Значительное влияние на развитие отношений в середине 1998 г. ока¬
зал конфликт, связанный с решением белорусского руководства перемес¬
тить посольские резиденции из правительственной резиденции «Дрозды».
В конце июня 1998 г. государства ЕС и США приняли решение об отзыве
своих послов из Республики Беларусь для консультаций. Европейский
союз также принял решение об ограничении въезда в ЕС в отношении
ряда белорусских должностных лиц. Только после длительных перегово¬
ров в декабре 1998 г. стороны пришли к соглашению о возобновлении
работы представительств ЕС и США в Беларуси.
В последующие годы отношения не претерпели существенных измене¬
ний. Европейский союз не признал итоги парламентских выборов в Бела¬
руси в октябре 2000 г. и президентских в сентябре 2001 г. и продолжил
политику изоляции официальных белорусских властей. Ситуация услож¬
нилась в связи с проблемой продолжения работы консультативно-наблю¬
дательной миссии ОБСЕ в Минске. Все это способствовало сохранению
противоречий между ФРГ и Республикой Беларусь. Белорусское руко¬
водство, в свою очередь, выступало за взаимовыгодное сотрудничество и
постепенное улучшение отношений без каких-либо изменений в своей
внутренней политике. Ситуация оставалась сложной в связи с нежелани¬
ем каждой из сторон идти на уступки и продолжать переговоры. По-мнению бывшего руководителя консультативно-наблюдательной группы ОБСЕ
в Беларуси Х.-Г. Вика, готовность, да и воля к проведению активной поли¬
тики в отношении Беларуси у ФРГ и ЕС заметно поубавилась в связи с
последствиями направленных против США терактов 11 сентября 2001 г.
Содействие демократическим силам в Беларуси не являлось приоритетом
западной политики.
Следует отметить, что в целом политика ФРГ в указанный период
соответствовала основным направлениям общей политики ЕС, ОБСЕ и
Совета Европы по отношению к Беларуси. Руководство ФРГ, вместе с
тем, стремилось выступать в роли посредника между официальными вла¬
стями Беларуси и европейскими структурами, что было вызвано экономи¬
ческими интересами ФРГ в регионе, заинтересованностью правительств
ЕС и США в противодействии дальнейшему сближению России и Бела¬
руси в политических и военных сферах.
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У 2008 г. Польск шстытут м1жнародных даследаванняу выдау кшгу
юраушка бюро даследаванняу i анал1зу 1нстытута Адама Эберхардта
«Гульня бачнасцей: расiйска-беларускiя адносiны у 1991—2008 гг.»
(Eberhardt, A. Gra рогогут. Stosunki то$у)$]го-Ыаюти$Ые 1991—2008.
Warszawa: PISM, 2008. 268 s.). Аутар прааналiзавау палиычныя, гандлёвыя, валютныя, энергетычныя i вайсковыя дачыненнi памiж Рэспубль
кай Беларусь i Расiйскай Федэрацыяй на працягу 16 гадоу (са снежня
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1991 г., кал1 разам з распадам СССР Беларусь i Рамя атрымал1 незалежнасць, да пачатку 2008 г., калi новым Прэзiдэнтам Расшскай Федэрацыi быу абраны Дз. Мядзведзеу).
Праца пабудавана на абшырным дакументальным, перыядычным i навукова-аналiтычным матэрыяле. Выкарыстаны дакументы, беларускi,
расiйскi, польскi, заходнi перыядычны друк i навуковая лiтаратура, паведамленнi iнфармацыйных агенствау. Значная частка гэтых матэрялау узята з 1нтэрнету. Аутар працягвае добрую традыцыю польскiх, як i iншых
замежных даследчыкау, перадаючы iмёны i прозвiшчы беларусау у беларускамоунай транскрыпцьп. Таксама крынiцы з юрылщы перадаюцца без
транскрыпцьп i транслiтэрацыi, што аблягчае чытачу доступ да гэтых крынщ.
Мэтай сваёй кнiгi аутар вызначыу устанауленнне ступенi узаемнай залежнасцi дзвюх дзяржау, супадзення i разбежнасцi iх iнтарэсау, а таксама
дынампа двухбаковых адносiн у галоуных галiнах супрацоУнiцтва. Асаблiвай важнай задачай для аутара было выяуленне сапрауднага узаемадзеяння i уплаву дзвюх тэндэнцый (дэзiнтэграцыйнай i рэiнтэграцыйнай) на
расiйска-беларускiя адносiны. Праз гэта даследчык намервауся зверыфь
цыраваць праУдзiвасць распаусюджаных думак пра поспехi расшска-беларускай iнтэграцыi, прарасiйскасць беларусюх улад i выгады, якiя атрымль
валi абодва бакi з узаемных дачыненняу.
Першая глава кнiгi прысвечана палиычным адносiнам, дзе разглядаюцца перадумовы гэтых адносiн (нацыянальная свядомасць беларусау,
моунае пытанне у Беларуи, мiжнародныя перадумовы), палiтычныя адносшы да 1994 г., iх развщцё у 1995—1999 гг. (ад Супольнасщ Беларусi i
Расii да Саюзнай дзяржавы), палiтычныя адносiны у 2000—2008 гг. Другая
глава ахошпвае гандлёвыя сувязi i разглядае наступныя пытанш (крызiс
савецкiх гандлёвых сувязей, канцэпцыя гандлёвай iнтэграцыi, дынамiка
гандлёвых адносш, структура i памеры гандлёвага абароту). Трэцяя глава
засяроджвае увагу на валютных адносшах (дэзiнтэграцыя савецкай рублёвай зоны, канцэпц^гя валютнай штэграцьп i яе фiяска). Чацвертая глава
аналiзуе энергет^гчныя адносiны, дзе паказваецца роля Раси як пастаушчыка энергетычных рэсурсау у Беларусь i энергетычная залежнасць Беларум ад Расii, роля Беларусi як рынку збыта энергет^гчных рэсурсау i
транзiтнага калiдора для Расii, дынамша палiуна-энергетычных дачынен
няу. У пятай, заключнай главе разглядаюцца вайсковыя адносшы (пытаннi
аб стварэннi беларускiх узброеных сi^, распрацоуцы канцэпцыi нейтралiтэта, удзел Беларум у Дагаворы аб калектыунай бяспецы краiн СНД, вываду ядзернай зброi з тэрыторьп Беларусi, размяшчэння расiйскiх ваенных
аб'ектау у Беларусi, супрацоУнiцтва войскау супрацьпаветранай абароны,
стварэння рэгiянальнай групоУкi расшсюх i беларускiх войскау). Кожная
глава заканчваецца падсумаваннем (ацэнкай i прагназаваннем перспектыу
супрацоушцтва у дадзенай галiне Уззаемаадносiн).
У вышку праведзенага даследавання А. Эберхардт прыйшоу да высновы, што «штэграцыя гэтых абедзвюх дзяржау аказалася бачнасцю» (с. 223).
Iнстытуцыяналiзац^Iя узаемных дачыненняу (пачынаючы ад Супольнасцi
Беларуи i Расii i заканчваючы «Саюзнай дзяржавай») мела амаль выключна прапагандысцкае значэнне i замест таго, каб пашыраць прастору
супрацоушцтва, б^]^а прычынай дадатковых спрачак аб кампетэнцыях са53

юзных органау. Стварэнне новых наднацыянальных структур не суправаджалася дэлегаваннем iм сапраудных паунамоцтвау. На практыцы гэта
прывяло да пазбаулення з боку прэзiдэнтау дзвюх дзяржау уладных пау
намоцтвау саюзных органау. Вялiкая частка абавязацельствау, узятых на
сябе Раияй i Беларуссю, аказалася не выкананай.
Паводле аутара, фасадны характар iнтэграцыi асаблiва выразна праявiуся у гаспадарчай сферы, пакольк бакам так i не удалося стварыць
паунавартасную зону вольнага гандлю, не кажучы ужо пра мытны саюз.
Нерэалiзаванымi аказалiся таксама планы штэграцып энергетычных
сiстэм. Больш плённай была сфера абароны i ваенна-палиычнага супрацоУнiцтва.
Польскi даследчык лiчыць некарэктнай справай праводзiць аналогii
памiж беларуска-расiйскай i еурапейскай iнтэграцыяй, як i рабiць параунаннi памiж «Саюзнай дзяржавай» i ЕУрапейскiм саюзам. Неэфектыунасць
праекта беларуска-расiйскай iнтэграцыяй вышкае з iгнаравання еурапейскага вопыту, якi паказвае, што будаунiцтва трывалых i узаемавыгадных
сувязей памiж дзяржавамi павiнна расцягнуцца на дзесяцiгоддзi карпатль
вай працы, пачынаючы ад закладю Устойлiвага эканамiчнага фундамента.
Паказаны цяжкасщ i перашкоды на шляху палиычнага зблiжэння, вышкаючыя з вялшай дыспрапорцыi дзвюх краiн, iснуючых у iх палiтычных
сiстэм з усеуладдзем прэзiдэнтау.
Аутар паказвае, што Беларусь больш атрымала ад iнтэграцыi, чым Расiя.
«Масква не толькi не змагла умацаваць свае уплывы на Беларусь, але i не
здолела прадухшщь iх паступовую эрозiю у вынiку працэса узмацнення
незалежнасцi Беларусь» (с. 228). Яшчэ адна щкавая выснова з кнiгi: беларускага прэзгдэнта А. Лукашэнку нельга лiчыць прарасiйскiм палiтыкам.
Па меры умацавання незалежнасцi Беларусi i фiяска штэграцыйных праектау адбывауся пераход А. Лукашэню ад неасавецкай iдэалогii да айчыннага праекту, якi можна рэалiзаваць у адрыве ад Раси.
Даследаванне А. Эберхардта мае пiянерскi характар. З шэрагу кнiг па
праблематыцы беларуска-расiйскiх адносiн, якiя в ы й п т у Беларусi, Расii i
на Захадзе, яно в^]^зяляецца паглыбленым i кампетэнтным аналiзам усяго
комплексу гэтых адносiн. Беларускiм даследчыкам знешняй палиыю сваёй
дзяржавы праца польскага аутара будзе карысна як з пункту погляду навуковага iнстументар^Iя i даследчых падыходау да абранай тэматыкi, так i з з
пункту погляду высноу, ацэнак i перспектыу беларуска-расгйсюх адносiн.
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Одним из важнейших приоритетных направлений внешней политики
Беларуси было и остается укрепление дружбы и сотрудничества, осуще¬
ствление экономической интеграции с Российской Федерацией. 2 апреля
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