыяльнае і нацыянальнае вызваленне») ацэнь-
ваць і 18-гадовы перыяд знаходжання Заходняй Беларусі ў складзе польскай 
дзяржавы.

У працах замежных гісторыкаў, выдадзеных у сувязі з 90-годдзем Рыж-
скага міру, адзначаецца яго кампрамісны характар, а таксама значэнне як 
важнага прававога і палітычнага акта, які «дабудаваў» Версальскую сістэму 
міжнародных адносін ва Усходне-Еўрапейскім рэгіёне да Версальска-Рыж-
скай. Гэтыя новыя ацэнкі і інтэрпрэтацыі ўтрымліваюцца ў сур’ёзным 
даследаванні міжнароднага калектыву гісторыкаў «Забыты мір», дзе пада-
юцца артыкулы аўтараў з краін – удзельніц Рыжскага мірнага дагавора, у тым 
ліку з Рэспублікі Беларусь1.

6. Рыжскі мірны дагавор стаў першым легітымным міжнародна-прававым 
актам ХХ ст., які замацаваў за Беларуссю (назвы дзяржавы ў тэксце не да-
дзена) і беларускім народам шэраг найважнейшых атрыбутаў дзяржаўнасці 
і нацыянальных праў. Па-першае, дагаворныя бакі прызнавалі незалежнасць 
Беларусі, як і Украіны, што давала падставы Маскве і Мінску лічыць, быццам 
гэта азначае прызнанне менавіта ССРБ, бо камуністы кантралявалі тэрыто-
рыю рэспублікі, а ўрад БНР знаходзіўся ў эміграцыі. Прызнанне Польшчай 
незалежнасці Украіны і Беларусі (адзначым яшчэ раз: згаданыя назвы можна 

1 Zapomniany pokój. Traktat ryski... ; Гл.: Snapkouski U. Białoruś, wojna polsko-
sowiecka oraz pokój ryski // Zapomniany pokoj. Traktat ryski... S. 251–276. У 2014 г. кніга 
выйшла на рускай мове: Забытый мир: Рижский договор 1921 года: Интерпретации и 
споры / Е. Боженцкий [и др.] ; под ред. С. Дембского, А. В. Мальгина. М., 2014.
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лічыць хутчэй палітыка-геаграфічнымі тэрмінамі, чым назвамі дзяржаў) азна-
чала, што Польшча стала першай заходняй дзяржавай, якая прызнала ССРБ 
дэ-юрэ і пацвердзіла гатоўнасць устанавіць з ёй дыпламатычныя адносіны. 
Вядома, каб загаіць рану падзелу, гэта было слабай пілюляй. Але і яна не спра-
цавала да канца, бо хуткае стварэнне Саюза ССР паставіла крыж на надзеях 
Мінска абмяняцца пасольствамі з Варшавай. Па-другое, дагавор прызнаваў 
нацыянальныя правы беларусаў у Польшчы, якія да таго ж былі гарантаваны 
і малой канстытуцыяй ад 17 сакавiка 1921 г., як і правы палякаў у савецкай 
Беларусі. Па-трэцяе, у адпаведнасці з дагаворам ССРБ атрымала міжнародна 
прызнаную мяжу з заходняй дзяржавай.

Значэнне Рыжскага мірнага дагавора для Беларусі заключалася ў тым, што 
ён падвёў рысу над сямігадовым перыядам ваенных дзеянняў на яе тэрыторыі, 
пачатых Першай сусветнай вайной. Гэты мірны дагавор таксама завяршыў пе-
рыяд падзелаў і анексій беларускіх зямель, пачатых Брэсцкім мірам 1918 г. i 
працягнутых далучэннем Усходняй Беларусі да РСФСР у 1919 г., дагаворамі 
РСФСР з Літвой і Латвіяй 1920 г. Для многіх беларусаў не мелі значэння юры-
дычныя фармулёўкі аб «прызнанні Беларусі», аб паўнамоцтвах або мандатах, 
нададзеных ССРБ ураду РСФСР. Для іх важней было іншае – Беларусь без яе 
згоды падзялілі чужыя сілы. Нацыянальны беларускі пісьменнік і паэт Якуб 
Колас назваў іх «чужынцамі», «махлярамі цёмных дарог»1. Гэтыя эпітэты ў 
роўнай ступені тычыліся палякаў і расійскіх бальшавікоў, таму яго верш «Бе-
ларускаму люду» (1922) не ўвайшоў ні ў адзін зборнік твораў беларускага 
класіка, выдадзены ў савецкі час.

Рыжскі мір заставаўся ў міжваенны перыяд незагойнай ранай у масавай 
свядомасці беларусаў па абодва бакі мяжы, сілкуючы савецкі і беларускі рэ-
ваншызм і антыпольскія настроі. І. Сталін і яго атачэнне не прымірыліся з 
вынікамі Рыжскага міру і чакалі зручнага моманту для вяртання саступленых 
Польшчы ў цяжкія часы тэрыторый Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі. 
Гэты момант наступіў у верасні 1939 г.

1.2. Пытанне аб мяжы паміж Польшчай і Беларуссю  
на савецка-польскіх мірных перагаворах

Я. Домбскі аб тайных перагаворах з А. Ёфэ. Шэраг членаў польскай 
дэлегацыі, уключаючы яе старшыню Яна Домбскага, а таксама Станіслава 
Грабскага і Аляксандра Ладася, пакінулі ўспаміны, якія былі надрукаваны 
ўжо ў 1930-х гг., аб ходзе савецка-польскіх мірных перагавораў у Мінску і 
Рызе ў 1920 – пачатку 1921 г., у тым ліку па пытаннях усталявання польскай 

1 Колас Я. Беларускаму люду // Выбр. тв. Мінск, 2007. С. 61.
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усходняй мяжы1. У сваіх успамінах Я. Домбскі расказаў аб афіцыйных і тай-
ных перагаворах са старшынёй расійска-ўкраінскай дэлегацыі А. Ёфэ, якія 
тычыліся і мяжы паміж Польшчай і Беларуссю. Гэта інфармацыя змешчана 
ў кнізе Я. Домбскага «Рыжскі мір. Успаміны, перагаворы, тайныя дамовы з 
Іофе, лісты з 15 ілюстрацыямі і 1 мапай», што выйшла ў Варшаве ў 1931 г. у 
сувязі з 10-й гадавінай Рыжскага мірнага дагавора2. У кнізе гаворыцца пра 
падвойныя (паралельныя афіцыйным дыскусіям на пленарных пасяджэннях 
і пасяджэннях галоўнай камісіі) і тайныя перагаворы паміж старшынёй поль-
скай дэлегацыі і А. Ёфэ, якія апошні прапанаваў праводзіць для вырашэння 
найбольш важных і спрэчных спраў.

Першая канфідэнцыйная канферэнцыя была праведзена 1 кастрычніка 
1920 г. у прысутнасці сакратароў дэлегацый: А. Ладася з польскага боку і 
І. Лорэнца з савецкага. Потым адбыліся яшчэ чатыры размовы, пакуль спрэч-
ныя пытанні, у тым ліку аб усходняй мяжы Польшчы, не былі канчаткова вы-
рашаны3.

На факт правядзення Я. Домбскім тайных перагавораў з кіраўніком 
расійска-ўкраінскай дэлегацыі адмоўна рэагавалі польскія нацыянальныя 
партыі і міністр замежных спраў Польшчы Яўстафій Сапега. У лісце ад 
10 кастрычніка 1920 г. ён пісаў Я. Домбскаму, што Савет абароны дзяржа-
вы не даваў апошняму пазітыўных інструкцый у гэтых адносінах. Міністр 
замежных спраў таксама лічыў, што Я. Домбскі паспяшаўся з падпісаннем 
прэлімінарнага мірнага дагавора, які, на думку Сапегі, у выніку меў недахо-
пы з пункту гледжання інтарэсаў Польшчы4.

У пачатку кастрычніка 1920 г. сярод польскай дэлегацыі адбылася 
грунтоўная дыскусія аб канчатковым удакладненні ўсходняй мяжы Польшчы. 
Пасля доўгіх дэбатаў нарэшце згадзіліся на варыянце, пададзеным старшы-
нёй польскай дэлегацыі ў другой канфідэнцыйнай размове з Ёфэ: на памежнай 

1 Dąbski J. Op. cit. ; Pruszyński M. Rozmowa historyczna ze St. Grabskim // Zesz. 
Hist. № 36. Paryż, 1976. S. 46–47 ; Grabski S. Pamiętniki : w 2 t. Warszawa, 1989. T. 2. 
S. 158–178 ; Pruszyński M. Jak straciliśmy Mińsk i federację z Białą Rusią // Zesz. Hist. 
№ 36. Paryż, 1976. S. 50–58 ; Ładoś A. Wasilewski w rokowaniach ryskich (Wspomnienia 
osobiste) // Niepodległość. 1937. Т. XVI. Zesz. 1. S. 236–238. Урыўкі з гэтых прац змеш-
чаны ў выданні: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, 
ч. 2. Дак. № 572–577. С. 269–278.

2 Снапкоўскі У. З успамінаў і перапіскі старшыні польскай дэлегацыі на Рыжскай 
мірнай канферэнцыі Я. Домбскага аб тайных перагаворах са старшынёй расійска-
ўкраінскай дэлегацыі А. А. Іофе наконт мяжы паміж Польшчай і Беларуссю // Рос-
сийские и славянские исследования : науч. сб. Вып. 3 / редкол.: О. А. Яновский (отв. 
ред.), А. П. Сальков. Минск, 2008. С. 235–244.

3 Dąbski J. Op. cit. S. 98 ; Borzęcki J. Op. cit. S. 197–201.
4 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 3.  

С. 425–426.
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лініі Збруч – Роўна – Сарны – Лунінец, на захад ад Мінска, Вілейка – Дзісна 
да Дзвіны. У інструкцыі, дадзенай польскай дэлегацыі Саветам абароны дзяр-
жавы і Саветам Міністраў 11 верасня пры поўнай згодзе ўсіх членаў мірнай 
дэлегацыі, за аснову перагавораў наконт будучай польска-савецкай мяжы 
была прынята лінія, якая праходзіла каля Баранавіч, на 60 км на ўсход ад 
устаноўленай потым у Рызе польскай усходняй мяжы1.

На канфідэнцыйным пасяджэнні старшынь дэлегацый 2 кастрычніка  
Домбскі ўдакладніў лінію мяжы, паводле якой Роўна, Сарны, Лунінец, 
Баранавічы павінны былі цалкам належаць Польшчы і быць забяспечаны па-
ласой па меншай меры ад 30 да 40 км на ўсход. Далей на поўнач гэта лінія 
ішла б уздоўж мяжы Вілейскага і Дзісненскага паветаў так, каб Польшча 
атрымала калідор і агульную мяжу з Латвіяй. На пытанне А. Ёфэ, дзе павінна 
была б праходзіць мяжа пад Мінскам, Домбскі згадаў Койданава2. Як вядо-
ма, Койданава заставалася памежным пунктам паміж Беларуссю і Польшчай 
да 1939 г.

Паводле С. Грабскага, узгадненне пытання аб савецка-польскай мяжы ў 
першыя два тыдні перагавораў праходзіла няўдала. На пасяджэнні галоўнай 
камісіі 28 верасня А. Ёфэ высунуў гатовы праект прэлімінарнага дагавора і 
падаў у ім амаль такую мяжу (па Бугу), якую прапанаваў у Мінску ранейшы 
старшыня расійска-ўкраінскай дэлегацыі К. Данішэўскі. Польская дэлегацыя 
не жадала нават дыскутаваць над гэтым праектам. Таму Грабскі звярнуўся да 
Домбскага, каб той заявіў, што савецкая прапанова з’яўляецца для палякаў 
нечаканай, што яны павінны яе дакладна вывучыць і ў сувязі з гэтым патра-
буюць адтэрміноўкі далейшых нарад. Пасля вяртання з перагавораў Грабскі 
выказаў ідэю ўзяць адпачынак на некалькі дзён, падкрэсліўшы, што час, дзя-
куючы польскім поспехам на фронце, працуе на карысць Польшчы, а не су-
праць яе. Гэта мела выдатны вынік. Ужо 1 кастрычніка Ёфэ праз спецыяльнага 
пасрэдніка прапанаваў Домбскаму канфідэнцыйна спаткацца для абмеркаван-
ня найбольш спрэчных спраў3.

Прапанаваная такім чынам «тайная дыпламатыя» пачалася 1 кастрычніка 
а 10-й гадзіне вечара і працягвалася доўга ўначы. У наступны дзень Домбскі 
прадставіў польскай дэлегацыі дакладную справаздачу са сваёй фармаль-
на «канфідэнцыйнай», аднак на самай справе цалкам афіцыйнай размовы з 
Ёфэ. Падчас яе старшыня савецкай дэлегацыі заявіў, што яго ўрад не можа 
згадзіцца на мяжу, якая не пакідала б у руках савецкай Расіі чыгуначнай 
лініі Броды – Сарны – Баранавічы. Аднак Домбскі запатрабаваў гэту чы-
гунку менавіта для Польшчы, указваючы, што яна як колькасна слабейшая 

1 Dąbski J. Op. cit. S. 158 ; Документы и материалы по истории советско-польских 
отношений. Т. 3. С. 387–389.

2 Dąbski J. Op. cit. S. 110.
3 Grabski S. Op. cit. Т. 2. S. 176.
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краіна павінна мець лепшыя, чым савецкая Расія (ва ўспамінах С. Грабска-
га савецкая Расія называецца Савецкім Саюзам, які, як вядома, быў створа-
ны пазней, у 1922 г.), стратэгічныя ўмовы на сваім памежжы. У наступны 
дзень Домбскі прапанаваў вызначаны польскай дэлегацыяй праект усходняй 
мяжы Ёфэ. Апошні напачатку выказаў вялікія пярэчанні, аднак потым заявіў, 
што перадасць польскія памежныя патрабаванні свайму ўраду. Праз тры дні, 
5 кастрычніка, ён заявіў Домбскаму, што савецкі ўрад цалкам прымае прапа-
наваную палякамі мяжу пры ўмове, што мірны дагавор будзе сфармуляваны 
спосабам, які здыме ўражанне навязанага перамогшым бокам пераможанаму1.

Рознагалоссі ў польскай дэлегацыі. Сярод чальцоў польскай дэлегацыі 
былі вельмі значныя разыходжанні ў пазіцыях. Некаторыя выступалі 
за федэратыўнае вырашэнне, але большасць не падзяляла гэту думку. 
У прыватнасці, узніклі спрэчкі аб тым, уключаць Мінск у Польшчу ці не. Пры 
галасаванні было вырашана пакінуць горад і губерню па-за межамі Польшчы2. 
Пра гэтыя рознагалоссі пісаў у мемуарах С. Грабскі, які абгрунтоўваў сваю 
адмоўную пазіцыю па дадзеным пытанні тым, што пераважна праваслаўнае 
насельніцтва азначанай тэрыторыі складала б у польскай дзяржаве чужарод-
ную масу, якую было б цяжка асіміляваць3. Яго думкі мелі немалаважнае 
значэнне для польскай дэлегацыі, паколькі больш ніхто з паслоў Сейма, якія 
ўваходзілі ў склад дэлегацыі, асабіста не ведаў Беларусі.

За ўключэнне Мінска і ўсёй Міншчыны ў склад Польшчы актыўна 
выступалі Л. Васілеўскі і В. Камянецкі, якія спачатку нават хацелі ства-
рыць з Беларусі буферную дзяржаву, сфедэраваную з Польшчай. Як 
заўважаў Грабскі, іх надзеі і планы не былі цалкам беспадстаўнымі. Перад 
вайной Мінск заўсёды выбіраў прэзідэнтам горада паляка. Сярод земскіх 
выбаршчыкаў Мінскай губерні палякі складалі 55 %, што сведчыла, па яго 
словах, аб вялікім польскім уплыве на гэтых землях. Але выбары ў земскае і 
гарадское самакіраванне былі ў царскай Расіі цэнзавыя, і палякі складалі тут 
сацыяльна вышэйшы і больш заможны пласт. Затое сярод простага люду моц-
на пераважала праваслаўнае насельніцтва. З прычыны таго што ў Польшчы 
самакіраванне абапіралася на ўсеагульнае галасаванне, Грабскі лічыў, што 
перспектывы на далейшае ўтрыманне гэтага насельніцтва ў польскіх руках у 
выпадку ўключэння Мінскай губерні ў Польшчу не было4.

Грабскі не мог канстатаваць гатоўнасць савецкай дэлегацыі аддаць цэ-
лую Беларусь пад польскія ўплывы. Аднак гэта трапна адчуў Домбскі пад-
час сваіх канфідэнцыйных перагавораў з Ёфэ. Грабскі не меў ілюзій наконт 

1 Grabski S. Op. cit. Т. 2. S. 176–177.
2 Dąbski J. Op. cit. S. 110. Гл. перапіску А. Ёфэ з савецкімі кіраўнікамі па пытанні 

тайных (прыватных) размоў з Я. Домбскім: Бароўская В. М. Пазнач. твор. С. 210–213.
3 Grabski S. Op. cit. T. 2. S. 172–174.
4 Ibid. S. 173 ; Borzęcki J. Op. cit. S. 202–205.
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таго, што праваслаўнае насельніцтва, якое значна пераважала на Міншчыне і 
пад Полацкам, не адчувала б сябе бліжэйшым да Расіі, чым да Польшчы, без 
розніцы, была б гэта белая ці чырвоная Расія. Таму ён лічыў лёс федэрацыі 
Беларусі з Польшчай няпэўным1. Акрамя Л. Васілеўскага і В. Камянецкага, 
рэшта польскай дэлегацыі выказалася за правядзенне мяжы, якая б заходнюю, 
больш каталіцкую, частку Беларусі аддавала Польшчы, пакідаючы ўсходнюю, 
больш праваслаўную, частку савецкай Расіі.

Польскі палітык асцерагаўся, што ў выпадку моцнага канфлікту Поль-
шчы з Расіяй «буферная Беларусь» магла б лёгка перайсці на бок Расіі, бо 
лічыў, што сярод масы беларусаў нацыянальная свядомасць была ў той час 
яшчэ значна слабейшая, чым ва Украіне. С. Грабскі ведаў, якім вялікім цяжа-
рам для дзяржавы з’яўляецца міжнацыянальная барацьба, і не меў жадання 
ўскладняць развіццё польскай дзяржавы яшчэ беларускай справай. У сувязі з 
вышэйсказаным ён лічыў пажаданым для Польшчы атрымаць толькі тую част-
ку Беларусі, на якой католікі будуць складаць значную большасць. Але ў вы-
падку ўключэння ў Польшчу Міншчыны сярод беларусаў колькасна пераважалі 
б праваслаўныя. Прытым Мінск быў бы галоўным цэнтрам праваслаўнай царк-
вы на Беларусі. А паколькі праваслаўнае духавенства ва ўсёй Расіі было «на-
скрозь нацыяналістычна расійскае», разам з Мінскам у Польшчу ўвайшоў бы 
моцны асяродак варожага расійскага нацыяналізму2.

Для Грабскага лепшым варыянтам усходняй мяжы была лінія на некалькі 
дзясяткаў кіламетраў далей на ўсход ад Мінска, паблізу ад лініі перамір’я, пра-
панаванай Польшчы савецкім урадам 28 студзеня 1920 г. (Дрыса – Дзісна – 
Полацк – Пціч), бо ў такім выпадку польскія палітыкі ўтварылі б дзяржаву 
больш чым з 60 % польскага насельніцтва. Калі ён выклаў гэтыя аргумен-
ты Н. Барліцкаму і В. Керніку, яны таксама прызналі, што насуперак усякім 
пачуццёвым меркаванням трэба адмовіцца ад уключэння Мінскай губерні ў 
склад Польшчы. I так вырашыла большасць польскай дэлегацыі.

У той жа час С. Грабскі прапанаваў вылучыць патрабаванне ахапіць 
польскай мяжой Дзісненскі і Вілейскі паветы, якія знаходзіліся на ўсход ад 
Віленскай губерні. Апошнюю савецкая Расія пасля выгнання польскіх войск 
аддала Літве, а потым яе заняў генерал Л. Жэлігоўскі. Саюз з Прыбалтыйскімі 
дзяржавамі быў адной з улюбёных ідэй Ю. Пілсудскага. Аднак асобныя чле-
ны дэлегацыі хацелі перад сваім канчатковым рашэннем атрымаць меркаван-
не ўрада па гэтым пытанні. Я. Домбскі неадкладна паслаў адпаведную дэпе-
шу ў Варшаву. У сваім адказе міністр замежных спраў Я. Сапега нібы ўмыў 
рукі: «Урад, – праінфармаваў ён, – не супраць адыходу Дзісны і Вілейкі да 
Польшчы, але і не лічыць гэта неабходным»3.

1Grabski S. Op. cit. Т. 2. S. 172.
2 Ibid. S. 174.
3 Ibid. S. 174–175.
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Такім чынам, пытанне павінна была вырашаць сама дэлегацыя. Грабскі 
вылучыў праект так званага «калідора», які злучаў бы Польшчу з Латвіяй і ад-
начасова аддзяляў Літву і спрэчныя з ёй тэрыторыі Віленскай зямлі ад Савец-
кага Саюза. Гэты праект быў аднагалосна прыняты і атрымаў назву «калідор 
Грабскага»1. В. Кернік прапанаваў таксама дадатковую ўхвалу, каб у мірны 
прэлімінарны дагавор было ўключана выразнае сцвярджэнне, што справа 
дзяржаўнай прыналежнасці спрэчных паміж Польшчай і Літвой зямель, якія зна-
ходзяцца на захад ад польска-савецкай мяжы, «належыць выключна Польшчы і 
Літве». Гэта прапанова была прынята польскай дэлегацыяй таксама аднагалосна.

Рэктыфікацыя мяжы. Пасля ўзгаднення прэлімінарнага мірнага дага-
вора Домбскі прапанаваў ажыццявіць пэўныя «пагранічныя карэкціроўкі» –  
правесці рэктыфікацыю каля 10 тыс. квадратных вёрст мяжы2. Ёфэ ўхіліўся 
ад прамога адказу, спасылаючыся на адсутнасць неабходных паўнамоцтваў. 
Разгледзеўшы польскія прапановы, савецкае кіраўніцтва прызнала магчы-
мым змяненне пагранічнай лініі толькі ў выпадку змяншэння польскім бо-
кам фінансава-эканамічных патрабаванняў3. Аднак наступны ход перагавораў 
прадэманстраваў нежаданне польскай дэлегацыі ісці на ўступкі за кошт ска-
рачэння фінансавых патрабаванняў, і рэктыфікацыя праводзілася шляхам аб-
мену тэрыторыямі.

Справа рэктыфікацыі лініі размежавання была разгледжана 8 кастрычніка 
1920 г. на пасяджэнні тэрытарыяльна-памежнай камісіі. Польскія прадстаўнікі 
прапанавалі змены пагранічнай лініі ў раёне паўночна-ўсходняй часткі 
Дзісненскага павета (з уключэннем Дзісны ў склад Польшчы) і раёне Глы-
бокае – Докшыцы (з уключэннем Докшыц у склад Польшчы). Савецкая дэ-
легацыя ў прынцыпе была гатова прыняць гэтыя прапановы, але рашуча не 
пагадзілася са зменамі ў ваколіцах Мінска; польскі бок патрабаваў далучэння 
Ракава, Волмы, Рубяжэвіч, дзе пераважала каталіцкае насельніцтва, у выніку 
чаго памежная лінія праходзіла б па населеных пунктах Койданава – Узда – 
Капыль. Расійска-ўкраінская дэлегацыя ў тэрытарыяльнай камісіі пад стар-
шынствам Д. Мануільскага выказалася катэгарычна супраць пагранічнага 
размяшчэння Мінска і настойвала на перадачы Радашковіч, Койданава, Узды, 
Капыля савецкаму боку, каб мяжа на адзначаным участку прайшла па лініі 
Ілля – Радашковічы – Коласава – недалёка ад Нясвіжа – р. Лань. У выніку 
быў выпрацаваны кампрамісны варыянт: расійска-ўкраінскі бок забяспечваў 
польскія патрабаванні ў раёнах: р. Заходняя Дзвіна – Дразды – Арэхаўка – 
Празарова – Глыбокае – Докшыцы, а польскі бок згаджаўся з савецкім пра-
ектам рэктыфікацыі мяжы ў раёне Мінска4.

1 Grabski S. Op. cit. Т. 2. S. 175.
2 Dąbski J. Op. cit. S. 137–139.
3 Ibid. S. 143–144 ; Бароўская В. М. Пазнач. твор.  С. 173.
4 Obiezierski M. Wspomnienia z polsko-rosyjskiej konferencji pokojowej ryskiej. 

Warszawa, 1938. S. 24.
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На другім этапе рыжскіх перагавораў (17 лістапада 1920 г. – 18 сакавіка 
1921 г.) заўважаецца прамая ўзаемазалежнасць вырашэння фінансава-
эканамічных пытанняў з рэктыфікацыяй памежнай лініі. Савецкае кіраўніцтва 
жадала зменшыць агульную суму фінансавых патрабаванняў польскага боку 
(300 млн залатых рублёў) за кошт пэўных тэрытарыяльных саступак, і сёе-тое 
яму ўдалося. Па-першае, была рашуча адхілена сума, якую жадалі палякі. Па-
другое, у выніку ліквідацыі «калідора Грабскага» савецкаму боку было пера-
дадзена каля 10–12 тыс. квадратных вёрст тэрыторыі. Па словах Чычэрына, 
важнейшым аспектам кампрамісу з Польшчай было адданне «калідора Граб-
скага» ўзамен за савецкую Украіну і «палову Беларусі»1. Тэрытарыяльныя 
кампенсацыі за гэта адбыліся ў студзені 1921 г., калі польскаму боку было 
перададзена каля 3400 квадратных вёрст на Валыні, Палессі (на захад ад Ту-
рава) і ў раёне р. Віліі (землі вакол Радашковіч і Батурына)2. 

У лісце Я. Домбскага Я. Сапегу, датаваным сярэдзінай снежня 1920 г., 
гаварылася аб перагаворах з А. Ёфэ па пытанні рэктыфікацыі мяжы паміж 
Польшчай і Беларуссю. Старшыня расійска-ўкраінскай дэлегацыі пагаджаўся 
ўступіць «частку або цэлую Тураўскую пушчу», а таксама «прызнаць за Поль-
шчай больш за тое, што ёсць у прэлімінарным трактаце, яшчэ каля 3000 кв. 
вёрст»3.

Аб азначаных тэрытарыяльных уступках Домбскі паведаміў і Старшыні 
Савета Міністраў Польшчы Вінцэнту Вітосу 8 лютага 1921 г., адзначыўшы ў 
сваім лісце: «Масква згадзілася на аддачу Польшчы яшчэ трох тысяч квадрат-
ных вёрст. Гэтыя тэрытарыяльныя ўступкі дадзены перш за ўсё на Палессі, у 
сувязі з чым польская лінія мяжы даходзіла да Турава, аднак Тураў застаўся 
б у расійскіх руках»4. Акрамя таго, Расія перадавала шматок тэрыторыі па 
Валыні ў тым месцы, дзе было моцнае заглыбленне польскай мяжы на захад. 
Расійская дыпламатыя таксама пагаджалася аддаць Польшчы Радашковічы, 
Батурын і ахову для берагоў Віліі. Такім чынам, польская мяжа даходзіла да 
граніц былой Віленскай губерні, як і было абумоўлена ў час перагавораў аб 
прэлімінарным дагаворы і што потым прагледзела памежная камісія.

Ёфэ падаў звесткі Домбскаму цалкам прыватна, агаворваючыся, што не 
можа адкрыць гэтага афіцыйна, паколькі павінен пачакаць, пакуль уладзяц-
ца эканамічныя справы. Савецкі дыпламат тлумачыў далёка ідучыя ўступкі 
польскаму боку тым, што на чале польскай дэлегацыі стаяў прадстаўнік 

1 Borzęcki J. Op. cit. S. 225.
2 Бароўская В. М. Пазнач. твор.  С. 171–173.
3 Dąbski J. Op. cit. S. 152–153. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у 

палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. № 561. С. 252–253.
4 Dąbski J. Op. cit. S. 170–171. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь 

у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. № 591.  
С. 295–296.
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Стронніцтва людовага (народнай партыі). Домбскі паведамляў Вітосу: «Ёфэ 
некалькі разоў падкрэсліў, што “тэрытарыяльныя ўступкі – гэта асабісты 
падарунак пану Домбскаму” і таму ніякі іншы старшыня польскай мірнай 
дэлегацыі гэтага не атрымаў бы». А. Ёфэ казаў Я. Домбскаму пра тое, што ён 
добра ўсведамляе, што яго дыпламатычная кар’ера была б аслаблена (ці на-
ват скончана) фактам такіх значных уступак. Калі б на яго месца прыйшоў бы 
нехта іншы, той бы прадставіў Польшчы горшыя ўмовы, чым тыя, якія даваў 
ён. Прыйшоў бы, праўдападобна, хтосьці больш непрыхільны да Польшчы, 
і тады магла б пайсці гаворка не толькі пра скасаванне ўсялякіх уступак, але 
нават пра змену прэлімінарнага дагавора1.

Падобная трактоўка, пададзеная Я. Домбскім, якая зводзіць усё да 
асабістых матываў, уяўляецца нам недарэчнай. Хутчэй за ўсё, А. Ёфэ не хацеў 
агучваць сапраўдныя прычыны ўступак, якія датычылі перш за ўсё беларускай 
тэрыторыі. Паводле сакратара польскай дэлегацыі А. Ладася, у беларускім 
пытанні «былі адкрыты розныя магчымасці і рашэнне залежала амаль вы-
ключна ад волі польскай дэлегацыі, бо Саветы пад націскам ваенных дзеянняў 
былі гатовы на любыя ўступкі»2.

У сваіх успамінах пра канчатковую фазу Рыжскай мірнай канферэнцыі 
Я. Домбскі пісаў яшчэ пра адзін важны паварот у пазіцыі расійска-ўкраінскай 
дэлегацыі: пытанне пра агульную мяжу Польшчы з Расіяй, згадак аб якой у 
мірным дагаворы не было3. Гэта пытанне канчаткова вырашылася такім чынам: 
у арт. 2 мірнага дагавора гаварылася, што Польшча мяжуе «з Расіяй, Украінай 
і Беларуссю», а ў арт. 3 адзначалася, што «Польшча адмаўляецца на карысць 
Украіны і Беларусі ад усіх праў і прэтэнзій на землі, размешчаныя на ўсход ад 
гэтай мяжы». У прэлімінарным мірным дагаворы не было ніякай згадкі пра тое, 
што Польшча мяжуе з Расіяй, а згадваліся толькі Украіна і Беларусь. Формула на-
конт узаемнай адмовы гучала ў прэлімінарным дагаворы (арт. 1) наступным чы-
нам: «Расія і Украіна адмаўляюцца ад усіх праў і прэтэнзій на землі, размешча-
ныя на захад ад гэтых зямель. Са свайго боку, Польшча адмаўляецца на карысць 
Украіны і Беларусі ад усіх праў і прэтэнзій на землі, размешчаныя на ўсход ад 
гэтай мяжы». Гэта формула была ідэнтычнай формуле ў канчатковым дагаворы4.

С. Грабскі па гэтым пытанні паведамляў, што ў сувязі з вызначэннем 
мяжы паміж Польшчай і савецкай Расіяй трэба было вырашыць, як гэту мяжу 
акрэсліць: як польска-расійскую, ці польска-савецкую, ці таксама, як гэтага 
патрабавалі А. Ёфэ і Д. Мануільскі, як мяжу паміж Польшчай з аднаго боку і 
Украінай і Беларуссю – з другога. Польская згода на гэта патрабаванне азначала 

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. 
№ 591. С. 296 ; Borzęcki J. Op. cit. S. 247–251.

2 Ładoś A. Op. cit. S. 236–238 ; Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. № 576. С. 273.

3 Dąbski J. Op. cit. S. 181.
4 Ibid. S. 186.
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прызнанне вырашэння справы буферных дзяржаў «на карысць» Расіі. Таму яна 
выклікала сярод членаў дэлегацыі, асабліва з боку прыхільнікаў Ю. Пілсудскага, 
моцныя пярэчанні. Аднак спаяная троіца (С. Грабскі, Н. Барліцкі і В. Кернік) 
здолела пераканаць калег, што, калі фактычна вялізная большасць беларусаў 
і ўкраінцаў будзе заставацца ў межах Саюза Савецкіх Рэспублік, якім кіруе 
Расія, будзе ўсё роўна, як называць польскую ўсходнюю мяжу. Гэта не ўмацуе 
і не аслабіць факт залежнасці ў выніку польска-савецкай вайны далейшага лёсу 
Украіны і Беларусі ад Расіі, а не ад Польшчы. Затое, канстатаваў С. Грабскі, 
«пэўнае, хоць і не празмерна вялікае, для нас значэнне мае тое, што Расія ра-
зам са сфедэрыраванай з ёй Украінай і Беларуссю прызнаюць, што на захад ад 
нашай з імі мяжы ёсць не якая-небудзь “Заходняя Украіна” ці “Заходняя Бела-
русь”, але папросту Польшча. Такім чынам мы ўзгаднілі сярод нашай дэлегацыі 
пытанне нашай мяжы з “Беларуссю і Украінай”»1.

У лісце Я. Домбскага Я. Сапегу ад 9 сакавіка 1921 г. звярталася ўвага 
на новы паварот у расійскай пазіцыі на перагаворах, які заключаўся ў тым, 
што расійскія дыпламаты падкрэслівалі факт агульнай мяжы паміж РСФСР і 
Польшчай, «паколькі Беларуская Рэспубліка ахоплівае толькі шэсць паветаў 
Мінскай губерні»2. У лісце паведамлялася, што на апошнім пасяджэнні па-
межнай камісіі А. Ёфэ па падказцы свайго сакратара I. Шамякіна звярнуў ува-
гу на тое, што Польшча на паўночным адрэзку мяжуе з РСФСР, і прапанаваў 
правесці неабходную карэктуру меж.

Я. Домбскі адказаў, што пра агульную мяжу паміж Польшчай і Расіяй не 
можа быць і гаворкі, паколькі Польшча па ўсёй гэтай лініі мяжуе толькі з Бе-
ларуссю. Здавалася, увесь інцыдэнт закончыўся. Аднак пасля некалькіх дзён, 
7 сакавіка, Эмануіл Квірынг, старшыня памежнай камісіі з боку расійска-
ўкраінскай дэлегацыі, накіраваў ліст міністру Леану Васілеўскаму, старшыні 
памежнай камісіі з польскага боку, у якім растлумачваў размежаванне паміж 
Беларуссю і Украінай, а ў канцы гэтага ліста згадаў, што на малым адрэзку 
Польшча мяжуе з РСФСР, паколькі Беларуская Рэспубліка ахоплівае толькі 
шэсць паветаў Мінскай губерні. Такім чынам праблема, выпадкова закрану-
тая А. Ёфэ, была пастаўлена афіцыйна3.

На ліст Э. Квірынга Л. Васілеўскі не адказаў, не жадаючы правакаваць 
далейшага абмену думкамі па гэтай справе. Аднак 9 сакавіка 1921 г. адбы-
лася вельмі паказальная сцэна на пасяджэнні падкамісіі сакратароў, на якім 
патрэбна было зацвердзіць канчатковы тэкст дагавора для друку. Пры гэ-
тым Л. Васілеўскі павінен быў устанавіць аўтэнтычнасць украінскага тэк-
сту, паколькі дэлегаты ад Украіны не ведалі ўкраінскай мовы. Калі пачало-

1 Grabski S. Op. cit. T. 2. S. 175–176 ; Бароўская В. М. Пазнач. твор. С. 200–201.
2 Dąbski J. Op. cit. S. 183 ; Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–

1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. № 598. С. 303–304.
3 Dąbski J. Op. cit. S. 183.
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ся апісанне мяжы, I. Шамякін заявіў, што добра было б яе скарэкціраваць, 
паколькі на паўночным адрэзку Польшча мяжуе не з Беларуссю, а з Расіяй. 
Л. Васілеўскі і сакратар польскай дэлегацыі К. Пазнаньскі заявілі, што 
не ведаюць пра гэта і наогул не хочуць займацца дадзенай справай, бо не 
ўпаўнаважаны вырашаць палітычныя пытанні, а толькі павінны ўстанавіць 
аўтэнтычнасць тэкстаў, прынятых на рэдакцыйнай камісіі. I. Шамякін адказаў, 
што ўсё ж А. Ёфэ пра гэта ўспамінаў, аднак з польскага боку больш не хацелі 
дыскутаваць на дадзеную тэму. Акрамя таго, А. Ёфэ, па словах Я. Домбска-
га, пра гэта пытанне з ім наогул не гаварыў1.

Я. Домбскі не бачыў небяспекі ў тым, калі б у арт. 2 дагавора было сказа-
на, што Польшча мяжуе з Украінай, Беларуссю і Расіяй. Ён нават прагназаваў 
пазітыўныя наступствы гэтага, калі пісаў: «Такая формула магла б нам нават 
калісьці ў будучым спатрэбіцца. Савецкая Украіна і Беларусь – гэта фікцыі, 
створаныя бальшавікамі для маскіравання іх агульнасавецкага імперыялізму. 
Бальшавікі, магчыма, маюць намер калісьці ліквідаваць гэтыя ўкраінскія і 
беларускія фікцыі. У выпадку ж знішчэння незалежнасці Украіны і Беларусі і 
ліквідацыі саміх іх назваў наша мяжа павісла б нібы ў паветры. Адзіным тры-
валым быў бы адрэзак, які мяжуе з Расіяй, які потым можна было аўтаматычна 
падоўжыць на поўдзень, бо Расія была б, несумненна, тады спадкаемцам 
Беларусі і Украіны. Маю ўражанне, што апошняя бальшавіцкая прапано-
ва можа змяшчаць у сабе менавіта прадказанне ліквідацыі Беларусі, якую 
бальшавікі ў лісце Квірынга звялі да смешных памераў»2.

Маецца на ўвазе ліст Э. Квірынга Л. Васілеўскаму ад 7 сакавіка 1921 г., 
пад рыхтаваны пасля ўзгаднення з ВРК ССРБ, з дакладным апісаннем 
меж ССРБ і картай, паводле якой яе тэрыторыя ахоплівала шэсць паветаў 
Мінскай губерні. На аснове карты тэрытарыяльна-памежная камісія зрабіла 
ўдакладненні, якія выклікалі змены ў тэксце арт. 2 канчатковага дагавора, 
куды, акрамя Украіны і Беларусі, была ўключана Расія як дзяржава, што мя-
жуе з Польшчай3.

Пытанне аб статусе Беларусі і Украіны. Я. Домбскі неаднаразова 
выказваўся ў сваёй кнізе па пытанні аб міжнародна-палітычным статусе са-
вецкай Беларусі, як і савецкай Украіны. Ён называў гэтыя дзве рэспублікі 
«фікцыямі, створанымі бальшавікамі для маскіроўкі свайго агульнасавец-
кага імперыялізму». У другім месцы ён спасылаецца на свой выступ на 
пасяджэнні галоўнай камісіі мірнай канферэнцыі ад 1 кастрычніка, дзе казаў, 
што «савецкая Беларусь не мае ніякіх аб’ектыўных прыкмет самастойнасці 
і дзяржаўнай незалежнасці»4. У трэцім месцы кіраўнік польскай дэлегацыі  

1 Dąbski J. Op. cit. S. 184.
2  Ibid. S. 185.
3 Бароўская В. М. Пазнач. твор. С. 200–201.
4 Dąbski J. Op. cit. S. 100. 
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піша аб «смешных памерах» ССРБ, маючы на ўвазе яе тэрыторыю з шасці 
паветаў Мінскай губерні1.

У згаданым вышэй выступе Я. Домбскага на пасяджэнні галоўнай камісіі 
мірнай канферэнцыі ад 1 кастрычніка гаварылася, што Польшча прызна-
ла незалежнасць Літвы, Украіны і Беларусі2. Аднак у дачыненні да Беларусі 
гэта сцверджанне, як і пасаж з вышэйпаказанай заявы УЦВК ад 23 верасня 
аб прызнанні незалежнасці Беларусі з боку РСФСР, не з’яўляецца абгрун-
таваным. Паўнавартаснага міжнародна-прававога прызнання Польшчай ні 
БНР, ні тым больш ССРБ або Літбел, з якімі Варшава наогул не жадала мець 
ніякіх спраў і не адказвала на іх тэлеграмы, не было. У выпадку з БНР мож-
на казаць толькі аб ускосным ці маўклівым яе прызнанні Польшчай3, маючы 
на ўвазе перамовы старшыні ўрада БНР А. Луцкевіча з кіраўніком польскай 
дзяржавы Ю. Пілсудскім і прэм’ер-міністрам І. Падзярэўскім у 1919 г. – па-
чатку 1920-х гг.

Беларуская праблематыка закраналася на мірных перагаворах і ў сувязі з 
іншымі, акрамя памежнага пытання, тэмамі. На пасяджэнні галоўнай камісіі 
1 кастрычніка Я. Домбскі адрэагаваў на патрабаванне расійска-ўкраінскай 
дэлегацыі аб прызнанні Польшчай палітычнага ладу, які Расія ўсталявала 
на беларускіх і ўкраінскіх землях. Ён сказаў, што Польшча, пры знаючы 
права кожнага народа самастойна вырашаць свой лёс, «не можа пры знаць 
сапраўдным і свабодным волевыяўленнем народа ўладу, навязаную сілай 
расійскіх савецкіх войскаў, забяспечанай прызначэннямі з Масквы камісарамі, 
якія неаднаразова фігуруюць перш-наперш як упаўнаважаныя савецкай Расіі, 
а потым фігуруюць як прадстаўнікі волі мясцовага насельніцтва»4. Пад гэ-
тым вылучэннем расійскай дэлегацыяй нібыта самастойных, а на самай спра-
ве цалкам залежных ад Расіі савецкіх тэрытарыяльных арганізацый выразна 
хавалася жаданне замаскіравацца пад новай формай былых захопаў.

Кіраўнік польскай дэлегацыі заўважыў, што савецкая Расія распарадзілася 
Віленскай і Гродзенскай губернямі, дзе «несумненна пражывае польская 
большасць», нібыта сваёй законнай уласнасцю, не пытаючыся волі мясцо-
вага насельніцтва. Ён, аднак, не пажадаў далей развіваць гэту тэму, паколькі 
пытанне аб лёсе згаданых зямель павінна было належаць непасрэднаму 
ўрэгуляванню паміж Польшчай і Літвой.

1 Dąbski J. Op. cit. S. 183, 185.
2 Ibid. S. 100.
3 Michaluk D. Białoruska Republika Ludowa 1918–1920. U podstaw białoruskiej 

państwowości. Toruń, 2010. S. 508–509. На беларускай мове: Міхалюк Д. Беларуская 
Народная Рэспубліка ў 1918–1920 гг.: Ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці. Сма-
ленск, 2015. С. 442–443.

4 Dąbski J. Op. cit. S. 100 ; Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–
1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. № 572. С. 264.
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Домбскі сказаў, што Польша, не чакаючы ініцыятывы з боку Расіі, 
прызнала незалежнасць Літвы, Украіны і Беларусі1. У той жа час Расія не 
дала рэальнай гарантыі незалежнасці Беларусі і Украіны, акрэслення іх 
усходніх і паўночных меж, правядзення – пасля адыходу расійскіх войск – 
канстытуантаў (свабодных устаноўчых сходаў) гэтых краін, выбраных 
роўным, тайным, усеагульным, прамым, прапарцыянальным галасаваннем, не 
адмовілася ад спынення рэпрэзентацыі гэтых дзяржаў на міжнароднай арэне2.

С. Грабскі ўзгадваў пра адну знамянальную размову па пытанні мяжы, 
якая адбылася падчас сустрэчы з брытанскім камісарам у Латвіі, Эстоніі 
і Літве. Апошні звярнуўся да Грабскага як да старшыні польскай памеж-
най камісіі з перасцярогай, што польскія патрабаванні мяжы, якая ідзе на 
ўсход больш, чым прапанаваная лордам Керзанам лінія перамір’я, урад 
Яго Вялікасці бу дзе лічыць непрыязным актам. С. Грабскі ў адказ папрасіў 
паведаміць, калі не адразу, то праз пару дзён пасля кансультацыі з Лон-
данам, ці шмат дывізій гарантуе Вялікабрытанія Польшчы для абароны 
мяжы, прадыктаванай лордам Керзанам. Высокі брытанскі камісар сказаў, 
што яму не трэба звяртацца ў Лондан па нейкія тлумачэнні, паколькі ён за-
гадзя можа сказаць, што Вялікабрытанія не дасць Польшчы ніякай вайско-
вай гарантыі цэласці яе меж. У адказ польскі дыпламат заявіў, што палякі 
ў такім выпадку вызначаць межы так, каб іх можна было эфектыўна абара-
няць уласнымі сіламі3.

С. Грабскі таксама атрымаў інфармацыю аб тым, што высокі камісар 
канфідэн цыйна заахвочваў А. Ёфэ настойваць на лініі Керзана. На думку 
С. Грабскага, гэта рабілася ў інтарэсах расійскіх «белых генералаў», на пера-
могу якіх у той час ставіла Вялікабрытанія ў сваёй усходняй палітыцы. Для яе 
было пажадана, каб польска-расійская вайна працягвалася далей, паколькі гэта 
павялічвала шанцы перамогі П. Урангеля. Таму прадстаўнік Вялікабрытаніі 
ў Рызе даваў А. Ёфэ парады, якія на самай справе рабілі заключэнне міру не-
магчымым. Калі 12 кастрычніка быў падпісаны прэлімінарны мірны дагавор, 
Грабскі сказаў Барліцкаму, які сядзеў поруч: «Мы падпісалі смяротны пры-
суд для Урангеля»4.

1 Dąbski J. Op. cit. S. 100–101 ; Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. № 572. С. 264. На самай справе Польшча прызнала Бе-
ларусь толькі паводле Рыжскага мірнага дагавора, падпісанага 18 сакавіка 1921 г. Пры 
гэтым пад Беларуссю мелася на ўвазе Беларуская ССР, хоць у тэксце дагавора (арт. 2) 
гаварылася менавіта пра прызнанне незалежнасці Беларусі без аніякага ўпамінання 
назвы дзяржавы.

2 Dąbski J. Op. cit. S. 102 ; Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–
1991 гг.). Т. 1, ч. 2. Дак. № 572. С. 265.

3 Grabski S. Op. cit. Т. 2. S. 178.
4 Ibid.
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Высновы
1. Доўгія гады адной з галоўных крыніц інфармацыі пра мірныя перага-

воры ў Мінску і Рызе былі згаданыя вышэй мемуары і нататкі членаў поль-
скай дэлегацыі (Л. Васілеўскага, Я. Домбскага, С. Грабскага, А. Ладася, 
М. Абізерскага і інш.). Іх сведчанні прыўзнімаюць завесу тайны над тым, як 
на мірнай канферэнцыі вырашалася «беларускае пытанне» і вызначаліся межы 
Беларусі, якімі былі «беларускія планы» польскага ўрада. Трэба адзначыць, што 
савецкія і польскія гісторыкі часоў ПНР рэдка звярталіся да гэтых публікацый, 
паколькі спецыяльна не вывучалі ролю беларускага чынніка на перагаворах1. 
Да таго ж неабходна было ўлічваць і меркаванні цэнзуры, абумоўленыя тым, 
што ў гэтых успамінах планы, пазіцыі і палітыка савецкай дэлегацыі выглядалі 
непаслядоўнымі, далёка не прынцыповымі і не зусім моцнымі.

2. Айчынныя гісторыкі пачалі глыбокае даследаванне «беларускага пы-
тання» на мірных перагаворах 1921 г., як і савецка-польскай вайны ўвогуле, 
у пачатку ХХІ ст. У гэты час з’явіліся публікацыі архіўных дакументаў аб 
дзейнасці ўрадаў БНР і савецкай Беларусі, межах Беларусі і іншых аспектах 
дадзенай тэматыкі, лістоў А. Чарвякова з Рыгі, перапіскі А. Ёфэ з Г. Чычэры-
ным2. У 1-м томе дакументальнага выдання «Беларусь у палітыцы суседніх і 
заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.)» змешчаны вытрымкі з успамінаў і нататкі 
членаў польскай дэлегацыі. Яны праліваюць святло на малавядомыя ў бела-
рускай гістарыяграфіі факты і эпізоды з гісторыі дыпламатычнай барацьбы 
савецкай Расіі і Польшчы вакол падпісання Рыжскага мірнага дагавора. Гэта, 
у прыватнасці, датычыцца пытанняў аб тайных перагаворах між Домбскім і 
Ёфэ, рознагалоссях у польскай дэлегацыі ў справе вызначэння мяжы з Бела-
руссю, яе рэктыфікацыі, міжнародна-палітычным статусе савецкай Украіны і 
савецкай Беларусі. Сведчанні польскіх (як і савецкіх) удзельнікаў перагавораў 
паказваюць, што Варшава вяла іх фактычна з пазіцыі сілы. Пра гэта кажуць, 
напрыклад, планы ўключэння Мінска і Мінскай губерні ў склад Польшчы, 
якія ў выніку не спраўдзіліся дзякуючы рэалістычнай пазіцыі С. Грабскага і 
яго прыхільнікаў і катэгарычнага іх непрыняцця савецкім кіраўніцтвам. Су-
часныя ўяўленні беларускай гістарычнай навукі аб мірным перагаворным пра-
цэсе часоў савецка-польскай вайны, заснаваныя на архіўных крыніцах і но-
вых дакументальных публікацыях, набліжаюць гісторыкаў да больш поўнай 
і рознакаляровай карціны падзей дыпламатычнай гісторыі Усходняй Еўропы, 
савецка-польскіх і беларуска-польскіх адносін пачатку ХХ ст.

1 Ольшанский П. Н. Рижский мир. Из истории борьбы Советского правитель-
ства за установление мирных отношений с Польшей (конец 1918 – март 1921 г.). М., 
1969 ; Kumaniecki J. Pokój polsko-radziecki 1921. Geneza – rokowania – traktat – komisje 
mieszane. Warszawa, 1985.

2 Архiвы Беларускай Народнай Рэспублiкi. Т. 1 ; Знешняя палітыка Беларусі. Т. 1 ; 
Государственные границы Беларуси. Т. 1 ; Кароткі нарыс беларускага пытаньня.
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Глава 2
БЕЛАРУСЬ І ПОЛЬШЧА  
Ў ЦІСКАХ ТАТАЛІТАРНЫХ ДЗЯРЖАЎ

2.1. У цяні пакта Молатава – Рыбентропа: Польшча  
паміж СССР і Германіяй (кантэкст усходніх крэсаў)

Брытанскі Форын Офіс аб антыпольскіх намерах Гітлера. У 1930-я гг. 
Польшча праводзіла «палітыку раўнавагі», ці роўнага ўдалення, у адносінах 
да СССР і Германіі, хоць сам гэты тэрмін сёння аспрэчваецца часткай польскіх 
гісторыкаў1. У 1932 г. яна падпісала з Савецкім Саюзам дагавор аб ненапа-
дзе, працягнуты ў 1934 г. на 10 гадоў, які, на думку польскіх палітыкаў, быў 
накіраваны на абарону ўсходніх меж дзяржавы. У адпаведнасці з гэтай жа 
«палітыкай раўнавагі» ў 1934 г. была падпісана польска-нямецкая дэклара-
цыя аб непрымяненні сілы, што, здавалася, гарантавала заходнія межы Поль-
шчы. Берлін і Масква звязвалі са сваёй суседкай пэўныя чаканні, перасцярогі 
і падазрэнні. А. Гітлер спадзяваўся на саюз з Польшчай у планаваным па-
ходзе на ўсход. І. Сталін ставіўся да яе вельмі падазрона, неабгрунтавана 
прыпісваючы Варшаве імкненне ўступіць у саюз з Германіяй. У другой па-
лове 1930-х гг. савецка-польскія адносіны няўхільна пагаршаліся, асабліва ў 
сувязі з чэхаславацкім крызісам2. Тым не менш польская знешняя палітыка 
пасля 1921 г. заставалася вернай прынцыпу «Не ўдзельнічаць ні ў якой 
акцыі ці міжнародных пагадненнях, скіраваных супраць СССР». Таму Вар-
шава рашуча адкінула шматлікія нямецкія прапановы, скіраваныя супраць 

1 Дембский С. Происхождение Второй мировой войны // Белые пятна – черные пят-
на... С. 171, 196 ; Kornat M. Polityka równowagi 1934–1939. Polska między Wschodem 
a Zachodem. Kraków, 2007.

2 Лазько Р. Р. Перад патопам: Еўрапейская палітыка Польшчы (1932–1939). Мінск, 
2000. С. 207–220 ; Наринский М. М. Происхождение Второй мировой войны // Белые 
пятна – черные пятна... С. 128.
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Саветаў. Менавіта так акрэсліваў асновы польскай палітыкі адносна СССР у 
міжваенны перыяд пасол Польшчы ў Маскве Вацлаў Гжыбоўскі ў сваім за-
ключным рапарце, падрыхтаваным пасля спынення дзейнасці польскага ды-
пламатычнага прадстаўніцтва ў савецкай сталіцы (лістапад 1939 г.)1.

На рубяжы 1938–1939 гг. Германія зрабіла апошнюю спробу схіліць Поль-
шчу на свой бок, каб тая далучылася да сумеснай акцыі супраць СССР. Аднак 
высунутая ў сакавіку 1939 г. міністрам замежных спраў Іахімам фон Рыбентро-
пам прапанова была адхілена. У адказ на брытанскія і французскія гарантыі, 
прадстаўленыя Варшаве, Гітлер аб’явіў аб спыненні дзеяння дэкларацыі аб 
непрымяненні сілы 1934 г. і аддаў загад пачаць падрыхтоўку вайны супраць 
Польшчы2. Пасля няўдач з заігрываннем з Польшчай фюрар зрабіў рэзкі па-
варот у сваёй палітыцы і нечакана прапанаваў па сутнасці антызаходні саюз 
Сталіну, што пазней прывяло да германа-савецкіх пагадненняў, вядомых як 
пакт Молатава – Рыбентропа. 

Спробы рэйха выкарыстаць польскую дзяржаву ў антысавецкіх планах, у 
тым ліку ў нападзе на тэрыторыі БССР і УССР, былі заўважаны брытанскімі 
дыпламатамі, якія неаднаразова паведамлялі пра гэта ў Лондан. Як адзначала-
ся ў мемарандуме ваеннага аташэ Вялікабрытаніі ў Берліне Фрэнка Мэйсан-
Макфарлана для брытанскага МЗС ад 26 снежня 1938 г., немцы прымушалі 
палякаў да сумеснай вайсковай акцыі супраць Беларусі вясной 1939 г. У вы-
падку адмовы яны намерваліся пачаць ваенную кампанію супраць Польшчы 
ў ранейшы тэрмін. Паводле слоў брытанскага дыпламата, у гэтай інфармацыі, 
якую ён атрымаў ад літоўскага ваеннага аташэ ў Берліне, не было нічога не-
магчымага, хоць палякі наўрад ці  пагадзіліся б з такой нямецкай прапановай. 
Пачынаць аперацыю для немцаў найбольш выгадна ці напярэдадні вясенняй 
сяўбы, ці познім летам. У тым жа дакуменце гаварылася пра планы А. Гітлера 
напасці на Украіну ў наступным годзе і распаўсюджванне паведамленняў аб 
падрыхтоўцы Германіі да камерцыйнага пранікнення на ўкраінскую тэрыто-
рыю і яе эксплуатацыі3. 

Наступныя падзеі пацвердзілі, што Мэйсан-Макфарлан зрабіў вельмі 
слушныя высновы з атрыманай інфармацыі. Па-першае, ён выказаў 
упэўненасць у тым, што ваенная акцыя Германіі супраць Польшчы адбудзец-
ца ў 1939 г. Па-другое, Гітлер не сумняваўся ў тым, што інтэрвенцыі з Заха-

1 Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939. T. 2 : 1933–1939. 
1996. S. 275. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і 
заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 2 : 19 сакавіка 1921 – 31 жніўня 1939 г. 2012. Дак. 
№ 230. С. 372–373.

2 Лазько Р. Р. Перад патопам... С. 259–262, 275, 283 ; Дембский С. Указ. соч. С. 189.
3 The National Archive of the Great Britain. Public Record Office. Foreign Office 371. 

Ref. 22960. Р. 190. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і 
заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 2. Дак. № 221. С. 355–356.
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ду супраць Германіі не будзе. Ён адчуваў сябе дастаткова моцным, каб пера-
магчы Польшчу, не маючы ніякай апазіцыі з боку Расіі (СССР). Пры гэтым 
Украіна разглядалася як абмежаваная мэта. Па-трэцяе, фюрар адмовіўся ад 
любых прэтэнзій на іншыя тэрыторыі польскай дзяржавы1. 

Мемарандум быў накіраваны брытанскім паслом у Германіі Г. Агілве-
Форбсам міністру замежных спраў Э. Галіфаксу 29 снежня 1938 г. Пасол 
пагадзіўся з заключэннямі аташэ, адзначыўшы, што немагчыма прадугледзець, 
якую акцыю Гітлер распачне ў надыходзячым годзе, паколькі свае рашэнні 
ён робіць дзякуючы непрадказальнай інтуіцыі, якая рэдка падводзіць яго. 
Брытанскі дыпламат выказаў сваю ўпэўненасць, што ваенныя і грамадзянскія 
рэсурсы краіны рыхтуюцца да надзвычайнага становішча2. 

Пра гітлераўскія намеры нападу на Польшчу, яе падзелу, стварэння «не-
залежнай дзяржавы Украіны» паведамлялася ў ананімным лісце ў брытанскі 
Форын Офіс, датаваным канцом снежня 1938 г.3 Адносна бліжэйшых ваенных 
планаў А. Гітлера ў ім пісалася наступнае: «Гітлер задумвае новыя камбінацыі 
і варыянты кожны тыдзень. Я толькі што атрымаў з вельмі высокапастаўленай 
крыніцы пэўныя, хоць і няпоўныя, фрагменты яго апошняга плана “Паход 
на Усход”. Адольф Гітлер з непрадказальнай хуткасцю абарваў сваё былое 
псеўдасяброўства з Польшчай і вырашыў падзяліць на часткі гэту краіну. З 32 
мільёнаў жыхароў Польшчы толькі 19 мільёнаў застануцца ў новай Польшчы. 
Дзевяць мільёнаў павінны быць інкарпарыраваны да незалежнай Украіны, 
каля двух мільёнаў вярнуцца да Германіі і каля аднаго мільёна бу дзе далучана 
да Літвы, уключаючы жыхароў Вільні і яе наваколля. Гэты дадатак да Літвы 
разглядаецца як кампенсацыя Коўна за маючую адбыцца страту Мемеля, 
які літоўскі ўрад пагаджаецца разглядаць як плацдарм для пэўных нямецкіх 
дзеянняў наступным летам». Акрамя Віленскай вобласці, Польшча павінна 
была згубіць Галіцыю, вярнуць Германіі калідор на мяжы з Усходняй Прусіяй і 
частку Верхняй Сілезіі, атрыманую ў 1921 г. Гэтыя змены польскай тэрыторыі 
планавалася ажыццявіць адначасова са стварэннем новай дзяржавы – Украіны. 
Паводле крыніцы, рускую кампанію меркавалася пачаць не пазней за чэр-
вень 1939 г., разам з тым меліся звесткі, што нямецкія аперацыі ва Усход-
няй і Паўднёва-Усходняй Еўропе маглі пачацца каля красавіка 1939 г. У лісце 
сцвярджалася, што Берлін не чакае процідзеяння ад краін, якім не пагражае 

1 The National Archive of the Great Britain...  Р. 190–191.
2 Ibid. Р. 186, 189 ; Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–

1991 гг.).  Т. 2. Заўв.  № 448. С. 436.
3 Дадзены ліст быў распаўсюджаны міністрам замежных спраў Вялікабрытаніі ся-

род членаў брытанскага ўрада разам з іншымі дакументамі, якія ўвайшлі ў папку пад 
назвай «Possible German Intentions» (Магчымыя нямецкія намеры) (студзень 1939 г.). 
Аўтар ліста, названы «англійскім германафілам», пазначаны літарай Q.
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напад, а таксама лічыць, што брытанскі прэм’ер-міністр пакіне Германіі сва-
боду рук на Усходзе і Паўднёвым Усходзе1.

У Берліне разумелі, што ключавое значэнне ў планах нападу на Польшчу 
будзе мець пазіцыя Савецкага Саюза. Пасля прадстаўлення ў красавіку 1939 г. 
гарантый Польшчы і спроб Лондана і Парыжа ўключыць у антыгерманскую 
кааліцыю СССР перад нямецкай дыпламатыяй паўстала новая праблема: выбіць 
з рук Вялікабрытаніі і Францыі «расійскую шпагу».  Як піша польскі даследчык 
С. Дэмбскі, праблема палягала ў тым, што Гітлер не прымаў ніякай думкі аб 
збліжэнні з Саветамі. Каб схіліць яго да гэтай ідэі, нямецкія дыпламаты з ведама 
Рыбентропа пачалі маніпуляваць запісамі перагавораў з савецкімі дыпламатамі, 
укладаючы свае ідэі ў вусны суразмоўнікаў. Да Гітлера даходзілі звесткі, што ў 
збліжэнні зацікаўлены Сталін, а савецкі бок інфармаваўся аб гатоўнасці рэйха 
аднавіць палітычнае супрацоўніцтва з СССР. Адпаведная кампанія была пра-
ведзена германскім МЗС з шырокім размахам2. У маі знешнепалітычнае ведам-
ства падрыхтавала аналітычны даклад «Новая арыентацыя Расіі», у якім сцвяр-
джалася, што рашэнні ХVІІІ з’езда ВКП(б) і прызначэнне Молатава на пасаду 
наркама замежных спраў значна скарачаюць ідэалагічныя рознагалоссі паміж 
камуністычнай Расіяй і НСДАП. Калі б справа дайшла да вайны, то ўдзел у ёй 
СССР «разам з Германіяй супраць Польшчы быў бы значна менш рызыкоўны 
і мог бы [дапамагчы] вярнуць старыя беларускія і ўкраінскія землі, згубленыя 
на карысць Польшчы»3. Такім чынам, у маі германскае МЗС дакладна прад-
вызначыла цану, якую трэба было заплаціць Трэцяму рэйху за супрацоўніцтва 
са Сталіным у ліквідацыі рэшткаў версальскага мірнага парадку. Пазней такія 
ж аргументы (што розніца паміж нацысцкай і бальшавіцкай ідэалогіяй значна 
меншая, чым між Саветамі і заходнімі дэмакратыямі) выкарыстоўваў Рыбен-
троп у перапісцы з Молатавым і Сталіным у жніўні 1939 г.

Савецка-германскае збліжэнне. Пасля таго як польскі ўрад адмовіўся 
ўдзельнічаць у нацысцкіх прыгатаваннях да вайны супраць СССР, герман-
ская дыпламатыя зрабіла паварот на 180 градусаў і выступіла з ініцыятывай 
паляпшэння адносін з Масквой, што з прыхільнасцю было сустрэта савецкім 
кіраўніцтвам. Першыя крокі да савецка-германскага збліжэння былі зробле-
ны ў красавіку 1939 г. У ходзе зандажных гутарак паміж савецкім паўпрэдам 
у Берліне Аляксеем Меракалавым і статс-сакратаром МЗС Германіі Эрнстам 
Вайцзекерам бакі канстатавалі, што існуючыя ідэалагічныя супярэчнасці 
не павінны перашка джаць устанаўленню нармальных адносін, асабліва 

1 The National Archive of the Great Britain... Ref. 22961. Р. 258. Апублікаваны на бе-
ларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 2. 
Дак. № 222. С. 356–357.

2 Дембский С. Указ. соч. С. 189–190.
3 Там жа. С. 190 ; Dębski S. Między Berlinem a Moskwą. Stosunki niemiecko-

sowieckie 1939–1941. Warszawa, 2007. S. 677–679.



60

ў эканамічнай галіне1. У маі новапрызначаны наркам замежных спраў 
В. Молатаў прапанаваў развіваць эканамічныя адносіны на адпаведнай 
палітычнай базе2. Такі падыход, зусім новы для германскага кіраўніцтва, 
знайшоў у яго вельмі спрыяльны водгук. 

22 мая І. Рыбентроп у гутарцы з французскім паслом Р. Кулондрам 
казаў, што германа-савецкае збліжэнне з’яўляецца неабходным і што поль-
скай дзяржаве «наканавана раней ці пазней знікнуць у выніку падзелу паміж 
Германіяй і Расіяй»3. На наступны дзень Гітлер заявіў, што «праблему Поль-
шчы» немагчыма аддзяліць ад сутыкнення з Захадам, як і наогул абысці. За-
стаецца толькі адно рашэнне: «...пры першым зручным моманце напасці на 
Польшчу»4. Тым не менш кантакты паміж Масквой і Берлінам заставаліся 
вельмі асцярожнымі і асноўная мэта Германіі заключалася ў тым, каб стры-
маць Саветы ад збліжэння з Вялікабрытаніяй5.

У ліпені, калі гітлераўскае кіраўніцтва прыступіла да завяршальнай стадыі 
падрыхтоўкі нападу на Польшчу, было вырашана актывізаваць кантакты з Ма-
сквой. У данясенні паверанага ў справах СССР у Германіі Г. Астахава ў НКЗС 
4 ліпеня 1939 г. паведамлялася аб ананімным лісце, атрыманым савецкім па-
сольствам у Берліне, з прапановай ад імя нямецкага ўрада падзяліць Польшчу 
паміж Германіяй і СССР, узяўшы за аснову даваенную расійска-германскую 
мяжу з частковымі зменамі на карысць Германіі, якая ўтрымлівала б за сабой 
лінію Варты і Літву. Дасылаючы копію ліста ў Маскву, Г. Астахаў адзначыў, 
што гэты дакумент мае непасрэдную сувязь з чуткамі, якія распаўсюджваюцца 
ў Берліне, пра савецка-германскія перагаворы аб падзеле Польшчы, якія ўжо 
нібыта пачаліся. На думку Астахава, падобныя размовы, як і дасылаемы ліст, 
адлюстроўваюць грамадскія настроі, у якіх зацікаўлена нямецкая прапаган-
да па матывах, аб якіх няцяжка здагадацца6.

Савецка-германскія перагаворы аб нармалізацыі адносін пачаліся з аб-
мену думкамі паміж начальнікам Дэпартамента эканамічнай палітыкі МЗС 

1 Документы внешней политики СССР. Т. 22 :  в 2 кн. / редкол.: В. Г. Комплектов 
[и др.]. 1992. Кн. 1 (1 января – 31 августа 1939 г.). Док. № 236. С. 292–293 ; СССР – 
Германия: 1939–1941 : сб. док. : в 2 кн. / сост. Ю. Фельштинский. Кн. 1 : Документы 
и материалы о советско-германских отношениях с апреля по октябрь 1939 г. Виль-
нюс, 1989. С. 11.

2 Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 1. Док. № 326. С. 386–387.
3 Белоусова З. С. Предвоенный кризис 1939 г. в освещении французских диплома-

тических документов // Предвоенный кризис 1939 года в документах / под ред. З. С. Бе-
лоусовой. М., 1992. С. 11.

4 Год кризиса. 1938–1939. Документы и материалы : в 2 т. / под ред. Л. Ф. Ильиче-
ва. М., 1990. Т. 1 (29 сентября 1938 г. – 31 мая 1939 г.). С. 495.

5 Наринский М. М. Указ. соч. С. 151–154.
6 Архіў знешняй палітыкі Расійскай Федэрацыі (далей – АЗПРФ). Ф. 011. Воп. 4. 

Папка 27. Спр. 61. Арк. 108–109 ; Апублікаваны: Беларусь у палітыцы суседніх і 
заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 2. Дак. № 225. С. 369.
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Германіі К. Шнурэ і савецкім часовым павераным у Берліне Г. Астахавым 
24 ліпеня. Нямецкі бок лічыў, што пасля падпісання гандлёва-крэдытных 
пагадненняў павінна адбыцца паляпшэнне адносін па лініі культурных сувя-
зей і прэсы і – як заключны этап – палітычнае збліжэнне, што знайшло б выра-
жэнне ў працягу дзеяння палітычнага дагавора (пакта аб нейтралітэце 1926 г.). 
Пазней да перагавораў падключыўся нямецкі пасол у Маскве Шуленбург, які 
ў размове з Молатавым заявіў, што паміж СССР і Германіяй няма палітычных 
супярэчнасцей1. 3 жніўня ў перагаворы ўступіў Рыбентроп, які сказаў Аста-
хаву, што, на думку германскага кіраўніцтва, паміж дзвюма дзяржавамі няма 
супярэчнасцей на ўсёй прасторы ад Чорнага да Балтыйскага мора і што па 
ўсіх пытаннях, якія датычацца гэтага рэгіёна, можна дамаўляцца2. 

У данясенні В. Молатаву ад 8 жніўня Г. Астахаў падзяліўся сваімі ўра-
жання мі адносна нямецкіх прапаноў аб падзеле Усходняй Еўропы. Ён меркаваў, 
што пасля падпісання гандлёва-крэдытнага пагаднення, якое ўжо не за гарамі, 
немцы выступяць ініцыятарамі магчымых далёкасяжных палітычных размоў, 
«производя обзор всех территориально-политических проблем, могущих 
возникнуть между нами и ими» («на всем протяжении от Черного моря до 
Балтийского»)3. Савецкі дыпламат у прыватнасці пісаў: «Немцы желают соз-
дать у нас впечатление, что готовы были бы объявить свою незаинтересован-
ность (по крайней мере политическую) к судьбе прибалтов (кроме Литвы), 
Бессарабии, русской Польши (с изменениями в пользу немцев) и отмежевать-
ся от аспирации на Украину»4. Г. Астахаў правільна прагназаваў развіццё па-
дзей і намеры немцаў, калі выказаў думку аб тым, што яны хочуць дасягнуць 
часовай дамоўленасці з СССР, каб нейтралізаваць яго ў выпадку сваёй вайны 
з Польшчай. 

Зандаж на прадмет нармалізацыі адносін паміж Берлінам і Масквой 
пачаўся 10 жніўня 1939 г., калі К. Шнурэ падрыхтаваў мемарандум аб размо-
ве з Г. Астахавым, якая адбылася ў той жа дзень. Паводле яго слоў, Астахаў 
зноў атрымаў інструкцыі падкрэсліваць жаданне савецкага ўрада паляпшаць 
адносіны з Германіяй. Шнурэ адказаў, што, вітаючы гэта, Германія хацела б 
ведаць, па-першае, пазіцыю СССР па пытанні Польшчы, а па-другое – мэты 
савецкага ўрада ў ваенных перагаворах з Вялікабрытаніяй і Францыяй, якія 
адкрываліся 12 жніўня5. Гаворачы аб першым пытанні, нямецкі дыпламат 

1 Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 1. Док. № 434. С. 554–556 ; Год 
кризиса... Т. 2 (2 июня 1939 г. – 4 сентября 1939 г.). С. 160.

2 Год кризиса... Т. 2. С. 157–158.
3Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 1. Док. № 455. С. 585.
4 Там жа.
5 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D (1937–1945). Vol. VII : The 

last days of peace. August 9 – September 3, 1939. Her Majesty Stationary Office. London, 
1956. Р. 18–19.
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асобна адзначыў, што калі б СССР, як і Вялікабрытанія, выступіў гарантам 
мегаламанскіх польскіх амбіцый, то гэта б, зразумела, стала дрэннай пера-
думовай для нямецка-савецкіх перагавораў, паколькі азначала б пэўнага роду 
ваенны альянс супраць Германіі з удзелам СССР, улічваючы вынікі ваенных 
перагавораў у Маскве1.

Астахаў праявіў вялікую зацікаўленасць, аднак не меў інструкцый з Ма-
сквы абмяркоўваць пытанні Польшчы і ваенных перагавораў. Ён хацеў бы да-
ведацца, якія нямецкія мэты і варыянты рашэння польскай праблемы можна 
было б чакаць у бліжэйшыя некалькі дзён. Шнурэ пазбег адказу на гэта пы-
танне і зрабіў выгляд, што не хацеў бы надаваць яму ў якой-небудзь ступені 
занадта вялікае значэнне2. Астахаў паведамляў у Маскву аб самым галоўным 
пытанні, якое турбавала германскае кіраўніцтва, – аб адносінах СССР да ве-
рагоднай вайны Германіі з Польшчай: «Германскому правительству важно 
знать, какие у нас соображения на этот счет. Оно готово сделать все, чтобы 
не угрожать нам и не задевать наши интересы, но хотело бы знать, к чему эти 
интересы сводятся»3. 

Польскае пытанне і асобны (сакрэтны) пратакол. 12 жніўня Астахаў 
пісаў Молатаву, што падзеі развіваюцца вельмі хутка і немцы хацелі б не 
затрымлівацца на культурна-гуманітарных размовах, а непасрэдна пачаць пе-
рагаворы па тэрытарыяльна-палітычных пытаннях, каб развязаць сабе рукі 
на выпадак канфлікту з Польшчай. Іх вельмі турбавалі перагаворы СССР з 
Вялікабрытаніяй і Францыяй, і для прадухілення ваеннага пагаднення між імі 
Берлін быў гатовы на такія ўступкі, якія паўгода таму здаваліся немагчымымі. 
У сувязі з гэтым Астахаў падкрэсліваў: «Отказ от Прибалтики, Бессарабии, 
Восточной Польши (не говоря уже об Украине) – это в данный момент мини-
мум, на который немцы пошли бы без долгих разговоров, лишь бы получить 
от нас обещание невмешательства в конфликт с Польшей»4.

14 жніўня Шнурэ накіраваў пасольству Германіі ў СССР справаздачу аб 
сваёй новай размове з Астахавым. У ёй паведамлялася, што савецкі ўрад быў 
бы зацікаўлены ў абмеркаванні з Германіяй шэрагу неэканамічных тэм (прэ-
са, культурны абмен, Польшча і ранейшыя савецка-германскія дагаворы) у 
Маскве. Адносна таго, якое значэнне надае савецкі ўрад польскаму пытанню, 
Астахаў адказаў, што не атрымаў спецыяльных інструкцый на гэты конт, аднак 
галоўным для яго з’яўляецца ўказанне дзейнічаць у вырашэнні пастаўленых 
задач «паступова»5.

1 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII. P. 18.
2 Іbid. P. 19.
3 Год кризиса... Т. 2. С. 182–183.
4 Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 1. Док. № 462. С. 597.
5 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII.  P. 58–59.
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У той жа дзень І. Рыбентроп накіраваў Ф. Шуленбургу інструкцыі, каб 
той у размове з В. Молатавым сцвярджаў, што ідэалагічныя рознагалоссі не 
перашкаджаюць супрацоўніцтву паміж Германіяй і СССР, паколькі паміж імі 
няма рэальнага канфлікту інтарэсаў. Таксама ў інструкцыях падкрэслівалася, 
што крызіс у нямецка-польскіх адносінах і англійская палітыка неадкладна 
патрабуюць праяснення ў савецка-германскіх стасунках і Рыбентроп гатовы 
прыбыць у Маскву для абмеркавання гэтых пытанняў1. 

На наступны дзень падчас сустрэчы Молатава з Шуленбургам, на якой 
вельмі настойваў нямецкі пасол, апошні агучыў інструкцыю Рыбентропа, 
якую той прасіў перадаць Сталіну. У пункце 2 дакумента пазначалася: «Ре-
альных противоречий в интересах Германии и Советского Союза не существу-
ет. Жизненные пространства Германии и СССР соприкасаются, но в смысле 
своих естественных потребностей они друг с другом не конкурируют. Вслед-
ствие этого с самого начала отсутствует всякий повод для агрессивных тен-
денций одного государства против другого. Германия не имеет никаких агрес-
сивных намерений против СССР. Германское правительство стоит на точке 
зрения, что между Балтийским и Черным морями не существует ни одного 
вопроса, который не мог бы быть разрешен, к полному удовлетворению обе-
их стран. Сюда относятся вопросы Балтийского моря, Прибалтийских госу-
дарств, Польши, Юго-Востока и т. п. Помимо того, политическое сотрудниче-
ство обеих стран может быть только полезным»2. У запісцы падкрэслівалася 
жаданне Рыбентропа неадкладна прыехаць у Маскву, каб прадставіць Сталіну 
пазіцыю фюрара.

Молатаў у адказ паставіў пытанне аб заключэнні пакта аб ненападзе, якое 
падчас яго наступнай сустрэчы з Шуленбургам 17 жніўня было дапоўнена 
пунктам аб прыняцці спецыяльнага пратакола як арганічнай часткі пакта аб 
зацікаўленасці дагаворных бакоў у вырашэнні канкрэтных пытанняў знешняй 
палітыкі3. 19 жніўня Молатаў перадаў Шуленбургу праект пакта аб ненапа дзе 
з агаворкай, што пакт будзе сапраўдны толькі пры адначасовым падпісанні 
асобнага пратакола4. 

Трэба звярнуць увагу на тое, што і Масква, і Берлін разглядалі польскае 
пытанне як галоўнае ці адно з самых галоўных, ад супадзення ці блізкасці 
пазіцый па якім залежала нармалізацыя савецка-германскіх адносін. Пра гэта 
сведчыла і вядомае пасланне А. Гітлера І. Сталіну ад 20 жніўня 1939 г., якое 
было па ўказанні Рыбентропа перададзена Шуленбургам Молатаву. У ім фю-
рар пісаў, што сутнасць дадатковага пратакола, які хоча падпісаць савецкі ўрад 
разам з Дагаворам аб ненападзе, можа на месцы вызначыць толькі адказная ня-

1 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII. P. 62–64.
2 Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 1. Док. № 468. С. 606–608.
3 Там жа. Док. № 470. С. 609–612.
4 Там жа. Док. № 474. С. 615–619.
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мецкая палітычная асоба, пасланая ў Маскву (пункт 4 паслання). У 5-м пунк-
це гаварылася пра тое, што напружанасць паміж Германіяй і Польшчай ста-
ла нецярпімай, – гэта было яўным знакам для Сталіна, каб той рыхтаваўся да 
хуткай нямецка-польскай вайны. У 6-м, апошнім пункце адзначалася, што Ры-
бентроп можа прыехаць у Маскву 22 ці ў крайнім выпадку 23 жніўня 1939 г.1

За савецка-германскімі перагаворамі вельмі ўважліва і з абгрунтаванымі 
трывогай і занепакоенасцю сачылі ў Польшчы. Адразу пасля заключэння пак-
та Молатава – Рыбентропа кіраўнік разведвальнай пляцоўкі пры польскім кон-
сульстве ў Мінску маёр Р. Пратасавіцкі (адзін з лепшых польскіх разведчыкаў 
на тэрыторыі СССР) пісьмова рапартаваў у Варшаву, што «трактат змяшчае 
сакрэтныя вайсковыя і тэрытарыяльныя клаўзулы, якія датычаць Балтыйскіх 
дзяржаў і Польшчы, магчыма, Румыніі»2. Зрыў перагавораў з англійска-
французскай ваеннай місіяй, якая, па яго словах, «ужо фактычна аддала Са-
ветам на здабычу Балтыйскія дзяржавы, прымаючы савецкае азначэнне паняц-
ця пра апасродкаваную агрэсію», адбыўся ў выніку немагчымасці ўзгадніць 
погляды адносна Польшчы і ў сувязі з тым, што Германія заплаціла ў гэтым 
пытанні большую цану, чым саюзнікі.

Р. Пратасавіцкі таксама пісаў у рапарце, што ў блізкай вайне Поль-
шчы і, магчыма, саюзнікаў супраць Германіі выступіць і Савецкі Саюз. Але 
не ў фармальным вайсковым саюзе з Германіяй, а самастойна, ва ўласных 
інтарэсах і з дакладна абмежаванымі мэтамі, зважаючы на неабходнасць 
лічыцца з антынямецкай пазіцыяй савецкага грамадства і Камуністычнага 
інтэрнацыянала. У гэтым рапарце ён акрэсліваў тэрмін узброенага высту-
плення СССР менавіта «ў момант, як толькі абмалюецца стратэгічнае выра-
шэнне на польска-нямецкім фронце», дадаючы, што ў сувязі з гэтым трэба 
чакаць неадкладнага выхаду СССР з канфлікту з Японіяй3. 

У аглядах англійскай прэсы, складзеных Другім Заходнім аддзелам 
НКЗС СССР, пераказваліся паведамленні газет аб савецка-германскіх пе-
рагаворах. Маскоўскі карэспандэнт газеты «News Chronicle» В. Бартлет 
пісаў 23 жніўня 1939 г. у артыкуле «Задача Рыбентропа ў Расіі» аб тым, што 
самі немцы былі здзіўлены падпісаннем пакта Рыбентропам, які ў 1936 г. 
падпісаў Антыкамінтэрнаўскі пакт4. На наступны дзень В. Бартлет, каменту-

1 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII. P. 156–157 ; До-
кументы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 2 (1 сентября – 31 декабря 1939 г.). При-
меч. № 172. С. 585.

2 Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej w dokumentach, relacjach i 
wspomnieniach / wybór i oprac. W. Włodarkiewicz. Warszawa, 2005. S. 221.  Апублікаваны 
на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 2. Дак. № 229. C. 371–372.

3 Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej... S. 221.
4 АЗПРФ. Ф. 69. Воп. 28. Папка 98. Спр. 24. Арк. 62.
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ючы трохгадзінную сустрэчу з Молатавым, адзначыў: «Советские круги твер-
до уверены, что советско-германское военное сотрудничество невозможно». 
Паводле яго думкі, рашэнне СССР падпісаць пакт ужо ўзмацніла Германію і 
аслабіла Польшчу. Аднак калі б Расія зрабіла агаворку ў пакце адносна Поль-
шчы, а Германія для сяброўства з Расіяй пагадзілася б прызнаць гэту агавор-
ку, то тады вайны не было б1. У гэтым сказе, як можна заўважыць, змяшча-
юцца здагадкі аб нейкіх таямнічых «агаворках» у пакце, якія на самай справе 
аказаліся дадатковым сакрэтным пратаколам.

«The Manchester Guardian» 24 жніўня пісала, што Рыбентроп у Маскве 
нібыта прапанаваў савецкаму ўраду супрацоўніцтва з Германіяй у пытанні 
аб падзеле Польшчы. Аднак далей газета выказала меркаванне, што наўрад 
ці Сталін і Молатаў пагадзяцца разглядаць пакт аб ненападзе ў такім святле2. 
25 жніўня ў артыкуле карэспандэнта гэтай газеты гаварылася аб тым, што 
невядома, ці стаяла пытанне аб падзеле Польшчы на перагаворах у Маскве, 
аднак ясна тое, што СССР і Германія маглі дамовіцца аб прапарцыянальным 
падзеле інтарэсаў адносна польскай тэрыторыі. Таксама адзначалася, што 
Масква будзе стаяць убаку, калі Германія нападзе на Польшчу3.

«The Daily Telegraph» 23 жніўня пісала ў перадавым артыкуле, прысвеча-
ным савецка-германскаму пакту, што Савецкі Саюз прадстаўляе Германіі сва-
боду дзеянняў у Польшчы. Заключэнне пакта мяняе ў горшы бок міжнароднае 
становішча. Палякі застаюцца спакойнымі і рашучымі. Яны мелі вельмі мала 
надзей на падтрымку з боку СССР і не верылі ў яго шчырасць, заключала газета4. 

У артыкуле «The Daily Telegraph» ад 25 жніўня пад назвай «Саветы хацелі 
ўвесці войскі» гаварылася пра англа-франка-савецкія ваенныя перагаворы 
ў Маскве, на якіх прадстаўнікі Вялікабрытаніі і Францыі нібыта запыталі ў 
савецкай місіі, ці гатовы СССР забяспечваць Польшчу боепрыпасамі і тры-
маць у боегатоўнасці Чырвоную армію на мяжы. Савецкая дэлегацыя на гэта 
нібыта адказала: «Немедленно после начала войны оккупировать Вильно и 
Новогрудек на северо-востоке, а также Львовское, Тарнопольское и Стани-
славовское воеводства на юго-востоке, чтобы из этих районов Красная Ар-
мия могла оказать полякам военную помощь, если это потребуется»5. У той 
жа дзень газета таксама паведаміла, што пасля таго, як Рыбентроп далажыў 
Гітлеру аб заключэнні пакта, узмацніўся рух нямецкіх войск да польскай 
мяжы. З Варшавы перадалі па радыё, што палякі будуць змагацца за свабоду 
Польшчы і Еўропы адны6.

1АЗПРФ. Ф. 69. Воп. 28. Папка 98. Спр. 24. Арк. 60–61.
2 Там жа. Арк. 61.
3 Там жа. Арк. 64–65.
4 Там жа. Арк. 86.
5 Там жа. Арк. 89.
6 Там жа. Арк. 90–91.
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Уцягванне СССР у ваенную падрыхтоўку нападу на Польшчу. Пас-
ля падпісання Дагавора аб ненападзе нямецкая дыпламатыя спяшалася як 
мага раней уцягнуць СССР у палітычныя і дыпламатычныя прыгатаванні да 
сумеснага выступлення супраць Польшчы. Першай задачай было тое, каб у 
Берлін неадкладна прыехалі новапрызначаныя савецкі пасол і ваенны ата-
шэ, якім можна было б каардынаваць падрыхтоўку і ажыццяўленне ваеннай 
акцыі супраць Польшчы. Пра гэта ўпершыню было сказана ў тэлеграме статс-
сакратара германскага МЗС Э. Вайцзекера Ф. Шуленбургу ад 25 жніўня, у 
якой паведамлялася, што І. Рыбентроп просіць пасла неадкладна сустрэцца з 
В. Молатавым і папрасіць яго, каб новапрызначаныя савецкія адказныя асо-
бы без прамаруджвання прыехалі ў Берлін1. 

Берлін асцерагаўся, што СССР не захоча выконваць свае абавязацельствы 
адпаведна сакрэтнаму пратаколу і займаць адведзеную яму частку Польшчы. 
У інструкцыях Э. Вайцзекера Ф. Шуленбургу ад 27 жніўня гаварылася пра 
тое, каб апошні асцярожна высветліў у Маскве, ці сапраўды СССР збіраецца 
адвесці войскі ад польскай мяжы, як гэта паведамлялася ў заходняй прэсе, а 
калі гэта так, ці не зможа Масква адмяніць такое рашэнне, каб потым сур’ёзна 
дапамагчы Польшчы2. На наступны дзень статс-сакратар зноў настойліва 
прасіў пасла даць справаздачу па гэтым пытанні3. 

Увогуле на працягу 28 жніўня паміж МЗС у Берліне і нямецкім па-
сольствам у Маскве адбыўся абмен чатырма пасланнямі на тэму нібыта 
аб’яўленага адводу савецкіх войск ад польскай мяжы. Шуленбург паведамляў 
у Берлін, што Молатаў абсмяяў адпаведныя звесткі замежнай прэсы4. У ад-
каз на тэлефонны запыт Рыбентропа Шуленбург падрыхтаваў мемарандум 
для берлінскага МЗС, у якім паведаміў, што інфармацыя замежнай прэсы аб 
адводзе войск была несапраўднай. Савецкія войскі на польскай мяжы, наад-
варот, былі не толькі не скарочаны, а павялічаны5. Апошнім дакументам на 
гэту тэму ад 28 жніўня была тэлеграма Вайцзекера нямецкаму пасольству ў 
Маскве, у якой са спасылкай на запыт Рыбентропа змяшчалася прапанова са-
вецкаму боку, каб савецкая прэса апублікавала паведамленне аб канцэнтрацыі 
войск Чырвонай арміі на польскай мяжы6. 

29 жніўня Шуленбург накіраваў сакрэтную і вельмі пільную тэлеграму 
ў Берлін з паведамленнем: усе ваенныя аташэ ў Маскве перакананы ў тым, 
што савецкія войскі сканцэнтраваны ў поўнай баявой гатоўнасці на заходняй 

1 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII. Р. 296.
2 Ibid. Р. 362–363.
3 Ibid. Р. 380.
4 Ibid.
5 Ibid. Р. 386.
6 Ibid. Р. 386–387.
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мяжы1. Літаральна праз хвіліну германскае пасольства накіравала новае па-
ведамленне ў МЗС за подпісам ваеннага аташэ пры германскім пасольстве 
Э. Кёстрынга і Р. Шуленбурга, дзе са спасылкай на галоўнага ваеннага аташэ 
Г. Меленціна гаварылася: камандаванне Чырвонай арміі не збіраецца прад-
прымаць нейкіх спецыяльных мерапрыемстваў на польскай мяжы, паколькі 
там заўсёды войскі былі ў баявой гатоўнасці2. Праз некалькі гадзін Шулен-
бург зрабіў тэрміновае прадстаўленне Молатаву аб неабходнасці афіцыйнага 
аправяржэння паведамленняў замежнай прэсы пра нібыта аб’яўлены адвод 
савецкіх войск у колькасці 250 тыс. чалавек ад польскай мяжы3.

На сігналы з Мінска ад польскага консула К. Рудскага і паведамленні прэ-
сы аб перадыслакацыі савецкіх войск з тэрыторыі Беларусі на Далёкі Усход 
яшчэ раней адрэагавалі ў Польшчы. Пра гэта сведчыць ліст віцэ-дырэктара 
Палітычнага дэпартамента польскага МЗС у Другі аддзел Генеральнага шта-
ба арміі Польшчы ад 22 жніўня з просьбай праверыць інфармацыю аб ады-
ходзе войск Беларускай спецыяльнай ваеннай акругі4.

30 жніўня Ф. Шуленбург перадаў у Берлін экстраннай тэлеграмай змест за-
явы ТАСС, якая адмаўляла паведамленні замежнай прэсы аб адводзе савецкіх 
войск ад польскай мяжы на ўсход для ўмацавання ўсходняй мяжы. Наадва-
рот, як гаварылася ў дакуменце, савецкае Вярхоўнае галоўнакамандаванне 
прыняло рашэнне павялічыць колькасць гарнізонаў на заходніх межах СССР 
«у сувязі з узмацненнем напружанасці на ўсходніх тэрыторыях Еўропы»5. 
Гэта заява была апублікавана па просьбе Берліна і фактычна азначала аказан-
не дапамогі вермахту, каб Польшча не магла сабраць усе свае сілы на заходнім 
кірунку. Адначасова ажыццяўляўся нажым на Вялікабрытанію і Францыю ў 
кірунку ізаляцыі Варшавы, забяспечвалася магчымасць пачаць адкрытую кан-
цэнтрацыю буйных фарміраванняў Чырвонай арміі на мяжы з Польшчай6. 

У той жа дзень Шуленбург паведамляў у Берлін аб тым, што з-за ча-
совай адсутнасці Молатава ў Маскве ён не меў магчымасці нагадаць таму 

1 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII. Р. 408.
2 Ibid. Р. 409. Генерал брыгады польскай арміі В. Стахевіч пісаў аб канцэнтрацыі 

савецкіх войск на мяжы з Польшчай на працягу ўсіх 1930-х гг. і аб узмацненні савецкіх 
ваенных мерапрыемстваў з восені 1938 г. – Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie 
Rzeczypospolitej... S. 118–119.  Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы 
суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 2. Дак. № 232. С. 374.

3 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII. Р. 419.
4 Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej... S. 79. Апублікаваны на 

беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 2. Дак. № 227. С. 370–371.

5 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII. Р. 438–439.
6 Лебедева Н. С. Польша между СССР и Германией. 1939–1941 // Белые пятна – 

черные пятна... С. 204.
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аб настойлівай просьбе Рыбентропа, каб савецкія ваенныя прадстаўнікі 
неадкладна прыбылі ў Берлін1. 30 жніўня нямецкі пасол быў афіцыйна 
праінфармаваны аб тым, што новы савецкі ваенны аташэ і іншыя афіцэры 
ад’едуць у Берлін на наступны дзень2. 31 жніўня дырэктар Палітычнага дэ-
партамента МЗС Германіі Э. Вёрман паведаміў паслу, што І. Рыбентроп пра-
пануе публікацыю ў Берліне і Маскве ідэнтычных камюніке аб іх прыбыцці 
ў Берлін3. Аднак савецкі ўрад не лічыў пажаданым публікаваць камюніке 
нібыта па прычынах бяспекі сваіх афіцэраў, як і ўвогуле не хацеў нічога абна-
родаваць пра ваенную місію СССР у Берліне4. Гэта было зразумела: Масква 
не жадала рабіць дастаяннем міжнароднай грамадскасці факты пра ваеннае 
супрацоўніцтва з Германіяй, якая пачынала вайну з Польшчай.

Пачатак германскай агрэсіі і пошукі прычын для ўводу савецкіх  
войск. 1 верасня, у дзень, калі пачалася германская агрэсія супраць Поль-
шчы, Ф. Шуленбург падрыхтаваў мемарандум, у якім гаварылася, што 
начальнік штаба германскіх ваенна-паветраных сіл звярнуўся з прось-
бай да наркама радыёсувязі СССР, каб радыёстанцыя ў Мінску пасылала 
сігнал-вызаў «Рыхард Вільгельм 1,0» у перапынках паміж радыёпраграмамі 
і паўтарала слова «Мінск» як мага часцей падчас трансляцыі перадач. Нем-
цы таксама прасілі адказаць, калі і з якога дакладна часу пачнуцца патрэб-
ныя ім трансляцыі5.

Ужо з 1 верасня пачалося ваенна-палітычнае супрацоўніцтва Савецкага 
Саюза з Трэцім рэйхам. Аб гэтым сведчыў дазвол старшыні СНК Молатава на 
выкарыстанне мінскай радыёстанцыі як радыёмаяка для нямецкіх самалётаў. 
Масква дала згоду на прымяненне мурманскага порта ў якасці перавалачнага 
пункта для нямецкіх тавараў і стаянкі грузавых і пасажырскіх суднаў. Пазней 
рэйху была прадстаўлена рамонтная база для падводных лодак і дапамож-
ных крэйсераў. Усе гэтыя дзеянні дазвалялі казаць пра сур’ёзныя парушэнні 
СССР нейтралітэту на карысць Германіі ўжо ў першыя дні Другой сусвет-
най вайны6.

3 верасня І. Рыбентроп накіраваў тэрміновую строгай сакрэтнасці тэле-
граму Ф. Шуленбургу, у якой гаварылася аб тым, што ён прадбачыць хуткі 
разгром польскай арміі, пасля чаго тэрыторыя, вызначаная ў Маскве як ня-

1 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII. Р. 443.
2 Ibid. Р. 446.
3 Ibid. Р. 460.
4 Ibid. Р. 494, 509.
5 Ibid. Р. 480.
6 Случ С. З. Советско-германские отношения в сентябре – декабре 1939 года и во-

прос о вступлении СССР во Вторую мировую войну [Электронны рэсурс] // Отечеств. 
история. 2000. № 5, 6. URL: http://militera.lib.ru/research/1/art/card41081.html (дата зва-
роту: 03.08.2017) ; Лебедева Н. С. Указ. соч. С. 205.
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мецкая сфера інтарэсаў, будзе акупавана. Аднак ваенныя абставіны патрабу-
юць працягу нямецкага наступлення супраць польскіх узброеных сіл, раз-
мешчаных у савецкай сферы інтарэсаў. І. Рыбентроп інструктаваў пасла, 
каб той абмеркаваў з В. Молатавым пытанне, наколькі СССР хацеў бы ва-
яваць супраць іх і акупаваць савецкую сферу інтарэсаў самастойна. Гэта, 
паводле І. Рыбентропа, не толькі было б дапамогай для немцаў, але і адпа-
вядала б маскоўскім пагадненням (меліся на ўвазе сакрэтны пратакол да да-
гавора ад 23 жніўня, просьба Молатава аб унясенні змен у пункт 2 сакрэтна-
га пратакола ад 24 жніўня і згода Германіі задаволіць дадзеную просьбу ад 
27 жніўня1) і савецкім інтарэсам. У тэлеграме змяшчалася таксама пажадан-
не, каб Ф. Шуленбург устанавіў, ці можна было б абмеркаваць гэту прабле-
му з савецкімі афіцэрамі, якія толькі што прыбылі ў Берлін, і даведаўся пра 
пазіцыю савецкага ўрада на гэты конт2. У той жа дзень нямецкі пасол, вы-
конваючы інструкцыю Рыбентропа, паставіў перад Молатавым пытанне аб 
магчымасці для СССР «у зручны момант» заняць частку Польшчы, аднесе-
ную да «рускай сферы ўплыву»3. Молатаў пагадзіўся з тым, што канкрэтныя 
дзеянні неабходны, але палічыў, што час яшчэ не наступіў. 

10 верасня В. Молатаў падчас сустрэчы з Ф. Шуленбургам заявіў: у 
сувязі з тым, што «Польшча развальваецца на кавалкі», Савецкі Саюз павінен 
прыйсці на дапамогу ўкраінцам і беларусам, якім пагражае Германія. Ён шчы-
ра патлумачыў нямецкаму паслу сутнасць гэтай матывіроўкі. «Такая прычына 
прадставіць інтэрвенцыю Савецкага Саюза прыстойнай у вачах мас і дасць Са-
вецкаму Саюзу магчымасць не выглядаць агрэсарам»4. Рыбентроп 15 верасня 
выказаў незадавальненне падобнай трактоўкай савецкай акцыі супраць Поль-
шчы і адзначыў, што гэта «не адпавядае рэальным нямецкім памкненням, якія 
абмежаваны выключна добра вядомымі нямецкімі жыццёвымі інтарэсамі» і 
супярэчыць пагадненням, што былі дасягнуты ў Маскве5. Ён накіраваў у Ма-
скву праект двухбаковага камюніке, у якім гаварылася, што ўрады Германіі і 
СССР лічаць неабходным пакончыць з нецярпімым становішчам на польскай 
тэрыторыі і бачаць сваю агульную задачу ў аднаўленні тут міру і парадку6. 
Такі тэкст фактычна ставіў у адзін шэраг дзеянні Германіі і Савецкага Саюза і 

1 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII. Р. 246, 295, 356 ; 
Год кризиса... Т. 2. С. 335. 28 жніўня Молатаў і Рыбентроп падпісалі тлумачэнне да са-
крэтнага пратакола, паводле якога мяжа сфер інтарэсаў СССР і Германіі на тэрыторыі 
польскай дзяржавы павінна была праходзіць па лініі рэк Піса, Нараў, Вісла і Сан.

2 Documents on German Foreign Policy. 1918–1945. Ser. D. Vol. VII. Р. 540–541.
3 СССР – Германия: 1939–1941. Кн. 1. С. 80–81.
4 Там жа. С. 87.
5 Там жа. С. 93.
6 Там жа.
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быў непрымальны для Масквы. Таму Молатаў выказаў Шуленбургу сумненні 
ў неабходнасці камюніке, аднак абмеркаванне яго тэксту працягвалася і пас-
ля пераходу савецкімі войскамі граніцы Польшчы1.

14 верасня газета «Праўда» апублікавала артыкул «Аб унутраных пры-
чынах ваеннага паражэння Польшчы», у якім канстатавалася, што пры гнёт 
і нераўнапраўнае становішча нацыянальных меншасцей сталі крыніцай 
слабасці польскай дзяржавы і ўнутранай прычынай яе паразы. Асаблівая 
ўвага звярталася на бяспраўнае становішча 11 млн украінцаў і беларусаў2. 
Палітычны сэнс артыкула заключаўся ў тым, што толькі інтэрвенцыя Чыр-
вонай арміі дапаможа выратаваць «братоў украінцаў і беларусаў», якія стог-
нуць пад уладай «панскай Польшчы». Артыкул «Праўды», падрыхтаваны 
членам палітбюро ЦК ВКП(б) А. Жданавым і адрэдагаваны Сталіным3, 
выклікаў моцнае абурэнне міжнароднай, у прыватнасці французскай, 
грамадскасці.

В. Молатаў на сустрэчы з Ф. Шуленбургам 16 верасня прызнаў, што 
прапанаваная савецкім урадам зачэпка для інтэрвенцыі ў Польшчу змяшчае 
крыўдную для немцаў фармулёўку, але прасіў улічыць, што СССР апынуўся 
ў далікатнай сітуацыі. «Савецкі ўрад, на жаль, не бачыў якой-небудзь іншай 
прычыны, паколькі дагэтуль Савецкі Саюз не турбаваўся аб сваіх меншасцях 
у Польшчы і павінен быў так ці інакш апраўдваць за мяжой сваё цяпераш-
няе ўмяшанне»4. Молатаў таксама адзначыў, што ў той час ужо не было па-
трэбы ў сумесным камюніке з нагоды пачатку савецкай акцыі ў Польшчы, а 
ўрад СССР меў намер матываваць свае дзеянні наступным чынам: «Савецкі 
Саюз лічыць сваім абавязкам умяшацца для абароны сваіх украінскіх і 
беларускіх братоў і даць магчымасць гэтаму няшчаснаму насельніцтву пра-
цаваць спакойна»5. 

Апублікаваныя ў апошнія гады польскія дыпламатычныя дакументы яшчэ 
раз пацвярджаюць, што ўступленне Чырвонай арміі ў Польшчу аказалася 
поўнай нечаканасцю для яе палітычных і вайсковых колаў. Тэлеграма поль-
скага пасла ў Маскве В. Гжыбоўскага ў Варшаву 14 верасня была прысвечана 
артыкулам у савецкай прэсе аб паўстанні ва Усходняй Малапольшчы і «хва-
ляваннях беларусаў, якія імкнуцца да стварэння самастойнай рэспублікі». Ён 
пісаў, што гэта інфармацыя, атрыманая нібыта з Берліна, распаўсюджвалася 
сярод рэзервістаў у Маскве некалькі дзён назад, і таму пасол надаваў ёй 

1 Лебедева Н. С. Указ. соч. С. 209.
2 О внутренних причинах военного поражения Польши // Правда. 1939. 14 сент.
3 Лебедева Н. С. Указ. соч.  С. 209, 228.
4 СССР – Германия: 1939–1941. Кн. 1. С. 94.
5 Там жа ; Семиряга М. И. Тайны сталинской дипломатии. 1939–1941. М., 1992. 

С. 90.
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пэўную ўвагу1. У адказ дзяржаўны падсакратар МЗС Польшчы Я. Шэмбек 
16 верасня накіраваў у польскае пасольства ў Маскве тэлеграму пра ад’езд са-
вецкага пасла Шаронава ў Маскву і яго чакаемае вяртанне праз некалькі дзён. 
Шэмбек перад ад’ездам размаўляў з ім у сяброўскім тоне і абвергнуў чуткі 
аб антыўрадавых «паўстаннях на Украіне ці Беларусі, у Малапольшчы і на 
Крэсах», аб чым прасіў праінфармаваць савецкі ўрад2. Рапарт кіраўніка раз-
ведвальнай пляцоўкі «Мінск», накіраваны ў Варшаву пад найбольш верагод-
най датай 15 верасня, пацвярджаў на падставе яго ўласнага назірання спакой 
у раёне Мінска і адсутнасць вайсковага транспарту ў кірунку мяжы ці наад-
варот3. Гэта паведамленне здзіўляе сваёй наіўнасцю і адсутнасцю сапраўднай 
інфармацыі аб намерах верагоднага праціўніка ў момант, калі ў СССР з 6 ве-
расня праводзілася схаваная мабілізацыя ў сямі ваенных акругах, якую цяжка 
было не заўважыць, а пазней была абвешчана частковая мабілізацыя4.

Нота савецкага ўрада. 17 верасня 1939 г. а 3-й гадзіне раніцы намеснік 
наркама замежных спраў СССР У. Пацёмкін тэрмінова запрасіў да сябе поль-
скага пасла ў Маскве В. Гжыбоўскага і зачытаў яму ноту савецкага ўрада, 
якую той адмовіўся прыняць. У ноце гаварылася, што, паколькі польская 
дзяржава фактычна спыніла сваё існаванне, савецкі ўрад аддаў распара-
джэнне Чырвонай арміі перайсці граніцу і ўзяць пад абарону жыццё і маё-
масць насельніцтва Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі. Афіцыйна гэта 
абгрунтоўвалася тым, што Польшча стала зручным полем для ўсялякіх вы-
падковасцей і нечаканасцей, якія могуць стварыць пагрозу СССР, а дзе-
янне папярэдніх савецка-польскіх дагавораў спынілася5. Сцвярджэнне аб 
тым, што польская дзяржава фактычна перастала існаваць, супярэчыла нор-
мам міжнароднага права, таму што часовая акупацыя не магла перакрэсліць 
факт існавання дзяржавы як суб’екта міжнароднага права, які прызнаваўся 
саюзнікамі і нейтральнымі дзяржавамі. 

В. Гжыбоўскі неадкладна накіраваў тэлеграму польскаму МЗС аб размове 
з У. Пацёмкіным, дзе паведаміў, што з-за ўказаных у ноце матываў адмовіўся 

1 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939: wrzesień – grudzień / S. Żerko (red.), 
P. Długołęcki (współpraca). Warszawa, 2007. S. 80. Апублікаваны на беларускай мове: 
Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.) : зб. дак. і матэрыялаў. 
Т. 3 : 1 верасня 1939 – 3 ліпеня 1944 г. 2010. Дак. № 5. С. 24.

2 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939: wrzesień – grudzień. S. 85. Апублікаваны 
на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 3. Заўв. да дак. № 5. С. 24.

3 Wrzesień 1939. Radzieckie zagrożenie Rzeczypospolitej... S. 92. Апублікаваны на 
беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 3. Дак. № 6. С. 25.

4 Лебедева Н. С. Указ. соч. С. 206–209.
5 Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 2. С. 96.
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яе прыняць і выказаў катэгарычны пратэст супраць зместу ноты савецкага 
ўрада1. 17 верасня міністр замежных спраў Польшчы Ю. Бек накіраваў тэле-
граму да польскага консульства ў Чарнаўцах з указаннем неадкладна пера-
даць дэпешу адкрытым тэкстам наступнага зместу ў польскія пасольствы ў 
Парыж, Лондан, Рым, Вашынгтон, Токіа, Бухарэст: «Сёння савецкія войскі 
ўчынілі агрэсію супраць Польшчы, перайшоўшы мяжу ў шэрагу пунктаў 
значнымі аддзеламі. Польскія аддзелы аказвалі ўзброены супраціў. У сувязі 
з перавагай сіл вядуць баі ў адступленні. У Маскве мы заявілі пратэст2. Гэ-
тыя дзеянні з’яўляюцца класічным прыкладам агрэсіі»3. 

Пазней у гэты самы дзень Ю. Бек накіраваў тэлеграму польскім пасоль-
ствам у Парыжы і Лондане, дзе паведаміў, што В. Гжыбоўскі адмовіўся пры-
няць ноту В. Молатава і заявіў пратэст супраць агрэсіі. Міністр замежных 
спраў ухваліў яго пазіцыю і рэкамендаваў пакінуць Маскву. У тэлеграме гава-
рылася: «Польскі ўрад, які дзейнічае на тэрыторыі Рэчы Паспалітай у кантак-
це з дыпламатычным корпусам, заявіў пратэст супраць савецкай інсінуацыі». 
Ю. Бек прасіў заявіць урадам Францыі і Вялікабрытаніі, што польскі ўрад ча-
кае рашучага пратэсту саюзнікаў супраць агрэсіі і пакідае за сабой далейшыя 
патрабаванні, якія вынікаюць з існуючых дагавораў4.

У паведамленні пасольства Польшчы ў Лондане ад 17 верасня ў сувязі з 
нотай Старшыні СНК і наркама замежных спраў СССР В. Молатава савецкія 
дзеянні кваліфікаваліся як акт «прамой агрэсіі» і парушэнне Савецкім Саю-
зам сваіх міжнародных абавязацельстваў; абвяргаліся як надуманыя прыве-
дзеныя ў савецкай ноце прычыны гэтай акцыі, нібыта «польскі ўрад перастаў 
існаваць і пакінуў тэрыторыю Польшчы, пакідаючы польскае насельніцтва на 
тэрыторыі па-за зонай вайны з Германіяй без абароны». У паведамленні гава-
рылася пра «моцны супраціў з боку польскіх узброеных сіл», «жорсткія баі» 
каля мяжы ў раёне Маладзечна. Пералічваліся міжнародныя пагадненні, якія 
парушыў СССР у выніку несправакаванай агрэсіі супраць Польшчы: польска-
савецкі Дагавор аб ненападзе ад 25 ліпеня 1932 г., пратакол аб прадаўжэнні 
гэтага дагавора ад 5 мая 1934 г., паводле якога ён быў працягнуты да 31 снеж-
ня 1945 г., канвенцыя аб вызначэнні агрэсіі 1933 г.5

1 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939: wrzesień – grudzień. S. 93. Апублікаваны 
на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 3.  Дак. № 10. С. 30.

2 Маецца на ўвазе вышэйзгаданая тэлеграма В. Гжыбоўскага польскаму МЗС ад 
17 верасня.

3 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939: wrzesień – grudzień. S. 94. Апублікаваны 
на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 3.  Дак. № 11. С. 30.

4 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939: wrzesień – grudzień. S. 95–96.
5 Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939. T. 2. S. 261–262.
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Сучасныя расійскія гісторыкі, у прыватнасці С. Случ і Н. Лебедзева, 
адзначаюць, што СССР без абвяшчэння вайны пачаў баявыя дзеянні су-
праць Польшчы, парушыўшы шэраг двухбаковых і міжнародных дагавораў 
і пагадненняў. Адсутнасць фармальнага абвяшчэння вайны як з боку СССР, 
так і з боку Польшчы не змяніла факта, што ўварванне буйнымі сіламі Чыр-
вонай арміі на тэрыторыю суверэннай дзяржавы азначала вайну паміж гэтымі 
краінамі1. Што датычыцца польскай гістарыяграфіі, то яна адназначна ацэнь-
вае дзеянні сталінскага кіраўніцтва як агрэсію, якую тое ажыццявіла сумес-
на з Германіяй. Гэта думка праводзіцца і ў аўтарытэтным расійска-польскім 
выданні аб складаных пытаннях у савецка (расійска)-польскіх адносінах. 
У прыватнасці, польскія аўтары С. Дэмбскі і А. Главацкі пішуць, што 
СССР, накіраваўшы Чырвоную армію супраць Польшчы, якая змагалася з 
гітлераўскімі войскамі, уступіў у Другую сусветную вайну на баку Германіі2. 
А першы парад перамогі з удзелам войск Чырвонай арміі і вермахта адбыўся ў 
Брэсце 22 верасня 1939 г., яго прымалі камбрыг С. Крывашэін і генерал Г. Гу-
дэрыян. Такія ж парады адбыліся ў Гродне і Пінску.

У заключным рапарце В. Гжыбоўскага міністру замежных спраў А. Зале-
скаму ад 6 лістапада 1939 г. падрабязна гаварылася пра абставіны «ўручэння» 
ноты савецкага ўрада. Польскі пасол пісаў: калі У. Пацёмкін скончыў чы-
таць ноту, «я адразу сказаў, што адмаўляюся прымаць змест ноты да ведама 
і перадаваць яе майму ўраду, а таксама заяўляю самы катэгарычны пратэст 
супраць яе зместу і формы». Ён пратэставаў супраць аднабаковага разрыву 
існуючых узаемных дагавораў, падкрэсліваючы, што ніводзін з аргументаў, 
якія прэтэндавалі на апраўданне ператварэння гэтых дагавораў у «скруткі па-
перы», не вытрымліваў крытыкі. Гжыбоўскі назваў недарэчнымі сцвярджэнні 
ноты пра становішча нацыянальных меншасцей у Польшчы, спаслаўшыся 
на тое, што цяпер не толькі ўкраінцы і беларусы змагаюцца на польскім баку 
з Германіяй, але таксама чэшскія і славацкія аддзелы, паказваючы прыклад 
славянскай салідарнасці, пра якую так любіў казаць Пацёмкін. Польскі па-
сол неаднаразова параўноўваў становішча Польшчы з тым, якое мела Расія ў 
1812 г., калі была вымушана здаць ворагу Маскву, але ў рэшце рэшт здолела 
перамагчы агрэсара3. Ён прароцкі сцвярджаў, што «яго (І. В. Сталіна. – У. С.) 
палітыка нападу на Польшчу, яго пагадненне з нацысцкай Германіяй і яго 

1 Случ С. З. Советско-германские отношения в сентябре – декабре 1939 года... ; 
Лебедева Н. С. Указ. соч. С. 212.

2 Дембский С. Указ. соч. С. 194 ; Гловацкий А. Польша между СССР и Германией // 
Белые пятна – черные пятна... С. 233.

3 Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939. T. 2. S. 280–282. 
Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.). Т. 3.  Дак. № 64. С. 123–124.
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тактыка ўвядзення нас аж да апошняй хвілі ў зман прынясе Сталіну і СССР 
самыя адмоўныя вынікі»1. Чакаць сапраўды не давялося доўга. 22 чэрвеня 
1941 г. Гітлер выпісаў Сталіну чэк, за які народы СССР заплацілі жыццямі 
больш за 40 млн чалавек.

Каардынацыя ваенна-дыпламатычнага супрацоўніцтва СССР і 
Германіі. Уступленне савецкіх войск на тэрыторыю Усходняй Польшчы (За-
ходняй Беларусі і Заходняй Украіны) адбылося ў адпаведнасці з дадатковым 
сакрэтным пратаколам да пакта Молатава – Рыбентропа ад 23 жніўня 1939 г. 
Напярэдадні і падчас вераснёўскай кампаніі палітычныя і ваенныя колы СССР 
і Германіі дзейнічалі разам. Фактычна з 17 верасня пачаўся новы этап савецка-
германскага знешнепалітычнага супрацоўніцтва ў вырашэнні польскага пы-
тання. Ён характарызаваўся каардынацыяй і ўзаемадзеяннем ваенных і ды-
пламатычных акцый СССР і Германіі, накіраваных на рэалізацыю сакрэтных 
дамоўленасцей адносна лёсу польскай дзяржавы2.

Пытанні каардынацыі дзеянняў вермахта і Чырвонай арміі на 
тэрыторыі Польшчы найбольш поўна адлюстраваны ва ўспамінах нямецкіх 
военачальнікаў. У той жа час гэта праблематыка амаль не прысутнічае ў ме-
муарах савецкіх генералаў і маршалаў па цэнзурных меркаваннях. Даволі па-
драбязна пра падзеі, звязаныя з пачаткам і ходам савецкай ваеннай кампаніі 
супраць Польшчы, апісваецца ў дзённіку начальніка Генеральнага штаба су-
хапутных войск Германіі Ф. Гальдэра. 

Пра падзеі, што адбыліся ў нядзелю 17 верасня, ён пісаў наступнае: а 2-й 
гадзіне раніцы атрымана паведамленне, што Чырвоная армія перайшла мяжу 
Польшчы; а 7-й гадзіне аддадзены загад нямецкім войскам спыніцца на лініі 
Сколе – Львоў – Уладзімір-Валынскі – Брэст – Беласток. У першай палове 
дня адбываўся абмен думкамі паміж штабам Галоўнага камандавання суха-
путных сіл і штабам Вярхоўнага камандавання вермахта адносна будучай дэ-
маркацыйнай лініі3.

Паводле Ф. Гальдэра, у сераду 20 верасня пачаліся трэнні з Расіяй4 з-за 
Львова. Начальнік аператыўнага аддзела Вярхоўнага галоўнакамандавання 
ўзброенымі сіламі Германіі А. Ёдль прапаноўваў дзейнічаць сумесна з 
«рускімі» і неадкладна ўладжваць рознагалоссі на месцы. У выпадку, калі 
б яны настойвалі на тэрытарыяльных патрабаваннях, немцы павінны былі 

1Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939. T. 2. S. 283.
2 Каsztory A. Sprawy polskie w negocjacjach niemiecko-radzieckich z września 

1939 r. // Niemcy w polityce międzynarodowej 1919–1939 : w 4 t. / red. S. Sierpowski. 
Poznań, 1990–1992. T. 4 : Na przełomie pokoju i wojny 1939–1941. 1992. S. 405–419.

3 Гальдер Ф. Военный дневник, 1939–1940. М. ; СПб., 2002. С. 149–150.
4 У тагачаснай нават сур’ёзнай заходняй літаратуры Савецкі Саюз звычайна 

называўся Расіяй ці савецкай Расіяй, а ўсе яго жыхары называліся рускімі.
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ачысціць занятыя тэрыторыі. Тады ж было прынята рашэнне, што нямецкія 
войскі пакінуць Львоў. Ф. Гальдэр назваў 20 верасня «днем позора немецкого 
политического руководства». Нямецкае камандаванне, каб пазбегнуць абва-
стрэння палітычнай абстаноўкі, прыняло рашэнне аб канчатковым вызначэнні 
дэмаркацыйнай лініі па рацэ Сан1. 

Ф. Гальдэр пра гэты эпізод пісаў: «Форман (прадстаўнік Вярхоўнага 
галоўнакамандавання ўзброенымі сіламі Германіі пры стаўцы Гітлера, 
падпалкоўнік. – У. С.) [докладывает]: Для удовлетворения настойчивых тре-
бований Ворошилова фюрер принял решение об окончательной демаркацион-
ной линии2, о чем сегодня будет окончательно объявлено. [Она проходит по] 
р. Пяса, р. Нарев, р. Висла, железная дорога вдоль Сана, Перемышль (от Хы-
рова до перевала – неясно). Фюрер хочет, чтобы впереди этой линии не по-
гиб ни один наш солдат»3.

21 верасня а 4-й гадзіне раніцы ў выніку перагавораў з камандаван-
нем Чырвонай арміі было дасягнута пагадненне аб эвакуацыі нямецкіх  
войск за дэмаркацыйную лінію і заняцці пакінутых імі населеных пунктаў 
савецкімі войскамі. Эвакуацыя войск вермахта павінна была быць закончана 
4 кастрычніка. Савецкія войскі павінны былі займаць пакінутыя немцамі пун-
кты праз 24 гадзіны пасля адыходу нямецкіх войск. Нямецкае камандаванне 
надавала вялікае значэнне перадачы савецкім войскам важных стратэгічных 
аб’ектаў: вялікіх гарадоў, аэрадромаў, вакзалаў, – каб не дапусціць іх разбу-
рэння4. 

І. Рыбентроп падчас перагавораў у Маскве з І. Сталіным і В. Молатавым 
27 верасня 1939 г. сказаў, што «установленная обеими сторонами военная 
программа была осуществлена в духе доброго и дружественного взаимодей-
ствия. Для немецкого военного руководства было нелегко оторвать действу-
ющие войска от противника и заставить их двигаться в обратном направле-
нии. В районе действия 8-й немецкой армии это привело к тому, что поляки 
даже вообразили, что они обратили немецкие войска в бегство»5.

17 верасня ў МЗС Германіі а 18-й гадзіне адбылася прэс-канферэнцыя 
для замежных журналістаў, прысвечаная ўваходу савецкіх войск у Поль-
шчу. На пытанне карэспандэнта Літоўскага тэлеграфнага агенцтва «Эльта» 
ў Берліне Каўпаса, ці вызначана лінія, на якой у Польшчы сустрэнуцца арміі 
СССР і Германіі, намеснік загадчыка аддзела друку германскага МЗС Г. Бра-

1 Гальдер Ф. Указ. соч. С. 152–153.
2 Далей Ф. Гальдэр пісаў: «Вечером 3.10 немецкие войска должны перейти окон-

чательную демаркационную линию. Политические переговоры относительно точного 
начертания этой линии еще продолжаются». – Гальдер Ф. Указ. соч. С. 154.

3 Там жа. С. 153.
4 Там жа. С. 154–157.
5 Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 2. Примеч. № 225. С. 608.
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ун фон Штум адказаў, што гэта лінія прыкладна адпавядае прапановам, якія 
зрабіла Германія савецкай Расіі падчас мірнай канферэнцыі ў Брэст-Літоўску. 
Ён паказаў яе на карце, працягнуўшы ад мяжы з Латвіяй, уключаючы трэ-
цюю частку Віленскага края, да Беластока, далей да Брэста, адтуль у кірунку 
Львова, не ўключаючы Галіцыі, якая належала Аўстрыі. Браун фон Штум 
адзначыў, што на тую частку Польшчы, якая раней належала царскай Расіі 
на ўсход ад гэтай лініі, Германія не можа мець ніякіх прэтэнзій і гэта лінія, 
па яго асабістым перакананні, можа стаць месцам сустрэчы дзвюх армій. Ён 
ужыў выраз «кангрэсавая Польшча» і выказаў думку, што наўрад ці савецкая 
Расія будзе мець прэтэнзіі на тую частку Украіны, якая раней была ў складзе 
Аўстрыі1. Раней адбылася прэс-канферэнцыя ў Міністэрстве прапаганды, на 
якой кіраўнік аддзела друку гэтага міністэрства прафесар Бёмер сцвярджаў, 
што СССР дамовіўся з Германіяй наконт сваёй ваеннай кампаніі ў Польшчы, 
а дагавор аб ненападзе з’яўляецца адначасова і пактам аб кансультацыях2. 

23 верасня нямецкі пасол у Польшчы Г. фон Мольтке падрыхтаваў ме-
марандум для статс-сакратара германскага МЗС Э. Вайцзекера па пытанні 
ўтварэння рэшткавай польскай дзяржавы, межы якой на ўсходзе сягалі б лініі 
Гродна – Перамышль, ахопліваючы абшары, цалкам населеныя палякамі ў 
колькасці ад 12 да 15 млн чалавек. Яна магла б прадухіліць узнікненне су-
польнай мяжы з Савецкім Саюзам і служыць буфернай дзяржавай, калі б мела 
ў якасці сваёй мяжы старую мяжу з рэйхам. Прапаноўвалася накласці сталы 
кантроль на новую дзяржаву з мэтай захавання яе знешняй палітыкі ў тры-
валай залежнасці ад Германіі3. Аднак план Мольтке не атрымаў падтрымкі ў 
нямецкім кіраўніцтве4. 

Дагавор аб сяброўстве і мяжы. У выніку перагавораў Генеральнага са-
кратара ЦК ВКП(б) І. Сталіна і наркама замежных спраў СССР В. Молата-
ва з міністрам замежных спраў Германіі І. Рыбентропам 27–28 верасня было 
вырашана канчаткова падзяліць Польшчу, што адлюстравалася ў савецка-
германскім Дагаворы аб сяброўстве і мяжы ад 28 верасня 1939 г. і сакрэт-
ных пратаколах да яго. У ходзе перагавораў І. Рыбентроп перадаў савецкім 
кіраўнікам словы фюрара аб задавальненні сумесным паспяховым вырашэн-
нем польскага пытання, што заклала «фундамент для пассивного баланса 

1 СССР и Литва в годы Второй мировой войны : сб. док. : в 2 т. / Ин-т истории Лит-
вы, Ин-т всеобщ. истории Рос. акад. наук ; сост.: А. Каспаравичюс, Ч. Лауринавичюс, 
Н. С. Лебедева. Вильнюс, 2006. Т. 1 : СССР и Литовская Республика (март 1939 г. – 
август 1940 г.). С. 170–172.

2 Там жа. С. 172.
3 Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939. T. 2. S. 335–336. 

Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.). Т. 3.  Дак. № 23. С. 47–48.

4 Kasztory A. Op. cit. S. 414.
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взаимных интересов». Аб тым, што «новые советско-германские отношения 
построены на прочной базе взаимных интересов», гаварыў В. Молатаў у да-
кладзе на пазачарговай Пятай сесіі Вярхоўнага Савета СССР 31 кастрычніка 
1939 г.1 І. Сталін выказаў зацікаўленасць Савецкага Саюза ў існаванні моцнай 
Германіі і яго гатоўнасць прыйсці ёй на дапамогу ў цяжкі момант2. 

Адносна лёсу польскай дзяржавы ён заявіў, што першапачаткова савецкі 
ўрад хацеў пакінуць самастойную, хоць і ўрэзаную Польшчу, аднак по-
тым адмовіўся ад гэтай ідэі, разумеючы, што нават у такім выглядзе яна 
бу дзе ўяўляць пастаянны ачаг небяспекі ў Еўропе і трэнняў паміж СССР і 
Германіяй. З гэтым на наступны дзень пагадзіўся А. Гітлер3. 

Па другім пункце парадку дня перагавораў, які датычыўся канчаткова-
га акрэслення мяжы паміж СССР і Германіяй, нямецкі ўрад спадзяваўся на 
ўступкі з боку СССР у раёне нафтавых радовішчаў у верхнім цячэнні ракі 
Сан і ў багатым лясамі раёне Аўгустова і Беластока. Аднак савецкія кіраўнікі 
адмовіліся задаволіць гэтыя патрабаванні, як і нямецкія планы адносна Літвы. 
У пратаколе перагавораў па гэтым пытанні было адзначана: «Несмотря на ка-
тегорические заявления г-на министра, Сталин и Молотов настаивали на сво-
ей точке зрения, согласно которой они не собираются делать никаких уступок, 
касающихся бывшей польской территории севернее Буга и Литвы, за исклю-
чением района Сувалки»4.

28 верасня перагаворы прадоўжыліся. Савецкі ўрад пагадзіўся ліквідаваць 
так званы «нос» паміж рэкамі Нараў і Буг і ў раёне гарадоў Астраленка, Пул-
туск, Вышкава і Остраў на карысць Германіі і павярнуць мяжу на поўдзень 
у кірунку Буга, не даходзячы да Астраленкі. Рыбентропу, аднак, не ўдалося 
пераканаць Сталіна і Молатава перадаць Германіі горад Перамышль, які 
аказаўся падзелены ракой Сан паміж дзвюма дзяржавамі5.

Пра гатоўнасць гітлераўскага кіраўніцтва ісці на саступкі СССР 
у вызначэнні меж і вырашэнні пытанняў тэрытарыяльна-палітычнага 
пераўладкавання тэрыторыі Усходняй Еўропы сведчаць і паказанні камандзіра 
12-га армейскага корпуса германскай арміі генерал-лейтэнанта В. Мюлера 
на Нюрнбергскім працэсе 1946 г. Ён казаў, што ў верасні 1943 г.  размаўляў з 
начальнікам штаба групы армій «Цэнтр» генерал-лейтэнантам Г. Крэбсам, які 
ў верасні 1939 г. быў членам нямецкай дэлегацыі на перагаворах у Маскве. 
Паводле слоў В. Мюлера, Г. Крэбс расказаў яму, што «Гитлер дал делегации 
указание идти во всем навстречу русским. Далее он (Крэбс. – У. С.) расска-
зал, что Риббентроп вообще не проявлял никакого интереса к этнографиче-

1 Известия. 1939. 1 нояб.
2 Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 2. Примеч. № 225. С. 609.
3 Там жа. С. 610.
4 Там жа. С. 611.
5 Там жа. С. 612.
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ским и географическим условиям при проведении границ между Россией и 
оккупированной немцами Польшей»1.

Польскі ўрад у эміграцыі энергічна пратэставаў супраць савецка-гер-
манскага дагавора аб сяброўстве і мяжы. Першы пратэст быў уручаны пас-
лом Польшчы ў Лондане Э. Рачынскім брытанскаму МЗС 30 верасня 1939 г. 
У ім выказвалася абурэнне дзеяннямі «абедзвюх дзяржаў-агрэсараў», якія 
«пагарджаюць усякімі міжнароднымі абавязацельствамі і ўсякай людской 
маральнасцю», гаварылася, што Польшча ніколі не прызнае гэтага акта 
агрэсіі2. 27 кастрычніка польскі ўрад у эміграцыі заявіў пратэст Лізе Нацый 
супраць дагавора ад 28 верасня з просьбай праінфармаваць аб гэтым дагаво-
ры ўсе дзяржавы – члены арганізацыі, у якім адзначалася, што ён «фактычна 
ўтрымлівае палажэнні, якія абумоўліваюць падзел тэрыторыі дзяржавы – чле-
на Лігі Нацый, якая з’яўляецца ахвярай несправакаванай агрэсіі»3. 

28 кастрычніка 1939 г. кіраўнік Цэнтральнага польскага камітэта дапамогі 
польскім бежанцам у Румыніі палкоўнік Я. Кавалеўскі накіраваў даклад 
прэм’ер-міністру польскага ўрада ў эміграцыі У. Сікорскаму аб планах СССР 
у дачыненні да тэрыторыі Польшчы, у якім, на нашу думку, вельмі дакладна 
акрэсліў, па-першае, задумы Германіі і СССР наконт падзелу яе тэрыторыі, 
што былі рэалізаваны ў дагаворы ад 28 верасня, па-другое, савецкія на-
меры адносна Польшчы ў міжнародным кантэксце. Я. Кавалеўскі слуш-
на заўважыў, што задума дэмаркацыйнай лініі на Вісле была накіравана на 
тое, каб або два агрэсары падзяліліся польскай тэрыторыяй пароўну. Аднак 
Гітлер праз І. Рыбентропа пераканаў Сталіна, што такое вырашэнне ство-
рыць ачаг вечных канфліктаў паміж Расіяй і Германіяй, паколькі абедзве 
Польшчы (бальшавіцкая і таталітарная), прыцягваючыся адна да адной, бу-
дуць элементам неспакою4. Як паказваюць вышэйпрыведзеныя сюжэты з 
савецка-германскіх перагавораў ад 27–28 верасня, Сталін выкарыстаў цяж-
кае становішча Польшчы, каб цалкам звесці даўнія рахункі, якія меў да яе 
з часоў вайны 1919–1920 гг. 

1 Нюрнбергский процесс : сб. материалов : в 8 т. / ред. А. М. Рекунков ; сост.: 
М. Ю. Рагинский, К. С. Павлищев. М., 1987–1999. Т. 3. 1989. С. 511 ; Случ С. З. Со-
ветско-германские отношения в сентябре – декабре 1939 года...

2 Dokumenty z dziejów polskiej polityki zagranicznej 1918–1939. T. 2. S. 262–263. 
Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.). Т. 3.  Дак. № 26. С. 55–56.

3 Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945 : in 2 vols. / General Sikorski 
Hist. In-te. London, 1961–1967.  Vol. 1 : 1939–1943. 1961. Р. 64. Апублікаваны на бела-
рускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3.  
Дак. № 55. С. 103.

4 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939: wrzesień – grudzień. S. 265. Апублікаваны 
на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 3.  Дак. № 56. С. 103–105.
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Другая частка ліста Я. Кавалеўскага прысвечана савецкім планам на-
конт Польшчы, якія выходзілі за сферу супрацоўніцтва з Германіяй. Аўтар 
сфармуляваў некалькі тэзісаў будучай савецкай палітыкі ў польскіх справах:

1. Прызнанне Польшчай за СССР беларускіх і ўкраінскіх тэрыторый, якія 
пасля 1921 г. уваходзілі ў склад польскай дзяржавы.

2. За фармальнае прызнанне гэтага захопу Масква гатова падтрымліваць 
утварэнне этнаграфічнай Польшчы з магчымай рэктыфікацыяй на яе карысць 
сваёй мяжы.

3. Згода Польшчы з уключэннем у склад СССР яе тэрыторый нязмерна 
аблегчыць Саветам збліжэнне з саюзнікамі Польшчы (Вялікабрытаніяй, Фран-
цыяй), паколькі ліквідуе фармальную і маральную перашкоды для паступо-
вага ўваходжання СССР у антынямецкую кааліцыю. Фармальнае прызнанне 
Польшчай і яе саюзнікамі савецкага захопу будзе першай умовай магчымасці 
СССР стаць на шлях збліжэння з Вялікабрытаніяй і Францыяй.

4. Калі так адбудзецца, тады СССР будзе падтрымліваць Польшчу як неза-
лежную дзяржаву без імкнення інкарпараваць яе ў Саюз Савецкіх Рэспублік, 
натуральна пры ўмове прыязнай палітыкі ў дачыненні да Саветаў1. «Як 
бы там ні было, палітычнае і ваеннае стаўленне СССР да Германіі цалкам 
зменіцца»2, – слушна прагназаваў польскі палітык далейшае развіццё савецка-
германскіх адносін.

Этапы знешнепалітычнага супрацоўніцтва СССР і Германіі 
ў польскім пытанні. Усталяванне агульнасці інтарэсаў паміж СССР і 
Германіяй, а потым знешнепалітычнае супрацоўніцтва абедзвюх дзяржаў у 
польскім пытанні прайшлі ў разгледжаны перыяд (ад красавіка да 28 верас-
ня 1939 г.) некалькі этапаў.

Першы этап (красавік – чэрвень): ад зандажных гутарак у Берліне паміж 
Меракалавым і Вайцзекерам да пачатку нармалізацыі адносін. З ініцыятывай 
іх паляпшэння выступіла нямецкая дыпламатыя, якая лічыла, што існаваўшыя 
ідэалагічныя рознагалоссі не павінны былі перашкаджаць усталяванню нар-
мальных адносін, перш за ўсё ў гандлёва-эканамічнай галіне. Ініцыятыву 
падхапіла Масква, якая вуснамі Молатава заявіла, што эканамічныя адносіны 
павінны развівацца на трывалым палітычным фундаменце. Пасля заяў 
Гітлера аб намерах нападу на Польшчу і атрымання Варшавай гарантый ад 
Вялікабрытаніі і Францыі Сталін апасаўся рашэння польскага крызісу шля-
хам паўтарэння Мюнхена. Таму асновай дзеянняў савецкай дыпламатыі было 
ўмацаванне ў Гітлера ўпэўненасці ў тым, што вайна з Польшчай не прывядзе 
да канфлікту з СССР, а з другога боку – імітацыя зацікаўленасці ў сумесных 
дзеяннях з Францыяй, Вялікабрытаніяй і Польшчай. 

1 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939: wrzesień – grudzień. S. 266–267.
2 Ibid. S. 267.
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Другі этап (4 ліпеня (перше данясенне Астахава ў Маскву аб ананімным 
лісце з германскага МЗС) – 23 жніўня (падпісанне Дагавора аб ненападзе 
паміж СССР і Германіяй)): паглыблены ўзаемны зандаж мэт і намераў савец-
кай і германскай дыпламатыі, накіраваны на збліжэнне пазіцый. Як устанавіла 
савецкая дыпламатыя, першай умовай паляпшэння адносін Берлін лічыў вы-
гаднае яму вырашэнне польскага пытання. Масква аднесла Польшчу на задні 
план сваіх прыярытэтаў, аддаючы перавагу актуальным задачам двухбаковых 
савецка-германскіх адносін: спачатку эканамічнае і культурнае супрацоўніцтва, 
потым Польшча, а затым адносіны да ранейшых савецка-германскіх дагавораў. 
Пры гэтым СССР прапаноўваў праводзіць перагаворы ў Маскве і вырашаць 
вышэйазначаныя пытанні паслядоўна, адно за другім. Пасля таго як агульнасць 
інтарэсаў Савецкага Саюза і Германіі адносна Польшчы была ўсталявана, 
Берлін узамен за абавязацельства Масквы аб ненападзе на Германію прыняў 
савецкую прапанову аб падзеле сфер інтарэсаў ва Усходняй Еўропе і пагадзіўся 
яе аформіць у выглядзе дадатковага сакрэтнага пратакола да Дагавора аб нена-
падзе. Першым пунктам гэтага пагаднення быў запланаваны падзел Польшчы.

Трэці этап (23 жніўня – 1 верасня (напад Германіі на Польшчу)): удаклад-
ненне другога пункта сакрэтнага пратакола адносна ўсталявання дэмаркацый-
най лініі паміж СССР і Германіяй (па ініцыятыве Масквы) пасля іх нападу на 
Польшчу. Галоўнай задачай германскай дыпламатыі было прыцягненне СССР 
да дыпламатычнай і ваеннай падрыхтоўкі сумеснай акцыі супраць Польшчы, 
каб аблегчыць каардынацыю дзеянняў напярэдадні і ў ходзе ваеннага паходу 
на Польшчу. Берлін быў зацікаўлены ў публікацыі любых паведамленняў аб 
блізкасці пазіцый і супрацоўніцтве паміж Германіяй і СССР. Масква, наадва-
рот, жадала захаваць у сакрэце факты супрацоўніцтва і падтрымкі патэнцы-
яльнага агрэсара.

Чацвёрты этап (1–17 верасня (пачатак савецкай ваеннай акцыі супраць 
Польшчы)). Падзеі гэтага адрэзка часу адбываліся на фоне хуткага руху 
нямецкіх войск на ўсход і іх набліжэння да дэмаркацыйнай лініі, усталява-
най сакрэтным пратаколам ад 23 жніўня. Берлін усяляк прыспешваў уваход 
савецкіх войск ва Усходнюю Польшчу і з гэтай мэтай аказваў дыпламатычны 
і ваенны ціск на СССР. Масква ж не спяшалася пачынаць «вызваленчы па-
ход», шукаючы сур’ёзныя прычыны для яго абгрунтавання. Яны былі зной-
дзены ў праблеме ўсходнеславянскіх нацыянальных меншасцей (украінцаў 
і беларусаў), якім нібыта пагражала Германія. Гэта было рашуча адхілена 
Берлінам, які сапраўды не збіраўся прэтэндаваць на савецкую сферу інтарэсаў 
у Польшчы. У рэшце рэшт савецкае кіраўніцтва вынайшла формулу аб пагро-
зе жыццю і маёмасці ўкраінцаў і беларусаў ва ўмовах, калі польская дзяржава 
развальваецца на кавалкі. Адпаведная фармуліроўка, дарэчы, была ўзгоднена 
Сталіным і Молатавым з Шуленбургам напярэдадні таго, як была агалошана 
У. Пацёмкіным у ноце савецкага ўрада.
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Пяты (апошні) этап (17–28 верасня (падпісанне савецка-германскага 
Дагавора аб сяброўстве і мяжы)): каардынацыя вайсковых і дыпламатычных 
дзеянняў Масквы і Берліна, накіраваных на рэалізацыю палажэнняў сакрэтна-
га пратакола (заняцце адпаведных тэрыторый) і карэкціроўку сфер размежа-
вання. У ходзе маскоўскіх перагавораў абедзве дзяржавы адкінулі першапачат-
ковыя намеры захаваць урэзаную этнаграфічную Польшчу і вырашылі цалкам 
падзяліць яе паміж сабой. Пры гэтым Сталін і Молатаў забяспечылі СССР 
найбольш выгадныя межы і не праяўлялі жадання ісці насустрач нямецкім 
партнёрам у прынцыповых пытаннях тэрытарыяльна-палітычнага размежа-
вання з Германіяй. Са свайго боку, Гітлер і Рыбентроп пайшлі на далёкасяж-
ныя, як адразу здавалася, уступкі СССР, разумеючы іх часовы характар. 

Нягледзячы на тое што ў расійскай гістарыяграфіі працягваюцца дыскусіі 
вакол пакта Молатава – Рыбентропа і назіраюцца істотныя разыходжанні ў 
яго ацэнках, шэраг аўтарытэтных даследчыкаў (В. Дашычаў, Н. Лебедзева, 
М. Семірага, М. Нарынскі, С. Случ, А. Чубар’ян і інш.)1 крытычна апісваюць 
курс Сталіна на супрацоўніцтва з нацысцкай Германіяй. У прыватнасці, 
А. Чубар’ян і М. Нарынскі пішуць аб тым, што тактычны выйгрыш савецкага 
кіраўніка ў 1939 г. ператварыўся ў яго стратэгічны пройгрыш у чэрвені 1941 г.2 
Сталін здабыў тэрыторыю, аднаўляючы межы былой Расійскай імперыі, 
але згубіў час і важных заходніх саюзнікаў. Савецкі Саюз перамог тактыч-
на, забяспечыўшы сабе, як здавалася, найбольш выгадныя тэрытарыяльна-
палітычныя інтарэсы на прасторах былой Польшчы і ўсёй Усходняй Еўропы. 
А стратэгічна перамагла Германія, атрымаўшы супольную мяжу са сваёй бу-
дучай ахвярай і як мінімум сяброўскі нейтралітэт СССР на час яе ваенных 
кампаній у Заходняй Еўропе. 

 Сучасная беларуская гістарыяграфія таксама выйшла на высокі на-
вуковы ўзровень даследавання перадваеннага міжнароднага крызісу. Гэта 
дэманструе грунтоўная манаграфія прафесара Гомельскага дзяржаўнага 
ўніверсітэта Р. Р. Лазько «Перад патопам: Еўрапейская палітыка Польшчы. 
1932–1939 гг.» 3. Аўтар паставіў перад сабой няпростую задачу: адысці 

1 Дашичев В. И. Стратегия Гитлера – путь к катастрофе, 1933–1945: Исторические 
очерки, документы и материалы : в 4 т. М., 2005. Т. 1. С. 13 ; Лебедева Н. С. Поль-
ша между Германией и СССР в 1939 году // Война и политика, 1939–1941 / под ред. 
А. О. Чубарьяна. М., 1999. С. 74 ; Семиряга М. И. Указ. соч. ; Случ С. 3. Советско-гер-
манские отношения в ходе польской кампании и вопрос о вступлении СССР во Вто-
рую мировую войну // Славяноведение. 1999. № 6. С. 32–44 ; Яго ж. Советско-гер-
манские отношения в сентябре – декабре 1939 года...

2 Наринский М. М. Указ. соч.  С. 160–161 ; Чубарьян А. О. Советская внешняя по-
литика (1 сентября – конец октября 1939 года) // Война и политика, 1939–1941. С. 10, 
15 ; Яго ж. Канун трагедии. Сталин и международный кризис. Сентябрь 1939 – июнь 
1941 г.  М., 2008. С. 242–245.

3 Лазько Р. Р. Перад патопам...
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ад навязаных стэрэатыпаў і клішэ, крытычна пераасэнсаваць савецкую 
гістарыяграфічную парадыгму асвятлення міжнародных адносін, якая абса-
лютызавала сацыяльна-класавы падыход і ігнаравала ці моцна недаацэньвала 
нацыянальна-дзяржаўныя інтарэсы, паставіўшы ў цэнтр увагі еўрапейскую 
палітыку Польшчы як сферу выяўлення яе нацыянальных інтарэсаў. Р. Лазь-
ко прааналізаваў адносіны польскай дзяржавы з двума яе вялікімі суседзямі – 
Германіяй і Савецкім Саюзам, якія сваёй палітыкай стваралі для гэтай краіны 
сітуацыю геапалітычных «ціскоў». Польская знешняя палітыка і дыплама-
тыя змагаліся за аслабленне гэтых ціскоў, імкнучыся пазбегнуць выбару «або 
з Германіяй, або з СССР», але стаўка на Захад як на трэцюю сілу таксама 
аказалася прайгранай. Гэта абярнулася для краіны вераснёўскай трагедыяй 
1939 г., калі ціскі самкнуліся. Пастаўленыя і вырашаныя даследчыкам зада-
чы ў асвятленні матываў, прычын дзеянняў і наступстваў дыпламатыі вяду-
чых еўрапейскіх дзяржаў і сёння застаюцца ўзорам адлюстравання складаней-
шых праблем міжнародных адносін, да якіх адносіцца пытанне аб узнікненні 
Другой сусветнай вайны.

Канун і пачатак Другой сусветнай вайны характарызаваліся германа-
савецкім узаемадзеяннем. Гэта найбольш яскрава праявілася падчас 
вераснёўскай кампаніі дзвюх дзяржаў супраць Польшчы, але працягвалася 
(асабліва ў эканамічнай галіне) і пазней, аж да нападу нацыстаў на СССР. 
Так званы «дзіўны саюз» двух дыктатараў праіснаваў як мінімум да падзен-
ня Францыі, забяспечваючы Гітлеру надзейны тыл на Усходзе, калі ён мог 
не баяцца вайны на два фронты. Што датычылася ўдзелу краіны Саветаў у 
падзеле польскай дзяржавы, то гэта падзея ў будучым ускладніла адносіны 
паміж СССР і адноўленай Польшчай, а таксама паміж новымі краінамі – 
спадкаемцамі Савецкага Саюза, у тым ліку Рэспублікай Беларусь з аднаго 
боку і Рэспублікай Польшча – з другога.

2.2. Аб рэакцыі Вялікабрытаніі і Францыі  
на ўвядзенне савецкіх войск на тэрыторыю Польшчы

Беларуская гістарыяграфія на раздарожжы. Праблема «далучэння За-
ходняй Беларусі да БССР» ці «ўз’яднання беларускага народа ў адзіную дзяр-
жаву БССР» была і застаецца адной з галоўных падзей найноўшай гісторыі 
нашай краіны і адной з асноўных «гераічных» тэм айчыннай гістарыяграфіі. 
Аднак гэта тэма пакуль не стала ў Беларусі прадметам паглыбленага на-
вуковага вывучэння. Істотнага перагляду ацэнак далучэння, асабліва яго 
знешнепалітычных аспектаў, якія мелі вырашальны ўплыў на ўвесь працэс 
уз’яднання, у гістарычнай палітыцы і афіцыйнай гістарыяграфіі не адбыло-
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ся, хоць гэтага настойліва патрабуе назапашаны і апублікаваны ў апошнія 
дзесяцігоддзі аналітычны і дакументальны матэрыял. Адставанне беларус-
кай гістарыяграфіі ў пераасэнсаванні і пераглядзе вераснёўскай акцыі СССР 
1939 г. асабліва заўважальна на фоне кардынальнай змены гістарыяграфічнай 
парадыгмы ў Польшчы і істотных пераацэнак гэтай акцыі ва Украіне і ў Расіі. 
Можна нават сказаць, што пэўная частка беларускіх гісторыкаў свядома ці 
несвядома застаецца ў рэчышчы трактовак гэтай падзеі, якія склаліся яшчэ 
ў 1940-х гг.1 

Пра гістарызацыю «ўз’яднання Беларусі» ў 1939 г. як адзін з галоўных 
канонаў беларускай савецкай гістарыяграфіі піша нямецкі даследчык 
Р. Лінднэр у кнізе «Гісторыкі і ўлада: нацыятворчы працэс і гістарычная 
палітыка ў Беларусі ХІХ–ХХ ст.». Ён, у прыватнасці, адзначае, што найваж-
нейшыя інтэрпрэтацыйныя схемы ў гэтым, як і ў іншых выпадках, падаваліся 
Масквой. Паводле Р. Лінднэра, фармулёўка пра «ўз’яднанне беларускага на-
рода ў сацыялістычнай беларускай дзяржаве» будавалася на трох стэрэа-
тыпах інтэрпрэтацыі гісторыі: 1) пра «братнія дачыненні» беларускага і 
рус кага народаў; 2) культурныя асаблівасці беларусаў у складзе Польшчы; 
3) гістарычную антыпольскасць Расіі (СССР) і Германіі2. Як заўважае да-
следчык, «нягледзячы на ўсе вонкавыя пагрозы беларуская, як і ўкраінская, 
гісторыя ішла да канчатковага зліцця братніх народаў»3.

У параўнанні з дзясяткамі сур’ёзных даследаванняў, выдадзеных у 
апошнія 15–20 гадоў у Польшчы і Расіі, прысвечаных пачатку Другой су-
светнай вайны, якія сімвалічна канцэнтруюцца вакол пакта Молатава – Ры-
бентропа, у Беларусі няма грунтоўных навуковых распрацовак гэтай тэмы на 
ўзроўні манаграфій, акрамя матэрыялаў юбілейных навуковых канферэнцый, 
што праводзіліся ў гонар 60-й і 70-й гадавін уз’яднання Заходняй Беларусі з 
БССР адпаведна ў 1999 і 2009 гг. Праўда, у апошняе дзесяцігоддзе пэўныя 
зрухі да лепшага ўсё ж адбыліся. Напрыклад, А. Трафімчык у кнізе «1939 год 
і Беларусь: забытая вайна» імкнецца прадставіць беларускі погляд на пача-
так Другой сусветнай вайны, якая пачалася для Беларусі менавіта ў 1939 г., а 
не праз два гады, пасля нападу нацысцкай Германіі на СССР. Аўтар абвяргае 
штампы пра «вызваленчыя» матывы ў палітыцы Савецкага Саюза адносна 

1 Назаўсёды разам: Да 60-годдзя ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР / пад рэд. 
М. П. Касцюка, І. Я. Навуменкі. Мінск, 1999 ; Цярністы шлях уз’яднання: Матэрыя-
лы круглага стала, прысвечанага падзеям 17 верасня 1939 г., які быў праведзены рэ-
дакцыяй часопіса «Беларуская думка» [Электронны рэсурс]. URL: http://krytyka.by/by/
page/talks/historya-navuka-talks/693 (дата звароту: 03.08.2017).

2 Лінднэр Р. Гісторыкі і ўлада: нацыятворчы працэс і гістарычная палітыка ў 
Беларусі ХІХ–ХХ ст. С. 343–344.

3 Там жа. С. 348.



84

Заходняй Беларусі, створаныя савецкай ідэалагічнай машынай1. Аднак пра-
ца А. Трафімчыка напісана ў жанры гістарычнай публіцыстыкі і не змяшчае 
навуковага апарату. Трэба ўзгадаць і зборнікі дакументаў пра вераснёўскія 
падзеі і беларуска-польскія адносіны, што ахопліваюць перыяд ад Рыжскага 
міру да 1956 г.2 Кніга «Польша – Беларусь (1921–1953)» атрымала адмоўную 
ацэнку ў некаторых беларускіх і польскіх гісторыкаў3. Дакументальнае выдан-
не «Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.)» змяш-
чае ў 2-м і 3-м тамах шэраг дакументаў і матэрыялаў пра знешнюю палітыку 
дзяржаў напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны, у тым ліку пра 
міжнародныя аспекты вераснёўскай акцыі СССР, у выніку якой, як вядома, 
Заходняя Беларусь, ці беларуская частка ўсходніх крэсаў Польшчы, была да-
лучана да БССР4. 

Пэўныя, часам істотныя зрухі ў развіцці гістарычных ведаў па азнача-
най праблематыцы адбыліся сярод беларускіх гісторыкаў у пачатку 1990- х гг. 
Гэта праявілася ў найбольш аўтарытэтных акадэмічных і энцыклапедычных 
выданнях («Нарысы гісторыі Беларусі», «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» 
і інш.). Адным з першых вырашальную ролю знешнепалітычнага фактару 
ва ўз’яднанні беларускага народа падкрэсліў аўтар, у тым ліку ў навучаль-
ных дапаможніках для студэнтаў5. На аснове апублікаваных у СССР у кан-
цы 1980-х гг. дакументаў намі паказана ваенна-палітычнае і дыпламатыч-
нае супрацоўніцтва сталінскага і гітлераўскага рэжымаў па падрыхтоўцы 

1 Трафімчык А. 1939 год і Беларусь: забытая вайна. Мінск, 2014.
2 Беларуская нацыя: уз’яднанне. Верасень 1939 г. – чэрвень 1941 г. : зб. дак. і 

матэрыялаў / склад. У. Ф. Ладысеў. Мінск, 2004 ; «Ты з Заходняй, я з Усходняй на-
шай Беларусі…» Верасень 1939 г. – 1956 г. : дак. і матэрыялы : у 2 кн. / пад рэд. 
У. Адамушкі. Мінск, 2009 ; Польша – Беларусь (1921–1953) : сб. док. и материалов /
сост.: А. Н. Вабищевич [и др.]. Минск, 2012.

3 Мельников И. Повторяя идеологические штампы: О проблемах современной бе-
лорусской историографии истории Западной Беларуси межвоенного времени (1921–
1931 гг.) [Электронны рэсурс]. URL: http://www.istpravda.ru/research/7103 (дата зва-
роту: 03.08.2017).

4 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 2–3.
5 Снапкоўскі У. Е. Беларусь у геапалітыцы і дыпламатыі Другой сусветнай вай-

ны // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. 2000. № 2. С. 45–54. 
У гэтай публікацыі зроблена адна з першых спроб у беларускай гістарыяграфіі пера-
гляду ранейшых савецкіх ацэнак міжнародных аспектаў уз’яднання Заходняй Беларусі 
з БССР ; Яго ж. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі : вучэб. дапам. : у 2 ч. Мінск, 
2003–2004. Ч. 2 : Ад канца XVІІІ да пачатку XXI ст. 2004. С. 129–135 ; Яго ж. Бела-
русь в международных отношениях в 1918–1945 гг. // История международных отно-
шений : учеб. пособие : в 4 ч. / Ю. И. Малевич [и др.] / под ред. А. В. Шарапо. Минск, 
2004–211. Ч. 2. 2007. С. 306–379 ; Яго ж. История внешней политики Беларуси. Минск, 
2013. С. 298–302.
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і ажыццяўленні расчлянення Польшчы1. Аўтарскія ацэнкі вераснёўскай 
кампаніі грунтаваліся на высновах і заключэннях Другога з’езда народных 
дэпутатаў СССР, які 24 снежня 1989 г. прыняў пастанову «Аб палітычнай і 
прававой ацэнцы савецка-германскага дагавора аб ненападзе ад 1939 г.».

Польскую гістарыяграфічную канцэпцыю Другой сусветнай вайны сцісла 
выклаў Першы сакратар Пасольства Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Бе-
ларусь Марыян Семаковіч у прывітанні да ўдзельнікаў міжнароднай навуко-
вай канферэнцыі ў Мінску, прысвечанай 60-годдзю перамогі над фашызмам 
(красавік 2005 г.). Адзначыў ён і «ўступленне войскаў СССР ва Усходнюю Поль-
шчу» ў адпаведнасці з пактам Молатава – Рыбентропа, і жорсткія рэпрэсіі, якія 
разгарнуліся пасля разгрому Польшчы на абодвух баках мяжы, што падзяліла 
дзве таталітарныя дзяржавы, і малавядомую ў Беларусі трагедыю, якая разгарну-
лася на землях Усходняй Польшчы пад савецкай акупацыяй2. Польскі дыпламат 
сказаў: «Мы з жалем павінны канстатаваць, што гісторыя Другой сусветнай вай-
ны ў Беларусі ўспрымаецца выключна ў катэгорыях барацьбы дабра і зла, вайны 
народаў СССР з гітлераўскім Трэцім рэйхам і яго сатэлітамі, і нічога пасярэдзіне. 
Калі мы хочам зразумець сапраўдны сэнс той вайны, мы павінны звярнуцца не 
толькі да гісторыі фашызму, але і да гісторыі камунізму. Тут трэба прыгадаць 
шматмільённыя ахвяры прымусовай калектывізацыі і штучна выкліканага го-
ладу ва Украіне, або таксама ахвяры рэпрэсій 1930- х гг. – іх магілы знаходзяц-
ца тут недалёка, у Курапатах». Характэрна, што М. Семаковіч таксама адзначыў 
600 тыс. вайскоўцаў Чырвонай арміі, «загінуўшых пры вызваленні Польшчы»3.

Перагляд савецкіх гістарыяграфічных канонаў уз’яднання Заходняй 
Беларусі з БССР пачаўся сярод большасці беларускіх гісторыкаў у 1990-я гг. 
Частка аўтараў засталася на ранейшых метадалагічных і фактаграфічных 
пазіцыях. Гэтаму паспрыяла адпаведная атмасфера ў грамадстве і навуко-
вым асяроддзі, што склалася ў другой палове 1990-х гг., калі сталі вяртацца 
савецкія трактоўкі найноўшай гісторыі Беларусі4.

1 Снапкоўскі У. Вераснёўская акцыя 1939 г. Савецкага Саюза супраць Польшчы 
ў беларускай гістарыяграфіі // Białoruś – Polska: Przeszłość i terażniejszość / pod red. 
M. S. Wolańskiego i G. Tokarza. Wrocław, 2008. S. 33–41 ; Яго ж. Аб міжнароднай 
рэакцыі на савецкую ваенную акцыю супраць Польшчы 17 верасня 1939 г. // Бела-
русь – Польшча: два дзесяцігоддзі міждзяржаўных адносін : матэрыялы беларус.-пол.
круглага стала / рэдкал.: В. Г. Шадурскі (навук. рэд.) [і інш.]. Мінск, 2010. С. 53–62.

2 Вітанне Першага сакратара Пасольства Рэспублікі Польшча ў Рэспубліцы Бе-
ларусь М. Семаковіча // Великая Победа: героизм и подвиг народов : материалы меж-
дунар. науч. конф., Минск, 28–29 апр. 2005 г. : в 2 т. / отв. ред. А. М. Литвин. Минск, 
2006. Т. 1. С. 10.

3 Там жа. С. 11.
4 Мельников И. Указ. соч. ; Смалянчук А. Верасень 1939 г. у савецкай і беларус-

кай гістарыяграфіі // Гіст. альм. Т. 3. 2000. С. 77–88 ; Восень 1939 года ў гістарычнай 
традыцыі і вуснай гісторыі  [Электронны рэсурс]. URL: http://www.nashapamiac.org/
docs/1939_zbornik_2014.pdf (дата звароту: 03.08.2017).
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У пачатку XXI ст. беларускія гісторыкі пайшлі далей у даследаван-
нях і ацэнках аналізуемай тэмы, паказваючы вырашальнае значэнне 
знешнепалітычнага фактару, перш за ўсё савецка-германскага супрацоўніцтва 
ў справе падрыхтоўкі і падзелу Польшчы, палітыкі саветызацыі і рэпрэсій на 
далучаных заходнебеларускіх землях, парушэнняў і фальсіфікацый у час вы-
барчых кампаній 1939–1940 гг., больш высокага ў параўнанні з БССР узроўню 
жыцця беларусаў у Польшчы1. Гэты відавочны прагрэс у даследаванні тэмы 
на ўзроўні абагульняючых прац выявіў, аднак, і такі істотны прагал беларус-
кай гістарыяграфіі, як адсутнасць манаграфічных публікацый аб працэсе да-
лучэння, хоць архіўных матэрыялаў у Беларусі па гэтай тэме дастаткова.

Ацэнкі і падыходы беларускіх і польскіх гісторыкаў да падзей 17 верас-
ня 1939 г., нягледзячы на розніцу ў тэрміналогіі, будуць і далей збліжацца. 
У Польшчы гэта дата не разглядаецца з палітычных пазіцый, з яе не робяц-
ца палітычныя высновы аб пераглядзе меж, як таго асцерагаюцца некаторыя 
беларускія гісторыкі. Яна мае выключна гістарычны характар. Што ж даты-
чыцца айчынных навукоўцаў і звычайных грамадзян, то ім належыць памя-
таць, што нацыянальнае свята ўз’яднання Беларусі асацыіруецца ў суседняй 
дзяржаве з нацыянальнай трагедыяй.

Першыя паведамленні ў Парыж і Лондан аб савецкай інтэрвенцыі 
ў Польшчу. Як адзначалася вышэй, Сталін максімальна адцягваў пачатак 
інтэрвенцыі ў Польшчу, шукаючы зручных прычын для апраўдання сваіх 
дзеянняў. Ён асцерагаўся, што занадта ранняе ўступленне можа ўскладніць 
адносіны з Францыяй і Вялікабрытаніяй, прытым не столькі на палітычным 
узроўні, колькі ў выглядзе негатыўнай рэакцыі грамадскай думкі гэтых краін. 
Каб не абмяжоўваць сабе прасторы для манеўру, СССР імкнуўся пазбегнуць 
сітуацыі, калі б яго маглі назваць агрэсарам. І гэту тактычную лінію Сталін, 
на думку С. Дэмбскага, рэалізаваў вельмі эфектыўна2.

Для польскага ўрада і Вярхоўнага галоўнакамандавання ўзброенымі 
сіламі ўварванне Чырвонай арміі стала поўнай нечаканасцю, нягледзячы на 
стратэгічныя канцэпцыі абароны краіны ад нападу з захаду і ўсходу, якія былі 
распрацаваны яшчэ пры Пілсудскім3. Лічачы, што савецкія войскі ўваходзяць, 
каб не дазволіць вермахту акупаваць значную частку краіны, і зыходзячы з 
таго, што вайна на два фронты немагчыма, польскае кіраўніцтва вырашы-
ла змагацца толькі супраць Германіі. Армія, як правіла, выконвала загад 
Вярхоўнага галоўнакамандуючага Э. Рыдз-Сміглага не весці баявых дзеянняў 

1 Вялікі А. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР: міжнародна-прававы аспект 
(1939–1945 гг.) // Гіст.-археал. зб. Вып. 30. Мінск, 2015. С. 193–203.

2 Дембский С. Указ. соч. С. 194.
3 Матэрскі В. Савецкая агрэсія 17 верасня 1939 г. у кантэксце дактрыны бяспекі 

міжваеннай Польшчы [Электронны рэсурс] // Аrche – Пачатак. 2015. № 5. С. 56–73. 
URL: https://arche.by/item/5880 (дата звароту: 03.08.2017).
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з Чырвонай арміяй, за выключэннем выпадкаў раззбраення польскіх аддзелаў. 
Ставілася задача вывесці як мага больш салдат і афіцэраў за мяжу для праця-
гу барацьбы з агрэсарамі.

Нягледзячы на тое што 3 верасня Вялікабрытанія і Францыя абвясцілі вай-
ну Германіі, яны не збіраліся ўсур’ёз выконваць свае саюзніцкія абавязацель-
ствы. На нарадзе ў г. Абэвіль (Францыя) Вышэйшы ваенны савет саюзнікаў, 
якому быў вядомы змест сакрэтнага пратакола да пакта Молатава – Рыбен-
тропа, канстатаваў, што Польшча ўжо прайграла вайну з Германіяй. У сувязі 
з гэтым 12 верасня савет прыняў рашэнне, што ў 1939 г. на Заходнім фрон-
це не будуць праводзіцца наступальныя аперацыі супраць Трэцяга рэйха для 
дапамогі Польшчы1.

Расійская даследчыца савецка-польскіх і міжнародных адносін перыяду 
Другой сусветнай вайны Н. Лебедзева слушна канстатуе, што інтэрвенцыя 
савецкіх войск у суседнюю дзяржаву выклікала шок на Захадзе. Гэта падзея 
стала прадметам дыскусій у парламентах, на пасяджэннях урадаў і ў дыплама-
тычных колах; у еўрапейскай і амерыканскай прэсе з’явілася шмат публікацый 
на адпаведную тэму. Савецкі Саюз абвінавачваўся ў інтэрвенцыі і агрэсіі, што 
звязвалася з агульным характарам і сутнасцю савецкага рэжыму, расійска-
савецкімі імперскімі традыцыямі і амбіцыямі2.

Польскі гісторык M. Корнат адзначае, што стратэгічнае значэнне 
інтэрвенцыі Савецкага Саюза супраць Польшчы 17 верасня 1939 г. аказала-
ся вельмі сур’ёзным з усіх бакоў. У заходніх сталіцах пад уздзеяннем пер-
шых уражанняў ад савецкай акцыі не хапіла часу на глыбокі аналіз здзейс-
неных падзей. Яны адбываліся занадта хутка, да таго ж польскае пытанне ў 
сталіцах заходніх дзяржаў, гарантаў незалежнасці Польшчы, не было прыя-
рытэтным. Нягледзячы на гэта атака Чырвонай арміі на Польшчу 17 верас-
ня выклікала значны рэзананс у еўрапейскіх сталіцах3. Яшчэ адзін польскі 
даследчык А. Главацкі піша: «Для польскіх улад і для міжнароднай грамад-
скай думкі напад СССР стаў вялікай нечаканасцю. Ён азначаў радыкальную 
змену ваеннай сітуацыі ў Польшчы і страту палякамі магчымасці працягваць 
супраціўленне»4.

Інфармацыя аб уступленні савецкіх войск у Польшчу дайшла да Парыжа і 
Лондана адразу ж – 17 верасня 1939 г. Міністэрства замежных спраў Францыі 

1 Гловацкий А. Указ. соч. С. 231. 
2 Lebiediewa N. Wrzesień 1939 r.: Polska między Niemcami a Związkiem Radzieckim // 

Kryzys 1939 roku w interpretacjach polskich i rosyjskich historyków / pod red. S. Dębskiego 
i M. Narinskiego. Warszawa, 2009. S. 457.

3 Kornat M. Agresja 17 września 1939 i jej konsekwencje w polіtyce europejskiej // 
Radziecka agresja 17 września 1939 r. i jej skutki dla mieszkańców ziem północno-
wschodnich II Rzeczypospolitej. Studia i materiały / pod red. M. Gnatowskiego. Białystok, 
2000. S. 46.

4 Гловацкий А. Указ. соч. С. 234.
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атрымала тэлеграму ад свайго пасла ў Польшчы Л. Ноэля, дзе гаварылася, што 
«савецкая агрэсія робіць становішча Польшчы безнадзейным», нягледзячы на 
працяг барацьбы з Германіяй. Ноэль паведамляў, што польскі міністр замеж-
ных спраў Ю. Бек выказаў пажаданне, каб урады Францыі і Вялікабрытаніі 
выразілі пратэст савецкаму ўраду1.

Аб агрэсіі СССР супраць Польшчы французскае МЗС праінфармаваў і 
польскі пасол у Парыжы У. Лукасевіч. Ва ўручанай ім ноце гаварылася, што 
польскі ўрад чакае ад саюзнага французскага ўрада «катэгарычнага пратэсту су-
праць агрэсіі Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік». Польскія гісторыкі 
гэта пажаданне ацэньваюць як «мінімалісцкую па сваёй сутнасці просьбу», 
якая была дапоўнена не маючым прававых падстаў зваротам, што «польскі ўрад 
пакідае за сабой магчымасць патрабавання таго, каб яго саюзнікі выканалі абавя-
зацельствы, вынікаючыя з дагавораў, што застаюцца ў сіле»2. Аднак саюзнікі гэ-
тых абавязацельстваў выконваць не збіраліся. Яны не распаўсюджвалі гарантыі, 
дадзеныя Польшчы, на выпадак парушэння яе цэласнасці з боку СССР і адверглі 
спробы Варшавы падштурхнуць іх да разрыву адносін з Масквой, каб не кінуць 
тую ў абдымкі рэйха. У ноце Лукасевіча польскі ўрад зандзіраваў магчымасць 
абвяшчэння стану вайны з СССР, аднак яму было ўказана, што гэта паставіла б 
у выключна цяжкае становішча Парыж і Лондан, якія хацелі пазбегнуць скла-
данасцей і не маглі пайсці ўслед за Варшавай3.

Польскі пасол у Лондане Э. Рачынскі атрымаў першую інфармацыю аб 
інтэрвенцыі СССР 17 верасня раніцай а 7.30 ад карэспандэнта польскага аген-
цтва «ПАТ» у Лондане Літаўэра, г. зн. не па польскіх дыпламатычных кана-
лах, якія тады працавалі вельмі дрэнна, а з друку. У той жа самы час міністр 
замежных спраў Ю. Бек праінфармаваў брытанскага пасла ў Польшчы Г. Ке-
нарда аб пераходзе мяжы савецкімі войскамі. Гэта інфармацыя была атрыма-
на ў Лондане а 12.45 па мясцовым часе4.

А 14-й гадзіне ў Лондане атрымалі змест ноты ад брытанскага пасла 
ў Маскве У. Сідса, зачытанай намеснікам наркама замежных спраў СССР 
У. Пацёмкіным польскаму паслу ў Маскве У. Гжыбоўскаму раніцай 17 ве-
расня, копіі якой наркам замежных спраў СССР В. Молатаў загадаў раза-
слаць дыпламатычным прадстаўніцтвам замежных дзяржаў, акрэдытаваных 
у Маскве5. У сваёй тэлеграме У. Сідс выказаў думку, што эвентуальнае аб-

1 Michowicz W. Dyplomacja polska w walce o zachowanie ciągłości Państwa Polskiego 
(wrzesień 1939 – czerwiec 1940) // Historia dyplomacji polskiej : w 5 t. / In-t Historii PAN ; 
kom. red.: G. Labuda (przewodn.) [i in.]. Warszawa, 1982–1999. T. 5 : 1939–1945 / pod red. 
W. Michowicza. 1999. S. 132.

2 Ibid.
3 Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 2. Док. № 612. С. 108–109.
4 Łojek J. (Leopold Jerzewski). Agresja 17 września 1939. Studium aspektów 

politycznych. Warszawa, 1990. S. 114.
5 Ibid. S. 115.
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вяшчэнне вайны Савецкаму Саюзу не прынесла б Вялікабрытаніі ніякай 
карысці1. 

Другую тэлеграму Г. Кенард выслаў з польскага мястэчка Кут (недалё-
ка ад мяжы з Румыніяй) а 14.15, яна была атрымана ў Форын Офісе а 15.30. 
У ёй апісваліся акалічнасці, звязаныя са спробамі У. Пацёмкіна ўручыць ноту 
В. Молатава паслу У. Гжыбоўскаму, які, як вядома, катэгарычна адмовіўся яе 
прымаць. У прыватнасці, Г. Кенард пісаў, што ў час размовы польскі пасол 
запратэставаў супраць саюзу СССР з непрыяцелем славянскіх народаў, што 
энергічна аспрэчваў У. Пацёмкін, кажучы, што такога саюзу не існуе2. 

У пасляабедзенны час 17 верасня пасол Э. Рачынскі перадаў намесніку 
намесніка Дзяржаўнага сакратара брытанскага МЗС афіцыйнае паведамлен-
не аб уварванні Чырвонай арміі на тэрыторыю Польшчы. У адрозненне ад 
«мінімалісцкага» і невыразнага звароту, што змяшчаўся ў ноце Лукасевіча, 
Рачынскі адразу ж спаслаўся на арт. 1-в тайнага пратакола да польска-бры-
танскага дагавора ад 25 жніўня 1939 г. і выказаў думку, што паводле польскай 
інтэрпрэтацыі абавязак кансультацый у выпадку агрэсіі з боку «еўрапейскай 
дзяржавы іншай, чым Германія» датычыцца СССР, а не Італіі, як лічылі 
англічане3. 

А 2.00 ночы з 17 на 18 верасня да польскага пасольства ў Лондане дайшла 
тэлеграма міністра Ю. Бека, накіраваная праз Бухарэст. Інфармуючы пра раз-
мову Гжыбоўскага з Пацёмкіным, міністр замежных спраў ухваліў пазіцыю 
пасла і парэкамендаваў яму пакінуць Маскву. У тэлеграме даволі незвы-
чайным спосабам была сфармулявана пазіцыя кіраўніцтва Польшчы аднос-
на савецкай акцыі. Гаварылася аб тым, што польскі ўрад, дзейнічаючы на 
тэрыторыі Польшчы, «выказаў пратэст супраць савецкай інсінуацыі. Нашы 
пагранічныя часткі аказалі супраціўленне інвазіі. Прашу паведаміць указана-
му ўраду, што мы чакаем рашучага пратэсту саюзнікаў супраць нападу. Мы 
пакідаем за сабой права на далейшыя польскія патрабаванні, вынікаючыя з 
існуючых пагадненняў»4. 

Е. Лоек (Л. Яжэўскі), які адным з першых у Польшчы (у 1990 г.) выдаў 
кнігу аб палітычных аспектах нападу СССР, ацэньваючы гэту тэлеграму 
Ю. Бека, адзначае, што яна дасягнула вяршыні палітычнай няяснасці. Што 
азначаў «пратэст супраць савецкай інвазіі», г. зн. супраць сцвярджэння ноты 
савецкага ўрада, што польская дзяржава перастала існаваць? Паводле Е. Ло-
ека, азначэнне «інвазія» майстэрскім спосабам замяняла тэрмін «агрэсія», 
значыўшы нібыта тое ж самае, але не ствараючы ўражання, што Польшча ака-
залася ў стане вайны з СССР. Таму ні Рачынскі, ні Лукасевіч не змаглі рас-
тлумачыць сваім партнёрам, ці паведамляе польскі ўрад саюзнікам пра стан 

1 Michowicz W. Op. cit. S. 132.
2 Łojek J. Op. cit. S. 116.
3 Ibid. ; Michowicz W. Op. cit. S. 132.
4 Łojek J. Op. cit.  S. 117.
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вайны паміж Польшчай і СССР, ці робіць нешта іншае, а калі так, то што кан-
крэтна. Наступныя пытанні, якія ставіць польскі гісторык у сувязі з дэпешай 
Бека ад 18 верасня: На якой падставе саюзнікі павінны былі выказаць «ра-
шучы пратэст» у Маскве, калі польскі ўрад пакінуў тэрыторыю сваёй дзяр-
жавы, не абвясціўшы стану вайны з СССР? Што такі пратэст мог даць поль-
скай справе ў будучым?

Ноты польскіх паслоў урадам Вялікабрытаніі і Францыі. Раніцай 
18 верасня пасол Рачынскі сустрэўся ў Форын Офісе з намеснікам Дзяржаў-
нага сакратара А. Кадаганам і міністрам замежных спраў Э. Галіфаксам і 
ўручыў ім ноту. Амаль адначасова пасол Лукасевіч уручыў прэм’ер-міністру 
Францыі Эдуарду Даладзье аналагічны дакумент. Нота паведамляла, што 
раніцай 17 верасня СССР ажыццявіў агрэсію супраць Польшчы, у сувязі з 
чым польскі ўрад чакае ад урада Яго Каралеўскай Вялікасці «рашучага пра-
тэсту супраць агрэсіі СССР»1.

Такім чынам, Польшча дамагалася ад саюзнікаў толькі «пратэсту», што 
вынікала з вышэйцытаванай інструкцыі Бека. Зразумела, што на больш ра-
шучыя дзеянні Францыі і Вялікабрытаніі цяжка было разлічваць, аднак, як 
сцвярджае крытычна настроены да пазіцыі тагачаснага польскага кіраўніцтва 
Е. Лоек, самы просты дыпламатычны інстынкт павінен быў схіліць Рачын-
скага і Лукасевіча без аглядкі на інструкцыі Бека на такую фармулёўку ноты, 
каб у выпадку адпаведнага развіцця сітуацыі можна было пашырыць яе сэнс2.

Аднак польская нота змяшчала адну фармулёўку, якая сапраўды 
занепакоіла англічан і, можна меркаваць, французаў, хоць пазіцыя апошніх 
адносна савецкай акцыі супраць Польшчы аказалася больш прыхільнай да 
палякаў. Гэта фармулёўка выглядала наступным чынам: «Урад Польшчы 
захоўвае за сабой права звярнуцца да абавязацельстваў, вынікаючых для 
яго саюзнікаў з дзеючых міжнародных пагадненняў». У сувязі з арт. 1 саюз-
нага дагавора паміж Польшчай і Вялікабрытаніяй ад 25 жніўня брытанскі 
ўрад фармальна быў абавязаны абвясціць вайну СССР, калі б такі стан вайны 
польскі ўрад абвясціў Савецкаму Саюзу. 

Якая ж была рэакцыя брытанскай дыпламатыі на ноту пасла Рачын-
скага? Міністр замежных спраў Галіфакс выказаў як сваё разуменне поль-
скага патрабавання дыпламатычнага пратэсту ў Маскве, так і негатыўнае 
стаўленне адносна фармулёўкі ноты, у якой польскі ўрад пакідаў за сабой 
права звароту да абавязацельстваў, узятых саюзнікамі. Спасылаючыся на тай-
ны польска-брытанскі пратакол, Галіфакс падкрэсліў, што абавязацельствы 
Вялікабрытаніі датычацца толькі нападу з боку Германіі. Адносна савецкай 
агрэсіі ён сказаў, што англічане маюць свабоду прыняцця рашэння аб тым, 

1 Łojek J. Op. cit. S. 117.
2 Ibid. S. 117–118.
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абвяшчаць вайну СССР ці не. Міністр таксама дадаў, што, на яго думку, усе 
брытанскія рашэнні павінны быць падпарадкаваны галоўнай мэце – перамо-
зе над Германіяй.

18 верасня раніцай, напярэдадні прыбыцця ў Форын Офіс Рачынскага, 
Галіфакс і Кадаган мелі пад рукой новую тэлеграму пасла Сідса з Масквы, 
атрыманую ў Лондане 17 верасня позна вечарам. Сідс лічыў, што брытанскі 
ўрад мае выбар толькі паміж дзвюма крайнасцямі: абвяшчэннем вайны 
СССР ці ўтрыманнем з Масквой нармальных дыпламатычных адносін, не 
звярта ючы ўвагі на савецкія дзеянні супраць Польшчы. Пасол пісаў: «Не 
бачу, якую карысць нам магла б прынесці вайна з Савецкім Саюзам, хоць я 
асабіста быў бы вельмі рады, маючы магчымасць паведаміць аб ёй сп. Мо-
латаву». З другога боку, Сідс сцвярджаў, што савецкая агрэсія супраць Поль-
шчы можа прынесці саюзнікам нават пэўныя выгады, паколькі акупацыя 
польскіх зямель Чырвонай арміяй вымусіць да ўтрымання яе сіл у высокай 
баяздольнасці, прывядзе да большага ўжывання харчавання і паліва, чым у 
мірны час, што абмяжуе нямецкія надзеі на атрыманне з СССР ваеннага аб-
сталявання ці харчавання1.

Увечары 17 і ўначы з 17 на 18 верасня паміж Лонданам і Парыжам 
адбываліся тэлефонныя кансультацыі адносна рэакцыі на ўваход савецкіх 
войск у Польшчу. Абодва міністэрствы замежных спраў замест пратэсту су-
праць агрэсіі абмежаваліся накіраваннем просьб у Маскву (у нотах і размо-
вах з савецкімі пасламі) аб тлумачэнні матываў савецкай акцыі ад 17 верасня 
і ўдакладненні савецкай пазіцыі адносна сітуацыі ў Еўропе. Аднак уруча ючы 
афіцыйную ноту, французскі павераны ў справах Ж. Паяр звярнуў увагу на 
тое, што ўваходжанне Чырвонай арміі ў Польшчу «з цяжкасцю» стасуецца 
з савецкай дэкларацыяй аб захаванні нейтральных адносін паміж Францы-
яй і СССР2.

Англічане палічылі, што найлепшым чынам будзе ўвогуле не рэагаваць 
на афіцыйную савецкую ноту ад 17 верасня. Яны абмежаваліся незвычай-
на асцярожным паведамленнем брытанскага ўрада, апублікаваным 19 ве-
расня ў штотыднёвіку «The Times»: «Брытанскі ўрад разгледзеў сітуацыю, 
якая ўзнікла пасля нападу на Польшчу, арганізаванага савецкім урадам. На-
пад, здзейснены на саюзніка Вялікабрытаніі ў момант, калі ён быў аслаблены 
пераўзыходзячымі нямецкімі сіламі, нельга, на думку ўрада Яго Каралеўскай 
Высокасці, апраўдаць аргументамі, вылучанымі савецкім урадам. Поўнае 
значэнне гэтых падзей яшчэ нельга ацаніць, аднак урад Яго Каралеўскай 
Высокасці карыстаецца выпадкам, каб пацвердзіць, што нішто з таго, што ад-
былося, ніякім чынам не зменіць рашучасць урада Яго Каралеўскай Высокасці 
пры поўнай падтрымцы ўсёй краіны выканаць свае абавязацельствы адносна 

1 Łojek J. Op. cit. S. 119.
2 Michowicz W. Op. cit. S. 133.
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Польшчы і наступнага вядзення вайны для дасягнення сваіх мэт»1. Як адзна-
чае польскі гісторык Я. Цябінка, гэта паведамленне было вельмі асцярожным 
у асуджэнні савецкай агрэсіі, у ім цалкам адсутнічалі спасылкі на непаруш-
насць польскіх меж.

Хоць польская дыпламатыя інфармавала саюзнікаў аб узнікненні 
становішча вайны паміж Польшчай і СССР, савецкая інтэрвенцыя не была 
ўспрынята сусветнай грамадскасцю і заходнімі дзяржавамі як пачатак чар-
говай вайны. Няяснасць наконт сапраўднай прыроды германа-савецкага 
супрацоўніцтва ў польскім пытанні абавязвала французскую і англійскую 
дыпламатыю праяўляць вялікую асцярожнасць у выпрацоўцы пазіцыі ў спра-
ве далейшага развіцця адносін з Масквой. У выніку абодва саюзнікі Польшчы 
выбралі тактыку, каб не штурхаць Саветы ў абдымкі Германіі. На прадбачанні 
такой пазіцыі будаваліся разлікі Сталіна, які мог манеўраваць паміж рэйхам 
і заходнімі дзяржавамі ў адпаведнасці са сваім вобразам мыслення. 7 верас-
ня савецкі лідар заявіў кіраўніцтву Камінтэрна: ліквідацыя Польшчы азнача-
ла б, што «адной буржуазнай фашысцкай дзяржавай стала б менш», і ў выніку 
яе разгрому сацыялізм распаўсюдзіўся б на новыя тэрыторыі і насельніцтва2.

Надзеі абодвух польскіх паслоў (у Парыжы і Лондане) на адкрытае высту-
пленне сваіх саюзнікаў на баку Польшчы не ўлічвалі зусім іншых інтарэсаў 
Францыі і Вялікабрытаніі. Два саюзныя Польшчы ўрады імкнуліся не зрабіць 
ніводнага кроку, які б мог прывесці да антаганізму з Масквой, лічачы, што 
ў будучым СССР можа перайсці ў антыгерманскі лагер. Гэта даволі выразна 
вынікала як мінімум з рэакцыі Даладзье на інфармацыю французскага пасоль-
ства ў Маскве напярэдадні 17 верасня аб магчымасці выкарыстання нацыя-
нальнага пытання для заняцця Савецкім Саюзам усходніх тэрыторый Поль-
шчы. Прэм’ер пісаў, што важна «не закрываць сабе ніводнай дарогі, нават 
акружной, якія застаюцца перад Расіяй адкрытымі, і не зрываць ніводнага з 
існуючых кантактаў да тых часоў, пакуль СССР па ўласнай волі не зойме мес-
ца ў супрацьлеглым лагеры»3.

Асцярожная пазіцыя Францыі. Аб рэакцыі французскага ўрада 
на ўваход савецкіх войск у Польшчу і планах Савецкага Саюза адносна 
Віленшчыны паведамляла данясенне пасланніка Літвы ў Францыі П. Клімаса 
міністру замежных спраў Літвы Ю. Урбшысу ад 19 верасня. Спасылаючыся на 
размову з паўпрэдам СССР у Францыі Я. Сурыцам аб яго сустрэчы з прэм’ер-
міністрам Э. Даладзье, што адбылася вечарам 18 верасня, Клімас пісаў, што 
пасля зачытання Сурыцам ноты В. Молатава Даладзье «был опечален, однако 
не раздражен, был спокоен и тверд». Ён сказаў, што сітуацыя вельмі сур’ёзная 

1 Tebinka J. Polityka brytyjska wobec problemu granicy polsko-radzieckiej 1939–1945. 
Warszawa, 1998. S. 68–69.

2 Коминтерн и Вторая мировая война : в 2 ч. / ред.: К. Андерсон, А. Чубарьян. М., 
1994. Ч. 1 (до 22 июня 1941 г.). С. 11.

3 Michowicz W. Op. cit. S. 133.
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і што ў дзеяннях Масквы, якія «ўразілі ўсіх», ён бачыць відавочную супярэч-
насць з раней абвешчаным СССР нейтралітэтам. Асабліва яго цікавіла пы-
танне аб супрацоўніцтве Савецкага Саюза і Германіі ў польскіх справах, у 
прыватнасці «был ли этот поход русских согласован с немцами, или он со-
стоялся спонтанно, из-за новых обстоятельств. Потом спросил дополнитель-
но, идет ли Москва заодно с Берлином в разрешении проблем мира и войны». 
Савецкі дыпламат выказаў пазіцыю савецкага ўрада, як яе разумеў, а для да-
кладнага адказу абяцаў запытаць Маскву. Клімас запытаў Сурыца, што Расія 
(СССР) збіраецца рабіць з занятымі тэрыторыямі і дзе закончыцца пратэкцыя 
Чырвонай арміі беларусам і ўкраінцам. Апошні адказаў толькі, што, магчы-
ма, прыйдзецца арганізаваць рэферэндум1. Як вядома, праведзеныя па сцэ-
нары палітбюро ЦК ВКП(б) народныя сходы Заходняй Беларусі і Заходняй 
Украіны выказаліся за далучэнне да БССР і УССР адпаведна.

20 верасня П. Клімас накіраваў сакрэтнае данясенне Урбшысу аб размо-
ве з начальнікам Кабінета міністраў Францыі Р. Кулондрам, у якім літоўскі 
пасланнік выказаў думку, што рускія, хутчэй за ўсё, зоймуць тэрыторыі на 
ўсход ад лініі Керзана. Аднак паколькі гэта лінія заканчвалася там, дзе Буг пе-
расякае мяжу Аўстрыі, на поўнач ад Львова, маглі ўзнікнуць спрэчкі паміж 
рускімі і немцамі з-за размешчаных нафтавых радовішчаў. У ходзе размовы 
ў Кулондра ўзнікла ідэя выкарыстаць факт выключнай адказнасці Польшчы 
за тэрыторыі паміж лініяй Керзана і лініяй Рыжскага дагавора, каб зняць з 
Францыі і Вялікабрытаніі адказнасць за бяздзеянне адносна ўваходу савецкіх 
войск у Польшчу. Паводле Клімаса, яна была сфармулявана так: «...crime 
(преступление) России ограничивается той территорией, за которую англи-
чане и французы никогда не давали голову на отсечение, и лишь поляки взя-
ли на себя ответственность (акт 15.03.1923 с упомянутой оговоркой от име-
ни Польши подписал Замойский). Таким образом, вышло бы, что lа guerre 
continue sans rompre avec la Russie… (франц. «вайна працягваецца без раз-
рыву з Расіяй». – У. С.)»2. У выніку Францыя і Вялікабрытанія былі схільны 
прыняць выхад СССР на лінію Керзана і ўключэнне ў яго склад этнічных 
беларускіх і ўкраінскіх зямель і адмовіцца ад прызнання рыжскай мяжы. 

26 верасня Клімас паведаміў Урбшысу аб размове з намеснікам міністра за-
межных спраў Францыі Шампецье дэ Рыбам, які выглядаў спакойным, нягле-
дзячы на дзеянні СССР. Літоўскі пасланнік таксама заўважыў, што становішча 
стабілізуецца, «не нанося вреда действиям союзников и не принеся пользы 
целям Германии... Акция русских сама по себе вовлекает их в будущее пере-
устройство Европы, чего Советы настоятельно добиваются и из-за чего они чув-
ствовали себя “обиженными” в Мюнхене, где пострадал их престиж»3. 

1 СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Т. 1. С. 191–192.
2 Там жа. С. 194–196.
3 Там жа.
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На Захадзе з аблягчэннем было ўспрынята рашэнне Масквы аб адмове 
далучэння да СССР абласцей цэнтральнай Польшчы, што першапачаткова 
было прадугледжана сакрэтным пратаколам да пакта Молатава – Рыбентропа. 
Французскі пасол у Маскве П. Наджыяр падкрэсліваў нават мудрасць савец-
кага ўрада, які здолеў знайсці майстэрскае вырашэнне пытання аб Заходняй 
Украіне і Заходняй Беларусі і ўстрымацца ад далучэння тэрыторый, заселе-
ных пераважна палякамі1.

Згодніцкая пазіцыя Лондана. Савецкая акцыя выклікала абурэнне пе-
раважнай большасці брытанскай грамадскай думкі, чаму адпавядала асу-
джальная танальнасць найбольш уплывовых СМІ. Нават прадстаўнікі ле-
вых сіл, ідэалізуючых савецкую рэчаіснасць, як, напрыклад, Беатрыс Веб, 
з абурэннем успрынялі дзеянні І. Сталіна. У час дэбатаў у палаце абшчын 
20 верасня прадстаўнікі кансерватыўнай, лейбарысцкай і ліберальнай пар-
тый асуджалі савецкую акцыю. З гэтага агульнага фронту асуджэння былі 
толькі два выключэнні: адзіны ў палаце абшчын камуніст У. Галахер і кан-
серватар, прыхільнік У. Чэрчыля Р. Бузбі, якія апраўдвалі прэтэнзіі СССР да 
ўсходніх тэрыторый Польшчы. На старонках «Sunday Express» тое ж самае 
зрабіў 24 верасня 1939 г. былы прэм’ер-міністр Д. Лойд Джорж, які пісаў аб 
«мірным маршы» Чырвонай арміі і вызваленні нацыянальных меншасцей ад 
прыгнёту «польскіх паноў»2. 

Брытанскі прэм’ер-міністр Н. Чэмберлен у заяве ў палаце абшчын 18 ве-
расня сцвярджаў, што савецкая акцыя не была нечаканай, аднак пакуль 
заўчасна ацэньваць яе матывы. Ён таксама выказаў упэўненасць, што заходнія 
саюзнікі не забудуць сваіх абавязацельстваў адносна Польшчы. За словамі 
крытыкі, аднак, не ішлі канкрэтныя палітычныя дзеянні Вялікабрытаніі, не 
кажучы ўжо аб ваенных3. Пасольству Польшчы ў Лондане ўжо было вядома, 
што спроба пашырэння саюзных абавязацельстваў Вялікабрытаніі ў выпад-
ку агрэсіі СССР на Польшчу не мае шанцаў. Як ужо адзначалася, спачатку 
Э. Галіфакс у размове з Рачынскім, а потым Ваенны кабінет на пасяджэнні 
18 верасня адзначылі, што польска-брытанскі дагавор ад 25 жніўня не аба-
вязвае Вялікабрытанію абвяшчаць вайну Савецкаму Саюзу4. Cавецкі пасол у 
Вялікабрытаніі І. Майскі здзекліва запісаў у сваім дзённіку, што нават Чэм-
берлену не хапіла адвагі, каб рашуча супрацьпаставіць сябе СССР. Высту-
пленне прэм’ера пераканала савецкага пасла ў тым, што хуткай брытанскай 
рэакцыі на захоп Чырвонай арміяй «Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны» 
не будзе5. Брытанскія палітычныя дзеячы, уключаючы Чэрчыля, неаднара-

1 СССР и Литва в годы Второй мировой войны. Т. 1. С. 360.
2 Łojek J. Op. cit. S. 129–130, 132–133.
3 Tebinka J. Op. cit.  S. 71.
4 Michowicz W. Op. cit. S. 133.
5 Документы внешней политики СССР. Т. 22, кн. 2. Док. № 613. С. 109.
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зова запэўнівалі Майскага, што паміж СССР і Вялікабрытаніяй няма ніякіх 
істотных рознагалоссяў адносна польскага канфлікту1.

Пасля савецкай агрэсіі 17 верасня Лондан заняў вельмі асцярожную 
пазіцыю па пытанні аднаўлення ўсходняй мяжы Польшчы, разумеючы, што 
гэта азначала б вайну з СССР. Форын Офіс лічыў, што мэтай Масквы быў за-
хоп украінскіх і беларускіх тэрыторый у Польшчы, каб атрымаць лепшыя 
пазіцыі ў перагаворах з Германіяй. На пасяджэнні Ваеннага кабінета 25 ве-
расня ўпершыню ў брытанскім палітычным лексіконе часоў Другой сусветнай 
вайны была згадана лінія Керзана. Гэта зрабіў У. Чэрчыль, сцвярджаючы, што 
савецка-германская дэмаркацыйная лінія ляжыць значна заходней апошняй. 
На самай справе першы лорд адміралцейства не вельмі добра арыентаваўся 
ў праходжанні лініі Керзана, аб чым сведчыў яго запыт у Форын Офіс, аднак 
яго заўвага аб гэтай лініі аказалася цэннай2.

Савецка-германскі падзел Польшчы ў адпаведнасці з Дагаворам 
аб сяброўстве і мяжы ад 28 верасня не выклікаў вялікіх пертурбацый у 
англійскім кабінеце, які на пасяджэнні 29 верасня азнаёміўся з праходжаннем 
новаўведзенай мяжы паміж СССР і Трэцім рэйхам. Было прызнана, што СССР 
згубіў пры падзеле Польшчы, паколькі памежная лінія прайшла на 150 міль 
на ўсход ад расійска-германскай мяжы 1914 г. Галоўным адвакатам савецкіх 
дзеянняў стаў Чэрчыль. У выступленні па ВВС ён тлумачыў прысутнасць 
Чырвонай арміі на тэрыторыі Польшчы неабходнасцю бяспекі СССР перад 
Германіяй, спасылаючыcя на міфічны «ўсходні фронт», створаны Масквой. 
Брытанскія камуністы восенню 1939 г. часта ўзгадвалі гэта выступленне Чэр-
чыля, каб абгрунтаваць савецкія дзеянні ва Усходняй Еўропе. У брытанскіх 
палітычных колах восенню 1939 г. было даволі распаўсюджана пераканан-
не, што ў той частцы Польшчы, якая дасталася СССР, жыло ў асноўным 
«расійскае ці блізкае да расійскага насельніцтва»3. 

Вялікабрытанія, як сведчыў рапарт шэфа польскай ваеннай місіі ў Лон-
дане M. Норвід-Нойгебаўэра ад 3 лістапада 1939 г., «не заняла дагэтуль 
афіцыйнай пазіцыі адносна факта ўваходжання Саветаў на польскія землі». 
Дыпламат таксама казаў пра існуючае ў краіне меркаванне, што «дзякуючы 
гэтай новай мяжы Саветаў было нарэшце ліквідавана ўкраінскае і беларускае 
пытанне. Што датычыць гэтых пытанняў, пакуль адносна іх не бачна вялікай 
зацікаўленасці»4. Як адзначалася, «нейтральнае» ўмяшанне Саветаў у жыццё 

1 Дурачиньский Э. Польша в политике Москвы 1939–1941: факты, гипотезы, во-
просы // Война и политика, 1939–1941. С. 51.

2 Tebinka J. Op. cit. S. 72–73.
3 Ibid. S. 75.
4 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939: wrzesień – grudzień. S. 283–285. 

Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.). Т. 3.  Дак. № 61. С. 119–120.
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і справы малых дзяржаў Еўропы прымаецца ў Вялікабрытаніі з прыхільнасцю, 
бо СССР успрымаецца як мірны саюзнік у барацьбе з галоўным ворагам, 
«гітлераўскім рэжымам», які разглядаецца як адзіны вораг. Польскі дыпла-
мат выказваўся за дэмаскіроўку метадаў паводзін Масквы ў дачыненні да 
Балтыйскіх дзяржаў і акупаваных тэрыторый у Польшчы і за паказ рэаль-
най «пагрозы расійскага імперыялізму для Захаду, не менш небяспечнага, 
чым карычневы сучасны імперыялізм рэйха. Англія не разумее, што як з ад-
ным, так і з другім можа сустрэцца на Рэйне, хоць, напэўна, у розны перыяд 
часу»1. Цікава, што ўжо тады адзін з уплывовых супрацоўнікаў брытанскіх 
афіцыйных колаў прыватна звярнуў увагу польскага палітыка на тое, што 
лепш не звязваць пытанне заходняй мяжы СССР з рэстытуцыяй Польшчы, за-
тое на захадзе палякі могуць чакаць поўнага выроўнівання i нават пашырэн-
ня марскога ўзбярэжжа за кошт Усходняй Прусіі2. Як вядома, гэта прадказан-
не спраўдзілася ў выніку рашэнняў «вялікай тройкі» ў 1945 г.

Сваю пазіцыю адносна савецкай акцыі супраць Польшчы і польскіх 
усходніх крэсаў (Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны) брытанскі ўрад 
пацвердзіў падчас візіту ў Лондан новага польскага міністра замежных 
спраў А. Залескага 11–12 кастрычніка 1939 г. Брытанскія дзяржаўныя дзе-
ячы выразна сказалі яму, што Польшча ніякім чынам не можа разлічваць на 
тое, каб Вялікабрытанія пачала вайну супраць СССР за вяртанне Польшчы 
тых тэрыторый, якія былі заняты Чырвонай арміяй. Залескаму нагадалі, што 
ў 1920 г. мяжа, прапанаваная Англіяй і вядомая паўсюль як лінія Керзана, 
аддзяляла гэтыя тэрыторыі ад Польшчы як землі пераважна не польскія, а 
беларускія ці ўкраінскія. Наконт тэрыторый, занятых СССР па-за лініяй Кер-
зана, брытанскія палітыкі выказалі надзею, што яны будуць вернуты Польшчы 
пасля мірнай канферэнцыі3. На карысць лініі Керзана, апраўдваючы дзеянні 
СССР, выказаўся і Галіфакс у прамове ў палаце лордаў 26 кастрычніка4.

У кабінеце Чэмберлена і брытанскім МЗС панавала думка прызнаць лінію 
Керзана за польска-савецкую мяжу ў выпадку разгляду гэтага пытання на 
мірнай канферэнцыі. Увогуле сярод аналітыкаў Форын Офіса было разу-
менне, што ўсталяванне памежнай лініі цяпер занадта рана, паколькі няяс-
на, у якім тэрытарыяльным выглядзе адродзіцца Польшча: у форме ці мало-
га этнаграфічнага ўтварэння, ці федэратыўнай дзяржавы, населенай таксама 
ўкраінцамі і беларусамі. 

Драматычную сітуацыю, у якую трапіў польскі ўрад у другой палове ве-
расня 1939 г., дакладна апісвае В. Міховіч у «Гісторыі польскай дыпламатыі». 

1 Polskie dokumenty dyplomatyczne. 1939: wrzesień – grudzień. S. 284.
2 Ibid. S. 284–285.
3 Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej. Zbiór 

dokumentów / pod red. S. Stanisławskiej. Warszawa, 1965. S. 112.
4 Дурачиньский Э. Указ. соч. С. 51.
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У тагачасных умовах, калі фактычна не існавала польскае Міністэрства за-
межных спраў, а ўсе намаганні ўрада і польскай дыпламатычнай службы 
былі накіраваны на вырашэнне палітычных і тэхнічных пытанняў, звяза-
ных з эвакуацыяй улад і рэштак арміі ў Румынію і ўтварэннем новага 
ўрада ў Францыі, польская дыпламатыя была не ў стане дамагчыся шляхам 
перагавораў ніводнай акцыі сваіх заходніх саюзнікаў, накіраванай на абарону 
ад савецкай агрэсіі. Было відавочна, што калі адчайныя намаганні, зробленыя 
Польшчай для атрымання сапраўднай, матэрыяльнай падтрымкі ад Францыі і 
Вялікабрытаніі ў вайне супраць Германіі, закончыліся няўдачай, то тым больш 
не існавала ніякіх шанцаў на ўдзел саюзнікаў у барацьбе супраць СССР. Іх ге-
неральная стратэгія заключалася ў пазбяганні ваеннай канфрантацыі на полі 
бітвы і выкарыстанні чынніка ўплыву часу1.

Высновы
1. Уступленне савецкіх войск у Польшчу аказалася вялікай нечаканас-

цю для польскага ўрада і ваеннага камандавання, якія прадэманстравалі 
поўную негатоўнасць да такога павароту падзей. Інтэрвенцыя выклікала моц-
ную рэакцыю з боку міжнароднай грамадскасці і заходніх СМІ, якія асудзілі 
дзеянні СССР супраць польскай дзяржавы, бачачы ў гэтым імкненне адрадзіць 
межы імперскай Расіі і ўзяць рэванш за няўдалую для бальшавікоў вайну 
з Польшчай у 1919–1920 гг. Але некаторыя дзяржавы (Грэцыя, Югаславія, 
Афганістан) падтрымалі і апраўдвалі дзеянні СССР супраць Польшчы. На 
яго бок, зразумела, стаў Камінтэрн. У падтрымку далучэння да Савецка-
га Саюза тэрыторый Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны выступілі бы-
лыя царскія дыпламаты і відныя прадстаўнікі белай эміграцыі (А. Дзянікін, 
В. Маклакоў і інш.).

2. Саюзнікі Польшчы, урады Францыі і Вялікабрытаніі, не збіраліся ні аб-
вяшчаць вайну СССР у сувязі з яго агрэсіўнымі дзеяннямі супраць Польшчы, 
ні разрываць дыпламатычных адносін з Масквой, ні прадпрымаць іншых ра-
шучых мер. Яны абмежаваліся вялымі пратэстамі ці проста дыпламатычнымі 
запытамі. Захоп Чырвонай арміяй тэрыторый Заходняй Беларусі і Заход-
няй Украіны разглядаўся ў Парыжы і Лондане як пэўным чынам закана-
мерная акцыя далучэння І. Сталіным беларусаў і ўкраінцаў да Савецкай 
дзяржавы. Саюзнікі ўзгадалі пра лінію Керзана, якая прыйшлася вельмі да-
рэчы для абгрунтавання іх пазіцый апраўдання ўласнай асцярожнай ці нават 
згодніцкай палітыкі адносна дзеянняў Масквы ў Польшчы. Стратэгічная за-
дача заходніх дзяржаў заключалася ў тым, каб вырваць СССР з саюзу з на-
цысцкай Германіяй і перацягнуць яго ў свой лагер, што нарэшце і адбылося 
пасля нападу Гітлера на СССР. 

1 Michowicz W. Op. cit. S. 135.
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2.3. Беларусь і дыпламатычная барацьба  
вакол усходняй мяжы Польшчы (1939–1945)

Тэрытарыяльнае пытанне ў савецка-польскіх адносінах 1939–1941 гг. 
Вераснёўская ваенная акцыя Германіі і СССР супраць Польшчы 1939 г. пры-
вяла да пагаршэння савецка-польскіх адносін. Польскі эміграцыйны ўрад, 
падначаленыя яму падпольныя палітычныя і ваенныя арганізацыі на акупава-
най тэрыторыі польскай дзяржавы, куды ўключаліся землі паўночна-ўсходніх 
і паўднёва-ўсходніх ваяводстваў, ці Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, 
фактычна знаходзіліся ў стане вайны як з Германіяй, так і з СССР. Урад, ство-
раны ў кастрычніку 1939 г. у Францыі на чале з генералам У. Сікорскім, не 
прызнаваў законнасць дагавораў паміж Германіяй і СССР адносна Польшчы, 
у тым ліку ўключэння тэрыторый Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі (ра-
зам з Віленшчынай) у склад СССР. Пасля 17 верасня 1939 г. СССР у прапа-
гандзе польскага супраціўлення падаваўся як «акупант нумар два», саюзнік 
Трэцяга рэйха. 

Антысавецкія настроі насельніцтва на тэрыторыі, занятай СССР, на-
ступным чынам апісваліся ў рапарце галоўнага каменданта Саюза ўзброенай 
барацьбы палкоўніка С. Равецкага Старшыні Камітэта міністраў па спра-
вах краю генералу К. Саснкоўскаму ад 8 лютага 1940 г.: «Ужо першы пе-
рыяд савецкага праўлення ў Польшчы пасля пачаткова досыць станоўчых 
уражанняў, створаных дысцыплінаванасцю ўступаўшых [на тэрыторыю Поль-
шчы] савецкіх войскаў і іх талерантным стаўленнем да насельніцтва, выклікаў 
моцную пагарду і непрыязнасць насельніцтва да гэтага акупанта. Бальшавікі 
аказаліся не даспадобы нават адсталым у культурных адносінах сялянскім 
масам з нашых усходніх крэсаў, якія жывуць на адносна нізкім матэрыяль-
ным і інтэлектуальным узроўні»1. Адмоўныя ўражанні, якія атрымліваў 
паляшук, беларус ці бедны карпацкі гураль, спаткаючыся з акупантамі 
з усходу, паглыбіліся ў выніку працэсу ўніфікацыі, які пацягнуў за сабой 
зніжэнне якасці жыцця ўсяго грамадства ўсходніх польскіх зямель да савец-
кага ўзроўню, і няўдач СССР у Фінляндыі, што выявілі ваенную і тэхнічную 
слабасць савецкага фальшывага калоса. Як вынікала з рапарта С. Равец-
кага, прасавецкія сімпатыі дэманстравала толькі вясковая беларуская бед-
ната, якую падтрымлівалі бальшавікі за кошт заможнага сялянства, а так-

1 Armia Krajowa w dokumentach. 1939–1945 : w 6 t. / pod red. T. Petczyńskiego. 
Londyn, 1990–1991. T. 1 : Wrzesień 1939 – czerwiec 1941. 1990. S. 106–107. 
Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. № 83. С. 151–152.
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сама яўрэйская бедната, якой не пашкодзіла бальшавіцкае пераўтварэнне 
сацыяльна-эканамічнага ладу1.

Пасля нападу Германіі на СССР польскаму ўраду пад ціскам Вялікабры-
таніі прыйшлося адкарэкціраваць сваю пазіцыю. 30 ліпеня 1941 г. у Лон-
дане быў заключаны дагавор паміж СССР і Польшчай аб устанаўленні ды-
пламатычных адносін і аб супрацоўніцтве ў вайне, які падпісалі савецкі 
пасол у Вялікабрытаніі І. Майскі і генерал У. Сікорскі. СССР прызнаваў, што 
савецка-германскія дамоўленасці 1939 г. адносна тэрытарыяльных змен у 
Польшчы страцілі сваю сілу2. Аднак такая фармулёўка давала магчымасць 
рознай інтэрпрэтацыі. Палякі па-ранейшаму лічылі Усходнюю Польшчу, ці 
Заходнюю Украіну і Заходнюю Беларусь, сваёй тэрыторыяй, савецкі ўрад 
таксама не збіраўся адмаўляцца ад гэтых зямель. У сувязі з падпісаннем па-
гаднення міністр замежных спраў Вялікабрытаніі А. Ідэн уручыў генералу 
Сікорскаму афіцыйную ноту аб непрызнанні тэрытарыяльных змен у Поль-
шчы, што адбыліся са жніўня 1939 г. У адказ Сікорскі выказаў сваё шчырае 
задавальненне гэтай заявай урада Яго Вялікасці, паколькі яна супадала з по-
глядам польскага ўрада, які ніколі не прызнаваў тэрытарыяльных змен, што 
мелі месца ў Польшчы з пачаткам вайны3.

Пытанне аб заходніх межах СССР разглядалася падчас перагавораў у 
Маскве I. Сталіна і В. Молатава з А. Ідэнам у снежні 1941 г. Савецкі Саюз 
прапанаваў мяжу з Польшчай па лініі Керзана з уключэннем Тыльзіта ў склад 
Літвы4. У праекце канфідэнцыяльнага пратакола да савецка-брытанскага да-
гавора аб устанаўленні пасляваенных меж у Еўропе адносна Польшчы (пункт 
10) гаварылася наступнае: «Восстановление Польши в границах 1939 года с 
оставлением в пользу СССР территорий Западной Украины и Западной Бе-
лоруссии, за исключением районов с преобладающим польским населением 
(оставить в составе Польши город Львов при условии передачи СССР Бело-
стока и Вильно или, наоборот, передать Польше Вильно и Белосток с оставле-
нием Львова в СССР), а также расширение территории Польши за счет запад-
ной части Восточной Пруссии»5. 16 снежня 1941 г. падчас першай сустрэчы 

1 Armia Krajowa w dokumentach. 1939–1945. T. 1. S. 106–107. 
2Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 7 (1939–

1943 гг.). 1973. С. 208. 
3 Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945. Vol. 1. Р. 142–143. Апублікаваны 

на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 3. Дак. № 120. С. 229 ; гл. таксама дак. № 121. С. 229–230.

4 СССР и германский вопрос. 1941–1949: документы из Архива внешней поли-
тики Российской Федерации : в 2 т. / сост.: Г. П. Кынин, Й. Лауфер. М., 1996–2000. 
Т. 1 : 22 июня 1941 г. – 8 мая 1945 г. 1996. С. 124–126.

5 Там жа. С. 137.
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Сталіна з Ідэнам у Маскве савецкі бок прапанаваў праекты двух савецка-
англійскіх дагавораў: аб саюзе і ўзаемнай дапамозе і аб супрацоўніцтве пас-
ля вайны. Меркавалася таксама падпісанне сакрэтнага пратакола, якім бы 
прызнаваліся межы СССР 1941 г. Англійскі бок прапанаваў свой праект па-
гаднення. Узгадніць гэтыя праекты ў Маскве не ўдалося1. 

Цяжкія перагаворы працягваліся да мая 1942 г. Рознагалоссі выклікала 
адмова ўрада Вялікабрытаніі, які спасылаўся таксама на пазіцыю ЗША, пры-
знаць межы СССР 1941 г. 23 мая 1942 г. у Лондане Ідэн перадаў Молатаву 
новы праект дагавора, які аб’яднаў праблемы саюзу і ўзаемадапамогі ў вай-
не і пасляваеннага супрацоўніцтва. Пытанне аб заходніх межах СССР у ім не 
закраналася. Дадзены праект атрымаў адабрэнне Рузвельта і пасля ўнясення 
шэрагу паправак быў узгоднены. 26 мая 1942 г. Молатаў і Ідэн падпісалі ў 
Лондане Дагавор паміж СССР і Вялікабрытаніяй аб саюзе ў вайне супраць 
гітлераўскай Германіі і аб супрацоўніцтве і ўзаемнай дапамозе пасля вайны. 
18 чэрвеня 1942 г. дагавор быў ратыфікаваны Вярхоўным Саветам СССР на 
Дзявятай сесіі, скліканай упершыню ў гады вайны спецыяльна для вырашэн-
ня гэтага пытання2.

У лютым 1942 г. польскі ўрад стварыў Армію Краёву (АК) – падпольную 
ваенную арганізацыю, якая дзейнічала на тэрыторыі як Польшчы, так і Заход-
няй Беларусі, Заходняй Украіны і Літвы, з мэтай аднаўлення польскай дзяр-
жавы ў межах 1 верасня 1939 г. АК прытрымлівалася лозунга «двух ворагаў» 
і вяла барацьбу на два фронты – супраць нямецкіх і савецкіх акупантаў, а з 
чэрвеня 1941 г. – толькі супраць нямецкіх3. Сярод палітычных сіл Польшчы 
сфарміраваліся дзве супрацьлеглыя пазіцыі наконт усходняй мяжы дзяржавы. 
З аднаго боку, левыя – Польская рабочая партыя, Саюз польскіх патрыётаў 
і іншыя – прызнавалі права этнічнай большасці беларусаў і ўкраінцаў на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. З другога боку, эмігранцкі 
ўрад адмаўляў законнасць уз’яднання беларусаў і ўкраінцаў у нетрах сваіх на-
цыянальных дзяржаў, якое адбылося ў выніку савецкай ваеннай інтэрвенцыі 
17 верасня 1939 г., і выступаў за захаванне мяжы, вызначанай Рыжскім 
мірным дагаворам.

Вялікабрытанія і ЗША ў прынцыпе не прызнавалі законнасць уключэння 
Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ў склад СССР і новай савецка-польскай 
мяжы, аднак публічна легітымнасць гэтых дзеянняў Масквы не аспрэчвалі. 

1 Ржешевский О. А. Сталин и Черчилль. Встречи. Беседы. Дискуссии: докумен-
ты, комментарии, 1941–1945. М., 2004. С. 66–68, 80–83 і наст.

2 Там жа. С. 107–112, 115–118, 137–138, 146–147, 157–159 ; СССР и германский 
вопрос. 1941–1949... Т. 1. С. 151–155.

3 Маршалец Я. Армія Краёва. Другая сусветная вайна ў гісторыі памяці палякаў: 
вузовыя моманты // Аrche – Пачатак. 2015. № 5. С. 30.
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У тэлеграме пасла ЗША ў СССР Л. Штэйнхарда Дзяржаўнаму сакратару 
ЗША К. Хэлу ад 2 лістапада 1939 г. пастановы Вярхоўнага Савета СССР па 
ўключэнні Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі ў склад Савецкай дзяржавы 
характарызаваліся як інкарпарацыя, хоць ніякіх іншых ацэнак не давалася1. 
Брытанскі прэм’ер-міністр У. Чэрчыль 5 верасня 1940 г. зрабіў заяву ў Пала-
це прадстаўнікоў аб непрызнанні тэрытарыяльных змен, выкліканых вайной, 
«за выключэннем выпадкаў, калі гэтыя змены мелі месца ў выніку свабоднай 
згоды і добрай волі зацікаўленых бакоў»2.

У аналітычным дакладзе МЗС Вялікабрытаніі «Канстытуцыйная пра-
цэдура СССР па інкарпарацыі новых тэрыторый у 1939–1940 гг.» ад 
30 лістапада 1944 г. «далучэнне былых польскіх тэрыторый, якія былі пе-
райменаваны ў Заходнюю Украіну і Заходнюю Беларусь, а потым далуча-
ны да Украінскай і Беларускай рэспублік» вызначалася як плебісцыт, хоць 
гэта назва не выкарыстоўвалася савецкімі ўладамі ў той час. Адпаведныя 
тэрыторыі былі першымі акупіраваны Чырвонай арміяй 17 верасня 1939 г. і 
ўпачатку кантраляваліся ваеннымі саветамі і часовай адміністрацыяй, а вы-
бары праводзіліся па савецкай мадэлі. Падкрэслівалася, што «ні ў вадным вы-
падку сярод тэрыторый, інкарпарыраваных у склад СССР, не было цэсіі (пе-
радачы) тэрыторыі ад аднаго ўрада да другога, што патрабавала б згоды ад 
абодвух урадаў, каб адпаведнае насельніцтва свабодна прагаласавала за да-
лучэнне да СССР»3.

З цягам часу Вялікабрытанія і ЗША схіляліся да прызнання лініі Керзана ў 
якасці савецка-польскай мяжы, што прапаноўваў СССР. Аднак ні брытанскі, ні 
амерыканскі ўрад не быў адданы ідэі вызначэння нейкай спецыфічнай мяжы 
паміж Польшчай і Савецкім Саюзам. Па меры ўзмацнення пазіцыі СССР у 
антыгітлераўскай кааліцыі роля Сталіна ў польскім пытанні станавілася ўсё 
больш падобнай на ролю арбітра. Ён добра разумеў, што ў вызначэнні мяжы 
ўрад Польшчы не можа разлічваць на падтрымку заходніх дзяржаў4.

1 Foreign Relations of the United States. Diplomatic Papers. The Soviet Union 
1933–1939 / ed.: E. R. Perkins, R. P. Churchill, J. G. Reid. Washington, 1952. P. 790. 
Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў 
(1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. № 60. С. 118.

2 Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945. Vol. 1. Р. 97. Апублікаваны на 
беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 3. Дак. № 98. С. 180.

3 The National Archive of the Great Britain. Public Record Office. Foreign Office 371. 
Ref. 43314. Р. 82–84. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх 
і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. № 188. С. 383–386.

4 Тэбінка Я. Палітыка заходніх вялікіх дзяржаў у дачыненні да Польшчы ў 1939–
1945 гг. // Аrche – Пачатак. 2015. № 5. С. 129, 135 і інш.
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Даклады Дзяржаўнага дэпартамента па савецка-польскай мяжы1. 
Грунтоўная аналітычная праца па вызначэнні савецка-польскай мяжы 
праводзілася Дзяржаўным дэпартаментам ЗША, які ў 1943 – пачатку 1944 г. 
падрыхтаваў тры даклады па гэтым пытанні2.

У дакуменце ад 12 студзеня 1943 г. пад назвай «Польшча: этнічны 
склад насельніцтва на ўсход ад савецка-германскай дэмаркацыйнай лініі 
ад 28 верасня 1939 г.» былі разгледжаны этнічныя даныя па ўсім рэгіёне, 
зоны рассялення (паўночная, цэнтральная і паўднёвая), нацыянальны харак-
тар насельніцтва ў раёне савецка-германскай лініі падзелу, этнічны склад 
тэрыторыі, якую Савецкі Саюз саступіў Літве 10 кастрычніка 1939 г., і вынікі 
польскага перапісу 1931 г.3 У дакладзе канстатавалася, што тэрыторыя, 
акупіраваная Савецкім Саюзам у 1939 г., складала прыблізна 78 700 квадрат-
ных міль і мела, згодна з польскім перапісам 1931 г., насельніцтва колькасцю 
11 850 571 чал. Гэта насельніцтва складалася з наступных нацыянальнасцей: 
палякі – 4 733 046 чал. (39,9 %), украінцы – 4 055 365 чал. (34,2 %), яўрэі – 
1 036 576 чал. (8,7 %), беларусы – 986 605 чал. (8,3 %), «тутэйшыя» (украінцы 
і беларусы) – 707 088 чал. (6,0 %), астатнія этнічныя групы (рускія, літоўцы, 
немцы, чэхі) складалі разам больш за 300 тыс. чал., ці 2,6 % насельніцтва за-
нятай СССР тэрыторыі Польшчы.

Паводле даклада паўночная частка Усходняй Польшчы была населена 
палякамі і беларусамі, а таксама прыблізна 75 000 літоўцаў, якія жылі ў ра-
ёнах, прымыкаючых да перадваеннай (1939) польска-літоўскай мяжы. Чы-
ста польскамоўная зона распаўсюджвалася ў паўночна-ўсходнім кірунку ад 
моцнага польскага блока ў цэнтральнай Польшчы да перадваеннай (1939) 
савецка-польскай мяжы. Беластоцкае ваяводства (акрамя невялікай часткі, 
уключанай у склад вобласці савецкай акупацыі) з’яўлялася па сваім харак-
тары чыста польскім. Адсюль зона польскага рассялення распаўсюджвалася 
на ўсход да былой савецка-польскай мяжы, ахопліваючы паўночныя паветы 
Навагрудскага ваяводства (Шчучынскі, Лідскі, Валожынскі і Стаўбцоўскі), а 
таксама на паўночна-ўсходнім кірунку, праходзячы ўздоўж былой польска-
літоўскай мяжы праз тэрыторыю заходніх паветаў Віленскага ваяводства 
(Віленска-Троцкага, Ашмянскага, Свянцянскага і Браслаўскага). У суме 
польскамоўнае насельніцтва гэтых васьмі паветаў складала 920 137 чал., або 
70,1 %. У астатніх васьмі паветах Віленскага і Навагрудскага ваяводстваў 

1 У разглядзе гэтых дакументаў аўтарам зроблены акцэнт на беларускім участку 
савецка-польскай мяжы і матэрыялах, якія маюць пераважнае дачыненне да Беларусі.

2 Гл. першасны аналіз знешнепалітычных дакументаў ЗША: Снапкоўскі У. Е. 
Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі. 1944–1953 гг. Мінск, 1997. С. 76–77.

3 Поўны тэкст дакумента: Notter H. Postwar Foreign Policy Preparation, 1939–1945. 
Washington, 1949. P. 492–495. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы 
суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. № 160. С. 308–312.
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налічваліся 551 322 беларусы (53,3 %), у той час як колькасць палякаў скла-
дала 395 445 чал. (38,3 %). Найбольш беларусаў было ў паўночна-ўсходнім 
вугле былой Польшчы і ў Навагрудскім і Нясвіжскім паветах.

Амерыканскія эксперты вызначылі мяжу паміж польскім і беларускім 
насельніцтвам у паўночнай зоне, прапанаваўшы лінію, якая аддзяляла раё-
ны з перавагай ці значнай колькасцю палякаў ад тых тэрыторый, дзе дру-
гую па колькасці лінгвістычную групу складалі беларусы. Яна праходзіла 
праз адміністрацыйную мяжу паміж Браслаўскім і Дзісненскім паветамі, 
потым ішла праз Пастаўскі павет (дзе колькасць беларусаў і палякаў была 
прыблізна роўная) да месца сутыкнення меж Пастаўскага і Свянцянскага 
паветаў з паўночнай мяжой Вілейскага павета, пасля чаго – уздоўж заходніх 
меж Вілейскага і Маладзечанскага паветаў да былой савецка-польскай мяжы; 
далей гэта лінія перамяшчалася на поўдзень да адміністрацыйнай мяжы 
паміж Нясвіжскім і Стаўбцоўскім паветамі, а потым паварочвала на захад 
і ішла ўздоўж паўночнай мяжы Нясвіжскага, Баранавіцкага, Навагрудска-
га і Слонімскага паветаў да месца перасячэння ўсходняй мяжы Беластоцка-
га ваяводства з рэкамі Шчара і Нёман. Усходняя частка Віленскага ваявод-
ства і паўднёвая частка Навагрудскага ваяводства, такім чынам, з’яўляліся 
тэрыторыяй з перавагай беларускамоўнага насельніцтва, але гэтыя вобласці 
аддзяляліся паласой, дзе пераважалі палякі. Баранавіцкі павет таксама 
характарызаваўся невялікай перавагай польскага насельніцтва, але ён быў 
акружаны тэрыторыяй, дзе пераважалі беларусы, і аказваўся ў межах бе-
ларускага боку гіпатэтычнай этнічнай лініі. Агульнае насельніцтва двух 
ваяводстваў паўночнай зоны (Віленскага і Навагрудскага), такім чынам, скла-
дала: палякі – 1 315 582 чал. (56,4 %), беларусы – 703 141 чал. (30,1 %), яўрэі – 
185 853 чал. (8 %), літоўцы – 69 337 чал. (3 %).

Палескае ваяводства, якое належала да цэнтральнай зоны, займала тэ-
рыторыю ад ракі Буг у раёне Брэст-Літоўска, Прыпяцкіх балот і да бы-
лой савецка-польскай мяжы, характарызавалася амаль поўнай адсутнас-
цю польскага насельніцтва. Даныя перапісу 1931 г. выяўлялі тут толькі 
75 338 беларусаў, 54 047 украінцаў і 164 106 палякаў (14,5 %), аднак 707 088 
жыхароў (62,5 %) назваліся «тутэйшымі». Апошніх, гаварылася ў дакла-
дзе, можна лічыць беларусамі або ўкраінцамі, але ніякім чынам не палякамі. 
Польскія прадстаўнікі, не скрываючы, таксама адзначалі, што «тутэйшае» 
насельніцтва з’яўляецца беларускім і ўкраінскім па мове, рэлігіі і традыцы-
ях, але адмаўляецца прызнаваць наяўнасць у беларусаў і ўкраінцаў якой-не-
будзь нацыянальнай або палітычнай самасвядомасці. На дадзенай тэрыторыі 
традыцыйная лінія падзелу на католікаў (палякаў) і праваслаўных (беларусаў 
і ўкраінцаў) увогуле супадала з сацыяльнай лініяй падзелу на вышэйшы клас 
(землеўладальнікі і чыноўнікі) і сялянства. 
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Пры аналізе этнічнага складу тэрыторыі, якую Савецкі Саюз саступіў 
Літве 10 кастрычніка 1939 г. (горад Вільня, усходнія часткі Браслаўскага, 
Свянцянскага і Віленска-Троцкага паветаў Віленскага ваяводства, а такса-
ма невялікі вугал Лідскага павета Навагрудскага ваяводства), адзначалася, 
што колькасць палякаў на ёй была большая за колькасць літоўцаў. Агульнае 
насельніцтва гэтай тэрыторыі складала паводле перапісу 1931 г. 467 700 чал., 
з якіх 69,6 % былі польскамоўныя, 14,3 – ідышмоўныя, 8,8 – літоўскамоўныя, 
3,7 – рускамоўныя і 3,1 % – беларускамоўныя. У Вільні з насельніцтвам 
195 071 чал. польскамоўнымі былі 128 628 чал., 54 596 – ідышмоўнымі, 7372 – 
рускамоўнымі, 1737 – беларускамоўнымі і 1579 – літоўскамоўнымі. 

Перапіс 1931 г. характарызаваўся як даволі дакладны, хоць яго паз-
нейшая вартасць была абмежаванай. Сцвярджалася, што ў гэтым перапісе 
палітычны ціск без усялякага сумнення максімалізіраваў зарэгістраваную 
колькасць польскамоўнага насельніцтва за кошт няпольскіх меншасцей; ад-
нак да якой ступені гэта было зроблена, застаецца няясным. Тут жа змяшча-
лася спасылка на заяву В. Молатава ад 31 кастрычніка 1939 г. аб тым, што 
ў акупіраванай Саветамі Усходняй Польшчы пражывала 7 млн украінцаў і 
больш за 3 млн беларусаў, а гэта было значна вышэй за афіцыйныя польскія 
лічбы 1931 г. 

З часу перапісу 1931 г. склад насельніцтва згаданых тэрыторый зведаў 
сур’ёзныя змены. Напярэдадні вайны 1939 г. польскі ўрад спрыяў пасялен-
ню польскіх фермераў ва ўсходніх абласцях. З верасня 1939 г. польскі эле-
мент заўважна скараціўся (прыблізна больш чым на мільён чалавек) за кошт 
уцёкаў вялікай колькасці палякаў у суседнія краіны, з-за міграцыі і прымусо-
вых дэпартацый палякаў ва ўнутраныя раёны Савецкага Саюза. Нямецкі на-
пад і акупацыя прывялі да далейшых трагічных змен, уключаючы знішчэнне 
значнай часткі яўрэйскага насельніцтва і прымусовыя дэпартацыі працоўнай 
сілы ў іншыя раёны з германскім дамінаваннем. 

У другім аналітычным дакуменце знешнепалітычнага ведамства ЗША 
ад 26 сакавіка 1943 г. «Савецка-польская мяжа: альтэрнатыўныя варыян-
ты» былі падрабязна разгледжаны дзесяць памежных ліній, якія складалі 
ўсе магчымыя кампрамісныя варыянты: ад мяжы 1938 г. да савецка-гер-
манскай лініі падзелу ад 28 верасня 1939 г. Розныя варыянты праходжання 
мяжы былі прааналізаваны з улікам: 1) стратэгічнага ўплыву на адносіны 
паміж дзвюма дзяржавамі і агульнай бяспекі ў Еўропе; 2) спосабу падзе-
лу розных этнічных груп, што насялялі спрэчныя тэрыторыі; 3) магчы-
мых эканамічных пераваг і недахопаў для дзвюх дзяржаў; 4) адносін да 
камунікацый і транспарту1. 

1 Notter H. Op. cit. P. 496–509. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у 
палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. № 167. С. 322–336.
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У дакладзе адзначалася, што стратэгічным мэтам СССР найбольш ад-
павядала б савецка-германская лінія падзелу 1939 г. (лінія «А»). Тэрыторыя 
паміж лініяй «А» і былой польска-савецкай мяжой адыграла ролю буфера ў 
змягчэнні нямецкага нападу ў 1941 г., паколькі час, які Чырвоная армія выйг-
рала пры адступленні былой польскай тэрыторыі, верагодна, меў вырашаль-
нае значэнне ў выратаванні Масквы і Ленінграда ад захопу ў 1941 г. Для СССР 
усе альтэрнатыўныя варыянты мяжы на ўсход ад гэтай лініі былі б менш 
здавальняючымі, паколькі яны скарачалі шырыню абарончай тэрыторыі. «Калі 
б Савецкі Саюз пажадаў адыгрываць актыўную ролю ў Цэнтральнай Еўропе, 
ён бы аддаў перавагу лініі “А” перад іншымі прапанаванымі межамі. Дзяр-
жавы Цэнтральнай і Усходняй Еўропы, верагодна, сустрэлі б з некаторымі 
асцярогамі пашырэнне савецкай тэрыторыі так далёка на захад», – гаварыла-
ся ў дакуменце1. Што тычылася польскіх стратэгічных мэт, то яны абапіраліся 
на неабходнасць мець усходнюю мяжу як мага далей ад Варшавы і цэнтра 
Польшчы, таму, паводле амерыканскіх экспертаў, «лінія “А” для яе з’яўляецца 
найменш прымальнай, а лінія былой польска-савецкай мяжы – найбольш 
прымальнай»2. 

У паўночным сектары лінія «А», адлегласць паміж якой і Варша-
вай у адным пункце складала толькі 100 км, паставіла б Польшчу ў цяж-
кую стратэгічную сітуацыю. Лінія Керзана («В») была менш пажаданай для 
палякаў, а лепшымі былі б лініі, якія ідуць па ўсходняй мяжы Беластоцкага 
ваяводства (лініі «С», «D», «G» і «H»)3.

У цэнтральным сектары існавалі дзве альтэрнатыўныя мяжы: сем ліній 
праходзілі па рацэ Буг, а тры астатнія – паралельна Бугу на адлегласці каля 
40 км на ўсход. Буг з’яўляўся дастаткова добрай мяжой з геаграфічнага пун-
кту гледжання, але ён быў не вельмі трывалым бар’ерам у выпадку ваенных 
дзеянняў. Палякі лічылі лінію Буга занадта блізкай да цэнтральнай Польшчы, 
і яны адчувалі б сябе больш бяспечна, калі б мелі на ўсходнім беразе Брэст-
Літоўск і дадатковую саракакіламетровую паласу тэрыторыі. Прыпяцкія ба-
лоты не выконвалі б для Польшчы ролю абарончага бар’ера, калі б Савецкі 
Саюз валодаў Брэст-Літоўскам, які стаіць непасрэдна на захад ад тэрыторыі 
балот і злучаны двухпутнай стратэгічнай чыгункай з Мінскам і Кіевам4.

У дакуменце разглядаліся этнічныя фактары, якія ўплывалі на вызначэн-
не савецка-польскай мяжы, і прыводзілася статыстыка нацыянальнага скла-
ду насельніцтва Усходняй Польшчы. На этнічнай аснове Савецкі Саюз мог 
прэтэндаваць на 49 % насельніцтва азначанай тэрыторыі; гэта лічба ўключае 

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. 
№ 167. С. 325.

2 Там жа.
3 Там жа.
4 Там жа.
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беларусаў, што былі сканцэнтраваны ў паўночных ваяводствах, украінцаў, 
якія пражывалі ў паўднёвых ваяводствах, рускіх, рассеяных па ўсёй гэтай 
тэрыторыі, і «тутэйшых» жыхароў Палескага ваяводства. Так званыя «ту-
тэйшыя» мовы з’яўляліся варыяцыямі і дыялектамі беларускай і ўкраінскай 
моў, якія арганізатары перапісу 1931 г. не палічылі неабходным асобна 
класіфікаваць нароўні з гэтымі дзвюма асноўнымі моўнымі групамі1. 

Польскамоўнае насельніцтва тэрыторыі на ўсход ад лініі 1939 г. (лініі «А») 
згодна з афіцыйнай польскай статыстыкай налічвала 4 833 918 чал. у 1931 г. і 
больш за 5 млн чал. у 1939 г. Палякі складалі самую вялікую нацыянальную 
большасць у Беластоцкім, Віленскім і Львоўскім ваяводствах і ўяўлялі ўсюды 
істотны элемент насельніцтва. У той час як колькасць палякаў вышэйшага 
і сярэдняга класа (землеўладальнікаў і работнікаў інтэлектуальнай працы) 
значна скарацілася ў выніку вайны, польскае сялянства заставалася колькас-
на значнай меншасцю як у беларускіх, так і ў украінскіх рэгіёнах.

Пры характарыстыцы палітычных памкненняў розных этнічных груп Ус-
ходняй Польшчы ў дакладзе канстатавалася, што яны абмежаваны ў выбары 
паміж польскім і савецкім праўленнем, і адначасова выказвалася меркаванне, 
што пераважная большасць польскамоўнага насельніцтва пажадае аднаўлення 
суверэнітэту Польшчы. Памкненні няпольскамоўных жыхароў былі не 
такія ясныя. Пра беларусаў сцвярджалася наступнае: «Беларускамоўнае 
насельніцтва паўночных абласцей з’яўляецца культурна адсталым, сялянскім 
элементам, які не мае паслядоўных палітычных груп альбо праграм. Яно мела 
як нацыянальныя, так і сацыяльныя крыўды адносна польскага рэжыму, які 
існаваў да 1939 г.; сярод яго існавала пэўная сімпатыя да Савецкага Саюза і 
камунізму. Агульна кажучы, беларусы былі гатовы вітаць савецкую акупа-
цыю 1939 г., для іх яна азначала вызваленне ад польскіх памешчыкаў і раз-
меркаванне зямлі сярод сялянства. Пад польскай уладай іх жыццёвы стандарт 
быў такі нізкі, што здавалася амаль немагчымым любое моцнае незадаваль-
ненне, па эканамічных прычынах, інкарпарацыі ў склад Савецкага Саюза, 
нават нягледзячы на негатыўныя з’явы працэсу “саветызацыі”. У культурнай 
сферы беларусы былой Польшчы, верагодна, мелі б большыя магчымасці 
для развіцця ў асацыяцыі з Савецкай Беларуссю, чым будучы грамадзянамі 
адноўленай Польшчы». 

У выпадку з украінцамі сітуацыя выглядала крыху па-іншаму. Яны 
кваліфікаваліся «больш развітымі ў культурным і палітычным плане, чым 
беларусы». Асабліва ва Усходняй Галіцыі, дзе ўкраінцы развілі эканамічныя і 
палітычныя арганізацыі, якія ставілі сваёй мэтай дасягненне дабрабыту і ства-
рэнне нацыянальнай супольнасці. Большая частка ўкраінцаў гэтай тэрыторыі 
разглядала выбар паміж польскім і савецкім праўленнем як выбар паміж дву-

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. 
№ 167. С. 326–327.
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ма д’ябламі. Саюз з савецкай Украінай выглядаў для іх больш натуральнай 
асацыяцыяй, чым вяртанне да польскага праўлення, якое было доўгім перы-
ядам горычы і няўдач1. 

У паўночным сектары лінія Керзана найбольш адпавядала лініі падзелу 
паміж чыста польскай і змешанай тэрыторыяй. Частка Беластоцкага ваявод-
ства, што ляжала на захад ад ліній «В» і «J» (уключаючы Сувалкаўскі павет), 
была пераважна польская. Паветы, дзе мелася значная колькасць беларуска-
га насельніцтва, – Гродзенскі, Бельскі і Ваўкавыскі – ляжалі цалкам ці част-
кова на савецкім баку. Лініі, якія праходзілі па ўсходняй мяжы Беластоцкага 
ваяводства, былі больш прымальныя для Польшчы. Яны пакідалі ёй тэрыто-
рыю са значнай большасцю польскага насельніцтва і з беларускай меншасцю 
каля 200 000 чал., што пражывалі ў раёне, прылеглым да савецкай тэрыторыі. 
Вялікая колькасць польскага насельніцтва ў Віленскім і Навагрудскім ваявод-
ствах, якая перавышала колькасць беларусаў амаль у два разы (1 315 500 су-
праць 703 000), засталася б у Савецкім Саюзе2.

У цэнтральным сектары лінія ракі Буг, што была ўсходняй мяжой 
«Кангрэсавай Польшчы», з’яўлялася дастаткова ясным падзелам паміж 
польскамоўным і няпольскамоўным насельніцтвам. Таму не існавала 
сур’ёзных падстаў для ўключэння гэтых зямель у склад Польшчы, акрамя 
кампенсацыі за пераход да СССР тэрыторый з пераважна польскамоўным 
насельніцтвам3. 

Пры аналізе эканамічных аспектаў альтэрнатыўных варыянтаў меж, 
хоць і прызнавалася, што эканамічныя фактары не маглі мець вырашаль-
нага значэння пры вызначэнні пастаяннай мяжы, заўважалася, што страта 
ўсёй тэрыторыі на ўсход ад лініі «А» стала б моцным ударам для польскай 
эканомікі, таму што савецка-польская мяжа, хутчэй за ўсё, ператварыла-
ся б у рэальны бар’ер для абмену таварамі. Затое кампрамісная лінія раз-
межавання, якая пакідала Польшчы па меншай меры частку мінеральных 
рэсурсаў Усходняй Галіцыі, магла некалькі аслабіць удар без значнага ўплыву 
на эканамічныя пазіцыі Савецкага Саюза, які не меў вялікай патрэбы ў бед-
ных рэсурсах Усходняй Польшчы. Тэрыторыя, якая адыходзіла да Савецка-
га Саюза паводле ўсіх альтэрнатыўных ліній, складалася з большай часткі 
Віленскага, Навагрудскага, Палескага і Валынскага ваяводстваў. Гэта былі ў 
асноўным лясы, тэрыторыі з нізкім узроўнем развіцця сельскай гаспадаркі, 
без значнай прамысловасці і мінеральных рэсурсаў, акрамя каменю, граніту, 
базальту, кааліну, залежаў лігніту і торфу4. 

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. 
№ 167. С. 327.

2 Там жа. С. 328–329.
3 Там жа. С. 329.
4 Там жа. С. 330–333.
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Высновы амерыканскіх экспертаў і прапановы беларускіх вучоных.
Вынікі працы экспертаў Дзяржаўнага дэпартамента ЗША былі падведзены ў 
палітычным дакладзе «Польшча – Савецкі Саюз: тэрытарыяльныя праблемы 
савецка-польскай мяжы» ад 19 мая 1943 г.1 Сутнасць праблемы заключалася ў 
прыналежнасці той тэрыторыі Усходняй Польшчы, якая была інкарпаравана 
Савецкім Саюзам у 1939 г. Сама праблема ўзнікла з таго факта, што калі Ма-
сква лічыла гэтыя землі часткамі Беларускай, Літоўскай і Украінскай Савецкіх 
Рэспублік, то польскі ўрад разглядаў іх як частку Польскай Рэспублікі. Да-
дзеная тэрыторыя змяшчала дзве трэці вытворчасці нафтаносных палёў, звыш 
паловы лясоў і большую частку запасаў прыроднага газу даваеннай Польшчы. 
Адпаведныя рэсурсы мелі больш важнае значэнне для Польшчы, чым для Са-
вецкага Саюза. Улічваючы вострыя супярэчнасці паміж савецкім і польскім 
урадамі па пытанні мяжы, амерыканскія эксперты адзначалі: «Ні брытанскі, 
ні амерыканскі ўрады не адданы ідэі вызначэння нейкай спецыфічнай мяжы 
паміж Польшчай і Савецкім Саюзам»2.

Пры аналізе альтэрнатыўных рашэнняў палітычны і тэрытарыяльны 
падкамітэты Дзяржаўнага дэпартамента выказаліся за мяжу, якая ідзе па 
лініі, зафіксаванай Вярхоўным Саветам Антанты ў снежні 1919 г., пазней 
вядомай як лінія Керзана, і яе працяг ва Усходняй Галіцыі (лінія «В»). Гэта 
лінія аддзяляла этнічную польскую тэрыторыю ад зямель са змешаным 
насельніцтвам. Яна пакідала Савецкаму Саюзу 68 400 квадратных міль, ці 
амаль усю спрэчную тэрыторыю. Насельніцтва гэтай тэрыторыі ў 1931 г. 
складала 10 575 000 чал., з якіх 53 % былі ўкраінцамі, беларусамі ці рускімі 
і толькі 36 % – палякамі. Каля 4 млн палякаў пераходзілі б пад савецкую 
юрысдыкцыю, у той час як менш за мільён украінцаў і беларусаў заставаліся 
б у Польшчы. Апошняя губляла б гарады Вільню і Львоў, а таксама боль-
шую частку нафты, прыроднага газу і іншых мінеральных рэсурсаў Галіцыі. 
Савецкая мяжа праходзіла б уздоўж Карпатаў па ўсёй даўжыні мяжы паміж 
Рутэніяй і Усходняй Галіцыяй3. 

Дыскусіі ў палітычным падкамітэце паказалі агульнае жаданне прыняць 
лінію Керзана, калі будзе немагчыма забяспечыць мяжу, больш спрыяльную для 
Польшчы. Працяг лініі Керзана ва Усходняй Галіцыі не быў адобраны, хоць і не 
быў катэгарычна адхілены. Тэрытарыяльны падкамітэт разглядаў лінію Керза-
на як максімальную саступку, якую можна было б зрабіць Савецкаму Саюзу ў 
выніку перагавораў. Ён адмовіў працяг лініі Керзана ва Усходняй Галіцыі, рэ-
камендуючы такое рашэнне, каб савецкая мяжа не дасягала Карпатаў4. 

1 Notter H. Op. cit. P. 509–512. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у 
палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. № 169. С. 338–342.

2 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. 
№ 169. С. 339.

3Там жа. С. 341.
4 Там жа. С. 341–342.
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Пры разглядзе альтэрнатыўных варыянтаў размежавання некаторыя чле-
ны палітычнага і тэрытарыяльнага падкамітэтаў лічылі, што лінія Керзана бу-
дзе, магчыма, мінімальным патрабаваннем савецкага ўрада, падкрэсліваючы, 
што такая рэвізія мяжы ад 1 верасня 1939 г. магла абапірацца на прынцып 
унясення змен з большай верагоднасцю для стварэння стабільна мірнай 
сітуацыі. Яны таксама адзначалі, што такое рашэнне будзе карыстацца пад-
трымкай амерыканскай грамадскай думкі. Выказваліся за тое, каб захаваць 
за Польшчай большую частку Усходняй Галіцыі, паколькі пашырэнне савец-
кай тэрыторыі да Карпатаў было б непераадольнай перашкодай для стварэн-
ня Усходне-Еўрапейскай Федэрацыі1. Як паказала далейшае развіццё падзей, 
адміністрацыя ЗША была настроена на падтрымку лініі Керзана, хоць Руз-
вельт і імкнуўся пазбягаць заяў адносна савецка-польскай мяжы.

Аб гэтай мяжы, у тым ліку аб яе беларускім участку, сур’ёзна думалі так-
сама ў Маскве – палітыкі, дыпламаты і вучоныя. Сведчанне гэтаму – пісьмо 
прафесара Маскоўскай сельскагаспадарчай акадэміі імя Ціміразева С. Ко-
леснева сакратару ЦК КП(б)Б П. Панамарэнку 9 ліпеня 1943 г. з прапано-
вай прыцягнуць лепшыя навуковыя сілы СССР і БССР для сур’ёзнага аб-
грунтавання будучай беларуска-польскай мяжы. Гэты савецкі эканаміст, 
аўтар многіх прац па эканоміцы і арганізацыі сельскай гаспадаркі, які ніколі 
не працаваў у беларускіх навуковых установах, але добра ведаў беларускіх 
вучоных-геолагаў, выступіў супраць спроб лонданскага ўрада і польскіх ву-
чоных навукова даказаць «правомерность польских территориальных пре-
тензий на все земли, лежащие к западу от так называемого Белорусского 
Скалистого кряжа, идущего от отрогов Среднерусской возвышенности через 
плато между Оршей и Витебском на Минск и далее на Мозырь к Днепру»2. 
Ён нагадаў, што яшчэ на Рыжскай мірнай канферэнцыі польская дэлегацыя 
намагалася даказаць, што Беларускі Скалісты краж з’яўляецца натуральнай 
мяжой паміж Усходняй і Заходняй Еўропай, а значыць, і ўсходняй мяжой 
Польшчы. Вучоны абвяргаў гэту неразумную і зацяганую ідэйку, як і аргу-
менты наконт агульнасці этнаграфічных, гістарычных і эканамічных фактараў 
тэрыторыі Польшчы, Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны, падкрэсліваючы, 
што межы пасляваенных дзяржаў будуць вызначацца не гэтымі момантамі, 
а сілай дзяржаў. М. Колеснеў прапанаваў ЦК КП(б)Б і ўраду БССР сумес-
на з савецкім кіраўніцтвам даручыць аўтарытэтнай групе вучоных у скла дзе 
гісторыкаў, эканамістаў, географа і геолага падрыхтаваць шэраг сур’ёзных 
навуковых прац, якія б замацоўвалі права СССР на спрэчныя землі. Нека-

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. 
№ 169. С. 339–340.

2 Нац. архіў Рэсп. Беларусь (далей – НАРБ). Ф. 4 П. Воп. 33А. Спр. 16. Арк. 209–
210. Апублікавана: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). 
Т. 3. Дак. № 171. С. 344–345.
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торыя з гэтых прац належала б надрукаваць у Англіі і Амерыцы «в целях 
объективного раскрытия истинной сущности империалистических попы-
ток Польского правительства и обмана общественного мнения союзных и 
дружественных нам государств». На яго думку, гэту ж групу работнікаў трэ-
ба было рыхтаваць у якасці экспертаў на будучай мірнай канферэнцыі, дзе 
прэтэнзіі Польшчы маглі выплысці на паверхню. Аўтар пісьма паведамляў, 
што лепшымі спецыялістамі ў галіне тэктонікі Беларусі з’яўляліся прафе-
сар М. С. Шацкі і акадэмік Беларускай акадэміі навук Г. І. Гарэцкі, які ў 
той час быў рэпрэсіраваны і знаходзіўся ў высылцы. М. Колеснеў таксама 
падкрэсліваў, што Шацкі ў сваёй апошняй працы сцвярджаў пра наяўнасць 
на тэрыторыі Беларускага Скалістага кража значных залежаў каменнага ву-
галю, медных руд і, магчыма, нафты. 12 ліпеня 1943 г. прафесар С. Колеснеў 
быў прыняты П. Панамарэнкам1.

Лінія Керзана як аснова савецка-польскай мяжы. На Тэгеранскай 
канферэнцыі 1943 г. кіраўнікі СССР, ЗША і Вялікабрытаніі прызналі лінію 
Керзана ў якасці савецка-польскай мяжы. Сталін, пасля таго як выклаў пады-
ход Савецкага Саюза да меж Польшчы, заявіў, што «ўкраінскія землі павінны 
адысці да Украіны, а беларускія – да Беларусі… Савецкі ўрад стаіць на гэтым 
пункце гледжання на гэту мяжу і лічыць гэта правільным»2. У час перагавораў 
была прынята прапанова Чэрчыля аб тым, што ачаг польскай дзяржавы i на-
рода павінен размяшчацца паміж лініяй Керзана і ракой Одэр3. Тэрытарыяль-
ныя прапановы Сталіна падтрымаў прэзідэнт ЗША Ф. Рузвельт, які ўвогуле 
ставіўся да Польшчы абыякава. У Тэгеране савецкі правадыр дасягнуў 
вялікага палітычнага поспеху, атрымаўшы ад Чэрчыля і Рузвельта цвёрдыя 
запэўненні на пытанні аб мяжы СССР з Польшчай. Пасля канферэнцыі бры-
танская дыпламатыя апынулася ў нязручнай сітуацыі, бо на яе плечы лёг увесь 
цяжар пераканання польскага ўрада ў неабходнасці прыняцця лініі Керзана4.

Пераход часцямі Чырвонай арміі 3 студзеня 1944 г. былой савецка-
польскай мяжы, якая існавала да 17 верасня 1939 г., паставіў пытанне аб 
мяжы паміж СССР i Польшчай у цэнтр перагавораў савецкай дыпламатыі 
з польскім урадам і прадстаўнікамі Нацыянальнага дэмакратычнага фрон-
ту. У заяве ўрада СССР аб савецка-польскіх адносінах ад 11 студзеня 1944 г. 
гаварылася, што Польшча павінна адрадзіцца не шляхам захопу ўкраінскіх 

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. № 171. 
С. 344–345 ; Вялікі А. Ф. На раздарожжы. Беларусы і палякі ў час перасялення (1944–
1946 гг.). Мінск, 2005. С. 27–28.

2 Советский союз на международных конференциях периода Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. : сб. док. : в 6 т. / М-во иностр. дел СССР ; гл. ред. А. А. Гро-
мыко. М., 1978–1984. Т. 2 : Тегеранская конференция руководителей трех союзных 
держав СССР, США и Великобритании (28 ноября – 1 декабря 1943 г.). 1978. С. 165.

3 Там жа. С. 167.
4 Тэбінка Я. Пазнач. твор. С. 132–133.
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і беларускіх зямель, а шляхам вяртання ў свой склад захопленых немцамі ў 
Польшчы спрадвечных зямель, што дазволіла б усталяваць давер і сяброўскія 
адносіны паміж польскім, украінскім, беларускім і рускім народамі. Масква 
лічыла нязменнымі межы 1939 г., але выказала гатоўнасць унесці карэктывы 
на карысць Польшчы ў раёнах з перавагай польскага насельніцтва1. Дадзе-
ная заява з’явілася першай публічнай дэкларацыяй адной з вялікіх дзяржаў 
антыгітлераўскай кааліцыі аб прызнанні права Польшчы на вяртанне ёй 
заходніх і паўночных зямель.

Польскі ўрад адрэагаваў мемарандумам Міністэрства замежных спраў 
ад 13 студзеня 1944 г. У ім былі зроблены наступныя палітычныя высно-
вы: 1) савецкае кіраўніцтва не бачыла ніякіх праблем са змяненнем заходняй 
мяжы СССР, нягледзячы на тое, што яна вызначана Канстытуцыяй Савец-
кага Саюза; 2) лінія Керзана не абапіраецца на юрыдычную базу і не можа 
служыць лініяй мяжы паміж Польшчай і СССР2. Гэта азначала, што ўрад 
С. Мікалайчыка прытрымліваўся ранейшай пазіцыі наконт пагранічнага пы-
тання з СССР, нягледзячы на гатоўнасць савецкай дыпламатыі ўнесці тэрыта-
рыяльныя змяненні ў мяжу 1939 г. на карысць Польшчы, аддаючы ёй Беласток 
і немалую тэрыторыю вакол яго. Гэтыя змены сапраўды павінны былі быць 
санкцыянаваны Канстытуцыяй СССР і канстытуцыямі саюзных рэспублік, 
чые межы мяняліся. 

Левыя сілы польскага нацыянальна-вызваленчага руху і іх вярхоўны ор-
ган – Краёва Рада Нарадова (КРН) – у сваёй дэкларацыі ад 1 студзеня 1944 г. 
арыентавалі польскі народ на вырашэнне пагранічных праблем на ўсходзе 
шляхам сяброўскага пагаднення Польшчы з Савецкім Саюзам пры прызнанні 
права нацый на самавызначэнне3. На пасяджэнні КРН у Варшаве 23 студзеня 
была выказана салідарнасць з заявай савецкага ўрада ад 11 студзеня 1944 г. i 
адзначалася, што ўрэгуляванне польска-ўкраінска-беларускай мяжы шляхам 
пагаднення стварае аснову для ўсталявання добрасуседскіх i саюзных адносін 
паміж Польшчай i СССР4.

Пасля заявы савецкага ўрада Даследчы дэпартамент Міністэрства замеж-
ных спраў Вялікабрытаніі 11 лютага 1944 г. падрыхтаваў аналітычны даклад 
«Магчымыя карэкціроўкі лініі Керзана»5. Прапаноўваліся дзве карэкціроўкі 

1 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8 (январь 
1944 г. – декабрь 1945 г.). 1974. С. 21–22.

2 Documents on Polish-Soviet Relations 1939–1945. Vol. 2 : 1943–1945. 1967.  
P. 733–734.

3 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. T. 8. С. 12.
4 Там жа. С. 26.
5 The National Archive of the Great Britain. Public Record Office. Foreign Office 

371. Ref. 39456. Р. 252–257. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы 
суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. № 181. С. 365–366.
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гэтай лініі, якія давалі б двум бакам перавагі параўнальна аднолькавай 
каштоўнасці. Па-першае, лінія Керзана магла быць прыстасавана на карысць 
Польшчы шляхам адмовы Савецкага Саюза ад трохвугольніка тэрыторыі на 
ўсход ад гэтай лініі, уключаючы горад Львоў. Па-другое, прапаноўваўся пе-
ранос мяжы з левага берага ракі Нёман насупраць Гродна ўглыб польскай 
тэрыторыі, што азначала ўключэнне ўсяго басейна гэтай ракі ў межы СССР.

Брытанскія эксперты бачылі плюсы для Савецкага Саюза ў тым, што 
ён атрымліваў адрэзак балтыйскага ўзбярэжжа ад Фінскага заліва і далей 
на поўдзень да вусця Нёмана (і, магчыма, далей на поўдзень, уключаючы 
Кёнігсберг, рашэнне аб перадачы якога ў склад СССР было прынята Пат-
сдамскай канферэнцыяй) з адэкватнымі камунікацыямі ўнутры савецкіх меж 
паміж усёй лініяй узбярэжжа і ўнутранай часткай саюза. Новая заходняя мяжа 
ўключала б у СССР усе тэрыторыі з перавагай беларусаў і ўкраінцаў ці па 
меншай меры не пакідала б па-за яго межамі любыя беларускія і ўкраінскія 
тэрыторыі, дастаткова значныя для таго, каб праводзіць на іх базе палітычныя 
аперацыі антысавецкіх беларускіх і ўкраінскіх нацыяналістычных рухаў. 

Польшча, у сваю чаргу, выігрывала б ад таго, што ўсе магчымыя 
тэрыторыі з перавагай польскага насельніцтва былі б уключаны ў межы не-
залежнай польскай дзяржавы і што на тэрыторыі на ўсход ад абласцей, дзе пе-
раважае польскае насельніцтва (г. зн. на ўсход ад лініі Керзана), на якой так-
сама дамінуе польская культура, па меншай меры адзін з двух «гістарычных 
усходніх аванпастоў польскай культуры» (Львоў і Вільня), магчыма, быў бы 
вернуты ў межы новай польскай дзяржавы1. 

Параўноўваючы патэнцыяльныя страты дзвюх дзяржаў ад прапанаванай 
карэкціроўкі лініі Керзана, брытанскія дыпламаты лічылі, што адмова Поль-
шчы ад знешняга ўскрайку тэрыторыі з перавагай польскага насельніцтва 
ў раёне Гродна была б не такой сур’ёзнай стратай, як адмова СССР ад го-
рада Львова, які разглядаўся брытанцамі як анклаў з перавагай польскага 
насельніцтва ва Усходняй Галіцыі і нібыта мог бы быць саступлены Савецкім 
Саюзам. Выснова аўтараў аналітычнага даклада заключалася ў тым, каб узяць 
за аснову прапанаваную савецкім урадам лінію Керзана, а потым далучыць да 
яе дзве карэкціроўкі, распрацаваныя ўрадам Вялікабрытаніі2. Аднак у далей-
шым Лондан не вылучаў гэтыя карэкціроўкі, што паказалі перагаворы Чэр-
чыля са Сталіным у кастрычніку 1944 г. 

Барацьба ПКНВ за Белавежскую пушчу. У сакавіку 1944 г. на Шостай 
сесіі Вярхоўнага Савета БССР Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета 
БССР Нікіфар Наталевіч у дакладзе аб стварэнні рэспубліканскіх наркаматаў 

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 3. Дак. 
№ 181. С. 365–366.

2 Там жа. С. 366.
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абароны і замежных спраў значную ўвагу надаў адносінам паміж Беларус-
сю і Польшчай. Ён рэзка выступіў супраць планаў польскага эмігранцкага 
ўрада стварыць федэрацыю дзяржаў «ад мора да мора» і адрадзіць тым са-
мым «санітарны кардон» вакол СССР, яго спроб паўторнага ўключэння За-
ходняй Беларусі ў склад Польшчы. Наталевіч адзначыў, што ў адпаведнасці 
з заявай савецкага ўрада ад 11 студзеня 1944 г. да Польшчы павінна была 
адысці большасць раёнаў Беластоцкай вобласці, аднак адвергнуў прэтэнзіі 
лонданскага ўрада на Бельскі раён, дзе пераважала беларускае насельніцтва. 
У сувязі з гэтым дакладчык звярнуўся да Вярхоўнага Савета БССР з прось-
бай разгледзець пытанне аб межах і папрасіў савецкі ўрад пры вызначэнні 
мяжы паміж СССР і Польшчай улічыць «законнае і справядлівае жаданне 
беларускага народа аб’яднаць усе спрадвечныя беларускія землі ў адзіную 
Беларускую савецкую дзяржаву»1. Але гэтыя просьбы не былі ўлічаны ні 
савецкім кіраўніцтвам, якое па-валюнтарысцку вырашала праблемы меж са-
юзных рэспублік, ні Вярхоўным Саветам БССР, які не адважыўся без згоды 
Крамля разглядаць пытанне аб змяненні меж Беларусі. У выніку Бельскі раён 
застаўся на тэрыторыі Польшчы.

15 ліпеня 1944 г., за два дні да пачатку фарсіравання савецкімі войскамі 
Буга і ўступлення на польскую зямлю, упаўнаважаны Краёвай Рады Нарадо-
вай Э. Асубка-Мараўскі і старшыня Галоўнага ўпраўлення Саюза польскіх 
патрыётаў В. Васілеўская ў лісце да Сталіна выказаліся за стварэнне Часова-
га польскага ўрада. Адзначыўшы, што найбольш тэрміновым з’яўляецца пы-
танне прыняцця гэтым урадам лініі Керзана, яны звярнулі ўвагу Сталіна на 
тое, што ўсталяванне савецкай адміністрацыі на тэрыторыі на захад ад лініі 
Керзана, у тым ліку ў заходняй частцы Беластоцкай вобласці, пагражае аслаб-
леннем пазіцыі дэмакратычнага лагера i даверу польскай грамадскасці да 
СССР2. Іншымі словамі, польскія прадстаўнікі паставілі перад савецкім ура-
дам пытанне аб перадачы Польшчы заходняй часткі Беластоцкай вобласці.

У Маніфесце Польскага камітэта нацыянальнага вызвалення (ПКНВ) ад 
22 ліпеня 1944 г. была прынята такая фармулёўка пытання аб усходняй мяжы, 
паводле якой прызнаваўся факт вяртання СССР украінскіх і беларускіх зя-
мель, што не павінна было выклікаць ніякіх сумненняў. «Гэтыя землі былі 
беларускімі і ўкраінскімі і павінны такімі застацца»3. Адначасова ПКНВ 

1 Шостая сесія Вярхоўнага савета БССР, 21–24 сак. 1944 г. : стэнагр. справазда-
ча. Мінск, 1946. С. 218–224.

2 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8. С. 129–130.
3 Там жа. С. 142–143 ; Stępień J. Pierwsze decyzje. Protokoły posiedzeń Polskiego 

Komitetu Wyzwolenia Narodowego 21 lipca – 6 sierpnia 1944 r. // Teki Archiwalne. Seria 
nowa : w 11 t. / Archiwum Akt Nowych ; red.: E. Kołodziej [i in.]. Warszawa, 1996–2012.  
T. 5 (27). 2000. S. 157–159. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы 
суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 4 : 4 ліпеня 1944 – 25 жніўня 1991 г. 
2015. Дак. № 2. С. 27–28.
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прадставіў контрпраект па пытанні аб усходніх межах, што зафіксавана ў 
пратаколе пасяджэння № 7 ад 25 ліпеня. Пазіцыя камісіі заключалася ў тым, 
што: 1) лінія Керзана не павінна падлягаць ніякім папраўкам на шкоду Поль-
шчы; 2) размежаванне тэрыторыі Усходняй Прусіі на польскую і савецкую 
часткі павінна ўлічыць шырэйшы доступ Польшчы да мора; 3) неабходна 
звярнуцца да СССР з патрабаваннем карэкцыі лініі Керзана, якая ўлічвала б 
права Польшчы на Белавежскую пушчу і магчымае далучэнне Львова і нафта-
вага басейна да Польшчы. Два першыя пастулаты прапаноўвалася аформіць 
пісьмова ў дакуменце, уручаным наркамату замежных спраў СССР, а трэці 
(самы цяжкі для Польшчы) абгрунтаваць вусна падчас размовы, але таксама 
строга па напісаных тэзісах1.

У той жа дзень на восьмым пасяджэнні старшыня ПКНВ Э. Асубка-
Мараўскі прадставіў канчатковы праект меж Польшчы. Шэраг членаў поль-
скай дэлегацыі, якія вялі перагаворы па гэтым пытанні (Мараўскі, Вітас, 
Грубецкі, Дробнер, Роля, Мінц), сумесна сцвердзілі, што дасягнутае – гэта 
максімум таго, чаго можна было дасягнуць. У пратаколе адзначалася: «Да-
лейшыя патрабаванні маглі пагражаць наогул зрывам перагавораў. Уступку 
адносна Белавежскай пушчы трэба прызнаць у гэтых умовах поспехам. Пас-
ля дыскусіі над гэтым пытаннем Польскі камітэт нацыянальнага вызвалення 
прыняў праект па пытанні межаў у цэлым і ўпаўнаважыў Асубку-Мараўскага 
падпісаць дагавор»2.

24–26 ліпеня 1944 г. у Маскве адбыліся перагаворы паміж савецкім ура-
дам і дэлегацыяй ПКНВ, важнае месца ў якіх заняло пытанне аб дзяржаўнай 
мяжы паміж СССР і Польшчай. Польская дэлегацыя прапанавала лінію 
мяжы ў адпаведнасці з этнічным прынцыпам, што азначала прызнанне факта 
ўваходжання Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны ў склад Савецкага Саюза. 
Адпаведны праект спалучаў этнічны прынцып са стратэгічнымі меркаваннямі 
адносна Усходняй Прусіі – перадачу СССР Кёнігсберга – і прадугледжваў пера-
дачу Польшчы Беластоцкай вобласці і Сувалак. Перагаворы праходзілі цяжка. 
Палякі вылучылі на пярэдні план пытанне аб перадачы Белавежскай пушчы3. 

Паводле ўспамінаў Асубкі-Мараўскага, пытанне Белавежскай пушчы, 
якая згодна з праектам Молатава павінна была цалкам дастацца Савецкаму 
Саюзу, было пакінута на самы канец дыскусіі са Сталіным. Асубка-Мараўскі 
аргументаваў, што гэта польскі нацыянальны парк, што Польшча згубіла 
шмат лясоў, што там не існавала нацыянальнай праблемы, якая была галоўнай 

1 Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 4. Дак. № 4. 
С. 29–30.

2 Там жа. Дак. № 5. С. 30–31.
3 Kowalski W. T. Polityka zagraniczna RP. 1944–1947. Warszawa, 1971. S. 360 ; 

Яго ж. Walka dуplomatyczna o miejsce Polski w Europie (1939–1945). Warszawa, 1972.  
S. 492–493. 
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прычынай змены ўсходніх польскіх меж. А Сталін між тым паказаўся яму 
яшчэ больш незадаволеным, чым на самым пачатку размовы. Пасля пера-
пынку, на якім Асубка-Мараўскі паведаміў членам дэлегацыі, што калі СССР 
не згодзіцца аддаць Польшчы Белавежскую пушчу, то ён заявіць пра сваю 
адстаўку з пасады старшыні ПКНВ, Сталін нечакана змяніў сваю пазіцыю, 
пагадзіўшыся з польскай просьбай, пры гэтым заявіўшы: «Ах, што ж я з вамі 
зраблю? Я мушу паразумецца з маімі беларусамі». Хутка старшыні ПКНВ 
патэлефанаваў Молатаў і заявіў, што «Сталін згадзіўся далучыць да Поль-
шчы палову пушчы з Белавежай уключна. Справа мяжы была вырашана»1. 

27 ліпеня 1944 г. В. Молатаў і кіраўнік польскай дэлегацыі Э. Асубка-
Мараўскі падпісалі тайнае пагадненне паміж СССР і ПКНВ аб савецка-поль-
скай мяжы. У яго аснову была пакладзена лінія Керзана з адступленнямі 
на карысць Польшчы на беларускім участку мяжы Беластоцкай вобласці і 
часткі Белавежскай пушчы2. Гэта пагадненне мела падрыхтоўчы, часовы 
характар, паколькі яшчэ не быў сфарміраваны польскі ўрад нацыянальна-
га адзінства. Што тычылася сталінскай рэплікі «параіцца з беларусамі», то 
яна гучала яўна крывадушна, але пакідала прастору для манеўра. Ніякага 
сапраўднага абмеркавання пагранічных праблем з беларускім кіраўніцтвам 
не было. Яно прымала ўсё тое, што вырашалася ў Крамлі. Паводле ўспамінаў 
Асубкі-Мараўскага: «Пры падпісанні пагадненняў Сталін, падымаючы тост у 
гонар нашага сяброўства, згадаў у жартаўлівым тоне, што я вырваў у Савец-
кага Саюза палову Белавежскай пушчы»3.

У пашыраным, архіўным варыянце ўспамінаў Асубкі-Мараўскага на тэму 
перагавораў аб Белавежскай пушчы яшчэ гаварылася наступнае: «Мне прыга-
далася заява савецкага чыноўніка ў Беластоку ўвосень 1939 г., калі ад імя спа-
жывецкага кааператыву ў Гайнаўцы я прасіў яго выдаткаваць 50 м3 дроў для 
кааператыўнай пякарні ў Гайнаўцы, а атрымаў толькі 25 м3, чаго не мог выра-
шыць ні на месцы, ні таксама ў Белавежы, таму што “ў нас не даюць столькі, 
колькі просіш”, і, нягледзячы на вялікі “поспех” не толькі са слоў Молата-
ва, але і ўсіх маіх таварышаў, я не бачыў падстаў для вялікай радасці з пры-
чыны атрымання толькі паловы пушчы. Я ўжо не бачыў інтарэсу і далейшай 
магчымасці змагацца і згадзіўся з гэтай сумнай рэальнасцю. Я ж не мог патра-
баваць дзвюх пушчаў, каб атрымаць адну цэлую, калі “ў нас не даюць столькі, 
колькі просіш”.

1 Osóbka-Morawski E. Trudna doroga. Fragmenty wspomnień. Warszawa, 1992. 
S. 119–123. Гл. пашыраную версію ўспамінаў Э. Асубкі-Мараўскага па гэтым пытанні: 
Archiwum Akt Nowych (далей – AAN). Zesp. E. Osóbki-Morawskiego. Sygn. 4063. T. 2. 
К. 162–163. Апублікаваны на беларускай мове: Беларусь у палітыцы суседніх і заходніх 
дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 4. Дак. № 6. С. 31–33.

2 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8. С. 156.
3 Osóbka-Morawski E. Op. cit. S. 123.
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Мяркую, што, калі б гэта справа не была вырашана тады, а толькі ў 
1945 г., калі ўжо падчас праўлення ўрада Нацыянальнага адзінства мы 
другі раз падпісвалі памежны дагавор (пасля Патсдама і прызнання нашых 
меж амаль усімі дзяржавамі), гэта справа магла быць ужо невырашаль-
най. У 1944 г., калі яшчэ ішла вайна, калі існаваў другі польскі ўрад у Лон-
дане, згаданае пытанне пагаднення ПКНВ з урадам СССР і нармалізацыі 
польска-савецкіх адносін знаходзілася не толькі ў нашых інтарэсах, але і ў 
інтарэсах СССР. Пасля маёй магчымай адстаўкі з пасады старшыні ПКНВ 
маглі ўзнікнуць вялікія цяжкасці, паколькі ў тагачасных умовах не было 
магчыма, каб узнік урад камуніста ці яўрэя. Ужо так складаецца польская 
рэчаіснасць у справе незалежнасці польскай дзяржавы, што на яе чале ў 
пераломныя дні заўсёды становіцца прадстаўнік найважнейшай польскай 
партыі, дэвізы якой: “Незалежнасць і сацыялізм” – з’яўляюцца галоўнымі 
дэвізамі Польскай сацыялістычнай партыі. Так было ў 1918 г., і так заста-
лося ў 1944 г.»1. 

Лонданскі ўрад супраць лініі Керзана. Між тым польскі ўрад па-
ранейшаму адмаўляўся прызнаваць лінію Керзана і заключанае ПКНВ з СССР 
пагадненне аб мяжы. Аб гэтым сведчылі перагаворы ў Маскве прадстаўнікоў 
Савецкага Саюза з дэлегацыяй польскага ўрада ў Лондане на чале з прэм’ер-
міністрам С. Мікалайчыкам, якія адбыліся ў жніўні і кастрычніку 1944 г. 
У прыватнасці, на перагаворах у жніўні Сталін адхіліў канцэпцыю часовай 
дэмаркацыйнай лініі паміж СССР і Польшчай, прапанаваную Мікалайчыкам, 
паколькі лінія мяжы ўжо была вызначана на падставе пагаднення з ПКНВ2. 

Падчас перагавораў член польскай дэлегацыі С. Грабскі, прызна ючы 
абгрунтаванасць імкнення Украінскай і Беларускай Савецкіх Рэспублік 
сабраць разам унутры сваіх меж праваслаўнае насельніцтва Украіны і 
Беларусі, у той жа час канстатаваў, што каталіцкае насельніцтва Беларусі 
больш схіляецца да Польшчы. Сталін адказаў, што, падобна таму як пасля 
Першай сусветнай вайны была адноўлена незалежная Польшча, у выніку 
Другой сусветнай вайны «будуць адноўлены Беларусь і Украіна. Гэтыя 
нацыі не павінны быць пакрыўджаны». Грабскі адказаў: «Яны не будуць 
пакрыўджаны, калі будучыя межы будуць вызначаны ў адпаведнасці з раз-
меркаваннем насельніцтва і калі неабходныя выпраўленні будуць зробле-
ны пры абмене насельніцтвам»3.

У мемарандуме польскага ўрада ад 29 жніўня 1944 г. гаварылася, што 
Польшча, якая панесла вялікія страты ў вайне і з’яўляецца адзінай краінай, 

1 AAN. Zesp. E. Osóbki-Morawskiego. Sygn. 4063. T. 2. К. 163.
2 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения в годы Великой Отечествен-

ной войны. 1941–1945. М., 1982. С. 197.
3 Documents on Polish-Soviet Relations. Vol. 2. P. 319–320.
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што знаходзілася пад германскай акупацыяй і не дала ніводнага квіслінга1, 
не можа выйсці з гэтай вайны зменшанай тэрытарыяльна. На ўсходзе ў скла-
дзе Польшчы павінны застацца галоўныя цэнтры польскага культурнага 
жыцця (меліся на ўвазе Вільня і Львоў) і крыніцы сыравіны. Канчатковае 
ўрэгуляванне польска-савецкай мяжы прапаноўвалася ажыццявіць кансты-
туцыйным сеймам у адпаведнасці з дэмакратычнымі прынцыпамі. Гавары-
лася і аб неабходнасці правесці добраахвотны абмен польскім, беларускім і 
ўкраінскім насельніцтвам2.

Лонданскі ўрад, аднак, не прызнаваў пагадненняў аб абмене насельніцт-
вам, што былі заключаны Украінскай, Беларускай і Літоускай ССР з ПКНВ 
у верасні 1944 г., падкрэсліваючы, што савецкія рэспублікі робяць спробы 
змяніць на сваю карысць этнічны склад тэрыторый Заходняй Беларусі і За-
ходняй Украіны шляхам адвольнага перамяшчэння мільёнаў людзей3. Ад-
нак нельга забываць, што польскі ўрад у 1921–1939 гг. праводзіў на ўсходніх 
крэсах палітыку змянення этнічнага складу насельніцтва, перасяляючы 
сюды асаднікаў.

Пытанне аб усходняй мяжы Польшчы разглядалася падчас перагавораў 
Старшыні СНК СССР І. Сталіна з Прэм’ер-міністрам Вялікабрытаніі У. Чэр-
чылем 16 кастрычніка 1944 г. і Старшынёй Часовага ўрада Францыі Ш. дэ 
Голем 6 снежня 1944 г. У прыватнасці, Сталін выступіў супраць прапанава-
най Чэрчылем фармулёўкі аб устанаўленні дэмаркацыйнай лініі паміж СССР 
і Польшчай, паколькі гэта азначала, што Савецкі Саюз не меў бы з ёй паста-
яннай дзяржаўнай мяжы, і прапанаваў зафіксаваць у заключным дакуменце 
па выніках перагавораў, што «линия Керзана признается как основа государ-
ственной границы между Польшей и Советским Союзом»4. Дэ Голь, у сваю 
чаргу, заявіў, што французы прызнаюць усходнюю мяжу Польшчы па лініі 
Керзана, калі гэта краіна атрымае нямецкія землі на заходніх межах5. 

У кастрычніку 1944 г. на канферэнцыі ў Маскве па польскім пытанні, у 
якой удзельнічалі Сталін, Чэрчыль, кіраўнікі польскага эмігранцкага ўрада і 
ПКНВ, Мікалайчык, нягледзячы на моцны ціск, што аказвалі на яго Чэрчыль 

1 Калабарацыяніста (В. Квіслінг – нарвежскі палітычны і дзяржаўны дзеяч, лідар 
нарвежскіх фашыстаў, прэм’ер-міністр калабарацыянісцкага ўрада ў 1942–1945 гг.).

2 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8.  
С. 207–208.

3 Documents on Polish-Soviet Relations. Vol. 2. P. 401.
4 РДАСПГ. Ф. 82. Воп. 1. Спр. 283. Арк. 58–65. Апублікаваны: Беларусь у палітыцы 

суседніх і заходніх дзяржаў (1914–1991 гг.). Т. 4. Дак. № 13. С. 51–55.
5 Советско-французские отношения во время Великой Отечественной войны, 

1941–1945: Документы и материалы : в 2 т. / редкол.: А. Л. Адамишин [и др.]. М., 1983. 
Т. 2 : 1944–1945. С. 177–178.
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і Ідэн, адмовіўся прызнаць лінію Керзана. «Вы б, Панове, дрэнна думалі пра 
мяне, – сказаў Мікалайчык, – згадзіся я аддаць 40 % тэрыторыі дзяржавы 
i 13 мільёнаў польскіх грамадзян, у тым ліку 5 мільёнаў палякаў»1. Сталін 
назваў Мікалайчыка імперыялістам, які прагне захапіць землі з няпольскім 
насельніцтвам. Ён сказаў, што не жадае шкодзіць Польшчы і дзяліць яе, ад-
нак ён не хоча таксама шкодзіць Украіне і Беларусі. Мікалайчык аказаўся так-
сама вельмі непрыемна здзіўлены заявай Молатава аб тым, што ў Тэгеране 
Чэрчыль і Рузвельт згадзіліся з рашэннямі, якія датычыліся тэрытарыяльнага 
статусу Польшчы, без кансультацый з польскім урадам2. Канферэнцыя ў Ма-
скве скончылася безвынікова. Мікалайчык падаў у адстаўку з пасады прэм’ер-
міністра эмігранцкага ўрада. 

Важнае значэнне для міжнародна-прававога ўрэгулявання пытання аб 
савецка-польскай мяжы мелі рашэнні Крымскай канферэнцыі. Сталін, вы-
ступаючы ў дыскусіі аб межах Польшчы, нагадаў аб тым, што лінія Керзана 
прыдумана не рускімі. Яе аўтарамі з’яўляюцца Керзан, Клемансо і амеры-
канцы, якія прымалі ўдзел у Парыжскай канферэнцыі 1919 г. Ён сказаў, што 
лінія Керзана была прынята на падставе этнаграфічных звестак супраць волі 
Леніна, які не хацеў аддаваць Польшчы Беласток і Беластоцкую вобласць. 
Сталін заявіў, што згода cавецкага ўрада з гэтай лініяй ужо з’явілася ад-
ступленнем ад пазіцыі Леніна і што на большае ён катэгарычна не пой дзе, 
паколькі ўкраінцы могуць сказаць, што Сталін і Молатаў аказаліся менш 
надзейнымі абаронцамі рускіх і ўкраінцаў, чым Керзан і Клемансо3. На-
рэшце, главы трох урадаў пагадзіліся, што ўсходняя мяжа Польшчы павінна 
ісці ўздоўж лініі Керзана з адступленнямі ад яе ў некаторых раёнах ад 5 да 
8 км на карысць Польшчы. Адначасова яны прызналі, што Польшча павінна 
атрымаць істотнае пашырэнне тэрыторыі на поўначы і на захадзе4. На дум-
ку беларускага эмігранцкага гісторыка М. Волаціча (В. Пануцэвіча), у Ялце 
Сталін выявіў сутнасць бальшавіцкай антыбеларускай палітыкі. Сцвярджа-
ючы, што лінія Керзана на беларускім участку няправільная, што Беласточ-
чына належыць беларускай этнічнай тэрыторыі, ён тым не менш аддаваў 
яе Польшчы5. 

Як адзначае польскі гісторык Я. Тэбінка, у Ялце Рузвельт і Чэрчыль 
афіцыйна пацвердзілі сваю падтрымку лініі Керзана і адарвання ад Поль-

1 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8. С. 272. 
2 Там жа. С. 274, 283 ; Harriman A., Abel Е. Special Envoy to Churchill and Stalin. 

1941–1946. New York, 1975. P. 359.
3 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8. С. 347.
4 Там жа. C. 367.
5 Волаціч М. Лінія Керзона на фоне падзеяў і тэрытарыяльных зменаў у Усходняй 

Еўропе // Беларус. зб. / Ін-т вывучэння СССР. Мюнхен, 1955. Кн. 3. С. 124.
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шчы Львова, хоць па апошнім пытанні Рузвельт безвынікова прасіў Сталіна 
зрабіць жэст добрай волі. Савецкі кіраўнік упэўнена праводзіў палітыку 
здзейсненых фактаў у польскім пытанні і ўмела карыстаўся памылкамі 
англа-саксонскіх дзяржаў, у тым ліку адсутнасцю каардынацыі іх дзеянняў. 
Ялцінскія дамоўленасці па пытанні польскай усходняй мяжы былі заклю-
чаны без узгадненняў з правамоцным урадам Польшчы і выклікалі хвалю 
пратэстаў з боку польскай патрыятычнай эміграцыі і падпольных сіл. Аднак 
гэтыя пратэсты не былі прыняты пад увагу заходнімі дзяржавамі, не кажу-
чы ўжо пра СССР1. 

Перамога над фашысцкай Германіяй і заканчэнне вызвалення польскіх 
зямель паставілі перад СССР і Польшчай задачы ўмацавання друж-
бы і супрацоўніцтва. У праграмнай заяве Часовага польскага ўрада на-
цыянальнай еднасці (ЧПУНЕ) ад 21 ліпеня 1945 г. у якасці найважнейшых 
знешнепалітычных задач былі сфармуляваны саюз і цеснае супрацоўніцтва 
ўсяго блока славянскіх народаў2. У праекце праграмнай пастановы XXVI кан-
грэса Польскай сацыялістычнай партыі (ПСП) (ліпень 1945 г.) адным з фактараў 
сістэмы калектыўнай бяспекі быў названы цесны саюз Польшчы з рускім, 
украінскім, беларускім, чэшскім, славацкім, сербскім, харвацкім і славенскім 
народамі. Адзначалася, што вялікія брацкія славянскія народы, якія складалі 
ядро Савецкага Саюза, сумесна з польскім народам закліканы аб’яднаць усіх 
славян у магутны эканамічны, палітычны і ваенны блок, здольны супрацьста-
яць любой небяспецы3.

Аднак у Польшчы існавалі і ўплывовыя палітычныя сілы, настро-
еныя супраць саюзу з СССР. Яны канцэнтраваліся вакол партыі «Польске 
стронніцтво людове» («ПСЛ»), у ваенна-палітычным падполлі, каталіцкай 
іерархіі. Немалыя магчымасці паказу савецкай унутранай і знешняй палітыкі 
толькі ў чорных танах давалі гэтаму лагеру злачынствы сталінскага рэжыму, 
у прыватнасці дэпартацыя ў 1939–1941 гг. 1170 тыс. украінцаў, беларусаў, 
палякаў, прадстаўнікоў іншых нацыянальнасцей з Заходняй Украіны і За-
ходняй Беларусі. Шмат з гэтых асоб былі рэпатрыіраваны ў Польшчу як яе 
грамадзяне да 1939 г. і служылі ў гэтай сітуацыі «наглядным прыкладам»4. 
Патрыятычныя сілы выкарыстоўвалі ў антысавецкай прапагандзе і вынікі 
гітлераўскай палітыкі падзялення і раз’яднання народаў. Рускія, украінцы, 
беларусы, літоўцы, якія да 1939 г. з’яўляліся польскімі грамадзянамі, у 

1 Тэбінка Я. Пазнач. твор. С. 142–145.
2 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8.  

С. 500–501.
3 Там жа. С. 464–465.
4 Парсаданова В. С. Депортация населения из Западной Украины и Западной Бе-

лоруссии в 1939–1941 гг. // Новая и новейшая история. 1989. № 2. С. 26–44.
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далучаных да Германіі раёнах Польшчы ў гады вайны былі аб’яўлены 
фашыстамі прывілеяванай групай і тым самым супрацьпастаўляліся паля-
кам, пазбаўленым практычна ўсіх праў. Пасля заканчэння вайны вынікі гэ-
тага падзелу былі ліквідаваны не адразу1. Шырокія колы палякаў не маглі 
прыняць і такой зняважлівай для Польшчы формы «ўз’яднання» ўкраінскага 
і беларускага народаў, якая была выкарыстана ў верасні 1939 г. з парушэн-
нем суверэнітэту польскай дзяржавы і ўвядзеннем савецкіх войск на яе тэ-
рыторыю.

Выкарыстоўваючы цяжкасці, якія ўзніклі ў дзясяткаў тысяч польскіх 
сем’яў з заходніх раёнаў Украіны, Беларусі і Літвы, недасканаласць 
падпісаных у 1944 г. дакументаў аб рэпатрыяцыі, што абмяжоўвалі 
магчымасці перавозу маёмасці, прадметаў прафесійнага рамяства (станкі, 
музычныя інструменты), недахопы мытнага кантролю, неўладкаванасць на 
новых месцах і г. д., падполле правакавала сярод мігрантаў антысавецкія 
выступленні. Правыя сілы ставілі пад сумненне рашэнні аб межах Польшчы 
па Заходнім Бугу, Одэры, Нейсе, Балтыйскім моры. Мелі месца і пэўныя 
непаразуменні паміж урадамі СССР і Польшчы па праблеме Арміі Краёвай 
у 1944–1945 гг., што было звязана з псіхалагічным непрыняццем часткай 
насельніцтва новых усходніх меж2. 

Дагавор аб савецка-польскай дзяржаўнай мяжы. Пасля Патсдамскай 
канферэнцыі 1945 г., якая ўрэгулявала пытанне аб заходняй мяжы Поль-
шчы, узнікла неабходнасць падвесці юрыдычную базу і пад усходнюю мяжу. 
16 жніўня 1945 г. у Маскве намеснік Старшыні СНК СССР В. Молатаў па 
ўпаўнаважанні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР і Старшыня Саве-
та Міністраў Польскай Рэспублікі Э. Асубка-Мараўскі па ўпаўнаважанні 
Прэзідэнта Краёвай Рады Нарадовай Б. Берута падпісалі Дагавор аб савец-
ка-польскай дзяржаўнай мяжы. Падпісанне дагавора ўзамен пагаднення 
ад 27 ліпеня 1944 г. азначала прызнанне ўрадам Польшчы лініі Керзана ў 
якасці савецка-польскай мяжы. Імкнучыся мацней прывязаць Польшчу да 
СССР, Сталін пайшоў далей насустрач яе інтарэсам. Дагавор прадугледжваў 
адступленні на карысць Польшчы ад лініі Керзана не да 5–8 км, як было вы-
рашана ў Ялце, а да 17–30 км. 

У адпаведнасці з арт. 1 дакумента дзяржаўная мяжа паміж Савецкім Са-
юзам і Польскай Рэспублікай праходзіла ўздоўж лініі Керзана з адступлен-
нем ад яе на карысць Польшчы ў некаторых раёнах ад 5 да 8 км. Акрамя 
таго, СССР дадаткова саступіў Польшчы тэрыторыю, размешчаную на ўсход 
ад лініі Керзана да рэк Заходні Буг і Салокія, на поўдзень ад горада Крыло-

1 Парсаданова В. С. Советско-польские отношения 1945–1949 гг. М., 1990. С. 28.
2 Там жа. С. 29, 190 ; Вялікі А. Ф. На раздарожжы...  С. 52–66, 203–217.
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ва з адхіленнем на карысць Польшчы максімальна на 30 км, а таксама частку 
тэрыторыі Белавежскай пушчы на ўчастку Няміраў – Ялаўка, размешчаным 
на ўсход ад лініі Керзана, уключаючы Няміраў, Гайнаўку, Белавеж і Ялаўку, з 
адхіленнем на карысць Польшчы максімальна на 17 км1. 

Новая лінія савецка-польскай мяжы была нанесена на карту з маштабам 
1 : 500 0002, на аснове якой пасля ратыфікацыі дагавора змешаная дэмар-
кацыйная камісія павінна была правесці мяжу на мясцовасці. З перадачай 
Польшчы амаль усёй Беластоцкай вобласці Беларусь страціла Аўгустоўскі, 
Беластоцкі, Бельскі, Бранскі, Граеўскі, Дамброўскі, Ядвабнаўскі, Заблудаўскі, 
Замбраўскі, Кольнаўскі, Крынкаўскі, Лапскі, Ломжынскі, Манькоўскі, 
Снядаўскі, Сакольскі, Цэхановіцкі і Чыжэўскі раёны. Ад Брэсцкай вобласці 
адышлі Кляшчавіцкі і Гайнаўскі раёны3. Гэта азначала, што ад Беларусі 
адыходзілі 18 раёнаў Беластоцкай вобласці з Беластокам і 2 раёны Брэсцкай 
вобласці (частка Белавежскай пушчы). Польскі бок перадаваў БССР 15 вёсак, 
населеных пераважна беларусамі.

Савецкі варыянт лініі Керзана адразаў ад Беларусі тэрыторыю плош-
чай 14,3 тыс. кв. км з насельніцтвам каля 722 тыс. чал. паводле перапісу 
1931 г., а паводле перапісу 1946 г. – каля 638 тыс. чал. Беласточчына, да-
лучаная да Польшчы, уяўляла сабой тэрыторыю, якая раўнялася палове 
плошчы такіх сярэдніх еўрапейскіх краін, як Албанія ці Бельгія. Савец-
кае кіраўніцтва, пісаў М. Волаціч, ахвотна аддавала сатэлітнай Польшчы 
Беласточчыну таму, што яе насяляла ў большасці беларускае каталіцкае 
насельніцтва, да якога Масква ставілася варожа. Згодна з данымі 1921 г. 
61 % насельніцтва Беластоцкай вобласці з’яўлялася католікамі, каля 23 % – 
праваслаўнымі, 15 % – яўрэямі4. Аналізуючы геапалітычныя разлікі Сталіна, 
неабходна звярнуць увагу і на тое, што паўночная частка Усходняй Прусіі, 
якая стала б для Беларусі натуральным выхадам да Балтыйскага мора, 
была тым не менш далучана да РСФСР. Тут мы зноў бачым праяўленне 
сталінскай вялікадзяржаўнай палітыкі. М. Хрушчоў пісаў у сваіх мемуарах, 
што да Польшчы «адышлі і асобныя землі з чыста беларускім і ўкраінскім 

1 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8.  
C. 541–542.

2 Карта ўпершыню апублікавана ў кнізе: Снапкоўскі У. Беларуска-польскія 
адносіны (1918–1989 гг.): Даследаванні, дакументы, ілюстрацыі і карты. Мінск, 2013.

3 Ракашевич В. К. Послевоенная демаркация советско-польской границы и «вели-
кое» переселение белорусского и польского населения // Армія Краёва на тэрыторыі 
Заходняй Беларусі (чэрвень 1941 – ліпень 1944 г.) : тэз. 4-й навук. канф. беларус. і пол. 
гісторыкаў, Гродна, 6–7 кастр. 1994 г. / рэд.: А. Ф. Макарэвіч, У. М. Міхнюк. Гродна, 
1994. С. 115.

4 Волаціч М. Насельніцтва Заходняй Беларусі і яго перасяленьне паміж сучаснай 
Польшчай і БССР // Беларус. зб. 1956. Кн. 4. С. 21–22.
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насельніцтвам». Ён тлумачыў гэты крок Сталіна тым, што той, жадаючы 
«задобрыць» палякаў, уступіў ім, каб аслабіць непрыемныя пачуцці, якія 
засталіся ў польскага народа ў выніку савецка-германскага дагавора ад 
23 жніўня 1939 г.1

Між тым у кіраўніцтва Беларусі меліся ўсе падставы, каб больш цвёр-
да і паслядоўна адстойваць беларускія нацыянальныя інтарэсы аднос-
на Беластоцкай вобласці. Справаздачы нізавых партыйных арганізацый, 
калектыўныя звароты ў адрас ЦК КП(б)Б і ўрада БССР сведчаць аб тым, 
што ў 1944–1945 гг. сярод насельніцтва Беластоцкай вобласці моцнымі былі 
настроі за тое, каб вобласць засталася ў складзе Беларускай Рэспублікі. Заявы 
ў кіраўнічыя органы БССР паступалі сотнямі і нават тысячамі. Так, восенню 
1944 г. звыш 6 тыс. жыхароў Белавежа накіравалі ў ЦК КП(б)Б калектыўнае 
пісьмо, у якім прасілі далучыць горад і Белавежскую пушчу да Беларусі. 
Праз год, у кастрычніку 1945 г., у Народны камісарыят замежных спраў 
БССР паступілі заявы ад амаль тысячы жыхароў беларускіх вёсак Бельскага, 
Арлянскага і Клюковіцкага паветаў Беластоцкай вобласці з просьбай пера-
гледзець савецка-польскую мяжу2. Аднак аб’ектыўная сітуацыя была такой, 
што, нават нягле дзячы на звароты тысяч грамадзян, магчымасці кіраўніцтва 
Беларусі паўплываць на вырашэнне пытання аб беларуска-польскай мяжы 
былі істотна абмежаваны. Партыйныя і савецкія органы БССР маглі толькі 
фіксаваць падобныя заявы і затым перасылаць іх у саюзныя органы. Такім 
чынам, канчатковае вырашэнне пытання аб беларуска-польскай мяжы заста-
валася прэрагатывай саюзных органаў улады, для якіх беларускія нацыяналь-
ныя інтарэсы не з’яўляліся прыярытэтнымі.

На прэс-канферэнцыі ў Варшаве 27 жніўня 1945 г. Прэзідэнт КРН Б. Бе-
рут сказаў, што з эканамічнага пункту гледжання тэрыторыі, якія Польшча 
страціла на ўсходзе i атрымала на захадзе, зусім непараўнальныя, паколькі 
ўсходнія землі былой Польшчы не мелі развітой прамысловасці. Аднак тэ-
рыторыя Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі была багатая на лясы, нафту і 
прыродны газ, на што звяртаў увагу Дзяржаўны дэпартамент ЗША ў цытава-
ным дакуменце ад 19 мая 1943 г. Польскі кіраўнік падкрэсліў, што дзяку ючы 
дагавору ўкраінскае і беларускае насельніцтва ўз’ядноўваецца, а Польшча 
пазбаўляецца ад ачага пастаяннай занепакоенасці і ўнутраных рознагалоссяў, 
ператвараючыся ў аднанацыянальную дзяржаву3.

Польскія ўлады прыкладалі значныя намаганні для таго, каб вышэйпры-
ведзеная ацэнка дагавора стала дамінантнай у грамадскай свядомасці. У ад-

1 Хрущев Н. С. Время. Люди. Власть. Воспоминания : в 4 кн. М., 1999. Кн. 1. С. 30.
2 Вялікі А. Ф. На раздарожжы... С. 33–35.
3 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8.  

С. 552–553.
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паведным настроі былі вытрыманы і публікацыі ў афіцыйных сродках маса-
вай інфармацыі Польшчы. Вядучае выданне «Rzeczpospolita» ў перадавым 
артыкуле «У інтарэсах Польшчы» адзначала: «Маскоўскі дагавор... рэгулюе 
ў духу сяброўства і згоды мяжу паміж Польшчай і Савецкім Саюзам». Газета 
«Głos Ludu» вызначала маскоўскі дагавор як новую значную перамогу знеш-
няй палітыкі. Нават амерыканскі польскамоўны друк, як адзначалася ў агля-
дзе ТАСС ад 23 жніўня 1945 г., станоўча адрэагаваў на падпісанне дагавора 
аб мяжы паміж СССР і Польшчай1.

Тым не менш рэакцыя на яго была далёка не адназначнай. Сярод патры-
ятычна настроенай часткі грамадства існавалі негатыўныя адносіны да да-
гавора. Прыхільнікі польскага ўрада ў эміграцыі, якіх было нямала ў пас-
ляваеннай Польшчы, разглядалі дагавор як дакумент, які ўзаконіў чарговы 
тэрытарыяльны падзел польскай дзяржавы. Імкнучыся хоць бы часткова 
аслабіць негатыўную рэакцыю на савецка-польскі дагавор, юрыдычны ад-
дзел Прэзідыума КРН забараніў даваць спасылку на лінію Керзана ў друку 
і ў польскай урадавай дакументацыі, нягледзячы на тое, што гэта дэфініцыя 
прысутнічала ў дакуменце. Польскія ўлады непакоіліся, што згадванне лініі 
Керзана ўзмоцніць негатыўны рэзананс, выкліканы дагаворам ад 16 жніўня 
1945 г. сярод пэўнай часткі польскага грамадства. I калі спачатку тэрмін «лінія 
Керзана» яшчэ прысутнічаў у прамовах першых асоб польскай дзяржавы, то 
пазней ён перастаў ужывацца2. 

У савецкага кіраўніцтва таксама ўзніклі пэўныя складанасці з 
натыфікацыяй Дагавора аб савецка-польскай мяжы. Праблема заключа-
лася не ў тым, якой будзе рэакцыя на яго насельніцтва краіны (яна была 
прадказальна станоўчай і іншай быць не магла), а ў тым, якім чынам 
праінфармаваць міжнародную супольнасць пра савецка-польскі дагавор. 
Урад СССР непакоіўся, што азнаямленне трэціх дзяржаў з гэтым дакумен-
там можа быць успрынята імі як дапушчэнне Савецкім Саюзам «магчымасці 
шырокага міжнароднага абмеркавання і адабрэння новай мяжы». У сувязі 
з гэтым НКЗС СССР прыняў рашэнне накіраваць адпаведныя ноты толькі 
пасольствам ЗША і Вялікабрытаніі, што павінна было, з аднаго боку, 
ліквідаваць магчымасць ігнаравання новай савецка-польскай мяжы, а з дру-
гога – нагадаць былым саюзнікам па антыгітлераўскай кааліцыі пра шосты 
раздзел рашэнняў Берлінскай канферэнцыі. Азнаямленне іншых дзяржаў 

1 Хоміч С. Вызначэнне беларуска-польскай мяжы ў 1939–1948 гг. // Спадчына.  
2008. № 1. С. 55 ; Хомич С. Территория и государственные границы Беларси в ХХ веке: 
от незавершенной этнической самоидентификации и внешнеполитического произво-
ла к современному status quo. Минск, 2011. C. 336–338.

2 Хоміч С. Пазнач. твор. С. 55.
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прадугледжвалася правесці шляхам рэгістрацыі савецка-польскага дагаво-
ра ў ААН1.

31 снежня 1945 г. савецка-польскі дагавор аб мяжы быў вынесены на 
пасяджэнне сесіі КРН і аднагалосна прыняты без абмеркавання. 13 студзе-
ня 1946 г. закон ратыфікаваў Прэзідыум Вярхоўнага Савета СССР. 4 люта-
га ў Варшаве надзвычайны і паўнамоцны пасол Савецкага Саюза Польшчы 
В. Лебедзеў і міністр замежных спраў Польскай Рэспублікі В. Жымоўскі 
абмяняліся ратыфікацыйнымі граматамі Дагавора паміж СССР і Польскай 
Рэспублікай аб савецка-польскай мяжы. Такім чынам, усе юрыдычныя 
фармальнасці былі выкананы і бакі маглі распачаць працэс дэмаркацыі са-
вецка-польскай мяжы. 

Высновы

1. Пытанне аб вызначэнні савецка-польскай мяжы было адным з самых 
складаных і цяжкіх у адносінах паміж членамі антыгітлераўскай кааліцыі на 
працягу ўсёй Другой сусветнай вайны. Яно было вырашана на аснове лініі 
Керзана, прапанаванай СССР і прынятай заходнімі дзяржавамі. Гэта лінія 
ўлічвала этнічны склад насельніцтва і ў цэлым адпавядала інтарэсам Савец-
кага Саюза, які такім чынам захоўваў у сваім складзе інкарпараваныя ў 1939 г. 
тэрыторыі Заходняй Беларусі і Заходняй Украіны. Польскі эміграцыйны ўрад 
са сваёй пазіцыяй адстойвання рыжскай мяжы не меў шанцаў на перамогу. 

2. Пры ўстанаўленні беларускага ўчастка савецка-польскай мяжы, які 
ахопліваў яе паўночны і цэнтральны сектары, пераход Беластока з усёй Бела-
стоцкай вобласцю да Польшчы быў прадвырашаны праходжаннем лініі Керза-
на. Беларуская ССР не здолела захаваць за сабой нават Бельскі раён, дзе пра-
жывала значная колькасць беларусаў. Што датычыла Белавежскай пушчы, то 
Сталін па-валюнтарысцку падзяліў яе на дзве часткі, задаволіўшы такім чы-
нам інтарэсы палякаў і беларусаў. Кропка ў доўгай гісторыі ўстанаўлення са-
вецка-польскай мяжы была пастаўлена дагаворам ад 16 жніўня 1945 г. 

3. Падрыхтоўка, падпісанне і ратыфікацыя Дагавора аб савецка-польскай 
мяжы былі ажыццёўлены без удзелу ўпаўнаважаных прадстаўнікоў БССР, 
як і іншых зацікаўленых саюзных рэспублік. Дагавор не абмяркоўваўся ў 
вышэйшых органах дзяржаўнай улады і кіравання УССР, БССР і Літоўскай 
ССР, чые нацыянальныя інтарэсы ён непасрэдна закранаў. Дарэчы, самога 
паняцця «нацыянальныя інтарэсы саюзнай рэспублікі» ў савецкай афіцыйнай 
тэрміналогіі не існавала, таму імперскі цэнтр не збіраўся іх ахоўваць. У са-
вецкай дзяржаўнай сістэме не было створана палітыка-прававога механізму 
ўзаемадзеяння і каардынацыі паміж саюзным цэнтрам і рэспублікамі 

1 Хоміч С. Пазнач. твор. С. 55.
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пры вырашэнні пытанняў аб межах рэспублік і Саюза. Дагавор парушаў 
палажэнні Канстытуцыі СССР і Канстытуцыі БССР, якія патрабавалі згоды 
канкрэтнай саюзнай рэспублікі на змяненне яе меж1. Сталінскае ігнараванне 
інтарэсаў Беларусі праявілася праз 45 гадоў, у 1990 г., калі міністр замежных 
спраў БССР заявіў свайму польскаму візаві, што Беларусь не падпісвала да-
гавор ад 16 жніўня 1945 г. і таму не можа прыняць прапанаваную Польшчай 
формулу аб прызнанні існуючай паміж БССР і Польшчай мяжы (гл. пад-
раздзел 4.1).

1 Снапкоўскі У. Е. Міжнародныя аспекты вызначэння савецка-польскай 
мяжы ў 1943–1945 гг. // Беларус. гіст. часоп. 1994. № 3. С. 12–13 ; Snapkowski W. 
Międzynarodowe aspekty wytyczania granicy polsko-radzieckiej na odcinku białoruskim 
w latach 1943–1945 // Polska – Białoruś 1918–1945. Zbiór studiów i materiałów / pod red. 
nauk. W. Balceraka. Warszawa, 1994. S. 175–176.

У сувязі з дадзенымі намі вышэй ацэнкамі дагавора польскі гісторык В. Матэрскі 
адзначыў, што беларуская гістарыяграфія постсавецкага перыяду лічыць пагаднен-
не ад 16 жніўня 1945 г. несапраўдным, бо яно супярэчыла тагачасным канстытуцы-
ям СССР і БССР, паколькі вызначэнне мяжы адбылося за кошт Беларусі, без яе згоды 
(Materski W. Dyplomacja Polski «lubelskiej»: lipiec 1944 – marzec 1947. Warszawa, 2007. 
S. 122). Гэта сцвярджэнне патрабуе ўдакладнення, паколькі аўтар ніколі не лічыў да-
гавор 1945 г. несапраўдным для Беларусі ці іншай дзяржавы.
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Глава 3
БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКАЕ «АСІМЕТРЫЧНАЕ» 
СУПРАЦОЎНІЦТВА Ў ПЕРЫЯД 
«РЭАЛЬНАГА САЦЫЯЛІЗМУ»

3.1. Фарміраванне і развіццё беларуска-польскіх  
сувязей (1944 г. – канец 1960-х гг.)

Дэмаркацыя мяжы (1946–1948). Дэмаркацыя савецка-польскай мяжы ад-
бывалася ў адпаведнасці з дагаворам ад 16 жніўня 1945 г. Ніжэй прадстаўлены 
кароткі агляд дзейнасці змешанай савецка-польскай дэмаркацыйнай камісіі 
(ЗСПДК) з акцэнтам на вызначэнне беларускага ўчастка мяжы1. 13 снежня 
1945 г. у Варшаве адбылася першая канферэнцыя польскай дэмаркацыйнай 
камісіі (ПДК) пад старшынствам кіраўніка Бюро кангрэсавых прац Рэгіны 
Флешаровай2. ПДК падзяліла ўсходнюю мяжу на тры адрэзкі: паўночны, 
цэнтральны і паўднёвы. Цэнтральны адрэзак, які ахопліваў мяжу з Бела-
руссю, у сваю чаргу, быў падзелены на два меншыя адрэзкі з пунктам па-
дзелу каля Нямірава (зараз Мельнікаўскі павет Падляскага ваяводства)3. На 
пасяджэнні 14 снежня эксперт прафесар С. Ляшчынскі пазнаёміў прысутных 

1 Гл. падрабязней: Снапкоўскі У. Е. Дзейнасць савецка-польскай дэмаркацыйнай 
камісіі па пытанні дэмаркацыі беларускага адрэзка савецка-польскай мяжы (1946–
1947 гг.) // Stosunki polsko-białoruskie : w 2 t. / red. nauk.: S. Jaczyński, R. Pęksa. Siedlce, 
2009. T. 1 : Historia i polityka. S. 19–30.

2 Краёва Рада Нарадова ратыфікавала дагавор 31 снежня 1945 г., Прэзідыум 
Вярхоўнага Савета СССР – 13 студзеня 1946 г., абмен ратыфікацыйнымі граматамі 
адбыўся ў Варшаве 4 лютага 1946 г. Да дагавора была прыкладзена карта ў маштабе 
1 : 500 000 з нанесенай на ёй умоўнай памежнай лініяй, падпісанай прадстаўнікамі 
абодвух урадаў.

3 Protokół konferencji w sprawie granicy wschodniej z 13 grudnia 1946 г. // Arch. M-wa 
Spraw Zagran. (далей – AMSZ). Zesp. 1. T. 1. W. 1. K. 117–119.
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з вынікамі папярэдніх польска-савецкіх пасяджэнняў па пытанні ўсходняй 
мяжы, адзначыўшы, што яны адбываліся ў прыязным настроі, аднак з тэн-
дэнцыяй няўступчывасці з абодвух бакоў, якія ўпарта змагаліся за кожны 
кіламетр. Ён прапанаваў, каб ПДК:

1) падрыхтавала аб’ектыўныя аргументы;
2) распрацавала мінімальную і максімальную праграмы паправак;
3) засяродзілася вакол некалькіх найбольш важных адрэзкаў мяжы;
4) памятала, што існуе двухбаковы націск на лінію, устаноўленую жні-

веньскім дагаворам;
5) прымала пад увагу стабілізацыю ўстаноўленай дэмаркацыйнай лініі. 
Падсумоўваючы свае думкі, Ляшчынскі сказаў, што некаторыя пункты 

жнівеньскага дагавора былі прадвырашаны ў Маскве канчаткова, іншыя 
пакідаліся на вырашэнне дэмаркацыйнай камісіі1.

Першае пасяджэнне ЗСПДК адбылося ў Варшаве 7 сакавіка 1946 г. 
Камісія была створана для вызначэння дэталёвай мяжы на мясцовасці, яе за-
мацавання, вымярэння і распрацоўкі памежных дакументаў. Яна складала-
ся з дзвюх дэлегацый – савецкай і польскай, кожная з іх уключала старшы-
ню, двух членаў і сакратара. У савецкую дэлегацыю ўваходзілі старшыня 
саветнік МЗС СССР А. М. Аляксандраў, генерал-маёр Г. Чумакоў і гене-
рал-маёр Е. Красоўскі, Генеральны сакратар В. Лагуноў. Польская дэлега-
цыя ўключала старшыню віцэ-міністра публічнай адміністрацыі А. Жарук-
Міхальскага, генерала дывізіі Я. Бардзілдоўскага і палкоўніка Т. Навуменку, 
Генеральнага сакратара Я. Замбровіча2. 

 На пасяджэнні змешанай камісіі 12 сакавіка 1946 г. быў прыняты па-
дзел мяжы на адрэзкі, прапанаваны савецкай дэлегацыяй.  Беларускі ўчастак 
адыходзіў да кампетэнцыі IV–VI падкамісій. Адрэзак IV падкамісіі (даўжыня 
234 км) ішоў ад чыгуначнага маста на лініі Люблін – Ковель да Нямірава. 
Адрэзак V падкамісіі (135 км) ішоў ад Нямірава да вёскі Крынкі. Адрэзак 
VI падкамісіі (182 км) ішоў ад вёскі Крынкі да сутыкнення меж Літоўскай 
ССР, Польшчы і былой Усходняй Прусіі3. Падзел на адрэзкі быў абумоўлены 
тэрытарыяльна-геаграфічнымі, а не палітычнымі чыннікамі4.

Камісія экспертаў ПДК распрацавала дэталёвую праграму прапаноў, 
накіраваную на пэўныя карэктуры мяжы, устаноўленай дагаворам 
ад 16 жніўня 1945 г. Прапанаваныя змены падзяляліся на тры групы: 

1 AMSZ. Zesp. 1. T. 1. W. 1. K. 123.
2 Хомич С. Указ. соч. С. 341.
3 Protokół nr 3 posiedzenia Mieszanej Komisji Związku Socjalistycznych Republik 

Radzieckich i Polski do delimitacji granicy państwowej między Związkiem Socjalistycznych 
Republik Radzieckich i Rzeczpospolitą Polską, Warszawa, 12 marca 1946 г. // AMSZ. 
Zesp. 1. T. 19. W. 3. K. 27–29.

4 Хомич С. Указ. соч. С. 342.
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а) максімальна магчымыя адхіленні ад умоўнай мяжы; б) меншыя зме-
ны; в) мінімальныя адхіленні ад умоўнай мяжы1. Аднак у сувязі з выказа-
най савецкай дэлегацыяй пазіцыяй дакладнага захавання ўмоўнай мяжы 
ўсе польскія пастулаты не маглі выйсці за рамкі мінімальных адхіленняў ад 
умоўнай мяжы. Галоўныя пажаданні (пастулаты) польскай дэлегацыі на цэн-
тральным і паўночным адрэзках граніцы паміж БССР і Польшчай былі на-
ступныя: 

1. Адрэзак Цэнтральнага Буга ад Літавіжа праз Усцілуг, Уладаву і Брэст 
да Нямірава складаў 330 км. Памежная лінія павінна была быць праведзена 
па правым беразе ракі, каб водная і суднаходная гаспадарка Буга даставалася 
Польшчы. Гэты праект улічваў аддачу Савецкаму Саюзу адрэзанай Бугам за-
ходняй часткі Брэсцкай крэпасці2.

2. Раён Чаромха – Высока-Літоўск. Дагаворная лінія праходзіла тут 
з паўднёва-заходняга рога Белавежскай пушчы і даходзіла да Буга паміж 
мястэчкам Няміравам і вёскай Крынкі. На польскім баку дагаворнай лініі 
заставаўся чыгуначны вузел Чаромха разам з чыгункай Седльцэ – Гайнаўка, 
якая праходзіла паралельна мяжы. Перасячэнне значнай колькасці паселішч 
стварала тут відавочную нязручнасць, якая павінна была быць ліквідавана3.

3. Раён Белавежскай пушчы. На дадзеным адрэзку дагаворная лінія 
праходзіла праз самы цэнтр пушчы, зачапляючы галоўны запаведнік і ства-
раючы тым самым пагрозу яго існавання. Запаведнік мусіў не толькі цалкам 
дастацца Польшчы, якая ўтрымлівала яго дагэтуль, але і быць пашыраны ад 
3,5 да 5 км на ўсход. Польшча атрымлівала б тут чыгуначны рукаў, які вёў да 
Белавежы. Узамен Савецкі Саюз меў магчымасць выкарыстаць чыгуначную 
лінію Ваўкавыск – Свіслач, а таксама шашу Пружаны – Шарашова4.

4. Раён Гродна. З польскага пункту гледжання гэта тэрыторыя была цал-
кам населена польскімі жыхарамі на кампактным абшары аж да рэк Ласось-
на і Нёман, на адлегласці 20 км на ўсход ад дагаворнай лініі, якая перасякала 
некалькі вёсак. Самай вялікай каштоўнасцю, якую мяжа адразала тут ад Поль-
шчы, з’яўляліся паселішчы каля Гродна. Іх перадача Польшчы павялічыла 
польскую тэрыторыю на 600 кв. км і дала б дасканалую мяжу, зручную для 
аховы як палякамі, так і СССР. Аднак польская дэлегацыя разумела немагчы-
масць рэалізацыі гэтага пастулата5.

5. Раён Аўгустоўская пушча – Аўгустоўскі канал. Складаным моман-
там было рассячэнне Аўгустоўскага канала памежнай лініяй, што сур’ёзна 

1 List delegacji Polskiej Komisji Mieszanej do Prezesa Rady Ministrów, kwiecień 
1946 r. // AMSZ. Zesp. 18. T. 434. W. 283. K. 5–6.

2 Polska Komisja Delimitacyjna. Opis rejonów granicy wschodniej // AMSZ. Zesp. 1. 
T. 4. W. 1. K. 14.

3 Ibid. K. 15.
4 Ibid. К. 16–17.
5 Ibid. К. 19–20.
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ўскладняла гаспадарчую працу і нармальнае функцыянаванне канала. Выйсце 
палягала ў перанясенні мяжы на Нёман, што дало б Польшчы ваколіцы, насе-
леныя выключна палякамі. Аднак паколькі гэта патрабавала занадта вялікіх 
тэрытарыяльных уступак з боку СССР (як адзначалася, каля 600 кв. км), такі 
варыянт не браўся ў разлік. Рэальным заставалася заключэнне з Савецкім 
Саюзам пагаднення аб агульнай гаспадарцы на Аўгустоўскім канале пад 
кіраўніцтвам змешанай камісіі1.

У выніку дэмаркацыйных работ (з 30 мая да 29 кастрычніка 1946 г.) 
праходжанне мяжы на тэрыторыі Белавежскай пушчы было зацверджана з 
папраўкамі на карысць Польшчы, якія складалі ад 400 да 1000 м на даўжыні 
14 км. Нацыянальны парк амаль цалкам апынуўся на яе тэрыторыі. Поль-
шчы дасталася і вёска Заляшаны на поўдзень ад чыгуначнай лініі Гайнаўка – 
Ваўкавыск2. Агулам на гэтым адрэзку Польшча атрымала 479 га зямлі.

IV падкамісія разглядала спрэчную справу па ўстанаўленні мяжы на 
адрэзку, прылеглым да г. Белавежа. Памежная лінія перасякала тут запаведнік 
Белавежскай пушчы, агароджаны і пакінуты натуральнаму жыццю ў жывёль-
ным і раслінным свеце, які складаў адзіны ў сваім родзе натуральны экспа-
нат у Еўропе. Пастулаты, заяўленыя польскай дэлегацыяй, знайшлі разуменне 
ва ўрадзе Савецкага Саюза, і патрабаванні польскай дэлегацыі былі часткова 
ўлічаны. Запаведнік пушчы цалкам застаўся ў межах Польшчы3. На адрэзку 
Няміраў – Белавежская пушча Польшча згубіла каля 2 км тэрыторыі, затое 
на адрэзку Белавежская пушча – былая польска-літоўская мяжа адбыўся пе-
ранос мяжы на карысць Польшчы на 7 км углыб на ўсход4.

Змены ў праходжанні памежнай лініі на ўсім працягу савецка-польскай 
мяжы адлюстроўваў справаздачны дакумент ПДК (снежань 1946 г.), які паказ-
вае даволі напружаны характар дзейнасці ЗСПДК, сутыкненне пазіцый абе-
дзвюх дэлегацый па шэрагу важных пытанняў, якія не атрымалася вырашыць. 
У прыватнасці, так і не быў вызначаны суднаходны адрэзак на рацэ Заходні 
Буг і дэмаркацыйная лінія прайшла па сярэдзіне ракі5.

1 Polska Komisja Delimitacyjna. Opis rejonów granicy wschodniej // AMSZ. Zesp. 1. 
T. 4. W. 1. К.  21.

2 List przewodniczącego delegacji polskiej A. Żaruk-Michalskiego do ministra lesnictwa 
obywatela Tkaczowa z 28 października 1946 r. // AMSZ. Zesp. 1. T. 52. W. 5. K. 45.

3 Opis przebiegu prac technicznych i pomiarowych wykonywanych przy delimitacji 
granicy wschodniej państwa polskiego, Warszawa, 30 grudnia 1947 г. // AMSZ. Zesp. 1. 
T. 50. W. 1. K. 11–12.

4 List przewodniczącego delegacji polskiej A. Żaruk–Michalskiego do wоjewody 
białostockiego od 13 listopada 1946 г. // AMSZ. Zesp. 1. T. 52. W. 5. K. 63.

5 Krótkie sprawozdanie z całokszałtu prac delegacji Polskiej Mieszanej Komisji 
do delimitacji granicy państwowej między Polską a Związkiem SRR oraz szczegołowe 
sprawozdanie z prac delimitacyjnych w latach 1946–1947 // AMSZ. Zesp. 1. T. 56. W. 6. 
K. 13.
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Агульны канчатковы пратакол праходжання дзяржаўнай мяжы паміж 
СССР і Польшчай быў падпісаны 30 красавіка 1947 г. у Варшаве членамі са-
вецкай і польскай дэлегацый у прысутнасці пасла СССР у Польшчы В. З. Ле-
бедзева, саветніка В. Г. Якаўлева з савецкага боку, віцэ-міністра замежных 
спраў С. Ляшчыцкага, а таксама адказных супрацоўнікаў МЗС Польшчы 
Т. Жаброўскага і Я. Замбровіча – з польскага. Інфармацыя аб падпісанні прата-
кола – апісання праходжання лініі мяжы, карт і іншых дакументаў дэмаркацыі 
была змешчана ў друку1. Як адзначалася ў паведамленні газеты «Известия», 
змешаная савецка-польская дэмаркацыйная камісія скончыла  дэмаркацыйныя 
работы, якія «праходзілі ў духу сяброўства і ўзаемаразумення паміж абодву-
ма бакамі». 6 мая 1947 г. члены савецкай і польскай дэлегацый былі прыня-
ты Прэзідэнтам Польскай Рэспублікі Б. Берутам у Бельведэры2. Канчатковы 
пратакол да апісання праходжання памежнай лініі паміж СССР і Польшчай 
быў падпісаны 15 чэрвеня 1948 г. у Маскве3.

Карэкціроўкі савецка-польскай мяжы ў працэсе яе дэмаркацыі з’яўляліся 
нязначнымі і не маглі ўнесці істотных змен у яе праходжанне, паколькі прын-
цыповыя палітычныя рашэнні былі прыняты пры падпісанні дагавора ад 
16 жніўня 1945 г. Найбольшыя змены закранулі раён Белавежскай пушчы, 
дзе адбыўся зрух на 7 км на ўсход ад умоўнай лініі мяжы. Дэмаркацыя адбы-
валася ў атмасферы не толькі «сяброўства і ўзаемаразумення паміж абодвума 
бакамі», як паведамляла тагачасная прэса, але і сутыкнення пазіцый. Абе дзве 
дэлегацыі былі скіраваны на цвёрдае адстойванне дзяржаўных інтарэсаў4. 
Польская дэлегацыя ўпарта змагалася за найбольш выгадныя варыянты пра-
ходжання мяжы, а польская дыпламатыя была, як нам здаецца, яшчэ далё-
кая ад статусу прадстаўнікоў «сатэлітнай дзяржавы», які быў накінуты на 
Польшчу Крамлём праз некалькі гадоў. Па шэрагу пытанняў савецкі бок 
праявіў гатоўнасць да кампрамісаў і пагадзіўся на ўступкі на карысць поль-
скага боку. Беларуская ССР, як і дзве астатнія саюзныя рэспублікі (Украінская 
ССР і Літоўская ССР), інтарэсы і межы якіх непасрэдна закранала работа па 
дэмаркацыі савецка-польскай мяжы, не прымала ўдзелу ў працэсе дэмаркацыі 
мяжы, не мела сваіх прадстаўнікоў у савецкай камісіі і памежных падкамісіях. 
Саюзныя рэспублікі былі адхілены ад удзелу як у падрыхтоўцы, падпісанні 

1 Известия. 1947. 7 мая ; Basiński Е. Polska – ZSRR: kronika faktów i wydarzeń. 
1944–1971. Warszawa, 1973. S. 72 ; Документы и материалы по истории советско-поль-
ских отношений. Т. 9 (январь 1946 г. – декабрь 1949 г.). 1976. С. 195.

2 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 9.  
C. 195.

3 Basiński Е. Op. cit. S. 82.
4 Хомич С. Указ. соч. С. 344, 346–347.
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і ратыфікацыі Дагавора аб савецка-польскай дзяржаўнай мяжы ад 16 жніўня 
1945 г., так і ў яе дэмаркацыі1.

Дапамога Польшчы і першыя сустрэчы беларускіх і польскіх 
кіраўнікоў. З першых дзён вызвалення Польшчы яе насельніцтву аказвалася 
тэрміновая і бескарысная дапамога з боку часцей Чырвонай арміі. Пазней да 
гэтага працэсу падключыліся ўрады СССР, РСФСР, УССР, БССР і Літоўскай 
ССР. У студзені 1945 г. названыя савецкія рэспублікі накіравалі ў Варша-
ву са сваіх рэсурсаў 60 тыс. т хлеба, у тым ліку РСФСР – 30 тыс. т, УССР – 
15 тыс. т, БССР – 10 тыс. т, ЛітССР – 5 тыс. т. Увесь гэты хлеб быў перада-
дзены насельніцтву Варшавы бескарысна2.

26 студзеня 1945 г. Старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР 
Н. Я. Наталевіч і Старшыня СНК БССР П. К. Панамарэнка накіравалі 
Прэзідэнту КРН Б. Беруту і Прэм’ер-міністру Часовага ўрада Польскай 
Рэспублікі Э. Асубку-Мараўскаму ліст, у якім прасілі прыняць гэту дапа-
могу як сімвал баявой садружнасці польскага і беларускага народаў і далей-
шага ўмацавання дружбы паміж Польшчай і Беларускай ССР3. У лісце ў ад-
каз ад 22 лютага 1945 г. польскія кіраўнікі выказалі шчырую падзяку за гэты 
дар беларускага ўрада4. Як «неацанімы ўклад» брацкіх рэспублік – Украіны, 
Беларусі і Літвы, якія самі так моцна пацярпелі ад фашысцкіх варвараў, 
ахарактарызаваў харчовую дапамогу прэзідэнт Варшавы М. Спыхальскі ў 
гутарцы з карэспандэнтам ТАСС 19 лютага 1945 г.5

У лютым 1945 г. савецкі ўрад у адказ на просьбу польскіх кіраўнікоў 
Б. Берута і Э. Асубкі-Мараўскага і пасля кансультацый з прадстаўнікамі саюз-
ных рэспублік, якія мяжуюць з Польшчай (УССР, БССР і ЛітССР), прыняў ра-
шэнне аб аказанні тэхнічнай дапамогі ў аднаўленні Варшавы, у адпаведнасці 
з якім СССР браў на сябе палову выдаткаў, звязаных з аднаўленнем горада6. 

21 красавіка 1945 г. у Маскве быў падпісаны Дагавор паміж Савецкім Са-
юзам і Польскай Рэспублікай аб дружбе, узаемнай дапамозе і пасляваенным 

1 Вялікі А. Ф. Беларусь – Польшча ў ХХ стагоддзі. Невядомая рэпатрыяцыя. 1955–
1959 гг. Мінск, 2007. С. 44–45.

2 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8. С. 341.
3 Там жа. С. 339–340.
4 Совет. Белоруссия. 1945. 22 февр.
5 Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны : док. и 

материалы : в 3 т. / ред.-сост. С. Майоров. М., 1944–1947. Т. 3 (1 января – 3 сентября 
1945 г.). 1947. С. 122.

6 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8. С. 371 ; 
У канцы 1980-х гг. расійскія гісторыкі (В. Парсаданава, І. Волкаў і інш.) указалі на 
палітыка-прапагандысцкі характар аказання Польшчы чарговай дапамогі з боку 
Украіны і Беларусі, насельніцтва якіх галадала. – Парсаданова В. С. Советско-поль-
ские отношения 1945–1949 гг. С. 85–86 ; Волков И. М. Засуха, голод 1946–1947 годов // 
История СССР. 1991. № 4. С. 11.
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супрацоўніцтве. Пасля яго падпісання польская ўрадавая дэлегацыя на чале 
з Б. Берутам і Э. Асубкам-Мараўскім 25 красавіка 1945 г. наведала Мінск на 
зваротным шляху з Масквы ў Варшаву. Старшыня СНК БССР П. К. Панама-
рэнка меў двухгадзінную гутарку з польскімі кіраўнікамі. З Брэста перад пе-
расячэннем мяжы Берут і Асубка-Мараўскі накіравалі Панамарэнку тэлегра-
му, у якой гаварылася, што падпісаны з СССР дагавор яшчэ больш узмоцніць 
братэрскія адносіны паміж польскім і беларускім народамі1. Гэты візіт поль-
скай дэлегацыі быў першым візітам замежнай урадавай дэлегацыі ў БССР з 
моманту яе абвяшчэння 1 студзеня 1919 г.

Прадстаўленне саюзным рэспублікам канстытуцыйнага права на ўста-
наўленне дыпламатычных і консульскіх адносін з замежнымі дзяржавамі раз-
глядалася кіраўніцтвам Польшчы як магчымасць умацавання добрасуседскіх 
адносін з Украінскай, Беларускай і Літоўскай ССР. Пра гатоўнасць усталяван-
ня з імі непасрэдных дыпламатычных адносін выказаўся 2 студзеня 1945 г. 
Э. Асубка-Мараўскі ў праграмнай заяве на сесіі КРН2. Упершыню пасля кан-
стытуцыйных змен у СССР у лютым 1944 г. урад замежнай дзяржавы заявіў аб 
сваім імкненні мець прамыя дыпламатычныя адносіны з асобнымі саюзнымі 
рэспублікамі. Як паказалі наступныя падзеі, больш з падобнымі заявамі 
польскі ўрад не выступаў. Маскве прыйшліся не па душы гэтыя намеры за-
межнага малодшага партнёра, якія яна не збіралася выконваць.

У наступныя гады МЗС СССР пастаралася зрабіць так, каб гэта фра-
за з заявы кіраўніка польскага ўрада не фігуравала ў дыпламатычных матэ-
рыялах. У выдадзеным ім разам з МЗС ПНР у 1974 г. зборніку дакументаў і 
матэрыялаў пра савецка-польскія адносіны дадзеная фармулёўка была пера-
кручана: замест слова «дыпламатычных» было ўстаўлена слова «дэмакратыч-
ных». У выніку атрымалася, быццам Э. Асубка-Мараўскі сказаў, што Польшча 
імкнецца «да ўстанаўлення непасрэдных дэмакратычных адносін з Украінай, 
Беларуссю, Літвой»3. Гэта ўзор цэнзуры часоў «застою». Сучасная польская 
гістарыяграфія крытычна, нават з доляй іроніі ацэньвае прадастаўленне  са-
юзным рэспублікам СССР знешнепалітычных паўнамоцтваў, бачачы ў гэтым 
імкненне Сталіна атрымаць дадатковыя галасы ў ААН4. Па-за межамі дадзе-
най арганізацыі актыўнасць БССР, УССР на міжнароднай арэне праяўлялася 
галоўным чынам у двухбаковых сувязях з Польшчай. Паводле В. Матэр-

1 Совет. Белоруссия. 1945. 26, 28 апр. ; Внешняя политика Советского Союза в пе-
риод Отечественной войны. Т. 3. С. 668.

2  Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 8. С. 331.
3 Советский Союз – Народная Польша. 1944–1974 : док. и материалы / редкол.: 

Н. Н. Родионов [и др.]. М., 1974. С. 41 ; Гл. таксама: Снапкоўскі У. Е. Знешнепалітычная 
дзейнасць Беларусі. 1944–1953 гг. С. 82–83.

4 Materski W. Narodziny ONZ. Idea międzynarodowej organizacji bezpieczeństwa w 
polityce zagranicznej ZSRR 1941–1945. Warszawa, 1982.
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скага, адносіны новай «люблінскай» Польшчы з гэтымі дзвюма саюзнымі 
рэспублікамі мелі «дзіўны, штучны» характар, далёкі ад нармальных 
міждзяржаўных адносін. Акцыяй, якая паходзіла на сапраўдную дыплама-
тыю, быў раўнд польска-беларускіх перагавораў у Варшаве восенню 1945 г., 
які скончыўся падпісаннем дадатковага пратакола да пагаднення аб абмене 
насельніцтвам ад 9 верасня 1944 г.1

Эпізадычнасць кантактаў у сталінскі перыяд. Нягледзячы на заяву 
Асубкі-Мараўскага, у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе непасрэдныя і рэ-
гулярныя кантакты паміж вышэйшымі партыйнымі і дзяржаўнымі органамі 
БССР і Польшчы, а таксама грамадска-палітычнымі арганізацыямі і асобнымі 
рэгіёнамі адсутнічалі. Мелі месца толькі эпізадычныя візіты, у асноўным у 
межах савецка-польскага партыйна-дзяржаўнага супрацоўніцтва. Напрыклад, 
польская ўрадавая дэлегацыя на чале з прэм’ер-міністрам Ю. Цыранкевічам, 
якая 15–27 студзеня 1948 г. наведала Савецкі Саюз, вяртаючыся з Масквы 
ў Варшаву, зрабіла прыпынак у Мінску, дзе мела сустрэчу з Першым са-
кратаром ЦК КП(б)Б Старшынёй Савета Міністраў БССР П. К. Панамарэн-
кам2. Апошні пазней стаў сакратаром ЦК ВКП(б) і, застаючыся членам ЦК 
Камуністычнай партыі (бальшавікоў) Беларусі, узначаліў савецкую партый-
ную дэлегацыю на I з’езд Польскай аб’яднанай рабочай партыі (ПАРП) у 
снежні 1948 г., дзе выступіў з прывітаннем ад імя ЦК ВКП(б)3. Мелі мес-
ца кантакты і на ўзроўні органаў мясцовай улады. Так, увосень 1947 г. па 
ініцыятыве прэзідэнта Варшавы адбылася сустрэча з кіраўнікамі гарадскіх 
саветаў Масквы, Мінска, Вільнюса, Кіева, Прагі, Белграда і Сафіі4.

Генеральная лінія развіцця савецка-польскіх адносін у канцы 1940- х – па-
чатку 1950-х гг. вызначалася тым, што адміністрацыйна-камандная сістэма, 
якая склалася ў СССР у даваенныя гады, была перанесена ў Польшчу, як і 
ў іншыя краіны Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Еўропы, і навязана праз 
залежныя ад ВКП(б) камуністычныя партыі, якія прыйшлі да ўлады з да-
памогай СССР. Менавіта тады адбыўся інспіраваны І. Сталіным і яго ася-
роддзем паварот да забеспячэння, з аднаго боку, аднастайнасці палітычных, 
эканамічных і ідэалагічных структур «народна-дэмакратычных» рэжымаў на 
базе аўтарытарна-бюракратычнай савецкай мадэлі, а з другога боку – кіруючай 
ролі ВКП(б) у міжнародным камуністычным руху на аснове безумоўнай 
падтрымкі кампартыямі, у тым ліку і ПАРП, пазіцыі Камінфармбюро па 
«югаслаўскай справе», якая цяжка адбілася ў адносінах паміж СССР і астатнімі 
«народна-дэмакратычнымі дзяржавамі», у тым ліку Польшчай. Як вядома, 

1 Materski W. Dyplomacja Polski «lubelskiej»: lipiec 1944 – marzec 1947. S. 209–210 ; 
Вялікі А. Ф. На раздарожжы... С. 59–62.

2  Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 9. С. 459.
3 Там жа. С. 461–462.
4 Там жа. С. 458.
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Першы сакратар ЦК ПАРП У. Гамулка быў не згодны з пазіцыяй Сталіна па 
Югаславіі1, што стала адной з прычын яго адстаўкі, пазбаўлення партыйных 
пасад і хатняга арышту. 

Як адзначае расійскі гісторык А. Наскова, да сярэдзіны 1950-х гг. у Поль-
шчы пры садзейнічанні і кіраўніцтве СССР былі створаны фундаментальныя 
апоры савецкай мадэлі грамадства: манаполія ПАРП на ўладу, корпус партыйна-
дзяржаўнай наменклатуры. Была пабудавана падобная савецкай сістэма 
ўпраўлення, заснаваная на прынцыпе выканання дырэктыў зверху, што забя-
спечвала палітычны дыктат партыйнага клана на чале з вузкім кіраўніцтвам. 
Гэтаму адпавядаў загадны механізм кіравання мабілізацыйнай эканомікай2.

Пераход ад аўтарытарных тэндэнцый да таталітарызму «па Сталіну» ў 
канцы 1940-х гг. быў геапалітычна абумоўлены перш за ўсё пачаткам халод-
най вайны. Разам з тым тып улады і ўпраўлення ў Польшчы меў асобныя, 
звязаныя з гісторыяй краіны «радавыя» рысы, што не дазваляе лічыць яго 
аналагам сталінскага рэжыму ў СССР. Пасля смерці Сталіна польскі рэжым 
сталінскага тыпу паступова змяніўся на аўтарытарызм і пратрымаўся больш 
за 30 гадоў, верагодна задавальняючы адну частку палякаў і будучы часова 
залагодненым дэсталінізацыяй, аднак не задавальняючы другую частку, што 
паказалі ўнутраныя крызісы 1956, 1970 і 1980–1981 гг. 

Супадзенне геапалітычных інтарэсаў СССР і Польшчы пасля вайны 
вынікала з неабходнасці забяспечыць сваю знешнепалітычную бяспеку. Аднак 
для апошняй як больш слабага звяна ў гэтым саюзе такое супадзенне транс-
фармавалася ў доўгатэрміновую знешнепалітычную, унутрыпалітычную, 
ідэалагічную і эканамічную залежнасць ад «старэйшага» партнёра. Гэта 
ўсведамлялася і вельмі востра ўспрымалася палякамі, якія імкнуліся да за-
хавання суверэнітэту3. 

Формы і змест, кірункі, стыль і метады замежных сувязей БССР 
вызначаліся савецкім палітычным рэжымам і міжнародным асяроддзем, 
якое характарызавалася халоднай вайной паміж Савецкім Саюзам і заходнім 
светам. Кіраўніцтва СССР, навязаўшы аўтарытарна-бюракратычныя рэжы-
мы краінам Усходняй Еўропы, стала на шлях абмежавання міжнароднага 
супрацоўніцтва, палітычных, эканамічных, культурных і грамадскіх сувязей 
паміж сацыялістычным лагерам і астатняй часткай свету. Скарачаліся кантакты 
і ўнутры сацыялістычнага лагера. У 1949–1952 гг. кіраўнікі сацыялістычных 
дзяржаў не правялі ніводнай шматбаковай сустрэчы, кантакты «сатэлітаў» з 
метраполіяй абмяжоўваліся дэкларацыямі аб сяброўстве4. Больш за тое, пры 

1 Носкова А. Ф. Послевоенное десятилетие. 1945–1955 // Белые пятна – черные 
пятна... С. 419.

2 Там жа. С. 427.
3 Там жа. С. 427–428.
4 Waszkiewicz J. Białorusko-polskie kontakty kulturalne w latach 1945–1989 // Polska – 

Białoruś. Problеmy sąsiedztwa / red.: H. Chałupczak, E. Michalik. Lublin, 2005. S. 50.
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І. Сталіне фактычна не развіваліся і не пашыраліся сувязі паміж партыйнымі 
і дзяржаўнымі ўстановамі, грамадскімі арганізацыямі СССР і краін «маладой 
дэмакратыі» на мясцовым, рэгіянальным, міжасабовым узроўнях. «Жалезная 
заслона», якая падзяліла Еўропу, была заклікана нейтралізаваць шкодныя для 
рэжыму «буржуазныя» ўплывы, уздзеяння якіх Крэмль асабліва асцерагаўся 
на заходнія савецкія рэспублікі, у тым ліку БССР.

Першае пасляваеннае дзесяцігоддзе было перыядам асабліва шчыльна-
га закрыцця граніц і спынення ўсялякіх кантактаў СССР са знешнім светам. 
Сталінскае кіраўніцтва імкнулася цалкам ізаляваць насельніцтва ад вышэй-
згаданых уплываў, якія пачалі пранікаць у герметычна закрытую да таго 
часу краіну. Асабліва яно баялася ажыўлення культурнай сферы, што вяло 
да паяўлення крытычнай думкі, якая не паддавалася кантролю. Узмацніўся 
ідэалагічны і палітычны тэрор, асабліва ва Украіне і Беларусі, украінская і бе-
ларуская інтэлігенцыя абвінавачвалася ў «нацыяналізме», спробах аддзялення 
ўкраінскай і беларускай культуры ад культуры рускага народа і іншых грахах1.

Культурнае супрацоўніцтва СССР з замежжам было выключна дзяржаўнай 
прэрагатывай. Ва ўмовах падпарадкавання культуры партыйна-дзяржаўнай 
палітыцы і жорсткаму кантролю ўлад над міжнароднымі сувязямі былі немаг-
чымы асабістыя кантакты, супрацоўніцтва творчых груп і калектываў, якія б 
выходзілі за афіцыйна ўстаноўленыя формы. Як слушна заўважае беларуска-
польскі даследчык Ю. Вашкевіч, у другой палове 1940-х – першай палове 
1950-х гг. пераважалі хутчэй эпізадычныя, чым рэгулярныя культурныя кан-
такты паміж СССР і Польшчай. Пэўнага адпрацаванага механізму яшчэ не 
было, і яны ажыццяўляліся паводле розных схем2. 

Стаўка на культурнае супрацоўніцтва. Прыход да ўлады новага са-
вецкага кіраўніцтва абудзіў надзеі польскага грамадства на пашырэнне 
супрацоўніцтва з СССР, падключэнне да яго суседніх рэспублік. Сяляне і ра-
бочыя звярталіся з прапановамі да Вярхоўнага Савета БССР аб усталяванні 
сувязей з беларускімі калгасамі, саўгасамі і прадпрыемствамі. Адзін з 
прыкладаў гэтага – ліст членаў вытворчых кааператываў Бельскага павета 
Беластоцкага ваяводства на імя Вярхоўнага Савета БССР, дзе перадавалася 
прывітанне «братам-калгаснікам Беларусі», выказвалася ўдзячнасць СССР 
за «бескарыслівую дапамогу», прапаноўвалася ўстанаўленне «самага цес-
нага кантакту шляхам перапіскі з мэтай абмену вопытам ва ўмацаванні і 
пашырэнні будаўніцтва вытворчай кааперацыі»3.

1 Waszkiewicz J. Op. cit. S. 47–48.
2 Ibid. S. 51.
3 НАРБ. Ф. 4 П. Воп. 47. Спр. 399. Арк. 176–177 : Справки, докладные отчеты об-

комов, райкомов КПБ по вопросам массово-политической и культурно-массовой ра-
боты за 1954 г.
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Савецкае кіраўніцтва зрабіла захады, каб ажывіць супрацоўніцтва з Поль-
шчай, напоўніць яго новым зместам; пры гэтым прадугледжвалася перш за ўсё 
культурнае супрацоўніцтва і ўключэнне Украінскай, Беларускай і Літоўскай 
ССР у агульнасаюзны кантэкст адносін з заходняй суседкай. 20 ліпеня 1954 г. 
ЦК КПСС прыняў пастанову «Пытанні культурных сувязей паміж СССР і 
Польшчай», якая прадугледжвала між іншага правядзенне ў БССР месячніка 
польска-савецкай дружбы. 

29 студзеня 1955 г. пасол СССР у Польшчы М. Міхайлаў накіраваў у 
ЦК КПСС вялікі ліст (32 машынапісныя старонкі) аб пашырэнні і ўмацаванні 
савецка-польскага культурнага супрацоўніцтва. Значная ўвага ў ім надавала-
ся неабходнасці развіцця адносін Польшчы з Украінай і Беларуссю. Пасол 
адзначаў, што ў апошні час вырашана нямала пытанняў у справе далейшага 
ўзмацнення культурных стасункаў паміж СССР і Польшчай. Спасылаючыся 
на вышэйзгаданую пастанову ЦК КПСС, ён пісаў, што дзякуючы ёй удалося 
ўмацаваць сувязі Польшчы з Украінай і Беларуссю. Гэта рашэнне, па яго сло-
вах, вельмі станоўча сустрэлі Б. Берут, А. Завадскі, Ю. Цыранкевіч, Э. Охаб 
і іншыя члены палітбюро ЦК ПАРП, падкрэсліваючы яго палітычную вагу. 
Аднак калі пачалася практычная праца па рэалізацыі пастановы ЦК КПСС, то 
работнікі савецкага пасольства сутыкнуліся з вялікімі цяжкасцямі, што было 
вынікам бюракратызму, валакіты і неарганізаванасці1.

Савецкі пасол пісаў аб тым, што нашы работнікі дрэнна падрыхтаваліся 
да выстаўкі ў Польшчы ўкраінскага выяўленчага мастацтва (студзень 1955 г.), 
а накіраванне ў ПНР беларускай спартыўнай дэлегацыі заняло некалькі 
месяцаў2. Затое пазітыўна была ацэнена дэкада беларускай культуры ў Поль-
шчы, арганізаваная Таварыствам польска-савецкай дружбы (ТПСД). Пры гэ-
тым адзначалася, што пра нашу краіну там ведаюць вельмі мала, аднак паездкі 
савецкіх калектываў і асобных выканаўцаў карыстаюцца вялікім і заслужа-
ным поспехам3.

М. Міхайлаў канстатаваў дрэнны стан спраў з выданнем у Польшчы 
твораў украінскай, беларускай і літоўскай літаратуры. З 1944 г. там было 
выдадзена толькі 12 найменняў кніг тыражом 170 тыс. экзэмпляраў. З бела-
рускай літаратуры выдадзены чатыры кнігі тыражом 60 тыс. экзэмпляраў: 
п’есы К. Крапівы «Поют жаворонки», аповесць Я. Брыля «В Заболотье све-
тает», кніга М. Лынькова «Рассказы», «Избранное» Я. Коласа (паводле да-
ных В. Шадурскага, у Польшчы ў 1945–1955 гг. выйшла 9 найменняў кніг 

1 Рас. дзярж. арх. навейшай гісторыі (далей – РДАНГ). Ф. 5. Воп. 28. Спр. 296. 
Арк. 62 (увесь дакумент Арк. 38–69) : Письмо посла СССР в Польше Н. Михайлова 
в ЦК КПСС о расширении и укреплении культурного сотрудничества между СССР 
и Польшей.

2 Там жа. Арк. 63–64.
3 Там жа. Арк. 65.
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беларускіх аўтараў)1. Шырокія колы польскіх чытачоў слаба ведалі тага-
часную беларускую літаратуру, не былі знаёмы з творчасцю А. Куляшова, 
Максіма Танка, П. Броўкі і іншых беларускіх літаратараў2. У сувязі з гэтым 
пасол прапаноўваў «абавязаць Аддзел прапаганды і агітацыі ЦК КПСС ра-
зам з ЦК КПУ і ЦК КПБ прыняць меры да выпраўлення недахопаў у спра-
ве выпуску лепшых твораў украінскай і беларускай літаратуры на польскай 
мове». Другая яго прапанова па гэтым пытанні датычылася дазволу выпісваць 
у Польшчу абласныя і рэспубліканскія газеты СССР3. 

Наступная частка дакумента прысвячалася фінансам. Пры ажыццяўленні 
культурных мерапрыемстваў савецкі бок нёс вялікія валютныя выдаткі, да-
пускалася празмернасць. Прапаноўвалася такія расходы скараціць. Савецкія 
мастацкія калектывы і асобныя выканаўцы знаходзіліся ў Польшчы на поўным 
утрыманні польскага боку, атрымліваючы ад мясцовых арганізацый знач-
ныя ганарары за выступленні. Каб эканоміць дзяржаўныя сродкі і знаёміць 
з савецкім мастацтвам насельніцтва малых гарадоў і вёсак, прапаноўвалася 
накіроўваць у Польшчу невялікія мастацкія калектывы, скарачаць колькасць 
членаў дэлегацый і тэрміны знаходжання4.

Пасол пісаў і пра адсутнасць паміж дзвюма краінамі гадавых планаў куль-
турнага супрацоўніцтва, прапаноўваючы з 1955 г. заключаць падобныя дага-
воры. Інструктаж асоб, якія выязджалі ў Польшчу, разыходзіўся з задачамі, 
якія ставіў ЦК КПСС. Пасол прывёў прыклад, калі выкладчыка Маскоўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта Лебядзінскага, які быў запрошаны ў Польшчу па 
лініі прыродазнаўчых навук, папярэдзілі ў МДУ, каб ён нават жонцы не казаў, 
куды яго камандзіруюць5.

Пытанні, пастаўленыя савецкім паслом у Польшчы М. Міхайлавым, былі 
разгледжаны ў лісце Б. Панамарова, А. Румянцава і П. Каванава, накіраваным 
у ЦК КПСС 16 красавіка 1955 г. Адносна дазволу падпіскі на абласныя 
савецкія газеты для краін народнай дэмакратыі прызнавалася немэтазгод-
ным уключаць гэтыя газеты ў адкрыты каталог Саюздруку. Наконт выдавец-
кай дзейнасці адзначалася, што ў апошнія гады апублікаваны анталогіі паэзіі 
Беларусі, Таджыкістана, Узбекістана, Туркменістана, Грузіі і іншых рэспублік 
(праўда, не было сказана, дзе яны былі выдадзены). Аўтары ліста спасылаліся 
на пастанову ЦК КПСС ад 24 сакавіка 1955 г. «Аб мерах па спрашчэнні абме-
ну дэлегацыямі з замежнымі краінамі і расходвання сродкаў на культурныя 

1 Щадурский В. Г. Культурные связи Беларуси со странами Центральной и Запад-
ной Европы (1945–1990-е гг.). Минск, 2000. С. 56.

2 РДАНГ. Ф. 5. Воп. 28. Спр. 296. Арк. 45. У тэксце дакумента назвы кніг дадзе-
ны на рускай мове.

3 Там жа. Арк. 50.
4 Там жа. Арк. 59–61.
5 Там жа. Арк. 68.
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сувязі з замежжам», паводле якой Міністэрства культуры СССР дазваляла за-
ключаць з 1955 г. штогадовыя дагаворы аб абмене артыстычнымі калектывамі 
на аснове гаспадарчага разліку з адпаведнымі арганізацыямі краін народнай 
дэмакратыі. Асобныя пытанні, пастаўленыя савецкім пасольствам у Польшчы, 
планавалася ўключыць у пагадненне аб культурным супрацоўніцтве паміж 
СССР і ПНР1. Пасольства ПНР у СССР прадставіла савецкаму МЗС праект 
плана культурнага супрацоўніцтва паміж дзвюма краінамі на 1955 г., у якім 
між іншым прадугледжваўся ўдзел дэлегацыі БССР у Днях беларускай куль-
туры ў Польшчы, якія прайшлі ў верасні – кастрычніку таго ж года2.

Першыя масавыя культурныя мерапрыемствы. З сярэдзіны 1950- х гг. 
рэспубліка стала ўдзельнічаць у правядзенні дзён, тыдняў, дэкад і месячнікаў 
культуры іншых краін. У лютым – сакавіку 1954 г. у БССР упершыню адбыўся 
месячнік венгерска-савецкай дружбы, пасля чаго такія комплексныя мера-
прыемствы сталі праходзіць рэгулярна. Звычайна асноўная частка культур-
ных акцый праводзілася ў сталіцы і толькі асобныя мерапрыемствы – у аблас-
ных цэнтрах. 

У верасні – кастрычніку 1954 г. у БССР адбыўся месячнік польска-са-
вецкай дружбы, у межах якога ў сталіцы і абласных цэнтрах было праве-
дзена каля 150 мерапрыемстваў (вечары дружбы, канцэрты польскай музыкі, 
выстаўкі кніг, радыёперадачы, паказ польскіх кінафільмаў і г. д.). У Бела-
русь прыехала прадстаўнічая дэлегацыя дзеячаў польскай культуры ў скла-
дзе 15 чалавек на чале з членам Прэзідыума Польскай акадэміі навук, чле-
нам ЦК ПАРП Г. Яблоньскім. Дэлегацыі былі паказаны 34 аб’екты, у тым 
ліку і закрытыя для паказу замежным дэлегацыям3. Рашэнне аб правядзенні 
месячніка было прынята ў адпаведнасці з пастановай ЦК КПСС ад 20 ліпеня 
1954 г. «Пытанні культурных сувязей паміж СССР і Польшчай» і накіраваным 
на яго выкананне рашэннем бюро ЦК КПБ ад 28 ліпеня 1954 г.4

Месячнік адкрыў новы этап у развіцці замежных сувязей Беларусі, для 
якога быў характэрны больш маштабны ўзровень міжнародных камунікацый. 
Трохтыднёвы тэрмін знаходжання польскай дэлегацыі дазволіў ёй падрабяз-
на азнаёміцца з умовамі жыцця, працы і адпачынку грамадзян рэспублікі, 
убачыць дасягненні і недахопы ў развіцці беларускай эканомікі і культуры. 
У прыватнасці, як заўважыў на прэс-канферэнцыі ў Варшаве Г. Яблоньскі, 

1  РДАНГ. Ф. 5. Воп. 28. Спр. 296. Арк. 70–75 : Письмо Б. Пономарева, А. Румян-
цева и П. Кованова в ЦК КПСС о мероприятиях по решению вопросов, поставленных 
послом СССР в Польше Н. Михайловым, от 16 апреля 1956 г.

2 Там жа. Арк. 86.
3 Щадурский В. Г. Указ. соч. С. 44.
4 НАРБ. Ф. 4 П. Воп. 81. Спр. 886. Арк. 17–18 : Протокол заседания бюро ЦК КПБ 

№ 29 от 28 июля 1954 г. Постановление бюро ЦК КПБ о выполнении пастановления 
ЦК КПСС от 20 июля 1954 г. «Вопросы культурных связей между СССР и Польшей».
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польская дэлегацыя ўбачыла «много России и мало Белоруссии», маючы 
на ўвазе тое, што выкладанне ў сярэдніх і вышэйшых навучальных устано-
вах, якія наведала дэлегацыя, і гутарка ў Міністэрстве асветы вяліся на рус-
кай мове1.

Мерапрыемствам у адказ стала дэкада беларускай культуры, якая 
ўпершыню адбылася ў Польшчы ў верасні – кастрычніку 1955 г. Удзельнікамі 
гэтай культурнай акцыі БССР за мяжой былі афіцыйная дэлегацыя, трупа Бе-
ларускага дзяржаўнага тэатра імя Янкі Купалы, артысты Дзяржаўнага тэатра 
оперы і балета БССР, група дзеячаў літаратуры і мастацтва. Падчас месячніка 
ў Варшаве і Лодзі, гарадах і вёсках Беластоцкага ваяводства беларускія ар-
тысты паказалі 21 спектакль і далі 20 канцэртаў, на якіх прысутнічала звыш 
30 тыс. чал. Польскія газеты, у адрозненне ад савецкага друку, які заўсёды вы-
сакапарна ацэньваў культурныя мерапрыемствы краін «народнай дэмакратыі», 
дазволілі сабе крытычныя заўвагі адносна рэпертуару і выканаўчага майстэр-
ства Беларускага дзяржаўнага тэатра імя Янкі Купалы2.

У снежні 1955 г. у Беларускай ССР з візітам знаходзілася польская пар-
ламенцкая дэлегацыя на чале з Маршалам Сейма намеснікам Старшыні 
Дзяржаўнага савета Я. Дамбкоўскім. Парламентарыі з Польшчы знаёміліся 
з працай выканаўчага камітэта Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў 
працоўных, наведалі Акадэмію навук БССР, калгас імя М. Гастэлы і 
Ждановіцкую машына-трактарную станцыю3. 

Месячніку польска-савецкай дружбы, што праходзіў з 9 верас-
ня па 9 кастрычніка 1956 г., была прысвечана прэс-канферэнцыя ў Саюзе 
польскіх журналістаў, якая адбылася 5 верасня 1956 г. у Варшаве. Яе вынікі 
абмеркавалі другі сакратар пасольства СССР у Польшчы І. Лукоўнікаў і са-
кратар Галоўнага ўпраўлення Таварыства польска-савецкай дружбы Т. Ксен-
жэк. На прэс-канферэнцыі гучалі заявы аб тым, што паміж Польшчай і СССР 
няма раўнапраўных адносін, што Польшча з’яўляецца каланіяльнай краінай 
і г. д. Пыталі, чаму ў СССР не створана Таварыства савецка-польскай дружбы 
і не праводзяцца дэкады польскай культуры, чаму ва Украіне няма польскіх 
школ і газет на польскай мове. Польскія журналісты гаварылі аб тым, што 
яны ў Савецкім Саюзе не могуць нармальна працаваць і даваць добрую 
інфармацыю, што ім не дазваляюць размаўляць са звычайнымі людзьмі4. 
Некаторыя з пастаўленых пытанняў былі вырашаны даволі хутка: у 1958 г. 

1 Щадурский В. Г. Указ. соч. С. 45–46.
2 Там жа. С. 46.
3 Мін. праўда. 1955. 14 снеж.
4 РДАНГ. Ф. 5. Воп. 28. Спр. 396. Арк. 363–367 : Запись беседы второго секретаря 

Посольства СССР в Польше И. Луковникова с секретарем Главного управления Обще-
ства польско-советской дружбы Т. Ксенжеком от 15 сентября 1956 г.
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у СССР ствoрана Таварыства савецка-польскай дружбы, а месячнік польскай 
культуры быў праведзены ў БССР.

Сфера культуры ў Польшчы, у адрозненне ад палітычнай, эканамічнай 
і ваеннай, была больш адкрытай і больш знаёмай грамадскай думцы, у тым 
ліку і замежнай. Яна не падвяргалася такому кантролю, а ў выпадку парушэн-
ня законаў – такім суровым рэпрэсіям, як іншыя сферы грамадскага жыцця. 
Акрамя таго, нейкая свабода ў галіне культуры і мастацтва служыла ў ПНР 
галоўным доказам аўтаноміі краіны. Вядомы польскі публіцыст Е. Памяноўскі 
заўважае, што палітыка камуністычных улад па індактрынацыі духоўнай і 
культурнай сферы мела палавінчатыя, няўстойлівыя і нават парадаксальныя 
вынікі. Абвешчаны ў 1949 г. прынцып сацыялістычнага рэалізму ў культуры 
і мастацтве не вытрымаў адлігі 1956 г. Фестывалі і выступленні выдатна вы-
шкаленых (і, як правіла, «абмундзіраваных») харавых і балетных ансамблей 
з Савецкага Саюза ўспрымаліся як дэманстрацыя сілы. Поўныя залы на іх 
забяспечваліся дзякуючы школам і мясцовым воінскім часцям1.

Савецкія афіцыйныя культурныя мерапрыемствы былі неэфектыўнымі па 
сваёй прапагандысцка-ідэалагічнай накіраванасці. Вырашальную ролю ў гэ-
тым адыграў кантраст паміж зместам прапаганды і фактамі, вядомымі паля-
кам з асабістага вопыту. Асноўнай функцыяй фільмаў, спектакляў, канцэртаў, 
большасці кніг было праслаўленне савецкага ладу, якое цалкам разыходзілася 
з польскай здольнасцю пазнаваць (асабліва пасля нямецкай акупацыі) прык-
меты нарастаючага насілля. Нават людзі, упэўненыя ў тым, што бальшавіцкая 
бязлітаснасць з’яўляецца дзейным сродкам супраць рэцыдываў фашысцкай 
заразы, хутка пераканаліся ў тым, што лякарства не лепш за хваробу2.

Уплыў хрушчоўскай адлігі на савецка-польскія адносіны. Пасля 
XX з’езда КПСС у Савецкім Саюзе і краінах Усходняй Еўропы былі прад-
прыняты спробы рэфармаваць сталінскую аўтарытарна-бюракратычную 
сістэму, у тым ліку і ў сферы знешняй палітыкі. Гэтым мэтам служыла Дэ-
кларацыя ўрада СССР ад 30 кастрычніка 1956 г. «Аб асновах развіцця і да-
лейшым умацаванні сяброўства і супрацоўніцтва паміж Савецкім Саюзам 
і іншымі сацыялістычнымі дзяржавамі», якая абвясціла адмову ад дыкта-
ту і развіццё ўзаемаадносін СССР з саюзнымі дзяржавамі на раўнапраўнай 
аснове. У Дэкларацыі прызнавалася, што ў папярэдні перыяд (меліся на 
ўвазе сталінскія часы) «было нямала цяжкасцей, нявырашаных задач і пра-
мых памылак, якія прыніжалі прынцып раўнапраўя ў адносінах паміж 
сацыялістычнымі краінамі»3. Падкрэслівалася важнасць норм і прынцыпаў 
агульнадэмакратычнага характару ва ўзаемаадносінах паміж сацыялістычнымі 

1 Помяновский Е. Дорога к свободе // Белые пятна – черные пятна... С. 491–492.
2 Там жа. С. 498.
3 Правда. 1956. 31 окт.



149

дзяржавамі – поўнага раўнапраўя, павагі тэрытарыяльнай цэласнасці, 
дзяржаўнай незалежнасці і суверэнітэту, неўмяшання ва ўнутраныя справы 
адна адной. 

ХХ з’езд КПСС, асабліва сакрэтны даклад Першага сакратара ЦК КПСС 
М. С. Хрушчова «Аб кульце асобы і яго наступствах», стымуляваў у 
сацыялістычных краінах працэсы лібералізацыі, ажывіў надзеі на дэмакра-
тычнае абнаўленне сацыялізму, вызваленне ад празмернага дыктату Ма-
сквы. У Польшчы гэты даклад быў надрукаваны вялікім тыражом і шырока 
распаўсюджваўся1.

У польскім грамадстве: на партыйных сходах, моладзевых мітынгах, у 
СМІ, прадпрыемствах і ўстановах, у сямейным кругу – горача дыскутаваліся 
горкія для кожнага паляка факты навейшай гісторыі, такія як пакт Молата-
ва – Рыбентропа, уступленне Чырвонай арміі ва ўсходнія ваяводствы 17 ве-
расня 1939 г., дэпартацыя палякаў у паўночныя раёны РСФСР і Казахстан, 
катынскае злачынства, паражэнне Варшаўскага паўстання, трагедыя Арміі 
Краёвай і інш. Палякі жадалі вярнуць Польшчы Львоў і Вільню. Як сцвяр-
джае расійскі гісторык М. Бухарын, гэта быў адзіны момант у гісторыі ПНР, 
калі галосна і масава патрабавалі вярнуць землі, што Польшча згубіла ў час 
Другой сусветнай вайны2.

Пасля XX з’езда КПСС быў пакладзены пачатак рэгулярным кантак-
там паміж партыйнымі і дзяржаўнымі органамі і грамадска-палітычнымі 
арганізацыямі Беларусі і Польшчы. У гэты час у дзяржаўных і грамадскіх 
колах Польшчы стала абуджацца цікавасць да ўстанаўлення ўзаемасувязей і 
супрацоўніцтва з БССР і іншымі рэспублікамі СССР, якія гранічылі з ПНР. 
У польскім друку з’явіўся шэраг публікацый, дзе гаварылася аб неабходнасці 
развіваць польска-беларускія сувязі з улікам даўніх традыцый гістарычнага 
ўзаемадзеяння народаў.

Штуршком для актывізацыі беларуска-польскага грамадска-палітычнага 
супрацоўніцтва сталі крызісныя падзеі восені 1956 г. у Польшчы. Першы са-
кратар ЦК КПБ К. Мазураў у прамове на V Пленуме ЦК КПБ (снежань 1956 г.) 
падкрэсліў неабходнасць пашыраць і ўзмацняць сяброўскія, добрасуседскія 
сувязі паміж польскім і беларускім народамі як у галіне культурных кантактаў, 
так і па іншых лініях шляхам абмену рознымі дэлегацыямі3. І гэты заклік 
атрымаў спрыяльны водгук польскага боку.

З наступленнем адлігі значна пашырыліся чалавечыя кантакты паміж 
дзвюма краінамі, што ўяўляла выклік для савецкай закрытай сістэмы. У лісце 
віцэ-консула СССР у Шчэціне Ф. Шарыкіна ў МЗС СССР і паслу СССР у 
Польшчы П. Панамарэнку ад 31 жніўня 1956 г. паведамлялася, што толькі 

1 Бухарин Н. И. Оттепель // Белые пятна – черные пятна... С. 452–453.
2 Там жа. С. 455.
3 Совет. Белоруссия. 1956. 8 дек.
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ў ліпені – жніўні 1956 г. было выдадзена 11 765 віз для паездак у СССР 
грамадзянам, якія пражывалі ў Шчэцінскім, Познанскім, Зялёнагурскім і 
Кашалінскім ваяводствах. Усяго ж з гэтых чатырох ваяводстваў паступіла 
24 тыс. заяў аб выдачы віз1. У лісце гаварылася, што асобныя польскія гра-
мадзяне выкарыстоўваюць паездкі ў СССР у спекулятыўных мэтах. Сцвяр-
джалася, што «варожыя элементы», якія вярталіся з Беларусі, паведамля-
юць небыліцы пра калгасы і жыццё калгаснікаў, агітуюць мясцовых сялян 
выходзіць з сельскагаспадарчых кааператываў і не ўступаць у іх. Пад уз-
дзеяннем гэтай прапаганды ў Шчэцінскім ваяводстве каля 900 сялян падалі 
заявы аб выхадзе з сельскагаспадарчых кааператываў2. Польскія органы 
міліцыі дрэнна ведалі тых грамадзян, якім выдавалі візы, і спынілі пры-
ём заяў на 1957 г., што выклікала вялікае незадавальненне насельніцтва. 
Прапаноўвалася ўвесці на аснове ўзаемнасці бязвізавы абмен з Польшчай і 
павялічыць штат консульства3.

Паездкі польскіх грамадзян у СССР, уключаючы партыйных работнікаў, 
суправаджаліся не вельмі станоўчымі для партыйных улад абедзвюх краін 
ацэнкамі. Напрыклад, польскія таварышы, якія вярталіся з СССР, жартавалі: 
«...еду из края рад в край нарад»4, – выказваючы такім чынам незадавальнен-
не практыкай частых нарад і сходаў, што склалася ў Польшчы. Палякі, якія 
наведвалі Брэсцкую вобласць, выказваліся так: «Мы ў сябе калгасы разагналі, 
і вы разганяйце іх у сябе». Ці: «У нас у школах дазволілі выкладаць Закон 
Божы. Дабівайцеся гэтага ў сябе»5.

Пачатак прыгранічнага супрацоўніцтва. З 1956 г. савецка-польскія 
адносіны ўзбагаціліся такой новай формай, як узаемасувязі паміж 
прыгранічнымі абласцямі БССР і УССР з аднаго боку і Польшчы – з дру-
гога. Брэсцкая і Гродзенская вобласці пачалі супрацоўніцтва з Люблінскім 
і Беластоцкім ваяводствамі. У межах гэтага прыгранічнага супрацоўніцтва 
сталі ўсталёўвацца кантакты паміж партыйнымі арганізацыямі, органамі мяс-
цовай улады, грамадска-палітычнымі арганізацыямі на ўзроўні абласцей і 
ваяводстваў. Гэта было састаўной часткай пераўтварэнняў, якія праводзіліся 
пасля XX з’езда КПСС у Савецкім Саюзе і Польшчы і мелі сваёй мэтай рэ-
фармаванне сталінскай аўтарытарна-бюракратычнай сістэмы кіравання гра-

1 РДАНГ. Ф. 5. Воп. 28. Спр. 396. Арк. 338 : Письмо вице-консула СССР в Щетине 
Ф. Шарыкина «О временном выезде в СССР польских граждан» зав. IV Европейским 
отделом МИД А. И. Горчакову, начальнику консульского управления МИД А. П. Вла-
сову, послу СССР в Польше П. К. Пономаренко от 31 августа 1956 г.

2 Там жа. Арк. 339.
3 Там жа. Арк. 340–341.
4 Там жа. Спр. 397. Арк. 311.
5 Очерки истории Брестской областной партийной организации / под ред. 

В. А. Бобкова. Минск, 1989. С. 207.
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мадствам, каб прывесці яе ў адпаведнасць з надзённымі патрабаваннямі са-
цыяльнага развіцця. 

У 1956 г. адбыліся першыя ўзаемныя паездкі дэлегацый партыйных 
работнікаў і мясцовых органаў улады Гродзенскай вобласці і Беластоцкага 
ваяводства. Пачатак супрацоўніцтва быў пакладзены пастановай ЦК КПБ 
«Аб мерапрыемствах па развіцці культурных сувязей паміж Гродзенскай во-
бласцю БССР і Беластоцкім ваяводствам Польскай Народнай Рэспублікі» ад 
22 жніўня 1956 г., паводле якой між іншым была прынята прапанова Гродзен-
скага абкама партыі і Беларускага таварыства культурнай сувязі з замежжам 
аб запрашэнні ў Гродзенскую вобласць дэлегацыі партыйных і раданарадо-
вых работнікаў у складзе сямі чалавек тэрмінам на адзін тыдзень1.

У верасні 1956 г. дэлегацыя работнікаў Беластоцкага ваяводства ў скла-
дзе Першага сакратара ВК ПАРП Я. Яблоньскага, старшыні Ваяводскай 
рады нарадовай (ВРН) Ю. Шэйшняка, Першага сакратара Гайнаўскага рай-
кама ПАРП П. Любінецкага і іншых адказных работнікаў ваяводства наведа-
ла Гродзенскую вобласць. Яны азнаёміліся з вопытам вядзення гаспадаркі ў 
калгасах і саўгасах, работай партыйных і савецкіх органаў. Перад ад’ездам 
польскія таварышы заявілі Першаму сакратару Гродзенскага абкама КПБ 
Ф. Баранаву, што іх візіт быў вельмі карысным, і звярнуліся з просьбай 
аказання больш істотнай дапамогі ў справе перадачы вопыту партыйных 
і савецкіх арганізацый Гродзеншчыны. Польскія камуністы паведамілі 
аб становішчы ў Беластоцкім ваяводстве, адзначыўшы, што партыйная 
арганізацыя там шматлікая, але слабая, ідэйны ўзровень камуністаў нізкі; 
пашыраны настроі супраць калгасаў, партыйная і дзяржаўная дысцыпліна 
падае, прыніжаецца роля партыйных і гаспадарчых кіраўнікоў2. 

Пра ўсё вышэйадзначанае паведамлялася ў лісце Першага сакратара 
ЦК КПБ К. Мазурава ў ЦК КПСС ад 4 кастрычніка 1956 г. Гродзенскі аб-
кам па просьбе кіраўніцтва ВК ПАРП Беластоцкага ваяводства быў наме-
раны па слаць у Беласток групу партыйных і савецкіх работнікаў на чале з 
Ф. Баранавым. Ён таксама прасіў дазволу ЦК КПБ запрашаць партыйных і 
раданарадовых работнікаў Беластоцкага ваяводства на пленумы Гродзенска-
га гаркама партыі, сходы партыйнага актыву, сесіі гарсавета, дзе яны маглі б 
азнаёміцца з вопытам партыйнай і савецкай работы. ЦК КПБ падтрымаў пра-
пановы Гродзенскага абкама і прасіў адпаведных указанняў ЦК КПСС3. У ад-

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5 : Верасень 1945 – 1975 г. / рэдкал.: М. М. Хвастоў 
(старш.) [і інш.]. 2002. С. 80 : Пастанова ЦК КПБ «Аб мерапрыемствах па развіцці 
культурных сувязей паміж Гродзенскай вобласцю БССР і Беластоцкім ваяводствам 
Польскай Народнай Рэспублікі» ад 22 жніўня 1956 г.

2 РДАНГ. Ф. 5. Воп. 28. Спр. 397. Арк. 392–393 : Письмо секретаря ЦК КПБ К. Ма-
зурова в ЦК КПСС от 4 октября 1956 г.

3 Там жа. Арк. 393.
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каз намеснік загадчыка сектара ЦК КПСС І. Удальцоў паведаміў намесніку 
Старшыні Савета Міністраў БССР П. Абрасімаву, што ў адпаведнасці з па-
становай ЦК КПСС ад 17 мая 1956 г. ЦК КПБ прадстаўлена права самастойна 
вырашаць пытанні аб абмене дэлегацыямі паміж памежнымі абласцямі БССР 
і памежнымі ваяводствамі ПНР1.

Атрыманне кампартыяй Беларусі самастойнасці ў прыгранічным 
супрацоўніцтве з Польшчай выглядала рэвалюцыйным актам. У наступ-
ныя гады ЦК КПБ хоць і не запытваў дазвол ЦК КПСС на прыняцце дэлега-
цый з прыгранічных ваяводстваў Польшчы, аднак інфармаваў цэнтральную 
інстанцыю аб такіх візітах, спасылаючыся на згаданую вышэй пастанову ад 
17 мая 1956 г. Механізм атрымання дазволу ЦК КПБ на прыём у Брэсце мо-
ладзевай дэлегацыі Люблінскага ваяводства, які працягваўся паўгода (з мая 
1956 па студзень 1957 г.), апісаў на аснове дакументаў Нацыянальнага архіва 
Рэспублікі Беларусь А. Вялікі2.

Візіт гэтай «моладзевай» дэлегацыі адбыўся 23–25 студзеня 1957 г. і 
быў падобны на візіт дэлегацыі Беластоцкага ваяводства ў Гродна ў верасні 
1956 г., пра які згадвалася вышэй, але меў больш цікавую інтрыгу. У скла-
дзе дэлегацыі аказаліся сакратар Люблінскага ВК ПАРП Я. Цюрус і загад-
чык арганізацыйнага аддзела П. Карпюк, якія дзейнічалі па дамоўленасці 
з Першым сакратаром Люблінскага ВК ПАРП У. Коздрам. Яны дабіліся 
неафіцыйнага прыёму ў Першага сакратара Брэсцкага абкама партыі П. Ма-
шэрава і паведамілі аб стане спраў у ваяводскай партыйнай арганізацыі і ў цэ-
лым у Люблінскім ваяводстве. Польскія камуністы распавядалі пра беспарадкі 
і дэзарганізацыю работы на шэрагу прамысловых прадпрыемстваў, антыса-
вецкую прапаганду варожых элементаў, у прыватнасці іх патрабаванні вяр-
тання Заходняй Беларусі, разгубленасць у партыі, незразумелую пазіцыю 
ЦК ПАРП адносна падзей у Венгрыі і г. д. Яны выказалі жаданне мець больш 
цесныя сувязі з Брэсцкім абкамам КПБ і часцей наведваць Любліншчыну. 
Па выніках гэтага таямнічага візіту Першы сакратар ЦК КПБ К. Мазураў 
накіраваў справаздачу ў ЦК КПСС3. 

Пачатак беларуска-польскага трансгранічнага супрацоўніцтва, які прыпаў 
на драматычныя для Польшчы падзеі восені 1956 г., стаў нечаканым для са-
вецкага партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва. Улады ваяводскіх партыйных 
камітэтаў Беластока і Любліна выкарысталі гэты новы канал сувязей з СССР 
для таго, каб шчыра інфармаваць глаў Брэсцкага і Гродзенскага абкамаў 
КПБ, а праз іх – ЦК КПБ і ЦК КПСС аб рэальным становішчы ў іх ваявод-
ствах, сур’ёзных недахопах у партыйным кіраўніцтве падначаленых ім тэры-

1 РДАНГ. Ф. 5. Воп. 28. Спр. 397. Арк. 394.
2 Вялікі А. Ф. Беларусь – Польшча ў ХХ стагоддзі... С. 191.
3 Там жа. С. 193–195.
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торый з боку ЦК ПАРП, сваёй апазіцыі да дзеянняў партыйна-дзяржаўнага 
кіраўніцтва ў Варшаве. Яны прасілі дапамогі і падтрымкі ад СССР і жадалі 
больш цеснага і энергічнага супрацоўніцтва са сваімі беларускімі партнёрамі. 

Савецкае кіраўніцтва адгукнулася на іх просьбу, накіраваўшы ў чэрвені 
1957 г. дэлегацыю Гродзенскага абкама партыі на чале з яго Першым сакра-
таром Ф. Баранавым у Беластоцкае ваяводства, а ў верасні таго ж года – дэ-
легацыю Брэсцкага абкама партыі на чале з яго Першым сакратаром П. Ма-
шэравым у Люблінскае ваяводства. Па выніках візіту Ф. Баранаў дакладваў 
у ЦК КПБ, што ваяводскае кіраўніцтва заблыталася ў сваёй палітыцы, 
«не мае дакладных указанняў ад ЦК, карыстаецца дэкларацыямі Гамулкі і 
недакладнымі рашэннямі ЦК, асабліва па сялянскім пытанні, не бачыць кан-
крэтных шляхоў у будаўніцтве сацыялізму». Ф. Баранаў лічыў неабходным 
дапамагаць польскім таварышам «вылазіць з гэтага апартуністычнага бало-
та» і выказваўся ў падтрымку прапановы кіраўнікоў Беластоцкага ВК ПАРП 
аб пашырэнні сувязей паміж абласцямі па лініі моладзевых, прафсаюзных, 
культурных і спартыўных арганізацый. Аналагічную прапанову кіраўнікі 
Люблінскага ВК ПАРП перадалі П. Машэраву1.

Прыгранічны абмен паміж Брэсцкай вобласцю і Люблінскім вая-
водствам. Візіт партыйна-савецкай дэлегацыі Брэсцкай вобласці на чале з 
Першым сакратаром абкама КПБ П. Машэравым і старшынёй абласнога Са-
вета дэпутатаў Р. Мачульскім у Люблінскае ваяводства па запрашэнні вая-
водскага камітэта ПАРП і Прэзідыума ВРН адбыўся 15–19 верасня 1957 г. 
Госці ў суправаджэнні Першага сакратара ВК ПАРП У. Коздры і старшыні 
Прэзідыума ВРН П. Домбка пазнаёміліся з працай шэрагу люблінскіх 
прадпрыемстваў, сустрэліся з партыйным актывам і актывістамі нарадо-
вых рад. Візіт паклаў пачатак цеснаму супрацоўніцтву Люблінскага вая-
водства з Брэсцкай вобласцю, якое стала ўвасабляцца ў штогадовых планах 
прыгранічнага абмену2. У гэты ж час пачалося прыгранічнае супрацоўніцтва 
Люблінскага ваяводства з Львоўскай і Валынскай абласцямі УССР. 28 верас-
ня 1958 г. у Кіеве было падпісана пагадненне аб культурным абмене паміж 
Люблінскім і Жэшаўскім ваяводствамі ПНР з аднаго боку і Львоўскай і Ва-
лынскай абласцямі УССР, Брэсцкай вобласцю БССР – з другога3.

Актывізацыя беларуска-польскага прыгранічнага супрацоўніцтва знайш-
ла адлюстраванне ў парадку дня пасяджэнняў ЦК КПБ. Калі ў 1956 г. бюро 
ЦК КПБ разгледзела 3 пытанні сувязей Брэсцкай і Гродзенскай аблас-
цей з Беластоцкім і Люблінскім ваяводствамі, то ў 1957 г. іх было 11, а ў 

1 Вялікі А. Ф. Беларусь – Польшча ў ХХ стагоддзі... С. 195–196.
2 Cabań J. Zapis trzech dziesiącioleci PZPR w wojewódstwach bialsko-podlaskim, 

chelmińskim, lublińskim i zamojskim w latach 1948–1978. Lublin, 1978. S. 69.
3 Ibid. S. 75.
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1958 г. – 17. Яны тычыліся пераважна накіравання дэлегацый да польскіх 
партнёраў1. Колькасць дэлегацый спачатку была малой: у 1957 г. Беларусь 
наведалі толькі тры польскія афіцыйныя дэлегацыі2. Але хутка гэта дыспра-
порцыя была ліквідавана, пра што сведчыць справаздача Люблінскага вая-
водскага праўлення Таварыства польска-савецкай дружбы аб ходзе безва-
лютнага прыгранічнага абмену паміж Люблінскім ваяводствам і Брэсцкай 
вобласцю за 1958 г. Абмен, які пачаўся ў 1956 г. з партыйных арганізацый, 
пашырыўся на моладзевыя і культурна-асветніцкія арганізацыі і ўстановы. 
Узрасло зацікаўленне прыгранічным абменам, які з 1958 г. праходзіў на пла-
навай аснове. Брэст наведалі 322 чал., пераважную большасць з якіх складалі 
спартсмены, тэатральныя і мастацкія групы. Партыйны актыў і актывісты 
ТПСД налічвалі 26 чал. Прыкладна такое ж размеркаванне назіралася ся-
род членаў дэлегацый з Брэсцкай вобласці, дзе дамінавалі мастацкія калек-
тывы і тэатральныя групы колькасцю 187 чал. Група партыйных работнікаў 
налічвала ўсяго 5 чал. Разам з Брэсцкай вобласці прыехала 265 чал. У спра-
ваздачы канстатавалася павелічэнне колькасці гурткоў ТПСД і іх актыўнасці, 
як і той факт, што яны ўзніклі ва ўсіх навучальных установах Люблінскага 
ваяводства, акрамя Каталіцкага ўніверсітэта3. Расходы, звязаныя са знахо-
джаннем у Польшчы артыстычных калектываў СССР і выездам артыстычных 
калектываў Люблінскага ваяводства ў СССР за перыяд чэрвень – кастрычнік 
1958 г., склалі 248 616 злотых4.

Пэўны інтарэс уяўляе справаздача Прэзідыума Люблінскага ваяводскага 
праўлення ТПСД аб рэалізацыі прыгранічнага абмену паміж Люблінскім вая-
водствам і суседскімі абласцямі УССР і БССР за перыяд 1956–1958 гг.5 У да-
куменце адзначаецца, што пачатак супрацоўніцтву паклалі кантакты паміж 
прадстаўнікамі ВК ПАРП у Любліне і абкамаў Камуністычнай партыі Украіны 

1 НАРБ. Ф. 4 П. Воп. 81. Спр. 1230 : Постановление бюро ЦК КПБ «Вопросы 
Гродненского обкома КПБ о приграничном обмене делегациями» от 13 июля 1957 г. ; 
Ф. 4 П. Воп. 81. Спр. 1362 : Постановление бюро ЦК КПБ «Просьба Гродненского об-
кома КПБ о направлении партийной делегации в г. Белосток» от 10 декабря 1958 г. ; 
Ф. 4 П. Воп. 81. Спр. 1513 : Постановление бюро ЦК КПБ «О направлении делегации 
партийно-советских работников Гродненской области в г. Белосток» от 18 июля 1960 г.

2 Вялікі А. Ф. Беларусь – Польшча ў ХХ стагоддзі... С. 196–197.
3 Снапкоўскі У. Е. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.)... Дак. № 14. 

С. 154–155.
4 Archiwum Państwowе w Lublinie. Zesp. 1266. Sygn. 2434. K. 236–237.
5 Ibid. K. 209–222 : Sprawozdanie Prezydium Wojewódzkiego Zarządu Towarzystwa 

Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Lublinie z realizacji wymiany przygranicznej między 
województwem lubelskim, a sąsiedującymi okręgami USSR i BSSR. У назве дакумен-
та справаздачны перыяд не акрэслены, але фактычна ён ахоплівае час ад пачатку 
супрацоўніцтва ў 1956 г. да кастрычніка 1958 г.
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(КПУ) у Львове і Луцку. Абмен тады меў эпізадычны характар і адбываўся 
на нерэгулярнай аснове. Тым не менш ён прынёс пазітыўныя вынікі ў плане 
знаёмства, абмену вопытам партыйнай работы, а таксама дзейнасці калгасаў 
і польскіх вытворчых кааператываў. Цесныя сувязі ўсталяваліся паміж 
павятовымі і раённымі камітэтамі партый у Грубешаве і Уладзіміры-Валынскім, 
Хелме і Любомлі, Тамашове і Раве Рускай, Бялай Падлясцы і Брэсце1. Большая 
частка справаздачы была прысвечана вынікам абмену з украінскімі абласцямі, 
аднак высновы датычыліся ўсіх прыгранічных партнёраў Люблінскага вая-
водства. Першая з іх адносілася да складу дэлегацый, што выязджалі ў СССР, 
паколькі адпаведнае пытанне сур’ёзна абмяркоўвалася ў працоўных калекты-
вах2. Другая выснова датычылася палітычных вынікаў, якія прыносіў удзел у 
дэлегацыях беспартыйных работнікаў і моладзі, што «на ўласныя вочы маглі 
пераканацца ў дасягненнях савецкай прамысловасці, развіцці савецкай тэхнікі». 
У дакуменце прыводзіцца даволі красамоўнае сцвярджэнне: «Сто размоў не 
зробяць таго, што зробіць аднаразовая, добра арганізаваная паездка на 5–10 дзён 
у суседнюю вобласць УССР ці БССР»3. 

Да пазітыўных вынікаў супрацоўніцтва ў 1958 г. справаздача адносіла 
выкананне ўсіх запланаваных пазіцый: ніводная паездка не была адменена 
з прычын якіх-небудзь непрадбачаных абставін. Да негатыўных – увядзенне 
Польшчай новых правіл перасячэння мяжы, якія сур’ёзна абцяжарылі абмен 
з польскага боку. Меліся на ўвазе аплата за афармленне пашпартоў і перася-
чэнне мяжы ў вызначаным месцы. Апошняе цяжка адбілася на абмене паміж 
Люблінам і Львовам, паколькі з-за неабходнасці дабірацца на вызначаны па-
межны пераход трэба было ехаць дадаткова 80 км, марнуючы каля дзвюх 
гадзін4. У сувязі з гэтым у дакуменце сцвярджалася, што цяжкасці ў абмене 
стварае толькі польскі бок.

Культурны абмен быў эфектыўны, але адначасова дарагі, а значыць, 
неэканамічны. Напрыклад, для 80–90 асоб тэатральнага калектыву, які 
выязджаў у Львоў і ў такім жа складзе прыязджаў у Люблін, трэба было 
даплаціць каля 180 тыс. злотых, прычым за кошт продажу білетаў кампен-
савалася толькі каля 70–80 тыс. злотых. Люблін таксама не меў залы боль-
шай, чым на 600–650 месцаў. Нерэальна было і падвышаць кошт білетаў на 
спектаклі. Праблемы стварала і вялікая колькасць удзельнікаў тэатральных 
ці харавых калектываў. Абодва бакі былі аднадушныя ў тым, што эстрад-
ныя калектывы павінны складацца з 8–15 чалавек і мець адпаведны рэпер-
туар. Была запланавана і такая новая форма культурнага супрацоўніцтва, як 

1 Archiwum Państwowе w Lublinie. Zesp. 1266. Sygn. 2434. К. 209–210.
2 Ibid. К. 212–214.
3 Ibid. К. 215.
4 Ibid. К. 217–218.
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мастацкія выстаўкі ў Львове, Брэсце, Луцку і Любліне1. Пазітыўна ацэнены 
абмен дзецьмі і моладдзю ў форме летніх лагераў адпачынку і працы, дзе 
ўрачыстыя мерапрыемствы адбываліся на дзвюх мовах (рускай і польскай) 
з захаваннем уласных правіл і традыцый. Тэрытарыяльныя маштабы абмену 
ахоплівалі ўсё Люблінскае ваяводства. Напрыклад, Брэсцкі драматычны тэ-
атр выязджаў з пастаноўкамі ў Лукаў, Радзынь, Замойсць, Краснік. Ансамбль 
песні і танца з Пінска наведаў Бялу Падляску, Хелм, Уладаву, Люблін, Казамір 
на Вісле. Дзякуючы гэтаму тысячы жыхароў Люблінскага ваяводства беспас-
рэдна сустрэліся з украінскай і беларускай культурамі2. 

2 ліпеня 1958 г. Люблінскае ваяводскае праўленне ТПСД прыняло праект 
безвалютнага прыгранічнага абмену паміж Люблінскім ваяводствам з аднаго 
боку і Львоўскай і Валынскай абласцямі УССР і Брэсцкай вобласцю БССР з 
другога на 1959 г., дзе былі ўлічаны недахопы папярэдніх гадоў (скарачала-
ся колькасць дэлегацый)3.

Хуткі рост прыгранічнага абмену польскіх ваяводстваў з замежнымі 
сацыялістычнымі партнёрамі суправаджаўся некаторымі непрадбачанымі 
з’явамі, на якія звярталася ўвага ў пісьме арганізацыйнага аддзела ЦК ПАРП 
Першаму сакратару ваяводскага камітэта ПАРП у Любліне ад 11 красавіка 
1958 г.4 Шэраг ваяводскіх і павятовых камітэтаў арганізоўвалі не толькі пар-
тыйныя дэлегацыі, але таксама спартыўныя, культурныя, турыстычныя ці 
групавыя выезды з нагоды розных свят і ўгодкаў, у якіх удзельнічалі асобы, 
што сваімі паводзінамі кампраметавалі краіну і партыю. ЦК ПАРП усталя-
вала правілы па арганізацыі абмену партыйнымі дэлегацыямі і перасячэнні 
меж, якія прадугледжвалі паездкі з мэтай азнаямлення з метадамі партыйна-
га кіраўніцтва рознымі бакамі жыцця партнёрскай краіны. Ваяводскія і па-
вятовыя камітэты партыі не павінны былі курыраваць паездкі дэлегацый 
грамадскіх арганізацый, прадпрыемстваў ці народных саветаў, яны толькі 
ажыццяўлялі агульнае кіраўніцтва ў справе прыгранічнага абмену.

Прыгранічнае супрацоўніцтва ў 1960-я гг. Першыя вынікі прыгра-
нічнага супрацоўніцтва беларускіх абласцей і польскіх ваяводстваў былі 
падведзены пастановай ЦК КПБ «Аб мерах па паляпшэнні арганізацыі 
дружалюбных сувязей Беларускай ССР з сацыялістычнымі краінамі» ад 
8 сакавіка 1960 г.5 Пастанова канстатавала паспяховае развіццё сувязей 
Брэсцкай і Гро дзенскай абласцей з Люблінскім і Беластоцкім ваяводствамі і 

1 Archiwum Państwowе w Lublinie. Zesp. 1266. Sygn. 2434. К. 218–219.
2 Ibid. К. 222.
3 Ibid. Projekt planu bezdewizowej wymiany między wojewódstwem lubelskim a 

obwodami lwowskim i wolyńskim USSR oraz brzeskim BSSR na rok 1959. К. 258–259.
4 Снапкоўскі У. Е. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.). Дак. № 13. С. 153.
5 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5. С. 105 : Пастанова ЦК КПБ «Аб мерах па 

паляпшэнні арганізацыі дружалюбных сувязей Беларускай ССР з сацыялістычнымі 
краінамі» ад 8 сакавіка 1960 г.
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ўсталяванне сувязей паміж Мінскай вобласцю і Варшаўскім ваяводствам. Ра-
зам з тым ЦК КПБ адзначаў пэўныя недахопы ў арганізацыі супрацоўніцтва 
з сацыялістычнымі краінамі: параднасць і часам выпадковы характар у абме-
не дэлегацыямі, «няправільныя паводзіны асобных удзельнікаў дэлегацый», 
марнатраўства ў расходаванні дзяржаўных і грамадскіх сродкаў, слабае выка-
рыстанне перапіскі і абмену друкаванымі матэрыяламі, недастатковую пра-
паганду членамі дэлегацый дасягненняў СССР і БССР. Брэсцкі і Гродзенскі 
абкамы не заўсёды ўлічвалі мэтазгоднасць і эканамічную эфектыўнасць за-
планаванага абмену дэлегацыямі, часам завышалі іх колькасны склад1.

ЦК КПБ абавязаў прыняць да выканання пастанову ЦК КПСС «Аб мерах 
па паляпшэнні арганізацыі дружалюбных сувязей рэспублік, краёў, абласцей і 
гарадоў Савецкага Саюза з абласцямі і гарадамі краін народнай дэмакратыі» 
ад 3 снежня 1959 г. У гэтым дакуменце быў сфармуляваны шэраг палажэнняў 
і ўстановак, якія на дзесяцігоддзі наперад вызначылі арганізацыю і пара-
дак рэгіянальнага супрацоўніцтва паміж адміністрацыйна-тэрытарыяльнымі 
адзінкамі СССР, у тым ліку БССР, і замежнымі сацыялістычнымі краінамі. Па-
першае, перад партыйнымі органамі (абкамы, гаркамы і райкамы) ставілася 
задача забяспечыць пастаяннае кіраўніцтва і кантроль за ажыццяўленнем 
мясцовых сувязей. Па-другое, адзначалася, што асноўным зместам гэтых су-
вязей павінны быць абмен вопытам сацыялістычнага будаўніцтва і ўзаемная 
інфармацыя пра дасягненні прамысловасці сельскай гаспадаркі, навукі і куль-
туры. Па-трэцяе, вызначаўся парадак развіцця дружалюбных сувязей, калі 
прапановы аб іх устанаўленні разглядаліся ЦК і абкамамі КПБ. Па-чацвёртае, 
асноўныя мерапрыемствы, у тым ліку абмен дэлегацыямі, павінны былі пра-
дугледжвацца гадавымі планамі культурных, навуковых і грамадскіх сувязей. 
Па-пятае, партыйныя органы абавязваліся шырэй далучаць да развіцця замеж-
ных сувязей прафсаюзныя, камсамольскія і іншыя грамадскія арганізацыі, 
аказваць пастаянную дапамогу прадпрыемствам, калгасам, навучальным і 
культурным установам у ажыццяўленні кантактаў з замежнымі партнёрамі. 
Па-шостае, ад органаў партыі патрабавалася забяспечыць падбор складу дэ-
легацый, што накіроўваліся за мяжу, іх інструктаж, не дапускаць параднасці 
і экскурсійнага характару абмену дэлегацыямі. Па-сёмае, пастанова патраба-
вала ўстанавіць партыйным і савецкім органам строгі кантроль за расхода-
ваннем сродкаў на мерапрыемствы па арганізацыі дружалюбных сувязей2.

25 сакавіка 1963 г. ЦК КПБ зацвердзіў План пастаянных дружалюб-
ных сувязей Брэсцкай і Гродзенскай абласцей з Люблінскім і Беластоцкім 
ваяводствамі на 1963 г., які для кожнай вобласці складаўся з дзвюх частак: 
агульныя мерапрыемствы і абмен дэлегацыямі. Важнае месца ў ім займала 
ўзаемная перадача інфармацыйных матэрыялаў, для чаго прадугледжвала-

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5. С. 105–106.
2 Там жа. С. 106–108.
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ся завесці ў абласных і ваяводскіх газетах пастаянную рубрыку «У нашых 
суседзяў»1. 

5 студзеня 1967 г. у Любліне адбылася канферэнцыя, прысвечаная пры-
граніч наму супрацоўніцтву ўсходніх ваяводстваў Польшчы з пабрацімскімі 
абласцямі СССР. На ёй быў падсумаваны 10-гадовы вопыт адпаведных 
стасункаў і вызначаны кірункі прыгранічнага абмену, якія было вырашана 
сканцэнтраваць на абмене спецыялізаванымі групамі. Канферэнцыя скончы-
лася падпісаннем пратакола аб прыгранічным абмене на некалькі гадоў напе-
рад2. З пачаткам 1970-х гг. прыгранічнае супрацоўніцтва беларускіх абласцей 
з польскімі ваяводствамі ўлілося ў больш шырокую форму мясцовых сувя-
зей – супрацоўніцтва абкамаў КПБ з партыйнымі камітэтамі камуністычных 
і рабочых партый Балгарыі, ГДР, Польшчы і Чэхаславакіі.

Абмены і візіты на мясцовым і рэспубліканскім узроўнях. У 1956 г. 
пачалося супрацоўніцтва гарадоў Гомеля і Быдгашча. Ініцыятыва яго 
ўсталявання належала Прэзідыуму Гарадскога нацыянальнага савета (ПГНС) 
Быдгашча, які ў канцы 1955 г. накіраваў ліст Гомельскаму гарадскому Саве-
ту дэпутатаў з прапановай устанавіць цесны кантакт з мэтай абмену вопытам 
культурнага і гаспадарчага будаўніцтва. Яна была добра сустрэта кіраўніцтвам 
горада, якое прапанавала абмяняцца дэлегацыямі. Пра гэта паведамляў стар-
шыня выканкама Гомельскага гарадскога савета С. Лебедзеў у лісце ПГНС 
Быдгашча ад 10 снежня 1955 г. Па атрыманні дадзенага ліста апошні 30 снеж-
ня звярнуўся ва ўпраўленне Савета Міністраў ПНР па дазвол на запрашэн-
не дэлегацыі Гомельскага гарадскога Савета дэпутатаў працоўных3. 8 лютага 
1956 г. дырэктар Бюро па справах прэзідыумаў нацыянальных саветаў гэта-
га ўпраўлення накіравала ліст Міністэрству замежных спраў з просьбай пад-
трымаць адпаведную прапанову4. Візіт адбыўся ў жніўні, аб чым згадвалася ў 
беларускай навуковай літаратуры5. У адказ дэлегацыя Гарадскога нацыяналь-
нага савета Быдгашча на чале са старшынёй ПГНС К. Палюдзінскім наведа-
ла БССР у верасні 1956 г.6 З вышэйпрыведзенай інфармацыі вынікае, што і ў 

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5. С. 142–147 : План пастаянных дружалюбных су-
вязей Брэсцкай і Гродзенскай абласцей БССР з Люблінскім і Беластоцкім ваяводствамі 
Польскай Народнай Рэспублікі на 1963 г.

2 Cabań J. Op. cit. S. 126–127.
3 Снапкоўскі У. Е. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.)... Дак. № 10.  

С. 150–151.
4 Там жа. Дак. № 11. С. 152.
5НАРБ. Ф. 4 П. Воп. 53. Спр. 59. Арк. 20–32 ;  Войтович С. Д., Воробей С. Н., Тол-

стой В. С. Сотрудничество Белорусской ССР с социалистическими странами. Минск, 
1970. С. 78.

6 Снапкоўскі У. Е. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.)... Дак. № 12. С. 152.
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Польшчы існаваў бюракратычны механізм вырашэння пытанняў аб прыёме і 
накіраванні дэлегацый з СССР і ў СССР.

У 1958 г. былі адноўлены кантакты паміж кіраўнікамі Беларусі і Поль-
шчы. У красавіку 1958 г. кандыдат у члены Прэзідыума ЦК КПСС, член 
Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, Першы сакратар ЦК кампартыі 
Беларусі К. Т. Мазураў наведаў Польшчу ў якасці члена партыйна-ўрадавай 
дэлегацыі Савецкага Саюза на чале са Старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага 
Савета СССР К. Я. Варашылавым. У склад дэлегацыі таксама ўваходзілі са-
кратар ЦК кампартыі Украіны С. Чырвоненка, Першы сакратар ЦК кампартыі 
Літвы А. Снечкус, міністр вышэйшай адукацыі СССР В. Ялюцін і першы 
намеснік міністра замежных спраў СССР М. Патолічаў. У Познані беларускі 
партыйны кіраўнік выступіў з прамовай на ўрачыстым пасяджэнні з нагоды 
чарговай гадавіны падпісання савецка-польскага Дагавора аб дружбе, узаем-
най дапамозе і пасляваенным супрацоўніцтве, дзе распавёў пра дасягненні 
СССР і БССР, «пэўныя шарахаватасці» ў савецка-польскіх адносінах, што 
існавалі раней, як і пра іх выпраўленне ў апошнія гады1. Падчас гэтага візіту 
К. Мазураў меў сустрэчы з партыйнымі і дзяржаўнымі кіраўнікамі Польшчы2.

1–2 лістапада 1958 г. БССР наведала партыйна-ўрадавая дэлегацыя ПНР 
на чале з Першым сакратаром ЦК ПАРП У. Гамулкам, якая была з афіцыйным 
візітам у СССР. У склад дэлегацыі ўваходзілі таксама Старшыня Дзяржаўнага 
савета А. Завадскі і Старшыня Савета Міністраў ПНР Ю. Цыранкевіч. Чле-
ны дэлегацыі мелі гутаркі ў ЦК КПБ, Вярхоўным Савеце і Савеце Міністраў 
БССР, сустракаліся з працоўнымі, знаёміліся з памятнымі месцамі Мінска. 
Кіруючыя дзеячы Беларусі і Польшчы абмяняліся вопытам сацыялістычнага 
будаўніцтва ў абедзвюх рэспубліках, абгаварылі пэўныя пытанні развіцця 
беларуска-польскага эканамічнага, навукова-тэхнічнага і культурнага 
супрацоўніцтва3. Пра падрыхтоўку да гэтага візіту, якога раней не было ў пра-
такольна-дыпламатычнай практыцы БССР, распавядаецца ў кнізе А. Вялікага4.

29 мая – 5 чэрвеня 1959 г. Беларусь наведала польская дэлегацыя 
спецыялістаў па меліярацыі і будаўніцтве пад кіраўніцтвам віцэ-прэм’ера 
П. Ярашэвіча, справаздачу аб чым пасол ПНР у СССР Т. Гедэ накіраваў поль-
скаму МЗС5. Праграма візіту была вельмі насычанай і, па прызнанні поль-
скага боку, вельмі плённай. Па яго завяршэнні бакі абмяняліся прапановамі і 
просьбамі, накіраванымі на выкананне канкрэтных задач у галіне меліярацыі 
і будаўніцтва. Польскі пасол канстатаваў вырашэнне пастаўленых пытанняў, 

1 Вялікі А. Ф. Беларусь – Польшча ў ХХ стагоддзі... С. 198–200.
2 Совет. Белоруссия. 1958. 22 апр.
3 Там жа. 2 нояб.
4 Вялікі А. Ф. Беларусь – Польшча ў ХХ стагоддзі... С. 200–201.
5 Снапкоўскі У. Е. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.)... Дак. № 16.  

С. 156–159.
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акрамя аднаго, якое датычылася савецкай дакументацыі некаторых машын 
і прыезду ў Польшчу спецыялістаў. Яго прапанавалася вырашыць шляхам 
афіцыйнага звароту да ўрада СССР, а астатнія пункты – шляхам пагаднен-
ня паміж адпаведнымі інстытутамі Польшчы і БССР. У адказ Першы сакра-
тар ЦК КПБ К. Мазураў прапанаваў па ўсіх пытаннях звярнуцца да ўрада 
СССР, пасля адабрэння якога ў Мінску абяцалі поўную падтрымку і выка-
нанне жаданняў польскіх партнёраў. П. Ярашэвіч прыняў гэта і паабяцаў да-
слаць адпаведны ліст праз МЗС. Вось тут праявіліся несамастойнасць пазіцый 
рэспубліканскага кіраўніцтва, яго поўная залежнасць ад саюзнага цэнтра, без 
згоды якога нельга было вырашыць ніводнага пытання беларуска-польскага 
супрацоўніцтва. 

Што датычыла сустрэчы польскай дэлегацыі з беларускімі калгаснікамі, 
то што яны маглі яшчэ выказаць, акрамя «шчырай сардэчнасці»? Няясна 
таксама, ці быў шчыры сам польскі пасол, калі пісаў пра «вышэйшасць 
калектыўнай гаспадаркі над індывідуальнай» і прапаноўваў перанесці савецкі 
калгасны вопыт у Польшчу. У нататках Т. Гедэ адзначалася і бессэнсоўнасць 
зандзіравання з беларускімі кіраўнікамі пытання аб стварэнні польскага кон-
сульства ў Мінску, бо гэта трэба было рабіць толькі ў Маскве ў МЗС СССР. Не 
закранаў ён і пытанне рэпатрыяцыі  палякаў, якія яшчэ засталіся на тэрыторыі 
СССР. Затое звярнуў увагу, што, нягледзячы на вельмі шырокае развіццё асве-
ты, школ з польскай мовай навучання няма, а дзякуючы лепшым перспекты-
вам для выпускнікоў большым поспехам карыстаюцца рускамоўныя школы1.

Беларускую ССР неаднаразова наведвалі дэлегацыі польскага Сейма, 
якія знаёміліся з працай Вярхоўнага Савета і іншых дзяржаўных устаноў 
рэспублікі. Да савецка-польскага супрацоўніцтва пасля 1956 г. сталі пад-
ключацца і грамадска-палітычныя арганізацыі – прафесійныя саюзы, камса-
мол і інш. З пачатку 1960-х гг. сувязі паміж абласцямі БССР і ваяводствамі 
Польшчы пашырыліся. У 1960 г. Гродзенская вобласць і Беластоцкае ваявод-
ства абмяняліся 14 дэлегацыямі, а Брэсцкая вобласць і Люблінскае ваявод-
ства – 152. З 1961 г. сталі складацца штогадовыя планы супрацоўніцтва паміж 
Гро дзенскай вобласцю і Беластоцкім ваяводствам. На аснове такіх жа гада-
вых планаў развівалася супрацоўніцтва паміж іншымі рэгіёнамі Польшчы і 
Беларусі. З 1962 па 1965 г. наведванне Гродзенскай вобласці і Беластоцка-
га ваяводства польскімі і беларускімі дэлегацыямі адпаведна павялічылася 
больш чым у два разы3.

1 Снапкоўскі У. Е. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.)... Дак. № 16.  
С. 156–159.

2 Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 11 (январь 
1956 – декабрь 1960 г.). 1983. С. 477.

3 Толстой В. С. Братское сотрудничество белорусского и польского народов. 1944–
1946. Минск, 1966. С. 41 ; Паздняк Э. Суседзі і браты. Мінск, 1970. С. 57.
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Стварэнне Беларускага таварыства дружбы і культурных сувязей з 
замежжам (БТДКС) і пашырэнне замежных сувязей. Адразу пасля закан-
чэння вайны рэспубліканскае кіраўніцтва, разумеючы неабходнасць пашырэн-
ня кантактаў з няўрадавымі арганізацыямі і асобнымі грамадзянамі замежных 
дзяржаў, зрабіла спробы аднаўлення дзейнасці БТДКС, якое было створа-
на ў 1926 г., але затым фактычна спыніла сваю работу. У 1948 г. быў пад-
рыхтаваны праект пастановы Савета Міністраў БССР аб арганізацыі тавары-
ства, але ў той час утварэнне падобнай структуры на рэспубліканскім узроўні, 
напэўна, яшчэ не наспела. Паводле падрыхтаваных тады дакументаў тавары-
ства павінна было дзейнічаць як «палітычная арганізацыя», якая садзейнічае 
ажыццяўленню знешняй палітыкі савецкай дзяржавы. Нарэшце, 18 лютага 
1952 г. Савет Міністраў БССР прыняў пастанову «Аб стварэнні Беларускага 
таварыства культурнай сувязі з замежжам»1. 

Але пасля ХХ з’езда КПСС стала відавочна, што формы і метады дзейнасці 
Усесаюзнага таварыства культурнай сувязі з замежжам (УТКСЗ) і яго структу-
ра ў значнай ступені састарэлі. Сур’ёзным тормазам у развіцці дружалюбных 
сувязей было тое, што ў СССР адсутнічалі грамадскія арганізацыі дружбы і 
культурнай сувязі, якія б супрацоўнічалі з адпаведнымі замежнымі структурамі. 
Менавіта такія прычыны рэарганізацыі называліся ў пастанове сакратарыята 
ЦК КПСС «Аб перабудове работы Усесаюзнага таварыства культурнай сувязі з 
замежжам» ад 5 верасня 1957 г. Пастанова прадугледж вала стварэнне ў СССР 
грамадскіх арганізацый дружбы і культурных сувязей з асобнымі замежнымі 
краінамі ці групамі краін і пераўтварэнне УТКСЗ у Саюз савецкіх таварыстваў 
дружбы (ССТД). Асноўнымі задачамі ССТД вызначаліся развіццё і ўмацаванне 
сяброўскіх адносін паміж народамі, пашырэнне за мяжой інфармацыі аб 
жыцці савецкага грамадства і яго дасягненнях, супрацоўніцтва з замежнымі 
грамадскімі арганізацыямі дружбы і культурных сувязей2.

Пасля стварэння ССТД прыйшла чарга рэарганізацыі рэспубліканскіх 
таварыстваў. 31 ліпеня 1958 г. была прынята пастанова сакратарыята 
ЦК КПСС «Аб перабудове работы рэспубліканскіх таварыстваў культурнай 
сувязі з замежжам». У п. 1 пастановы гаварылася: «В целях дальнейшего 
улучшения работы по развитию дружественных связей советского народа с 
народами зарубежных стран признать целесообразным преобразование су-
ществующих республиканских обществ культурной связи с заграницей в 
общества дружбы и культурных связей с зарубежными странами»3. У на-

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5. С. 56 : Пастанова Савета Міністраў БССР «Аб 
стварэнні Беларускага таварыства культурнай сувязі з заграніцай» ад 18 лютага 1952 г.

2 РДАНГ. Ф. 89. Воп. 55. Спр. 21. Арк. 1–3 : Постановление секретариата 
ЦК КПСС «О перестройке работы Всесоюзного общества культурной связи с загра-
ницей» от 5 сентября 1957 г.

3 Там жа. Арк. 1 : Постановление секретариата ЦК КПСС «О перестройке работы 
республиканских обществ культурной связи с заграницей» от 31 июля 1958 г.
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ступных пунктах пастановы ЦК кампартый саюзных рэспублік даручала-
ся правесці ў 1958 г. устаноўчыя канферэнцыі па стварэнні рэспубліканскіх 
таварыстваў дружбы. Устанаўлівалася, што гэтыя таварыствы ўваходзяць 
у якасці калектыўных членаў у ССТД, які каардынуе і накіроўвае іх дзей-
насць. Дазвалялася арганізаваць у саюзных рэспубліках аддзяленні савецкіх 
таварыстваў дружбы, у тым ліку ў БССР (з Кітаем, Польшчай і ГДР). 
ЦК КПСС «у залежнасці ад палітычнай мэтазгоднасці» дазваляў таксама 
стварэнне аддзяленняў таварыстваў дружбы ў некаторых гарадах, асобных 
прадпрыемствах, калгасах і ўстановах. ЦК кампартый саюзных рэспублік, аб-
камам і крайкамам партыі даручалася забяспечыць сістэматычны кантроль за 
дзейнасцю рэспубліканскіх і мясцовых аддзяленняў дружбы1.

17 снежня 1958 г. у Мінску адбылася ўстаноўчая канферэнцыя, якая 
абвясціла аб стварэнні БТДКС. Паводле статута мэтай таварыства было 
ўмацаванне сяброўскіх адносін, узаемаразумення, даверу і культурна-
га супрацоўніцтва паміж грамадскасцю БССР і народамі замежных краін. 
Галоўнымі задачамі гэтай грамадскай арганізацыі, якая была рэспубліканскім 
звяном УТКСЗ, з’яўляліся пашырэнне культурных сувязей БССР з краінамі 
«народнай дэмакратыі», прагрэсіўнымі арганізацыямі за мяжой, наладжван-
не абслугоўвання дэлегацый, якія наведвалі рэспубліку.

У 1958 г. у адпаведнасці з пастановай сакратарыята ЦК КПСС «Аб пера-
будове работы рэспубліканскіх таварыстваў культурнай сувязі з замежжам» 
былі створаны першыя рэспубліканскія аддзяленні ўсесаюзных таварыстваў 
дружбы з замежнымі краінамі. Гэта былі беларускія аддзяленні Таварыства 
савецка-польскай дружбы, Таварыства савецка-кітайскай дружбы і Таварыства 
савецка-германскай дружбы і культурнай сувязі2. З 1960 г. ствараліся абласныя 
і мясцовыя аддзяленні савецкіх таварыстваў дружбы з замежнымі краінамі, 
у тым ліку на асобных прадпрыемствах, ва ўстановах, у калгасах і саўгасах. 

26 сакавіка 1960 г. ЦК КПБ прыняў пастановы аб стварэнні абласных 
аддзяленняў Таварыства савецка-польскай дружбы (ТСПД) у Брэсцкай, Гро-
дзенскай і Мінскай абласцях, гарадскіх аддзяленняў – у Горках, Навагрудку 
і Івянцы, 12 аддзяленняў ТСПД – на асобных прадпрыемствах, ва ўстановах, 
калгасах і саўгасах, у тым ліку на Гродзенскім танкасуконным камбінаце, 
Віцебскім дывановым камбінаце, Мінскім трактарным заводзе, у Гродзенскім 
і Гомельскім педагагічных інстытутах, Інстытуце гісторыі АН БССР, калгасе 
імя Ф. Дзяржынскага Слуцкага раёна, калгасе імя М. Гастэлы Мінскага раё-

1 РДАНГ. Ф. 89. Воп. 55. Спр. 21. Арк. 2–3.
2 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5. С. 85–86 : Пастанова ЦК КПБ аб стварэнні 

ў Беларускай ССР аддзялення Таварыства савецка-кітайскай дружбы ад 25 верасня 
1958 г. і Пастанова ЦК КПБ аб стварэнні ў Беларускай ССР аддзялення Таварыства 
савецка-германскай дружбы і культурнай сувязі ад 17 кастрычніка 1958 г. Адпавед-
ная пастанова аб стварэнні ў БССР аддзялення Таварыства савецка-польскай друж-
бы ў зборнік не ўключана.
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на. Абласныя, гарадскія, раённыя аддзяленні ствараліся на базе калектыўнага 
членства ў іх мясцовых прафсаюзных, кааператыўных, спартыўных і іншых 
арганізацый, прадпрыемстваў, устаноў, калгасаў, саўгасаў без платнага апа-
рату на грамадскіх пачатках. Старшыні іх абласных, гарадскіх, раённых 
праўленняў зацвярджаліся адпаведна абкамамі, гаркамамі і райкамамі КПБ, а 
праўленняў аддзяленняў – па прадстаўленні пярвічнай партыйнай арганізацыі 
райкамам ці гаркамам партыі1.

На працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, аж да канца 1980-х гг., БТДКС 
было арганізатарам і каардынатарам замежных сувязей дзяржаўных устаноў 
і грамадскіх арганізацый рэспублікі. Нягледзячы на фармальны статус грамад-
скай арганізацыі, БТДКС – неад’емная частка партыйна-дзяржаўнай сістэмы 
кіравання замежнымі сувязямі – падпарадкоўвалася як ЦК КПБ і Савету 
Міністраў БССР, так і вышэйшай інстанцыі – ССТД. Тым не менш таварыства 
адыграла станоўчую ролю ў пашырэнні замежных кантактаў на дзяржаўным 
і грамадскім узроўнях. З яго дапамогай быў наладжаны культурны дыялог 
з замежнымі краінамі, які ажыццяўляўся ў той час шляхам устанаўлення 
асабістых кантактаў, узаемных паездак дэлегацый, абмену мастацкай, наву-
ковай літаратурай, перыядычнымі выданнямі, магнітафоннымі запісамі, кіна- 
і дыяфільмамі, арганізацыі выставак і правядзення іншых мерапрыемстваў. 
З цягам часу замежныя кантакты ўзбагаціліся новымі формамі і метадамі. 

Высновы
У другой палове 1950-х – першай палове 1960-х гг. у асноўным скла-

лася сістэма кантактаў і ўзаемных сувязей паміж Беларуссю і Польшчай 
па лініі КПБ і ПАРП, органаў дзяржаўнай улады і грамадска-палітычных 
арганізацый. Гэта было наступствам таго, што ў адзначаны перыяд у Савецкім 
Саюзе і Польшчы адбылася пэўная мадэрнізацыя сталінскай аўтарытарна-
бюракратычнай сістэмы, ліквідацыя тых яе асаблівасцей, якія не толькі 
з’яўляліся перашкодай на шляху сацыяльнага прагрэсу, але і сталі пагро-
зай яе ўласнаму існаванню. У адносінах да разглядаемых намі праблем гэта 
праявілася ў паслабленні ўнітарных і цэнтрысцкіх тэндэнцый, некаторым 
пашырэнні меж знешнепалітычнай дзейнасці саюзных рэспублік, у тым ліку 
БССР. Апошняя акалічнасць дазволіла рэспубліцы перайсці да больш сама-

1  Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5. С. 108–111 : Пастанова ЦК КПБ аб стварэнні ў 
Брэсцкай, Гродзенскай і Мінскай абласцях аддзяленняў Таварыства савецка-польскай 
дружбы ад 26 сакавіка 1960 г., Пастанова ЦК КПБ аб стварэнні ў некаторых гарадах 
аддзяленняў Таварыстваў савецка-кітайскай, савецка-польскай і савецка-германскай 
дружбы і культурнай сувязі ад 26 сакавіка 1960 г., Пастанова ЦК КПБ аб стварэнні на 
асобных прадпрыемствах, арганізацыях, у калгасах, саўгасах аддзяленняў Таварыства 
дружбы і культурнай сувязі ад 26 сакавіка 1960 г.
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стойнага супрацоўніцтва з Польшчай. Аднак распачаты з сярэдзіны 1960- х гг. 
паступовы адкат з пазіцый палітычнага курсу, які праводзіўся ў перыяд адлігі 
і меў на мэце рэсталінізацыю савецкага грамадства, праўда ў адносна мяк-
кай яе форме, затармазіў развіццё знешнепалітычнай дзейнасці рэспублікі, 
перашкодзіў пераходу яе ў новую якасць, калі ў цэнтр увагі былі б пастаўлены 
нацыянальныя знешнепалітычныя прыярытэты Беларусі ў рамках адзінай 
знешняй палітыкі Саюза ССР.

На аснове зробленага вышэй агляду беларуска-польскіх адносін у 1944 г. – 
канцы 1960-х гг. можна вылучыць два этапы ў іх станаўленні і развіцці. 

Першы этап (1944–1953) ахоплівае апошняе сталінскае дзесяцігоддзе. 
Ён пачаўся ў лютым 1944 г. з прадстаўлення БССР, як і іншым саюзным 
рэспублікам, знешнепалітычных паўнамоцтваў, стварэння 22 ліпеня 1944 г. 
Польскага камітэта нацыянальнага вызвалення і падпісання 9 верас-
ня 1944 г. пагаднення паміж ПКНВ і ўрадам БССР аб рэпатрыяцыі бела-
рускага і польскага насельніцтва, а скончыўся зыходам 5 сакавіка 1953 г. з 
гістарычнай арэны «правадыра ўсіх народаў». Змест гэтага этапу аказаўся 
даволі насычаным для беларуска-польскіх сувязей (рэпатрыяцыя беларуска-
га і польскага насельніцтва, харчовая дапамога БССР насельніцтву Варша-
вы, першыя сустрэчы беларускіх і польскіх кіраўнікоў, пачатак культурнага 
супрацоўніцтва). 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-поль-
скай мяжы ад 16 жніўня 1945 г., дэмаркацыя савецка-польскай мяжы, поль-
ская ініцыятыва аб устанаўленні дыпламатычных ці консульскіх адносін з 
БССР). Увогуле беларуска-польскія кантакты як на палітычным, так і на мяс-
цовым узроўні мелі эпізадычны характар. 

Другі этап (1953–1971) пачаўся пасля смерці І. Сталіна і закончыўся ства-
рэннем Генеральнага консульства ПНР у Мінску. Для яго характэрны такія но-
выя формы беларуска-польскага супрацоўніцтва, як 1) інстытуцыяналізацыя 
ў сярэдзіне 1950-х гг. культурнага супрацоўніцтва (месячнікі, дэкады і Дні 
культуры, іх планавы характар); 2) прыгранічнае супрацоўніцтва беларускіх 
абласцей (Брэсцкай і Гродзенскай) і польскіх ваяводстваў (Беластоцкага і 
Люблінскага), якое пачалося ў 1956 г. і было пашырана ў далейшы; 3) ства-
рэнне новых грамадскіх арганізацый на саюзным і рэспубліканскім узроўнях 
(ССТД, ТСПД і яго беларускае аддзяленне БТДКС). 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, ра-
ённы і ніжэйшы ўзроўні (арганізацый, прадпрыемстваў і ўстаноў), а ў Поль-
шчы – ваяводскі, гарадскі, павятовы і таксама ніжэйшы ўзроўні. Вядучую і 
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кіруючую ролю ў «мясцовых дружалюбных сувязях» адыгрывалі партыйныя 
камітэты КПСС і ПАРП. Дэмакратызацыя савецка-польскіх адносін і іх пе-
равод на больш раўнапраўны характар, што адбылося падчас хрушчоўскай 
адлігі, ніяк не паўплывалі на пазітыўнае вырашэнне пытання аб адкрыцці 
польскага консульства ў Мінску і на падключэнне БССР, як і УССР і ЛітССР, 
да падпісання пагаднення аб рэпатрыяцыі паміж урадамі СССР і ПНР у 1957 г. 

3.2. Асіметрычны характар супрацоўніцтва 
ў 1970–80-я гг.

Пашырэнне рэгіянальнага супрацоўніцтва. З канца 1960-х гг. пашыры-
лася геаграфія беларуска-польскага рэгіянальнага супрацоўніцтва. У 1970 г. 
Віцебшчыну наведала дэлегацыя Зялёнагурскага ваяводскага камітэта 
ПАРП (кантакты паміж адпаведнымі рэгіёнамі ўсталяваліся ў 1967 г.), якая 
знаёмілася з вопытам на прамысловых і сельскагаспадарчых прадпрыемствах, 
мела сустрэчу з партыйна-гаспадарчым актывам вобласці1. Падобнага роду 
кантакты і сувязі працягваліся і ў далейшым.

Пасля адміністрацыйнай рэформы ў ПНР у 1975 г. Мінская вобласць 
з 1976 г. стала супрацоўнічаць з Плоцкім і Сядлецкім ваяводствамі. Да 
міжрэгіянальнага супрацоўніцтва падключыліся таксама Бяльскападляс-
кае, Яленягурскае, Торуньскае і Вроцлаўскае ваяводствы ПНР, Магілёўская 
і Гомельская вобласці БССР. Працягваўся рэгулярны абмен дэлегацыямі 
прадстаўнікоў партыйных камітэтаў, органаў дзяржаўнай улады, грамадска-
палітычных арганізацый. Вывучаўся вопыт арганізацыйна-партыйнай і 
ідэйна-палітычнай дзейнасці, работы мясцовых органаў улады, партыйна-
дзяржаўнага кіраўніцтва над развіццём эканомікі, культуры, навукі і адукацыі, 
сродкаў масавай інфармацыі. 

Аднак кантакты і супрацоўніцтва паміж абласцямі БССР і ваяводствамі 
ПНР набывалі ўсё больш парадна-фармальны характар. Узаемныя паездкі роз-
ных дэлегацый нярэдка насілі экскурсійную накіраванасць, адсутнічала глы-
бокае і сістэматычнае вывучэнне пазітыўных і негатыўных аспектаў дзейнасці 
іншага боку. Калі меркаваць па той інфармацыі аб сацыяльным, палітычным, 
эканамічным і культурным жыцці ў параднёных ваяводствах Польшчы, 
якая давалася ў беларускім друку, было незразумелым, чаму ў нашых сусе-
дзяў перыядычна ўзнікалі крызісныя сітуацыі, якія ў рэшце рэшт прывялі 
да неабходнасці карэнных змяненняў сацыяльна-эканамічных і палітычных 
структур польскага грамадства.

1 Ясінскі А. А. Сябры-інтэрнацыяналісты. Мінск, 1973. С. 49–50.
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У маі 1971 г. БССР наведалі Першы сакратар ЦК ПАРП Э. Герэк і 
член палітбюро ЦК ПАРП Старшыня Савета Міністраў ПНР П. Ярашэвіч. 
У снежні таго ж года ў Польшчы пабыў у якасці члена дэлегацыі КПСС на 
VI з’ездзе ПАРП кандыдат у члены палітбюро ЦК КПСС Першы сакратар ЦК 
КПБ П. М. Машэраў. Візіты партыйна-ўрадавых і іншых дэлегацый ПНР, як 
і іншых сацыялістычных дзяржаў, у рэспубліку не мелі самастойнага значэн-
ня, а адбываліся ў межах візітаў у Маскву па запрашэнні вышэйшых савецкіх 
партыйных і дзяржаўных інстанцый (ЦК КПСС, Прэзідыума Вярхоўнага Са-
вета і Савета Міністраў СССР). Кіраўнікі сацыялістычных краін, як правіла, 
не затрымліваліся ў Мінску больш чым на дзень і не праводзілі перагавораў 
з партыйна-дзяржаўным кіраўніцтвам рэспублікі. У беларускім друку паве-
дамлялася, што замежныя госці з «брацкіх краін сацыялізму» знаёміліся з во-
пытам сацыяльна-эканамічнага і культурнага развіцця краіны, дасягненнямі 
беларускага народа ў многіх галінах грамадскага жыцця, савецкім вопытам 
дзяржаўнага і партыйнага кіраўніцтва1. 

З 1959 г. прадпрыемствы і ўстановы СССР атрымалі права наладжваць 
прамыя кантакты з партнёрамі ў сацыялістычных краінах. Такія сувязі 
ажыццяўляліся як у межах рэгіянальнага супрацоўніцтва, так і па лініі саюз-
ных міністэрстваў і ведамстваў. Яшчэ раней, у 1958 г., пачалі супрацоўніцтва 
рэдакцыі часопісаў «Беларусь» і «Przyjaźń» (Польшча). Паступова прамыя 
сувязі з замежнымі партнёрамі ўстанавілі мінскія аўтамабільны і трактар-
ны заводы, іншыя беларускія прадпрыемствы прамысловасці, транспарту, 
сельскай гаспадаркі. У 1987 г. 233 працоўныя калектывы рэспублікі мелі за-
межных партнёраў у сацыялістычных краінах, у тым ліку 130 – у Польшчы, 
41 – у ГДР, 36 – у Чэхаславакіі, 26 – у Балгарыі2. Сярод беларускіх і польскіх 
прадпрыемстваў найбольш плённа ўзаемадзейнічалі, як адзначалася ў паста-
нове сакратарыята ЦК КПБ «Аб супрацоўніцтве вытворчых калектываў БССР 
і сацыялістычных краін у рамках дружалюбных сувязей мясцовых партый-
ных органаў» ад 20 лютага 1979 г., калектыў Брэсцкага аддзялення Беларус-
кай чыгункі і Малашэвічская павятовая дырэкцыя Польскай чыгункі. У той 
жа час пастанова канстатавала і нямала недахопаў у вытворчым партнёрстве, 
у тым ліку недастатковы аналіз з боку абкамаў партыі зместу і эфектыўнасці 
гэтага супрацоўніцтва, непрыняцце мер па распаўсюджванні перадавога во-
пыту, назапашанага партнёрамі з сацыялістычных краін, слабы кантроль за 
выніковасцю замежных камандзіровак3. 

1 Снапкоўскі У. Е. Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі. Ч. 2. С. 192–193.
2 Щадурский В. Г. Указ. соч. С. 105.
3 НАРБ. Ф. 4 П. Воп. 128. Спр. 107. Арк. 19, 65–69 : Постановление секретари-

ата ЦК КПБ от 20 февраля 1979 г. «О сотрудничестве производственных коллекти-
вов БССР и социалистических стран в рамках дружественных связей местных пар-
тийных органов».
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Наладжаныя сувязi па лініі рэгіянальнага супрацоўніцтва спрыялi абмену 
вопытам работы дзяржаўных i партыйных органаў, грамадскiх арганiзацый, 
вытворчых калектываў, устаноў культуры i адукацыi, развіццю кантактаў 
памiж шырокiмi коламi насельнiцтва. Дзясяткі тысяч беларускіх грама дзян 
маглі выехаць за мяжу і ўбачыць, як жывуць, працуюць і адпачываюць іх 
«сацыялістычныя суседзі». Разам з тым сапраўднаму «пабрацімскаму» і 
трансгранічнаму супрацоўніцтву перашкаджалі вузкія ідэалагічныя рамкі, 
параднасць і заарганізаванасць, у тым ліку кароткатэрміновасць візітаў, якая 
не дазваляла глыбока вывучыць замежны вопыт, слабае веданне замежных 
моў. Таму для многіх удзельнікаў абменаў візіты да замежных партнёраў мелі 
хутчэй характар спецыялізаванага турызму1. 

Адкрыццё ў Мінску генеральных консульстваў ПНР і ГДР. У кан-
цы сакавіка 1972 г. у Мінску ў адпаведнасці з рашэннямі ЦК КПСС і Савета 
Міністраў СССР пачало дзейнасць Генеральнае консульства ПНР. Генконсул 
ПНР Л. Валашэк атрымаў экзекватуры МЗС СССР 20 сакавіка 1972 г. Ген-
консульства ПНР было першай консульскай установай замежнай дзяржавы ў 
БССР пасля закрыцця ў 1938 г. Польскага генеральнага консульства ў Мінску. 
7 красавіка 1972 г. экзекватуры МЗС СССР атрымаў генконсул ГДР у Мінску 
Л. Волерт. Пра пачатак дзейнасці генеральных консульстваў ПНР і ГДР у 
1972–1973 гг. паведамлялася ў інфармацыйнай нататцы начальніка пратаколь-
на-консульскага аддзела МЗС БССР А. Расолькі ў Савет Міністраў БССР 22 
сакавіка 1973 г.2 Па прыбыцці ў Мінск генконсулы былі прыняты кандыда-
там у члены палітбюро ЦК КПСС Першым сакратаром ЦК КПБ П. М. Машэ-
равым, Старшынёй Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР Ф. А. Сурганавым, 
Старшынёй Савета Міністраў Беларускай ССР Ц. Я. Кісялёвым, міністрам за-
межных спраў БССР А. Е. Гурыновічам. 

На працягу 1972 г. генконсульства ПНР было ўкамплектавана, ма ючы 
ў сваім штаце шэсць аператыўна-дыпламатычных супрацоўнікаў (генкон-
сул, тры консулы, два аташэ) і аднаго тэхнічнага работніка. За год (сакавік 
1972 – сакавік 1973 г.) генконсул і консулы ажыццявілі 71 візіт да кіруючых 
работнікаў рэспублікі, міністэрстваў, арганізацый і ведамстваў БССР. 
Візіты мелі як пратакольны, так і практычны характар (азнаямленне з дзей-
насцю рэспубліканскіх арганізацый). Супрацоўнікі консульства цікавіліся 
пытаннямі развіцця эканомікі, адукацыі, працай асобных прамысловых 
прадпрыемстваў, навуковых, культурна-асветніцкіх устаноў і калгасаў, ста-

1 Щадурский В. Г. Указ. соч. С. 100–101.
2 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5. С. 247–255 : Інфармацыя Міністэрства замеж-

ных спраў БССР у Савет Міністраў БССР аб візітах і гутарках генеральных консулаў 
і супрацоўнікаў генеральных консульстваў ПНР і ГДР у 1972–1973 гг. ад 22 сакавіка 
1973 г.
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нам грамадскіх, культурных і турысцкіх сувязей паміж Польшчай і БССР, 
вопытам работы па выхаванні моладзі1. У гутарках генконсула Л. Валашэ-
ка і консула Э. Садоўскага ў Савеце Міністраў, МЗС, Міністэрстве гандлю, 
ва Упраўленні ўпаўнаважанага Міністэрства знешняга гандлю СССР пры 
СМ БССР разглядаліся перспектывы развіцця гандлю паміж ПНР і БССР. 
У прыватнасці, Э. Садоўскі паставіў пытанне аб магчымым павелічэнні та-
вараабароту, выказаўся за развіццё вытворчых сувязей паміж прамысловымі 
прадпрыемствамі Польшчы і Беларусі. Супрацоўнікі польскага генконсуль-
ства ў асобных гутарках вылучалі прапановы аб стварэнні ў Мінску пастаян-
на дзеючага павільёна ПНР, пашырэнні кола пародненых прадпрыемстваў і 
калгасаў, развіцці прамога прыгранічнага гандлю паміж ПНР і БССР. У сувязі 
з пастаўленымі польскімі дыпламатамі пытаннямі МЗС БССР лічыла неабход-
ным больш канкрэтна вызначыць адносіны Міністэрства гандлю і ўпраўлення 
ўпаўнаважанага Міністэрства знешняга гандлю СССР пры СМ БССР да іх 
прапаноў аб развіцці гандлю.

Генконсулы ПНР і ГДР часта наведвалі з візітамі МЗС БССР, дзе ў 
гутарках з яго кіраўніцтвам абмяркоўвалі дзейнасць генконсульстваў 
і пытанні знешнепалітычнага характару. Яны паведамлялі інфармацыю 
аб знешнепалітычных акцыях сваіх урадаў, ставілі шэраг канкрэтных 
пытанняў, якія патрабавалі ўзгаднення і прыняцця рашэнняў ЦК КПБ і 
СМ БССР. Падчас візіту А. Валашэка і супрацоўнікаў МЗС ПНР у МЗС 
БССР 13 лютага 1973 г. польскія дыпламаты праінфармавалі аб планах 
рэарганізацыі Дэпартамента сацыялістычных краін польскага МЗС і 
стварэнні самастойнага Дэпартамента СССР, што мела мэтай засяродзіць 
у МЗС каардынацыю ўсіх пытанняў у палітычнай, гандлёва-эканамічнай, 
культурнай і іншых галінах2. 

Можна меркаваць, што ініцыятывы аб развіцці супрацоўніцтва 
генконсульстваў ПНР і ГДР, прапанаваныя МЗС і іншымі міністэрствамі і 
ведамствамі БССР, стваралі для беларускага кіраўніцтва, у прынцыпе задаво-
ленага існуючым станам сувязей з Польшчай і ГДР, дадатковыя клопаты. Усё 
неабходна было ўзгадняць з Масквой, а на гэта патрабаваліся час і намаганні. 
Пастаўленыя пытанні вырашаліся марудна ці ўвогуле не вырашаліся, што 
падштурхоўвала генконсулаў да новых ініцыятыў. У гэтай справе большую 
актыўнасць праяўляла генконсульства ГДР. Напэўна, польскае генконсульства, 
якое лепш ведала савецкі знешнепалітычны механізм, раней зразумела, што 
трэба было звяртацца адразу да Масквы. 

Пра гэта сведчыць інфармацыйная нататка начальніка пратакольна-
консульскага аддзела МЗС БССР А. Расолькі ў Савет Міністраў БССР аб 

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5. С. 247–249.
2 Там жа. С. 251–254.
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прыняцці ў МЗС генконсула ГДР у Мінску Л. Волерта ад 16 студзеня 1975 г.1 
Апошні паставіў перад міністрам замежных спраў А. Гурыновічам, а такса-
ма прысутнымі на гутарцы загадчыкам аддзела замежных сувязей ЦК КПБ 
С. Бронікавым, намеснікам загадчыка аддзела ЦК КПБ Л. Далгучыцам, 
начальнікам пратакольна-консульскага аддзела МЗС БССР А. Расолькам 
шэраг пытанняў, звязаных з далейшым расшырэннем сяброўскіх адносін 
паміж ГДР і БССР у некаторых канкрэтных абласцях. Сярод іншага гава-
рылася аб развіцці мясцовых партыйных сувязей, правядзенні штогадо-
вых нарад на ўзроўні абкамаў КПБ і акругкамаў Сацыялістычнай адзінай 
партыі Германіі (САПГ) па абмене вопытам работы, арганізацыі культур-
ных мерапрыемстваў паміж ГДР і БССР, пашырэнні прамых сувязей паміж 
ВНУ, абмене групамі выкладчыкаў і студэнцкімі будаўнічымі атрадамі. На 
ўсе пастаўленыя пытанні Л. Волерт атрымаў амаль адзін і той жа адказ: яны 
патрабуюць узгаднення з савецкага боку на ўзроўні саюзных міністэрстваў, 
ведамстваў і ўстаноў (Саюза пісьменнікаў СССР, Міністэрства культуры 
СССР, Дзяржтэлерадыё СССР, Гандлёва-прамысловай палаты СССР і інш.). 
Напрыклад, на яго прапанову аб правядзенні штогадовых нарад на ўзроўні 
абкамаў КПБ і акругкамаў САПГ па абмене вопытам работы ў галіне мяс-
цовых партыйных сувязей быў дадзены наступны адказ: «Л. Волерту было 
сказано, что это мероприятие выходит за рамки республики. Такие совеща-
ния полезны, но их лучше было бы проводить в общесоюзном масштабе. 
В данном случае вопрос требует соответствующего рассмотрения в Цен-
тральных комитетах КПСС и СЕПГ»2. У заканчэнні гутаркі генконсулу ГДР 
было сказана, што закранутыя ім праблемы патрабуюць пэўнага часу для 
вывучэння і вырашэння па сутнасці, што магчыма толькі з дазволу вышэй-
шага кіраўніцтва ў Маскве. Можна меркаваць, што ў далейшым нямецкі ген-
консул у Мінску з падобнымі ініцыятывамі не выступаў.

Роля партыйнага фактару3. КП(б)Б, з 1952 г. КПБ, удзельнічала ў 
развіцці замежных сувязей ВКП(б) – КПСС, валодаючы, як і ўсе іншыя 
кампартыі саюзных рэспублік, статусам мясцовай партыйнай арганізацыі. 
Статут ВКП(б), прыняты ХVІІ з’ездам партыі (1934), які дзейнічаў з 
невялікімі зменамі аж да ХХІІ з’езда КПСС (1961), замацаваў іерархію, па-
водле якой абласная ці краявая партыйная арганізацыя і яе кіруючыя органы 
стаялі вышэй кампартыі саюзнай рэспублікі, яе канферэнцыі, з’езда ці Цэн-

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5. С. 272–275 : Інфармацыя Савета Міністраў 
БССР аб прыняцці ў Міністэрстве замежных спраў БССР генеральнага консула ГДР 
у Мінску Л. Волерта ад 16 студзеня 1975 г.

2 Там жа. С. 273.
3 Гл. падрабязней па гэтым пытанні: Снапкоўскі У. Е. Роля партыйнага факта-

ру ў беларуска-польскіх адносінах (1944–1989 гг.) // Тр. фак. междунар. отношений. 
Вып. 3 / редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2012. С. 56–60.
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тральнага камітэта1. Новы Статут, прыняты ХХІІ з’ездам КПСС, вылучыў 
на пярэдні план сярод мясцовых партыйных арганізацый рэспубліканскія 
арганізацыі2, адлюстроўваючы працэс пашырэння праў саюзных рэспублік і 
іх кампартый, які наступіў у часы адлігі.

Вызначэнне стратэгіі адносна ўнутранай і знешняй палітыкі, важнейшых 
пытанняў партыйнага і дзяржаўнага жыцця было выключнай прэрагатывай 
з’езда КПСС. Ва ўсіх статутах партыі, прынятых ХVІІ і наступнымі з’ездамі 
аж да апошняга ў савецкія часы ХХVІІІ з’езда (1990), фігуравала палажэн-
не 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 цэнтралізму, паводле якой усе мясцо-
выя партыйныя арганізацыі, пачынаючы ад рэспубліканскіх і заканчваючы 
раённымі, былі аўтаномнымі ў вырашэнні мясцовых пытанняў, калі гэтыя 
рашэнні не супярэчылі рашэнням і палітыцы цэнтральных органаў партыі. За-
межныя сувязі не адносіліся да мясцовых пытанняў, таму КПСС у зносінах з 
палітычнымі партыямі замежных дзяржаў, як адзначалася, мог прадстаўляць 
толькі ЦК КПСС.

Камуністычная партыя была ядром, стрыжнем савецкай палітычнай 
сістэмы. Пабудаваная на базе жорсткіх прынцыпаў бюракратычнага 
цэнтралізму (у Статуце КПСС яны называліся «прынцыпамі дэмакратыч-
нага цэнтралізму») і жалезнай дысцыпліны, партыя прадстаўляла сабой 
звышцэнтралізаваную, іерархічную палітычную арганізацыю, кіруемую вуз-
кай групай вышэйшых партыйных і дзяржаўных функцыянераў (палітбюро 
ЦК КПСС). Партыя выступала як цэментуючая сіла савецкай шматнацыя-
нальнай імперыі. Кіраўніцтва КПСС адвяргала федэралісцкі прынцып пабу-
довы партыі, што давала яму магчымасць ва ўмовах аднапартыйнай сістэмы 
і канстытуцыйнага замацавання кіруючай ролі кампартыі ў жыцці савецка-
га грамадства дзейнічаць праз межы саюзных рэспублік, якія лічыліся фар-
мальна суверэннымі і незалежнымі дзяржавамі, і трымаць пад кантролем усе 
сферы жыцця Саюза ССР.

Кампартыі саюзных рэспублік, падпарадкоўваючыся прынцыпу дэмакра-
тычнага цэнтралізму і не забываючыся на свой сціплы статус «мясцовай пар-
тыйнай арганізацыі», маглі толькі «адабраць і падтрымліваць» «міралюбівы» 
знешнепалітычны курс ЦК КПСС і Савецкай дзяржавы. Кіруючыя органы на-
цыянальных кампартый, у пераважнай большасці якіх, дарэчы, пасаду друго-
га сакратара ЦК займаў прадстаўнік рускай нацыянальнасці, былі пазбаўлены 

1 КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–
1986) : в 16 т. / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС ; под общ. ред. А. Г. Егорова, 
К. М. Боголюбова. Изд. 9-е, доп. и испр. М., 1983– . Т. 6 (1933–1937). 1985. С. 137–138.

2 Там жа. Т. 10 (1961–1965). 1986. С. 196–197.
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магчымасці ўздзейнічаць на распрацоўку і рэалізацыю агульнасаюзнай знеш-
няй палітыкі і, наколькі вядома, не прадпрымалі якіх-небудзь сур’ёзных спроб 
дамагчыся адлюстравання ў палітыцы саюзнага цэнтра спецыфічных, нацы-
янальных інтарэсаў асобных рэспублік.

Сувязі кампартыі Беларусі з кампартыямі замежных сацыялістычных 
краін (з кампартыямі капіталістычных краін і краін, што сталі на шлях 
развіцця, яны ўвогуле не падтрымліваліся), перш за ўсё з ПАРП як кіруючай 
партыяй адзінай суседняй з Беларуссю суверэннай дзяржавы, ажыццяўляліся 
паводле дырэктыў ЦК КПСС і планаў міжнароднага супрацоўніцтва КПСС і 
аж да канца 1980-х гг. строга кантраляваліся і рэгламентаваліся Міжнародным 
аддзелам ЦК КПСС.

Галоўным зместам адносін паміж КПСС і кампартыямі іншых 
сацыялістычных краін быў абмен 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 грамадства. Пры гэ-
тым не браліся пад увагу нацыянальная спецыфіка і канкрэтна-гістарычныя 
асаблівасці развіцця ўсходнееўрапейскіх дзяржаў. 

Адносна Польшчы гэта праяўлялася ў ігнараванні моцнай цягі мяс-
цовых сялян да прыватнай уласнасці (сваёй зямлі), адданасці палякаў 
каталіцкай веры і ідэалам незалежнай дзяржавы. Партыйна-дзяржаўнае 
кіраўніцтва СССР, спрабуючы перарваць ланцуг няспынных крызісаў і на-
родных хваляванняў, што ахапіў Польшчу, галоўным зместам абмену во-
пытам «сацыялістычнага будаўніцтва» з ПАРП лічыла насаджэнне сваіх 
узораў і стандартаў «масава-палітычнай і ідэйна-выхаваўчай работы, ба-
рацьбы з буржуазнай і нацыяналістычнай ідэалогіяй, умацавання кіруючай 
ролі кампартыі ў развіцці грамадства». Перадатачным механізмам у такім 
абмене выступала кампартыя Беларусі, аднак у гэтым навязванні і засваенні 
савецкага вопыту былі зацікаўлены кансерватыўна-дагматычныя колы ў 
кіраўніцтве ПАРП. Моцныя ў асяроддзі ваяводскіх партыйных камітэтаў, 
яны выкарысталі першыя ж кантакты з кіраўнікамі Брэсцкага і Гродзенска-
га абкамаў для таго, каб ініцыіраваць ціск з боку Масквы на рэфарматарскія 
сілы ўнутры ЦК ПАРП.

Як адзначалася, у першае пасляваеннае дзесяцігоддзе супрацоўніцтва 
паміж КПСС і ПАРП ажыццяўлялася амаль выключна на ўзроўні цэнтраль-
ных партыйных органаў шляхам двухбаковых сустрэч і кансультацый паміж 
кіруючымі дзеячамі партый, сустрэч дэлегацый ЦК для абмену вопытам. 
З другой паловы 1950-х гг. да міжпартыйных кантактаў далучыліся абласныя 
партыйныя арганізацыі Беларусі і Украіны. У 1960-я гг. такія кантакты набылі 
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больш рэгулярны і планавы характар. З 1970-х гг. міжпартыйныя сувязі сталі 
рэгулявацца гадавымі, а потым двухгадовымі планамі дружалюбных сувязей 
абкамаў КПБ з партыйнымі камітэтамі балгарскай кампартыі (БКП), САПГ, 
ПАРП і кампартыі Чэхаславакіі (КПЧ). Паводле гэтых планаў Брэсцкі аб-
кам супрацоўнікаў з Бяльскападляскім і Люблінскім ваяводскімі камітэтамі, 
Віцебскі – з Зялёнагурскім, Гомельскі – з Яленягурскім, Гродзенскі – з 
Беластоцкім, Мінскі – з Плоцкім і Сядлецкім, Магілёўскі – з Влоцлаўскім і 
Торуньскім ваяводскімі камітэтамі ПАРП. 

Змест міжпартыйнага супрацоўніцтва можна зразумець з Плана дру-
жалюбных сувязей абкамаў КПБ з Габраўскім акружным камітэтам 
БКП, акружнымі камітэтамі САПГ, ваяводскімі камітэтамі ПАРП і 
Паўднёвачэшскім камітэтам КПЧ на 1970 г., які быў зацверджаны ЦК КПБ 
20 сакавіка 1970 г. у адпаведнасці з пастановай ЦК КПСС ад 3 сакавіка 1970 г. 
У гэтым плане абкамы КПБ абавязваліся звяртаць асобную ўвагу на павы-
шэнне эфектыўнасці міжпартыйных сувязей, паляпшэнне падрыхтоўкі пар-
тыйных дэлегацый і груп спецыялістаў, якія выязджалі ў сацыялістычныя 
краіны, падрыхтоўку справаздач аб паездках з канкрэтнымі прапановамі па 
выкарыстанні вопыту сяброў1.

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 пастановай ЦК КПСС. Абкамам 
КПБ даручалася ў месячны тэрмін распрацаваць і зацвердзіць комплексныя 
мерапрыемствы, што ахопліваюць усе формы мясцовых сяброўскіх сувя-
зей, якія ажыццяўляюць партыйныя, савецкія, прафсаюзныя, камсамольскія 
органы, іншыя арганізацыі, а таксама вытворчыя калектывы з адпаведнымі 
партнёрамі ў сацыялістычных краінах. Пры гэтым асноўная ўвага павінна 
была быць накіравана на павышэнне эфектыўнасці сувязей. Абкамам КПБ 
таксама даручалася прадстаўляць у ЦК КПБ штогадовыя справаздачы аб хо-
дзе 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 пяць чалавек, тэрмінам да пяці дзён2. 

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 5. С. 229–230 : Пастанова ЦК КПБ «Аб Плане дру-
жалюбных сувязей абкамаў КПБ з Габраўскім акругкамам БКП, акругкамамі САПГ, 
ваяводскімі камітэтамі ПАРП і Паўднёвачэшскім камітэтам КПЧ» ад 20 сакавіка 
1970 г.

2 НАРБ. Ф. 4 П. Воп. 144. Спр. 28. Арк. 14, 104 : Постановление бюро ЦК КПБ от 
19 февраля 1982 г. «О плане дружественных связей обкомов КП Белоруссии с партий-
ными комитетами БКП, СЕПГ, ПОРП и КПЧ на 1982–1983 гг.».
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Здавалася, што сувязі КПСС з кампартыямі «брацкіх сацыялістычных 
краін» уяўлялі сабой трывалую і разгалінаваную сістэму міжпартыйнага 
супрацоўніцтва, якая ахоплівала ўсе бакі грамадскага жыцця1. Аднак, як слуш-
на заўважыў Генеральны сакратар ЦК КПСС М. Гарбачоў, у адносінах паміж 
кіраўнікамі сацыялістычных краін не хапала шчырасці і гатоўнасці да праяс-
нення негатыўных наслаенняў паміж гэтымі краінамі: «С конца 1970- х годов 
контакты между руководством братских стран начали приобретать налет па-
радности. В них стало меньше доверительности, деловитости»2.

Скарачэнне кантактаў у выніку польскага крызісу 1980–1981 гг. 
Сістэма міжпартыйнага супрацоўніцтва з яе фармалізмам, заарганізаванасцю і 
бюракратызмам давала сур’ёзныя збоі ва ўмовах унутрыпалітычных крызісаў 
у сацыялістычных краінах. Падчас падзей у Чэхаславакіі 1968–1969 гг. 
партыйна-савецкі апарат Гомельскай вобласці рабіў усё, каб лакалізаваць 
інфармацыю, якая паступала ад партнёраў з Паўднёвачэшскай воласці, 
накіраваць яе ў патрэбнае русла, не дапусціць асуджэння сярод насельніцтва 
вобласці ваеннага ўмяшання дзяржаў Варшаўскага дагавора3. 

Крызісныя падзеі ў Польшчы 1980–1981 гг. прывялі да рэзкага скара-
чэння кантактаў беларускіх абласцей з польскімі ваяводствамі, што было 
абумоўлена імкненнем савецкага кіраўніцтва абмежаваць інфармацыю аб 
сітуацыі ў суседняй краіне, патрабаваннях апазіцыі. Кіраўнікі Люблінскага, 
Беластоцкага і іншых ваяводстваў неаднаразова звярталіся з прапановамі да 
сваіх беларускіх партнёраў аб актывізацыі супрацоўніцтва. Гэтыя прапановы 
ЦК КПБ перадаў у ЦК КПСС, які паведаміў аб немэтазгоднасці іх прыняцця 
ў прапанаваных маштабах4. 

28 лістапада 1980 г. ЦК КПСС прыняў пастанову «Аб часовым скарачэнні 
турысцкага абмену паміж СССР і Польшчай», паводле якой колькасць 
савецкіх турыстаў у Польшчу за перыяд, што заставаўся да канца 1980 г., 
скарачалася з 4,9 да 3,2 тыс. чал. (на 36 %), а ў першым паўгоддзі 1981 г. – 
з 45,4 да 24,5 тыс. чал. (на 44 %). Гэты паказчык прапаноўвалася скараціць 
за кошт паездак, звязаных з працяглым знаходжаннем у ПНР. Такім чынам 
савецкія ўлады імкнуліся засцерагчы сваіх грамадзян ад «польскай заразы», 

1 Так у свой час сцвярджаў і аўтар, абмежаваны панаваўшымі ідэалагічнымі і 
метадалагічнымі падыходамі і ўстаноўкамі. Гл.: Снапковский В. Е. Деятельность Ком-
партии Белоруссии по развитию и укреплению дружбы и сотрудничества трудящих-
ся республики с народами социалистических стран // Белорусская ССР и социалисти-
ческие страны: укрепление дружбы, сотрудничества, братства (1945–1987 гг.) / ред. 
И. И. Игнатенко. Минск, 1987. С. 36–56. 

2 Горбачев М. С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего 
мира. М., 1987. С. 169.

3 Щадурский В. Г. Указ. соч. С. 102–103.
4 Там жа. С. 103–104.
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ад уздзеяння незалежнага прафсаюза «Салідарнасць» і іншых апазіцыйных 
сіл. Узамен планаваліся паездкі спецыялізаваных турысцкіх груп па лініі Са-
юза 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. чал. (на 37 %). Пастанова назы-
вала гэтыя скарачэнні «часовай мерай, абумоўленай палітычнай абстаноўкай 
у ПНР»1.

Разам з тым савецкае кіраўніцтва прадпрымала крокі па актывізацыі су-
вязей з Польшчай па лініі мясцовых партыйных і грамадскіх арганізацый. 
На гэта нацэльвала 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 кіраўніцтву 
ПАРП у арганізацыйным і ідэалагічным умацаванні партыі прадугледжва-
лася накіраваць у Польшчу ў адпаведнасці з пажаданнямі польскіх улад 
у маі – чэрвені 1981 г. дэлегацыі партыйных работнікаў па лініі мясцо-
вых партыйных органаў. У першую чаргу планавалася напраўленне дэле-
гацый ад Ленінградскага, Іванаўскага, Смаленскага, Данецкага, Запарож-
скага, Львоўскага, Харкаўскага, Чаркаскага, Гродзенскага і Магілёўскага 
абкамаў партыі2.

Толькі пасля адноснай стабілізацыі становішча ў Польшчы кіраўніцтва 
ЦК КПСС дало ўстаноўку на пашырэнне савецка-польскіх кантактаў. 
У верасні 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 даручана тэрмінова распрацаваць комплексныя 
планы супрацоўніцтва з дзевяццю польскімі ваяводствамі3. ЦК кампартыі 
Беларусі прадпрымаў меры па ўзмацненні кантактаў паміж партыйнымі 
камітэтамі і арганізацыямі КПБ і ПАРП. У 1982–1984 гг. у ПНР выязджа-
ла 36 дэлегацый партыйных работнікаў Беларусі, прыкладна столькі ж дэ-
легацый работнікаў ПАРП з дзевяці ваяводстваў наведала БССР. Мінскі аб-
кам партыі ў 1984 г. двойчы накіроўваў у Плоцкае і Сядлецкае ваяводствы 
групы партыйных і савецкіх работнікаў, якія перадавалі вопыт правядзення 
арганізацыйна-палітычных мерапрыемстваў4. 

1 РДАНГ. Ф. 89. Воп. 46. Спр. 67. Арк. 1–2 : Постановление ЦК КПСС «О времен-
ном сокращении туристического обмена между СССР и Польшей» от 28 ноября 1980 г.

2 Там жа. Воп. 66. Спр. 3. Арк. 1, 9 (увесь дак. Арк. 1–11) : Выписка из протокола 
заседания политбюро ЦК КПСС «О развитии обстановки в Польше и некоторых ша-
гах с нашей стороны» от 23 апреля 1981 г.

3 Правда. 1984. 27 сент. ; Щадурский В. Г. Указ. соч. С. 104.
4 Правда. 1985. 22 февр.
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Несамастойнасць і абмежаванасць польска-беларускага супрацоў-
ніцтва. Адносіны паміж БССР і Польшчай, уключаючы кантакты партый-
ных, дзяржаўных і грамадскіх арганізацый і аб’яднанняў, фарміраваліся і 
развіваліся ў перыяд з сярэдзіны 1940-х да канца 1980-х гг. пад вызначальным 
уплывам камандна-адміністрацыйнай структуры кіраўніцтва і кіравання гра-
мадствам, якая склалася ў СССР у даваенныя гады і была перанесена ў Поль-
шчу ў другой палове 1940-х гг. Механізм партыйна-дзяржаўнага кіраўніцтва 
знешняй палітыкай, які функцыянаваў у абедзвюх краінах, вызначаў развіццё 
ўсяго комплексу савецка-польскіх і беларуска-польскіх адносін у палітычнай, 
эканамічнай, культурнай і духоўнай галінах, узаемадзеянне СССР, БССР і 
ПНР на міжнароднай арэне. 

Для Беларусі адносіны з Польшчай на працягу ўсяго разглядаемага перы-
яду не мелі самастойнага значэння, паколькі самі па сабе развіваліся цалкам 
і поўнасцю ў русле агульнасаюзнай знешняй палітыкі, якая фарміравалася 
і праводзілася савецкім партыйна-дзяржаўным кіраўніцтвам з Масквы. 
Кампартыя Беларусі як адзін з атрадаў КПСС не магла ажыццяўляць улас-
ную міжнародную дзейнасць, паколькі мела статус мясцовай партый-
най арганізацыі, а КПСС адпаведна яе Статуту ў міжнародных сувя-
зях прадстаўляў толькі ЦК. Партыйныя і дзяржаўныя дзеячы БССР маглі 
ўдзельнічаць у супрацоўніцтве з Польшчай выключна ў рамках савецка-
польскіх кантактаў і абменаў па партыйна-дзяржаўнай і ўрадавай лініях. 
Сувязі грамадска-палітычных арганізацый рэспублікі (прафсаюзаў, камсамо-
лу, таварыстваў дружбы) з польскімі калегамі мелі на першы погляд большыя 
магчымасці для праяўлення самастойнасці, але і яны развіваліся пад строгім 
кантролем партыйных органаў КПБ. Трэба адзначыць, што кіраўніцтва КПБ 
і БССР ніколі не ставіла перад цэнтрам пытання аб наданні больш самастой-
нага статусу беларуска-польскім адносінам.

Кіраўніцтва Польшчы разглядала сувязі з БССР толькі як частку 
міждзяржаўных адносін з Савецкім Саюзам. Польскія партыйна-дзяржаўныя 
дэлегацыі або палітычныя дзеячы, якія часам наведвалі нашу краіну ў рамках 
сваіх візітаў у СССР, хоць і адзначалі іншы раз агульнасць гістарычных лёсаў 
польскага і беларускага народаў, не спрабавалі неяк вылучыць спецыфіку 
адносін з Беларуссю або паставіць у парадак дня нявырашаныя праблемы 
беларуска-польскіх сувязей. Ва ўмовах існавання адміністрацыйна-камандных 
сістэм у СССР і Польшчы ні савецкія, ні польскія, ні беларускія кіраўнікі не 
былі зацікаўлены ў наданні самастойнага статусу адносінам паміж двума 
суседнімі славянскімі народамі – беларусамі і палякамі. Гэта, несумненна, 
абядняла і аслабляла багаты патэнцыял іх узаемаадносін.

Разам з тым нельга прымяншаць пазітыўнага значэння беларуска-польскіх 
грамадска-палітычных сувязей. У разглядаемы перыяд, асабліва пачына-
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ючы з другой паловы 1950-х гг., у гэтай сферы быў назапашаны каштоўны 
вопыт дружбы і інтэрнацыянальнага супрацоўніцтва двух народаў. Пасля 
XX з’езда КПСС, прыняцця вядомай дэкларацыі савецкага ўрада аб адносінах 
з сацыялістычнымі краінамі савецкае і польскае кіраўніцтва пашырылі 
рамкі партыйна-дзяржаўных кантактаў, якія да гэтага абмяжоўваліся толькі 
цэнтральнымі дзяржаўнымі органамі. З канца 1950- х і да канца 1970-х гг. 
усе вобласці БССР устанавілі пабрацімскія сувязі з польскімі ваяводствамі. 
Супрацоўніцтва абласных камітэтаў КПБ з ваяводскімі камітэтамі ПАРП 
набыло планавы і сістэматычны характар, ахопліваючы ўсе сферы партый-
нага кіраўніцтва: палітыку, эканоміку, культуру, ідэалогію. Дні культуры, 
удзел у нацыянальных святах суседняга народа, дзейнасць таварыстваў друж-
бы, непасрэдныя зносіны тысяч палякаў і беларусаў, іншых прадстаўнікоў 
народаў БССР і Польшчы – гэтыя і іншыя масавыя мерапрыемствы, ня-
гледзячы на меўшыя месца пры іх падрыхтоўцы і правядзенні параднасць, 
фармалізм і заарганізаванасць, складаюць каштоўны палітычны і маральны 
капітал, назапашаны абодвума народамі ў перыяд праўлення аўтарытарна-
бюракратычных рэжымаў.

Беларуска-польскія грамадска-палітычныя сувязі, нягледзячы на пэўны 
спад, у цэлым вытрымалі выпрабаванні і перыяд крызісных па дзей у Поль-
шчы ў пачатку 1980-х гг. Так, пасля 1981 г. актывізаваліся кантакты камітэтаў 
КПБ і ПАРП. Але, з другога боку, з гэтага часу прыкметна скараціліся кантак-
ты паміж прафсаюзнымі, моладзевымі арганізацыямі, знізілася актыўнасць 
Беларускага аддзялення Таварыства савецка-польскай дружбы. У цэлым на-
лёт параднасці і фармалізму, які стаў вызначаць адносіны паміж партыйна-
дзяржаўным кіраўніцтвам СССР і ПНР з пачатку 1970- х гг.1, распаўсюдзіўся 
і на ўвесь комплекс савецка-польскіх, у тым ліку і беларуска-польскіx, 
узаемаадносін. Разам з тым негатыўныя наслаенні ў міждзяржаўных 
адносінах дзвюх краін пачынаючы з 1918 г. не былі высветлены ў дастатко-
вай ступені, многае недагаворвалася, трактавалася тэндэнцыйна, а то і про-
ста замоўчвалася. Гэта адносілася перш за ўсё да ацэнак савецка-польскай 
вайны 1919–1920 гг., падзей 1939 г. і іх уплыву на лёсы Польшчы, Заходняй 
Беларусі і БССР, праблем Катыні і гвалтоўных дэпартацый польскага і бела-
рускага насельніцтва ў 1939–1941 гг., пазіцый розных сацыяльна-палітычных 
сіл польскага грамадства адносна Другой сусветнай вайны, праблем нацыя-
нальных меншасцей у Беларусі і Польшчы.

Уплыў гарбачоўскай перабудовы на беларуска-польскія сувязі. У дру-
гой палове 1980-х гг. у сувязі з працэсамі дэмакратызацыі ў СССР і Поль-
шчы адбыліся пазітыўныя змяненні ў практыцы развіцця беларуска-поль-
скага супрацоўніцтва. Прыкметна ўзрос яго аб’ём, абнавіліся ранейшыя і 

1 Горбачев М. С. Указ. соч. С. 169.
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з’явіліся новыя формы ўзаемадзеяння – прамыя сувязі, сумесныя прадпры-
емствы, міжнародныя аб’яднанні і арганізацыі, былі створаны больш спры-
яльныя ўмовы для міжнародных зносін насельніцтва прыгранічных рэгіёнаў.

У 1987 г. быў устаноўлены адзіны парадак выезду савецкіх грама-
дзян у сацыялістычныя краіны; партыйным, савецкім, прафсаюзным, 
камсамольскім і іншым грамадскім арганізацыям, якія ажыццяўлялі мяс-
цовыя сувязі, прадстаўлялася права самастойна абменьвацца партнёрамі 
ў сацыялістычных краінах, дэлегацыямі, групамі, асобнымі работнікамі ў 
адпаведнасці з планамі (квотамі) такіх сувязей. ЦК кампартый саюзных 
рэспублік, крайкамам, абкамам, акружкамам КПСС прадстаўлялася права 
самастойна вырашаць усе іншыя пытанні супрацоўніцтва па мясцовай лініі, 
узмацняць пры неабходнасці дзелавыя кантакты з партнёрамі і па-за межамі 
традыцыйных сувязей, якія склаліся. Значна спрашчаўся парадак афармлен-
ня выездаў у сацыялістычныя краіны.

Мясцовыя партыйныя камітэты Беларусі атрымалі магчымасць самастой-
на будаваць супрацоўніцтва з польскімі партнёрамі на аснове ўзгодненых з 
імі перспектыўных і бягучых планаў, вызначаць напрамкі, формы, метады і 
аб’ёмы супрацоўніцтва, колькасны і якасны склад груп, якія ўдзельнічалі ў аб-
мене, тэрміны іх знаходжання за мяжой, усталёўваць сувязі паміж гарадскімі 
і раённымі камітэтамі партый, грамадскімі арганізацыямі, творчымі саюзамі, 
установамі культуры і мастацтва, навукова-даследчымі інстытутамі, вышэйшымі 
і сярэднімі навучальнымі ўстановамі і іншымі арганізацыямі.

Кампартыя Беларусі прадпрымала меры па актывізацыі супрацоўніцтва 
з польскімі партнёрамі. У 1985–1987 гг. ЦК КПБ прааналізаваў працу Гро-
дзенскага абкама партыі па здзяйсненні дружалюбных сувязей з Беластоцкім 
ваяводскім камітэтам ПАРП. Віцебскі і Гродзенскі абкамы партыі правялі 
семінары-нарады сакратароў гаркамаў і райкамаў, першасных арганізацый 
КПБ, кіраўнікоў працоўных калектываў па пытаннях павышэння эфектыўнасці 
сувязей з партыйнымі камітэтамі ГДР і ПНР1. Штогод БССР наведвала да 
20 дэлегацый работнікаў ПАРП і прыкладна столькі ж дэлегацый КПБ выяз-
джала ў Польшчу2.

Змяненні прынцыповага характару ў формах і змесце савецка-польскага 
ўзаемадзеяння адбыліся ў выніку падпісання шэрагу партыйных і ўрадавых 
дакументаў. Прамыя сувязі паміж савецкімі і польскімі прадпрыемствамі 
і арганізацыямі ўзніклі ў 1984 г. У 1985 г. быў спрошчаны парадак пропу-
ску праз дзяржаўную мяжу паміж СССР і ПНР грамадзян, якія пражывалі ў 

1 Партийн. жизнь. 1987. № 11. С. 30–31 ; Знешняя палітыка Беларусі. Т. 6 : 1976 – 
верасень 1991 г. / рэдкал.: М. М. Хвастоў (старш.) [і інш.]. 2003. С. 263–267.

2 Семашко Е. Влиятельная сила братства // Коммунист Белоруссии. 1986. № 7. 
С. 77.
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прыгранічных населеных пунктах. У 1986 г. былі падпісаны міжурадавыя да-
гаворы аб прамых вытворчых і навукова-тэхнічных сувязях прадпрыемстваў 
і арганізацый СССР і ПНР і аб асноўных прынцыпах стварэння і дзейнасці 
сумесных прадпрыемстваў і арганізацый.

У 1987 г. кіраўнікамі КПСС і ПАРП – адпаведна М. С. Гарбачо-
вым і В. Ярузельскім – была падпісана Дэкларацыя аб савецка-польскім 
супрацоўніцтве ў галіне ідэалогіі, навукі і культуры. Гэта першы дакумент та-
кога роду, падпісаны паміж сацыялістычнымі краінамі, які ахопліваў практыч-
на ўсе сферы духоўнага жыцця. Выступаючы пасля падпісання Дэкларацыі, 
Першы сакратар ЦК ПАРП Старшыня Дзяржаўнага савета ПНР В. Ярузельскі 
сказаў: «Мы – суседзі, але ўсё яшчэ недастаткова добра ведаем адзін аднаго. 
Кантакты паміж людзьмі, з якіх заўсёды пачынаецца сапраўднае збліжэнне, 
часта маюць урачысты фармальны характар. Наша агульнае імкненне – па-
глыбляць узаемную інфармаванасць, удасканальваць перадачу вопыту, пашы-
раць абмен культурнымі каштоўнасцямі, абуджаць марксісцка-ленінскую ад-
вагу ў пастаноўцы грамадскімі навукамі новых, наспеўшых праблем»1.

У другой палове 1980-х гг. інтэнсіфікаваліся сувязі Брэсцкай і Гро-
дзенскай абласцей з прыгранічнымі ваяводствамі ПНР. Так, за 10 месяцаў 
1988 г. у Польшчу выехала 35 840 гродзенцаў, а Гродзенская вобласць пры-
няла 75 680 жыхароў Беластоцкага ваяводства (рост у параўнанні з 1987 г. 
амаль трохразовы)2. У маі 1987 г. дэлегацыі Бельскападляскага і Люблінскага 
ваяводстваў, якія ўзначальваліся першымі сакратарамі ваяводскіх камітэтаў 
ПАРП, падпісалі з Брэсцкім абкамам партыі пратаколы аб супрацоўніцтве 
ў рамках мясцовых партыйных сувязей3. У тым жа годзе ў Беластоку быў 
арганізаваны першы Міжнародны кірмаш прыгранічнага гандлю, у якім 
удзельнічалі ўсе прыгранічныя ваяводствы ПНР, а таксама прыгранічныя 
вобласці і раёны Беларусі, Латвіі, Літвы, Украіны, Эстоніі, Калінінградскай 
вобласці РСФСР. На кірмашы быў заключаны шэраг кантрактаў па закуп-
цы тавараў і дагавораў аб супрацоўніцтве паміж прамысловымі і гандлёвымі 
прадпрыемствамі абедзвюх краін. Павялічыўся аб’ём прыгранічнага ганд-
лю. У 1988 г. па ўзроўні адпаведнага паказчыка Влоцлаўскае ваяводства і 
Магілёўская вобласць выйшлі на першае месца сярод пародненых рэгіёнаў 
СССР і ПНР4. 

У лістападзе 1988 г. у Беластоку адбыўся круглы стол сакратароў 
ваяводскіх камітэтаў ПАРП і абласных камітэтаў КПСС, у якім удзельнічалі 

1 Советский Союз – Народная Польша. 1974–1987 : док. и материалы / ред.: 
В. П. Логинов, Х. Ярошек. М., 1989. С. 441.

2 Правда. 1988. 12 дек.
3 Совет. Белоруссия. 1987. 17 мая.
4 Там жа. 1989. 24 мая.
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дэлегацыі ЦК ПАРП, ЦК КПСС, цэнтральных камітэтаў кампартый 
Латвіі, Літвы, Эстоніі, абласных камітэтаў КПБ. Сустрэча была прысвеча-
на рэгіянальнаму супрацоўніцтву паміж Польшчай і СССР, абмеркаванню 
перспектыў  і найбольш эфектыўных форм яго развіцця, выяўленню фактаў, 
якія замаруджвалі рэалізацыю ініцыятыў у гэтай галіне1.

У другой палове 1980-х гг. актывізаваліся беларуска-польскія кантак-
ты на высокім партыйным узроўні. У 1987 г. Польшчу наведала дэлега-
цыя ЦК КПБ на чале з сакратаром ЦК КПБ М. І. Дземянцеем. У 1988 г. у 
ПНР з працоўным візітам знаходзілася дэлегацыя КПБ на чале з сакратаром 
ЦК КПБ У. А. Пячэннікавым. Падчас яго сустрэч з польскімі дзяржаўнымі 
і партыйнымі дзеячамі абмяркоўваліся пытанні развіцця эканамічнага 
супрацоўніцтва паміж БССР і Польшчай, у тым ліку ўдасканалення 
прыгранічных сувязей. Беларуская дэлегацыя ўдзельнічала ў пасяджэнні са-
кратарыята Беластоцкага ваяводскага камітэта ПАРП, на якім разглядаліся 
перспектывы супрацоўніцтва з Гродзенскай вобласцю2. 

Пытанні беларуска-польскага эканамічнага супрацоўніцтва абмяркоў-
валіся ў верасні 1988 г. на сустрэчы ЦК КПБ з членам палітбюро сакрата-
ром ЦК ПАРП У. Бакам, які знаходзіўся ў СССР па запрашэнні ЦК КПСС3. 
У кастрычніку 1988 г. Беларускую ССР наведала група сялян, членаў 
ЦК ПАРП, якая знаёмілася з вопытам працы па актывізацыі дзейнасці пер-
шасных партыйных арганізацый у аграпрамысловым комплексе рэспублікі4. 
У сваю чаргу, у лютым 1989 г. дэлегацыя членаў ЦК КПСС, ЦК КПБ, 
ЦК КП Украіны і ЦК КП Літвы знаходзілася ў Варшаўскім, Торуньскім 
і Влоцлаўскім ваяводствах, дзе вывучала аналагічны вопыт дзейнасці 
арганізацый ПАРП5.

У красавіку 1989 г. у Мінску Першы сакратар ЦК КПБ Я. Сакалоў 
і член палітбюро сакратар ЦК ПАРП М. Ажахоўскі падпісалі прагра-
му прамога супрацоўніцтва паміж ЦК КП БССР і ЦК ПАРП. На сустрэ-
чы ў ЦК КПБ М. Ажахоўскі падкрэсліў высокую рэзультатыўнасць стала-
га і канструктыўнага супрацоўніцтва паміж дзвюма рэспублікамі, расказаў 
аб грамадска-палітычным становішчы ў ПНР. Праграма прадугледжвала 
сістэматычны абмен вопытам партыйных арганізацый і дзяржаўных органаў, 
далейшае развіццё эканамічнага і навукова-тэхнічнага супрацоўніцтва, 
актывізацыю прыгранічнага гандлю, пашырэнне культурных сувязей 

1 Снапкоўскі У. Е. Беларуска-польскія адносіны (1918–1989 гг.)... Дадатак. Дак. 
№ 22–24. С. 173–183.

2 Звязда. 1988. 5 чэрв.
3 Там жа. 23 верас.
4 Там жа. 29 кастр.
5 Там жа. 1989. 14 лют.



180

паміж творчымі саюзамі, прафсаюзамі, моладзевымі і іншымі грамадскімі 
арганізацыямі, органамі масавай інфармацыі, садзейнічанне турысцкаму аб-
мену і ўзаемным паездкам грамадзян па прыватных запрашэннях1.

Праграма прамога супрацоўніцтва паміж ЦК КПБ і ЦК ПАРП з’яўлялася 
першым дакументам такога роду за ўсю гісторыю беларуска-польскіх 
партыйна-палітычных адносін. Яна адкрывала спрыяльныя перспекты-
вы пашырэння і паглыблення беларуска-польскіх сувязей у палітычнай, 
эканамічнай, духоўна-культурнай абласцях, развіцці чалавечых кантактаў. Ад-
нак значэнне гэтага дакумента было абясцэнена ў выніку падзей, якія адбыліся 
праз некалькі месяцаў у Польшчы, калі ПАРП згубіла статус кіруючай партыі 
і была вымушана перайсці ў апазіцыю.

У красавіку 1988 г. у прыгранічных з Польшчай саюзных рэспубліках і 
абласцях праводзіліся Дні польскіх прафесійных саюзаў. Дэлегацыя Усеполь-
скага пагаднення прафсаюзаў (УПП) наведала ЦК КПБ, Мінскі трактарны 
завод, дзе гутарыла з прадстаўнікамі адміністрацыі і прафсаюзнага камітэта 
прадпрыемства2. У кастрычніку 1989 г. падчас наступнага візіту ў Беларусь 
дэлегацыі УПП быў падпісаны пратакол аб супрацоўніцтве з Беларускім 
саветам прафсаюзаў3. Працягвалася супрацоўніцтва паміж галіновымі 
прафсаюзамі. Польс кія прадстаўнікі ўдзельнічалі ў нарадзе дэлегацый праф-
саюзных камітэтаў педагагічных вышэйшых навучальных устаноў БССР, 
ГДР, Польшчы і Чэхаславакіі, якая адбылася 9 лістапада 1989 г. у Мінскім 
дзяржаўным педагагічным інстытуце імя М. Горкага. На ёй абмяркоўвалася 
практыка работы прафсаюзных арганізацый па вырашэнні сацыяльных пра-
блем, а таксама развіцці супрацоўніцтва паміж педагагічнымі вышэйшымі 
навучальнымі ўстановамі4.

Перабудовачныя працэсы ў СССР, што выявіліся і ва ўмацаванні нацы-
янальнай дзяржаўнасці і суверэнітэту БССР, радыкальныя змены ў Поль-
шчы адкрылі значна болей магчымасцей для надання беларуска-польскім 
адносінам новай якасці. Апошнія атрымалі самастойнае значэнне як адносіны 
паміж дзвюма суверэннымі суседнімі славянскімі дзяржавамі і народамі, 
якія звязаны глыбокімі гістарычнымі традыцыямі дружбы, супрацоўніцтва, 
салідарнасці, добрасуседства.

Пачатак польскай двухкаляёвай палітыкі. Працэс перабудовы ў 
Савецкім Саюзе (у тым ліку ўмацаванне самастойнасці БССР, як і іншых 
саюзных рэспублік, радыкальнае змяненне сацыяльна-палітычнай сітуацыі 

1 Совет. Белоруссия. 1989. 15 апр.
2 Звязда. 1988. 21 крас.
3 Праца. 1990. 25 студз.
4 Вечер. Минск. 1989. 14 нояб.
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ў Польшчы), які адлюстраваўся ў прыходзе да ўлады ў верасні 1989 г. 
кааліцыйнага ўрада на чале з «Салідарнасцю», самаліквідацыі Польскай 
аб’яднанай працоўнай партыі і стварэнні на яе базе новай левай партыі – 
Сацыял-дэмакратыі Рэспублікі Польшча, паставіў задачу кардынальнага пе-
рагляду сістэмы палітычнага ўзаемадзеяння Беларусі і Польшчы. Гэта было 
звязана з тым, што ранейшыя яго формы, якія ажыццяўляліся праз сістэму 
супрацоўніцтва кіруючых камуністычных партый, пацярпелі банкруцтва.

У канцы 1980-х гг. у Беларусі і Польшчы ўзніклі новыя палітычныя 
рухі і арганізацыі, якія заявілі аб імкненні да ўзаемных кантактаў. У Поль-
шчы ў 1989 г. зноў атрымаў легальны статус рух «Салідарнасць», які 
меў намер наладзіць супрацоўніцтва з новымі палітычнымі рухамі ў 
Беларусі (Беларускім Народным Фронтам), Літве і Украіне. Прадстаўнікі 
«Салідарнасці» ўдзельнічалі ў мітынгу ў Мінску 10 лютага 1990 г., дзе 
выказаліся ў падтрымку Рабочага саюза Беларусі (РСБ), прадстаўнікоў яко-
га ўлады не хацелі рэгістраваць кандыдатамі ў народныя дэпутаты БССР1. 

У сакавіку 1990 г. у Беларускай ССР знаходзілася дэлегацыя Рэспублікі 
Польшча на чале з Маршалам Сената А. Стэльмахоўскім, якая наведала нашу 
краіну па запрашэнні Вярхоўнага Савета СССР. Старшыня Вярхоўнага Савета 
БССР М. І. Дземянцей падрабязна праінфармаваў польскіх гасцей аб працэ-
сах перабудовы, шляхах рашэння сацыяльных і эканамічных праблем, удзе-
ле ў гэтых працэсах беларускага парламента. А. Стэльмахоўскі адзначыў не-
абходнасць захавання і паглыблення сувязей, якія сталі ўжо традыцыйнымі 
паміж Беларуссю і Польшчай у эканамічнай і культурнай сферах2.

У 1990 г. быў зроблены шэраг крокаў, якія садзейнічалі рэарганізацыі 
беларуска-польскіх сувязей на новай аснове. У кастрычніку 1990 г. Мінск 
наведаў польскі міністр замежных спраў К. Скубішэўскі. У ходзе візіту ён 
меў сустрэчу са Старшынёй Вярхоўнага Савета БССР М. І. Дземянцеем, 
падчас якой адбыўся абмен інфармацыяй аб асноўных праблемах жыцця 
дзвюх дзяржаў і магчымасцях пашырэння прамых кантактаў у розных сфе-
рах на ўзаемавыгаднай аснове. Гэтыя ж праблемы разглядаліся на сустрэчы 
К. Скубішэўскага са Старшынёй Савета Міністраў БССР В. Ф. Кебічам, дзе 
абмяркоўвалася і пытанне нацыянальных меншасцей у Беларусі і Польшчы3.

К. Скубішэўскі правёў перагаворы з міністрам замежных спраў Бе-
ларускай ССР П. К. Краўчанкам. На іх была дасягнута дамоўленасць аб 
распрацоўцы дакумента, які б ахопліваў найбольш важныя сферы беларуска-
польскіх адносін і стаў бы асновай для развіцця сувязей паміж дзвюма 
краінамі. У якасці першачарговых мер вызначаліся пытанні аб усталяванні ды-

1 Чырвоная змена. 1990. 17 лют.
2 Звязда. 1990. 28 сак.
3 Совет. Белоруссия. 1990. 17 окт.
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пламатычных і консульскіх адносін, распрацоўцы дагавора аб супрацоўніцтве 
ў галіне моладзевых абменаў, кансультацыях паміж знешнепалітычнымі 
ведамствамі БССР і Польшчы. Міністры замежных спраў абедзвюх краін 
абмеркавалі пытанні аб становішчы беларускай нацыянальнай меншасці ў 
Польшчы і польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі1. 

П. Краўчанка заявіў аб непрыняцці беларускім бокам праекта Дэкларацыі 
аб асновах міждзяржаўных адносін, які быў прапанаваны польскім бокам. 
Гэта было зроблена нягледзячы на тое, што аналагічныя дэкларацыі з Поль-
шчай былі падпісаны з УССР і РСФСР у ходзе візіту К. Скубішэўскага ў 
Савецкі Саюз. Прычынай адмовы сталі патрабаванні, вылучаныя беларускім 
бокам. Беларускія ўлады заявілі, што БССР не падпісвала савецка-польскі 
Дагавор аб дзяржаўнай мяжы ад 16 жніўня 1945 г. і не можа прызнаць яго 
сапраўдным для Беларусі. Канкрэтна гаворка ішла аб тым, што беларуская 
дыпламатыя адмаўлялася прымаць прапанаваную Варшавай фармулёўку 
аб недатыкальнасці і нязменнасці ў будучым існуючай беларуска-польскай 
мяжы, якая была вызначана савецкім і польскім урадамі ў 1945 г.2 Беларускі 
бок, адхіліўшы прапанаваную Варшавай фармулёўку аб недатыкальнасці 
і нязменнасці ў будучым існуючай беларуска-польскай мяжы, не вылучыў 
ніякіх тэрытарыяльных прэтэнзій да Польшчы. Пры гэтым П. Краўчанка 
ўзняў пытанне аб тэрытарыяльнай прыналежнасці Беласточчыны, сцвяр-
джаючы, што яна з’яўляецца этнічнай беларускай тэрыторыяй. Ён выказаў 
пэўнае незадавальненне наконт таго, як польскія ўлады трактуюць беларус-
кую меншасць, і адзначыў неабходнасць стварэння этнічнай беларускай акругі 
ў Польшчы.

К. Скубішэўскі выказаў шкадаванне ў сувязі з узніклай пагранічнай 
праблемай, але адначасова прызнаў, што пазіцыя Мінска не была для яго 
дзіўнай, паколькі для выпраўлення недахопаў мінулага патрэбны час3. Уво-
гуле ж польскі міністр адмовіўся працягваць дыскусію па пытанні мяжы і 
заявіў, што галоўнай умовай дагавораў, якія Польшча заключае з суседзямі, 
з’яўляецца нязменнасць меж і недапушчэнне тэрытарыяльных канфліктаў, 
што былі ў мінулым4. Пазней у выступленнях Скубішэўскі адмаўляў прыз-
наваць факт, што беларускі бок падчас яго візіту ў 1990 г. вылучаў нейкія тэ-

1 Совет. Белоруссия. 1990. 19 окт.
2 Snapkowski W. Stosunki polsko-białoruskie (1990–2003) // Беларусь і Польшча / 

Polska i Białoruś / red.: A. Eberhardt, U. Ulachewicz. Warszawa, 2003. S. 17–26.
3 Die Welt. 1990. 17. Okt. ; Menkiszak M., Piotrowski M. Polska polityka wschodnia // 

Polityka zagraniczna RP. 1989–2002 / red. nauk.: R. Kuźniar, K. Szczepanik. Warszawa, 
2002. S. 223–224.

4 Skubiszewski K. Polityka zagraniczna i odzyskanie niepodległości: przemowienia, 
oświadczenia, wywiady 1989–1993. Warszawa, 1997. S. 124, 272.
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рытарыяльныя прэтэнзіі. Аднак незадоўга да смерці ў інтэрв’ю выданню 
«Gazeta Wyborcza» ў верасні 2009 г. прызнаўся, што Беларусь у 1990 г. вылу-
чыла дзіўныя тэрытарыяльныя прэтэнзіі і імкнулася атрымаць Беласточчыну1.

Памежнае пытанне паміж Беларуссю і Польшчай было ўрэгулявана 
праз год. У кастрычніку 1991 г. у час візіту кіраўніка беларускага ўрада 
В. Кебіча ў Варшаву ім і прэм’ер-міністрам Польшчы Кшыштафам Бялецкім 
была падпісана беларуска-польская Дэкларацыя аб добрасуседстве, 
узаемаразуменні і супрацоўніцтве. Яна прызнавала непарушнасць меж, уста-
ляваных дагаворам ад 16 жніўня 1945 г., як фактару мірнага ўрэгулявання ў 
Еўропе. Або два бакі адмаўляліся ва ўзаемных адносінах ад якіх-небудзь тэ-
рытарыяльных прэтэнзій і пацвярджалі, што не будуць вылучаць іх у буду-
чым. Артыкул аб нязменнасці мяжы 1945 г. быў прыняты ў рэдакцыі, пра-
панаванай польскім бокам падчас першай спробы падпісання дэкларацыі ў 
1990 г.2 Кропка ў вырашэнні памежнага пытання была пастаўлена ў Дагаво-
ры аб добрасуседстве і дружалюбным супрацоўніцтве ад 23 чэрвеня 1992 г., 
у адпаведнасці з якім бакі прызнавалі існуючыя паміж імі межы.

Што датычылася беларуска-польскіх сувязей на рэгіянальным 
узроўні, то пасля самаліквідацыі ПАРП яны на пэўны час спыніліся. 
Замест міжпартыйных адносін пачалі ўсталёўвацца кантакты па лініі 
органаў мясцовага і рэгіянальнага самакіравання. Так, на Генеральнай 
асамблеі гарадоў – пасланцаў міру, якая праходзіла ў кастрычніку 1990 г. 
у г. Нью-Хэйвен (штат Канектыкут, ЗША), адбылася сустрэча старшыні 
Мінскага гарадскога Савета народных дэпутатаў А. М. Герасіменкі з яго 
варшаўскім калегам. На ёй былі выказаны пажаданні неабходнасці абме-
ну вопытам у галіне дзейнасці муніцыпальных органаў улады, была дасяг-
нута дамоўленасць аб абмене дэлегацыямі і дакументацыяй па пытаннях 
муніцыпальнага кіравання3.

У другой палове 1980-х гг. у Беларускай ССР павысілася ўвага да пра-
блем польскага насельніцтва ў рэспубліцы, быў прыняты шэраг мер па 
задавальненні яго запытаў і патрэбнасцей. Рэзка ўзрасла колькасць дзяцей, 
якія вывучалі польскую мову ў сярэдніх школах. Па словах старшыні Поль-
скага культурна-асветнага таварыства імя Адама Міцкевіча Т. Ф. Гавіна, 

1 Fedorowicz K. Polityka Polski wobec Rosji, Ukrainy i Białorusi w latach 1989–2010. 
Poznań, 2011. S. 226–227 ; Падрабязней аб перагаворах П. Краўчанкі з К. Скубішэўскім 
гл.: Кравченко П. Беларусь на перепутье или правда о Беловежских соглашениях. За-
писки дипломата и политика. М., 2006. С. 264–266 ; Яго ж. Беларусь на переломе: ди-
пломатический прорыв в мир. Выступления, статьи, интервью, беседы, дипломатиче-
ские документы и переписка. Минск, 2009. С. 17–20.

2 Fedorowicz K. Op. cit. S. 228.
3 Вечер. Минск. 1990. 16 окт.
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у 1988/89 навучальным годзе польскую мову вывучалі ўсяго толькі 
980 школьнікаў, а ў 1989/90 г. – ужо больш за 65001. У 1990 г. на базе польскіх 
культурна-асветніцкіх таварыстваў была створана грамадска-палітычная 
арганізацыя – Саюз палякаў Беларусі.

З 1989 г. Гродзенскае радыё стала трансляваць штотыднёвую радыёгазе-
ту на польскай мове. Яе дапамагалі выпускаць журналісты Беластоцкага ра-
дыё і тэлебачання, якія рабілі аналагічную праграму для мясцовых беларусаў. 
З 1990 г. двойчы ў месяц стала выходзіць тэлепраграма «Над Нёманам» для 
польскага насельніцтва Гродзеншчыны, якую маглі прымаць і жыхары Бела-
стоцкага ваяводства2.

У канцы 1980-х гг. узрасла палітычная актыўнасць беларускага 
насельніцтва ў Польшчы. 10 лютага 1990 г. у Беластоку адбыўся ўстаноўчы 
кангрэс новай партыі, якая атрымала назву «Беларускае дэмакратычнае 
аб’яднанне» (БДА). У прынятым статуце галоўнай мэтай партыі дэкларава-
лася «замацаванне тоеснасці беларускага народа ў Рэчы Паспалітай і абаро-
на яго палітычнага, культурнага, рэлігійнага і нацыянальнага суверэнітэту»3. 
Устаноўчы з’езд БДА выбраў кіруючыя органы партыі і прыняў звароты да 
БНФ і беларускай эміграцыі. 

30 лютага 1990 г. была створана Рада беларускіх арганізацый у Поль-
шчы, куды ўвайшлі Беларускае дэмакратычнае аб’яднанне, Беларускае гра-
мадска-культурнае таварыства, Беларускае аб’яднанне студэнтаў. У сувязі 
з набліжэннем выбараў у гарадскія і гмінныя органы ўлады быў створаны 
таксама Беларускі выбарчы камітэт, які павінен быў каардынаваць дзеянні 
беларускіх нацыянальных і канфесіянальных арганізацый.

Прыняцце 27 ліпеня 1990 г. Вярхоўным Саветам БССР Дэкларацыі 
аб дзяржаўным суверэнітэце Беларускай ССР надало якасна новае вы-
мярэнне беларуска-польскім адносінам. Гэта хутка зразумела поль-
скае кіраўніцтва. Так, К. Скубішэўскі адзначаў, што атрыманне асобнымі 
савецкімі рэспублікамі суверэнітэту «патрабуе ад Польшчы новай канцэпцыі 
адносін з гэтымі рэспублікамі». Па яго словах, на практыцы такія адносіны ў 
многіх галінах былі ўжо амаль такія ж, як з іншымі суверэннымі дзяржавамі, 
за выключэннем ваеннай сферы і некаторых праблем так званай «вялікай 
палітыкі». «Нашай мэтай, – заяўляў польскі міністр замежных спраў, – 
з’яўляецца паступовая пабудова паміж Польшчай і кожнай канкрэтнай 
рэспублікай такой комплекснай сістэмы адносін, якая ўласціва дзвюм суве-
рэнным дзяржавам»4.

1 Звязда. 1990. 2 сак.
2 Совет. Белоруссия. 1990. 6 февр.
3 ЛіМ. 1990. 30 сак.
4 Скубишевский К. Взгляд из Варшавы // Междунар. жизнь. 1990. № 12. С. 56.
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У 1990 г. сярод польскага і беларускага кіраўніцтва ўсё большае 
распаўсюджванне набывала думка, што адносіны паміж БССР і Рэспублікай 
Польшча павінны будавацца з улікам гістарычнай агульнасці, культурнай 
і этнічнай блізкасці беларускага і польскага народаў, быць вольнымі ад 
ідэалагічных перакосаў, пазбаўленымі праблем і гістарычных напластаванняў, 
якія абцяжарваюць гэтыя адносіны. Яны павінны быць дружалюбнымі і 
добрасуседскімі, адпаведнымі духу новага часу. Але па-сапраўднаму новую 
якасць беларуска-польскія адносіны набылі пасля абвяшчэння незалежнасці 
Беларусі і распаду СССР.

Беларуска-польскае супрацоўніцтва на міжнароднай арэне. Беларус-
кая ССР і ПНР з другой паловы 1940-х да канца 1980-х гг. супрацоўнічалі 
выключна ў рамках сумеснага знешнепалітычнага курсу СССР і іншых 
краін сацыялістычнай супольнасці. Беларуска-польскае ўзаемадзеянне 
выявілася ў тых міжнародных арганізацыях і форумах, членамі якіх з’яўляліся 
БССР і ПНР. Гэта адносіцца перш за ўсё да іх удзелу ў дзейнасці AAH і 
яе спецыялізаваных устаноў, іншых міжнародных канферэнцыях і нарадах, 
напрыклад Парыжскай мірнай канферэнцыі 1946 г. На гэтых форумах Бе-
ларусь і Польшча выступалі як раўныя суб’екты міжнароднага права. Ва 
ўсіх астатніх выпадках трэба гаварыць аб савецка-польскіх узаемаадносінах 
і супрацоўніцтве ў міжнародных cпpaвax, маючы пры гэтым на ўвазе 
федэратыўную прыроду Савецкай дзяржавы, калі Саюз ССР прадстаўляў на 
міжнароднай арэне дэлегаваныя яму суверэнныя правы, у дадзеным выпад-
ку адной з саюзных рэспублік – Беларускай ССР.

Беларуска-польскае супрацоўніцтва ў 1940–80-я гг. ажыццяўлялася ў 
агульным русле ўзгодненай міжнароднай палітыкі краін сацыялістычнага 
супольніцтва. Каардынацыя знешнепалітычнай дзейнасці гэтай гру-
пы дзяржаў рэалізоўвалася шляхам кансультацый па асноўных пытан-
нях, узаемнага абмену інфармацыяй, сумеснай выпрацоўкі і правя-
дзення ўзгодненага знешнепалітычнага курсу, цеснага ўзаемадзеяння на 
міжнароднай арэне. Па прызнанні заходніх дыпламатаў і палітолагаў, 
краіны савецкага блока дэманстравалі ў ААН высокую ступень адзінства 
і згуртаванасці1.

Шырокараспаўсюджанай практыкай, асабліва ў 1970–80-я гг., ста-
ла апублікаванне ў якасці афіцыйных дакументаў ААН сумесных заяў 
сацыялістычных краін па самых розных пытаннях, узгадненне пазіцый і 
поглядаў практычна па ўсіх пунктах парадку сесій Генеральнай Асамблеі, 
прапаноў у вылучэнне сумесных дакументаў і новы парадак дня. 

1 Hover Th. Bloc Politics in the UN. Cambridge, 1960 ; Charvin R. Les États Socialistes 
aux Nations Unies. Paris, 1970.
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Прадстаўнікі місій сацыялістычных краін і члены дэлегацый на сесіях роз-
ных органаў ААН рэгулярна праводзілі нарады, абменьваліся думкамі аб 
ходзе разгляду пытанняў парадку дня, удзельнічалі ў распрацоўцы адпавед-
ных праектаў рэзалюцый, дагавораў і іншых дакументаў1. Ва ўсіх гэтых фор-
мах каардынацыі, распрацоўкі і сумеснага правядзення адзінай лініі краін 
сацыялістычнай садружнасці ў ААН прымалі актыўны ўдзел прадстаўнікі 
Беларусі і Польшчы2.

Напярэдадні і ў час сесій Генеральнай Асамблеі прадстаўнікі (у асноўным 
кіраўнікі) міністэрстваў замежных спраў СССР, УССР, БССР, іншых 
сацыялістычных краін сустракаліся для ўдакладнення пазіцый сваіх дзяржаў 
і ўзгаднення адзінай палітыкі ў гэтай арганізацыі. Напрыклад, у ходзе 42-й 
сесіі Генеральнай Асамблеі (1987) прайшла сустрэча кіраўнікоў дэлега-
цый сацыялістычных краін, у тым ліку БССР і ПНР, на якой адбыўся абмен 
думкамі наконт прасоўвання сумесных ініцыятыў3. У красавіку 1989 г. была 
праведзена нарада экспертаў міністэрстваў замежных спраў сацыялістычных 
краін, у тым ліку БССР і ПНР, па сумеснай ініцыятыве гэтай групы ў ААН аб 
усеагульнай сістэме міжнароднай бяспекі4.

Дадзеная сустрэча аказалася апошняй нарадай краін сацыялістычнай 
супольнасці па пытаннях падрыхтоўкі да чарговай сесіі Генеральнай 
Асамблеі. Дэмакратычныя рэжымы, якія прыйшлі да ўлады ў краінах 
Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй Еўропы ў 1989–1990 гг. у выніку на-
родных рэвалюцый, не праявілі зацікаўленасці ў цеснай каардынацыі 
сваіх знешнепалітычных дзеянняў з СССР і іншымі членамі былой 
«сацыялістычнай садружнасці», імкнучыся забяспечыць сабе максімум 
свабоды дзеянняў на міжнароднай арэне. Урады гэтых краін шукалі но-
выя формы знешнепалітычнага супрацоўніцтва, перш за ўсё на двухбако-
вай і рэгіянальнай аснове. У сувязі з гэтым асаблівае значэнне мелі пра-
цяг і напаўненне новай якасцю беларуска-польскага ўзаемадзеяння на 
міжнароднай арэне. У час візіту К. Скубішэўскага ў кастрычніку 1990 г. з 
абодвух бакоў была падкрэслена важнасць працягу кансультацый паміж 
знешнепалітычнымі ведамствамі БССР і Польшчы5.

Прыярытэтным напрамкам узаемадзеяння Беларусі і Польшчы ў 
міжнародных арганізацыях стала аб’яднанне намаганняў міжнароднага 

1 Фёдоров В. Н. ООН и проблемы войны и мира. М., 1988. С. 106.
2 Гл., напр., справаздачы нарад групы сацыялістычных краін Усходняй Еўропы за 

студзень 1977 г., калі старшынёй групы была БССР: НАРБ. Ф. 4 П. Воп. 118. Спр. 21. 
Арк. 30–32, 80–105.

3 Вестн. М-ва иностр. дел СССР. 1987. № 6. С. 22.
4 Там жа. 1988. № 8. С. 56.
5 Там жа. 1990. 17 окт.
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супольніцтва для аслаблення вынікаў аварыі на Чарнобыльскай АЭС, 
якая найбольш моцна закранула Беларусь, але і не прайшла міма суседняй 
Польшчы. Невыпадкова ў ходзе візіту міністра замежных спраў Польскай 
Рэспублікі К. Скубішэўскага ў Мінск у кастрычніку 1990 г. і яго перагавораў 
з міністрам замежных спраў БССР П. Краўчанкам абодва чыноўнікі 
былі адзінымі ў ацэнцы маштабаў катастрофы на Чарнобыльскай АЭС і 
адзначылі, што для мінімізацыі яе вынікаў неабходна дапамога міжнароднага 
супольніцтва1. Польшча падтрымала ўсе рашэнні, прынятыя ў рамках сістэмы 
ААН аб міжнародным супрацоўніцтве па пераадоленні вынікаў чарнобыль-
скай катастрофы, у тым ліку і адпаведную рэзалюцыю 45-й сесіі Генераль-
най Асамблеі (1990).

На 45-й ceciі Генеральнай Асамблеі дэлегацыя БССР выступіла з 
ініцыятывай аб стварэнні ў перспектыве бяз’ядзернага пояса ў скла дзе 
Беларусі, Украіны і рэспублік Прыбалтыкі, да якога маглі б далучыцца і 
краіны Цэнтральнай Еўропы2. Гэта прапанова з улікам вылучанай Польшчай 
у 1987 г. мірнай ініцыятывы аб скарачэнні ўзбраенняў і ўмацаванні даве-
ру ў Цэнтральнай Еўропе («план Ярузельскага») адкрывала шырокае поле 
беларуска-польскага ўзаемадзеяння ў рашэнні адной з ключавых праблем 
еўрапейскай бяспекі – стварэння бяз’ядзерных зон або зон паніжанай ваен-
най актыўнасці.

У ходзе работы 45-й сесіі Генеральнай Асамблеі міністр замежных спраў 
СССР Э. Шэварднадзэ меў гутарку з міністрам замежных спраў Польшчы 
К. Скубішэўскім. Выказаўшы задавальненне ходам савецка-польскіх адносін, 
«якія будуюцца цяпер на новых прынцыпах добрасуседства», міністры 
адзначылі, што «ва ўмовах дэмакратызацыі адкрываюцца новыя магчымасці 
для пашырэння савецка-польскіх сувязей, у прыватнасці за кошт развіцця 
кантактаў Польшчы з Украінай, Беларуссю, іншымі рэспублікамі Савецкага 
Саюза»3. Пры абмеркаванні агульнаеўрапейскіх праблем, асабліва ў кантэксце 
аб’яднання Германіі, К. Скубішэўскі высока ацаніў курс савецкай дыпламатыі 
пры ўрэгуляванні знешніх аспектаў будаўніцтва нямецкага адзінства, перш 
за ўсё ў рашэнні пытання аб межах у механізме «2 плюс 4». Польскі міністр 
назваў «абсурднымі» сцвярджэнні, што часамі з’яўляліся, аб наяўнасці нейкіх 
праблем з межамі ў адносінах паміж Польшчай і Савецкім Саюзам. «Польскі 
ўрад і народ, – заявіў ён, – прымае мяжу, якая існуе»4.

1 Совет. Белоруссия. 1990. 17 окт.
2 Белоруссия и Чернобыль: К итогам деятельности делегации БССР на 45-й сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН / [МИД Белорус. ССР]. Минск, 1991. С. 20.
3 Вестн. М-ва иностр. дел СССР. 1990. № 20. С. 19.
4 Там жа.
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Фармальна БССР і ПНР выступалі на сусветнай арэне як незалеж-
ныя і раўнапраўныя суб’екты міжнароднага права, аднак фактычны іх ста-
тус не быў аднолькавым, таму аб беларуска-польскім знешнепалітычным 
і дыпламатычным супрацоўніцтве можна гаварыць з вялікай доляй 
умоўнасці. Польшча была адной з буйных і ўплывовых еўрапейскіх 
сацыялістычных краін, адным з вядучых членаў СЭУ і АВД, блізкім і вер-
ным саюзнікам СССР, адыгрывала важную ролю ў еўрапейскай палітыцы. 
БССР, якая з’яўлялася фармальна суверэннай дзяржавай, была членам са-
вецкай федэрацыі, а фактычна – цэнтралізаванай унітарнай дзяржавы, 
якой быў Савецкі Саюз. Маючы канстытуцыйныя правы на правядзенне 
ўласнай знешняй палітыкі, БССР, як і іншыя саюзныя рэспублікі, не маг-
ла ажыццяўляць самастойную знешнепалітычную лінію, і яе міжнародная 
дзейнасць накіроўвалася з Масквы. Супрацоўніцтва БССР з Польшчай, як і 
іншымі краінамі сацыялістычнай супольнасці, у ААН не адлюстроўвала на-
цыянальных інтарэсаў і спецыфічных патрэб беларускага народа ці рабіла 
гэта вельмі слаба.

Тым не менш беларуска-польскае ўзаемадзеянне ў ААН мела і пэўную са-
мастойную каштоўнасць, паколькі абедзве дзяржавы былі першапачатковымі 
членамі, заснавальнікамі Арганізацыі Аб’яднаных Нацый. Іх узгодненыя 
дзеянні і падтрымка савецкай палітыкі мелі асаблівае значэнне ў першае пас-
ляваеннае дзесяцігоддзе, калі савецкаму блоку ў ААН належала толькі шэсць, 
а потым пяць галасоў. Беларуская і польская дэлегацыі прымалі актыўны 
ўдзел у абмеркаванні актуальных праблем сусветнай палітыкі, уносілі ўклад 
у фарміраванне, правядзенне і адстойванне сумеснай знешнепалітычнай 
лініі славянскіх дзяржаў у ААН і на Парыжскай мірнай канферэнцыі1. Пас-
ля пашырэння саставу ААН у 1955 г., у тым ліку за кошт павелічэння гру-
пы сацыялістычных дзяржаў у гэтай арганізацыі, беларуска-польскае 
супрацоўніцтва нібы растварылася ў рамках пазначанай групы, хоць і не 
страціла свайго значэння як надзейнага фактару падтрымкі савецкай пазіцыі 
ў вострых момантах канфрантацыі з заходнім блокам («афганскае» і «кампу-
чыйскае» пытанні ў канцы 1970-х – пачатку 1980-х гг.).

Працэсы трансфармацыі ў СССР і асобных саюзных рэспубліках, у 
тым ліку ў БССР, як і ў Польшчы, радыкальныя перамены ў Еўропе і све-
це адкрывалі перспектывы шырокага і раўнапраўнага беларуска-польскага 
супрацоўніцтва на міжнароднай арэне ў інтарэсах беларускага, польскага, а 
таксама іншых еўрапейскіх народаў. 

1 Materski W. Dyplomacja Polski «lubelskiej» (lipiec 1944 – marzec 1947).  
S. 324–354.
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Высновы

Падсумоўваючы вынікі развіцця беларуска-польскіх адносін і сувязей у 
1970–80-я гг., можна вылучыць у іх гісторыі тры этапы1.

Першы этап (1970-я гг.) – створаная раней сістэма беларуска-польска-
га супрацоўніцтва, якая трактавалася савецкім кіраўніцтвам выключна з пун-
кту гледжання «мясцовых дружалюбных сувязей», дасягнула свайго апагея. 
Планы дружалюбных сувязей абкамаў КП Беларусі з партыйнымі камітэтамі 
БКП, САПГ, ПАРП і КПЧ уключалі ўсе формы і праявы супрацоўніцтва 
абласцей БССР з адпаведнымі адміністрацыйнымі адзінкамі ўказаных 
сацыялістычных краін, у тым ліку і пахаванае прыгранічнае супрацоўніцтва 
Брэсцкай і Гродзенскай абласцей з Люблінскім і Беластоцкім ваяводствамі. 
У 1972 г. было адкрыта Генеральнае консульства ПНР у Мінску, што стала 
вынікам працяглых намаганняў Варшавы. Генконсульства ПНР было пер-
шай консульскай установай замежнай дзяржавы ў Беларусі. Яго ініцыятывы 
па развіцці польска-беларускіх адносін, аднак, стрымліваліся пасіўнасцю 
Мінска і жорсткім кантролем Масквы. У 1970-я гг. разам з дасягненнем 
высокіх колькасных паказчыкаў ва ўсю моц праявіліся і сістэмныя недахо-
пы 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). 

Другі этап (амаль усе 1980-я гг. – верасень 1989 г.) скончыўся прыходам 
да ўлады ў Польшчы некамуністычнага ўрада Т. Мазавецкага. Этап падзяля-
ецца на два адрэзкі: 1) крызіс 1980–1981 гг. і паслякрызісная стабілізацыя ў 
Польшчы; 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 разглядалася і як плацдарм для ўвядзення войск  
у Польшчу, і як «санітарны кардон» для абароны тэрыторыі СССР ад «поль-
скай заразы», і як школа для перакоўкі польскіх партыйных кадраў. З насту-
пленнем перабудовы, уключэннем у парадак дня савецка-польскіх адносін 
новых тэм (Катынь і іншыя гістарычныя праблемы, праблемы польскай на-
цыянальнай меншасці ў СССР) роля Беларусі, якая мела да гэтых тэм не-
пасрэднае дачыненне, у комплексе адносін Масквы з Варшавай узрасла. 
ЦК КПСС і ЦК ПАРП пачалі перабудову сістэмы міжпартыйных сувязей у 

1 Па пытанні перыядызацыі гл. артыкул: Снапкоўскі У. Е. Перыядызацыя 
беларуска-польскіх адносін у 1944–1991 гг. // Беларусь і суседзі: шляхі фарміравання 
дзяржаўнасці, міжнацыянальныя і міждзяржаўныя адносіны : зб. навук. арт. / рэдкал.: 
Р. Р. Лазько (гал. рэд.) [і інш.]. Гомель, 2014. Вып. 3. С. 210–214.
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бок надання большай самастойнасці мясцовым партыйным арганізацыям і 
павышэння яе эфектыўнасці. Актывізаваліся кантакты паміж партыйным 
кіраўніцтвам Беларусі і Польшчы, у красавіку 1989 г. была падпісана прагра-
ма прамога супрацоўніцтва паміж ЦК КПБ і ЦК ПАРП, значна пашырыліся 
прыгранічныя сувязі і гандаль. Беларускае кіраўніцтва звярнула ўвагу на 
беларускую меншасць у Польшчы. Аднак рэвалюцыйная хваля перамен у 
Польшчы і іншых краінах Цэнтральнай Еўропы знесла ўсю пабудаваную 
раней сістэму сувязей і адносін з Савецкім Саюзам, які таксама дажываў 
апошнія гады. 

Трэці этап (1989–1991) – дэмантаж сістэмы «рэальнага сацыялізму» ў 
Польшчы і пераход да сістэмы трансфармацыі польскага грамадства і дзяр-
жавы, распад СССР і выхад на міжнародную арэну новых незалежных 
дзяржаў. У гэты кароткі двухгадовы перыяд польскі ўрад ініцыяваў адносна 
цэнтральнага ўрада СССР і ўрада прыгранічных саюзных рэспублік (Літвы, 
Беларусі і Украіны) двухкаляёвую палітыку, якая адлюстроўвала імкненне 
развіваць адносіны як з саюзным цэнтрам, так і з рэспублікамі ў перыяд 
дэзынтэграцыі СССР. Пасля правалу жнівеньскага путчу і абвяшчэння Бе-
ларуссю незалежнасці (25 жніўня 1991 г.) Польшча аказалася першай за-
межнай дзяржавай, якая дэ-факта прызнала незалежнасць Беларусі. Най-
больш значнай падзеяй гэтага этапу з беларускага боку была адмова Мінска 
ад падпісання сумеснай дэкларацыі з прызнаннем існуючых паміж Бела-
руссю і Польшчай меж у кастрычніку 1990 г. падчас візіту ў Мінск міністра 
замежных спраў К. Скубішэўскага. Праз год у кастрычніку 1991 г. у Вар-
шаве была падпісана беларуска-польская Дэкларацыя аб добрасуседстве, 
узаемаразуменні і супрацоўніцтве, у якой прызнавалася непарушнасць граніц, 
усталяваных дагаворам ад 16 жніўня 1945 г.

Увогуле на працягу 47-гадовага «сацыялістычнага» перыяду (1944–1991) 
адносіны паміж БССР і ПНР (паміж унутранай і знешняй часткамі савецкай 
імперыі) мелі асіметрычны характар. Яны ажыццяўляліся пад кантролем ад-
наго і таго ж імперскага цэнтра (Масквы, Крамля): для БССР гэта быў саюз-
ны цэнтр, для ПНР – цэнтр сацыялістычнага свету, сацыялістычнага лагера. 
Польшча мела статус прыгранічнай нярускай правінцыі, а Беларусь з’яўлялася 
дзяржавай – сатэлітам СССР, якая фармальна захоўвала суверэнітэт, таму 
адносіны паміж імі мелі квазіміждзяржаўны характар.

Я. Мірановіч, падсумоўваючы беларуска-польскія адносіны сацыялістыч-
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 нацыянальнай меншасці з культу-
рай суседняй рэспублікі былі строга рэгламентаваны. Аб польска-беларускіх 
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адносінах можна па сутнасці гаварыць толькі ў суадносінах нацыянальныя 
меншасці – дзяржаўная ўлада ці дамінуючы народ»1.

Савецкае кіраўніцтва пільна сачыла за тым, каб беларуска-польскія 
адносіны не выходзілі за дакладна акрэсленыя межы – межы «мясцовых дру-
жалюбных сувязей». Яно не давярала ні беларусам, ні палякам. Першым – 
таму што яны маглі заразіцца спрадвечнай польскай хваробай – свабода-
любствам і нацыянальным патрыятызмам. Другім – таму што, рэаніміруючы 
традыцыі даўняй Рэчы Паспалітай і яшчэ свежыя ўспаміны аб усходніх крэ-
сах, яны маглі б навязваць беларусам, як і ўкраінцам і літоўцам, небяспечныя 
для СССР мадэлі ўсходнееўрапейскіх федэрацый. Масква выкарыстоўвала Бе-
ларусь у адносінах з Польшчай як стратэгічны плацдарм, санітарны кардон 
і інструмент камуністычнай індактрынацыі. Асабліва выразна гэта палітыка 
Крамля праявілася падчас і пасля польскага крызісу пачатку 1980-х гг. Па-
варот да большай самастойнасці ў дзеяннях Мінска і Варшавы адносна Ма-
сквы наступіў у часы перабудовы. А з прыходам да ўлады ў Польшчы ўрада 
«Салідарнасці» пачалася палітыка «двухкаляёвасці», якая адкрывала пе-
рад Беларуссю значна больш шырокія магчымасці самастойных адносін з 
некамуністычным суседам.

1 Mironowicz E. Stosunki polsko-białoruskie w XX wieku // Polska – Białoruś. 
Problеmy sąsiedztwa. S. 29.
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Глава 4
РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ –  
РЭСПУБЛІКА ПОЛЬШЧА: ФАРМІРАВАННЕ  
І РАЗВІЦЦЁ МІЖДЗЯРЖАЎНЫХ АДНОСІН

4.1. Нялёгкі пачатак: 
беларуска-польскія адносіны ў 1990-я гг.

Ад «двухкаляёвасці» да нармальных міждзяржаўных адносін. 
У гады, што папярэднічалі распаду СССР (1989–1991), польская ўсходняя 
палітыка развівалася па двух кірунках, ці ўзроўнях. З аднаго боку, Варшава 
падтрымлівала афіцыйныя стасункі з Савецкім Саюзам і яго цэнтральнымі 
органамі ўлады. З другога – дэмакратычны ўрад новай Польшчы, улічваючы 
дэзынтэграцыйныя працэсы ў СССР, імкнуўся ўстанавіць адносіны новай 
якасці і зместу з заходнімі рэспублікамі Саюза (краінамі Балтыі, Беларус-
сю, Украінай, Малдовай). На думку польскага даследчыка П. Заянчкоўскага, 
Польшча была першай краінай, якая паклала ў аснову сваёй палітыкі аднос-
на СССР прынцып двухузроўневасці, што заключаўся ў неабходнасці лічыцца 
і з цэнтральнай уладай, і з рэспубліканскімі партнёрамі1. Але пасля распаду 
Савецкага Саюза перадумовы правядзення двухузроўневай палітыкі зніклі. 
Варшаве трэба было будаваць адносіны з былымі рэспублікамі СССР з чы-
стага ліста, хоць пэўныя гістарычныя традыцыі квазіміждзяржаўных сувязей 
Польшчы з краінамі Балтыі, Беларуссю, Украінай ужо існавалі.

Польскі Сейм вітаў абвяшчэнне незалежнасці Беларусі пастановай 
31 жніўня 1991 г.2 На дзяржаўным узроўні Польшча прызнала незалежнасць 
Рэспублікі Беларусь 27 снежня 1991 г. З сакавіка 1992 г. дзяржавы ўстанавілі 

1 Зайончковский П. Восточная Европа в польской дипломатии // Pro et contra. Т. 3. 
№ 2. Весна 1998. С. 49.

2 Нар. газета. 1991. 14 верас. ; Звязда. 1991. 14 верас.
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дыпламатычныя адносіны і пазней абмяняліся пасольствамі. У 1992 г. паміж 
Беларуссю і Польшчай быў падпісаны шэраг пагадненняў аб супрацоўніцтве 
ў канкрэтных галінах, у тым ліку пагадненне аб трансгранічным 
супрацоўніцтве, пагранічных пераходах, арганізацыі перавозак, чыгуначных 
і аўтамабільных зносінах, садзейнічанні і абароне інвестыцый, пазбяганні 
двайнога падаткаабкладання даходаў і маёмасці, дагавор аб супрацоўніцтве 
ў галіне культуры, навукі і адукацыі1.

23 чэрвеня 1992 г. падчас афіцыйнага візіту ў Польшчу Старшыні 
Вярхоўнага Савета Станіслава Шушкевіча быў падпісаны Дагавор аб до-
брасуседстве і дружалюбным супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь 
і Польскай Рэспублікай. З польскага боку яго падпісаў прэзідэнт Лех Ва-
ленса. Абедзве краіны абавязаліся будаваць свае адносіны як «дружалюб-
ныя дзяржавы ў духу ўзаемнай павагі добрасуседства і партнёрства» (арт. 1), 
пацвярджалі непарушнасць існуючай паміж імі мяжы (арт. 2), адмаўляліся ад 
прымянення сілы або пагрозы яе прымянення ва ўзаемных адносінах (арт. 7). 
Паводле гэтага артыкула бакі абавязаліся не дапускаць, каб іх тэрыторыя 
была выкарыстана трэцяй дзяржавай ці трэцімі дзяржавамі ў мэтах ваеннай 
агрэсіі або варожай дзейнасці супраць другога дагаворнага боку. Гаварылася 
аб неабходнасці правядзення кансультацый па пытаннях міжнароднай бяспекі 
і абароны (арт. 8–9). Значнае месца ў Дагаворы прысвечана нацыянальным 
меншасцям (беларус кай у Польшчы і польскай у Беларусі) (арт. 13–17). Ім за-
бяспечвалася права на свабоднае развіццё сваёй нацыянальнай культуры, вы-
ражэнне этнічнай, культурнай, моўнай і рэлігійнай самабытнасці, стварэнне і 
дзейнасць уласных асветніцкіх, культурных і іншых устаноў. Дагавор ставіў 
кропку на спекуляцыях вакол пытання мяжы і нацыянальных меншасцей і да-
статкова дакладна акрэсліваў прынцыпы адносін паміж дзвюма дзяржавамі2.

Інтэнсіўнасць двухбаковых гандлёвых адносін была няўстойлівай. 
У 1992 г. Польшча стала для Беларусі партнёрам нумар адзін сярод краін па-
за межамі СНД і трэцім па значэнні партнёрам пасля Расіі і Украіны. Аднак 
узровень гандлю быў невысокі, каля 300 млн дол. ЗША, і вызначаўся бартар-
ным абменам. У 1995 г. доля нашай краіны ў польскім тавараабароце скла-
дала 0,9 %.

На думку шэрагу польскіх аналітыкаў, у першай палове 1990-х гг. Поль-
шча не змагла выпрацаваць колькі-небудзь дзейсную мадэль двухбаковых 
адносін з Беларуссю. П. Заянчкоўскі адзначае, што зацікаўленасць значнай 
часткі беларускіх палітычных эліт у развіцці адносін з Расіяй пры аднача-
совай адсутнасці сур’ёзных палітычных і эканамічных рэформ прывяла да 

1 Кебич В. Искушение властью. Из жизни премьер-министра. Минск, 2008. С. 313–
315 ; Mironowicz E. Polityka zagraniczna Białorusi 1990–2010. Białystok, 2011. S. 39–41.

2 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 7 : Верасень 1991 – 1995 г. / рэдкал.: 
С. М. Мартынаў (старш.) [і інш.]. 2004. С. 72–81.
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таго, што да прыходу Аляксандра Лукашэнкі да ўлады Мінск і Варшава 
не выйшлі за межы набору стандартных міждзяржаўных дамоўленасцей, 
якія рэгулявалі найбольш элементарныя прававыя адносіны1. Іншы польскі 
аўтар А. Каміньскі таксама заўважае, што да канца 1996 г. Польшча не мела 
якой-небудзь акрэсленай палітычнай лініі адносна Беларусі. Для яе знач-
на важнейшай была Украіна. На яго думку, польская палітыка ў дачыненні 
да нашай краіны набыла рысы паслядоўнасці толькі пасля рэферэндуму 
1996 г., што выражалася ў неадабрэнні Варшавай парушэнняў праў чала-
века ў Беларусі2.

Польшча была зацікаўлена ва ўмацаванні незалежнасці Беларусі і 
поспеху яе дэмакратычных і рыначных рэформ. Яна была занепакоена 
высокім узроўнем залежнасці Беларусі ад Расіі і вельмі павольным ходам 
сацыяльных пераўтварэнняў. Падчас візіту ў Мінск у лістападзе 1992 г. 
прэм’ер-міністр Польшчы Х. Сухоцкая выказала заклапочанасць расійска-
беларускім збліжэннем, якое выразілася ў падпісанні ў ліпені 1992 г. каля 
20 пагадненняў у ваенна-палітычнай і эканамічнай галінах. Пасля вяртан-
ня ў Варшаву Х. Сухоцкая зрабіла заяву, дзе і пажадала, каб «Беларусь была 
цалкам суверэннай дзяржавай». Гэта было расцэнена расійскай прэсай як 
двухсэнсоўная заява, паколькі суверэнітэт Беларусі абумоўліваўся польскім 
прэм’ер-міністрам узроўнем беларуска-расійскіх адносін. Газета «Известия» 
пісала, што толькі ад Беларусі залежыць, з кім з суседзяў і на якім узроўні 
падтрымліваць адносіны3. 

У адказ на заклапочанасць прэм’ер-міністра Польшчы В. Кебіч заявіў, што 
яго ўрад прытрымліваецца «палітыкі раўнавагі» паміж суседзямі Беларусі, 
і нават запэўніў, што такія ж пагадненні будуць падпісаны з Польшчай4. 
Грамадскі рэзананс, выкліканы выказваннямі Х. Сухоцкай, сведчыў аб тым, 
наколькі ўважліва Польшча і Расія сачылі за вызначэннем прыярытэтаў бе-
ларускай знешняй палітыкі ў першы год існавання незалежнай Беларусі, 
імкнучыся «перацягнуць» яе на свой бок. Аднак у барацьбе за Беларусь Поль-
шча мела значна менш шанцаў. І калі яны яшчэ захоўваліся ў час праўлення 
Старшыні Вярхоўнага Савета С. Шушкевіча, то з прыходам А. Лукашэнкі гэ-
тыя шанцы зніклі.

Польскія даследчыкі М. Менкішак і М. Піятроўскі пішуць, што Польшча 
з узрастаючым непакоем сачыла за развіццём сітуацыі ў Беларусі ў 1994 г., 

1 Зайончковский П. Указ. соч. С. 49.
2 Каминьски А. Положение в Беларуси: угроза безопасности Польши? // Белорус-

сия на перепутье: в поисках международной идентичности / ред.: Ш. Гарнетт, Р. Лег-
волд. М., 1998. С. 134.

3 Реакция польского правительства на публикацию в «Известиях» // Известия. 
1992. 24 нояб.

4 Там жа ; Звязда. 1992. 26 лістап.
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якая прывяла да палітычнага крызісу і яго кульмінацыі – абрання прэзідэнтам 
А. Лукашэнкі. Варшаву таксама турбавала ўзрастаючая залежнасць Беларусі 
ад Расіі. «Гэтыя тэндэнцыі ўзмацніліся пасля прыходу А. Лукашэнкі і зрабілі 
немагчымым умацаванне польска-беларускага супрацоўніцтва», – заключа-
юць вышэйназваныя аўтары1.

У 1993–1994 гг. павялічылася розніца ў пазіцыях Беларусі і Польшчы па 
пытаннях міжнароднай бяспекі. У пачатку 1994 г. Беларусь далучылася да 
Дагавора аб калектыўнай бяспецы краін – удзельніц СНД, што было расцэ-
нена ў Польшчы як адыход афіцыйнага Мінска ад абвешчанага і замацавана-
га ў Канстытуцыі тэзіса аб імкненні стаць нейтральнай дзяржавай і як знак 
умацавання ваенна-палітычнай залежнасці Беларусі ад Расіі. 

Польшча, у сваю чаргу, актывізавала намаганні па ўступленні ў НАТА. 
У лістападзе 1993 г. польскае МЗС накіравала ў Мінск запыт з мэтай 
высветліць пазіцыю беларускага боку адносна польскіх планаў далучэння да 
Паўночнаатлантычнага альянсу. Беларускі адказ быў стрымана-негатыўным2. 
Пасля прыходу да ўлады А. Лукашэнкі Беларусь заняла пазіцыі самага рэз-
кага крытыка руху НАТА на Усход. Умацаванне напружанасці паміж НАТА 
і дзяржавамі – кандыдатамі на ўступленне ў гэту арганізацыю з аднаго боку 
і саюзам Беларусі і Расіі, які сфарміраваўся ў 1996 г., з другога прывяло да 
сур’ёзнага абвастрэння беларуска-польскіх адносін. Як лічыць беларускі 
даследчык В. Карбалевіч, «Крэмль спрабаваў замарудзіць працэс далучэн-
ня Польшчы да НАТА, штучна справакаваўшы ахалоджванне адносін паміж 
Мінскам і Варшавай»3. Аналагічную думку выказаў і А. Каміньскі, павод-
ле якога пагрозы, выказаныя беларускім прэзідэнтам у ходзе дэбатаў аб 
пашырэнні НАТА, былі прадыктаваны Масквой4.

Польшча была занепакоена працэсам беларуска-расійскай інтэграцыі, 
лічачы, што ён пагражае незалежнасці Беларусі і вядзе яе да абмежавання 
супрацоўніцтва з заходнімі партнёрамі і наступнай самаізаляцыі. Для Поль-
шчы, як і для іншых суседзяў Беларусі, асаблівае значэнне меў не столькі сам 
саюз Беларусі і Расіі, колькі ўнутрыпалітычныя (беларускія) і міжнародныя 
ўмовы, у якіх ён утвараўся. Польскія палітыкі лічылі, што пры падтрым-
цы Расіі аўтарытарны рэжым у Беларусі можа стаць крыніцай рэгіянальнай 
напружанасці5.

1 Menkiszak M., Piotrowski M. Op. cit. S. 228.
2 Карбалевич В. И. Место Польши в политике Беларуси // Национально-государ-

ственные интересы Республики Беларусь / Л. Ф. Заико [и др.] ; под общ. ред. Л. Ф. Заи-
ко. Минск, 1999. С. 219.

3 Там жа. С. 222.
4 Каминьски А. Указ. соч. С. 134.
5 Чесновский М. Э. Страны Средней Европы в международных отношениях (1989–

2014 гг.) : в 2 ч. Минск, 2016. Ч. 2 : Страноведческий аспект. С. 67–68.
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30 сакавіка 1996 г. у Белавежскай пушчы адбылася сустрэча прэзідэнта 
Беларусі А. Лукашэнкі з прэзідэнтам Польшчы А. Кваснеўскім. Яна не пры-
вяла да якіх-небудзь істотных вынікаў і мела ў асноўным характар зандажу1. 
Польшча спрабавала падключыць Мінск да трохбаковага супрацоўніцтва з 
удзелам Украіны. 21 ліпеня 1996 г. міністры замежных спраў трох дзяржаў 
сустрэліся ў Брэсце, але вынікі сустрэчы не давалі падстаў для аптымізму. 
Абвастрэнне ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі падштурхнула Варшаву 
да смелай ініцыятывы – прыняцця сумеснай заявы прэзідэнтаў Літвы, Поль-
шчы і Украіны аб становішчы ў Беларусі ад 20 лістапада 1996 г. У ёй выказ-
валася заклапочанасць развіццём падзей у суседняй краіне.

Пачатак палітыкі «крытычнага дыялогу». Пасля лістападаўскага рэ-
ферэндуму 1996 г., вынікі якога былі ўспрыняты ў Польшчы як дзяржаўны 
пераварот, Варшава прыняла адносна афіцыйнага Мінска новую палітыку так 
званага «крытычнага дыялогу». Гэта палітыка азначала крытыку і асуджэн-
не дзеянняў беларускіх улад, якія парушалі правы чалавека і дэмакратычныя 
прынцыпы. Адначасова польскі ўрад не адмаўляўся цалкам ад дыялогу з рэ-
жымам прэзідэнта А. Лукашэнкі, хоць і панізіў узровень кантактаў. Польшча 
лічыла, што ізаляцыя Беларусі можа толькі падштурхнуць яе да далейшай 
інтэграцыі з Расіяй, нанесці шкоду інтарэсам Польшчы як суседняй дзяржа-
вы і польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі2. 

З 1997 г. на першы план польскай палітыкі адносна Беларусі выйшаў 
эканамічны фактар. Пасля спаду гандлёвага абароту ў 1994 г. у наступным 
годзе адбыўся ўздым, які працягваўся ў 1996 г. У 1997–1998 гг. аб’ём беларус-
ка-польскага гандлю зноў упаў ніжэй за 500 млн дол. ЗША. У канцы 1998 г. 
доля Польшчы ў знешнім гандлі Беларусі складала 2,9 %. Заходняя суседка 
з’яўлялася чацвёртым па значэнні гандлёвым партнёрам Беларусі пасля Расіі, 
Украіны і Германіі.

Пасля таго як Захад і еўрапейскія міжнародныя арганізацыі пачалі 
праводзіць адносна Беларусі палітыку «абмежаванага дыялогу», Поль-
шча спрабавала выступіць галоўным пасрэднікам у нармалізацыі адносін 
афіцыйнага Мінска з заходнімі дзяржавамі. У Варшаве лічылі, што апошнія 
заўчасна адракліся ад Беларусі і сваёй жорсткай, прамалінейнай палітыкай 
толькі радыкалізавалі ў нашай краіне і рэгіёне антызаходнія настроі. Польскія 
даследчыкі ўказвалі на тое, што Беларусь заставалася глухой да ціску За-
хаду таму, што не была трывала прывязана да яго фінансава-эканамічнымі 
сувязямі. У студзені 1997 г. Польшча вылучыла ідэю аказання калектыўнай 
эканамічнай дапамогі Беларусі сіламі Польшчы, Украіны, Літвы і Латвіі пры 
падтрымцы міжнародных фінансавых інстытутаў і Еўрапейскага саюза. Умо-

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 8 : 1996–1995 гг. / рэдкал.: С. М. Мартынаў 
(старш.) [і інш.]. 2008. С. 46–48.

2 Menkiszak M., Piotrowski M. Op. cit. S. 233.
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вай прадстаўлення дапамогі была названа «поўная незалежнасць Беларусі»1. 
Але гэты праект не быў рэалізаваны.

Для беларускіх улад сур’ёзным фактарам, які перашкаджаў адносі нам 
з заходняй суседкай, была падтрымка, якую Польшча аказвала апазіцыі і 
недзяржаўным арганізацыям (НДА). Варшава прызнавала Вярхоўны Савет XIII 
склікання, які быў распушчаны А. Лукашэнкам пасля лістападаўскага рэфе-
рэндуму 1996 г., адзіным легітымным органам заканадаўчай улады ў Беларусі 
і падтрымлівала з ім міжпарламенцкія сувязі. Новай зачэпкай для беларус-
кай крытыкі ў адрас польскага ўрада з’явілася стварэнне радыёстанцыі «Ра-
цыя», якая вяла перадачы з польскай тэрыторыі на беларускай мове. У студзені 
1999 г. польскі Сейм прыняў «Пасланне да беларускага народа», якое было рас-
цэнена кіраўніцтвам Беларусі як умяшанне ва ўнутраныя справы дзяржавы2.

Аб неабходнасці актывізацыі польскай усходняй палітыкі ў канцы 
1990- х гг. пісалі польскія, амерыканскія і беларускія знешнепалітычныя экс-
перты. У прыватнасці, даследчыкі са Злучаных Штатаў Ш. Гарнет і Р. Легволд 
адзначалі, што няма большага выкліку стабільнасці ўсходняй мяжы Польшчы, 
чым Беларусь. Нягледзячы на тое што пытанне беларуска-польскіх стасункаў 
надзвычай далікатнае з гістарычнага пункту гледжання, яно па сваёй вастрыні 
не можа параўнацца з тымі намаганнямі, якія зрабіла Польшча ў адносінах 
з Украінай. Амерыканскія аўтары таксама настойліва рэкамендавалі, каб 
ініцыятывы Польшчы ва «ўсходняй палітыцы» заахвочваліся НАТА і ЕС3.

Беларускі даследчык М. Часноўскі значную частку адказнасці за ненар-
мальны стан беларуска-польскіх стасункаў ускладаў на Польшчу, якая «безна-
дзейна зацягнула пошукі ўласнай палітыкі адносна Беларусі і на афіцыйным 
узроўні цалкам падтрымала ізаляцыянісцкую палітыку заходніх сталіц ад-
носна беларускіх улад»4. Разам з тым ён канстатаваў, што Мінску і Варша-
ве на працягу 1990-х гг. не хапала дынамізму, паслядоўнасці і яснасці ў 
сваіх двухбаковых адносінах. Не ўвайшло ў практыку ўзгадненне пазіцый, 
не быў закладзены фундамент вырашэння праблем бяспекі ў духу пар-
тнёрства, не была створана мадэль супрацоўніцтва ў галіне мер даверу. Не 
абмяркоўвалася праблема розніцы інтарэсаў Беларусі і Польшчы ў рэгіёне, а 
іх знешнепалітычныя дактрыны будаваліся на аднабаковым геапалітычным 
інтарэсе: заходнім для Польшчы і ўсходнім для Беларусі. У выніку ўступленне 

1 Кучинская М. Новая парадигма польской восточной политики // Pro et contra. 
Т. 3. № 2. С. 26–27.

2 Mironowicz E. Polityka zagraniczna Białorusi 1990–2010. S. 96–98 ; Знешняя 
палітыка Беларусі. Т. 8. C. 270–271.

3 Garnett Sh., Legvold R. Dealing with Europe’s Reluctant Participant // Belarus at the 
Crossroads / ed. by Sh. Garnett and R. Legvold. Washington, 1999. P. 173–190.

4 Часноўскі М. Праблема рэгіянальнай стабільнасці ў Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропе ў канцы ХХ ст. // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отношений. 
2000. № 3. С. 68.
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Польшчы ў НАТА і збліжэнне Беларусі з Расіяй трактаваліся ў абедзвюх 
сталіцах як вельмі непажаданыя працэсы1.

У новае стагоддзе Беларусь і Польшча ўступілі, маючы нізкі ўзровень 
двухбаковых адносін. Варшава працягвала палітыку «крытычнага дыяло-
гу», спасылаючыся на тое, што ўнутрыпалітычная сітуацыя ў Беларусі не 
палепшылася. Сваю «беларускую палітыку», як і ўвогуле ўсю «ўсходнюю 
палітыку», яна ўсё больш падпарадкоўвала інтарэсам сумеснай знешняй 
палітыкі ЕС. Польшча разам з іншымі заходнімі дзяржавамі і еўрапейскімі 
арганізацыямі не прызнала парламенцкія і прэзідэнцкія выбары ў Беларусі, 
якія адбыліся ў 2000–2001 гг., у якасці справядлівых і дэмакратычных. Разам 
з тым польскі прэзідэнт А. Кваснеўскі заявіў, што Беларусь не павінна быць 
ізалявана і з ёй неабходна падтрымліваць эканамічныя адносіны. 

Многія польскія палітыкі і эксперты прыйшлі да высновы, што папя-
рэдняя палітыка ізаляцыі Беларусі сябе не апраўдала. Яны прапанавалі 
ўзняць дыялог з беларускімі ўладамі на больш высокі (але не на вышэйшы) 
узровень, паглыбіць супрацоўніцтва з беларускімі элітамі, недзяржаўнымі 
арганізацыямі і мясцовымі органамі самакіравання, аказаць пэўны ціск на 
Расію ў «беларускім пытанні». Міністр замежных спраў Беларусі М. Хвастоў 
у кастрычніку 2001 г. выказаў аптымізм наконт развіцця адносін з Поль-
шчай  пасля абрання там новага парламента і фарміравання левацэнтрысц-
кага ўрада. Гэтаму спрыялі даволі высокі ўзровень гандлёва-эканамічнага 
супрацоўніцтва і жаданне Варшавы ажывіць гандлёвыя і палітычныя сувязі з 
Мінскам. Міністр адначасова зрабіў закід у бок польскіх улад, падкрэсліўшы, 
што Польшча пачне праводзіць больш самастойную палітыку ў адносінах з 
Беларуссю, а не аглядаючыся на Захад2. Аднак далейшае развіццё падзей не 
апраўдала аптымістычных чаканняў кіраўніка беларускай дыпламатыі.

Высновы
У 1990-я гг. беларуска-польскія ўзаемаадносіны прайшлі два розныя па 

змесце і выніках этапы.
Першы (1991–1996) – ад абвяшчэння Беларуссю незалежнасці да канстыту-

цыйнага рэферэндуму 1996 г. Польская Рэспубліка першай прызнала незалеж-
насць Беларусі, была ў ліку першых дзяржаў, якія ўстанавілі з ёй дыпламатыч-
ныя адносіны і адкрылі свае пасольствы ў Мінску. Дагавор аб добрасуседстве 
і дружалюбным супрацоўніцтве і шэраг пагадненняў у эканамічнай, культур-
най і гуманітарнай галінах стварылі салідную базу для развіцця адносін паміж 

1 Часноўскі М. Сістэмныя пераўтварэнні ў Рэспубліцы Польшча (1989–1999). 
Мінск, 2000. С. 255.

2 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 9 : 2001–2005 гг. / рэдкал.: С. М. Мартынаў 
(старш.) [і інш.]. 2013. С. 134–135.
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дзвюма дзяржавамі і іх народамі. Яны пачалі набіраць сілу, але пэўныя чыннікі 
ўнутрыпалітычнага і міжнароднага, геапалітычнага характару перашкодзілі іх 
далейшаму пашырэнню і паглыбленню. Беларускія ўлады, якія не далі сабе рады 
з вострым сацыяльна-эканамічным крызісам, звярнуліся да лёгкай, як ім здава-
лася, «палачкі-выручалачкі» на Усходзе (Расіі). А Варшава яшчэ не выпрацавала 
агульнай канцэпцыі ўзаемадзеяння з новымі постсавецкімі рэспублікамі, у тым 
ліку з Беларуссю. У польскай усходняй палітыцы наша краіна не мела прыяры-
тэтнага значэння, а палітычныя ўзаемаадносіны з ёю былі найменш інтэнсіўнымі 
ў параўнанні з Расіяй і Украінай, што ў прынцыпе было заканамерна і абгрун-
тавана ў сувязі з меншай вагой Беларусі. Прыход да ўлады А. Лукашэнкі, пача-
так інтэграцыі Беларусі з Расіяй, а Польшчы з НАТА разам з канстытуцыйна-
палітычным крызісам  у краіне спрычыніліся да пагаршэння ўзаемаадносін.

Другі этап (1997–2001) – ад новай палітыкі Захаду адносна Беларусі да 
прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі і парламенцкіх – у Польшчы. Пасля кан-
стытуцыйнага рэферэндуму ў нашай краіне Польшча вымушана была вы-
працаваць новую стратэгію ў адносінах да ўсходняга суседа, так званую 
палітыку «крытычнага дыялогу». Яна складалася з наступных элементаў: 
крытыка парушэння праў чалавека і ігнаравання вяршэнства закона без 
поўнага разрыву дыялогу з уладамі, зніжэнне ўзроўню кантактаў да рабо-
чых з мэтай аховы польскіх нацыянальных меншасцей і падтрымкі гаспа-
дарчых сувязей. Аднак, па прызнанні польскіх палітыкаў і даследчыкаў, у 
доўгатэрміновай перспектыве гэта аказалася неэфектыўным і не прынесла 
чаканых вынікаў, а, наадварот, узмацніла залежнасць Мінска ад Масквы. Ад-
начасова выкрышталізавалася супрацьлеглая знешнепалітычная арыента-
цыя Мінска і Варшавы, што знайшло выражэнне ў стварэнні Саюзнай дзяр-
жавы Беларусі і Расіі і ўступленні Польшчы ў НАТА. Двухбаковыя адносіны 
цярпелі ад палітыкі санкцый і самаізаляцыі, канфлікту ў Драздах, расійскага 
эканамічнага крызісу і інтэрвенцыі НАТА ў Югаславію. Пачатак новага тыся-
чагоддзя, які супаў з прэзідэнцкімі і парламенцкімі выбарамі ў дзвюх краінах, 
даваў падставы для змен да лепшага. 

4.2. Беларускі чыннік у кантэксце ўзаемаадносін 
паміж Расіяй і Еўрапейскім саюзам  
у першай палове 2004 г.: спроба сітуацыйнага аналізу

Пасля ўваходжання Польшчы і шэрагу іншых дзяржаў Цэнтральнай і Ус-
ходняй Еўропы ў склад ЕС трэба было чакаць і змянення ролі Беларусі ў кан-
тэксце развіцця адносін паміж Расіяй і Еўрапейскім саюзам. Пры разгля дзе 
гэтага пытання неабходна ўлічваць наступныя чыннікі: 1) унутрыбеларускі, 
які ўключае падзел беларускай палітычнай сістэмы на два падставовыя эле-
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менты: кіруючы рэжым прэзідэнта А. Лукашэнкі з аднаго боку і грамад-
скую і палітычную апазіцыю гэтаму рэжыму – з другога. На міжнароднай 
арэне ўнутрыбеларускі чыннік выступаў у якасці «беларускага пытання»; 
2) беларуска-расійскіх адносін ці, у больш вузкім сэнсе, беларуска-расійскай 
інтэграцыі і палітыкі, накіраванай на стварэнне так званай «саюзнай дзяр-
жавы»; 3) беларуска-еўрапейскіх адносін ці адносін Беларусі з краінамі – 
удзельніцамі ЕС. 

Прааналізуем магчымасці праяўлення і ўздзеяння трох чыннікаў на Бела-
русь, Расійскую Федэрацыю і Еўрапейскі саюз. Пры гэтым асноўную ўвагу 
звернем на асвятленне і сістэматызацыю падзей і працэсаў, якія тычацца 
прадмета даследавання (Беларусь у кантэксце развіцця адносін паміж Расіяй 
і Еўрапейскім саюзам), што адбыліся ў першай палове 2004 г.

Унутрыбеларускі чыннік у кантэксце развіцця адносін паміж Расіяй 
і Еўрапейскім саюзам. Можна сказаць, што ў гэты час назіралася збліжэнне 
пазіцый Расіі і ЕС адносна разумення сутнасці «беларускага пытання» і 
перспектыў яго вырашэння. З пункту гледжання ЕС і Захаду ўвогуле, рэ-
жым у Беларусі, яго ўнутраная і знешняя палітыка не змяніліся. На думку 
многіх экспертаў, міжнародная ізаляцыя рэжыму прэзідэнта А. Лукашэнкі, 
якая праводзілася заходнімі дзяржавамі і еўрапейскімі міжнароднымі 
арганізацыямі з 1997 г., не прынесла чакаемых вынікаў. Захад шукаў 
магчымасці, каб узмацніць эфектыўнасць сваёй «беларускай палітыкі». 

Павялічыўся яго ціск на кіруючыя колы Беларусі ў пытаннях дэмакратыі 
і праў чалавека. Захад усё часцей канстатаваў, што сітуацыя ў краіне ў гэ-
тай галіне не паляпшаецца, а пагаршаецца. 19 сакавіка 2004 г. адбыўся су-
месны візіт прадстаўнікоў ЕС і ЗША ў Мінск. Трэба звярнуць увагу на 
тое, што ўпершыню дыпламаты Еўрапейскага саюза і Злучаных Штатаў на 
арганізацыйным узроўні аб’ядналі намаганні ў вырашэнні «беларускага пы-
тання». Дэлегацыя правяла сустрэчы з беларускімі ўладамі і прадстаўнікамі 
шырокага кола палітычных груп і партый, цывільнага грамадства і СМІ. У за-
яве для прэсы сумеснай дэлегацыі ЕС і ЗША адзначалася: «Гэты беспрэцэ-
дэнтны візіт даказвае важнасць, якую Еўрапейскі саюз і Злучаныя Штаты 
надаюць сваім адносінам з Беларуссю, і іх жаданне бачыць, што Беларусь 
сапраўды скончыла самаізаляцыю і заняла сваё месца ў свабоднай і дэмакра-
тычнай Еўропе без падзяляльных ліній». У заяве змяшчалася «глыбокая за-
непакоенасць пагаршэннем сітуацыі з дэмакратыяй у краіне» і адсутнасцю 
прагрэсу з боку Беларусі ў выкананні ёю сваіх абавязкаў перад АБСЕ, а зна-
чыць, паляпшэнні адносін з ЕС і ЗША1. Адначасова прадстаўнікі ЕС і ЗША 
выказалі сваю гатоўнасць да канструктыўнага дыялогу з беларускімі ўладамі 

1 Заявление для прессы совместной делегации Европейского Союза и США // Нар. 
воля. 2004. 20 сак. С. 1.
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для ўмацавання адносін і прасоўвання агульных каштоўнасцей, якія аднак не 
падзялялі ў Мінску. Заява неаднаразова спасылалася на існуючы патэнцыял 
адносін паміж Беларуссю і Захадам, які грунтуецца на добрасуседстве, засна-
ваным на агульных дэмакратычных каштоўнасцях1.

Заходнія дыпламаты папярэдзілі, што калі ў бліжэйшы час сітуацыя ў 
Беларусі не зменіцца, то ў адносінах да яе будуць выкарыстаны эканамічныя 
санкцыі. Член дэлегацыі намеснік памочніка Дзяржаўнага сакратара ЗША 
па пытаннях Еўропы і Еўразіі С. Пайфер удакладніў: «Санкцыі будуць 
накіраваны найперш супраць беларускіх улад, а не супраць народа»2. Пасля 
заканчэння візіту ў Мінск ён і пасол ЗША ў Беларусі Д. Крол накіраваліся ў 
Маскву. Пры гэтым адзначалася, што Расія таксама павінна быць занепако-
енай сітуацыяй у Беларусі.

Пытанне аб увядзенні эканамічных санкцый супраць Беларусі было 
пастаўлена Еўрапейскай камісіяй у пачатку 2004 г. у сувязі з парушэннем 
уладамі свабоды асацыяцый. У выніку расследавання гэтых парушэнняў Бе-
ларусь магла часова пазбавіцца ільгот на гандаль з ЕС у межах Агульнай 
сістэмы гандлёвых прэферэнцый. Рашэнне аб пачатку расследавання было 
прынята ў адказ на паведамленні міжнародных прафсаюзных арганізацый аб 
«сістэматычных і сур’ёзных парушэннях свабоды асацыяцый у Беларусі»3. 
Па звестках ЕС, аб’ём гадавога экспарту Беларусі ў краіны Еўрасаюза 
складаў 587 млн еўра, з іх 190 млн – гандаль з прэферэнцыямі. Калі б Бе-
ларусь пазбавілася дадзеных прэферэнцый, яе страты склалі б прыкладна 
100 млн еўра4. Увогуле, перад гэтым ЕС прымяняў эканамічныя санкцыі су-
праць М’янмы ў 1997 г. з-за выкарыстання ёю дзіцячай працы.

На фоне адсутнасці кантактаў з афіцыйнай беларускай уладай вышэй-
шыя чыноўнікі ЕС, адыходзячы ад прынятай дыпламатычнай практыкі, 
пачалі праводзіць сустрэчы з прадстаўнікамі апазіцыі. 25–26 мая 2004 г. у 
штаб-кватэры Еўрапейскага саюза ў Бруселі адбылася сустрэча вярхоўнага 
прадстаўніка ЕС па пытаннях знешняй палітыкі і бяспекі Х. Саланы, камісара 
па пытаннях пашырэння ЕС Г. Ферхойгена, дзяржаўнага міністра па пытаннях 
міжнароднага супрацоўніцтва і праў чалавека Ірландыі, якая старшынствавала 
ў ЕС, Т. Кіта, генеральнага дырэктара Еўрапейскай камісіі па праблемах па-
шырэння ЕС Э. Ландабуру і іншых прадстаўнікоў ЕС з дэлегацыяй беларус-
кай апазіцыі, у склад якой уваходзілі прадстаўнікі «пяцёркі плюс», дэпутац-
кай групы «Рэспубліка» і іншыя палітыкі. Падкрэслівалася, што Еўрапейская 

1 Заявление для прессы совместной делегации Европейского Союза и США.
2 Стивен Пайфер: «Санкции будут направлены против белорусской власти, а не 

против народа» // Нар. воля. 2004. 20 сак. С. 1.
3 Данейко Е. Белоруссия может лишиться льгот на торговлю с Евросоюзом // Из-

вестия. 2004. 5 марта.
4 Пульша С. Беларуси грозит участь Мьянмы // Нар. воля. 2004. 10 сак. С. 1.
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камісія не практыкуе сустрэч з апазіцыяй, але беларускі выпадак – выклю-
чэнне, якое павінна паказаць, што ЕС разглядае Беларусь як перспектыўную 
для дэмакратыі краіну. 

Х. Салана заявіў, што ЕС «зацікаўлены ў спыненні палітыкі ізаляцыі 
Беларусі і яе далучэнні да астатніх краін Еўропы праз плённае і шчыльнае 
супрацоўніцтва». Даволі катэгарычна на сустрэчы выказаўся Т. Кіт: «Мы не 
жадаем супрацоўнічаць з вашым урадам, але гэта тычыцца толькі беларускіх 
улад, а не беларускага народа». Прадстаўнікі апазіцыі ўзнялі пытанне аб 
уступленні Беларусі ў ЕС, хадайнічалі аб спрашчэнні працэдуры выдачы віз 
для беларускіх грамадзян, асабліва для моладзі1.

Цікавае, неардынарнае меркаванне ў пытанні аб значэнні апазіцыі і ролі 
Еўропы ў стварэнні так званай «кіруемай апазіцыі» выказаў лідар КХП-БНФ 
З. Пазняк. Ён лічыў, што «кіруемая апазіцыя», прадстаўленая «пяцёркай 
плюс» і іншымі палітычнымі і грамадскімі коламі ліберальна-дэмакратычнай 
арыентацыі, створана ў Беларусі ў асноўным знешнімі сіламі па сумеснай 
праграме мінскай місіі АБСЕ і КДБ. «Кіруемая апазіцыя», па яго словах, 
гэта не адраджэнцкая апазіцыя. Яна была задумана насуперак беларуска-
му нацыянальна-дэмакратычнаму руху і як разбуральнік ініцыятывы КХП-
БНФ. На думку З. Пазняка, Германія мела свой інтарэс у легалізацыі рэ-
жыму Лукашэнкі і ўплывала на яго такім чынам, каб здаць Беларусь Расіі 
для змяншэння транзітнай прасторы для зручнага вырашэння пытання з 
Калінінградскай вобласцю. «Мой шматгадовы палітычны вопыт на Захадзе 
пераконвае, што шмат якіх еўрапалітыкаў з АБСЕ і ЕС (асабліва нямецкіх) 
нашы беларускія праблемы, лёс нашай незалежнасці, беларускай мовы, бе-
ларускай культуры, беларускай эканомікі, фінансаў, а зрэшты, і лёс беларус-
кай дэмакратыі зусім не цікавіць. Іх цікавяць толькі свае палітычныя ды 
эканамічныя інтарэсы ў Беларусі і ў сувязі з гэтым – свае ліберальныя паняцці 
аб дэмакратыі як сродку забеспячэння інтарэсаў», – пісаў лідар КХП-БНФ у 
артыкуле «Байкот», надрукаваным у лютым 2004 г.2

Амаль адначасова з артыкулам аб Беларусі выступіў былы прэзідэнт Чэхіі 
В. Гавел. Свой артыкул ён напісаў з нагоды ўваходжання васьмі краін было-
га сацыялістычнага блока ў ЕС, у выніку чаго Беларусь станавілася ўсходнім 
суседам Еўрапейскага саюза. В. Гавел прапанаваў новую стратэгію адносін 
Захада з Беларуссю. Яе сутнасць заключалася ў тым, каб пайсці насустрач 
тым сілам у Беларусі, якія імкнуліся да супрацоўніцтва з Еўропай. Ён меў на 
ўвазе дэмакратычную апазіцыю, незалежныя ініцыятывы, студэнтаў і гра-
мадзян, для якіх дэмакратычная Беларусь з’яўляецца еўрапейскай Беларуссю.

1 Светлов М. Исключительный случай. Евросоюз не практикует встреч с оппо-
зицией какой-либо страны, но белорусская была принята на самом высоком уровне // 
Нар. воля. 2004. 29 мая. С. 1.

2 Пазняк З. Байкот // Нар. воля. 2004. 11 лют. С. 1.



211

Уплыў чынніка беларуска-расійскіх адносін на развіццё беларуска-
еўрапейскіх адносін. Узгадаем, як Еўрапейскі саюз рэагаваў на беларуска-
расійскую палітычную інтэграцыю, у прыватнасці на падпісанне ў красавіку 
1997 г. Дагавора аб Саюзе Беларусі і Расіі. Яўная незадаволенасць стварэн-
нем Саюза прагучала ў рэзалюцыі Еўрапарламента ад 10 красавіка 1997 г. 
Ён выказаў сумненні ў легітымнасці расійска-беларускага саюза, бо нель-
га лічыць законным працэс, які адбываецца без удзелу дэмакратычна абра-
нага парламента і ва ўмовах жорсткіх рэпрэсій супраць усялякай апазіцыі. 
Еўрапарламент заклікаў адкласці ратыфікацыю Дагавора да фарміравання 
дэмакратычных інстытутаў у Беларусі і даў зразумець Маскве, што калі 
яна не прыслухаецца да яго рэкамендацый, то могуць быць перагледжаны 
ўмовы супрацоўніцтва паміж Еўрапейскім саюзам і Расіяй1. Такім чынам, 
ужо на ранніх стадыях беларуска-расійскага збліжэння Захад у асобе ЕС пачаў 
выкарыстоўваць ціск на Расію, каб яна, у сваю чаргу, уздзейнічала на бела-
рускае кіраўніцтва. 

У пачатку 2004 г. чыннік беларуска-расійскіх адносін праявіў сябе зусім 
па-іншаму ў рэгіянальным кантэксце. Маецца на ўвазе міжнародны аспект 
газавага канфлікту паміж Беларуссю і Расіяй, які выбухнуў у лютым 2004 г. 
Звяртае на сябе ўвагу той факт, што бакі імкнуліся перакласці адказнасць за 
зрыў паставак газу замежным спажыўцам адзін на аднаго. Так, у паведамленні 
расійскага «Газпрама» гаварылася, што «адказнасць за парушэнне дагаворных 
абавязацельстваў ААТ “Газпрам” перад замежнымі спажыўцамі расійскага 
газу цалкам кладзецца на беларускі бок». «Белтрансгаз» жа заявіў, што 
беларускі бок «не нясе адказнасці за транзіт расійскага газу праз тэрыторыю 
Беларусі». Нагадаем, што праз Беларусь газам забяспечваліся Літва, часткова 
Польшча, Калінінградская вобласць РФ, Германія. З-за канфлікту газ у Літву 
і Польшчу пастаўляўся праз Украіну.

«Газпрам» зрабіў папярэджанне ў сувязі з магчымымі дзеяннямі беларус-
кага боку па несанкцыянаваным адборы газу, які ішоў транзітам у Польшчу 
і Германію, паколькі гэта абярнулася каласальным скандалам міжнароднага 
маштабу з непрадказальнымі для Беларусі наступствамі2. Такім чынам, Бе-
ларусь прадстаўлялася «Газпрамам» у газавым канфлікце як віноўнік у 
невыкананні абавязацельстваў расійскай кампаніі перад Захадам. У зая-
ве прэс-сакратара беларускага МЗС, якая была зроблена ў адказ на заяву 
прадстаўніка расійскага знешнепалітычнага ведамства, таксама звярталася 
ўвага на міжнародны аспект газавага канфлікту. У ёй гаварылася, што дзеянні 
Расіі не адпавядаюць Мемарандуму аб гарантыях бяспекі, падпісанаму на 

1 Европейский союз: факты и комментарии. Вып. 9 : апрель – июнь 1997 г. / под 
ред. Ю. А. Борко, В. В. Журкина, В. Г. Шемятенкова [Электронны рэсурс] // EDC-AES. 
URL: http://edc-aes.ru/ru/union/arhive/vipusk_9 (дата звароту: 03.08.2017).

2 Зайцев А. «Газпром» толкает Беларусь в эпицентр международного скандала // 
Нар. воля. 2004. 20 лют. С. 1.
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вышэйшым узроўні ў снежні 1994 г. у Будапешце Расіяй, Беларуссю, ЗША і 
Вялікабрытаніяй1.

Пасля газавай блакады Беларусі расійскі ўрад паспяшаўся супакоіць 
еўрапейскіх партнёраў «Газпрама», што зрыву газавых паставак больш не 
будзе. Каб пазбегнуць невыканання сваіх экспартных абавязацельстваў, «Газ-
прам» прапрацоўваў варыянт будаўніцтва Паўночна-Еўрапейскага газаправо-
да па дне Балтыйскага мора ўзамен транзіту газу па беларускай тэрыторыі. 
З 1 сакавіка 2004 г. расійская газавая кампанія «Транснафта» павялічыла 
магутнасць Балтыйскай трубаправоднай сістэмы (БТС), якая па сутнасці 
з’яўляецца альтэрнатывай беларускай нафтавай трубе2. 

Планы расійскіх кампаній падтрымаў прэзідэнт У. Пуцін у штогадовым 
пасланні Федэральнаму Сходу РФ (май 2004 г.). Ён выказаўся за неабходнасць 
развіцця расійскай газатранспартнай сістэмы і падкрэсліў, што найважней-
шым для Расіі з’яўляецца будаўніцтва Паўночна-Еўрапейскага газаправода, 
які дазволіць дыверсіфікаваць экспартныя патокі і наўпрост звяжа сеткі Расіі і 
краін Балтыйскага рэгіёна з агульнаеўрапейскай газавай сеткай. Такім чынам, 
Масква імкнулася аслабіць залежнасць транзіту газу на Захад праз Беларусь3.

У лютым 2004 г. у расійскай і беларускай прэсе быў апублікаваны арты-
кул старшыні Савета па знешняй і абароннай палітыцы Расійскай Федэрацыі 
С. Караганава «Россия и Беларусь: развенчание мифов», у якім уплывовы 
аналітык пісаў аб «дэградацыі расійска-беларускіх адносін». Ён лічыў, што 
прыйшоў час разбурыць уяўленні і міфы недалёкага мінулага аб сітуацыі ў 
Беларусі і Саюзнай дзяржаве. У прыватнасці, С. Караганаў сцвярджаў, што 
«праект стварэння Саюзнай дзяржавы даўно зайшоў у тупік». Ён прапанаваў 
адмовіцца ад міфаў і спрыяць стварэнню ўмоў для пераходу Беларусі да 
больш рацыянальнай унутранай і эканамічнай палітыкі. Расійскі эксперт, 
фактычна выступаючы ад імя ўрада Расіі, адзначаў: «Аднак мы не можам 
дазволіць, каб з-за нашых недапрацовак на заходніх межах Расіі ўтварылася 
крыніца нестабільнасці і дэградацыі. Гэта было б безадказна і з боку расійскіх 
інтарэсаў, і з боку сапраўды братэрскіх пачуццяў да беларус кага народа»4.

Змест і формы беларуска-расійскіх адносін змяніліся з прыходам да ўлады 
У. Пуціна. Аб гэтым, дарэчы, аўтар гаварыў на чацвёртым круглым стале ў 
студзені 2001 г.5 У перыяд другога прэзідэнцкага тэрміну У. Пуціна гэтыя 

1 Заява прэс-сакратара Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь // Звяз-
да. 2004. 21 лют. ; Знешняя палітыка Беларусі. Т. 9. С. 355–356.

2 Миненок Т. Рискуем остаться с пустыми трубами // Известия. 2004. 5 марта.
3 Петров С. Евросоюз, США, Китай… А где же Беларусь? // Нар. воля. 2004. 

3 чэрв. С. 1.
4 Караганов С. Россия и Беларусь: развенчание мифов // Нар. воля. 2004. 17 лют. С. 1.
5 Снапковский В. Е. Белорусско-российские отношения на рубеже столетий (ко-

нец 1999 – начало 2001 гг.) // Белорус. журн. междунар. права и междунар. отноше-
ний. 2001. № 2. С. 49–56 ; Яго ж. Белорусско-российская интеграция: международ-
ный контекст // Беларусь в мире. 2000. № 3–4. С. 40–44.
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адносіны набылі больш рацыянальны, прагматычны і тэхналагічны характар, 
падпарадкаваны расійскім інтарэсам. Змены ўнутранага зместу беларуска-
расійскіх адносін, скарачэнне іх яўна перабольшанага інтэграцыйнага зме-
сту і фактычна ўсяго праекта стварэння Саюзнай дзяржавы, выхад на першы 
план нацыянальных інтарэсаў (у тым ліку і для Беларусі) – усё гэта абумовіла 
змены міжнароднага кантэксту вакол адносін дзвюх дзяржаў. Паколькі ідэя 
стварэння Саюзнай дзяржавы, а таксама і пагроза страты Беларуссю свайго 
суверэнітэту адышла на другі план (хоць яе нельга лічыць поўнасцю выклю-
чанай), на першы план з пункту гледжання міжнароднага кантэксту вый шла 
задача ўнутраных змен у самой Беларусі. Адносна гэтага інтарэсы Захаду і 
Расіі ў той час яшчэ больш зблізіліся.

Развіццё адносін Беларусі з ЕС. Яны развіваліся ў неад’емнай сувязі з 
беларуска-расійскімі стасункамі і былі рэакцыяй на іх пагаршэнне і правал 
праекта стварэння Саюзнай дзяржавы. Вялікую ўвагу адносінам Беларусі з ЕС 
удзяліў прэзідэнт А. Лукашэнка ў штогадовым пасланні Нацыянальнаму схо-
ду, з якім выступіў 14 красавіка 2004 г. Па-першае, ён падкрэсліў гістарычную 
значнасць пашырэння ЕС, параўнаўшы гэту падзею з геапалітычнымі зрухамі 
канца 1980-х гг. Па-другое, працэс стварэння адзінай Еўропы быў ахарак-
тарызаваны як «справа складаная і супярэчлівая». Тут мелася на ўвазе 
негатыўная, на думку беларускага кіраўніка, з’ява, адметная для агульнай 
знешняй палітыкі краін – членаў ЕС: «У нацыянальных сталіцах унутры 
Еўрасаюза ўжо няма самастойнай палітыкі і самастойных рашэнняў (вы-
лучана ў тэксце паслання. – У. С.) прынцыповага характару, у тым ліку і ў 
адносінах да нашай краіны». Па-трэцяе, перад урадам была пастаўлена задача 
«сістэматычна прапрацаваць усе аспекты нашых узаемаадносін з ЕС, перш за 
ўсё эканамічных, і прапанаваць канкрэтны пералік мераў па забеспячэнні на-
цыянальных інтарэсаў. Напрацаваныя з Польшчай, краінамі Балтыі і іншымі 
новымі членамі ЕС эканамічныя, культурныя і іншыя сувязі трэба захоўваць 
і развіваць». Па-чацвёртае, была зроблена выснова аб тым, што Беларусь 
павінна мець з аб’яднанай Еўропай «не проста добрыя, а вельмі добрыя 
адносіны» (вылучана ў тэксце паслання. – У. С.)1.

У такім жа духу былі вытрыманы выказванні А. Лукашэнкі ў сувязі з 
прызначэннем У. Сянько паслом у Бельгіі і пастаянным прадстаўніком 
Беларусі пры еўрапейскіх арганізацыях і НАТА па сумяшчальніцтве, зробле-
ныя на тыдзень раней прэзідэнцкага паслання. Кіраўнік дзяржавы заявіў, што 
«Беларусь мае намер эфектыўна развіваць адносіны з еўрапейскімі краінамі і 
ўзмацняць гэты вектар сваёй знешняй палітыкі». Ён пацвердзіў правільнасць 
знешнепалітычнага курсу Беларусі ў адносінах з Захадам і выказаў на дзею, 

1 Пасланне Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А. Р. Лукашэнкі Нацыянальнаму сходу 
Рэспублікі Беларусь і беларускаму народу 14 красавіка 2004 г. // Звязда. 2004. 15 крас. ; 
Знешняя палітыка Беларусі. Т. 9. С. 367–368.
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што У. Сянько здолее паставіць «на патрэбныя рэйкі» супрацоўніцтва з 
еўрапейскімі краінамі і Еўропай увогуле1. 

Выказванні А. Лукашэнкі выклікалі ў некаторых расійскіх аналітыкаў 
апасенні, што Беларусь адварочваецца ад Расіі ў бок Захаду. Але іх беларускія 
калегі больш скептычна і спакойна ўспрынялі гэтыя заявы, адзначыўшы, 
што рэальных крокаў, каб пераламіць устойлівую тэндэнцыю ненармаль-
ных палітычных адносін з заходнімі дзяржавамі, беларускае кіраўніцтва не 
зрабіла. Дадзеныя адносіны заставаліся на ранейшым не здавальняючым або-
два бакі ўзроўні, і нейкіх значных рухаў у іх развіцці не прадбачылася.

Беларускае МЗС загадзя рыхтавалася да пашырэння ЕС і найбольш 
грунтоўна прапрацавала эканамічныя наступствы адпаведнага працэсу 
для Беларусі. Гэты момант адзначыў намеснік міністра замежных спраў 
А. Міхневіч на прэс-канферэнцыі ў красавіку ў сувязі з маючым адбыцца са-
мым значным пашырэннем Еўрапейскага саюза. Ён сказаў, што Беларусь вітае 
працэсы інтэграцыі ў Еўропе, паколькі гэта нясе ў сабе шмат пазітыўнага, 
бо наша краіна зможа больш актыўна карыстацца вопытам краін – удзельніц 
ЕС. Міхневіч звярнуў увагу на тое, што важным фактарам для ўсталявання 
добрасуседскіх адносін з’яўлялася пражыванне ў новых краінах Еўрапейскага 
саюза каля 700 тыс. беларусаў, большасць з якіх падтрымлівала сувязі з 
этнічнай радзімай. 

Беларускі дыпламат расказаў пра намаганні МЗС, накіраваныя на 
мінімізацыю верагодных праблем і выгады для Беларусі ад пашырэння ЕС. 
Паводле намесніка міністра, чакалася значнае паляпшэнне мытнага тарыфу ў 
гандлі з Еўрасаюзам, змяншэнне ў сярэднім прыкладна ўдвая мытных пошлін 
для беларускіх вытворцаў. Станоўчае сальда ў гандлі з ЕС, якое складала каля 
1 млрд дол., магло павялічыцца ў 2005 г. на 150–200 млн дол. Прагназавала-
ся, што некаторыя віды тавараў атрымаюць больш выгадны экспартны рэ-
жым (трактары, іншая сельскагаспадарчая тэхніка, нафтапрадукты, оптыка, 
хімічная прадукцыя). Чакалася, што беларуская сельскагаспадарчая прадук-
цыя будзе карыстацца попытам у краінах ЕС, бо яна экалагічна чыстая і больш 
натуральная, чым прадукты харчавання, што вырабляюцца ў Заходняй Еўропе 
для масавага спажыўца. Непрыемнасці звязваліся з аўтаматычным пашырэн-
нем антыдэмпінгавых мер са «старога» Еўрасаюза на яго новых членаў. Гэта 
тычылася квот на тэкстыль, продаж калійных угнаенняў. Неабходна было вы-
рашаць візавыя праблемы2. 

Беларусь прадпрымала значныя намаганні ў барацьбе з незаконнай 
міграцыяй і вырашэнні праблем бежанцаў, што мела непасрэднае значэнне 

1 Левшина И. Владимир Сенько переведет отношения Белоруссии с еврострукту-
рами на нужные рельсы // Известия. 2004. 9 апр.

2 Лахманенка Л. Што нас чакае пасля пашырэння ЕС? // Звязда. 2004. 16 крас.
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для спакойнага і стабільнага жыцця жыхароў краін ЕС. А. Лукашэнка ў час 
сустрэчы з генеральным дырэктарам Міжнароднай арганізацыі па міграцыі 
(МАМ) Б. Макінлі ў маі 2004 г. пацвердзіў гатоўнасць Беларусі па-ранейшаму 
спыняць незаконную міграцыю на шляху ў Заходнюю Еўропу і падкрэсліў, 
што наша краіна нясе асноўны цяжар па барацьбе з незаконнай міграцыяй у 
цэнтры Еўропы. Ён, у прыватнасці, сказаў: «Мы актыўна змагаемся з незакон-
най міграцыяй, асабліва якая накіроўваецца на Захад. Як Вы добра разумееце, 
мы не можам гэтага рабіць бясплатна. Спыненне нелегальнай міграцыі – гэта 
дзясяткі мільёнаў долараў. Таму мы хацелі б, каб і Міжнародная арганізацыя 
па міграцыі, і заходнееўрапейскія дзяржавы падключыліся да фінансавання 
гэтага працэсу. У адваротным выпадку – я адкрыта гавару – мы не зможам 
выконваць свае функцыі перад міжнародным супольніцтвам, паколькі ў нас 
на гэта проста няма сродкаў». Б. Макінлі пацвердзіў, што Беларусь з-за свай-
го важнага геапалітычнага становішча адыгрывае адну з ключавых роляў у 
процідзеянні нелегальнай міграцыі. З улікам новага пашырэння ЕС ён выказаў 
думку, што настаў час уключыць Беларусь у больш шырокі кантэкст кіравання 
міграцыйнымі працэсамі1.

Высновы

1. Унутрыпалітычнае становішча ў Беларусі (унутрыбеларускі чыннік), 
як і развіццё адносін Беларусі з Расіяй і аб’яднанай Еўропай (беларуска-
расійскі і беларуска-еўрапейскі чыннікі), у першай палове 2004 г. 
дэманстравалі дыя лектыку пастаянства і зменлівасці. У той час як палітычнае 
становішча ў Беларусі і сутнасць «беларускага пытання» як еўрапейскай пра-
блемы заставаліся ў прынцыповых рысах нязменнымі, пэўныя, нават знач-
ныя змены адбываліся ў беларуска-расійскім і беларуска-еўрапейскім кантэк-
стах. У адносінах з Расіяй фактычна збанкрутаваў праект стварэння Саюзнай 
дзяржавы, адбылася «газавая вайна». Тэндэнцыі развіцця беларуска-расійскіх 
адносін ішлі ў напрамку ператварэння іх у нармальныя, добрасуседскія сувязі 
дзвюх суверэнных і незалежных дзяржаў. Хоць нельга было цалкам выклю-
чыць і адваротнага сцэнарыя іх развіцця, які мог прывесці да інкарпарацыі 
Беларусі ў склад Расіі. 

2. У першай палове 2004 г. яшчэ больш выразна выявіліся новыя мо-
манты ў адносінах Беларусі з ЕС. Як адзначалася, яны былі выкліканы 
галоўным чынам рэакцыяй афіцыйнага Мінска на пагаршэнне беларуска-
расійскіх стасункаў. Няўдачы з інтэграцыяй на Усходзе выклікалі натураль-

1 Астоўскі М. Аляксандр Лукашэнка пацвердзіў гатоўнасць Беларусі па-
ранейшаму спыняць незаконную міграцыю на шляху ў Заходнюю Еўропу? // Звязда. 
2004. 27 мая ; Знешняя палітыка Беларусі. Т. 9. С. 383–385.
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нае жаданне палепшыць адносіны з заходнімі суседзямі, што неаднойчы дэ-
манстравалася на вышэйшым узроўні. Але акрамя дынамічнага росту гандлю 
з краінамі ЕС, іншых значных перамен, асабліва ў палітычнай сферы, не 
назіралася. Беларускі кіраўнік не збіраўся змяняць сваю ўнутраную палітыку 
і палітычную сістэму ў краіне, што з’яўлялася галоўнай умовай Захаду для 
паляпшэння адносін з Беларуссю.

4.3. Палітычны і дыпламатычны крызіс 2005 г.

Прычыны крызісу. Першую спробу асэнсаваць палітычны крызіс 
паміж Беларуссю і Польшчай, які выбухнуў у 2005 г., у беларускай наву-
ковай літаратуры зрабіў аўтар у артыкуле, што выйшаў у апублікаваным 
Інстытутам міжнародных даследаванняў Вроцлаўскага ўніверсітэта выданні 
сумесных прац польскіх і беларускіх вучоных1. У аснову артыкула лёг да-
клад на канферэнцыі ва Вроцлаве (канец 2005 г.), калі канфлікт вакол Саю-
за палякаў на Беларусі (СПБ) больш-менш супакоіўся, але ў яго сапраўдных 
прычынах разабрацца было цяжка. Таму наша публікацыя мела характар хут-
чэй больш схематычнага агляду падзей, чым глыбокага аналізу іх кантэксту, 
прычын, метадаў дзеяння кіруючых колаў абедзвюх уцягнутых у канфран-
тацыю дзяржаў. Несумненна і тое, што беларускія даследчыкі ўнутранай 
і знешняй палітыкі мелі і маюць значна больш абмежаваныя магчымасці 
аб’ектыўнага адлюстравання палітычнай рэчаіснасці сваёй дзяржавы, чым 
іх заходнія, у тым ліку польскія, калегі.

Рэакцыя польскіх палітолагаў на падзеі 2005 г., якія яны называюць 
канфліктам вакол СПБ, была больш разгорнутай і маштабнай, што ў прын-
цыпе і чакалася, паколькі дзеянні беларускіх улад выклікалі ў Польшчы хвалю 
пратэстаў і атрымалі шырокі грамадска-палітычны рэзананс. Польскія аўтары 
ў сваіх публікацыях глыбей зазірнулі ў перадумовы і прычыны крызіснага 
абвастрэння адносін паміж Мінскам і Варшавай, механізмы разгортвання 
канфлікту, шырэй раскрылі ўнутрыпалітычны і міжнародны кантэкст паводзін 
правячых рэжымаў у абедзвюх краінах2. Адна з лепшых публікацый на гэту 
тэму – артыкул вроцлаўскага даследчыка Р. Фокса, які стаў рэакцыяй на 

1 Снапкоўскі У. Аб беларуска-польскім палітычным крызісе 2005 г. // Polska –
Białoruś. Wybrane aspekty polityczne i gospodarcze / pod red. M. S. Wolańskiego i 
G. Tokarza. Toruń, 2007. S. 154–168.

2 Eberhardt A. Polska a konflikt wokół Związku Polaków na Białorusi // Rocznik 
Polskiej Polityki Zagranicznej. 2006 / red.: R. Kuzniar [i in.]. Warszawa, 2006. S. 258–
266 ; Fedorowicz K. Op. cit. S. 276–292 ; Mazurek K. Konflikt wokół Związku Polaków na 
Białorusi // Stosunki polsko-białoruskie. T. 2 : Społeczeństwo i polityka. S. 95–104.
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наш артыкул1. Змешчаныя ў адной кнізе матэрыялы беларускага і польска-
га аўтараў аб вострай міжнароднай палітычнай праблеме не супярэчаць, а 
дапаўняюць і развіваюць думкі, палажэнні і высновы адзін аднаго.

Прычынай канфлікту (а ў шырэйшым плане – крызісу і абвастрэнняў 
адносін паміж Беларуссю і Польшчай) з’яўлялася розніца ў сацыяльна-
палітычных і ідэалагічных сістэмах дзвюх суседніх дзяржаў, паміж якімі 
ўзрасталі супярэчнасці, што раней ці пазней павінны былі прывесці да 
канфрантацыі. Польская сістэма дзяржаўнага кіравання, што адносіцца да 
парламентарна-кабінетнага тыпу, моцна адрозніваецца ад «суперпрэзідэнцкай 
рэспублікі», якая ўсталявалася ў Беларусі паводле новай канстытуцыі, прыня-
тай на лістападаўскім рэферэндуме 1996 г.2 У польскай3 і незалежнай беларус-
кай паліталогіі4 існуе кансэнсус адносна таго, што ў краіне створана мадэль 
моцнай прэзідэнцкай улады (вертыкалі), якая падпарадкавала сабе астатнія 
галіны ўлады. Паводле канонаў палітычнай тэорыі і практыкі, такі тып улады 
імкнецца да самазахавання і прадпрымае ў гэтых мэтах адпаведныя дзеянні.

Яшчэ адной прычынай крызісу можна лічыць «каляровыя рэвалюцыі» 
ў Грузіі, Украіне і Кыргызстане (2003–2005), якія прывялі да змены ўлады 
ў гэтых краінах. Поспех «каляровай рэвалюцыі» ва Украіне, дасягнуты пры 
актыўным удзеле польскіх палітычных колаў і няўрадавых арганізацый, 
закрануў за жывое не толькі прэзідэнта Расіі У. Пуціна, але і А. Лукашэнку. 
Падчас першага ўкраінскага Майдана быў прадэманстраваны значны патэн-
цыял польскай палітыкі, які ўтрымліваў пагрозу для беларускіх улад5. Акра-
мя таго, у заходніх СМІ і ў колах беларускай апазіцыі пачалі гучаць галасы, 
што наступны Майдан можа адбыцца ў Мінску.

Сітуацыю вакол польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі і СПБ 
абвастрыў пачатак перадвыбарчай прэзідэнцкай кампаніі і намер А. Лукашэнкі 
выйсці на трэці тэрмін прэзідэнцтва, тым больш што рэферэндум 2004 г. 
зняў абмежаванні для яго выбірацца на наступныя тэрміны. Для атрыман-
ня поспеху на выбарах прэзідэнцкая вертыкаль павінна была не дапусціць 
паўтарэння кіеўскага Майдана ў Мінску і максімальна абмежаваць дзейнасць 
няўрадавых арганізацый і неафіцыйных грамадска-палітычных рухаў. Най-

1 Foks R. Konflikt białorusko-polski: 11 marca – 24 sierpnia 2005 // Polska – Białoruś.
Wybrane aspekty... S. 169–187.

2 Habowski M. Systemy rządów Polski i Białorusi. Próba porównania // Polska – 
Białoruś. Wybrane aspekty... S. 9–53.

3 Grylak B., Michalczyk M. System polityczny na Białorusi // Systemy polityczne państw 
Europy Środkowej i Wschodniej / red.: W. Sokół, M. Żmigrodzki. Lublin, 2005. S. 139–
144 ; Winnicki Z. J. Ideologia państwowa Republiki Białoruś – teoria i praktyka projektu. 
Analіza politologiczna. Wrocław, 2013. S. 114–115, 119–120.

4 Usov P. Powstanie, konsolidacja i funkcjonowanie reżуmu neoautorytarnego na 
Białorusi. Warszawa, 2014.

5 Foks R. Op. cit. S. 170.
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больш верагодным праціўнікам магла выступіць Польшча, якая мела маг-
чымасць, на думку беларускіх улад1, уздзейнічаць на сітуацыю праз СПБ. 
Наяўнасць такой вялікай (каля 22 тыс. чалавек) арганізацыі этнічнага харак-
тару з дэмакратычнымі працэдурамі дзейнасці, напэўна, стварала ва ўлады па-
чуццё пагрозы2. Гэта пачуццё ўзрасло пасля нечаканай змены ў кіраўніцтве 
СПБ, а выбар А. Борыс яго старшынёй стаў разглядацца як страта кантролю 
над арганізацыяй. Наступныя дзеянні ўлад былі накіраваны на аднаўленне 
кантролю над Саюзам і перафарматаванне яго дзейнасці.

Канфлікт вакол СПБ і пазіцыя беларускіх улад. Замарожаны стан 
беларуска-польскіх дзяржаўна-палітычных адносін, які цягнуўся з 1997 г., у 
2005 г. перарваўся вострым палітычным і дыпламатычным крызісам. Яго пры-
чынай з’явілася сітуацыя вакол Саюза палякаў на Беларусі, дакладней вакол 
рашэнняў VІ з’езда гэтай грамадскай арганізацыі, які адбыўся 12–13 сакавіка 
2005 г. На з’ездзе было абрана новае праўленне СПБ на чале са старшынёй 
Анжалікай Борыс. Аднак беларускія ўлады, якія выказаліся ў падтрымку 
ранейшага старшыні Тадэвуша Кручкоўскага, лаяльнага да ўлад, палічылі 
гэта рашэнне незаконным. Афіцыйная Варшава, наадварот, пры знала новае 
кіраўніцтва Саюза і заявіла аб гатоўнасці падтрымліваць сувязі толькі з ім. 
Нарастанне крызісу вакол СПБ адбывалася паралельна з узаемнай высыл-
кай дыпламатаў з Мінска і Варшавы, якія абвінавачваліся ў дзейнасці, несу-
мяшчальнай са статусам дыпламатычнага работніка. Адлік «дыпламатычнай 
вайны» паміж Мінскам і Варшавай можна весці з заявы беларускага МЗС ад 
22 ліпеня. Яна пачыналася з наступных слоў: «Дзеянні, якія прадпрымаюцца 
ў апошні перыяд польскім бокам, сведчаць аб свядомым правядзенні Поль-
шчай лініі, накіраванай на згортванне беларуска-польскіх адносін. Штучна 
распальваемая сітуацыя вакол “Саюза палякаў на Беларусі” – гэта толькі част-
ка паслядоўна негатыўных намаганняў польскага боку»3. У заяве гаварыла-
ся аб тым, што польскі бок зрабіў цэлы шэраг крокаў у галіне двухбаковага 
супрацоўніцтва, якія нанеслі шкоду кантактам паміж людзьмі, інтарэсам бела-
рускай меншасці ў Польшчы і грамадзян Беларусі польскай нацыянальнасці. 
Але прыкладаў канкрэтных дзеянняў польскіх улад, накіраваных на згорт-
ванне беларуска-польскіх адносін, МЗС не падало. Падобны курс польскага 
боку сведчыў «ці аб скажоным разуменні ім сваёй ролі новага члена ЕС, ці аб 
несамастойнасці яго знешняй палітыкі». 

У заяве МЗС гучала цвёрдае перакананне, што сітуацыя вакол гэтага бела-
рускага грамадскага аб’яднання вырашыцца ў адпаведнасці з заканадаўствам 
Рэспублікі Беларусь. Заяўлялася, што спробы паўплываць на яе звонку бу-

1 На нашу думку, пагрозы, што зыходзілі ад польскай нацыянальнай меншасці і 
СПБ, былі значна перабольшаны беларускімі ўладамі.

2 Eberhardt A. Op cit. S. 266 ; Foks R. Op. cit. S. 172.
3 Заява Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь ад 22 ліпеня 2005 г. 

[Электронны рэсурс]. URL: www.mfa.gov.by (дата звароту: 03.08.2017). 
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дуць разглядацца як умяшанне ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржа-
вы. Звярталася ўвага на тое, што ініцыятарам перагавораў па ўрэгуляванні і 
нармалізацыі адносін быў беларускі бок, які прапанаваў такі варыянт урэгу-
лявання, што дазваляў польскаму боку ўдзельнічаць у вырашэнні лёсу СПБ. 
На заканчэнне запэўнівалася, што Рэспубліка Беларусь «заўсёды выступала 
і выступае за развіццё ўзаемавыгаднага і добрасуседскага супрацоўніцтва з 
Рэспублікай Польшча».

Разгар беларуска-польскага дыпламатычнага крызісу прыйшоўся на 
ліпень і жнівень. У гэты час неаднаразова з заявамі, каментарыямі і адказамі 
на пытанні журналістаў выступала начальнік аддзела прэс-службы МЗС 
Рэспублікі Беларусь Марыя Ваньшына. 22 ліпеня, калі была апублікавана 
вышэйцытаваная заява МЗС Рэспублікі Беларусь, М. Ваньшына адказа-
ла на пытанні Беларускага тэлеграфнага агенцтва (БЕЛТА) «у сувязі з 
неканструктыўнымі дзеяннямі польскага боку, якія ўскладняюць беларуска-
польскія адносіны»1. У адказ на пытанне: «Як можна ацаніць разгорнутую 
польскім бокам беспрэцэдэнтную антыбеларускую кампанію?» – яна сказа-
ла, што польскі бок свядома выбраў канфлікт у СПБ у якасці штучнай наго-
ды для аказання прамога ўціску на Беларусь і прадмета палітычных гульняў 
і перадвыбарчай барацьбы ў самой Польшчы, зрабіўшы такім чынам поль-
скую меншасць у Беларусі аб’ектам уласных перадвыбарчых маніпуляцый.

М. Ваньшына пералічыла некаторыя дзеянні беларускага боку, накіраваныя 
на ўрэгуляванне сітуацыі: перагаворы на ўзроўні кіраўнікоў саветаў бяспекі 
абедзвюх дзяржаў, беларускую прапанову ад 8 ліпеня аб удзеле Польшчы ў 
вырашэнні лёсу СПБ. Аднак гэтыя дамоўленасці былі парушаны польскім бо-
кам літаральна праз тыдзень – 15 ліпеня, калі з Варшавы быў выдвараны чар-
говы беларускі дыпламат. У адказе на пытанне аб так званай «міжнароднай 
практыцы ўзаемных выдварэнняў дыпламатаў» падкрэслівалася, што Беларусь 
будзе працягваць дзейнічаць у адпаведнасці з гэтай практыкай.

Прадстаўнік беларускага МЗС адзначыла, што з боку польскіх улад і 
СМІ пастаянным нападкам падвяргаюцца беларускі штотыднёвік «Ніва», 
штомесячнік «Часопіс», ліцэі з беларускай мовай навучання ў гарадах 
Гайнаўка і Бельск Падляскі, кіраўніцтва Беларускага грамадска-культурна-
га таварыства ў Польшчы і польскія дэпутаты беларускага паходжання «за 
нармальныя адносіны да афіцыйнага Мінску». Як дзеянні, што супярэчаць 
прынцыпам беларуска-польскага Дагавора аб добрасуседстве і дружалюбным 
супрацоўніцтве, былі названы такія акцыі польскага боку, як адмена Дзён бе-

1 Адказы начальніка аддзела прэс-службы МЗС Беларусі Марыі Ваньшынай на 
пытанні агенцтва БЕЛТА ў сувязі з неканструктыўнымі дзеяннямі польскага боку, 
якія ўскладняюць беларуска-польскія адносіны, ад 22 ліпеня 2005 г. [Электронны рэ-
сурс]. URL: www.mfa.gov.by (дата звароту: 03.08.2017) ; Знешняя палітыка Беларусі. 
Т. 9. С. 528–529.
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ларускай культуры ў Польшчы, байкот Нацыянальнай выстаўкі Беларусі ў 
Польшчы, зацягванне падпісання пагадненняў аб супрацоўніцтве ў надзвы-
чайных сітуацыях, ахове навакольнага асяроддзя, узаемадзеянні на сумес-
най мяжы, ухіленне ад увядзення шматгадовых шматразовых бясплатных віз 
жыхарам прыгранічных раёнаў абедзвюх краін, зрыў правядзення сустрэчы 
маршалкаў ваяводстваў Польшчы з кіраўнікамі абласцей Беларусі па пытан-
нях развіцця рэгіянальнага і трансгранічнага супрацоўніцтва, кансультацый 
на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных спраў па праблематыцы нацыя-
нальных меншасцей. Прадстаўнік МЗС Беларусі выказала надзею, што ў дзе-
яннях польскага боку возьмуць верх розум і мудрасць, а інтарэсы народа ста-
нуць важнейшымі за інтарэсы кан’юнктуры1. 

2 жніўня М. Ваньшына адказала на пытанне агенцтва БЕЛТА ў сувязі 
з выказваннямі віцэ-маршала Сейма Польшчы Д. Туска, які па вяртанні з 
Гродна зрабіў шэраг заяў, што былі расцэнены беларускім бокам як «пра-
мое ўмяшанне ва ўнутраныя справы суверэннай дзяржавы». Прадстаўнік бе-
ларускага МЗС папярэдзіла, што падобныя паездкі, якія распальваюць на-
цыянальную розніцу, будуць рашуча спыняцца ў адпаведнасці з нормамі 
міжнароднага права і нацыянальным заканадаўствам. М. Ваньшына задава-
ла пытанне, наколькі аб парушэнні праў польскай нацыянальнай меншасці ў 
Беларусі можа разважаць Д. Туск, лідар партыі «Грамадзянская платформа», 
якая блакіравала прыняцце закона Польшчы аб нацыянальных і этнічных мен-
шасцях, падкрэсліваючы, што праект гэтага закона разглядаўся польскім пар-
ламентам на працягу 11 гадоў і быў прыняты толькі ў пачатку 2005 г.2 

3 жніўня прэс-служба МЗС Беларусі адказала на заяву Еўрапейскага са-
юза і ЗША аб прыцясненнях няўрадавых арганізацый у нашай краіне. МЗС 
Беларусі ахарактарызавала падобныя заявы як «абсалютна надуманыя», якія 
адлюстроўваюць палітыку падвойных стандартаў ЕС і ЗША адносна Беларусі. 
Падкрэслівалася, што ў Беларусі не існуе праблемы з нацыянальнымі 
меншасцямі і выкананнем міжнародных абавязацельстваў у гэтай галіне3.

5 жніўня 2005 г. намеснік міністра замежных спраў Рэспублікі Беларусь 
Аляксандр Міхневіч правёў сустрэчу з беларускімі і польскімі журналістамі 
па пытаннях беларуска-польскіх адносін, стэнаграма якой была размеш-
чана на сайце беларускага МЗС. У параўнанні з ранейшымі выказваннямі 
прадстаўнікоў нашага знешнепалітычнага ведамства А. Міхневіч больш 

1 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 9. С. 529–530.
2 Ответ начальника отдела пресс-службы МИД Беларуси Марии Ваньшиной на во-

прос агентства БЕЛТА в связи с высказываниями вице-маршала Сейма Польши Д. Туска 
от 02.08.2005 г. [Электронны рэсурс]. URL: www.mfa.gov.by (дата звароту: 03.08.2017). 

3 Заявление пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Беларусь 
от 03.08.2005 г. [Электронны рэсурс]. URL: www.mfa.gov.by (дата звароту: 03.08.2017) ; 
Знешняя палітыка Беларусі. Т. 9. С. 530–531.
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стрымана і спакойна ацаніў канфлікт, як і ўвогуле тагачасны стан беларуска-
польскіх адносін. Ён адзначыў: «...у нас у апошнія гады існавалі даволі скла-
даныя адносіны з гэтай суседняй краінай. Аднак мы заўсёды паважалі вы-
бар Польшчы, у прыватнасці яе інтэграцыю ў Еўрапейскі саюз, і заўсёды 
імкнуліся да ўзаемавыгаднага прагматычнага добрасуседскага супрацоўніцтва 
з гэтай краінай»1. Паводле яго слоў, Беларусь ніколі не імкнулася стварыць 
канфліктную сітуацыю з Польшчай і не мела такіх намераў.

Было сказана, што ў Беларусі пражывае амаль 400 тыс. палякаў, якія склада-
юць трэцюю па колькасці нацыянальную супольнасць пасля беларусаў і рускіх. 
З іх 3–5 тыс. чал. аб’яднаны ў Саюз палякаў на Беларусі з кіраўніцтвам каля 
10 чал. Падкрэслівалася, што канфлікт адбыўся не ў польскай дыяспары, не ў 
СПБ, а ў яго кіраўніцтве. Прычыны канфлікту чыноўнік звязаў з доступам да 
матэрыяльнай дапамогі і сродкаў, якія праходзілі праз гэту арганізацыю. У ба-
рацьбе за прывілеі ўзнік канфлікт паміж вельмі малой групай беларускіх гра-
мадзян польскага паходжання, якія прэтэндавалі на месца ў кіраўніцтве СПБ. 
У выніку з’езд, які прайшоў 12–13 сакавіка 2005 г., быў праведзены з вельмі 
грубымі парушэннямі працэдуры, прадугледжанай Статутам Саюза палякаў 
і беларускім заканадаўствам. Гэта дало падставу для Міністэрства юстыцыі 
прыняць рашэнне аб неправамоцнасці з’езда і нелігітымнасці кіраўніцтва 
арганізацыі, абранага на з’ездзе. Развіваючы тэзіс аб тым, што прыватны 
канфлікт стаў вынікам дзейнасці новага кіраўніцтва СПБ, намеснік міністра 
замежных спраў спаслаўся на тое, што ва ўсіх беларуска-польскіх кансультацы-
ях па лініі МЗС, у шмат з якіх ён асабіста прымаў удзел, праблема нацыяналь-
ных меншасцей на міждзяржаўным узроўні не ўзнікала. Ён таксама цытаваў 
шэраг кандыдатаў у прэзідэнты Польшчы, якія канстатавалі, што польская мен-
шасць ніколі не прыцяснялася ў Беларусі2. 

Падсумоўваючы прычыны канфлікту ў кіраўніцтве СПБ, А. Міхневіч 
падкрэсліў, што гэта «толькі зачэпка для таго, каб раскачаць беларус-
кую лодку і справакаваць нацыянальны канфлікт». Беларускі дыпламат 
выказаў упэўненасць, што ў бліжэйшы час сітуацыя ў СПБ нармалізуецца, 
і заклікаў сваіх калег у Польшчы не губляць дарма час, энергію, грошы, а 
засяродзіцца на сапраўды важных пытаннях двухбаковых адносін, якія неад-
наразова ініцыявала Беларусь. Сярод іх былі названы праблемы эканамічнага, 
трансгранічнага супрацоўніцтва, візавыя і экалагічныя пытанні, правядзенне 
Дзён культуры і інш.3

1 Стенограмма встречи заместителя Министра иностранных дел Республики Беларусь 
Александра Михневича с белорусскими и польскими журналистами по вопросу белорус-
ско-польских отношений, состоявшейся в МИДе 5 августа 2005 г. [Электронны рэсурс]. 
URL: www.mfa.gov.by (дата звароту: 03.08.2017) ; Знешняя палітыка Беларусі. Т. 9. С. 531.

2 Знешняя палітыка Беларусі. Т. 9. С. 531–533.
3 Там жа. С. 534–535.
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Рэакцыя Варшавы. 28 ліпеня 2005 г. Міністэрства замежных спраў 
Польшчы выступіла з рэзка крытычнай разгорнутай заявай, дзе гавары-
лася: «У польска-беларускіх адносінах наспеў сур’ёзны крызіс. Ён стаў 
вынікам дзеянняў, што былі прадпрыняты беларускімі ўладамі супраць 
Саюза палякаў на Беларусі – самай вялікай грамадскай арганізацыі, якая 
прадстаўляе інтарэсы польскай грамадскасці Беларусі»1. Польскае МЗС 
дало зусім іншае тлумачэнне прычын крызісу, падкрэсліўшы, што ён быў 
выкліканы не праблемамі ці складанасцямі, якія ўзніклі ў двухбаковых ста-
сунках, а дзеяннямі беларускіх улад у дачыненні да ўласных грамадзян. Заява 
рашуча асуджала пазіцыю ўлад Беларусі адносна СПБ і яго кіраўніцтва, вы-
бранага дэмакратычным шляхам, палітыку запалохвання з боку служб бяспекі 
праціўнікаў былога старшыні арганізацыі Т. Кручкоўскага. 

Па-першае, у заяве было адзначана, што рашэнні аб прызнанні 
нелігітымным VІ з’езда СПБ, а таксама дзеянні, накіраваныя супраць выбра-
нага на з’ездзе дэмакратычным шляхам старшыні А. Борыс і іншых членаў 
новага праўлення Саюза палякаў, не адпавядаюць дэмакратычным стандар-
там. Па-другое, яны разглядаліся як адкрытае ўмяшанне ў функцыянаванне 
незалежнага грамадскага аб’яднання, што супярэчыла прынятым Беларус-
сю ў рамках ААН і АБСЕ міжнародным абавязацельствам. Прычыны напа-
дак на СПБ тлумачыліся тым, што ён з’яўляўся найбуйнейшай незалежнай 
грамадскай арганізацыяй у Беларусі. Агрэсіўныя адносіны беларускіх улад 
да ўласных грамадзян – гэта прызнак узмацнення рэпрэсій і пераследу дэма-
кратычнай апазіцыі напярэдадні выбараў 2006 г.

Польскае МЗС заявіла аб сваім намеры звярнуцца ў Еўрапейскую камісію 
і да ўсіх краін – членаў ЕС і міжнародных арганізацый з заклікам прадпры-
няць рашучыя дзеянні, здольныя заклікаць да выканання ў Беларусі аснова-
творных прынцыпаў міжнароднага права і шматбаковых абавязацельстваў, 
прынятых у рамках АБСЕ і двухбаковых дагавораў. Польскі бок прыняў ра-
шэнне аб адкліканні для кансультацый пасла Польшчы ў Мінску Тадэвуша 
Паўляка, а таксама аб іншых кроках, накіраваных на спыненне рэпрэсіўных 
дзеянняў адносна СПБ і на ўсталяванне блізкіх і сяброўскіх адносін з 
беларускім грамадствам2. 

28 ліпеня ў сувязі з аб’яўленнем польскім бокам рашэння аб адкліканні 
пасла Польшчы з Мінска начальнік аддзела прэс-службы МЗС Беларусі 
М. Ваньшына ахарактарызавала гэты крок як «яснае пацвярджэнне лініі Поль-
шчы на згортванне і абвастрэнне беларуска-польскіх адносін». Было адзна-

1 Заявление Министерства иностранных дел Республики Польша от 28 июля 
2005 г. // Нар. воля. 2005. 30 ліп. С. 1.

2 Там жа.
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чана, што беларускае пасольства ў Польшчы працягне працу па ўмацаванні 
ўзаемаадносін паміж абедзвюма краінамі і іх народамі1. 

Міністр замежных спраў Польшчы Адам Ротфельд заявіў на прэс-
канферэнцыі ў Варшаве, што канфлікт паміж Польшчай і Беларуссю 
з’яўляецца не выключна двухбаковай, а еўрапейскай праблемай і таму 
еўрапейская супольнасць павінна выказаць свае меркаванні па гэтым пытанні. 
Ён таксама адзначыў: «Польшча не займаецца экспартам рэвалюцыі ў Бела-
русь, мы не будзем змяняць сітуацыю ў Беларусі, гэта могуць зрабіць самі бе-
ларусы, самі людзі, грамадства»2. 

Польскія дзяржаўныя ўстановы і адказныя асобы выступілі з асуджэн-
нем дзеянняў беларускіх улад. Сенат і Сейм Польшчы прынялі рэзалюцыю 
з пратэстам супраць палітыкі А. Лукашэнкі адносна польскай нацыянальнай 
меншасці і асудзілі рэпрэсіі супраць членаў СПБ. Сенат звярнуўся да ўрада 
і прэзідэнта Польшчы з заклікам прыняць рашучыя меры, каб не дапусціць 
парушэння праў палякаў, што пражываюць у Беларусі3.

МЗС Украіны выказала занепакоенасць у сувязі з арыштам актывістаў 
СПБ, што прывяло да эскалацыі канфлікту паміж Беларуссю і Польшчай і 
негатыўна ўплывала на сітуацыю ва ўсім рэгіёне4. 

Па прычыне рэпрэсій у дачыненні да актывістаў СПБ, офіс якога 
знаходзіцца ў Гродне, гарадскія ўлады Вроцлава прынялі рашэнне разарваць 
партнёрскія адносіны з гэтым горадам. Прадстаўнік вроцлаўскага магістрата 
Кшыштаф Гжэлчык патлумачыў, што адносіны са звычайнымі жыхарамі Грод-
на разрывацца не будуць, і заявіў аб гатоўнасці прыняць у жніўні на адпачы-
нак у Вроцлаве 40 дзяцей з Гродзенскай вобласці5. 

Спробы залагодзіць канфлікт. У разгар канфлікту беларускія і польскія 
дыпламаты імкнуліся неяк нармалізаваць адносіны. 25 ліпеня адбылася су-
стрэча пасла Беларусі ў Польшчы Паўла Латушкі са старшынёй Камісіі па 
міжнародных справах Сейма Польшчы Ежы Яскерням. Бакі абмеркавалі стан 
беларуска-польскіх адносін у кантэксце сітуацыі вакол СПБ. У прыватнасці, 
П. Латушка адзначыў, што ўнутраны канфлікт у Саюзе павінен быць выра-
шаны згодна з беларускім заканадаўствам самімі членамі арганізацыі. Па-
сол Беларусі прадставіў інфармацыю аб падтрымцы, якую аказвае бела-
руская дзяржава польскай меншасці на Беларусі. Польскі суразмоўца быў 

1 Комментарий начальника отдела пресс-службы МИД Беларуси Марии Вань-
шиной в связи с отзывом Посла Республики Польша в Республике Беларусь от 
28.07.2005 г. [Электронны рэсурс]. URL: www.mfa.gov.by (дата звароту: 03.08.2017). 

2 Новікава А. Эскалацыя дыпламатычнага канфлікту // Нар. воля. 2005. 30 ліп.  
С. 1.

3 Нар. воля. 2005. 30 ліп. С. 1.
4 Там жа.
5 Там жа.



224

праінфармаваны аб пазіцыі Мінска па пытанні сучаснага развіцця беларуска-
польскіх адносін, аб магчымых шляхах выхаду з крызіснай сітуацыі1.

16 жніўня падчас сустрэчы ў Варшаве Паўла Латушкі з віцэ-маршалам 
Сейма Юзэфам Зыхам абмяркоўваліся пытанні адносін Беларусі і Поль-
шчы ў эканамічнай, палітычнай, культурнай і іншых сферах. Пасол Беларусі 
прадставіў Ю. Зыху разгорнутую інфармацыю па сітуацыі, якая склалася ва-
кол СПБ. Бакі згадзіліся з неабходнасцю затрымаць эскалацыю напружанасці 
ў двухбаковых адносінах у сувязі з сітуацыяй вакол СПБ. Падчас сустрэчы 
былі таксама абмеркаваны падыходы да ўрэгулявання згаданай сітуацыі2.

17 жніўня ў Бялай Падлясцы адбыліся беларуска-польскія кансультацыі. 
Беларускую дэлегацыю ўзначальваў кіраўнік Галоўнага ўпраўлення Еўропы 
беларускага МЗС Валер Рамашка, польскую – намеснік дырэктара Дэпарта-
мента Еўропы польскага МЗС Войцех Заянчкоўскі. Бакі абмеркавалі ўвесь 
комплекс пытанняў супрацоўніцтва Беларусі і Польшчы ў сферах палітычнага, 
эканамічнага, трансгранічнага і гуманітарнага ўзаемадзеяння3.

Але дыпламатам не ўдалося знізіць напружанасць у беларуска-польскіх 
адносінах. У пачатку верасня 2005 г. польскае МЗС выступіла з новай заявай 
у сувязі са становішчам Саюза палякаў на Беларусі4. Яно асуджала дзеянні 
беларускіх улад, накіраваныя на незаконны перагляд вынікаў сакавіцкага 
з’езда СПБ, і запалохванне асоб, якія падтрымлівалі новаабранага старшы-
ню Саюза А. Борыс, а таксама правядзенне 27 жніўня ў Ваўкавыску т. зв. 
«з’езда СПБ», на якім было выбрана новае кіраўніцтва Саюза. Гэты з’езд быў 
арганізаваны з парушэннямі Статута СПБ, заканадаўства Рэспублікі Бела-
русь, Дагавора аб добрасуседстве і супрацоўніцтве і еўрапейскіх стандартаў 
у дачыненні да нацыянальных меншасцей. МЗС пацвярджала, што партнёрамі 
польскіх улад у справах, якія датычацца палякаў у Беларусі і СПБ, з’яўляюцца 
асобы, выбраныя дэмакратычным і законным шляхам на VІ з’ездзе СПБ, які 
праходзіў 12–13 сакавіка 2005 г. у Гродне на чале са старшынёй А. Борыс5.

Дадзены дакумент быў апошняй афіцыйнай публікацыяй у сувязі з 
беларуска-польскім палітычным і дыпламатычным крызісам. Беларускі бок 

1 Аб сустрэчы Пасла Беларусі са Старшынёй Камісіі па міжнародных справах Сей-
ма Польшчы 26.07.2005 [Электронны рэсурс] // Афіцыйны сайт Пасольства Рэспублікі 
Беларусь у Рэспубліцы Польшча. Навіны пасольства. URL: www.poland.mfa.gov.by 
(дата звароту: 03.08.2017).

2 Аб сустрэчы Пасла Беларусі з Віцэ-маршалам Сейма Польшчы 16.08.2005 [Элек-
тронны рэсурс]. URL: www.poland.mfa.gov.by (дата звароту: 03.08.2017).

3 О проведении белорусско-польских консультаций. 18.08.2005 [Электронны рэ-
сурс]. URL: www.poland.mfa.gov.by (дата звароту: 03.08.2017).

4 Заява Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Польшча ў сувязі са становішчам 
Саюза палякаў на Беларусі // Нар. воля. 2005. 8 верас. С. 3.

5 Там жа.
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пасля заявы свайго МЗС ад 22 ліпеня з іншымі заявамі на міністэрскім узроўні 
не выступаў. Восенню 2005 г. намецілася тэндэнцыя да некаторага аслаблен-
ня напружанасці. Спыніліся ўзаемныя высылкі дыпламатаў і абмен рэзкімі 
выказваннямі. Нягледзячы на абвастрэнне палітычных адносін, паспяхова 
развіваліся гандлёва-эканамічныя сувязі. Па выніках дзевяці месяцаў 2005 г. 
тавараабарот у параўнанні з адпаведным перыядам 2004 г. вырас на 25,9 % 
і дасягнуў 1 млрд 41 млн дол. ЗША. Польшча займала трэцяе месца па экс-
парце і другое месца па імпарце сярод гандлёвых партнёраў Беларусі па-за 
межамі СНД1. У лістападзе – снежні 2005 г. уступілі ў сілу беларуска-польскія 
пагадненні аб эканамічным супрацоўніцтве і аб адкрыцці пагранічнага пе-
рахода Лясная-Рудаўка на Аўгустоўскім канале. Міжурадавае пагадненне 
аб эканамічным супрацоўніцтве было падпісана 30 красавіка 2004 г. Бела-
русь першай з краін СНД падпісала з Польшчай пагадненне падобнага роду, 
якое было разлічана на новыя ўмовы супрацоўніцтва пасля пашырэння ЕС2. 
У канцы 2005 г. у Мінск вярнуўся польскі пасол Т. Паўляк, які, аднак, хутка 
быў заменены новым паслом3. Напружанасць у двухбаковых адносінах спала, 
але становішча вакол СПБ не змянілася. Некалькі гадоў сітуацыя заставалася 
больш-менш стабільнай, пакуль не выбухнуў новы канфлікт вакол маёмасці 
СПБ у пачатку  2010 г.

Высновы

1. Палітычны і дыпламатычны крызіс у беларуска-польскіх адносінах, 
на нашу думку, быў збегам заканамернасцей і выпадковасцей. З аднаго боку, 
ён з’явіўся заканамернай праявай ненармальнага стану гэтых адносін у 
дзяржаўна-палітычнай сферы, якія склаліся ад пачатку 1997 г. Палітыка 
самаізаляцыі з боку Беларусі і палітыка «крытычнага дыялогу» з боку 
Польшчы, можна сказаць, лагічна прывялі да абвастрэння міждзяржаўных 
адносін.

Дзеянні беларускіх улад, нягледзячы на іх прэвентыўны характар, выклікалі 
нечакана моцную хвалю асуджэння з боку Варшавы, польскага грамадства 
і заходніх дзяржаў. Гэта было звязана з тым, што міждзяржаўныя адносіны 
абвастрыліся вакол вельмі балючай праблемы нацыянальных меншасцей, якая 
мае свае гістарычныя карані ў адносінах паміж беларусамі і палякамі пачына-
ючы ад міжваенных часоў.

1 Аб развіцці беларуска-польскага эканамічнага супрацоўніцтва. 09.11.2005 [Элек-
тронны рэсурс] // Афіцыйны сайт Пасольства Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Поль-
шча. Навіны пасольства. URL: www.poland.mfa.gov.by (дата звароту: 03.08.2017).

2 Аб уступленні ў сілу беларуска-польскіх міжурадавых пагадненняў. 07.12.2005 
[Электронны рэсурс]. URL: www.poland.mfa.gov.by (дата звароту: 03.08.2017).

3 Eberhardt A. Op. cit. S. 265.
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Тлумачэнні бакоў адносна прычын і адказнасці за крызіс, а таксама 
афіцыйныя трактоўкі праблематыкі нацыянальных меншасцей у Беларусі 
і Польшчы, як у любым міждзяржаўным канфлікце, былі супрацьлеглымі. 
У той час калі намеснік міністра замежных спраў Беларусі А. Міхневіч, 
спасыла ючыся на ўласны дыпламатычны вопыт, казаў, што гэта праблематы-
ка на міждзяржаўным узроўні не ўзнікала, польскае МЗС сцвярджала, што 
даўно звяртала ўвагу беларускага боку на прыцясненні палякаў у Беларусі. 

2. У шэрагу выпадкаў дзеянні афіцыйных Мінска і Варшавы насілі, 
у адрозненне ад высылкі дыпламатаў, асіметрычны характар. Мінск 
абмежаваўся толькі адной заявай МЗС, якая, у параўнанні з заявамі польска-
га знешнепалітычнага ведамства, была пазбаўлена канкрэтыкі. Астатнія рэзкія 
выказванні рабіліся на ўзроўні начальніка прэс-службы беларускага МЗС. 
Прэс-канферэнцыя А. Міхневіча адрознівалася канструктывізмам і імкненнем 
паменшыць маштабы крызісу. Польскае МЗС выступіла з дзвюма афіцыйнымі 
заявамі, да якіх далучыліся заява міністра замежных спраў, рэзалюцыі Сейма 
і Сената, шэраг выказванняў высокіх службовых асоб. У падтрымку Польшчы 
выступілі Еўрапейскі саюз і ЗША. Складвалася ўражанне, што МЗС Беларусі 
амаль аднаасобна «вядзе вайну» з Польшчай і яе заходнімі саюзнікамі. 
Пры гэтым беларускі бок выступіў ініцыятарам перамоў па ўрэгуляванні і 
нармалізацыі адносін, што, аднак, было адхілена Варшавай, якая цвёрда ста-
яла на пазіцыі аднаўлення статус-кво вакол СПБ.

3. Ацэнкі вынікаў дзейнасці ўлад абедзвюх дзяржаў падчас канфлікту, якія 
фармулююцца польскімі даследчыкамі, даюць падставы для сцвярджэння, што 
Мінск дасягнуў у ім перамогі. Была падпарадкавана найвялікшая незалежная 
грамадская арганізацыя, умацаваны існуючы палітычны рэжым, аб чым свед-
чыць абранне А. Лукашэнкі на трэці тэрмін у 2006 г. Коштам перамогі над 
СПБ сталі далейшая ізаляцыя беларускай дзяржавы на міжнароднай арэне і 
рэзкае пагаршэнне адносін з Польшчай.

Урок, дадзены беларускай дыпламатыяй і спецслужбамі, паказаў польскім 
палітычным элітам, што яны не былі прыгатаваны да «маланкавай атакі» 
з боку Мінска. Аднак трэба пры знаць, што польская дыпламатыя не мела 
эфектыўных інструментаў уздзеяння на сітуацыю ў Беларусі, каб дасягнуць 
сваёй мэты, якой было захаванне незалежнасці СПБ. Варшава, праўда, здолела 
крыху інтэрнацыяналізаваць канфлікт, атрымаўшы падтрымку сваіх дзеянняў 
і асуджэнне Беларусі з боку ЕС, ЗША, заходніх СМІ.

Польскія аўтары лічаць, што адзіным шляхам паляпшэння становішча 
польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі можа быць дэмакратызацыя. 
А пакуль праблема Саюза палякаў на Беларусі застаецца нявырашанай, хоць 
яна і згубіла свой драматычны характар. Пачатак мяккага пацяплення ў двух-
баковых адносінах дае падставы для надзеі на тое, што і гэта цяжкая праблема 
можа быць вырашана ў інтарэсах дзвюх дзяржаў і абодвух народаў.
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4.4. Паміж «крытычным дыялогам»  
і «эканамічным прагматызмам»:  
асноўныя тэндэнцыі развіцця  
беларуска-польскіх адносін у пачатку ХХІ ст.

Аднаўленне палітычнага дыялогу ў 2001–2004 гг. Пасля прэзідэнцкіх 
і парламенцкіх выбараў 2001 г. узніклі больш спрыяльныя магчымасці для 
ажыўлення палітычных кантактаў. У лістападзе 2001 г. і сакавіку 2002 г. 
адбыліся дзве неафіцыйныя сустрэчы паміж міністрамі замежных спраў 
Беларусі і Польшчы. Аднак, як лічаць польскія даследчыкі, «недэмакра-
тычны» ўрад А. Лукашэнкі і адсутнасць з беларускага боку дастатковага 
супрацоўніцтва рабілі немагчымым істотнае паляпшэнне адносін з Бела-
руссю1. Пазіцыя афіцыйнага Мінска, выказаная А. Лукашэнкам падчас пры-
ёму даверчай граматы ад польскага пасла ў Беларусі Т. Паўляка ў снежні 
2002 г., заключалася ў канстатацыі неабходнасці «ўзмацніць імкненне да вя-
дзення палітычнага дыялогу і ўстанаўлення ўзаемаразумення паміж дзвю-
ма дзяржавамі»2. Польскі бок лічыў, што зрухі да лепшага могуць адбыцца 
ў выніку змянення ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў Беларусі і канструктыўных 
крокаў беларускага кіраўніцтва ў знешняй палітыцы. 

З 2001 г. актывізаваліся польска-беларускія кантакты на высокім узроўні. 
У неафіцыйнай абстаноўцы сустракаліся кіраўнікі саветаў нацыянальнай 
бяспекі, віцэ-прэм’еры і міністры замежных спраў. У маі 2002 г. былі праве-
дзены сумесныя вучэнні пагранічных службаў па барацьбе з трансгранічнай 
злачыннасцю. Польшча не далучылася да санкцый супраць Беларусі, уведзе-
ных краінамі ЕС і ЗША (лістапад 2002 г.), дэкларавалася стварэнне польска-
расійскай камісіі па беларускім пытанні. Польская дыпламатыя падтрымала 
таксама місію Еўрапейскага парламента «Візіт апошняй надзеі»3.

Многія польскія палітыкі і эксперты прыйшлі да высновы, што папярэд-
няя стратэгія ізаляцыі Беларусі сябе не апраўдала. Яны прапанавалі ўзняць 
дыялог з беларускімі ўладамі на больш высокі (але не на вышэйшы) уз-
ровень, паглыбіць супрацоўніцтва з беларускімі элітамі, недзяржаўнымі 
арганізацыямі і мясцовымі органамі самакіравання, аказаць пэўны ціск на 
Расію ў «беларускім пытанні». 

Новым важным момантам можна лічыць праграму аказання дапамогі 
Беларусі, Украіне, Малдове і Расіі, якую польскае МЗС прапанава-

1 Menkiszak M., Piotrowski M. Op. cit. S. 244.
2 Ibid.
3 Балюк В. Польше нужна новая концепция восточной политики [Электронны рэ-

сурс] // Проблемы внешней политики и безопасности. Беларусь – Польша: история и 
перспективы сотрудничества. URL: http://ru.forsecurity.org (дата звароту: 06.04.2012).
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ла Еўрапейскаму саюзу ў студзені 2003 г. Польскі план прадугледжваў 
доўгатэрміновую перспектыву членства названых дзяржаў у ЕС і стварэнне 
Фонду еўрапейскай дэмакратыі. Дадзеная ініцыятыва павінна была дапамагчы 
ліквідаваць «бар’ер паміж пашыраным Еўрасаюзам і яго ўсходнімі суседзямі», 
садзейнічаць стабільнасці, бяспецы і працвітанню гэтых краін. Адносна на-
шай дзяржавы ў дакуменце напісана: «У Беларусі прынцып адкрытасці ЕС 
залежыць ад правядзення дэмакратычных рэформ». Мэту сваёй «беларускай» 
палітыкі Варшава бачыла ў развіцці супрацоўніцтва з дэмакратычнымі сіламі 
і мясцовымі лідарамі, аказанні дапамогі малому і сярэдняму бізнесу, СМІ і 
НДА. Задача актывізацыі супрацоўніцтва з уладамі прама не ставілася, хоць 
і сцвярджалася: месца для пагаднення з Беларуссю павінна быць адкрыта1.

У 2003 г. у Санкт-Пецярбургу ўпершыню за шэсць гадоў адбылася сустрэ-
ча прэзідэнтаў Беларусі і Польшчы – А. Лукашэнкі А. Кваснеўскага. У 2003–
2005 гг. прайшлі сустрэчы і перагаворы прэм’ер-міністраў, сакратароў саветаў 
бяспекі, віцэ-прэм’ераў, міністраў замежных спраў, міністраў эканомікі, 
кіраўнікоў кантрольных органаў, іншых дзяржаўных кіраўнікоў Беларусі і 
Польшчы. Так, у лістападзе 2003 г. у час саміту краін Цэнтральна-Еўрапейскай 
ініцыятывы прайшла сустрэча прэм’ераў дзвюх краін. Атрымала імпульс 
развіццё парламенцкага ўзаемадзеяння. 19 верасня 2003 г. адбылася першая 
за ўсю гісторыю беларуска-польскіх адносін сустрэча кіраўнікоў верхніх па-
лат парламентаў дзвюх краін – Г. Навіцкага і Л. Пастусяка. Вынікамі такіх 
сустрэч груп парламенцкага супрацоўніцтва сталі дамоўленасці па адкрыцці 
новых пагранічных пераходаў, рашэнні па рэканструкцыі Аўгустоўскага ка-
нала, адкрыццё ў Мінску помніка А. Міцкевічу. 

Адбыліся некалькі раўндаў перагавораў паміж МЗС Польшчы і Беларусі, 
на якіх выпрацоўваліся новыя правілы перасячэння мяжы. Перанос тэрміну 
далучэння Польшчы да Еўрапейскага саюза на 1 мая 2004 г. дазволіў польскім 
і беларускім дыпламатам дамовіцца аб адтэрміноўцы ўвядзення візавага рэ-
жыму з 1 ліпеня да 1 кастрычніка 2003 г. 26 жніўня 2003 г. прадстаўнікі 
міністэрстваў замежных спраў абедзвюх краін падпісалі міжурадавае пагад-
ненне аб умовах узаемных паездак грамадзян. Прадугледжваліся значныя 
льготы для асобных катэгорый грамадзян. Бакі ўзялі на сябе абавязацельствы 
па інтэнсіфікацыі работы консульскіх устаноў з тым, каб не дапусціць цяжкас-
цей у своечасовым атрыманні віз грамадзянамі абедзвюх краін2. Уваходжанне 
з 1 мая 2004 г. Рэспублікі Польшча ў Еўрапейскі саюз, а з 21 снежня 2007 г. яе 

1 Крыванос А. Беларусь і Польшча: імкненне да ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва 
на фоне негатыўных сацыялагічных выкладак у польскіх СМІ // Звязда. 2003. 19 лют. 

2 Хмяліньскі Б. Польшча – Беларусь: 15 гадоў міждзяржаўных адносін // Журн.
междунар. права и междунар. отношений. 2007. № 1. С. 33.
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далучэнне да Канвенцыі аб прымяненні шэнгенскага пагаднення абумоўлівалі 
асаблівы рэжым на беларуска-польскай дзяржаўнай мяжы, паколькі яна ста-
ла знешняй мяжой ЕС і Шэнгенскай зоны1. Уступленне Польшчы ў ЕС ака-
зала ўплыў на фарміраванне дагаворна-прававой базы супрацоўніцтва. Былі 
заключаны новыя пагадненні ў сферы гандлёва-эканамічнага ўзаемадзеяння 
з улікам норм і правіл Еўрапейскага саюза2.

Працягваліся палітычныя і дыпламатычныя кантакты на высокім узроўні. 
У маі 2004 г. адбылася сустрэча Маршала польскага Сената Л. Пастуся-
ка са Старшынёй Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Бе-
ларусь Г. Навіцкім. Адбываліся рабочыя сустрэчы прадстаўнікоў розных 
міністэрстваў і ведамстваў абедзвюх краін. У польскай палітыцы ўзмацніліся 
матывы нацыянальнага прагматызму, што пацягнула за сабой падпісанне шэ-
рагу новых міжурадавых пагадненняў і рост гандлёвага абароту паміж дзвю-
ма краінамі3.

Крызіс 2006 г. і беларускія ініцыятывы па нармалізацыі адносін. 
Істотны ўплыў на далейшае развіццё беларуска-польскага ўзаемадзеяння 
практычна па ўсіх напрамках супрацоўніцтва аказалі вынікі парламенцкіх 
і прэзідэнцкіх выбараў, якія прайшлі ў 2005 г. у Польшчы, і прэзідэнцкіх 
выбараў у Беларусі ў 2006 г. На працягу 2006 г. у Мінск не быў накіраваны 
прызначаны паслом у Беларусі Г. Літвін, а Беларусь адклікала на кансультацыі 
свайго пасла П. Латушку.

З пачаткам у Беларусі перадвыбарчай прэзідэнцкай кампаніі адносіны з 
Польшчай уступілі ў паласу новага крызісу. У адрозненне ад папярэдняга аб-
вастрэння адносін вакол СПБ, якое выглядала нечаканым, новы крызіс вакол 
прэзідэнцкай кампаніі быў цалкам прадказальны. Гэта вынікала з адмоўнага 
стаўлення Варшавы і Захаду ўвогуле да вынікаў кастрычніцкага рэферэнду-
му 2004 г.

15 лютага 2006 г. міністр замежных спраў Польшчы А. Фатыга выступіла 
ў Сейме з дакладам аб знешняй палітыцы. Адносна Беларусі было сказана на-
ступнае: «Нашы адносіны з Беларуссю будуць залежаць ад развіцця сітуацыі 
ўнутры гэтай краіны, [ад таго,] наколькі пануючы там рэжым з выразна недэ-
макратычным характарам будзе далей парушаць правы чалавека і грамадзяніна. 

1 Ляхов А. Региональная стабильность: пути взаимодействия пограничных ве-
домств Беларуси и Польши (ЕС) [Электронны рэсурс]. URL: http://ru.forsecurity.org 
(дата звароту: 06.04.2012).

2 Тихомиров А. В. Состояние белорусско-польского политического диалога в 
2008 г. // Проблемы внешней политики и безопасности. Беларусь – Польша: история 
и перспективы сотрудничества / редкол.: А. В. Русакович (отв. ред.) [и др.]. Минск, 
2009. С. 83.

3 Хмяліньскі Б. Пазнач. твор. С. 33–34.
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Паказчыкам развіцця гэтай сітуацыі будуць бліжэйшыя прэзідэнцкія выба-
ры. Жадаем, каб у іх перамагло тое, што ў Беларусі ёсць грамадзянскае і 
дэмакратычнае»1. Адзначалася, што ў выпадку перамогі іншых сіл (меўся на 
ўвазе дзеючы прэзідэнт) вяртанне да паўнавартасных палітычных адносін бу-
дзе значна больш цяжкім. Было заяўлена аб імкненні захоўваць прагматычныя 
міжведамасныя кантакты, працягваць эканамічнае, культурнае, прававое і гра-
мадскае супрацоўніцтва з уладамі, а таксама падтрымліваць дэмакратычныя і 
грамадзянскія сілы ў Беларусі, у тым ліку праз запланаваны пачатак радыёвяш-
чання для мясцовых слухачоў2.

6 сакавіка польскае МЗС зрабіла заяву ў сувязі з выказваннямі прэзідэнта 
А. Лукашэнкі аб Польшчы падчас ІІІ Усебеларускага сходу. Абвінавачванні 
Польшчы ва ўмяшанні ва ўнутраныя справы Беларусі былі расцэнены як 
беспадстаўныя3. 17 сакавіка А. Фатыга зрабіла заяву адносна выбарчай 
кампаніі ў Беларусі, дзе звярнулася да беларускіх улад з заклікам правесці 
справядлівыя выбары і папярэдзіла аб рашучай рэакцыі на парушэнне дэ-
макратычных і грамадзянскіх праў4. 24 сакавіка Сейм прыняў пастанову па 
выніках прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, дзе прызнаў іх фальсіфікаванымі, 
і заклікаў прэзідэнта А. Лукашэнку да арганізацыі новых выбараў 
справядлівым спосабам. Сейм звярнуўся да польскага ўрада з прапановай 
аб прыняцці неабходных дыпламатычных мер адносна асоб, якія парушаюць 
правы чалавека ў Беларусі. У пастанове выказваліся словы падтрымкі і пры-
знання дэмакратычным намаганням беларускага народа5.

У сувязі з падзеямі, якія адбываліся ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў 
на працягу 24−27 сакавіка 2006 г., польскае МЗС заявіла, што яно прадпры-
няла энергічныя дзеянні з мэтай абароны інтарэсаў польскіх грама дзян, якія 
знаходзяцца ў Беларусі, і ўвядзення з боку міжнароднай супольнасці санк-
цый, накіраваных супраць службовых асоб Беларусі, якія парушаюць прын-

1 Informacja Rządu na temat polskiej polityki zagranicznej w 2006 roku. 15.02.2006 
[Электронны рэсурс]. URL: http://www.msz.gov.pl/Wystapienie,Ministra,(tekst),4593.
html (дата звароту: 21.10.2006).  

2 Ibid.
3 Oświadczenie MSZ RP w związku z wypowiedzią prezydenta RB A. Łukaszenki 

na temat Polski podczas III Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Ludowego 
03.03.2006 [Электронны рэсурс]. URL: http://www.embassypoland.nsys.by/news.
php?section=archivedshow&i (дата звароту:  21.10.2006).

4 Oświadczenie Ministra Spraw Zagranicznych RP w sprawie kampanii wyborczej na 
Białorusi 17.03.2006 [Электронны рэсурс]. URL: http://www.embassypoland.nsys.by/
news.php (дата звароту: 21.10.2006). 

5 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie oceny 
wyborów prezydenckich w Republice Białoruś 28.03.2006 [Электронны рэсурс]. URL: 
http://www.embassypoland.nsys.by/news.php (дата звароту: 21.10.2006). 
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цыпы дэмакратычнага суіснавання. Адначасова МЗС падкрэсліла намер Поль-
шчы заставацца краінай, адкрытай для кантактаў з беларускім грамадствам1. 

Беларускія ўлады ў існуючых умовах ізаляцыі і адсутнасці палітычнага 
дыялогу на высокім узроўні імкнуліся да прагматычнага супрацоўніцтва 
ў канкрэтных галінах. 8 снежня 2005 г. у Варшаве адбылася сустрэ-
ча беларус кага пасла Паўла Латушкі з віцэ-маршалам Сейма Анджэ-
ем Леперам, на якой бакі абмяняліся думкамі па пытаннях двухбаковых 
адносін у эканамічнай, гуманітарнай і трансгранічнай сферах. Беларускі 
бок пацвердзіў імкненне да развіцця прагматычнага, узаемавыгаднага, до-
брасуседскага супрацоўніцтва з Польшчай. А. Лепер выказаў гатоўнасць 
садзейнічаць гэтаму працэсу2.

У красавіку 2006 г. пасла Беларусі ў Польшчы П. Латушку выклікалі 
для кансультацый у Мінск, дзе ён быў прыняты прэзідэнтам А. Лукашэн-
кам, меў сустрэчы з міністрам замежных спраў С. Мартынавым і кіраўнікамі 
іншых органаў дзяржаўнага кіравання. Падчас кансультацый была выпра-
цавана пазіцыя па далейшым развіцці беларуска-польскіх адносін, якая 
18 красавіка была прадстаўлена польскаму МЗС. Беларусь заявіла аб 
неабходнасці нармалізацыі двухбаковых стасункаў на аснове прынцыпаў 
добрасуседства і прагматызму. Падкрэслівалася бесперспектыўнасць ака-
зання ўціску на Беларусь, адкуль бы ён ні зыходзіў. Прапаноўвалася пачаць 
дыялог на ўзроўні, дастатковым для вырашэння праблемных пытанняў. Бе-
ларусь вылучыла пакет канкрэтных праектаў, накіраваных на паляпшэнне 
кантактаў паміж грамадзянамі абедзвюх дзяржаў, адкрыццё пунктаў про-
пуску на мяжы і ўдасканаленне прыгранічнай інфраструктуры, заключэнне 
новых дагавораў і пагадненняў у галіне трансгранічнага супрацоўніцтва і 
аховы навакольнага асяроддзя, аднаўленне дзейнасці двухбаковых камісій у 
канкрэтных галінах (эканоміка, навука і тэхніка, гісторыка-культурная спад-
чына, школы для нацыянальных меншасцей)3. Аднак гэтыя прапановы былі 
адхілены польскім урадам4.

1 Działania MSZ podjęte w związku z wydarzeniami, do których doszło na Białorusi 
w dniach 24–27 marca 2006 r. 27.03.2006 [Электронны рэсурс]. URL: http://www.
embassypoland.nsys.by/news.php (дата звароту: 21.10.2006). 

2 О встрече Посла Беларуси с вице-маршалом Сейма А. Леппером 08.12.2005 
[Электронны рэсурс]. URL: http://www.belembassy.org/poland/bel/index.php?id=863 
(дата звароту: 21.10.2006).

3 О представлении предложений Белорусской Стороны по развитию белорусско-
польских отношений 19.04.2006 [Электронны рэсурс]. URL: http://www.belembassy.org/
poland/bel/index.php?id=1084 (дата звароту: 21.10.2006) ; Знешняя палітыка Беларусі. 
Т. 10 : 2006–2010 гг. / рэдкал.: С. М. Мартынаў (старш.) [і інш.]. 2014. С. 42–43.

4 Тихомиров А. В. Внешняя политика Республики Беларусь в 1991–2011 гг. Минск, 
2014. С. 174.
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У ліпені 2006 г. пасол П. Латушка, які знаходзіўся ў Мінску на штогадовай 
сустрэчы кіраўнікоў замежных дыпламатычных устаноў, падкрэсліў актуаль-
насць «пакета ініцыятыў» па паляпшэнні двухбаковых адносін, адзначыўшы 
пры гэтым, што афіцыйны Мінск не атрымаў адказу па ўсім спектры прапаноў, 
накіраваных Польшчы. Ён паведаміў, што ў 2005 г. беларус кае пасольства вы-
дала грамадзянам Польшчы 60 тыс. віз, а за першы квартал 2006 г. – 25 тыс. 
віз. Прыярытэтным кірункам у беларуска-польскіх адносінах заставаліся 
гандлёва-эканамічныя сувязі; у 2003–2005 гг. тавараабарот вырас у тры разы, 
а перспектыўнай галіной супрацоўніцтва маглі стаць рэгіянальныя кантак-
ты. Каля 50 адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак Польшчы заключылі 
пагадненні з беларускімі рэгіёнамі. Выраслі польскія інвестыцыі ў беларус-
кую эканоміку. Пасол прагназаваў узрастанне цікавасці польскіх бізнесменаў 
да супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі1. Беларускія прапановы можна было 
расцэньваць як крок да змякчэння напружанасці ў адносінах з Польшчай. 
Аднак яны не маглі прывесці да сапраўднай нармалізацыі міждзяржаўных 
адносін, паколькі не прадугледжвалі ніякіх прынцыповых змен ва ўнутранай 
палітыцы, без чаго Польшча і Захад, як яны неаднаразова заяўлялі, не пой-
дуць на паляпшэнне адносін з афіцыйным Мінскам. 

Адліга 2008–2010 гг. Перамога на датэрміновых парламенцкіх выба-
рах у Польшчы ў кастрычніку 2007 г. партыі «Грамадзянская платформа» 
і фарміраванне новага ўрадавага кабінета на чале з лідарам партыі Д. Ту-
скам прывялі да ажыўлення дыялогу паміж афіцыйнымі структурамі ў Вар-
шаве і Мінску на розных узроўнях: мытных і пагранічных служб і звязаных 
з забеспячэннем бяспекі грамадзян, – пачаліся праводзіцца кансультацыі па 
консульскіх і эканамічных пытаннях2. У 2007 г. польскі пасол вярнуўся ў 
Мінск. Прымаючы даверчыя граматы ад новага пасла Польшчы ў Беларусі 
Г. Літвіна, А. Лукашэнка заявіў, што Беларусь выступала і выступае за 
развіццё добрасуседскіх і раўнапраўных сувязей з Польшчай ва ўсіх галінах: 
палітычнай, эканамічнай, гуманітарнай3.

Пачатак 2008 г. быў азмрочаны чарговымі супярэчнасцямі паміж урадамі 
дзвюх краін, выкліканымі ўвядзеннем у дзеянне заканадаўства аб «карце па-
ляка». У цэнтры ўвагі беларускіх і польскіх дыпламатаў таксама знаходзіліся 
пытанні ўдасканалення рэжыму перасячэння беларуска-польскай мяжы 
ва ўмовах далучэння Польшчы да зоны дзеяння шэнгенскага пагаднен-

1 Посол Беларуси в Польше П. Латушко о развитии белорусско-польского сотруд-
ничества (по материалам агентства Интерфакс) 28.07.2006 [Электронны рэсурс]. URL: 
http://www.belembassy.org/poland/bel/index.php?id=1081 (дата звароту: 21.10.2006).

2 Zięba R. Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie. Warszawa, 
2010. S. 239.

3 Адліга ў польска-беларускіх адносінах [Электронны рэсурс]. URL: http://www.
polskieradio. pl/zagranica/news/artykul104262.html (дата звароту: 15.08.2012).
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ня. У красавіку польскі прэм’ер-міністр адобрыў Закон аб памежжы, які 
прадугледжваў магчымасць бязвізавага перамяшчэння праз польскую мяжу 
жыхароў прыгранічных раёнаў Беларусі. Гэта рашэнне атрымала станоўчую 
ацэнку ў Мінску.

У Беларусі з заклапочанасцю сустрэлі ўвядзенне ў дзеянне заканадаўства 
аб «карце паляка», здзейсненае польскім урадам у пачатку 2008 г. 7 лютага 
прэс-сакратар МЗС Рэспублікі Беларусь А. Папоў заявіў, што польскі бок з гэ-
тай нагоды не правёў кансультацый з суседнімі дзяржавамі і ўвядзенне закона 
ў дзеянне можа выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве, парушыць 
яго стабільнасць і спарадзіць недавер паміж беларускімі грамадзянамі роз-
ных нацыянальнасцей1. 2 красавіка прэс-сакратар беларускага МЗС вярнуўся 
да тэмы «карты паляка», адзначыўшы, што ва ўмовах відавочнага нежадан-
ня польскага боку ажыццяўляць канструктыўны дыялог па адпаведнай пра-
блеме беларускі бок пакідае за сабой права прыняць меры па супрацьдзеянні 
выдачы адзначаных дакументаў у Беларусі2.

Адначасова польскія палітыкі працягвалі падтрымліваць адносіны з 
беларускімі апазіцыйнымі партыямі і рухамі. У маі ў Польшчы пабывала 
дэлегацыя Аб’яднаных дэмакратычных сіл, якая сустрэлася з Р. Сікорскім 
і Маршалкам Сейма Б. Камароўскім. У ходзе гэтых сустрэч беларускія 
палітыкі падтрымалі сумесную ініцыятыву Польшчы і Швецыі аб «усходнім 
вымярэнні» ЕС, але выказалі незадаволенасць тым, што еўрапейскія струк-
туры распрацоўваюць палітыку ў дачыненні да Беларусі часта без уліку мер-
кавання беларускай апазіцыі. Польскія палітыкі абавязаліся ініцыяваць у 
парламенцкіх структурах АБСЕ і Савета Еўропы рэзалюцыі з патрабаваннямі 
вызваліць палітвязняў, правесці парламенцкія выбары ў Беларусі на ас-
нове еўрапейскіх дэмакратычных стандартаў і падключыць апазіцыю 
да распрацоўкі тэкстаў рэзалюцый. Акрамя таго, яны падтрымалі прось-
бу беларусаў аб аб’яднанні інфармацыйных праектаў ЕС і ЗША. У той жа 
час палякі заклікалі членаў дэлегацыі прыняць удзел у чарговых выбарах 
дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

Вялікае значэнне для паляпшэння адносін мела падпісанне ў сакавіку 
2008 г. пагаднення паміж Беларуссю і ЕС аб адкрыцці прадстаўніцтва 

1 Ответ пресс-секретаря МИД Беларуси Андрея Попова на вопрос информаци-
онного агентства БЕЛТА относительно итогов белорусско-польских консультаций по 
консульской проблематике [Электронны рэсурс]. URL: http://www.mfa.gov.by/ru/press/
news/f3ade84bc5c81deb.html (дата звароту: 03.08.217) ; Знешняя палітыка Беларусі. 
Т. 10. С. 183.

2 Ответ пресс-секретаря МИД Андрея Попова на вопрос информационного агент-
ства БЕЛТА в связи с началом применения польской стороной Закона «Карта поляка» 
[Электронны рэсурс]. URL: http://www.mfa.gov.by/print/ru/press/news/e5e86b5fa5dea7ef.
html (дата звароту: 03.08.217) ; Знешняя палітыка Беларусі. Т. 10. С. 208.
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Еўрапейскай камісіі. У красавіку 2008 г. у Варшаве пасля шматгадовага пе-
рапынку было праведзена пасяджэнне Сумеснай беларуска-польскай камісіі 
па эканамічным супрацоўніцтве на ўзроўні віцэ-прэм’ераў. У маі была прэ-
зентавана польска-шведская ініцыятыва, прадстаўленая ў якасці дапаўнення 
і развіцця Еўрапейскай палітыкі добрасуседства, якая атрымала назву «Ус-
ходняе партнёрства».

Інтэнсіўнасць палітычнага дыялогу паміж Польшчай і Беларуссю прык-
метна ўзрасла восенню 2008 г. 11 верасня ў Польшчы пабывала беларуская 
ўрадавая дэлегацыя на чале з віцэ-прэм’ерам А. Кабяковым. Члены дэлегацыі 
прынялі ўдзел у XVIII эканамічным форуме ў Крыніцы-Гурскай, дзе правялі 
сустрэчы з прэм’ер-міністрам Польшчы Д. Тускам і міністрам эканомікі 
В. Паўлякам. 12 верасня ў беларускай урадавай рэзідэнцыі «Віскулі» ў Бе-
лавежскай пушчы адбылася сустрэча міністраў замежных спраў Польшчы і 
Беларусі. Удзельнікі перагавораў сканцэнтравалі ўвагу на магчымасцях па-
шырэння двухбаковага супрацоўніцтва ў рамках «усходняга вымярэння» ЕС. 
У выніку Варшава знізіла цэны на польскія візы для грамадзян Беларусі. 
Кіраўнік польскага знешнепалітычнага ведамства Р. Сікорскі ахарактарызаваў 
паездку ў Беларусь як вынік працэсу аднаўлення кантактаў з беларускімі 
ўладамі на ўсіх узроўнях, перадумовы для якога стварыла змяненне ўнутранай 
сітуацыі ў Беларусі. «Надышоў час заўважыць пазітыўныя змены ў беларус-
кай палітыцы і на доб рыя ініцыятывы адказваць добрымі ініцыятывамі»1, – 
падкрэсліў ён.

Пацяпленне ў беларуска-польскіх адносінах спрыяла пашырэнню 
супрацоўніцтва на ўзроўні асобных рэгіёнаў. У верасні адбыліся сустрэ-
чы кіраўнікоў Люблінскага ваяводства і Брэсцкай вобласці, Беластоцкага 
ваяводства і Гродзенскай вобласці. Удзельнікі гэтых сустрэч абмяркоўвалі 
пытанні рэалізацыі ўзаемавыгадных праектаў, у тым ліку стварэння за кошт 
сродкаў ЕС рэгіянальных цэнтраў па падрыхтоўцы беларускіх спецыялістаў. 
У кастрычніку мэр Вроцлава Рафал Дудкевіч выказаў жаданне аднавіць пры-
пыненае ў 2005 г. супрацоўніцтва з Гроднам. У лістападзе ў Гданьску адбыла-
ся сустрэча дэлегацыі Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі з кіраўніцтвам Фору-
му прафсаюзаў Польшчы, удзельнікі якой дамовіліся наладзіць пастаянныя 
сувязі. Намеснік старшыні беларускай федэрацыі А. Мікша высока ацаніў 
вынікі паездкі ў Польшчу, звярнуўшы ўвагу на тое, што раней у беларускіх 
прафсаюзаў не было прамых кантактаў з польскімі арганізацыямі2.

Энтузіязм польскіх палітыкаў у дачыненні да перспектыў развіцця ды-
ялогу з беларускімі афіцыйнымі структурамі некалькі астудзілі вынікі чар-

1 Адліга ў польска-беларускіх адносінах ; Знешняя палітыка Беларусі. Т. 10. С. 233.
2 Тихомиров А. В. Состояние белорусско-польского политического диалога в 2008 г. 

С. 83.
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говых парламенцкіх выбараў у Беларусі, якія адбыліся 28 верасня 2008 г. 
Афіцыйная Варшава крытычна ацаніла ход перадвыбарчай кампаніі, 
палічыўшы яе недастаткова дэмакратычнай, але пры гэтым выказала 
гатоўнасць ажыццяўляць дыялог з Беларуссю і садзейнічаць дыялогу паміж 
Беларуссю і ЕС. У прыватнасці, намеснік міністра замежных спраў Поль-
шчы А. Крэмер 2 кастрычніка падкрэсліў, што Польшча мае намер заха-
ваць шанцы на дэмакратычныя перамены ў Беларусі з дапамогай прапа-
ганды еўрапейскіх ідэй і набліжэння беларускага грамадства да Еўропы, 
уключаючы ініцыятыву «Усходняга партнёрства» ЕС. Прымаючы ў Варша-
ве 22 кастрычніка прадстаўнікоў беларускай апазіцыі, Р. Сікорскі заявіў, што 
польскі бок не мае намеру адмаўляцца ад дыялогу з афіцыйнымі структурамі 
ў Мінску, але будзе ажыццяўляць яго з улікам пажаданняў і рэкамендацый 
беларускай апазіцыі і польскай меншасці ў Беларусі1.

Адліга ў адносінах Беларусі і Еўрапейскага саюза, якая наступіла восен-
ню 2008 г., стварыла спрыяльныя ўмовы для пашырэння палітычнага дыялогу 
паміж афіцыйнымі структурамі ў Мінску і Варшаве. У чэрвені 2009 г. Поль-
шчу наведаў намеснік Прэм’ер-міністра Рэспублікі Беларусь А. Кабякоў, які 
прыняў удзел у першым Беларуска-польскім эканамічным саміце. У верасні 
2009 г. у Гданьску ў рамках мерапрыемстваў, прысвечаных 70-годдзю пачатку 
Другой сусветнай вайны, адбылася сустрэча прэм’ер-міністра С. Сідорскага 
з Д. Тускам. Кіраўнікі ўрадаў абмеркавалі пытанні пашырэння двухбаковага 
супрацоўніцтва, сканцэнтраваўшы ўвагу на магчымасцях і перспектывах уза-
емадзеяння ў гандлёва-эканамічнай і інвестыцыйнай сферах2. 

У 2010 г. Польшчу двойчы наведаў міністр замежных спраў С. Мартынаў. 
Падчас першага візіту, які адбыўся ў лютым, у Варшаве быў падпісаны Да-
гавор аб прынцыпах малога прыгранічнага руху паміж Рэспублікай Бела-
русь і Польшчай. Другі візіт, здзейснены ў маі, быў звязаны з правядзеннем у 
польскім горадзе Сопаце нефармальнай сустрэчы міністраў замежных спраў 
краін – удзельніц ініцыятывы ЕС «Усходняе партнёрства»3.

У лютым 2010 г. у Кіеве адбылася сустрэча Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь з міністрам замежных спраў Польшчы Р. Сікорскім, падчас якой А. Лука-
шэнка заявіў, што паміж Беларуссю і Польшчай няма ніякіх праблем, існуюць 
толькі непаразуменні, якія можна пераадолець. «У нас шмат кропак судакра-
нання, і іх трэба развіваць. Робячы гэта, мы вырашым тыя праблемы, якія 
сёння існуюць. Мы гэта можам зрабіць», – заўважыў ён. Новая сустрэча бе-

1 Тихомиров А. В. Внешняя политика Республики Беларусь в 1991–2011 гг.  
С. 175–176.

2 Тихомиров А. В. Политические аспекты белорусско-польских отношений в 2009–
2010 гг. // Беларусь – Польшча: два дзесяцігоддзі міждзяржаўных адносін. С. 12.

3 Czachor R. Polityka zagraniczna Republiki Białoruś w latach 1991–2011. Studium 
politologiczne. Polkowice, 2011. S. 310.
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ларускага прэзідэнта з Сікорскім адбылася ў Мінску ў лістападзе 2010 г. Яна 
прайшла ў рамках візіту міністраў замежных спраў Германіі (Г. Вестэрве-
ле) і Польшчы, арганізаванага па ініцыятыве Еўрасаюза. На гэтай сустрэ-
чы Р. Сікорскі заявіў, што Польшча як сусед Беларусі і як член Еўрасаюза 
зацікаўлена ў тым, каб Беларусь была еўрапейскай нацыяй і прытрымлівалася 
еўрапейскіх каштоўнасцей. Ён заклікаў беларускае кіраўніцтва працягваць 
палітычныя рэформы, выказаўшы меркаванне, што першым крокам на шля-
ху да дэмакратыі павінны стаць беларускія прэзідэнцкія выбары. Міністр за-
межных спраў Польшчы зазначыў, што ў выпадку правядзення свабодных 
выбараў Беларусь зможа разлічваць на атрыманне 3 млрд еўра на працягу 
бліжэйшых трох гадоў з розных крыніц1. 

Аднак дасягнуць поўнага ўзаемаразумення афіцыйных структур у Мінску 
і Варшаве не атрымалася. Успыхнуў чарговы скандал вакол Саюза палякаў, 
які пацягнуў серыю напамінаў афіцыйнаму Мінску пра неабходнасць вы-
конваць абавязацельствы ў рамках АБСЕ. Аналагічныя заявы прагучалі і 
пасля прызнаных не адпавядаючымі дэмакратычным стандартам мясцовых 
выбараў у красавіку. Сейм 17 лютага 2010 г. прыняў заяву, у якой асудзіў 
дзеянні беларускіх улад і заклікаў іх паважаць правы чалавека і грамадзяніна. 
З Мінска быў адазваны польскі пасол Т. Паўляк. Польскі бок прыгразіў увесці 
санкцыі да беларускіх службовых асоб, якія мелі дачыненне да парушэння 
праў польскай меншасці2. Аднак пазіцыя беларускіх улад па гэтай праблеме 
заставалася непахіснай. У прыватнасці, міністр замежных спраў С. Мартынаў 
заявіў, што дзяржаўныя структуры не ўмешваюцца ва ўнутраныя справы 
беларускіх грамадзян, якія лічаць сябе палякамі, і не дапусцяць умяшання ў 
гэтыя справы польскіх дзяржаўных структур3. 

Стан беларуска-польскага палітычнага дыялогу ў 2008–2010 гг. пакідаў 
дваістае ўражанне. З аднаго боку, адносіны ў палітычнай сферы сталі больш 
інтэнсіўнымі ў параўнанні з 2005–2007 гг. Актывізацыя палітычных кантактаў 
дазволіла прыступіць да вырашэння некаторых праблем міждзяржаўных 
зносін, удасканаліць дагаворна-прававую базу двухбаковага супрацоўніцтва. 
Значнай падзеяй стала падпісанне ў Варшаве 12 лютага 2010 г. беларуска-
польскага пагаднення аб малым прыгранічным руху, якое палегчыла парадак 
перасячэння мяжы грамадзянамі Беларусі і Польшчы, што пражываюць на 
адлегласці 30 км ад лініі дзяржаўнай мяжы. Яно было ратыфікавана Сеймам 

1 Александр Лукашенко встретился с министрами иностранных дел Германии и 
Польши [Электронны рэсурс]. URL: http://www.president.gov.by/press95372.html#doc 
(дата звароту: 21.05.2011) ; Знешняя палітыка Беларусі. Т. 10. С. 477–478.

2 Тихомиров А. В. Политические аспекты белорусско-польских отношений в 2009–
2010 гг. С. 14.

3 Sami określimy tempo zmian [Электронны рэсурс] // Rzeczpospolita. URL: http://
www.rp.pl/artykul/431585.html?print=tak (дата звароту: 11.02.2010).
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Рэспублікі Польшча і Палатай прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі 
Беларусь, але не ўступіла ў сілу па ініцыятыве Мінска. 

Аднак істотных змен характар палітычных адносін не зведаў. Зносіны на 
ўзроўні афіцыйных структур засталіся стрыманымі, а значная частка праблем, 
якія ўзніклі ў папярэднія гады, – нявырашанымі. Нягледзячы на існуючыя 
прынцыповыя рознагалоссі, эксперты да дня прэзідэнцкіх выбараў заяўлялі 
аб гатоўнасці ЕС заплюшчыць вочы на недастатковы прагрэс у прасоўванні 
дэмакратыі ў Беларусі і пачаць паўнавартаснае супрацоўніцтва1.

Значна больш паспяхова развівалася беларуска-польскае ўзаемадзеянне ў 
сферы эканомікі. У 1995 г. аб’ём гандлю склаў 469 млн дол. ЗША, у 2000 г. – 
492 млн. Пасля далучэння Польшчы да Еўрасаюза адпаведны паказчык 
дасягнуў рэкорднага ўзроўню. У 2003 г. ён склаў 782,7 млн, у 2005 г. перавысіў 
1,4 млрд, а ў 2007 г. – 2 млрд дол. ЗША2. На працягу доўгага часу Беларусь 
захоўвала ў гандлі з Польшчай станоўчае сальда. У 2000 г. яно складала 
61 млн, у 2007 г. – 402,9 млн дол. ЗША. У 2008 г. беларускі экспарт у Поль-
шчу склаў рэкордную суму 1,8 млрд дол. ЗША, зменшыўшыся, аднак, у на-
ступныя гады: у 2009 г. – 823,2 млн, у 2010 г. – 885,8 млн, у 2011 г. – 1,1 млрд. 
Імпарт з Польшчы ў 2008 г. склаў 1,2 млрд дол. ЗША, у 2009 г. – 786,6 млн, 
у 2010 г. – 1,1 млрд, у 2011 г. – 1,3 млрд. Такім чынам, у 2010–2011 гг. ганд-
лёвы баланс змяніўся на карысць Польшчы3. У верасні 2009 г. Беларусь і 
Польшча падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне электраэнергетыкі. 
Тады ж абмяркоўвалася магчымасць падаўжэння трубаправода Адэса – Бро-
ды да польскага горада Плоцка. Аднак пагаршэнне адносін у канцы 2010 г. 
перашкодзіла рэалізацыі гэтых планаў.

Удзел Беларусі ў замежным гандлі Польшчы ў 1993–2006 гг. складаў у 
сярэднім 0,6 % у імпарце і 0,8 % у экспарце. Гандлёвы абарот з Беларуссю, 
асабліва імпарт з нашай краіны, адыгрываў нязначную ролю ў знешнім гандлі 
і працэсах стварэння і падзелу нацыянальнага даходу ў Польшчы. З другога 
боку, гэта краіна мела адносна большую долю  ў замежным гандлі Беларусі і 
аказвала большы ўплыў на яе эканамічнае развіццё, асабліва ў 1990- я гг.  Удзел 
Польшчы ў замежным гандлі Беларусі ў 1993–2006 гг. складаў у сярэднім 
3,7 % у імпарце і 3,5 % у экспарце4. У 2011–2015 гг. удзел Польшчы ў агуль-
ным аб’ёме тавараабароту Беларусі павялічыўся з 2,8 да 3,3 %, склаўшы 
ў сярэднім 3,2 %5. Польшча ўваходзіла ў дзясятку буйнейшых інвестараў, 

1 Тихомиров А. В. Политические аспекты белорусско-польских отношений в 2009–
2010 гг. С. 16 ; Fedorowicz K. Op. cit. S. 287.

2 Тихомиров А. В. Внешняя политика Республики Беларусь в 1991–2011 гг. С. 177.
3 Там жа. С. 177–178.
4 Misala J. Rozwój powiązań gospodarczych Polski z Białorusią na przełomie XX i 

XXI wieku // Stosunki polsko-białoruskie. T. 2. S. 72–73.
5 Тихомиров А. В. Внешняя политика Республики Беларусь (1991–2015 гг.). Минск, 

2017. С. 52–53.
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уклаўшы ў беларускую эканоміку ў 2010–2016 гг. каля 984 млн дол., больш 
90 % з якіх складалі прамыя замежныя інвестыцыі1.

Адкат пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 г. Усе дасягнутыя поспехі цал-
кам перакрэслілі гвалтоўныя метады падаўлення мітынгу ў дзень прэзідэнцкіх 
выбараў 19 снежня 2010 г. і наступныя меры супраць яго ўдзельнікаў. Польскі 
бок не прызнаў вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. У 2011 г. афіцыйныя асобы Поль-
шчы актыўна падтрымлівалі палітыку «іміджавых» санкцый ЕС у дачыненні да 
беларускіх улад, неаднаразова рабілі заявы аб адсутнасці ў Беларусі дэмакратыі, 
аб парушэнні праў польскай меншасці; выказвалі намер пашырыць падтрымку 
«праеўрапейскай» часткі беларускага грамадства і абвінавачвалі беларускі ўрад 
у нежаданні ажыццяўляць на практыцы пагадненне аб «малым прыгранічным 
руху». У той жа час афіцыйная Варшава выступіла супраць увядзення 
эканамічных санкцый у дачыненні да Беларусі і накіравала ў Мінск новага пасла.

18 студзеня 2011 г. Міністэрства замежных спраў Польшчы забараніла 
ўезд у краіну А. Лукашэнку і шэрагу беларускіх чыноўнікаў. 20 лютага 
прэзідэнт Польшчы Б. Камароўскі падчас наведвання горада Кузніца Бела-
стоцкай вобласці, размешчанага ля мяжы з Беларуссю, выступіў з крытыкай 
беларускіх улад. 25 лютага Сейм прыняў рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі, 
у якой асудзіў рэжым за рэпрэсіі супраць уласных грамадзян, запатрабаваў 
неадкладнага вызвалення ўсіх палітычных зняволеных і выступіў за значнае 
павелічэнне бюджэту на дапамогу дэмакратычным сілам у Беларусі. 

Вельмі выразна супярэчнасці Беларусі з ЕС праявіліся пры правядзенні 
саміту «Усходняга партнёрства» ў Варшаве 29–30 верасня 2011 г. Напярэдадні 
сустрэчы на вышэйшым узроўні яе арганізатары катэгарычна адмовіліся 
накіраваць афіцыйнае запрашэнне А. Лукашэнку, хоць далі зразумець, што бу-
дуць не супраць з’яўлення ў польскай сталіцы міністра замежных спраў Беларусі. 
Аднак Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь не санкцыянаваў удзел у мерапрыемстве 
кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства і даручыў прадстаўляць 
інтарэсы Беларусі на саміце паслу Рэспублікі Беларусь у Польшчы В. Гайсён-
ку. Арганізатары міжнароднага форуму не прынялі гэту схему, і беларускі бок 
адмовіўся ад удзелу ў саміце. Нечаканым для арганізатараў форуму стала высту-
пленне ў падтрымку афіцыйнага Мінска шэрагу постсавецкіх дзяржаў (у пер-
шую чаргу Азербайджана, Грузіі і Украіны), хоць істотнага ўздзеяння на пазіцыю 
Еўрасаюза ў дачыненні да Беларусі гэты дэмарш не аказаў2. 

1 Александр Аверьянов. В белорусско-польских отношениях должна превалиро-
вать прагматическая составляющая : интервью от 01.03.2017 [Электронны рэсурс] // 
Новости Беларуси БЕЛТА. URL: http://printv/interview/view/v-belorussko-polskih-
otnoshenijah-dolzhna-prevalirovat-pragmaticheskaja-sostavljajuschaja-5388/ (дата зваро-
ту: 21.08.2017).

2 Снапкоўскі У. Е. Рэспубліка Беларусь – Еўрапейскі саюз: ад пацяплення да пагар-
шэння ўзаемаадносін (2010–2013 гг.) // Тр. фак. междунар. отношений. Вып. 4 / ред-
кол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2013. С. 34.
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Палітычныя адносіны паміж Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саю-
зам зноў апынуліся ў «замарожаным» стане, а «Усходняе партнёрства» так і 
не ператварылася ў рэальную альтэрнатыву інтэграцыі Беларусі з Расіяй і Ка-
захстанам, хоць цалкам выключаць Беларусь з гэтай праграмы еўрапейскія 
краіны не сталі. Няўдача саміту ставіла пад пытанне ўвесь праект «Усходня-
га партнёрства» і ролю Польшчы як яго ініцыятара1.

У другой палове 2011 г. у сувязі са старшынствам Польшчы ў ЕС Варша-
ва рабіла шмат намаганняў, каб беларускае пытанне было ў цэнтры ўвагі ЕС, 
а таксама старалася падтрымліваць актыўны дыялог з грамадзянскай суполь-
насцю Беларусі. На гэтым шляху, па прызнанні польскіх афіцыйных асоб, не 
атрымалася дамагчыся пазітыўных зрухаў з-за жорсткай пазіцыі беларускіх 
улад. Таксама і афіцыйны Мінск негатыўна ацаніў паўгадавы перыяд польска-
га старшынства, як і ў цэлым развіццё адносін паміж Беларуссю і ЕС. Бела-
русь байкатавала І пасяджэнне Еўранесту і ІІ саміт «Усходняга партнёрства». 
Пытанне аб спрашчэнні візавага рэжыму было адкладзена. 

У 2012 г. у галіне палітычных адносін бакі працягвалі знаходзіцца ў ста-
не халоднай вайны. Кульмінацыяй напружанасці сталі падзеі, звязаныя з увя-
дзеннем ЕС 27 лютага эканамічных санкцый супраць прадстаўнікоў бела-
рускага бізнесу (12 чалавек і 29 кампаній). На наступны дзень беларускія 
ўлады рэкамендавалі главе Прадстаўніцтва ЕС у Беларусі М. Мора і паслу 
Польшчы ў Беларусі Л. Шарэпку «выехаць у свае сталіцы для кансульта-
цый, каб давесці свайму кіраўніцтву цвёрдую пазіцыю беларускага боку аб 
непрымальнасці даўлення і санкцый». Адпаведна ў Мінск для кансультацый 
былі адкліканы пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ЕС А. Еўдачэнка і пасол 
Беларусі ў Польшчы В. Гайсёнак. Еўрасаюз назваў дзеянні беларус кага боку 
«варожым актам» і ў адказ адклікаў усіх паслоў краін – членаў ЕС для кан-
сультацый; яны пакінулі Мінск у ноч на 1 сакавіка2. Сітуацыя нармалізавалася 
ў красавіку, калі паслы ЕС вярнуліся ў Мінск, а беларускія прадстаўнікі – у 
Брусель і Варшаву. 

Мінск бачыў у Польшчы лідара групы дзяржаў, якія імкнуліся ўзмацніць 
санкцыі супраць беларускіх улад і тым самым перашкодзіць ім выйсці з 
міжнароднай ізаляцыі зручным спосабам – без палітычных рэформ. Сваёй 
асаблівай актыўнасцю і заангажаванасцю ў палітыцы ўвядзення санкцый су-
праць афіцыйнага Мінска Польшча яшчэ больш умацавала вобраз галоўнага 
ворага Беларусі, які стаіць на шляху аднаўлення дыялогу з ЕС. З другога боку, 
наша краіна з’яўлялася для Варшавы складаным суседам, з якім хоць і трэба 
было падтрымліваць адносіны, але толькі на нізкім узроўні, паколькі Мінск 
не праяўляў гатоўнасці да частковых уступак у такім прынцыповым для поль-
скага боку пытанні, як вызваленне палітычных вязняў. Вынікам гэтай істотнай 

1 Чесновский М. Э. Указ. соч. С. 70–71.
2 Снапкоўскі У. Е. Рэспубліка Беларусь – Еўрапейскі саюз... С. 34–35.
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супярэчнасці стала адсутнасць даверу з абодвух бакоў. Атмасферу недаверу 
паглыблялі ўсё яшчэ жывыя негатыўныя стэрэатыпы (асабліва з беларускага 
боку), якія вынікаюць з супольнай гісторыі абедзвюх краін, асабліва перыя-
ду знаходжання Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы1. 

Пацяпленне ў 2013–2017 гг. У 2013 г., нягледзячы на замарожаныя 
палітычныя адносіны і накладзеныя ЕС санкцыі, абедзве дзяржавы развівалі 
гандаль, рэгіянальнае супрацоўніцтва і прыгранічны абмен. Беларускія ўлады 
ўжо не ставіліся да Польшчы як да галоўнага ворага Беларусі і аслабілі ан-
тыпольскую рыторыку. У палітычнай сферы спрэчнымі заставаліся пытанні 
віз, «карты паляка» і колькасці польскага дыпламатычнага корпуса. Польская 
дыпламатыя шукала спосабаў ажывіць як адносіны з Беларуссю, так і больш 
шырокія адносіны па лініі Брусель – Мінск. Варшава прапанавала ініцыятыву 
«Дыялог аб мадэрнізацыі», накіраваную на правядзенне рэформ, аднак Мінск 
фактычна праігнараваў яе. Аб спадзе напружанасці сведчыла і тое, што ў 
Польшчы беларускія справы адышлі на задні план2.

2014 год не прынёс перамен у беларуска-польскія адносіны, ад-
нак у параўнанні з папярэднімі гадамі двухбаковыя кантакты сталі больш 
інтэнсіўнымі на тэхнічным узроўні, які ўключаў пытанні эканамічнага 
супрацоўніцтва і гісторыка-культурнага дыялогу. Упершыню за шмат 
гадоў атрымалася пазбегнуць напружанасці3. Гэта было звязана перш 
за ўсё з падзеямі ва Украіне і роллю Мінска як пасрэдніка і прымірыцеля 
паміж Украінай і Расіяй. Сярод значнай часткі краін – членаў ЕС і ўсяго 
міжнароднага супольніцтва Беларусь атрымала вобраз стабільнай і гатовай 
да супрацоўніцтва краіны. На гэта працавалі вераснёўскія (2014) пагадненні ў 
Мінску аб спыненні агню ў Данбасе і мінская сустрэча Нармандскай чацвёркі 
(лідараў Украіны, Расіі, Германіі і Францыі) у лютым 2015 г.4 Украінскія 
падзеі былі найважнейшай тэмай двух візітаў беларускага міністра замеж-
ных спраў У. Макея ў Варшаву (у 2014 і ў 2015 гг.).

1 Клысінскі К. Беларуска-польскія стасункі: год стагнацыі ў атмасферы варожасці // 
Белорусский ежегодник 2012 : сб. обзор. и аналит. материалов по развитию ситуации в 
Респ. Беларусь в 2012 г. / Белорус. ин-т стратег. исслед. ; сост. и ред.: А. Паньковский, 
В. Костюгова. Вильнюс, 2013. С. 102–107. 

2 Дынэр А. М. Польска-беларускія дачыненні: гандлюйма, а не ваюйма // Белорус-
ский ежегодник 2013 : сб. обзор. и аналит. материалов по развитию ситуации в Респ. 
Беларусь в 2013 г. / Белорус. ин-т стратег. исслед. ; сост. и ред.: А. Паньковский, В. Ко-
стюгова. Вильнюс, 2014. С. 106–110. 

3 Дынэр Г. М. Польска-беларускія стасункі: час тэхнічных кантактаў // Белорус-
ский ежегодник 2014 : сб. обзор. и аналит. материалов по развитию ситуации в Респ. 
Беларусь в 2014 г. / Белорус. ин-т стратег. исслед. ; сост. и ред.: А. Паньковский, В. Ко-
стюгова. Вильнюс, 2015. С. 92.

4 Тихомиров А. В. Внешняя политика Республики Беларусь (1991–2015 гг.). С. 143.
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У палітычнай сферы нявырашанымі заставаліся справы дзейнасці Саю-
за палякаў на Беларусі і павелічэння колькасці польскіх консулаў. Беларускі 
бок адмовіўся ўвесці ў дзеянне пагадненне аб малым прыгранічным руху, 
паколькі абгрунтавана апасаўся павелічэння вывазу грашовых сродкаў з 
заходніх абласцей (Брэсцкай і Гродзенскай) з прычыны значнай колькасці 
выездаў беларусаў у Польшчу за пакупкамі. Для Варшавы прыярытэтам ды-
пламатычнай актыўнасці стаў гістарычны і культурны дыялог, таму яна вы-
лучыла ідэю стварэння польска-беларускай групы па гістарычных пытаннях, 
якую падтрымаў беларускі бок. Першае пасяджэнне групы адбылося ў Мінску 
ў ліпені 2015 г. Польшча таксама выступала актыўным адвакатам Мінска ў 
справе візавай лібералізацыі з ЕС і далучэння Беларусі да Сусветнай гандлё-
вай арганізацыі. 

У галіне эканамічных і гуманітарных кантактаў адбылося павелічэнне 
колькасці двухбаковых сустрэч і форумаў. У 2014 г. у Брэсце прайшоў 
ХVІІІ Беларуска-польскі эканамічны форум «Добрасуседства 2014», а ў Вар-
шаве – ІІІ пасяджэнне Сумеснай польска-беларускай камісіі па эканамічным 
супрацоўніцтве з удзелам віцэ-прэм’ераў. Пасля доўгіх перапынкаў узнавілі 
дзейнасць розныя групы і форумы дзелавога супрацоўніцтва: пасля 12-гадо-
вага перапынку – форум гарадоў-пабрацімаў Беларусі і Польшчы, пасля 5-га-
довага перапынку – беларуска-польская рабочая група па справах гандлю і 
інвестыцый. Развіццё эканамічных адносін адбывалася ў рэчышчы змаган-
ня супраць санкцый. Расійскае эмбарга на еўрапейскія прадукты харчавання 
стварыла шмат праблем для гандлёвых адносін Беларусі з ЕС, у тым ліку з 
Польшчай. Беларусь была вымушана абмежаваць імпарт прадуктаў з Поль-
шчы, што стала адной з прычын зніжэння гандлёвага тавараабароту ў 2014 г. 
у параўнанні з 2013 г. (2363 млн дол. ЗША супраць 2377 млн дол. ЗША)1. 

Палітычны чыннік у выглядзе санкцый ЕС супраць Расіі і расійскія 
контрсанкцыі ў выглядзе эмбарга на прадукты харчавання, вырабленыя ў ЕС, 
як і эканамічны – у выглядзе падзення цэн на нафту і газ (якія складалі вяду-
чыя пазіцыі ў беларускім экспарце ў Польшчу) – абумовілі зніжэнне тавара-
абароту ў 2015 г. Ён склаў 1,9 млрд дол., скараціўшыся на 23 % у параўнанні 
з аналагічным паказчыкам за папярэдні год2. У 2016 г. тавараабарот узрос на 
8 %, наблізіўшыся да 2 млрд дол.3

1 Дынэр Г. М. Пазнач. твор. С. 92–98.
2 Эканамічнае сапрацоўніцтва [Электронны рэсурс] // Сайт Пасольства Рэспублікі 

Беларусь у Рэспубліцы Польшча. URL: http://poland.mfa.gov.by/be/bilateral_relations/
trade_economic/ (дата звароту: 21.08.2017).

3 Парламентарий: товарооборот РБ и Польши может вырасти еще на 
$ 1 млрд. 11.04.2017 [Электронны рэсурс] // Спутник. URL: https://sputnik.by/
economy/20170411/1028279398/parlamentarij-tovarooborot-rb-i-polshi-mozhet-vyrasti-
eshche-na-1-mlrd.html (дата звароту: 21.08.2017).



242

Нягледзячы на прыкметы мяккага пацяплення, Варшава па-ранейшаму 
заставалася на прынцыповай пазіцыі ў тым, што вяртанне нармальных, 
суседскіх адносін не будзе мажлівым, пакуль беларускія ўлады не вызва-
ляць палітычных вязняў. Гэты доўгачаканы крок быў зроблены А. Лукашэн-
кам напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 2015 г., калі на свабоду вызвалілі ўсіх 
асоб, якіх ЕС лічыў палітычнымі зняволенымі.

Новымі фактарамі, якія несумненна аказалі ўплыў на агульны стан 
бела руска-польскіх адносін, трэба лічыць абранне прэзідэнтам Польшчы 
прадстаўніка кансерватыўнай партыі «Права і справядлівасць» («ПіС») 
А. Дуды і парламенцкія выбары ў Польшчы (2015), дзе перамагла «ПіС», 
стварыўшы аднапартыйны кабінет Б. Шыдла; прэзідэнцкую (2015) і парла-
менцкую (2016) кампаніі ў Беларусі. Галоўным як для дзеючай улады, так і 
для міжнароднага супольніцтва падчас прэзідэнцкай кампаніі ў Беларусі ака-
залася тое, што выбары прайшлі ў спакойнай атмасферы і гэта было адзначана 
міжнароднымі назіральнікамі АБСЕ як пазітыўная тэндэнцыя. У кастрычніку 
2015 г. ЕС прыпыніў санкцыі супраць беларускага прэзідэнта і шэрагу іншых 
афіцыйных асоб, а ў лютым 2016 г. гэтыя санкцыі былі зняты, што між іншым 
адкрыла дарогу А. Лукашэнку ў сталіцы краін ЕС і паспрыяла пацяпленню 
ў адносінах з Польшчай. 

У 2015 г. дамінавалі кантакты на рэгіянальным узроўні, эканамічнае 
супрацоўніцтва і гісторыка-культурны дыялог. У галіне рэгіянальных адносін 
найбольш цесныя сувязі існавалі паміж Брэсцкай і Гродзенскай абласцямі 
з аднаго боку і Люблінскім і Любускім ваяводствамі – з другога. Усяго за 
25 гадоў дыпламатычных стасункаў падпісаны 83 дагаворы аб партнёрскіх 
адносінах і супрацоўніцтве, праводзіліся форумы гарадоў-пабрацімаў, апошні 
адбыўся ў Гродне ў снежні 2015 г.1

У 2016 г. працягвалася мяккае пацяпленне. У сакавіку ўпершыню за во-
сем гадоў адбыўся візіт польскага міністра замежных спраў у Беларусь. 
В. Вашчыкоўскі быў прыняты А. Лукашэнкам, правёў перагаворы з У. Макеем, 
на якіх абмяркоўваліся двухбаковыя адносіны, стасункі Беларусі з ЕС, пытанні 
бяспекі ў рэгіёне, трансгранічнае і эканамічнае супрацоўніцтва. На сустрэчы 
з Вашчыкоўскім беларускі прэзідэнт адзначыў, што Беларусь гатова да самага 
цеснага супрацоўніцтва з Польшчай. У адказ было сказана, што новы польскі 
ўрад лічыць ненармальнай сітуацыю, калі на працягу доўгіх гадоў суседнія 
краіны не размаўлялі паміж сабой. Падчас перагавораў шмат увагі было нада-
дзена эканамічнаму супрацоўніцтву, адзначаны вялікі патэнцыял у рэалізацыі 
інтэграцыйных праектаў з улікам транзітнага становішча Беларусі і Польшчы2. 

1 Александр Аверьянов. В белорусско-польских отношениях...
2 Встреча с министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским [Элек-

тронны рэсурс] // Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. URL: 
http://president.gov.by/ru/news_ru/view/vstrecha-s-ministrom-inostrannyx-del-polshi-
vitoldom-vaschikovskim-13313/ (дата звароту: 21.09.2016).
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У кастрычніку У. Макей ажыццявіў чарговы візіт у Варшаву, дзе быў прыняты 
прэзідэнтам А. Дудам і правёў перагаворы з Вашчыкоўскім. 

У чэрвені на сваёй першай прэс-канферэнцыі новы пасол Польшчы ў 
Рэспубліцы Беларусь Конрад Паўлік заявіў, што яго краіна разлічвае на спа-
койны і канструктыўны дыялог з Беларуссю па ўсіх пытаннях. Пасол прывёў 
лічбы, якія дэманстравалі актыўную працу польскіх урадавых устаноў па 
развіцці чалавечых кантактаў. У 2015 г. беларускія грамадзяне атрымалі 
400 тыс. польскіх віз. За дзевяць гадоў ад пачатку выдачы «карты паляка» 
яе атрымалі 75 тыс. грамадзян Беларусі, 70 тыс. грамадзян Украіны, 25 тыс. 
прадстаўнікоў астатніх краін. Варшава таксама садзейнічала хутчэйшаму 
падпісанню дагавора аб спрашчэнні візавага рэжыму паміж Беларуссю і ЕС1. 
У цэлым у 2016 г. адбывалася актывізацыя беларуска-польскага дыялогу. Аб 
гэтым у прыватнасці сведчылі візіты ў Беларусь міністраў замежных спраў, 
сельскай гаспадаркі, аховы прыроды, транспарту, марской гаспадаркі Поль-
шчы; аднаўленне міжпарламенцкіх кантактаў, інтэнсіўная праца міжурадавых 
камісій і галіновых рабочых груп; падпісанне і ратыфікацыя пагаднення аб 
супрацоўніцтве ў галіне адукацыі2.

Працэс нармалізацыі працягваўся і ў юбілейным 2017 г., калі абе дзве 
дзяржавы адзначылі 25-годдзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін. 
2 сакавіка прэзідэнты Беларусі і Польшчы абмяняліся пасланнямі з наго-
ды гэтай урачыстасці. А. Лукашэнка выказаў упэўненасць у перспектывах 
развіцця беларуска-польскіх кантактаў ва ўсіх сферах, пашырэнні праг-
матычнага і канструктыўнага супрацоўніцтва. У віншаванні А. Дуды вы-
казвалася надзея, што чарговая чвэрць стагоддзя будзе перыядам плённа-
га супрацоўніцтва паміж дзвюма незалежнымі дзяржавамі, заснаванага 
на ўзаемаразуменні і даверы, што будзе садзейнічаць дабрабыту грама-
дзян, умацаванню бяспекі і міру ў Еўропе3. Пасол Беларусі ў Польшчы 
А. Авяр’янаў ацаніў мінулае 25-годдзе як «цяжкія часы трансфармацыі, 
невядомасці, як час узнікнення даверу і страчаных магчымасцей». За-
слугай палітыкаў, дыпламатаў і народаў дзвюх краін у сучасных склада-

1 400 тысяч – не предел: польский посол хочет выдавать больше виз белорусам 
[Электронны рэсурс] // Деловая газ. URL: http://bdg.by/news/authors/400-tysyach-ne-
predel-polskiy-posol-hochet-vydavat-bolshe-viz-belorusam (дата звароту: 21.09.2016).

2 Обзор итогов внешней политики Республики Беларусь и деятельности Мини-
стерства иностранных дел в 2016 году [Электронны рэсурс] // Міністэрства замежных 
спраў Рэспублікі Беларусь. URL: http://mfa.gov.by/publication/reports/ea444d5cceb4798d.
html (дата звароту: 04.09.2017).

3 Александр Лукашенко поздравил Президента Польши Анджея Дуду 2 марта 
2017 года [Электронны рэсурс] // Афіцыйны інтэрнэт-партал Прэзідэнта Рэспублікі 
Беларусь. URL: http://president.gov.by/ru/news_ru/view/aleksandr-lukashenko-pozdravil-
prezidenta-polshi-andzheja-dudu-15671 (дата звароту: 04.09.2017).
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ных эканамічных умовах ён лічыў тое, што яны не згубілі ўзаемнага да-
веру і вярнуліся да канструктыўнага дыялогу, які не будзе заменены 
няўпэўненасцю, знявагай і стэрэатыпамі1.

З 2013–2014 гг. у беларуска-польскіх узаемаадносінах з’явілася тэндэн-
цыя прызнання прыярытэтнасці рацыянальнага, прагматычнага падыходу, а 
не палітызацыі адносін. Гэта адпавядае беларускай палітыцы «эканамічнага 
прагматызму»2. Польскія палітыкі сталі праяўляць вялікую зацікаўленасць 
у пашырэнні кантактаў з афіцыйнымі структурамі ў Мінску. Актывізацыя 
палітычнага дыялогу дазволіла прыступіць да вырашэння некаторых пра-
блем міждзяржаўных зносін, удасканаліць дагаворна-прававую базу двухба-
ковага супрацоўніцтва. Пэўнае паляпшэнне ўнутрыпалітычнага становішча 
ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх і парламенцкіх выбараў, міралюбівая пазіцыя 
Мінска ва ўрэгуляванні ўкраінскага крызісу яшчэ шырэй адчынілі дзверы для 
вяртання беларуска-польскіх адносін у нармальнае русла. 

Высновы

1. Супярэчнасці ў беларуска-польскіх адносінах, якія выявіліся ў 
1990- х гг., захаваліся і ў пачатку XXI ст. Істотна характар палітычнага ды-
ялогу не змяніўся, інтэнсіўнасць палітычных кантактаў Мінска з Варшавай 
не дасягнула ўзроўню ўзаемадзеяння Беларусі з іншымі суседзямі – членамі 
ЕС, зносіны паміж афіцыйнымі структурамі заставаліся стрыманымі, а знач-
ная частка праблем, якія ўзніклі ў папярэднія гады, – нявырашанай. Можна 
вылучыць некалькі прычын і абставін іх нездавальняючага, нават дрэннага 
стану, ваганняў паміж пацяпленнем і ахаладжэннем. 

Галоўнай прычынай узнікнення супярэчнасцей, якія прывялі да тарма-
жэння дынамікі двухбаковага ўзаемадзеяння, трэба лічыць узрастаючую 
розніцу ў сацыяльна-палітычных сістэмах дзвюх дзяржаў. Ключавым эле-
ментам палітыкі Польшчы ў дачыненні да Беларусі было імкненне ўвязваць 
пытанні двухбаковага супрацоўніцтва і палітычнага дыялогу на ўсіх узроўнях 
з унутрыпалітычнымі працэсамі ў Беларусі, што, зразумела, не прымалася 
афіцыйным Мінскам і разглядалася як умяшанне ва ўнутраныя справы.

Другой прычынай застаецца істотная розніца ў канцэптуальных асно-
вах знешняй палітыкі абедзвюх дзяржаў (гл. п. 2). Польшча, імкнучыся да 

1 Интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Респу-
блике Польша А. Аверьянова журналу «Polish Market» (январь 2017 г.) [Электронны 
рэсурс] // Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь. URL: http://http://mfa.
gov.by/press/smi/b7c3e58b13d1bbf6.html (дата звароту: 04.09.2017).

2 Snapkouski U. E. Stosunki białorusko-polskie na początku XXI wieku: między 
pragmatyzmem gospodarczym a «krytycznym dialogiem» // Problemy bezpieczeństwa 
Europy i Azji / pod red. T. Ambroziaka [і іn.]. Toruń, 2016. S. 365–384.
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лідарства ва Усходняй і Цэнтральнай Еўропе, схільна да правядзення больш 
жорсткай палітыкі ў дачыненні да Беларусі, чым іншыя еўрапейскія дзяр-
жавы. Такая палітыка, як вядома, атрымала назву «крытычнага дыялогу». 
Пры гэтым абавязкі Польшчы перад Еўрапейскім саюзам вымушалі яе буда-
ваць сваю палітыку ў адносінах да Беларусі ў агульнаеўрапейскім фармаце, у 
выніку чаго кантакты на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў да прыпынення санкцый 
ЕС супраць беларускіх афіцыйных асоб былі немагчымыя. Таксама Польшча 
шмат у чым падтрымлівала ідэі санкцый і неабходнасці дэмакратычных пера-
мен у Беларусі як умовы збліжэння дзвюх дзяржаў (прычыны такой пазіцыі 
караніліся ў супярэчнасцях паміж ЕС і Расійскай Федэрацыяй, а абраны Бе-
ларуссю яшчэ ў 1990-я гг. кірунак на будаўніцтва саюзу з Расіяй прывёў да 
ўцягвання краіны ў гэтыя супярэчнасці).

Беларусь арыентуецца на еўраазіяцкі вектар інтэграцыі вакол Расіі з яго 
галоўным аб’яднаннем (Еўразійскі эканамічны саюз) і ваенна-палітычным са-
юзам (Арганізацыя Дагавора аб калектыўнай бяспецы). Яна таксама імкнецца 
да актыўнага развіцця адносін з найбольш важнымі дзяржавамі сусветнага 
Поўдня (Кітаем, Індыяй, Бразіліяй, краінамі арабскага Усходу), з’яўляючыся 
адзінай еўрапейскай краінай – членам Руху недалучэння; выступае заўзятым 
праціўнікам аднапалярнага свету, рашуча асуджаючы акцыі ЗША і НАТА ў 
Югаславіі, Іраку, Лівіі, Сірыі і іншых гарачых кропках. 

Польшча, наадварот, з’яўляецца актыўным удзельнікам еўраатлантычнай 
інтэграцыі, пасля ўступлення ў НАТА і ЕС заходні кірунак стаў вядучым у яе 
знешняй палітыцы і геастратэгіі. Варшава падтрымала ваенныя інтэрвенцыі 
НАТА ў названых вышэй краінах, прыняўшы актыўны ўдзел у ваеннай 
кампаніі супраць Ірака. Польшча вітала «каляровыя рэвалюцыі» на постса-
вецкай прасторы і ўсяляк іх падтрымлівала, асабліва «аранжавую рэвалю-
цыю» ва Украіне. На думку беларускіх улад, такую ж рэвалюцыю Польшча 
хацела ажыццявіць у Беларусі сіламі СПБ, што прывяло да фактычнага раз-
бурэння гэтай арганізацыі. Варшава выступіла ініцыятарам «Усходняга пар-
тнёрства», праграмы, да якой афіцыйны Мінск ставіўся з недаверам, лічачы 
для сябе карысным толькі яе эканамічны блок.

Да таго ж абодва партнёры ацэньвалі адзін аднаго як недастаткова сама-
стойных удзельнікаў міжнароднай палітыкі. Польшча лічыла інтэграцыю з 
Расіяй небяспечнай для незалежнага існавання Беларусі і разглядала Мінск як 
марыянетку Крамля, асабліва ў яго антыпольскіх задумах. Беларусь, у сваю 
чаргу, лічыла, што з уступленнем Польшчы ў НАТА і ЕС краіна страціла маг-
чымасць прыняцця самастойных знешнепалітычных рашэнняў, асабліва ва 
ўсходняй палітыцы. Такім чынам, геапалітычная сіметрыя стасункаў па лініі 
Мінск – Варшава 1990-х гг. захоўвалася і ў пачатку ХХІ ст.

2. Спецыфіка беларускай палітычнай сістэмы з моцным інстытутам 
прэзідэнцтва і непрыняцце элементарных прынцыпаў, абавязковых у дэма-
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кратычных палітычных сістэмах, значна абмяжоўвалі магчымасці эфектыўнай 
палітыкі для польскіх правячых колаў. У вялікай ступені характар двухба-
ковых палітычных узаемаадносін залежыць ад напрамку і інтэнсіўнасці 
ўнутраных змен і патрэб беларускай дзяржавы. Эвалюцыйныя змены ў 
палітычнай сістэме Беларусі могуць пацвердзіць эфектыўнасць палітыкі 
неізаляцыі Беларусі і ўключэння яе ў еўрапейскі дыялог пры ўмове павагі 
да мінімуму дэмакратычных стандартаў. Гэта выразна прадэманстравалі 
прэзідэнцкая кампанія 2015 г. і наступныя крокі па лібералізацыі.

3. У 2014–2017 гг. у беларуска-польскіх адносінах пачаўся працэс 
нармалізацыі, што праявілася ў аднаўленні дыялогу на ўзроўні міністраў 
замежных спраў, развіцці гандлёва-эканамічнага і трансгранічнага 
супрацоўніцтва, гуманітарных і культурных сувязей. Ажыўленне кантактаў 
адбывалася ў кантэксце агульнага пацяплення адносін Беларусі з Еўрапейскім 
саюзам, чаму ў значнай ступені садзейнічала міратворчая палітыка 
афіцыйнага Мінска ва ўрэгуляванні канфлікту паміж Расіяй і Украінай. Бе-
ларусь і Польшча пачалі рабіць акцэнт на прызнанне прыярытэтнасці ра-
цыянальнага, прагматычнага падыходу, а не палітызацыі адносін. Польскія 
палітыкі сталі праяўляць большую зацікаўленасць у пашырэнні дыялогу 
з афіцыйнымі структурамі ў Мінску, а беларускія ўлады – больш улічваць 
тэндэнцыі да дэмакратызацыі ва ўласнай краіне як важны фактар паляпшэн-
ня адносін з Захадам.
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ЗАКЛЮЧЭННЕ

Даследаванне гісторыі беларуска-польскіх адносін у амаль стогадовы адрэ-
зак часу (1918–2017), разгледжаны ў нашай працы з большай ці меншай сту-
пенню паўнаты і глыбіні, дазваляе прадставіць іх наступную перыядызацыю.

Першы перыяд (1918–1921) – ад абвяшчэння незалежнасці беларус кай 
(у форме БНР і пазней БССР) і польскай дзяржаўнасці да падпісання Рыж-
скага мірнага дагавора. Галоўны змест гэтага перыяду складаюць беларуска-
польскія адносіны ў гады савецка-польскай вайны. Палітыка Польшчы на 
ўсходзе базіравалася на двух асноўных прынцыпах: забяспечыць абарону ад 
савецкай Расіі шляхам перанясення сваіх меж як мага далей на ўсход; заха-
ваць у сферы польскага ўплыву ўсе землі былой Рэчы Паспалітай. Вырашэнне 
беларускага пытання польскія кіраўнікі, перш за ўсё Ю. Пілсудскі, не ставілі 
ў залежнасць ад украінскага і літоўскага пытанняў. Планы Ю. Пілсудскага 
былі накіраваны на стварэнне або літоўска-беларускай дзяржавы ў цеснай 
федэрацыі з Польшчай, або беларускай нацыянальна-культурнай аўтаноміі ў 
складзе Другой Рэчы Паспалітай. У выніку перамагла інкарпаратыўная кан-
цэпцыя, рэалізаваная ў Рыжскім мірным дагаворы, які падзяліў Беларусь і 
Украіну.

Актыўнасць беларускіх палітычных сіл у гады савецка-польскай вайны 
выяўлялася ў дзеяннях дзвюх дзяржаў-антаганістаў – БНР і БССР. Першая, 
нягледзячы на сапраўдную і ўяўную «эфемернасць», спрабавала размаўляць 
з Польшчай як роўная з роўным, дамагаючыся прызнання палітычнай 
незалежнасці Беларусі, удзелу ў мірных перагаворах, пратэставала супраць 
падпісання Рыжскага міру. Але ўсе гэтыя намаганні аказаліся марнымі, не 
падмацаванымі рэальнай палітычнай сілай.

Што датычылася БССР, то Польшча не лічыла яе незалежнай дзяр-
жавай, называючы гэта ўтварэнне фікцыяй ці тэрыторыяй з мясцовым 
самакіраваннем, якая ўпраўлялася з Масквы. Падчас савецка-польскай вай-
ны БССР выступала як аб’ект палітыкі і дыпламатыі РСФСР і Польшчы. Ад-
нак Рыжскі мірны дагавор стаў першым легітымным міжнародна-прававым 
актам ХХ ст., які замацаваў за Беларуссю і беларускім народам шэраг най-
важнейшых атрыбутаў дзяржаўнасці і нацыянальных праў (незалежнасць 
Беларусі ў форме БССР, прызнанне нацыянальных праў беларусаў у Поль-
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шчы, як і праў палякаў у савецкай Беларусі, міжнародна прызнаная мяжа з 
заходняй дзяржавай).

Другі перыяд (1921–1939) – ад Рыжскага мірнага дагавора да ўключэння 
Заходняй Беларусі ў склад БССР. Беларуска-польскія ўзаемадачыненні ў 
міжваенны перыяд развіваліся ў некалькіх плоскасцях. Першая плоскасць – 
гэта адносіны Польшчы з БССР як з фармальна незалежнай дзяржавай у 
1919–1922 гг. (да стварэння СССР) і як з саюзнай рэспублікай у складзе СССР 
у 1923–1939 гг. Беларуская праблематыка вылучалася з агульнасавецкай; таму 
можна казаць пра квазіміждзяржаўныя польска-беларускія адносіны. Дру-
гая плоскасць – гэта стасункі польскіх дзяржаўных і палітычных структур з 
беларускімі несавецкімі арганізацыямі, перш за ўсё БНР. 

Развіццё ўзаемадачыненняў БССР і Польскай Рэспублікі адбывалася на 
двух узроўнях. На афіцыйным, палітыка-дыпламатычным, узроўні беларускія 
ўлады ажыццяўлялі выкананне абавязкаў, ускладзеных Рыжскім мірным 
дагаворам, падтрымлівалі двухбаковыя кантакты з польскімі афіцыйнымі 
прадстаўнікамі, развівалі актыўнае знешнегандлёвае супрацоўніцтва. На 
неафіцыйным узроўні з боку СССР і БССР аказвалася вялікая арганізацыйна-
палітычная, матэрыяльная і фінансавая дапамога сацыяльнаму і 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 суверэннай дзяржавы. Шырокае распаўсюджанне ва ўнутраным 
жыцці савецкай Беларусі атрымала антыпольская прапаганда, падтрыманне 
вобраза ворага і агрэсара ў асобе польскіх паноў і буржуазіі.

Польшча, улічваючы геапалітычнае становішча БССР і наяўнасць знач-
най колькасці польскага насельніцтва, пэўны час імкнулася ўсталяваць тры-
валыя ўзаемасувязі з гэтай савецкай рэспублікай, прапануючы заключыць 
гандлёвы дагавор і адкрыць дыпламатычнае 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 трыма ўдзельнікамі (РСФСР-СССР, УССР і 
БССР). Яны забяспечвалі вырашэнне праблем чыгуначных зносін, транзіту, 
прыгранічных сувязей і пагранічнага рэжыму, санітарнага стану. У некаторых 
выпадках прадстаўнікі РСФСР падпісвалі пагадненні ад імя БССР нават без 
фармальнага ўзгаднення іх тэксту з беларусамі. 

Згодна з Рыжскім мірам прадугледжвалася ўстанаўленне дыпламатычных 
адносін паміж РСФСР, УССР і БССР з аднаго боку і Польшчай – з другога. 
Аднак гэтага не адбылося ў сувязі са стварэннем СССР. У 1924 г. у Мінску 
было адкрыта польскае консульства, якое ў 1926 г. набыло статус Генераль-
нага. Узаемаадносіны з Польшчай ажыццяўляліся таксама праз Паўнамоцнае 
прадстаўніцтва БССР у Маскве. Імкненне польскага дыпламатычнага 
прадстаўніцтва абараняць інтарэсы палякаў у БССР сустрэла супраціў савецкіх 
улад, якія расцэньвалі кантакты з консульствам як контррэвалюцыйныя дзеянні.
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Фактарам напружанасці ў савецка-польскіх адносінах была праблема За-
ходняй Беларусі. Аднак разгляду гэтай праблемы на міжнародным узроўні 
перашкаджалі незацікаўленасць еўрапейскіх краін і пэўная ізаляцыя Савец-
кага Саюза, які не ўваходзіў у Лігу Нацый і іншыя міжнародныя структуры, 
закліканыя абараняць правы нацыянальных меншасцей. Тым не менш крыты-
ка рэпрэсій супраць заходнебеларускіх грамадскіх арганізацый і насельніцтва 
левымі, хрысціянскімі і пацыфісцкімі арганізацыямі Заходняй Еўропы і 
Паўночнай Амерыкі, вядомымі грамадскімі дзеячамі адыграла сваю ролю ў 
фарміраванні негатыўнага вобраза Польшчы на міжнароднай арэне. 

Трэці перыяд (1939–1945). Беларуска-польскія адносіны ў гады Дру-
гой сусветнай вайны падзяляюцца на два этапы. Першы ахоплівае адрэзак 
ад 17 верасня 1939 г. да 22 чэрвеня 1941 г. Ваенная акцыя, у выніку якой За-
ходняя Украіна і Заходняя Беларусь былі ўключаны ў склад СССР, прывяла 
да разрыву савецка-польскіх адносін, а дзеянні Масквы разглядаліся ўрадам  
Польшчы як агрэсія і акупацыя. Саветызацыя паўночна-ўсходніх тэрыто-
рый Другой Рэчы Паспалітай, рэпрэсіі, дэпартацыі і іншыя мерапрыемствы 
крамлёўскай улады, накіраваныя перш за ўсё супраць палякаў, у якіх актыўны 
ўдзел прымала беларускае насельніцтва, прывялі да напружаных, часам варо-
жых 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 адносін Савецкага Саюза 
і Польшчы, самастойнасцю не вылучаліся і вызначаліся тым, што асноўнае 
месца ў іх займала пытанне аб прыналежнасці Заходняй Беларусі. Лінія Кер-
зана з адступленнямі ў некаторых месцах на карысць Польшчы лягла ў асно-
ву савецка-польскіх дамоўленасцей аб дзяржаўнай мяжы ад 27 ліпеня 1944 г. 
і ад 16 жніўня 1945 г., паводле якіх да Польшчы адышла частка Белавежскай 
пушчы і Беласток з вобласцю. Пры гэтым да вырашэння памежных пытанняў, 
якія закраналі нацыянальныя інтарэсы БССР, вышэйшыя органы дзяржаўнай 
улады і кіравання рэспублікі дапушчаны не былі. 

Сумесная барацьба з агульным ворагам – германскім фашызмам, якая вя-
лася на землях Беларусі і Польшчы, садзейнічала ўмацаванню добрасуседскіх, 
сяброўскіх адносін паміж беларускім і польскім народамі. Разам з тым у 
ваенныя і першыя пасляваенныя гады савецка-польскія і беларуска-
польскія адносіны пагаршалі праблема Арміі Краёвай і яе ўзаемаадносіны з 
беларускімі партызанамі, насельніцтвам і савецкімі ўладамі на тэрыторыі За-
ходняй Беларусі. Дзейнасць польскіх партызан, звязаных з АК, разглядалася 
кіраўніцтвам Беларусі, а пазней савецкімі гісторыкамі як злачынная. У сучас-
най беларускай гістарыяграфіі сярод часткі вучоных назіраецца тэндэнцыя да 
больш узважанага і збалансаванага падыходу ў ацэнках АК. 

Чацвёрты перыяд (1944–1991) – ад надання знешнепалітычных 
паўнамоцтваў саюзным рэспублікам да распаду СССР. На працягу амаль 
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усяго азначанага перыяду, за выключэннем яго апошняга этапу (1989–1991), 
беларуска-польскія стасункі з’яўляліся часткай так званых «сацыялістычных 
міжнародных адносін», найбольш істотнай рысай якіх была іх неадпавед-
насць міжнароднаму праву, паколькі яны развіваліся паміж нераўнапраўнымі 
і несамастойнымі суб’ектамі. «Сацыялістычныя міжнародныя адносіны» 
канцэнтраваліся вакол адной звышдзяржавы, СССР, якая дыктавала нор-
мы і правілы паводзін у сацыялістычным лагеры. Своеасаблівы характар 
стасункаў паміж сацыялістычнымі дзяржавамі праяўляўся ў адносінах паміж 
рэспублікамі і іншымі сацыялістычнымі краінамі. Гэта былі сувязі ці кантак-
ты паміж квазідзяржавамі (саюзнымі рэспублікамі) і сатэліцкімі краінамі, 
залежнымі ад СССР. Іх спецыфічны характар дае падставы называць гэту 
форму стасункаў як квазіміждзяржаўныя адносіны. 

Для Беларускай ССР Польская Народная Рэспубліка была адзінай су-
седняй замежнай дзяржавай, хай сабе сацыялістычнай і сатэліцкай. І гэты 
геапалітычны фактар прыдаваў асаблівую значнасць беларуска-польскім 
адносінам. Для ПНР Беларуская ССР разам з Літоўскай ССР і Украінскай ССР 
была адной з трох савецкіх рэспублік, з якімі яна мела супольную мяжу (да гэ-
тага трэба дадаць і Калінінградскую вобласць РСФСР). Акрамя геаграфічнай 
блізкасці, немалаважнае значэнне для сацыялістычнай Польшчы меў такса-
ма гістарычны фактар супольнага пражывання народаў Польшчы, Літвы, 
Беларусі і Украіны ў складзе федэратыўнай дзяржавы Рэчы Паспалітай, хоць 
у тыя часы афіцыйная Варшава пра гэта імкнулася не ўзгадваць.

Гэты 47-гадовы перыяд уключае ў сябе 45-гадовы этап існавання ПНР 
(1944–1989) і двухгадовы этап ад стварэння Трэцяй Рэчы Паспалітай да раз-
валу СССР (1989–1991), падчас якога Варшава праводзіла так званую «двух-
каляёвую палітыку» адносна СССР. У гісторыі Савецкага Саюза і асобных 
саюзных рэспублік такога па дзелу не было.

Пяты перыяд (з 1991 г. па наш час). Гэты перыяд можна падзяліць на 
два этапы, раздзяляльнай лініяй паміж якімі стаў 1994 год. Другі больш як 
20-гадовы адрэзак часу ў беларуска-польскіх узаемаадносінах не быў роўным 
і аднастайным. У ім можна вылучыць 1994–1996 гг., якія з’яўляліся пераход-
ным часам ад выбараў прэзідэнта да лістападаўскага рэферэндуму 1996 г. 
Змена палітычнага ладу прывяла да змен як ва ўнутранай, так і ў знешняй 
палітыцы Беларусі, а таксама ў беларуска-польскіх адносінах. У пачатку 
ХХІ ст. у іх 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 прыкладна да пачатку 2013 г.

Новае тысячагоддзе не прынесла пералому ў польска-беларускія 
стасункі. У палітыцы абе дзвюх краін у адносінах адна да другой дамінавалі 
«негатыўныя» стратэгіі. Пад імі маецца на ўвазе непрыхільнае стаўленне Поль-
шчы і да беларуска-расійскай інтэграцыі, і да ўлад Беларусі ўвогуле, узмоц-



ненае крытыкай і ацэнкамі маральна-каштоўнаснага характару. У той жа час 
Польшча ўспрымалася афіцыйным Мінскам як патэнцыйна і рэальна небя-
спечны заходні сусед, які імкнецца да змены існуючага палітычнага рэжыму ў 
Беларусі. У 2002 г. беларуска-польскія адносіны перайшлі ў іншую плоскасць 
канфрантацыі. Прадметам канфлікту стала грамадска-культурная арганізацыя 
польскай меншасці – Саюз палякаў на Беларусі (СПБ). У 2008–2010 гг. (да па-
дзей 19–20 снежня) назіраліся дзве супрацьлеглыя тэндэнцыі: з аднаго боку, 
відавочным было пэўнае пацяпленне на фоне ажыўлення ў адносінах па лініі 
Беларусь – ЕС і ўдзелу Беларусі ва «Усходнім партнёрстве», а з другога – гэта 
пацяпленне не аслабіла жорсткую палітыку ўлад у Мінску ў дачыненні да СПБ.

Пасля адкату 2010–2013 гг. пачаўся павольны працэс нармалізацыі 
стасункаў, што праявілася ў аднаўленні дыялогу на ўзроўні міністраў замеж-
ных спраў, развіцці гандлёва-эканамічнага і трансгранічнага супрацоўніцтва, 
гуманітарных і культурных кантактаў. Ажыўленне па лініі Мінск – Варшава 
адбывалася ў кантэксце агульнага пацяплення адносін Беларусі з ЕС, што стала 
магчымым у выніку як канструктыўнай палітыкі беларускіх улад ва ўкраінскім 
канфлікце, так і пэўнага паляпшэння ўнутрыпалітычнай сітуацыі ў краіне.

У сакавіку 2017 г. Рэспубліка Беларусь і Польская Рэспубліка адзначылі 
25-годдзе ўстанаўлення дыпламатычных адносін. Падвядзенне выніку прой-
дзенага перыяду паказвае, што пазітыўны баланс двухбаковых адносін, якія 
перажывалі ўзлёты і падзенні, аказаўся невялікім, а патэнцыял канфліктнасці – 
даволі высокім. Асабліва моцна гэта праяўлялася ў галіне дзяржаўна-
палітычных зносін. Палітыкі, грамадскія дзеячы, грамадзяне абедзвюх краін 
спадзяюцца і разлічваюць, што наступныя гады стануць часам плённага 
ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва і збліжэння дзвюх дзяржаў і іх народаў.

Гісторыя беларуска-польскіх «дзяржаўна-палітычных адносін», адлік якіх 
трэба весці з 1918 г., дэманструе іх пэўную традыцыю і супярэчлівую пераем-
насць этапаў развіцця. Стасункі двух народаў прайшлі пакручастымі шляхамі 
ХХ стагоддзя, адметнага дзвюма сусветнымі войнамі і біпалярнай канфран-
тацыяй халоднай вайны, распадам сацыялістычнага блока і СССР. Беларусы 
і палякі зведалі цяжар камуністычнага эксперымента, геапалітычных ціскоў 
таталітарных дзяржаў, імперыяльнай залежнасці, асіміляцыйнай палітыкі; 
небяспеку размывання і нават знікнення нацыянальнай ідэнтычнасці. Праз 
«асіметрычнае супрацоўніцтва» часоў «рэальнага сацыялізму» БССР і ПНР 
спасцігалі ўрокі і назапашвалі вопыт сапраўдных міжнародных адносін. 
Нялёгкім аказаўся і перыяд станаўлення міждзяржаўных сувязей паміж 
Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча. Правячыя колы і народы абе-
дзвюх краін вучыліся жыць і супрацоўнічаць ва ўмовах незалежнасці, ус-
ведамляючы дасягненні і цяжкасці добрасуседства. Сёння, маючы за пля-
чыма векавы досвед палітычных зносін і кантактаў, Беларусь і Польшча 
з гістарычным аптымізмам глядзяць у будучыню, падрыхтаваныя да яе 
суровымі выпрабаваннямі мінулага.
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ХРАНАЛОГІЯ ВАЖНЕЙШЫХ ПАДЗЕЙ 
У ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІХ АДНОСІН

1918 г.
25 сакавіка – прыняцце 3-й Устаноўчай граматы. Абвяшчэнне 

незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. 
11 лістапада – абвяшчэнне незалежнасці Польшчы (Другой Рэчы 

Паспалітай). 

1919 г.
1 студзеня – абвяшчэнне Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі Бела-

русь (ССРБ).
Люты – пачатак савецка-польскай вайны.
16 лютага – нота Часовага рабоча-сялянскага ўрада Літоўскай ССР і 

ЦВК ССРБ польскаму ўраду з прапановай стварыць змешаную камісію для 
мірнага ўрэгулявання спрэчных тэрытарыяльных пытанняў і ўстанаўлення 
дзяржаўнай мяжы паміж Літбел і Польшчай. 

28 лютага – Дэкларацыя ЦВК Літбел аб знешняй палітыцы, у якой 
змяшчаўся зварот да замежных дзяржаў прызнаць Літбел і ўступіць з ёю ў 
дыпламатычныя адносіны, выказвалася гатоўнасць у адносінах з Польшчай 
«вырашаць усе спрэчныя пытанні палюбоўна і міралюбіва».

22 красавіка – зварот начальніка польскай дзяржавы Ю. Пілсудскага «Да 
жыхароў былога Вялікага Княства Літоўскага».

1 ліпеня – сустрэча ў Парыжы Прэм’ер-міністра БНР А. Луцкевіча і 
Прэм’ер-міністра Польшчы І. Падзярэўскага, падчас якой апошні прапанаваў 
праект стварэння польска-беларускай федэрацыі. 

8 жніўня – Мінск заняты войскамі Польшчы. На працягу жніўня польскія 
войскі занялі тэрыторыю Беларусі да Бярэзіны і Дняпра. 

19 верасня – сустрэча ў Мінску дэлегацыі Рады БНР з Ю. Пілсудскім. 
22 кастрычніка, 20 лістапада – сустрэчы Ю. Пілсудскага з Прэм’ер-

міністрам БНР А. Луцкевічам і абяцанні польскага кіраўніка магчымасці 
прадастаўлення нацыянальна-культурнай аўтаноміі для Беларусі ў складзе 
Польшчы. 
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8 снежня – Вярхоўны Савет Антанты зацвердзіў часовую лінію ўсходняй 
мяжы Польшчы.

1920 г.
3 студзеня – сутсрэча Ю. Пілсудскага з А. Луцкевічам
20–24 сакавіка – беларуска-польскія перагаворы ў Мінску, у выніку якіх 

польская дэлегацыя адхіліла палітычныя патрабаванні Найвышэйшай Рады 
БНР. 

11 ліпеня – міністр замежных спраў Вялікабрытаніі Дж. Керзан накіраваў 
ураду РСФСР ноту з патрабаваннем спыніць наступленне Чырвонай арміі на 
лініі, якая атрымала назву «лінія Керзана». 

10 верасня – ВРК БССР пастанавіў выдаць РСФСР «самы шырокі ман-
дат на вядзенне мірных перагавораў з Польшчай па пытанні, галоўным чы-
нам, вызначэння межаў Беларусі». 

12 кастрычніка – у Рызе падпісаны дагавор аб перамір’і і прэлімінарных 
умовах міру паміж РСФСР і УССР з аднаго боку і Польшчай – з другога. 

11 лістапада – падпісанне ў Коўне сакрэтнага пагаднення паміж ура-
дам БНР і ўрадам Літвы аб узаемнай падтрымцы ў барацьбе за акупіраваныя 
Польшчай тэрыторыі.

13–17 снежня – ратыфікацыя II Усебеларускім з’ездам Саветаў Рыжска-
га прэлімінарнага дагавора.

1921 г.
17 сакавіка – прыняцце Малой канстытуцыі Польскай Рэспублікі, якая 

гарантавала нацыянальныя правы нацыянальных меншасцей, у тым ліку 
беларусаў.

18 сакавіка – падпісанне ў Рызе мірнага дагавора паміж РСФСР (і па 
ўпаўнаважанні Беларускай ССР) і УССР з аднаго боку і Польшчай – з другога. 

25 сакавіка – зварот урада БНР «Да ўсяго культурнага свету» з рашучым 
пратэстам супраць Рыжскага мірнага дагавора.

1 чэрвеня – прадстаўнікі РСФСР, УССР і БССР з аднаго боку і Поль-
шчы – з другога падпісалі ў Мінску пратакол аб пагаджальных камісіях па 
ліквідацыі пагранічных інцыдэнтаў. 

1922 г.
7 лютага – падпісанне ў Варшаве санітарнай канвенцыі паміж РСФСР, 

УССР і БССР з аднаго боку і Польшчай – з другога. 

1923 г.
15 сакавіка – канферэнцыя паслоў Вялікабрытаніі, Францыі, Італіі і 

Японіі ў Парыжы вызначыла польска-літоўскую мяжу, пакінуўшы Вільню і 
Віленскі край у складзе Польшчы. 
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13–14 снежня – абмен нотамі савецкага і польскага ўрадаў у сувязі з 
прызнаннем Польшчай Саюза Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік. 

1924 г.
20 лютага – адкрыццё ў Мінску консульства Польшчы, якое ў 1926 г. атры-

мала статус Генеральнага. Закрыта ў верасні 1939 г. па рашэнні ўрада СССР.

1932 г.
25 ліпеня – падпісанне ў Маскве Дагавора аб ненападзе паміж СССР і 

Польшчай. 

1934 г.
13 верасня – заява ўрада Польшчы аб прыпыненні супрацоўніцтва з між-

народнымі арганізацыямі ў галіне кантролю за выкананнем абавязацельстваў 
у дачыненні да нацыянальных меншасцей. 

1939 г.
23 жніўня – падпісанне ў Маскве савецка-германскага дагавора аб не-

нападзе (пакт Молатава – Рыбентропа), які размяжоўваў сферы ўзаемных 
інтарэсаў СССР і Германіі ва Усходняй Еўропе. 

1 верасня – напад Германіі на Польшчу – пачатак Другой сусветнай вайны. 
17 верасня – нота савецкага ўрада польскаму паслу ў Маскве аб тым, 

што Чырвоная армія бярэ пад сваю абарону жыццё і маёмасць насельніцтва 
Заходняй Украіны і Заходняй Беларусі. Уступленне савецкіх войск на тэры-
торыю Польшчы. 

28 верасня – падпісанне ў Маскве Дагавора аб дружбе і мяжы паміж 
СССР і Германіяй, паводле якога заходняя мяжа Савецкага Саюза прыклад-
на супадала з лініяй Керзана. Да Дагавора прыкладаліся сакрэтныя і давяры-
цельныя пратаколы.

10 кастрычніка – падпісанне ў Маскве Дагавора аб перадачы горада 
Вільні і Віленскай вобласці і аб узаемадапамозе паміж Савецкім Саюзам і 
Літвой. Літве былі перададзены большая частка былога Віленскага ваявод-
ства і г. Вільня. 

27 кастрычніка – пратэст польскага ўрада Лізе Нацый супраць Дагаво-
ра аб дружбе і мяжы паміж СССР і Германіяй. 

2 лістапада – 5-я (нечарговая) сесія Вярхоўнага Савета СССР прыняла 
Закон «Аб уключэнні Заходняй Беларусі ў склад СССР і ўз’яднанні яе з Бе-
ларускай ССР». 

14 лістапада – 3-я (нечарговая) сесія Вярхоўнага Савета Беларускай ССР 
прыняла Закон «Аб прыняцці Заходняй Беларусі ў склад Беларускай Савец-
кай Сацыялістычнай Рэспублікі». 
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16 лістапада – падпісанне савецка-германскага пагаднення аб узаемным 
перасяленні з СССР асоб нямецкай нацыянальнасці, а з вобласці нацыяналь-
ных інтарэсаў Германіі (тэрыторыя Польшчы) – асоб украінскай, беларускай 
і літоўскай нацыянальнасцей. 

1940 г.
5 верасня – заява Прэм’ер-міністра Вялікабрытаніі У. Чэрчыля аб 

непрызнанні тэрытарыяльных змен, выкліканых вайной, «за выключэннем 
выпадкаў, калі гэтыя змены мелі месца ў выніку свабоднай згоды і добрай 
волі зацікаўленых бакоў». 

1941 г.
22 чэрвеня – напад Германіі на СССР, пачатак Вялікай Айчыннай вайны. 

Пачатак акупацыі Беларусі. 
30 ліпеня – падпісанне ў Лондане Дагавора паміж СССР і Польшчай аб 

аднаўленні дыпламатычных адносін і стварэнні польскай арміі на тэрыторыі 
СССР (пагадненне Майскага – Сікорскага). Нота ўрада Вялікабрытаніі аб 
непрызнанні тэрытарыяльных змен у Польшчы, што адбыліся са жніўня 
1939 г.

1942 г.
17 студзеня – нота НКЗС СССР пасольству Польшчы ў СССР з пратэстам 

супраць тэрытарыяльных дамаганняў польскага эмігранцкага ўрада на Заход-
нюю Беларусь і Заходнюю Украіну. 

1943 г.
25 лютага – заява польскага ўрада ў эміграцыі аб польска-савецкіх 

адносінах, у якой гаварылася, што ў пытанні аб межах паміж Польшчай і 
СССР захоўваўся статус-кво, які існаваў да 1 верасня 1939 г. 

25 красавіка – разрыў дыпламатычных адносін паміж СССР і Польшчай. 
28 лістапада – 1 снежня – Тэгеранская канферэнцыя кіраўнікоў СССР, 

ЗША і Вялікабрытаніі, на якой дасягнута прынцыповае пагадненне аб тым, 
што ўсходняя мяжа Польшчы будзе праходзіць па лініі Керзана. 

1944 г.
11 студзеня – заява ўрада СССР аб савецка-польскіх адносінах, у якой 

выказвалася гатоўнасць унесці змены ў межы 1939 г. на карысць Польшчы ў 
раёнах з колькаснай перавагай польскага насельніцтва. 

1 лютага – Вярхоўны Савет СССР прыняў законы «Аб прадастаўленні са-
юзным рэспублікам паўнамоцтваў у галіне знешніх зносін і аб пераўтварэнні 
ў сувязі з гэтым Народнага камісарыята замежных спраў з агульнасаюзнага ў 
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саюзна-рэспубліканскі» і «Аб стварэнні вайсковых фарміраванняў саюзных 
рэспублік і аб пераўтварэнні Народнага камісарыята абароны з агульнасаюз-
нага ў саюзна-рэспубліканскі».

24 сакавіка – 1) Вярхоўны Савет БССР прыняў законы «Аб утварэнні 
саюзна-рэспубліканскага Народнага камісарыята замежных спраў БССР» 
і «Аб утварэнні саюзна-рэспубліканскага Народнага камісарыята абароны 
БССР» (апошні не быў створаны); 2) зварот Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага 
Савета БССР Н. Наталевіча да савецкага ўрада пры вызначэнні мяжы паміж 
СССР і Польшчай улічыць «законнае і справядлівае жаданне беларускага на-
рода аб’яднаць усе спрадвечныя беларускія землі ў адзіную Беларускую са-
вецкую дзяржаву».

22 ліпеня – Маніфест ПКНВ з пацвярджэннем імкнення ўстанавіць поль-
ска-савецкую мяжу на аснове этнічнага прынцыпу.

27 ліпеня – падпісанне ў Маскве пагаднення паміж урадам СССР і ПКНВ 
аб савецка-польскай мяжы. У яго аснову была пакладзена лінія Керзана з 
адступленнямі на карысць Польшчы на беларускім участку мяжы Беластоц-
кай вобласці і часткі Белавежскай пушчы.

25 жніўня – пастанова бюро ЦК КП(б)Б аб утварэнні Гродзенскай 
вобласці з цэнтрам у Гродне ў сувязі з пераходам Беластоцкай вобласці да 
Польшчы.

9 верасня – падпісанне ў Любліне пагаднення паміж урадам БССР 
і ПКНВ аб перасяленні беларускага насельніцтва з тэрыторыі Польшчы і 
польскіх грамадзян з тэрыторыі БССР. 

1945 г.
2 студзеня – Праграмная заява Прэм’ер-міністра Часовага ўрада Польскай 

Рэспублікі Э. Асубкі-Мараўскага на сесіі Краёвай Рады Нарадовай з прапано-
вай аб усталяванні дыпламатычных адносін з Украінай, Беларуссю і Літвой. 
Прапанова не была падтрымана ўрадам СССР.

26 студзеня, 22 лютага – абмен лістамі паміж кіраўнікамі БССР і Поль-
шчы ў сувязі з аказаннем беларускім урадам харчовай дапамогі насельніцтву 
Варшавы.

4–11 лютага – Крымская (Ялцінская) канферэнцыя кіраўнікоў трох са-
юзных дзяржаў: СССР, ЗША і Вялікабрытаніі. І. Сталін, Ф. Рузвельт і У. Чэр-
чыль дамовіліся, што ўсходняя мяжа Польшчы пройдзе ўздоўж лініі Керза-
на з адступленнямі ў некаторых раёнах ад 5 да 8 км на карысць Польшчы. 

6 лютага – Указ Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР аб прадастаўленні 
беларускага грамадзянства асобам, якія перасяляліся ў Беларусь з Польшчы.

21 красавіка – падпісанне ў Маскве Дагавора паміж Савецкім Саю-
зам і Польскай Рэспублікай аб дружбе, узаемнай дапамозе і пасляваенным 
супрацоўніцтве.
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25 красавіка – наведванне Мінска польскай урадавай дэлегацыяй на 
чале з Прэзідэнтам КРН Б. Берутам і Прэм’ер-міністрам Часовага ўрада 
Э. Асубкам-Мараўскім на зваротным шляху з Масквы ў Варшаву. Гэта пер-
шы візіт замежнай урадавай дэлегацыі ў БССР.

25 красавіка – 25 чэрвеня – удзел дэлегацый УССР і БССР у канферэнцыі 
Аб’яднаных Нацый у Сан-Францыска. Падпісанне імі Статута ААН у якасці 
першапачатковых членаў Арганізацыі. Польшча падпісала Статут ААН у 
якасці першапачатковага члена 15 кастрычніка 1945 г. 

6 ліпеня – 1) пастанова СНК СССР аб адкрыцці савецкіх консульстваў 
у Польшчы і аб згодзе на адкрыццё польскіх консульстваў у СССР: у Кіеве, 
Мінску і Вільні; 2) пагадненне паміж урадамі СССР і Польшчы аб праве на 
выхад з савецкага грамадзянства асоб польскай і яўрэйскай нацыянальнас-
цей, якія пражывалі ў СССР, аб іх пераездзе ў Польшчу і аб праве на выхад 
з польскага грамадзянства асоб рускай, украінскай, беларускай, русінскай і 
літоўскай нацыянальнасці, якія пражывалі на тэрыторыі Польшчы, і аб іх пе-
раездзе ў СССР. 

16 жніўня – падпісанне Дагавора паміж СССР і Польшчай аб савецка-
польскай дзяржаўнай мяжы. 

25 лістапада – падпісанне ў Варшаве дадатковага пратакола да пагад-
нення паміж урадам БССР і ПКНВ аб эвакуацыі беларускага насельніцтва з 
тэрыторыі Польшчы і польскіх грамадзян з тэрыторыі БССР, аб прадаўжэнні 
тэрміну перасялення да 15 чэрвеня 1946 г.

1946 г.
7 сакавіка – 8 ліпеня 1948 г. – дзейнасць Змешанай савецка-польскай 

дэмаркацыйнай камісіі. 

1947 г.
30 красавіка – падпісанне ў Варшаве Агульнага канчатковага пратакола 

праходжання дзяржаўнай мяжы паміж СССР і Польшчай.

1948 г.
28 студзеня – прыбыццё ў Мінск урадавай дэлегацыі Польшчы на чале 

з Прэм’ер-міністрам Ю. Цыранкевічам, якая наведала СССР з афіцыйным 
візітам. Дэлегацыю прыняў Старшыня Савета Міністраў БССР П. Па-
намарэнка.

31 мая – падпісанне ў Бераставіцах пагаднення паміж урадамі БССР і 
ПНР аб выхадзе на ахову новай дэмаркацыйнай мяжы. 

15 чэрвеня – падпісанне ў Маскве канчатковага пратакола да пратаколь-
нага апісання праходжання памежнай лініі паміж СССР і Польшчай. 
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1954 г.
20 ліпеня – пастанова ЦК КПСС «Пытанні культурных сувязей паміж 

СССР і Польшчай», якая прадугледжвала правядзенне ў БССР месячніка поль-
ска-савецкай дружбы, які адбыўся ў верасні – кастрычніку 1954 г. 

1955 г.
29 студзеня – ліст пасла СССР у Польшчы М. Міхайлава ў ЦК КПСС 

аб пашырэнні і ўмацаванні савецка-польскага культурнага супрацоўніцтва.
30 верасня – 9 кастрычніка – дэкада (Дні) беларускай культуры ў Польшчы.

1956 г.
26 лютага – стварэнне Беларускага грамадска-культурнага таварыства 

ў Беластоку.
22 жніўня – пастанова ЦК КПБ «АБ мерапрыемствах па развіцці куль-

турных сувязей паміж Гродзенскай вобласцю БССР і Беластоцкім ваявод-
ствам Польскай Народнай Рэспублікі», якая паклала пачатак прыгранічнаму 
супрацоўніцтву паміж Беларуссю і Польшчай. У 1956–1957 гг. адбыліся пер-
шыя ўзаемныя візіты дэлегацый Брэсцкай і Гродзенскай абласцей з аднаго 
боку і Люблінскага і Беластоцкага ваяводстваў – з другога. 

30 кастрычніка – Дэкларацыя Савета Міністраў СССР «Аб асновах 
развіцця і далейшага ўмацавання дружбы і супрацоўніцтва паміж Савецкім 
Саюзам і іншымі сацыялістычнымі дзяржавамі».

1957 г.
25 сакавіка – падпісанне пагаднення паміж урадамі СССР і ПНР аб 

тэрмінах і парадку рэпатрыяцыі з СССР грамадзян польскай нацыянальнасці.

1958 г.
1–2 лістапада – першы візіт партыйна-ўрадавай дэлегацыі сацыя-

лістычнай краіны ў БССР: Мінск наведала польская партыйна-ўрадавая дэле-
гацыя на чале з Першым сакратаром ЦК ПАРП У. Гамулкам, якая знаходзілася 
ў СССР з афіцыйным візітам. 

17 снежня – стварэнне Беларускага таварыства дружбы і культурных су-
вязей з замежнымі краінамі, а таксама першых рэспубліканскіх аддзяленняў 
усесаюзных таварыстваў дружбы з замежнымі краінамі, у тым ліку Беларус-
кага аддзялення Таварыства савецка-польскай дружбы.

1960 г.
8 сакавіка – пастанова ЦК КПБ «Аб мерах па паляпшэнні арганізацыі 

дружалюбных сувязей Беларускай ССР з сацыялістычнымі краінамі».
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1970 г.
20 сакавіка – пастанова ЦК КПБ, якая зацвярджала План дружалюб-

ных сувязей абкамаў КПБ з Габраўскім акружным камітэтам Балгарскай 
камуністычнай партыі, акружнымі камітэтамі САПГ, ваяводскімі камітэтамі 
ПАРП і Паўднёвачэшскім камітэтам КПЧ на 1970 г.

1971 г.
Май – наведванне БССР польскай партыйна-ўрадавай дэлегацыяй на чале 

з Першым сакратаром ЦК ПАРП Э. Герэкам і членам палітбюро ЦК ПАРП  
Старшынёй Савета Міністраў ПНР П. Ярашэвічам.

1 верасня – адкрыццё Генеральнага консульства ПНР у Мінску – першай 
консульскай установы замежнай дзяржавы ў БССР пасля закрыцця ў 1939 г. 
Польскага генеральнага консульства ў Мінску. 

1978 г.
14 красавіка – прыняцце Канстытуцыі БССР. У арт. 28 гаварылася: «Бе-

ларуская ССР у знешнепалітычнай дзейнасці кіруецца мэтамі, задачамі і 
прынцыпамі знешняй палітыкі, вызначанымі Канстытуцыяй СССР».

1980 г.
28 лістапада – пастанова ЦК КПСС «Аб часовым скарачэнні турысцкага 

абмену паміж СССР і Польшчай».

1984 г.
Верасень – нарада ў ЦК КПСС сакратароў ЦК саюзных рэспублік, 

абкамаў і гаркамаў партыі па пытаннях аднаўлення дружалюбных сувязей 
мясцовых партыйных органаў КПСС і ПАРП.

1987 г.
Сакавік – бюро ЦК КПБ прыняло рашэнне аб перадачы функцый 

падрыхтоўкі і каардынацыі перспектыўных і бягучых (гадавых) планаў 
супрацоўніцтва беларускіх абласцей з рэгіёнамі Цэнтральнай Еўропы 
ад партыйных органаў да савецкіх. Пытанні арганізацыі прыгранічнага 
супрацоўніцтва адышлі да аблвыканкамаў, адміністрацый прадпрыемстваў 
і ўстаноў. 

21 красавіка – падпісанне Генеральным сакратаром ЦК КПСС М. С. Гар-
бачовым і Першым сакратаром ЦК ПАРП Старшынёй Дзяржаўнага савета 
ПНР В. Ярузельскім дэкларацыі аб савецка-польскім супрацоўніцтве ў галіне 
ідэалогіі, навукі і культуры. 
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1989 г.
15 красавіка – падпісанне ў Мінску Праграмы прамога супрацоўніцтва 

паміж ЦК КПБ і ЦК ПАРП.

1990 г.
28 сакавіка – наведванне Беларускай ССР дэлегацыяй Рэспублікі Поль-

шча на чале з Маршалам Сената А. Стэльмахоўскім.
27 ліпеня – Вярхоўны Савет БССР прыняў Дэкларацыю аб дзяржаўным 

суверэнітэце Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі.
15 кастрычніка – Мінск наведаў міністр замежных спраў Польшчы  

К. Скубішэўскі. Беларускі бок адхіліў праект Дэкларацыі аб асновах 
міждзяржаўных адносін, які быў прапанаваны польскім бокам. 

13 лістапада – Сакратарыят ЦК КПСС разгледзеў пытанне аб развіцці 
міжнародных сувязей мясцовых партыйных арганізацый і прыняў рашэнне аб 
перадачы функцый планавання і арганізацыі міжпартыйнага супрацоўніцтва 
мясцовым партыйным камітэтам. 

1991 г.
25 жніўня – 1) Вярхоўны Савет БССР прыняў Закон аб наданні стату-

су канстытуцыйнага закона Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Бела-
рускай ССР; 2) Вярхоўны Савет БССР прыняў пастанову «Аб забеспячэнні 
палітычнай і эканамічнай самастойнасці Беларускай ССР». Гэтыя рашэнні дэ-
юрэ і дэ-факта азначалі абвяшчэнне Беларуссю незалежнасці. 

30–31 жніўня – Сейм Рэспублікі Польшча вітаў абвяшчэнне незалежнасці 
Беларусі. 

10–11 кастрычніка – афіцыйны візіт у Польшчу Старшыні Савета 
Міністраў Рэспублікі Беларусь В. Ф. Кебіча, падпісанне Дэкларацыі аб до-
брасуседстве, узаемаадносінах і супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь 
і Рэспублікай Польшча. 

8 снежня – кіраўнікі Беларусі, Расіі і Украіны падпісалі пагаднен-
не аб дэнансацыі Дагавора аб утварэнні СССР і пагадненне аб утварэнні 
Садружнасці Незалежных Дзяржаў.

27 снежня – Рэспубліка Польшча прызнала незалежнасць Рэспублікі  
Беларусь дэ-юрэ.

1992 г.
2 сакавіка – устанаўленне дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай 

Беларусь і Рэспублікай Польшча.
23–24 красавіка – афіцыйны візіт у Польшчу Старшыні Савета Міністраў 

Рэспублікі Беларусь В. Ф. Кебіча. 
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23 чэрвеня – падпісанне Дагавора аб добрасуседстве і дружалюбным 
супрацоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Польшча. 

23–24 чэрвеня – афіцыйны візіт у Польшчу Старшыні Вярхоўнага Саве-
та Рэспублікі Беларусь С. Шушкевіча. 

18–19 лістапада – візіт у Мінск Прэм’ер-міністра Польшчы Х. Сухоцкай. 

1993 г.
28–29 чэрвеня – афіцыйны візіт у Беларусь Прэзідэнта Рэспублікі Поль-

шча Л. Валенсы. 

1995 г.
6 сакавіка – падпісанне Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь А. Лука-

шэнкам пагаднення аб партнёрстве і супрацоўніцтве Рэспублікі Беларусь з 
Еўрапейскім саюзам. 

1996 г.
30 сакавіка – рабочая сустрэча ў рэзідэнцыі «Віскулі» Прэзідэнта 

Рэспублікі Беларусь А. Лукашэнкі з Прэзідэнтам Рэспублікі Польшча 
А. Кваснеўскім.

19 лістапада – пастанова Сейма Рэспублікі Польшча аб сітуацыі 
ў Беларусі.

20 лістапада – сумесная заява прэзідэнтаў Літвы, Польшчы і Украіны аб 
становішчы ў Беларусі.

26 лістапада – канстытуцыйны рэферэндум у Беларусі, які істотна 
пашырыў паўнамоцтвы прэзідэнта А. Лукашэнкі. Непрызнанне яго вынікаў 
АБСЕ, Саветам Еўропы і Еўрапейскім саюзам, а таксама заходнімі дзяржавамі. 

1997 г.
15 верасня – заключэнне Савета ЕС па Беларусі, якое прыпыня-

ла ратыфікацыю пагаднення аб партнёрстве і супрацоўніцтве і ўводзіла 
абмежаванні на палітычныя кантакты з афіцыйным Мінскам. Пачатак Поль-
шчай палітыкі «крытычнага дыялогу».

1999 г.
22 студзеня – прыняцце польскім Сеймам «Паслання да беларускага 

народа».

2003 г.
МЗС Польшчы падрыхтавала неафіцыйны дакумент (non paper), дзе сфар-

мулявала сваё бачанне адносін ЕС з новымі ўсходнімі суседзямі. 
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2005 г. 
Палітычны і дыпламатычны крызіс паміж дзвюма краінамі, выкліканы 

сітуацыяй вакол Саюза палякаў на Беларусі і ўзаемнай высылкай дыпламатаў 
з Мінска і Варшавы.

2006 г.
18 красавіка – польскаму МЗС прадстаўлены беларускі план дзеянняў 

па нармалізацыі двухбаковых адносін на аснове прынцыпаў добрасуседства 
і прагматызму.

22 лістапада – Еўрапейская камісія апублікавала неафіцыйны дакумент 
(non paper) «Што Еўрапейскі саюз можа даць Беларусі», дзе былі вызнача-
ны ўмовы, пасля выканання якіх беларускі ўрад мог спадзявацца на развіццё 
паўнавартасных адносін з ЕС.

2008 г.
7 лютага – заява прэс-сакратара МЗС Рэспублікі Беларусь у сувязі з увя-

дзеннем Польшчай заканадаўства аб «карце паляка» наконт таго, што гэта 
можа выклікаць напружанасць у беларускім грамадстве.

20 чэрвеня – Еўрапейскі савет адобрыў польскую ініцыятыву ўзмацнення 
ўсходняга вымярэння еўрапейскай палітыкі суседства пад назвай «Усходняе 
партнёрства».

2009 г.
7 мая – удзел беларускай дэлегацыі ва ўстаноўчым саміце ініцыятывы 

«Усходняе партнёрства» Еўрапейскага саюза ў Празе. 
1 верасня – сустрэча ў Гданьску прэм’ер-міністра Беларусі С. Сідор-

скага са Старшынёй Савета Міністраў Польшчы Д. Тускам у рамках 
мерапрыемстваў, прысвечаных 70-годдзю пачатку Другой сусветнай вайны.

2010 г.
12 лютага – падпісанне ў Варшаве Дагавора аб прынцыпах малога 

прыгранічнага руху паміж Рэспублікай Беларусь і Польшчай. Не ўступіў у 
сілу па ініцыятыве беларускага боку. 

Люты, лістапад – сустрэчы ў Кіеве і Мінску Прэзідэнта Рэспублікі Бела-
русь А. Лукашэнкі з міністрам замежных спраў Польшчы Р. Сікорскім.

2011 г.
31 студзеня – заключэнне Савета ЕС па Беларусі ў сувязі з дзеяннямі 

беларускіх улад пасля прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня 2010 г.
25 лютага – польскі Сейм прыняў рэзалюцыю аб сітуацыі ў Беларусі. 



2012 г.
27 лютага – рашэнне Савета ЕС аб увядзенні эканамічных санкцый у 

дачыненні да шэрагу беларускіх грамадзян і прадпрыемстваў. 
15 кастрычніка – рашэнне Савета ЕС, якое замарозіла адносіны паміж 

Рэспублікай Беларусь і Еўрапейскім саюзам. Яно прадугледжвала працяг 
існуючых абмежаванняў у дачыненні да Беларусі да 31 кастрычніка 2013 г. 
і пацвярджала палітыку «крытычнага ўзаемадзеяння». Рашэнне неаднаразо-
ва працягвалася.

2014 г.
5 верасня – падпісанне ў Мінску пратакола па спыненні агню на 

тэрыторыі Данецкай і Луганскай абласцей Украіны.

2015 г.
11–12 лютага – перагаворы ў Мінску кіраўнікоў Расіі, Украіны, Германіі 

і Францыі ў «нармандскім фармаце» па ўрэгуляванні крызісу ва Украіне і 
падпісанне комплексу мер па выкананні мінскіх пагадненняў.

2016 г.
15 лютага – рашэнне Савета Міністраў ЕС аб зняцці санкцыі з прэзідэнта 

Беларусі А. Лукашэнкі і шэрагу іншых службовых асоб.
22–23 сакавіка – першы за восем гадоў візіт польскага міністра замеж-

ных спраў у Беларусь.

2017 г.
2 сакавіка – абмен пасланнямі паміж прэзідэнтамі Беларусі і Польшчы з 

нагоды 25-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай 
Беларусь і Польскай Рэспублікай.
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ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК

А
Азербайджан  238
Албанія  121
Амерыка гл. ЗША
Англія гл. Вялікабрытанія
Арлянскі пав.  122
Аўгустоў, г.  77

Аўгустоўская пушча  136
Аўгустоўскі канал  136, 137, 225, 228
Аўгустоўскі р-н  121
Аўстрыя  76, 93
Афганістан  97

Б
Бабруйск, г.  19
Бабруйскі пав.  33
Балгарыя  158, 166
Балтыйскае мора  61, 120, 121, 212
Бар, в.  18, 19
Баранавіцкі пав.  103
Баранавічы, г.  11, 39
Барысаў, г.  11, 17–19, 21
Барысаўскі пав.  33
Батурын, г.  43
Белавежа, в.  11, 115, 121, 122, 136, 137
Белавежская пушча  112, 114, 115, 121, 

122, 124, 136–138, 204, 234, 256, 263
Белакаровічы, в.  18
Беларуская Народная Рэспубліка, БНР   

(Беларусь) 3, 4, 12, 14, 17, 21, 22, 
28–30, 47, 254, 255, 259

Беларуская Савецкая Сацыя лістычная 
Рэспубліка, Беларуская ССР, БССР, 
савецкая Беларусь, Савецкая Са-
цыя лістычная Рэспубліка Беларусь, 
ССРБ (Беларусь)  3–6, 10, 11, 13, 
23–26, 28–37, 46, 47, 49, 57, 82–86, 
93, 106, 117, 121, 124, 125, 136, 138–

140, 142–144, 146–150, 154–157, 
159, 160, 162–169, 174–177, 179, 
181–183, 185, 186, 188, 190, 254, 
255, 257, 259–261, 263–267

Беласток, г.  74, 76, 111, 115, 118, 121, 
124, 151, 178, 184, 256, 265

Беластоцкае ваяв.  102, 103, 105–107, 
143, 147, 150–153, 156, 157, 160, 
164, 178, 179, 184, 189, 234, 265

Беластоцкая акр.  23
Беластоцкая вобл.  12, 113–115, 118, 121, 

122, 124, 238, 263
Беластоцкая губ.  19
Беластоцкі пав.  12, 23
Беластоцкі р-н  77, 121
Белград, г.  141
Бельгія  121, 213
Бельскападляскае ваяв.  178
Бельскі пав.  12, 23, 107, 122, 143
Бельскі р-н  113, 121, 124
Бельск Падляскі, г.  219
Бераставіца, г. п.  264
Берасьцейская вобл.  12
Берлін, г.  57, 59–61, 66–69, 75, 79
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Бранскі р-н  121
Браслаўскі пав.  102–104
Броды, г.  39
Брусель, г.  209, 239
Брэст (Брэст-Літоўск), г.  23, 73, 74, 76, 

103, 105, 136, 152, 154–156, 204, 241
Брэсцкая вобл.  121, 150, 153, 154, 156, 

157, 160, 162, 164, 178, 189, 234, 
241, 242, 265

Буг, р. гл. Заходні Буг 
Будапешт, г.  212
Бухарэст, г.  72, 89
Быдгашч, г.  158
Бяла Падляска, г.  155, 156, 224
Бяльскападляскае ваяв.  165
Бярэзіна, р.  19, 259

В
Валынскае ваяв.  107
Валынская вобл.  153, 156
Валынская губ.  15, 19
Валынь  43
Варта, г.  60
Варшава, г.  9, 17, 23, 38, 65, 70, 71, 105, 

111, 122, 124, 134, 135, 138–141, 
146, 147, 164, 183, 190, 202, 218, 
219, 223, 224, 231, 234–236, 238–
241, 243, 260, 263, 264, 269

Варшаўскае ваяв.  157, 179
Ваўкавыск, г.  224
Ваўкавыскі пав.  107
Вашынгтон, г.  72
Венгрыя  152
Верхняя Сілезія  58
Вілейка, г.  39, 41
Вілейскі пав.  39, 41, 103
Віленска-Троцкі пав.  102, 104
Віленскае ваяв.  102–104, 106, 107, 261
Віленская вобл.  58, 261

Віленская губ.  15, 19, 41, 43, 47
Віленскі край, Віленшчына  20, 76, 92, 

98, 260
Вілія, р.  43
Вільнюс (Вільня), г.  20, 58, 104, 108, 

112, 117, 141, 149, 260, 261, 264
Вісла (Висла), р.  75, 78
Віцебск (Витебск), г.  109
Віцебская губ.  15, 19
Влоцлаўскае ваяв.  178, 179
Восточная Пруссия  99
Вроцлаў, г.  216, 223
Высока-Літоўск, в.  136
Вышкава, г.  77
Вялікабрытанія  6, 48, 59–62, 65, 67, 79, 

82, 86, 87, 89, 90, 94–97, 99–101, 
110, 212, 263

Вялікае Княства Літоўскае, Рускае 
і Жамойцкае, Вялікае Княства 
Літоўскае, ВКЛ  3, 14, 15, 259

Г
Гайнаўка, г.  115, 121, 219
Гайнаўскі р-н  121
Галіцыя  58, 76, 108
Гданьск, г.  234, 235, 269
ГДР  158, 162, 166–169, 177, 180
Германія  5, 6, 56–65, 68, 69, 72–83, 86–

93, 95, 97–100, 119, 120, 187, 204, 
210, 211, 240, 261, 262

Гомель, г.  158
Гомельская вобл.  165
Горкі, г.  162

Граеўскі р-н  121
Гродзенская вобл.  150, 151, 153, 156, 

157, 160, 162, 164, 178, 179, 189, 
223, 234, 241, 242, 263, 265

Гродзенская губ.  19, 26, 47
Гродзенскі пав.  107
Гродна, г.  23, 73, 76, 112, 136, 152, 220, 

223, 224, 234, 242, 263
Грубешаў, г.  155
Грузія  145, 217, 238
Грэцыя  97
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Д
Далёкі Усход  67
Дамброўскі р-н  121
Данбас  240
Дзвіна, р.  39
Дзвінск, г.  17
Дзераўня, в.  18
Дзісна, г.  18, 39, 41, 42

Дзісненскі пав.  39, 41, 42, 103
Днепр, р.  109
Другая Рэч Паспалітая (Другая Поль-

ская Рэспубліка) (1918–1939)  4, 6, 
256, 259

Дрыса, р.  18, 41

Е
Еўразія  209 Еўропа  18, 65, 77, 91, 99, 104, 137, 143, 

183, 188, 208–210, 213–215, 235, 243

Ж
Жвягель, г.  19 Жэшаўскае ваяв.  153

З
Заблудаўскі р-н  121
Заляшаны, в.  137
Замбраўскі р-н  121
Замойсць, г.  156
Заходні Буг, р.  39, 77, 93, 103, 105, 107, 

113, 120, 136, 137
Заходні край Расійскай імперыі  7
Заходняя Беларусь  5, 11, 36, 37, 45, 71, 

74, 82–85, 93, 94, 96–101, 109, 113, 
114, 117, 119, 122, 124, 152, 176, 240, 
255, 256, 261, 262

Заходняя Еўропа  17, 81, 109, 214, 215, 
256

Заходняя Украіна  37, 45, 71, 74, 93, 94, 
96–101, 109, 114, 117, 119, 122, 124, 
256, 261, 262

Збруч, в.  39
ЗША  6, 100, 101, 110, 183, 208, 212, 220, 

226, 245, 263
Зялёнагурскае ваяв.  150, 165

I
Ігуменскі пав.  33
Індыя  245

Ірландыя  209
Італія  89, 260

К
Казамір, г.  156
Казахстан  149, 239
Калінінградская вобл.  178, 210, 211, 257
Канектыкут, штат  183
Карпаты  23, 108, 109
Кашалінскае ваяв.  150

Кёнігсберг, г.  112, 114
Кіеў, г.  105, 141, 153, 235, 264, 269
Кіеўская губ.  15
Кітай  162, 245
Клюковіцкі пав.  122
Кляшчавіцкі р-н  121
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Ковель, г.  135
Койданава, ст.  39, 42
Кольнаўскі р-н  121
Коўна, г.  58, 260
Краснік, г.  156
Крылоў, г.  120

Крыніца-Гурская, г.  234
Крынкаўскі р-н  121
Крынкі, в.  135, 136
Кузніца, г.  238
Курапаты, ур.  85
Кут, мяст.  89

Л

Лапскі р-н  121
Ласосьна, р.  136
Латвія  20, 33, 37, 39, 42, 48, 76, 178, 179, 

204
Ленінград, г.  105
Лідскі пав.  102, 104
Літавіж, в.  136
Літбел, Літоўска-Беларуская ССР, Са-

цыя лістычная Савецкая Рэспубліка 
Літвы і Беларусі  12–14, 19, 34, 47, 
259

Літва  7, 9, 11–13, 15, 16, 19, 26, 33, 35, 
37, 41, 42, 47, 58, 60, 77, 99, 100, 
102, 104, 120, 139, 140, 178, 179, 
181, 190, 204, 211, 261, 263

Літоўская Рэспубліка  26
Літоўская ССР, ЛітССР  117, 124, 135, 

138–140, 144, 165, 257, 259

Лодзь, г.  147
Ломжынскі р-н  121
Лондан, г.  48, 57, 72, 78, 86–89, 91, 94, 

96, 97, 99, 100, 116, 262
Лукаў, пас.  156
Лунінец, г.  26, 39
Луцк, г.  155, 156
Львоў, г.  74–76, 93, 108, 112, 114, 117, 

119, 149, 155, 156
Львоўскае ваяв.  65, 106
Львоўская вобл.  153, 156
Любань, г.  17
Люблінскае ваяв.  150, 152–157, 160, 

164, 189, 242, 265
Любомль, г.  155
Лясная-Рудаўка, п/п  225

М

Магілёўская вобл.  165, 178
Магілёўская губ.  15, 19
Мазыр (Мозырь), г.  109
Мазырскі пав.  33
Маладзечанскі пав.  103
Маладзечна, г.  72
Малдова  200, 227
Манькоўскі р-н  121
Масква, г.  21, 22, 27, 30, 34, 35, 57, 60–

62, 64–73, 75, 77, 80, 88–92, 94, 99, 
100, 105, 114, 116–118, 120, 135, 
138–141, 160, 166, 169, 190, 209, 
255, 261, 263, 264

Мельнікаўскі пав.  134
Мемель, г.  58

Мінск, г.  9, 11, 17, 20, 21, 25, 27, 28, 31, 
33, 34, 37, 39–42, 49, 64, 67, 68, 71, 
85, 105, 140, 141, 159, 160, 162, 164–
169, 179, 181, 187, 189, 190, 202, 
203, 206, 208, 209, 217, 218, 222, 
225, 228, 229, 231, 232, 235, 236, 
238–241, 244, 246, 255, 258–261, 
264–270

Мінская акр.  20
Мінская вобл.  157, 162, 165
Мінская губ.  15, 19, 33, 40, 41, 45–47, 49
Мінскі р-н  162
Мюнхен, г.  79
М’янма  209
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Н
Навагрудак (Новогрудек), г.  65, 162
Навагрудскае ваяв.  102–104, 107
Навагрудскі пав.  103
Нараў, р.  77
Нейсе, р.  120

Нёман, р.  103, 112, 136, 137
Нью-Хэйвен, г.  183
Няміраў, мяст.  121, 137
Няміраўка, в.  23
Нясвіжскі пав.  103

О
Одэр, р.  110, 120
Орша, г.  109

Остраў, г.  77

П
Падляскае ваяв.  134
Падольская губ.  15
Палескае ваяв.  103, 106, 107
Палессе  32, 43
Парыж, г.  17, 72, 86–88, 92, 259, 260
Парычы, в.  18
Пастаўскі пав.  103
Патсдам, г.  116
Паўднёва-Усходняя Еўропа  58, 141, 186
П’емонт, г.  18
Перамышль, г.  76, 77
Пілява, в.  18
Пінск, г.  73, 156

Плоцк, г.  237
Плоцкае ваяв.  165, 174
Полацк, г.  18, 19, 41
Польская Народная Рэспубліка, ПНР 

(Польшча) 4, 6, 144, 146, 148, 149, 
152, 153, 164, 165, 168, 173–179, 
185, 186, 188, 190, 257, 264, 265

Прага, г.  141, 269
Пружаны, г.  136
Прыбалтыка  8, 187
Пултуск, г.  77
Пціч, р.  18, 19, 41
Пяса, р.  75

Р
Рава Руская  155
Радашковічы, г. п.  42, 43
Радзынь, г.  156
Расійская імперыя (Расія) 3, 4, 8, 81
Расійская Савецкая Федэратыўная 

Сацыялістычная Рэспубліка, 
РСФСР  (Расія) 4, 6–9, 11, 13, 18, 
19, 21–26, 29–35, 37, 39–41, 44, 45, 
47, 76, 121, 139, 149, 178, 182, 254, 
255, 257, 260

Расійская Федэрацыя, РФ, савецкая 
Расія (Расія) 208, 211, 212, 245

Роўна, г.  26, 39
Румынія  64, 78, 89, 97

Рыга, г.  11, 19, 24–32, 35, 37, 39, 48, 49, 
260

Рым, г.  72
Рэвель, г.  21, 22
Рэйн, р.  96
Рэспубліка Беларусь (Беларусь)  3–5, 

36, 82, 200–230, 232–246, 257, 258, 
267–270

Рэспубліка Польшча (Польшча)  4, 82, 
185, 200–207, 211, 213, 216–221, 
223–246, 258, 267, 269, 270

Рэч Паспалітая  3, 12, 14, 15, 18, 19, 72, 
191, 254
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С
Сакольскі пав.  23
Сакольскі р-н  121
Салокія, р.  120
Сан, р.  75, 77
Сарны, г.  26, 39
Сафія, г.  141
Саюз Савецкіх Сацыялістычных Рэспуб-

лік, Савецкі Саюз, СССР  4–6, 10, 
40, 42, 45, 56–74, 76–102, 104–117, 
119, 120, 123, 124, 136–148, 150, 
152–155, 157, 159–161, 163, 164, 
170, 171, 173–177, 179, 180, 182, 
185–191, 200, 255–257, 261–267
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