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ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ І ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА 
АПОШНЯЙ ТРЭЦІ XVI ст. У АЦЭНКАХ ПОЛЬСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ

Лашкевіч С. А., Беларускі дзяржаўны універсітэт

Для польскай гістарычнай навукі характэрна пільная ўвага да праблемы 
знешнепалітычнай дзейнасці РП і ВКЛ пасля Люблінскай уніі. Не абышлі польскія 
даследчыкі і праблему ўзаемаадносін Рэчы Паспалітай і Маскоўскай дзяржавы, дзе 
Вялікаму княству Літоўскаму надавалася выключнае значэнне. 

У працах гісторыка польскага права С. Кутшэбы дадзены прававы аналіз умоў 
Люблінскай уніі. У прыватнасці, ён адзначае, што адной з прычын Люблінскай уніі 1569 г. 
была слабасць ВКЛ і яго няздольнасць супрацьстаяць націску Маскоўскай дзяржавы ў ба-
рацьбе за старажытнарускія землі. Разам з тым, С. Кутшэба канстатуе трываласць саюза 
Польскай Кароны і ВКЛ, мірны характар іх узаемаадносінаў. 

Польскі гісторык С. Эрэнкройц разглядаў паслялюблінскі перыяд гісторыі ВКЛ. 
Даследчык асвятляў праблемы ўзаемаадносін ВКЛ і Польшы і лічыў, што унія 1569 г. 
была двухбаковым актам аб’яднання, які прынёс шмат карыснага абодвум народам 
Рэчы Паспалітай. Першыя гады пасля ўтварэння Рэчы Паспалітай аўтар называе часам 
збліжэння пазіцый ВКЛ і РП.

У час ПНР усходні накірунак палітыкі Польскай Кароны ў XVI ст. і ўзаемаадносіны 
ВКЛ з Маскоўскай дзяржавай заставаліся па-за рамкамі праблематыкі прац польскіх 
гісторыкаў. Гэтыя тэмы знайшлі адлюстраванне толькі ў агульных характарыстыках 
міжнароднага становішча Польшчы. У 1973 г. выйшла кніга A. Вычанскага «Польшча ў 
Еўропе XVI ст.» У адносінах да Польскай Кароны і ВКЛ ён адзначае ўніфікацыйны харак-
тар рэформаў у Княстве ў XVI ст.

К. Лепшы, даследуючы месца і ролю Рэчы Паспалітай у міжнароднай палітыцы дру-
гой паловы XVI ст., не абмінуў пытанні, звязаныя са статусам ВКЛ у міжнародных спра-
вах. Польскі аўтар сцвярджае, што ў 1577—1617 гг. Рэч Паспалітая праводзіла актыўную 
ўсходнюю знешнепалітычную дзейнасць, у той час, як заходні накірунак, па словах дас-
ледчыка, заставаўся на другім плане. 

З. Войцык у сваіх працах прааналізаваў адасобленасць знешнепалітычных інтарэсаў 
Вялікага княства Літоўскага ад Кароны Польскай. Ён падкрэсліваў выключную ролю 
канцлераў Княства ў вядзенні перагавораў з Маскоўскай дзяржавай, адзначыў вялікае 
значэнне гетманаў ВКЛ пры заключэнні міжнародных дагавораў і асабліва ў паўднёва-
ўсходнім накірунку.

Высокі ўзровень распрацаванасці праблем міжнародных адносін у польскай 
гістарыяграфіі дазволіў падрыхтаваць шэраг фундаментальных калектыўных прац па 
гісторыі знешняй палітыкі і дыпламатыі Польшчы. У 1966 г. пад рэдакцыяй З. Войцыка 
выйшла праца «Польская дыпламатычная служба ад XVI да XVIII ст.». У 1982 г. пад рэдак-
цыяй М. Біскупа былі надрукаваны першы і другі том «Гісторыі дыпламатыі Польшчы», 
якія ахопліваюць перыяд да трэцяга падзелу РП 1795 г. У гэтым даследаванні праводзіцца 
павярхоўны параўнальны аналіз дыпламатычных службаў ВКЛ і КП. 

Праблемы міжнародных адносін ва Усходняй і Цэнтральнай Еўропе ў XVI ст. былі 
асветлены Р. Залеўскім. Аўтар адзначае, што маскоўскія справы знаходзіліся ў вядзенні 
канцылярыі ВКЛ. 

Г. Віснэр зрабіў грунтоўны аналіз сістэмы прадстаўнічых органаў ВКЛ і іх месца ў 
прыняцці знешнепалітычных рашэнняў у РП, адзначыў істотную самастойнасць Княства ў 
палітычным жыцці агульнай дзяржавы. Даследчык не абышоў у сваіх працах такое важнае 
пытанне, як узаемаадносіны РП і Маскоўскай дзяржавы. Аўтар адзначыў выключную ролю 
ВКЛ пры распрацоўцы праектаў уніі паміж Рэччу Паспалітай і Маскоўскай дзяржавай.

Г. Філіпчак-Коцур даследуе развіццё фінансавай сістэмы ВКЛ і РП у гады кіравання 
Жыгімонта і Уладзіслава IV Вазаў. Ён разглядае пазіцыю Княства адносна ўхвалення 
падаткаў на вядзенне вайсковых дзеянняў. Гісторык даследуе таксама механізм 
фінансавання дзяржаўных канцылярый і пасольстваў Княства і Кароны. Ён адзначае асоб-
нае фінансаванне канцылярый ВКЛ і Кароны.
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Міжнароднае становішча ВКЛ у XVI ст. аналізуе Я. Ахманьскі. Аўтар адзначае, што 
пасля заключэння Люблінскай уніі Княства працягвала заставацца незалежнай дзяржа-
вай, мела асобную адміністрацыю, уласнае войска, казну, заканадаўства і судовыя органы. 
Знешняя палітыка дзяржавы была накіравана на вырашэння праблем з Маскоўскай дзяр-
жавай шляхам заключэння палітычнага саюза з Каронай.

А. Закшэўскі даследуе становішча ВКЛ пасля стварэння Рэчы Паспалітай. Аўтар 
адзначае партыкулярны характар узаемаадносін ВКЛ і КП у рамках Рэчы Паспалітай. 
Вялікую ўвагу аўтар надае вывучэнню буйных магнацкіх родаў ВКЛ. Сярод шматлікіх 
прычын адасобленасці ВКЛ ад КП аўтар называе моўныя адрозненні ВКЛ ад КП, а такса-
ма розныя знешнепалітычныя інтарэсы шляхты Вялікага Княства і Польшчы.

Г. Люлевіч разгледзеў узаемадачыненні ВКЛ і КП ад стварэння РП да прыняцця Трэ-
цяга Статута ВКЛ 1588 г. і знешнюю палітыку сенатараў ВКЛ у часы трох «бескаралеўяў». 
Падрабязны аналіз соймаў Княства дазволіў яму прасачыць знешнепалітычныя інтарэсы 
шляхты і сенатараў ВКЛ. Г. Люлевіч выказвае меркаванне, што пераломным для ўзаемных 
стасункаў Княства і КП стаў перыяд праўлення С. Баторыя, калі адбылася стабілізацыя 
дзяржаўнага саюза, хоць і са зменамі на карысць ВКЛ. Аўтар у сваім даследаванні паказаў, 
што гады трох «бескаралеўяў» у РП можна лічыць фактарам дэзінтэграцыі дзяржаўнага 
саюза Польшчы і Княства.

РОССИЙСКОЕ ВИДЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ И РОЛЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Лешуков В. С., Саратовский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского

В настоящее можно наблюдать определенную структурированную трансформацию 
тех подходов, которые используются Российской Федерацией в реализации интеграци-
онных проектов, направленных на страны постсоветского пространства. Еще совсем не-
давно руководство Российской Федерации не могло похвастаться четкой стратегической 
концепцией, относящейся к обозначенному направлению. 

Закончилось это потерей инициативы в конкуренции с иными внешними акторами, 
стремительным заполнением образовавшейся вслед за распадом Советского Союза гео-
политической пустоты США и Евросоюзом. Волна «цветных революций», поменявшая 
политических лидеров Грузии, Украины, Киргизии заставила российские правящие 
элиты переоценить концептуальное измерение интеграционных процессов. Напомним, 
В. В. Путин обозначил данные корректировки курса в своей оценке Содружества Неза-
висимых Государств, пояснив его миссию существовавшей необходимостью обеспечить 
«цивилизованный развод», а в качестве реальных интеграционных инструментов он на-
звал ЕврАзЭС и создаваемое Единое экономическое пространство. 

Следовательно, в желании сплотить бывшие советские республики вокруг себя рос-
сийская сторона использует западные модели. Европейский союз также создавался на базе 
экономического и военного «ядра». Первое — успешные, развитые экономики Франции, 
Германии, второе — учрежденный под эгидой США Североатлантический альянс. Что 
касается России, то, сегодня, абсолютно очевидно, есть желание добиться стирания эконо-
мических границ с помощью Таможенного союза, плавно подводящего к Единому эконо-
мическому пространству. А роль НАТО применительно к вопросам обеспечения коллек-
тивной безопасности копирует ОДКБ. Таким образом, парадигма сближения становится 
качественно иной. Конечно, данные аспекты прописывались и в Алма-Атинской декла-
рации, но именно четкие, затрагивающие локальных игроков начинания более поздних 
времен обеспечили им практическое воплощение.

Беларусь — один из важнейших партнеров России и в экономической, и в военной 
сферах. Что многократно признавали как российские, так и белорусские официальные 
лица. Даже не беря в расчет претерпевающие сложности давние намерения сторон стро-
ить Союзное государство, можно найти массу иных предпосылок к взаимовыгодным 
союзничеству и дружбе. Россия для Беларуси — прекрасный рынок сбыта продукции и 




