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ПОльСкА-літОўСкія АДНОСіНы 
ў 2004–2013 гг.: АСНОўНыя этАПы

Д. П. Пінькевіч 

Артыкул прысвечаны вывучэнню польска-літоўскіх адносін пасля ўступлення абедзвюх краін у ЕС і вызначэн-
ню асноўных этапаў у іх развіцці. У ім прааналізаваны асноўныя напрамкі польска-літоўскіх узаемадзеянняў і вылу-
чаны асноўныя рысы адносін паміж гэтымі краінамі. З улікам змяненняў у двухбаковых адносінах паміж Польшчай і 
Літвой прапаноўваецца іх арыгінальная перыядызацыя ў два этапы. Першы  этап (2004–2007 гг.) характарызуецца 
інтэнсіўным супрацоўніцтвам і стратэгічным партнёрствам паміж названымі краінамі. Для другога ж этапу (пасля 
2008 г.) характэрна пагаршэнне адносін і абвастрэнне праблемных пытанняў, у прыватнасці актуалізацыя праблемы 
польскай нацыянальнай меншасці ў Літве.

The paper is devoted to the study of relations between Poland and Lithuania after both countries joined the EU. Attempt 
is also made to identify the main stages in the development of bilateral relations. The main directions and features of interstate 
interactions between the two countries are defined and analyzed. Taking into account certain changes in the bilateral relations, 
the author suggests dividing the development of contemporary relations between Poland and Lithuania into two periods. The first 
period (2004–2007) is characterized by intense cooperation and strategic partnership between the countries. The second period 
(after 2008), on the contrary, is marked by consecutive deterioration of relations and exacerbation of acute issues of bilateral 
relations including the problem of the Polish national minority in Lithuania.
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Польска-літоўскія адносіны ў перыяд пасля 
ўступлення абедзвюх краін у Еўрапейскі саюз 

характарызаваліся станам пэўнай эйфарыі ад дасяг-
нення гэтай мэты. Супольныя крокі на шляху да ЕС 
стварылі добрую глебу для гарманічнага развіцця 
адносін паміж Варшаваю і Вільнюсам. З абран-
нем В. Адамкуса на пасаду Прэзідэнта Літоўскай 
Рэспублікі ў ліпені 2004 г. і з узмацненнем «Пра-
ва і справядлівасці» братоў Качыньскіх у Польшчы 
ў 2005–2006 гг. супрацоўніцтва паміж краінамі да-
сягнула небывалай глыбіні. Разам з тым адносіны 
паміж Варшавай і Вільнюсам за апошнія 10 год 
паказвалі пераменлівую дынаміку.

Мэта дадзенага артыкула – вылучэнне асноўных 
этапаў у польска-літоўскіх адносінах у перыяд пас-
ля ўступлення краін у Еўрапейскі саюз у 2004 г. да 
2013 г. Для дасягнення гэтай мэты былі пастаўлены 
наступныя задачы: прааналізаваць двухбаковыя 
адносіны; вылучыць найбольш уласцівыя рысы 
ўзаемадзеяння паміж краінамі; адсачыць дынаміку 
двухбаковых адносін; вызначыць пэўныя этапы ў 
двухбаковых адносінах; сфармуляваць уласцівасці, 
што характарызавалі стан адносін паміж Варшавай 
і Вільнюсам на розных храналагічных адрэзках у аз-
начаны перыяд.

Варта звярнуць увагу на агульны недахоп 
даследаванняў па дадзенай тэме, што тлумачыц-
ца сучаснасцю гэтай праблемы і неабходнас-
цю збору і апрацоўкі вялікага аб’ёму матэрыялаў, 
якія апісваюць бягучую палітыку Варшавы і 
Вільнюса, што прыводзіць да затрымкі з’яўлення 
даследаванняў. Пры гэтым зацікаўленасць 
навукоўцаў непасрэдна сучаснымі польска-
літоўскімі адносінамі носіць абмежаваны ха-
рактар. Так, у рускамоўнай і беларускамоўнай 
гістарыяграфіі даследаванні польска-літоўскіх 

адносін фактычна адсутнічаюць. Расійскімі і 
беларускімі даследчыкамі пераважная ўвага нада-
ецца двухбаковым адносінам Польшчы і Літвы з 
Беларуссю і Расіяй. Сярод беларускіх навукоўцаў – 
працы У. Е. Снапкоўскага [8], А. В. Ціхамірава 
[10; 11; 12], А. А. Валодзькіна [1], прысвечаныя 
адносінам Варшавы і Вільнюса з Мінскам. Асобныя 
аспекты польска-літоўскіх адносін былі аб’ектам 
даследаванняў навукоўцаў Літвы і Польшчы. Варта 
адзначыць калектыўны артыкул «Пераасэнсаванне 
літоўска-польскіх адносін: вымушанае двухбаковае 
супрацоўніцтва або пустое стратэгічнае партнёр-
ства?» літоўскіх даследчыкаў Ж. Дамбраўскайтэ, 
Т. Янеліўнаса, В. Юрконіса, В. Гіра, у якім 
аналізуюцца змяненні польскай пазіцыі аднос-
на Літвы [21]. Таксама ўвагі заслугоўвае зборнік 
«Літва ў польскай палітычнай традыцыі і культу-
ры» пад рэдакцыяй М. Космана, асобныя часткі 
якога прысвечаны сучасным польска-літоўскім 
адносінам [27]. 

Неабходна згадаць і такіх аўтараў, як Л. Ёнавічус 
[22], Г. Букавецка [30], Р. Лопата [28], В. Сірутавічус 
[38], працы каторых прысвечаны розным аспектам 
знешняй палітыкі Літвы і Польшчы.

У якасці крыніц для даследавання выкары-
стоўвалася афіцыйная інфармацыя ўрадаў Польшчы 
і Літвы; заявы, выступленні і інтэрв’ю кіраўнікоў 
краін, палітыкаў і дыпламатаў; афіцыйная інфар-
мацыя ўстаноў ЕС; статыстычныя даныя, а таксама 
паведамленні СМІ.

Храналагічныя межы даследавання, з адна-
го боку, вызначаны ўступленнем Польшчы і Літвы 
ў Еўрапейскі саюз у 2004 г., што прывяло да якас-
най перамены статусу краін, з другога боку – кан-
цом 2013 г. і апошнімі падзеямі ў польска-літоўскіх 
адносінах.
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У сучасных польска-літоўскіх адносінах вар-
та вылучыць два асноўных этапы: першы з 2004 па 
2007 г. і другі з 2008 г. па цяперашні час. Асноўная 
асаблівасць, што адрознівае гэтыя два этапы, – зме-
на ідэйнай арыентацыі кіраўнікоў Польшчы і Літвы, 
якая, у сукупнасці з іншымі знешнімі і ўнутранымі 
фактарамі, абумовіла спецыфічны набор характа-
рыстык першага і другога этапаў.

Адным з найбольш важных фактараў, уласцівых 
для адносін паміж Польшчай і Літвой у 2004–2007 гг., 
з’яўлялася іх насцярога ў адносі нах да Расійскай 
Федэрацыі як асноўнай знешнепалітычнай пагро-
зы, а гэтаксама і спробы супольнага супрацьдзеян-
ня гэтай сфармуляванай у афіцыйных дакументах 
пагрозе.

Адзначым, што ў пачатку 2000-х гг. знешняя 
палітыка Масквы стала больш упэўненай і актыўнай 
у параўнанні з апошнім дзесяцігоддзем ХХ ст. Гэ-
тая актыўнасць датычылася ў тым ліку і заходніх 
суседзяў Расіі, што прывяло да пэўнага хваляван-
ня ў Варшаве і Вільнюсе і прымусіла палітыкаў шу-
каць новыя палітычныя механізмы супрацьстаяння 
ўзмацненню расійскага ўплыву.

З’яўленне ў Польшчы і Літве новых механізмаў 
і інструментаў знешнепалітычнага ўздзеяння 
адрознівае гэты перыяд ад папярэдняга часу [17, 
p. 92]. Новыя магчымасці дазволілі Варшаве і 
Вільнюсу больш эфектыўна навязваць сваю волю 
ўсходнему суседу. Больш таго, актыўная супольная 
палітыка Варшавы і Вільнюса ў дачыненні да 
Расіі ў дадзены перыяд нават дала магчымасць 
брытанскаму даследчыку М. Леанарду назваць 
Польшчу і Літву «змагарамі новай халоднай вайны» 
[24, p. 48].

У якасці яскравага прыкладу каардынацыі 
іх пазіцый і паспяховага выкарыстання новых 
палітычных інструментаў можна назваць сітуацыю з 
падпісаннем базавага пагаднення аб супрацоўніцтве 
паміж ЕС і Расійскай Федэрацыяй. Першапачат-
кова Польшча скарыстала права вета з нагоды па-
чатку перамоў паміж Еўрапейскім саюзам і Расіяй. 
Гэта адбылося напярэдадні саміту ЕС – Расія, які 
меўся пачацца 24 лістапада 2006 г. у г. Хельсінкі. За 
два тыдні да пачатку саміту, 13 лістапада, Польшча 
заблакіравала зацверджанне мандата ЕК на пра-
вядзенне перамоў з Расіяй наконт новага базавага 
пагаднення аб супрацоўніцтве. Міністр замежных 
спраў Г. Фатыга заявіла, што Польшча не дасць даз-
волу на пачатак перамоў, пакуль Расія не ратыфікуе 
Энергетычную хартыю і не здыме забароны на ўвоз 
польскага мяса.

Пры гэтым большасць краін ЕС, у тым ліку 
і Літва, былі зацікаўленыя ў ратыфікацыі Расіяй 
Энергетычнай хартыі, чаму так настойліва супра-
ціўлялася Масква. Гэтаксама трэба адзначыць, 
што агучванню дадзенай пазіцыі польскім 
МЗС папярэднічала сустрэча прэзідэнтаў 
Літоўскай Рэспублікі і Рэспублікі Польшча ў 
Вільнюсе 5 лістапада 2006 г. 6 лістапада адбылася 
чатырохбаковая сустрэча прэзідэнтаў Літвы, Латвіі, 
Эстоніі і Польшчы. Па яе выніках была прынята 
Сумесная заява, адным з пунктаў якой значылася 
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неабходнасць «заклікаць Расійскую Федэрацыю да 
хутчэйшай ратыфікацыі дамовы да Энергетычнай 
хартыі і да падпісання пратакола па транзіце» [19, 
p. 122]. Варта падкрэсліць, што пасля накладання 
Польшчай вета на пачатак перамоў з Расіяй Літва 
выказала сваю падтрымку пазіцыі польскага ўрада і 
таксама наклала вета [36], матывуючы гэта тым, што 
Масква чыніць перашкоды пастаўкам расійскай 
нафты на літоўскі нафтапераапрацоўчы завод 
«Мажэйскас нафта».

Нягледзячы на выказванні расійскага боку 
пра тое, што блакіраванне пачатку перамоў не 
з’яўляецца праблемай Расіі [3], напачатку 2008 г. 
Масква выканала адну з умоў польскага боку: ска-
савала эмбарга на ўвоз польскага мяса [5]. Пасля 
гэтага Польшча зняла вета з перамоў паміж ЕС і 
Расіяй. Аднак абмеркаванне дакумента не пачало-
ся з той нагоды, што Літва не скасавала сваю заба-
рону на пачатак перамоў. Хаця паводле выказванняў 
тагачаснага міністра замежных спраў Літвы П. Вай-
тэкунаса яго краіна больш не мела намеру пе-
рашкаджаць перамоўнаму працэсу з Расіяй пасля 
таго, як Брюсель паабяцаў улічыць патрабаванні 
Вільнюса адносна ўнясення пунктаў па энерге-
тыцы ў тэкст дамовы [4]. У выніку Літва і Поль-
шча дамагліся выканання сваіх патрабаванняў ад 
Расіі і затрымалі амаль што на паўтара года пачатак 
перамоў. Гэтая  сітуацыя паказвае пашырэнне маг-
чымага ўплыву краін пасля ўступлення ў ЕС. Вар-
та падкрэсліць, што ветаванне звычайна выклікае 
негатыўную рэакцыю з боку старых членаў ЕС. 
Гэта, канешне, не дазваляе разглядаць выкары-
станне права вета як асноўны механізм рэалізацыі 
сваіх знешнепалітычных мэтаў. Разам з тым дадзе-
ная сітуацыя адлюстравала эфектыўнасць суполь-
ных дзеянняў Польшчы і Літвы пры ўмове каарды-
навання крокаў.

Другім істотным фактарам, уласцівым польска-
літоўскім адносінам у 2004–2007 гг., з’яўляецца 
значная ўвага польскага і літоўскага кіраўніцтваў 
да пазіцыі Вашынгтона, што прыводзіла да ўскоснай 
каардынацыі знешнепалітычных курсаў Варшавы і 
Вільнюса.

Апошнія два дзесяцігоддзі Злучаныя Штаты 
займалі выключнае месца ў знешняй палітыцы як 
Літоўскай Рэспублікі, так і Рэспублікі Польшча 
[22, p. 29; 38, p. 15]. У адзначаны перыяд, калі ва 
ўсіх трох краінах ва ўладзе знаходзіліся кансерва-
тары, двухбаковае супрацоўніцтва з Вашынгтонам 
набыло новую глыбіню. Важнасць пазіцыі ЗША 
для абедзвюх краін пацвярджалася на некалькіх 
узроўнях. Як польскія, так і літоўскія палітыкі 
актыўна дэкларавалі выключную роль Злучаных 
Штатаў як міжнароднага партнёра і ўспрымалі сябе 
праваднікамі палітыкі атлантызму ў Еўропе [23, 
p.122]. Гэта пацвярджалася і рэгулярнымі кантактамі 
на вышэйшым узроўні паміж польскім і літоўскім 
кіраўніцтвамі з амерыканскімі калегамі. Вынікам 
гэтых сустрэч надавалася сур’ёзная ўвага, і падоб-
на, што большасць стратэгічных вырашэнняў Вар-
шавы і Вільнюса прымаліся з аглядкай на пазіцыю 
Белага дома.
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Сярод сфер, якія адчулі на сабе найбольшы 
ўплыў Вашынгтона, варта назваць бяспеку (эка-
намічную, энергетычную, вайсковую); палітыку 
Літвы і Польшчы ў адносінах да Расійскай Фе-
дэрацыі; стасункі Варшавы і Вільнюса з краінамі 
былога СССР; падтрымка ініцыятыў Вашынгтона 
ў ААН і АБСЕ [14, p.95; 31, p. 22]. Таксама ў гэты 
перыяд Варшава і Вільнюс успрымалі ЗША, пры 
дапамозе механізмаў НАТА, як асноўнага гаранта 
супраць магчымай агрэсіўнай палітыкі Расійскай 
Федэрацыі [29, p.112]. Дзякуючы ўвазе літоўскіх і 
польскіх палітыкаў да пазіцыі Злучаных Штатаў 
па шэрагу ключавых пытанняў погляды Вільнюса 
і Варшавы супадалі. Можна сцвярджаць, што 
скіраванасць на амерыканскі вектар міжнароднай 
палітыкі прыводзіла да ўскоснай каардынацыі 
і збліжэння пазіцый паміж Літвой і Польшчай. 
Будучы ўпісанымі ў кантэкст знешнепалітычнага 
бачання ЗША, палітычныя лініі Варшавы і Вільнюса 
збліжаліся і гублялі, такім чынам, некаторыя 
патэнцыйна канфліктныя пытанні.

Трэцяй спецыфічнай уласцівасцю дадзе-
нага этапу адносін з’яўляецца высокі ўзровень 
асабістага даверу паміж кіраўнікамі Польшчы і 
Літвы. У час знаходжання кансерватараў ва ўладзе 
ў Варшаве і Вільнюсе фармат узаемных адносін 
паміж кіраўнікамі дзвюх краін аказваў заўважны 
ўплыў на міждзяржаўныя адносіны. Падобна, што 
каштоўнасныя і ідэйныя арыентацыі кіраўнікоў 
Літвы і Польшчы ў значнай ступені супадалі, што 
прыводзіла да падабенства інтэрпрэтацый тых 
або іншых падзей. Да гэтага варта дадаць таксама 
высокі ўзровень асабістага даверу паміж братамі 
Качыньскімі і В. Адамкусам. 

У якасці ілюстрацыі да гэтага сцвярджэн-
ня можна прывесці сітуацыю, якая ўзнікла пры 
падпісанні Лісабонскай дамовы. Улетку 2007 г. на 
саміце ЕС у Брюселі Германіяй быў прадстаўлены 
новы праект Канстытуцыі. Супраць нямецка-
га праекта рэзка выступіла Польшча; асобныя 
палажэнні дакумента аспрэчвалі Вялікабрытанія і 
Нідэрланды, але пасля пэўных саступак Лондан і 
Амстэрдам пагадзіліся на падпісанне Дамовы. Ад-
нак прадстаўнікі Польшчы не пагаджаліся на пра-
панаваны тэкст дакумента. Справа ў тым, што браты 
Качыньскія лічылі непрымальнай схему «двайной 
большасці» і не хацелі адмаўляцца ад прапанава-
най імі арыгінальнай сістэмы «квадратнага кора-
ня», паводле якой пры галасаванні «вага» кожнай 
краіны вызначалася велічынёй квадратнага кораня 
ад колькасці яе насельніцтва [8].

Як напярэдадні, так і падчас саміту кіраўнікі вя-
дучых еўрапейскіх краін і еўрачыноўнікі спрабавалі 
паўплываць на пазіцыю Л. Качыньскага. Прычым 
выкарыстоўваліся для гэтага як абяцанні, так і пагро-
зы. У прыватнасці, кіраўнік Еўракамісіі Ж. М. Баро-
зу казаў, што «ў інтарэсах палякаў прадэманстраваць, 
што іх членства ў ЕС не ўскладняе жыцця Саюза», 
што разам з іншымі выказваннямі еўрачыноўніка 
многімі было расцэнена як пагроза абмежаваць 
фінансавую падтрымку Польшчы з боку еўраструктур 
у выпадку нязменнасці пазіцыі Качыньскага [13; 15].

Паказальна, што ў перакананні Л. Качыньскага 
адыграў ролю і літоўскі прэзідэнт. Для пачатку 

нямецкі канцлер А. Меркель палічыла не аб-
ходным запрасіць для перамоў у вузкім коле 
з Л. Качыньскім толькі кіраўнікоў Францыі і 
Літвы. Ужо гэты факт паказвае, што В. Адамкус 
успрымаўся як чалавек, здольны паўплываць 
на пазіцыю свайго польскага калегі. Акрамя 
гэтага, паводле некаторых паведамленняў 
менавіта пасля асабістай размовы з кіраўніком 
Літвы прэзідэнт Польшчы даў сваю згоду на 
праект Дамовы [2]. Пасля працяглых перамоў, 
якія цягнуліся ўсю ноч, а 5-й гадзіне раніцы на 
прэс-канферэнцыі было абвешчана пра дасягненне 
згоды наконт Дамовы аб рэформах [7]. Верагодна, 
што сяброўскі фармат адносін паміж прэзідэнтамі 
Літвы і Польшчы адыграў належную ролю і 
паўплываў не толькі на двухбаковыя адносіны, але 
і на вырашэнне пытанняў агульнаеўрапейскага 
значэння [17, p. 89; 18, p. 21].

Вызначаючы пачатак другога этапу ў су-
часных польска-літоўскіх адносінах, неабход-
на адзначыць, што пераход паміж этапамі не быў 
аднаразовым. Шэраг унутрыпалітычных па дзей у 
Літве і Польшчы, што прывялі да змяненняў, якія 
дазваляюць казаць пра новы этап у іх двухбако-
вых адносінах, былі расцягнутымі па часе. Не-
абходна падкрэсліць значнасць электаральных 
кампаній, якія прыводзілі да змяненняў у знешняй 
палітыцы ўвогуле і ў двухбаковых польска-літоўскіх 
адносінах у прыватнасці. Нягледзячы на тое што ў 
адпаведнасці з Канстытуцыямі Літвы і Польшчы 
абедзве рэспублікі носяць статус парламенцкіх, у 
Літве знешнюю палітыку фармулюе прэзідэнт, у 
Польшчы – прэм’ер-міністр [25; 40]. У адпаведнасці 
з гэтым у Літве выбары прэзідэнта могуць прывесці 
да найбольш рэзкіх змен знешнепалітычных 
прыярытэтаў, у той час як у Польшчы на знешнюю 
палітыку краіны кардынальна ўплываюць вынікі 
парламенцкіх выбараў.

Менавіта парламенцкія выбары ў Польшчы 
напрыканцы 2007 г. азначылі, па меркаванні 
аўтара, сканчэнне першага этапу ў адносінах 
паміж Варшавай і Вільнюсам. Пасля парламенцкіх 
выбараў кіруючай партыяй у польскім сойме 
стала ліберальная «Грамадзянская платформа» 
Д. Туска. Яна з’яўлялася асноўнай саперніцай 
кансерватыўнай партыі «Права і справядлівасць». 
Акрамя адрозненняў па пытаннях эканомікі і маралі 
вельмі істотныя рознагалоссі ў пазіцыях партый 
датычыліся знешнепалітычнай сферы [30, p. 195; 
32, s. 233]. 

У Літве ж увосень 2008 г. на выбарах у сойм пе-
рамогу атрымаў кансерватыўны «Саюз Айчыны – 
Літоўскія хрысціянскія дэмакраты». Такім чынам, 
польскі парламент і ўрад змясціліся бліжэй да цэн-
тра, у той час як сейм Літвы, наадварот, значна 
зрушыўся ўправа.

Парламенцкія выбары ў Польшчы ў 2007 г. 
і ў Літве ў 2008 г. сталі вырашальным факта-
рам у змяненні характару адносін паміж дзвю-
ма дзяржавамі. А прэзідэнцкія выбары 2009 г. 
у Літве, у выніку якіх кіраўніком краіны стала 
Д. Грыбаўскайтэ, азначылі канец пераходнага пе-
рыяду і пачатак новага этапу ў польска-літоўскіх 
адносінах.
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Такім чынам, ужо ў 2008 г. яскрава выявіліся 
якасныя перамены ў польска-літоўскіх адносінах, 
што і дазваляе адзначыць яго як пачатак другога пе-
рыяду са сваім спецыфічным наборам уласцівасцей.

Перш за ўсё гэта знікненне расійскага факта-
ру як моцнага негатыўна-кансалідуючага чынніка 
ў адносінах Літвы і Польшчы. Менавіта з яго пачы-
наюцца прынцыпова новыя складанасці ў польска-
літоўскіх адносінах. Так, калі ў кастрычніку 2007 г. 
пасада прэм’ер-міністра ў Польшчы перайшла да 
лідара «Грамадзянскай платформы» Д. Туска, стала 
зразумела, што польская палітыка ў дачыненні да 
Расійскай Федэрацыі перажыве сутнасныя змены. 
Пасля прыходу да ўлады новы кіраўнік урада зрабіў 
некалькі даволі паспяховых захадаў па вырашэнні 
канфліктных момантаў з расійскім бокам, пры гэтым 
паказаўшы сваю здольнасць на саступкі [20]. Гэта 
адразу прывяло да шэрагу складанасцей у адносінах 
з Літвой, якая – на той момант у асобе прэзідэнта 
В. Адамкуса – працягвала ўспрымаць Расію як най-
важнейшую знешнепалітычную пагрозу.

Першым выклікам, які выявіў новы характар 
польска-літоўскіх адносін, была расійская кампанія 
на тэрыторыі Грузіі. Калі на пачатку жніўня 2008 г. 
расійскія войскі перайшлі расійска-грузінскую 
мяжу і амаль дайшлі да Тбілісі, рэакцыя Еўропы 
была адназначна негатыўнай. З асуджэннем 
дзеянняў Расіі выступілі практычна ўсе лідары ЕС. 
Рэакцыя польскага боку на ўзброены канфлікт 
характарызавалася тым, што і Л. Качыньскі, і 
Д. Туск выказваліся супраць паводзін расійскіх 
палітычных колаў. Але прэм’ер-міністр проста 
асудзіў увод войск, пасля чаго не падтрымаў 
актыўных антырасійскіх крокаў. Прэзідэнт жа 
Польшчы Л. Качыньскі выкарыстоўваў кожную 
магчымасць выказаць падтрымку сваім грузінскім 
сябрам [34, s. 281]. У суджэннях адносна логікі 
паводзін расійскіх палітыкаў ён зайшоў, у 
звычайным для яго стылі, даволі далёка, кажучы 
наступнае: «Сёння гэта Грузія, заўтра – Украіна, 
а Польшча можа быць наступнай» [35]. Д. Туск у 
дадзенай сітуацыі паводзіў сябе значна асцярожней: 
з аднаго боку, ён выказаў падтрымку грузінскаму 
ўраду ў першыя дні вайсковай кампаніі, а з другога 
боку – пазбягаў выказванняў, якія маглі б па сваіх 
змесце ці форме ўспрыняцца расійскім бокам як 
агрэсіўныя.

Афіцыйная лінія Літвы была сугучная ацэн-
кам польскай партыі «Права і справядлівасць», 
але адрознівалася ад поглядаў «Грамадзянаскай 
платформы», якая на той момант прадстаўляла 
афіцыйную пазіцыю Польшчы. Больш таго, 
менавіта антырасійская рыторыка ў значнай 
ступені паўплывала на перамогу кансерватараў на 
парламенцкіх выбарах у Літве ўвосень 2008 г. У той 
жа час было заўважана, што дзеля нармалізацыі 
адносін з Масквой урад Д. Туска гатовы не толькі 
супрацьпастаўляць сябе ўнутрыпольскім апанентам, 
але і акцэнтаваць адрозненні паміж сваёй пазіцыяй 
і пазіцыяй знешнепалітычнага партнёра. 

Другі эпізод, вельмі важны як для непасрэд-
на польска-літоўскіх адносін, так і для адзнакі 
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прынцыповай перамены ролі расійскага фактару ў 
адносінах паміж краінамі, адбыўся ўвосень 2008 г. 

У лістападзе 2008 г. надыходзіў час, калі краіны 
Еўрапейскага саюза павінны былі выказацца аднос-
на пачатку перамоў аб новым пагадненні Расія –
ЕС. Нагадаем, што праблемы на гэтым напрамку 
ўзніклі ўвосень 2006 г., калі Польшча заявіла, што 
будзе блакіраваць пачатак перамоў, пакуль Расія 
не здыме забарону на імпарт польскага мяса. Бай-
кот палякаў быў падтрыманы стратэгічным пар-
тнёрам – Літоўскай Рэспублікай. Цягам двух гадоў, 
прыдумляючы новыя прычыны і перыядычна пад-
мяняючы адна адну ў гэтай палітычнай эстафе-
це, Польшча і Літва паспяхова супрацьстаялі як 
лініі расійскіх палітыкаў, так і канструктыўнасці 
еўрапейскіх. Аднак жа на міністэрскай нара-
дзе 10 лістапада 2008 г. шляхі Вільнюса і Варша-
вы разышліся. Зусім нечакана літоўская дэле-
гацыя даведалася, што палякі вырашылі больш 
не блакіраваць пачатак перамоў [6], нягледзячы 
на тое што напярэдадні нарады абедзве краіны 
заяўлялі пра недапушчальнасць пачатку перамоў 
у сітуацыі, калі расійскія войскі знаходзяцца на 
тэрыторыі Грузіі [26]. Але ўжо падчас самога абмер-
кавання Літва засталася адна: пад ціскам Брюселя 
польская дэлегацыя, узначаленая прадстаўнікамі 
«Грамадзянскай платформы», не выказалася за да-
лейшае блакіраванне перамоў. Бясспрэчна, гэтае 
пытанне мела значэнне для ўсяго ЕС, але ў кан-
тэксце польска-літоўскіх адносін галоўным усё 
адно заставаўся той факт, што Польшча, нягледзя-
чы на пазіцыю, папярэдне ўзгодненую з літоўцамі, 
аддала перавагу сваім інтарэсам, а не надзейнасці 
стасункаў са стратэгічным партнёрам. 

З абраннем Д. Грыбаўскайтэ на пасаду прэ-
зідэнта Літвы палітыка Вільнюса ў адносінах да Ма-
сквы таксама істотна перамянілася. Паляпшэнне 
двухбаковых адносін з Расіяй было названа адным 
з прыярытэтаў знешняй палітыкі Літвы. Але агуча-
ная палітыка не прывяла да кансалідацыі пазіцый 
Польшчы і Літвы дзеля паляпшэння адносін з 
Расійскай Федэрацыяй. Гэта дазваляе сцвярджаць 
не толькі пра знікненне антырасійскага фактару як 
кансалідуючага ў польска-літоўскіх адносінах, але і 
пра імкненне і Варшавы, і Вільнюса да паляпшэн-
ня адносін з Расійскай Федэрацыяй, прычым ча-
сам нават за кошт польска-літоўскага партнёрства.

Яшчэ адным фактарам на дадзеным этапе 
польска-літоўскіх адносін стала змяненне 
ролі Вашынгтона ў палітыцы абедзвюх краін 
і ва ўзаемных адносінах Варшавы і Вільнюса. 
Аслабленне польска-амерыканскіх і літоўска-
амерыканскіх адносін мела дзве важныя пры-
чыны. З аднаго боку, адбыліся адчувальныя 
перамены ў кіраўніцтве Літвы і Польшчы [42]. 
Д. Туск і Д. Грыбаўскайтэ, заяўляючы пра больш 
прагматычную знешнюю палітыку, адзначалі, 
што іх папярэднікі надавалі празмерную ўвагу 
адносінам з ЗША пад кіраўніцтвам пераважна 
ідэалагічных фактараў. І польскі прэм’ер, і літоўскі 
прэзідэнт казалі, што адной з праяў прагматычнай 
трансфармацыі знешнепалітчынага курсу краін 
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павінна стаць памяншэнне ўвагі да адносін са 
Злучанымі Штатамі на карысць адносін з краінамі 
Еўропы [32, s. 233]. 

З другога боку, у той жа час адбылася перамена 
прэзідэнцкай адміністрацыі ў ЗША. Кабінет Б. Аба-
мы, па сутнасці, выказваў падобныя прэтэнзіі да 
знешняй палітыкі сваіх папярэднікаў-кансерватараў. 
Гаворка ішла пра празмерную ідэалагізаванасць і не-
прапарцыянальную ўвагу адносінам з некаторымі 
асобнымі краінамі. У якасці практычных вынікаў 
гэтай пазіцыі прэзідэнта ЗША можна назваць 
скіраванасць на перамены ў адносінах з Расіяй, ад-
мову ад размяшчэння сістэмы СРА ў Польшчы і 
Чэхіі, а таксама аслабленне адносін з шэрагам краін. 

Такім чынам, роля Злучаных Штатаў у польска-
літоўскіх адносінах, істотная на папярэднім этапе, 
калі ўсе тры краіны кіраваліся кансерватарамі, 
значна паменшылася ў выніку змянення кіруючых 
сіл ва ўсіх трох краінах. Гэта прывяло да змянення 
нават інтэнсіўнасці зносін. У выніку збліжэнне 
знешнепалітычных вектараў Польшчы і Літвы 
пасродкам вывярэння сваіх пазіцый па лініі 
Вашынгтона перастала адыгрываць істотную 
ролю ў двухбаковых адносінах пасля 2008 г. 
У гэтым рэчышчы паказальнай з’яўляецца заўвага 
літоўскага даследчыка Т. Янеліўнаса, які адзначае, 
што абвешчаная Вашынгтонам «перазагрузка» 
адносін з Расійскай Федэрацыяй выявіла сур’ёзныя 
разыходжанні ў стратэгіях бяспекі Польшчы і Літвы. 
Гэтыя разыходжанні, у сваю чаргу, зрабілі відавочным 
недахоп рэальнага двухбаковага супрацоўніцтва 
паміж Варшавай і Вільнюсам [21, p. 108].

Трэцяй характарыстыкай новага этапу адносін 
паміж Польшчай і Літвой з’яўляецца абвастрэнне 
да гэтага незаўважных супярэчнасцей і канфліктаў 
паміж краінамі.

Першым прыкладам гэтага з’яўляецца абва-
стрэнне эканамічных супярэчнасцей. Спрабуючы 
вызначыць фактары, што ўплывалі на гэты працэс, а 
разам з ім узмацненне канкурэнцыі паміж Польшчай 
і Літвой, варта адзначыць прагматызм як асноўны 
палітычны прынцып і Д. Туска, і Д. Грыбаўскайтэ. 
Апрача таго, і Польшча (у меншай ступені), і Літва 
(у большай ступені) адчулі наступствы сусветна-
га фінансава-эканамічнага крызісу. Рэзкае скара-
чэнне даступных фінансавых рэсурсаў, рэзкае па-
дзенне ўзроўню жыцця і павышэнне беспрацоўя (у 
Літве) прывяло да больш вострага ўспрыняцця пра-
блем і дысбалансаў у польска-літоўскіх эканамічных 
адносінах. Так, для прыкладу, станоўчае сальда поль-
скага экспарту ў Літву павялічылася з 400 млн еўра ў 
2004 г. да амаль 1200 млн еўра ў 2008 г. [16; 38]. Пры-
чым калі ў дакрызісныя часы на гэта не звярталася 
значная ўвага, то пасля 2008 г. выказваць незадаво-
ленасць пачалі нават звычайныя літоўцы. Падобна, 
што літоўскі бок пачаў прымаць крокі па паляпшэнні 
балансу ў двухбаковым гандлі. Так, у 2010 г. адмоўнае 
сальда зменшылася да 350 млн еўра, а ў 2013 г. хаця 
і склала 677 млн еўра, але ўсё адно паказала амаль 
двухразовае скарачэнне ў параўнанні з 2008 г. Такса-
ма запавольваецца і дынаміка двухбаковага гандлю. 
Так, калі першыя 5 год азначанага перыяду прывялі 
да росту гандлю паміж краінамі на 300 %, то другое 
пяцігоддзе паказала чысты прырост толькі 30 %.

Праявілася падобная тэндэнцыя і ў сферы 
ўзаемнага інвеставання. На папярэднім этапе 
інвестыцыі былі скіраваныя ў асноўным ад Польшчы 
да Літвы. У другім жа этапе, пачынаючы з 2008 г., 
напрамак інвеставанняў калі і не змяніўся, то 
істотна панізілася іх інтэнсіўнасць. Узаемнае 
інвеставанне ў 2009 г. было значна мінімалізавана з 
прычыны піку сусветнага фінансава-эканамічнага 
крызісу. Акрамя таго, пасля 2008 г. польскі бок 
пачаў часцей скардзіцца на ўскладненне ўмоў працы 
польскіх кампаній літоўскім урадам. Так, з шэрагам 
складанасцей сутыкнулася асноўнае польскае 
ўкладанне ў Літве – кампанія «Orlen Lietuva». 
Польскія эканамісты адзначаюць, што літоўскі бок 
не толькі не спрыяе развіццю нафтаперапрацоўчага 
гіганта, а наадварот, прымае крокі, якія прыводзяць 
да зніжэння рэнтабельнасці прадпрыемства. Гэта 
прыводзіла да таго, што некалькі разоў польскія 
інвестары сур’ёзна разглядалі магчымасць продажу 
сваёй часткі акцый [33, p.62].

Абвастрэнне супярэчнасцей пасля 2008 г. 
адлюстроўвалася і ў пытанні будаўніцтва АЭС 
у Літве. Пазіцыя Польшчы перамянялася ад 
гатоўнасці стаць адным з трох парытэтных 
інвестараў і партнёраў у будаўніцтве праз патраба-
ванне павелічэння польскай долі ў АЭС да канчат-
ковай адмовы ў падтрымцы праекта ў 2011 г.

З палітычных пытанняў найбольш важным 
на другім этапе з’яўляецца праблема польскай 
нацыянальнай меншасці. Дадзенае пытанне 
пастаянна прысутнічала ў полі ўзаемадзеяння 
Варшавы і Вільнюса, але з 2011 г. стала вызначальным 
у двухбаковых адносінах Польшчы і Літвы. Да 
гэтага складалася ўражанне, што, прынамсі, з 
часу ўступлення ў ЕС і Польша, і Літва не мелі 
намеру актывізаваць гэтае складанае і патэнцыйна 
канфліктнае пытанне [37, s. 317]. Аднак спроба 
літоўскага парламента прывесці сітуацыю з 
меншасцямі да агульнаеўрапейскай практыкі 
выклікала вельмі сур’ёзныя праблемы ў двухбаковых 
адносінах.

Каталізатарам гэтага працэсу стала прыняц-
це новага Закона «Аб адукацыі» літоўскім Сеймам 
у сакавіку 2011 г. Згодна з гэтым Законам павінна 
была адбыцца пэўная ўніфікацыя ўмоў навучання 
для звычайных літоўскіх школ і школ нацыяналь-
ных меншасцей. У прыватнасці, найбольшы рэ-
зананс выклікаў артыкул новай рэдакцыі Закона, 
які абавязваў выпускнікоў здаваць пры сканчэнні 
школы агульны экзамен па літоўскай мове. Паля-
кам Літвы гэта дазволіла вінаваціць урад і парла-
мент краіны ў дыскрымінацыі нацменшасцей. Так-
сама вельмі актыўна ў канфлікт увязаліся польскія 
палітыкі. Міністр замежных спраў Р. Сікорскі 
вылучыўся шэрагам радыкальных выказванняў, а 
прэм’ер Д. Туск ажыццявіў 5 верасня 2012 г. незапла-
наваны візіт у Вільнюс дзеля выяўлення падтрымкі 
дыяспары, дзе прыняў удзел у польскамоўнай імшы 
ў касцёле Св. Тэрэзы. А пасля набажэнства польскі 
прэм’ер заявіў, што адносіны Польшы і Літвы бу-
дуць настолькі добрымі, наколькі добрым будзе 
стаўленне Літвы да польскай меншасці [41]. Вера-
годна, што рэзкія выказванні Д. Туск дазволіў сабе 
з-за блізкасці парламенцкіх выбараў і імкнення за 
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падтрымкай грамадскасці. Гэта адлюстроўвае, што 
такое разуменне фармату польска-літоўскіх адносін 
папулярнае не толькі сярод польскай меншасці ў 
Літве, але і сярод электарату ў самой Польшчы. 

Разам з тым варта адзначыць, што развіццё 
сітуацыі вакол польскай меншасці ў Літве не стала 
поўнай нечаканасцю. Так, яшчэ ў 2001 г. літоўскі 
гісторык В. Сірутавічус пісаў, што тагачаснае 
зніжэнне ўвагі да стану польскай меншасці ў 
Літве магло быць часовай з’явай. Паводле ягонага 
меркавання, замаражванне праблемы польскім 
бокам магло разглядацца як неабходная ахвяра 
за развіццё стратэгічных адносін [39, p. 17]. Яшчэ 
адзін літоўскі даследчык Р. Лапата адзначаў, што, 
нягледзячы на партнёрства, у польскім і літоўскім 
грамадствах па-ранейшаму заставаўся высокі 
ўзровень узаемнага недаверу [28, s. 140]. Такім 
чынам, зацішша вакол польскай нацменшасці не 
вырашала праблемы, не здымала напружання ў 
грамадстве, але толькі часова прыбірала пытанне 
з павесткі дня.

У гэтым сэнсе абвастрэнне пытання польскай 
меншасці на Віленшчыне з’яўляецца паказнікам 
пераасэнсавання ролі Літвы польскімі палітыкамі.

Таксама неабходна адзначыць, што пад ка-
нец разгледжанага перыяду ў польска-літоўскіх 
адносінах узнік прынцыпова новы фактар. Па 
выніках парламенцкіх выбараў 2012 г. партыі «Вы-
барчая акцыя палякаў Літвы», дзейнасць якой 
скіраваная на прадстаўніцтва інтарэсаў нацыя-

нальных меншасцей, патрапіла ў літоўскі Сейм, 
пераадолеўшы пяціпрацэнтны бар’ер. Такім чы-
нам, у Варшавы з’явілася магчымасць непасрэд-
на ўплываць на ўнутрыпалітычную сітуацыю ў 
Літве. Асабліва з улікам таго, што «Выбарчая акцыя 
палякаў Літвы» ўвайшла ў кіруючую кааліцыю і ця-
пер мае рэальныя магчымасці ўплываць на фарма-
ванне палітыкі ў Вільнюсе.

Падводзячы вынікі дзесяцігоддзя, варта ад-
значыць, што перамены ў кіруючых колах Поль-
шчы і Літвы, якія адбыліся ў 2007–2008 гг., істотна 
паўплывалі на характар двухбаковых адносін паміж 
стратэгічнымі партнёрамі. У цэлым можна казаць 
пра іх пагаршэнне ў 2008–2013 гг. у параўнанні з 
2004–2007 гг. Два названыя перыяды характарызу-
юцца важнымі змяненнямі ў дачыненні да некато-
рых ключавых фактараў польска-літоўскіх адносін: 
пераасэнсаваннем месцаў Вашынгтона і Масквы ў 
знешнепалітычных лініях Літвы і Польшчы. Такса-
ма сусветны фінансава-эканамічны крызіс выкрыў 
пэўныя складанасці ў эканамічных адносінах 
Варшавы і Вільнюса і прывёў да запавольван-
ня дынамікі двухбаковага гандлю і ўзаемнага 
інвеставання. Акрамя гэтага, змяненне агульнай 
атмасферы польска-літоўскіх адносін прывяло да 
абвастрэння праблемных пытанняў, якія на пра-
цягу пэўнага часу фактычна адсутнічалі ў павест-
цы дня двухбаковых адносін, асноўнае з якіх – пы-
танне правоў польскай нацыянальнай меншасці 
ў Літве.
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