
БЕЛАРУСКА-ПОЛЬСКАЕ  НАВУКОВАЕ І КУЛЬТУРНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА  
Ў СЯРЭДЗІНЕ 50-Х – 60-Х ГГ. 

А.Ф. Вялікі (Мінск)  
З сярэдзіны 50-х г. пачынаецца інтэнсіўнае навукова-тэхнічнае і культурнае супрацоўніцтва 

паміж ПНР і БССР. Пачатак гэтаму супрацоўніцтву палажыла “Декларация Правительства Союза 
ССР об основах развития и дальнейшего укрепления  дружбы и сотрудничеества между Советским 
Союзом и другими социалистическими странами”. Гэта дэкларацыя адыграла істотную ролю ў 
развіцці  супрацоўніцтва паміж СССР і краінамі сацыялістычнай садружнасці. У ёй падкрэслівалася, 
што “у працэсе  станоўлення новага ладу і глыбокіх пераўтварэнняў грамадскіх  адносін было нямала 
цяжкасцей, нерашоных задач і прамых памылак, ў тым ліку і ва ўзаемаадносінах паміж 
сацыялістычнымі краінамі, парушэнняй і памылак, якія ішлі ў разрэз з прынцыпам раўнапраўя з 
адносінах паміж сацыялістычнымі дзяржавамі”[1, С.3.] 

Так, “Советская Белоруссія” адзначала, што “паміж БССР і ПНР ажыццяўляецца абмен 
навуковымі матэрыяламі, выданнямі і планамі навуковых  даследванняў, ўзаемнае рэцэнзіраванне 
навуковых работ. Павялічыліся  навуковыя паездкі беларускіх і польскіх вучоных на нарадах і 
канферэнцыях, якія праводзяцца АН БССР і Польскай акадэміяй навук. Інстытуты Аддзялення  
грамадскіх плануяць распрацоўку шэрагу тэм, якія дапамогуць  глыбей і шырэй асвятліць  беларуска-
польскія сувязі. Інстыту літаратуры і мастацтва, плануе распрацоўку тэм: “А. Міцкевіч і беларуская 
літаратура”, “Польскія пісьменнікі ў перакладах на беларускую мову”, “Беларуска-польскія 
літаратурныя сувязі XIX ст.” і інш. Супрацоўнікі Інстытута  матэрыяльна культуры ПАН выказалі 
жаданне  прыняць удзел у распрацоўцы  такіх праблем, якія даследуе Інстытут гісторыі АН БССР як, 
“Да гісторыі плямен, якія насялялі ў першым тысячагоддзі н.э. тэрыторыю сучасных заходніх 
абласцей Беларусі”, “Матэрыяльная культура заходніх абласцей  Старажытнай Русі””, Паходжанне і 
развіцце беларускай народнасці і нацыі” і інш. Інстыту гісторыі АН БССР атрымаў  ад польскіх 
вучоных копіі асобных дакументаў і матэрыялаў, якія адносяцца да гісторыі рэвалюцыі 1905-1907 гг. 
Толькі за апошні час ад польска-савецкага інстытута ў Варшаве атрыманы кнігі “Рэвалюцыя 1907-
1907 гг. на землях польскіх”, “Сацыял-дэмакратыя Каралеўства Польскага і Літвы ў рэвалюцыі 1905 
г.”, а таксама мікрафільмы, якія адносіліся да гісторыі Мінска XVI- XIX ст. 

Польскія гісторыкі ў кастрычніку 1954 г.  прынялі ўдзел  ў рабоце пашыранага  пасяджэння 
аддзялення грамадскіх навук Ан БССР. Праф. Г. Яблонскі зрабіў даклад, які датычыўся асноўных 
накірункаў  развіцця гістарычнай навукі ў Польшчы. У сваю чаргу, вучоныя АН БССР прынялі удзел у 
рабоце сесіі ПАН. 

Супрацоўніцтва пашыраюць і іншыя інстытуты АН БССР. У чэрвені  1955 г.  АН БССР наведаў 
праф. Т.Рыхлік і намеснік міністра дзяржаўнай гаспадаркі ПНР А. Улікоўскі, якія азнаеміліся з працай 
інстытутаў энергетыкі, эканомікі, фізіка-тэхнічнага ды іншых і абмяняліся вопытам працы[2, С.1].  

Да дня адкрыцця  ў Польшчы месячніка польска-савецкага сяброўства (верасень 1955 г.) 
адзначалася, што “Цеснная сувязь устанавілася паміж польскім і беларусім народамі – бліжэйшымі 
суседзямі. Гэта сяброўства найбольш праяўляецца ў галіне культуры. За апошнія гады на польскай 
мове  выданы творы многіх беларускіх пісьменнікаў – Я. Коласа, М. Танка, М. Лынькова, П. Броўкі і 
інш. Савецкую Беларусь наведвацью розныя  польскія дэлегацыі, мастацкія калектывы. З жыццем 
беларускага народа азнаемілася  дэлегацыя Таварыства польска-савецкага сяброўства”[3, С.1]. 

Цікава адзначыць, што да месячніка польска-савецкага сяброўства Таварыства па 
распаўсюджванню палітычных і навуковых ведаў  арганізавала цыкл лекцый, прысвечаных развіццю 
ПНР.  Рэспубліканскае таварыства па распаўсюджванню  палітычных і навуковых ведаў выдала ў 
дапамогу прапагандыстам лекцыю “Поспехі працоўных ПНР у будаўніцтве сацыялізму”[4, С.1]. 

Заўважым, што і ў ПНР друкаваліся шматлікія матэрыялы, якія знаемілі польскіх чытачоў з 
культурнымі дасягненнямі Белраусі. Так, газета  Саюза польскіх пісьменнікаў “Нова культура” 
прысвяціла цэлы нумар агляду беларскай літаратуры.  Так, Я. Бранеўская надрукавала артыкул “ 
Блізкая нам Беларусь”, у якім распавядалася аб  камуністычным будаўніцтве ў БССР, Л. Бартэльскі ў 
артыкуле “Новае і старое”, паказаў намаганні беларускага народа па аднаўленню Мінска. Газета 
пазнаеміла польскіх чытачоў з  вершамі  Я. Купалы, Я. Коласа, А. Куляшова, М. Танка і г.д.  Газета 
адкрывалася артыклам Я. Коласа “ Да сяброў палякаў”[5, С.3]. 

У час месячніка савецка-польскага сяброўства ў Польшу была накіравана вялікая гурпа 
беларускіх дзеячаў культуры: П. Броўка, М.Танк, А. Куляшоў, П. Пестрак, Я. Брыль і І. Шамякін. 
Акрамя гэтага ў Варшаву з гастролямі адправіўся  Беларускі дзяржаўны акадэмічны  тэатр імя Я. 
Купалы, які, як планавалася, акрамя Варшавы выступіць ў  Лодзі і Беластоку. У рэпертуары тэатра 
ўваходзілі п’есы: “Пяюць жаваранкі”, камэдыя А. Астроўскага “Даходнае месца”, “Рамэа і Джульета”. 
Група салістаў Беларускага дзяржаўнага Вялікага тэатра оперы і балета таксама адправілася ў 
Польшчу з гастролямі[6, С.3].   

30 верасня 1955 г. у Варшаве урачыста былі адкрыты Дні беларускай культуры. Об урачыстасці 
сведчыць той факт, што на святочным пасяджэнні былі Старшыня СМ ПНР Ю. Цыранкевіч, члены 
палітбюро ЦК ПАРП Я.Берман, Р. Замброўскі, Маршал Сейма Я. Дэмбоўскі, члены дзяржаўнага 
савета і ўрада ПНР, главы і супрацоўнікі пасольстваў, якія былі акрэдытаваныя ў Польшчы. З РЕ
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дакладам аб днях беларускай культуры выступіў міністр культуры ПНР  В. Сакорскі, а з беларускага 
боку яго калега – міністр культуры БССР Я. Кісялеў, якія адзначылі, што дні беларускай культуры 
паслужаць умацаванню сяброўства, развіццю эканамічнага і культурнага супрацоўніцтва[7, С.3].    

1 кастрычніка ў БССР быў адкрыты месячнік польска-савецкага сяброўства. У гэты ж дзень у 
Мінск прыбыла дэлегацыя польска-савецкага сяброўства, якую ўзначаліў міністр асветы Вітольд 
Ярасінскі. У гэты ж дзень  у тэатры опера і балета адбыўся вечар савецка-польскага сяброўства (а 
не польска-беларускага. – А.В.). На ім прысутнічалі  польскія госці на чале з В. Ярасінскім, сакратары 
ЦК КПБ Ц.Гарбуноў, Ц. Кісялеў, віцэ-прэзідэнт АН БССР  І. Лупіновіч, Старшыня Белсаўпрофа І. 
Бельскі, П. Глебка, намеснік міністра культуры П. Лютаровіч ды іншыя. З дакладам “Непарушнае 
сяброўства польскага і савецкага народаў” выступіў П. Глебка. 

Аналагічнага кшталту мерапрыемствы праходзілі ў Польшчы. Так, у Варшаве з гастролямі 
знаходзіўся  Акадэмічны тэатр імя Я. Купалы. 30 верасня на спектаклі прысутнічаў Старшыня СМ 
Польшчы Ю.Цыранкевіч, яго намеснік С. Ендрдыхоўскі і Т. Гедэ, намеснік старшыні Дзяржаўнага 
савету С. Ігнар. У м. Белавежа адбылося масавае гулянне беларускага і польскага народаў. Каля 10 
тыс. жыхароў Белавежы сабраліся каб сустрэцца з прадстаўнікамі Беларусі. У Кузніцы адбыўся 
сумесны матацыклетны прабег польскіх і беларускіх матацыклістаў[8, С.1].    

Адзначым, што польскі друк надаваў значную ўвагу асвятленню правядзення дней беларускай 
культуры ў ПНР. Так, адзначалася, што ў многіх гарадах Польшчы – Варшаве, Познані, Беластоку, 
Уроцлаве, Зяленай Гуры ды іншых выступаюць беларускія артысты, пісьменікі, паэты, якіх цепла 
вітае польскі народ. “Жычэ Варшавы” падкрэслівала, што ўпершыню за пасляваенны час ў Польшчы 
праходзіць дэкада беларускай культуры, што, несумненна, будзе спрыяць умацаванню сяброўства і 
прыязні паміж беларускім і польскім народамі[9, С.3].   

Падкрэслім, што знаходзячыся пад уплывам Савецкага Саюза польская прэса падкрэслівала, 
што росквіт беларускай культуры ў заходніх абласцях Беларусі адбыўся толькі пасля іх ўз’яднання з 
БССР. “Трыбуна Люду” падкрэслівала, што да 1939 г. “прагрэсіўныя  беларускія пісьменнікі і паэты 
маглі выступаць толькі на старонках нелегальных і паўлегальных  часопісаў. Многа твораў хадзіла ў 
рукапісах. Душой гэтай літаратуры з’яўляўся М. Танк, творы кого былі пранізаны ненавісцю да 
прыгнятальнікаў, жаданнем барацьбы за  поўнае вызваленне працоўных. У вершах М. Танка 
ненавісць да польскіх пануючых класаў гучала так жа моцна як і  любоў да змагаючагася польскага 
народу[10, С.3].   

Адзначым, што беларуская прэса, асвятляючы дні беларускай культуры ў ПНР 
“прагаварвалася” наконт становішча беларусаў, як нацыянальнай меншасці ў Полшчы. Так, 
напрыклад, адзначалася, што 7 кастрычніка 1955 г. у Беластоку ў клубе Таварыства савецка-
полськага сяброўства адбылася сустрэча беларускіх піьменнікаў М. Танка, І. Шамякіна, А. Куляшова з  
прадстаўнікамі  культуры Беластоцкага ваяводства.  Старшыня ваяводскага праўлення Таварыства 
польска-савецкага сяброўства падкрэсліў, што “беларусы, якія жывуць у Польшчы акружаны 
сярдэчнай увагай. На тэрыторыі ваяводства маецца 56 беларускіх школ. У 98 школах адным з 
асноўных прадсметаў з’яўляецца беларуска мова”[11, С.1].  Пакрэслім, што ў супрацьлегласць у 
БССР не мелася ніводнай польскамоўнай школы. 

Для дэкады была характэрна заарганізаванасць праводзімых мерапрыемстваў. Так, звычайна 
пасля сустрэч з прадстаўнікамі культуры адбываліся паездкі па гарадах, наведванне 
прадпрыемстваў, устаноў. Як падкрэслівалі польскія газеты, дні беларускай культуры выконваюць 
“сваю асноўную мэту – яшчэ больш умацоўваюць  сувязі  паміж народамі”. Польскія газеты друкавалі 
на сваіх старонках рэцэнзіі на спектаклі беларускіх артыстаў, расказвалі аб паэтах, пісьменніках, 
артыстах. 

Дні беларускай культуры завяршыліся вялікім канцэртам, які быў дадзены беларускімі 
артыстамі ў Варшаўскай дзяржаўнай оперы. Значнасць  мерапрыемстваў падкрэслівалася, тым, што 
на канцэрце прысутнічалі  кіраўнікі Польшчы – першы сакратр ЦК ПАРП Б. Берут, Старшыня 
Дзяржаўнага Савета А. Завадскі, Старшыня СМ ПНР Ю. Цыранкевіч, члены палітбюро ЦК ПАРП Я. 
Берман,  Э. Охаб, міністр замежных справаў С. Скжэшэўскі іншыя партыйныя і дзяржаўныя дзеячы. 
Па заканчэнні дзен культуры мініст культуры ПНР  Влодзімеж  Сокорскі арганізаваў прыём па выніках 
заканчэння дзен беларускай культуры ў Польшчы[12, С.1].    

У 1956 г. значна пашырыліся культурныя сувязі БССР з ПНР. Так, напрыклад, бібліятэка АН 
БССР наладзіла кнігаабмен з 24 установамі з Польшчы, у тым ліку з ПАН, універсітэтам  Марыі 
Кюры-Складоўскай, Вроцлаўскім навуковым таварыствам, Ягелонскай бібліятэкай, Нарадовай 
Бібліятэкай і г.д. За першае паўгоддзе 1956 г. бібліятэкай АН БССР было атрымана з Польшчы 514 
экз.  перыядычных выданняў, у тым ліку труды ПАН па фізіцы, біяхіміі, астраноміі, быялогіі; працы 
Інстытута геадэзіі і картаграфіі і гюд. Абмен навуковымі выданнямі, навуковай і навукова-тэхнічнай 
дакументацыяй дапамагае наладжваць навуковыя кантакты, пашыраць веды у той ці іншай галіне 
навукі[13, С.3].   

Такім чынам, у другой палове 50-х г. пачалося шырокамаштабнае навукова-эхнічнае і 
культурнае беларуска-польскае супрацоўніцва. 
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