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БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКІЯ АДНОСІНЫ І СУВЯЗІ (1944—1953 гг.)

Уладзімір Снапкоўскі, доктар гістарычных навук, прафесар, Беларускі 
дзяржаўны ўніверсітэт

Беларуска-польскія адносіны і сувязі азначанага перыяду развіваліся 
на двух узроўнях: саюзным і рэспубліканскім. На саюзным узроўні да 
іх адносіліся такія падзеі, як падпісанне Дагавора аб савецка-польскай 
дзяржаўнай мяжы ад 16 жніўня 1945 г., яе дэмаркацыя на працягу 1946—
1948 гг., рашэнні СНК СССР аб адкрыцці консульстваў СССР у Поль-
шчы (Познань, Кракаў і Гданьск) і консульстваў Польскай Рэспублікі 
ў Кіеве, Мінску і Вільнюсе ад 6 ліпеня 1945 г. На рэспубліканскім 
узроўні найбольш заметнай праявай знешнепалітычнай дзейнасці саюз-
ных рэспублік, якія атрымалі знешнепалітычныя паўнамоцтвы ў лютым 
1944 г., былі пагадненні аб абмене насельніцтвам, заключаныя 9 і 22 ве-
расня 1944 г. паміж урадамі УССР, БССР і Літоўскай ССР, з аднаго боку, 
і Польскім камітэтам нацыянальнага вызвалення (ПКНВ) — з другога. 
На гэтым жа узроўні пачаліся кантакты паміж палітычным кіраўніцтвам 
БССР і ПНР, эканамічнае і культурнае супрацоўніцтва, ажыццяўлялася 
дапамога Варшаве з боку БССР. У артыкуле ўвага будзе засяроджана на 
сувязях і кантактах рэспубліканскага (з боку СССР) узроўню.

Дапамога Польшчы і першыя сустрэчы беларускіх і польскіх 
кіраўнікоў. З першых дзён вызваленння Польшчы яе насельніцтву аказ-
валася тэрміновая і беззваротная дапамога з боку часцей Чырвонай 
арміі. Пазней да яе аказання падключыліся ўрады СССР, РСФСР, УССР, 
БССР і Літоўскай ССР. У студзені 1945 г. названыя савецкія рэспублікі 
накіравалі ў Варшаву 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 перададзены насельніцтву Варшавы без-
зваротна [2, с. 341].

26 студзеня 1945 г. старшыня Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР 
Н. Я. Наталевіч і старшыня СНК БССР П.К.Панамарэнка накіравалі 
прэзідэнту Краёвай рады нарадовай Б.Беруту і прэм’ер-міністру Часова-
га ўрада Польскай Рэспублікі Э. Асубка-Мараўскаму ліст, у якім прасілі 
прыняць гэту дапамогу як сімвал баявой садружнасці польскага і бе-
ларускага народаў і далейшага ўмацавання дружбы паміж Польшчай і 
Беларускай ССР [2, с. 339—340]. У лісце ў адказ ад 22 лютага 1945 г. 
польскія кіраўнікі выказалі шчырую падзяку за гэты дар беларускага 
ўрада [8, 1945, 22 февр.]. Як «неацанімы ўклад» брацкіх рэспублік — 
Украіны, Беларусі і Літвы, якія самі так моцна пацяырпелі ад фашысцкіх 
варвараў, ахарактарызаваў із харчовую дапамогу прэзідэнт Варшавы 
М.Спыхальскі ў гутарцы з карэспандэнтам ТАСС 19 лютага 1945 г. [1, 
с. 122].
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У лютым 1945 г. савецкі ўрад у адказ на просьбу польскіх кіраўнікоў 
Б. Берута і Э. Асубкі-Мараўскага і пасля кансультацый з прадстаўнікамі 
саюзных рэспублік, якія мяжуюць з Польшчай (УССР, БССР і ЛітССР), 
прыняў рашэнне аб аказанні тэхнічнай дапамогі ў аднаўленні Варшавы, 
у адпаведнасці з якім СССР браў на сябе палову выдадткаў, звязаных з 
аднаўленнем горада [2, с. 371]. 

21 красавіка 1945 г. у Маскве быў падпісаны Дагавор паміж Савецкім 
Саюзам і Польскай Рэспублікай аб дружбе, узаемнай дапамозе і пас-
ляваенным супрацоўніцтве. Пасля яго падпісання польская ўрадавая 
дэлегацыя на чале прэзідэнтам Краёвай рады нарадовай Б.Берутам 
і прэм’ер-міністрам Часовага ўрада Польскай Рэспублікі Э. Асубка-
Мараўскім 25 красавіка 1945 г. наведала Мінск на зваротным шляху 
з Масквы ў Варшаву. Старшыня СНК БССР П. К. Панамарэнка меў 
двухгадзінную гутарку з польскімі кіраўнікамі. З Брэста перад перяся-
чэннем мяжы Берут і Асубка-Мараўскі накіравалі Панамарэнку тэле-
граму, у якой гаварылася, што падпісаны з СССР дагавор яшчэ больш 
узмоцніць братэрскія адносіны паміж польскім і беларускім народамі 
[1, с. 668; 8, 1945, 26, 28 апр.]. Гэты візіт польскай дэлегацыі быў пер-
шым візітам замежнай урадавай дэлегацыі ў БССР з моманту яе абвяш-
чэння 1 студзеня 1919 г.

Прадстаўленне саюзным рэспублікам канстытуцыйнага права на 
ўстанаўленне дыпламатычных і консульскіх адносін з замежнымі 
дзяржавамі разглядалася кіраўніцтвам Польшчы як добрая магчы-
масць умацавання добрасуседскіх адносін з Украінскай, Беларускай 
і Літоўскай ССР. Пра гатоўнасць усталявання з імі непасрэдных ды-
пламатычных адносін выказаўся 2 студзеня 1945 г. прэм’ер-міністр і 
міністр замежных спраў Часовага ўрада Польскай Рэспублікі Э. Асубка-
Мараўскі ў праграмнай заяве на сесіі КРН [2, с. 331]. Упершыню пас-
ля канстытуцыйных змен у СССР у лютым 1944 г. урад замежнай дзяр-
жавы заявіў аб сваім імкненні мець прамыя дыпламатычныя адносіны з 
асобнымі саюзнымі рэспублікамі. Як паказалі наступныя падзеі, больш 
з падобнымі заявамі польскі ўрад не выступаў. Савецкаму ўраду не па 
душы прышліся гэтыя намеры замежнага малодшага патрнёра, якія ён 
не збіраўся выконваць.

У наступныя гады МЗС СССР пастаралася зрабіць так, каб гэта фра-
за з заявы кіраўніка польскага ўрада не фігурыравала ў дыпламатыч-
ных выданнях. У выдадзеным ім разам з МЗС ПНР у 1974 г. зборніку 
дакументаў і мытэрыялаў пра савецка-польскія адносіны гэта фра-
за была перакручана такім чынам, што замест слова «дыпламатыч-
ных» было ўстаўлена слова «дэмакратычных». У выніку атрымала-
ся, што нібыта Э. Асубка-Мараўскі сказаў, што Польшча імкнецца «да 
ўстанаўлення непасрэдных дэмакратычных адносін з Украінай, Бела-
руссю, Літвой» [7, с. 41].
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Эпізадычнасць кантактаў у сталінскі перыяд. Аднак, у першае 
пасляваеннае дзесяцігоддзе непасрэдныя і рэгулярныя кантакты паміж 
вышэйшымі партыйнымі і дзяржаўнымі органамі БССР і Польшчы, а 
таксама грамадска-палітычнымі арганізацыямі, асобнымі рэгіёнамі 
адсутнічалі. Мелі месца толькі эпізадычныя візіты, у асноўным у межах 
савецка-польскага партыйна-дзяржаўнага супрацоўніцтва. Напр., поль-
ская ўрадавая дэлегацыя, якая наведала 15—27 студзеня 1948 г. Савецкі 
Саюз на чале з прэм’ер-міністрам Ю. Цыранкевічэм, вяртаючыся з 
Масквы ў Варшаву, зрабіла прыпынак у Мінску, дзе члены дэлегацыі 
мелі сустрэчу з першым сакратаром ЦК КП(б)Б, старшынёй Савета 
Міністраў БССР П.К. Панамарэнкам [3, с. 459]. Апошні, які стаў паз-
ней сакратаром ЦК ВКП(б) і які заставаўся членам ЦК Камуністычнай 
партыі (бальшавікоў) Беларусі, узначаліў савецкую партыйную дэлега-
цыю на I з’езд Польскай аб’яднанай рабочай партыі ў снежні 1948 г., 
на якім выступіў з прывітаннем ад імя ЦК ВКП(б) [3, с. 461—462]. 
Мелі месца кантакты і на ўзроўні органаў мясцовай улады. Так, уво-
сень 1947 г. па ініцыятыве прэзідэнта Варшавы адбылася сустрэча з 
кіраўнікамі гарадскіх саветаў Масквы, Мінска, Вільнюса, Кіева, Прагі, 
Белграда і Сафіі [3, с. 458].

Генеральная лінія развіцця савецка-польскіх адносін у канцы 
1940-х — пачатку 1950-х гг. вызначалася тым, што адміністрацыйна-
камандная сістэма, якая склалася ў СССР у даваенныя гады, была пера-
несена ў Польшчу, як і ў іншыя краіны Цэнтральнай і Паўднёва-Усходняй 
Еўропы і навязана ім праз залежнымі ад ВКП(б) камуністычныя партыі, 
якія прыйшлі да ўлады з дапамогай СССР. Менавіта тады адбыўся 
інспірыраваны І. Сталінам і яго асяроддзем паварот да забеспячэння, 
з аднога 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 Камінформбюро 
па «югослаўскай справе», якая цяжка адбілася ў адносінах паміж СССР 
і астатнімі народна-дэмакратычнымі дзяржавамі, у тым ліку з Поль-
шчай. Як вядома, першы сакратар ЦК ПАРП У. Гамулка быў не згодны з 
пазіцыяй Сталіна па Югаславіі [6, с. 418—420], што стала адной з пры-
чын яго адстаўкі, пазбаўлення партыйных пасад і хатняга арышту. 

 Як адзначае расійскі гісторык А. Наскова, да сярэдзіны 1950-х гг. 
у Польшчы пры садзейнічанні і кіраўніцтве СССР былі створаны фун-
даментальныя апоры савецкай мадэлі грамадства: манаполія ПАРП на 
ўладу, корпус партыйна-дзяржаўнай наменклатуры. Была пабудавана 
падобная савецкай сістэма ўпраўлення, заснаваная на прынцыпе выка-
нання дырэктыў зверху, што забяспечвала палітычны дыктат партый-
нага клану на чале з вузкім кіраўніцтвам. Гэтаму адпавядаў загадны 
механізм кіравання мабілізацыйнай эканомікай [6, с. 427].
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Пераход ад аўтарытарных тэндэнцый да таталітарызму «па Сталіну» 
ў канцы 1940-х гг. быў геапалітычна абумоўлены, перш за ўсё пачаткам 
халоднай 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 эвалюцыяніраваў у польскі 
аўтарытарызм і пратрымаўся больш 30 гадоў, верагодна задавальняю-
чы адну частку палякаў і будучы часова залагоднены дэсталінізацыяй, 
аднак, з другога боку, ён не ўстраніў незадавальнення другой часткі 
[6, с. 427, 428], што паказалі ўнутраныя крызісы 1956, 1970 і 1980—
1981 гг. 

Супадзенне геапалітычных інтарэсаў СССР і Польшчы пасля вай-
ны вынікала з патрэбнасці зябяспечыць сваю знешнепалітычную бяспе-
ку. Аднак для Польшчы як больш слабага звяна ў гэтым саюзе гэта су-
падзенне трансфарміравалася ў доўгатэрміновую знешнепалітычную, 
унутрыпалітычную, ідэалагічную і эканамічную залежнасць ад «стар-
шага» партнёра. Гэтая залежнасць усведамлялася і вельмі востра 
ўспрымалася палякамі, якія імкнуліся да захавання незалежнасці ад 
СССР [6, с. 428]. 

Формы і змест, кірункі, стыль і метады замежных сувязей БССР 
вызначаліся савецкім палітычным рэжымам і міжнародным асярод-
дзем, якое характарызавалася халоднай вайной паміж Савецкім Саю-
зам і заходнім светам. Савецкае кіраўніцтва, навязаўшы аўтарытарна-
бюрактарычныя рэжымы краінам Усходняй Еўропы, стала на шлях абме-
жавання міжнароднага супрацоўніцтва, палітычных, эканамічных, куль-
турных і грамадскіх сувязей паміж сацыялістычным лагерам і астатняй 
часткай свету. Скарачаліся кантакты і ўнутры сацыялістычнага лагеру. 
У 1949—1952 гг. паміж кіраўнікамі сацыялістычных дзяржаў не было 
ніводнага шматбаковага спаткання, кантакты «сатэлітаў» з метрапаліяй 
абмяжоўваліся дэкларацыямі аб сяброўстве [10, s. 50]. Больш таго, 
пры І. Сталіне фактычна не развіваліся і не пашыраліся сувязі паміж 
партыйныі і дзяржаўнымі ўстановамі, грамадскімі арганізацыямі СССР 
і краін «маладой дэмакратыі» на мясцовым, рэгіянальным, міжасабовым 
ўзроўні. «Жалезная заслона», якая падзяліла Еўропу, была заклікана 
нейтралізаваць шкодныя для рэжыму заходнія, «буржуазныя» ўплывы, 
уздзеяння якіх Крэмль асабліва асцярагаўся на заходнія савецкія 
рэспублікі, у тым ліку Беларусь. 

Першае пасляваеннае дзесяцігоддзе было перыядам асабліва шчыль-
нага закрыцця граніц і спынення ўсялякіх кантактаў СССР са знешнім 
светам. Сталінскае кіраўніцтва імкнулася цалкам ізаляваць насельніцтва 
ад заходніх уплываў, якія пачалі пранікаць у герметычна закрытую да 
таго часу краіну. Асабліва яно баялася ажыўлення культурнага жыц-
ця, што вяло да паяўлення крытычнай думкі, якая не паддавалася кан-
тролю. Узмацніўся і ідэалагічны палітычны тэрор, асабліва на Украіне 
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і Беларусі, украінская і беларуская інтэлігенцыя абвінавачвалася ў 
«нацыяналізме», спробах аддзялення ўкраінскай і беларускай культуры 
ад рускага народа і іншых грахах [10, s. 47—48].

Культурнае супрацоўнітцтва СССР з замежжам было выключна прэ-
рэгатывай дзяржавы. Ва ўмовах падпарадкавання культуры партыйна-
дзяржаўнай палітыцы і жорсткаму кантролю ўлад над міжнароднымі 
сувязямі былі немагчы асабістыя кантакты, супрацоўніцтва творчых 
груп і калектываў, якія б выходзілі за афіцыйна ўстанаўленыя формы. 
Як і слушна заўважае беларускі даследчык Ю.Вашкевіч, у другой па-
лове 40 першай палове 50-х гадоў пераважалі хутчэй эпізадычныя, чым 
рэгулярныя культурныя кантакты паміж СССР і Польшчай. Пэўнага ад-
працаванага механізму яшчэ не было і яны ажыццяўляліся паводле роз-
ных схем [10, s. 51]. 

Роля партыйнага фактару. На працягу ўсяго разглядаемага перы-
яду 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 з усімі вынікаючымі з гэтага 
наступствамі. Статут ВКП(б), прыняты ХVІІ з’ездам партыі (1934 г.), 
які дзейнічаў з невялікімі зменамі аж да ХХІІ з’зда КПСС (1961 г.), 
замацаваў такі парадак падпарадкавання ў партыі, па якому абласная 
ці краявая партыйная арганізацыя і яе кіруючыя органы стаялі вышэй 
кампартыі саюзнай рэспублікі, яе канферэнцыі, з’езда ці Цэнтральна-
га камітэта [4, с. 137—138]. Прыняты ХХІІ з’ездам партыі новы Статут 
КПСС вылучыў на пярэдні план сярод мясцовых партыйных арганізацый 
рэспубліканскія арганізацыі [5, с. 196—197], адлюстроўваючы працэс 
пашырэння правоў саюзных рэспублік і іх кампартый, наступіўшы ў 
часы адлігі.

Вызначэнне лініі партыі па пытаннях унутранай і знешняй палітыкі, 
важнейшых пытаннях партыйнага і дзяржаўнага жыцця было выключ-
най прэрагатывай з’езда — вярхоўнага органа КПСС. Ва ўсіх статутах 
партыі, прынятых ХVІІ і наступнымі з’ездамі аж да апошняга ў савецкія 
часы ХХVІІІ з’езда (1990 г.), фігурыравала палажэнне аб тым, што Цэн-
тральны камітэт прадстаўляе КПСС у зносінах з іншымі партыямі (ме-
лася на ўвазе з палітычнымі партыямі замежных дзяржаў). Ва ўсіх гэ-
тых статутах змяшчалася змяшчалася норма партыйнага цэнтралізму, 
паводле якой усе мясцовыя партыйныя арганізацыі, пачынаючы ад 
рэспубліканскіх і заканчваючы раённымі, аўтаномны ў вырашэнні мяс-
цовых пытанняў, калі гэтыя рашэнні не супярэчаць рашэнням і палітыцы 
партыі (яе цэнтральных органаў). Замежныя сувязі не адносіліся да мяс-
цовых пытанняў, таму КПСС у зносінах з палітычнымі партыямі замеж-
ных дзяржаў, як адзначалася, мог прадстаўляць толькі ЦК КПСС.

Замежныя сувязі Кампартыі Беларусі з кампартыямі сацыялістычных 
краін (з кампартыямі капіталістычных і развівальных краін яны ўвогуле 
не падтрымліваліся), у тым ліку і перш за ўсё з ПАРП як кіруючай парты-
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яй адзінай суседняй з Беларуссю суверэннай дзяржавы, ажыццяўляліся 
паводле дырэктыў ЦК КПСС і планаў міжнароднага супрацоўніцтва 
КПСС і аж да канца 80-х гадоў строга кантраляваліся і рэгламентаваліся 
Міжнародным адззелам ЦК КПСС.

Галоўным зместам супрацоўніцтва 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 напамінаў 
вуліцу з аднабаковым рухам, калі СССР праз партыйна-дзяржаўныя ка-
налы перадаваў, а фактычна навязваў свой «ленінска-бальшавіцкі» во-
пыт будаўніцтва новага грамадства. Пры гэтым ігнарыравалася на-
цыянальная спецыфіка і канкрэтна-гістарычныя асаблівасці развіцця 
ўсходнееўрапейскіх дзяржаў. 

Адносна Польшчы гэта праяўлялася ў ігнарыраванні моцнай цягі 
польскага селяніна да прыватнай уласнасці (сваёй зямлі), адданасці 
палякаў каталіцкай веры і ідэалам незалежнай дзяржавы. Партыйна-
дзяржаўнае кіраўніцтва СССР, спрабуючы перарваць ланцуг няспын-
ных крызісаў і народных хваляванняў, што ахапіў Польшчу, галоўным 
зместам абмену вопытам «сацыялістычнага будаўніцтва» з ПАРП 
лічыла навязванне сваіх узораў і стандартаў «масава-палітычнай і 
ідэйна-выхаваўчай работы, барацьбы з буржуазнай і нацыяналітсычнай 
ідэалогіяй, умацавання кіруючай ролі кампартыі ў развіцці грамадства». 
Перадатачным механізмам у гэтым абмене, а фактычна ў працэсе на-
вязвання сваёй «савецка-бальшавіцкай» мадэлі кіравання грамадскімі 
працэсамі, выступала Кампартыя Беларусі. Пры гэтым трэба мець 
на ўвазе, што ў гэтым навязванні і засваенні савецкага вопыту былі 
зацікаўлены кансерватыўна-дагматычныя колы ў кіраўніцтве ПАРП.

Прааналізаваны перыяд у развіцці беларуска-польскіх адносін 
(1944—1953 гг.) ахоплівае апошняе сталінскае дзесяцігоддзе. Яго змест 
аказаўся даволі насычаным для беларуска-польскіх сувязей. Гэта рэ-
патрыяцыя беларускага і польскага насельніцтва, харчовая дапамога 
БССР насельніцтву Варшавы, 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-польскай мяжы ад 
16 жніўня 1945 г., дэмаркацыя савецка-польскай мяжы, польская 
ініцыятыва аб устанаўленні дыпламатычных ці кансульскіх адносін з 
БССР). Увогуле беларуска-польскія кантакты як на палітычным, так і на 
мясцовым узроўні мелі эпізадычны характар. 

Каб лепш зразумець сутнасць гэтага першага этапу ў развіцці 
беларуска-польскіх адносін, выдзелім найбольш істотныя рысы наступ-
нага этапу, які пачаўся пасля смерці І. Сталіна і працягваўся да канца 
1960-х гг. Для яго характэрны такія новыя формы беларуска-польскага 
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супрацоўніцтва, як інстытуцыяналізацыя культурнага супрацоўніцтва 
(месячнікі, дэкады і дні культуры, планавы характар), прыгранічнае 
супрацоўніцтва дзвюх беларускіх абласцей і польскіх ваяводстваў, да 
якога потым далучыліся іншыя обласці і ваяводствы, новыя арганізацыі, 
створаныя 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, 
раённы і найніжэйшы ўзровень, а ў Польшчы — ваяводскі, гарадскі, 
павятовы і таксама найніжэйшы ўзровень. Вядучую і кіруючую ролю 
ў «мясцовых дружалюбных сувязях» адыгрывалі парыйныя камітэты 
КПСС і ПАРП. Дэмакратызацыя савецка-польскіх адносін і іх перавод 
на больш раўнапраўны характар, што адбылося падчас хрушчоўскай 
адлігі, ніяк не паўплывалі аднак на пазітыўнае вырашэнне пытання аб 
адкрыцці польскага консульства ў Мінску і на падключэнне БССР, як і 
УССР і Літоўскай ССР, да падпісання пагадненя аб рэпатрыяцыі паміж 
урадамі СССР і ПНР у 1957 г.

Я. Мірановіч, падсумоўваючы беларуска-пальскія адносіны 
сацыялістычных часоў, слушна сцвярждае: «Адносіны паміж БССР і 
ПНР існавалі на такім узроўні, які дазваляла Масква, і абмяжоўваліся 
моцна цэнзураваным культурным абменам. Кантакты кожнай з груп на-
цыянальнай меншасці з культурай суседняй рэспублікі былі строга рэ-
гламентаваныя. Аб польска-беларускіх адносінах можна па сутнасці га-
варыць толькі ў суадносінах нацыянальныя меншасці — дзяржаўная 
ўлада ці дамінуючы народ» [9, s. 29]. 

Адносіны паміж БССР і ПНР мелі асіметрычны характар. Гэты былі 
адносіны паміж часткай унутранай (Беларусь) і часткай знешняй (Поль-
шча) савецкай імперыі. Яны ажыццяўляліся пад кантролем аднаго і таго 
ж імперскага цэнтра (Масквы, Крамля): для БССР гэта быў саюзны 
цэнтр, для ПНР — цэнтр сацыялістычнага свету, сацыялістычнага лаге-
ру. Іх асіметрычны характар праяўлялўся ў тым, што гэты былі адносіны 
(па праўдзе, такавымі іх можна было называць з вялікай нацяжкай) 
паміж саюзнай рэспублікай, якая фактычна мела статус прыгранічнай 
нярускай правінцыі, і дзяржавай-сатэлітам СССР, якая фармальна 
захоўвала свой суверэнітэт.

Савецкае кіраўніцтва пільна сачыла за тым, каб беларуска-польскія 
сувязі не выходзілі за дакладна акрэсленыя межы — межы «мясцо-
вых дружалюбных сувязей». Яно не давярала ні беларусам, ні палякам. 
Першым таму, што яны могуць заразіцца спрадвечнай польскай хва-
робай — свабодалюбствам і нацыянальным патрыятызмам. Другім 
таму, што рэаніміруючы традыцыі даўняй Рэчы Паспалітай і яшчэ не 
забытыя свежыя ўспаміны аб усходніх крэсах, яны маглі б навязваць 
беларусам, як і ўкраінцам і літоўцам, небяспечныя для СССР мадэлі 
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ўсходнееўрапейскіх федэрацый. Масква выкарыстоўвала Беларусь у 
адносінах з Польшчай як стратэгічны плацдарм, санітарны кардон і 
інструмент камуністычнай індактрынацыі.
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