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ПРАБЛЕМЫ ПОЛЬСКАЙ НАЦЫЯНАЛЬНАЙ МЕНЬШАСЦІ Ў 

СУЧАСНЫХ ПОЛЬСКА-ЛІТОЎСКІХ АДНОСІНАХ 

 

Пінькевіч Д.П., аспірант кафедры міжнародных адносін БДУ 

 

За апошнія дваццаць год у польска-літоўскіх адносінах адзначалася 

вельмі добрая дынаміка. Калі напачатку 1990-х г. яны характэрызаваліся 

недаверам і нават пэўнай варожасцю, то напярэдадні ўступлення ў ЕС Літва 

і Польшча заявілі пра стратэгічнае партнѐрства. За час членства дадзеных 

краін у Еўрапейскім саюзе у двубаковым узаемадзеянні дамінавалі 

станоўчыя тэндэнцыі. 

Разам з тым, пры даследаванні польска-літоўскіх адносін становіцца 

бачным, што не заўжды дадзеная дынаміка станавілася вынікам вырашэння 

праблем, але таксама дасягалася і за кошт іх ігнаравання. Да пытанняў, што 

ўключаюцца ў апошнюю катэгорыю, адносяцца і праблемы польскай 

нацыянальнай меньшасці ў Літве.  

Паводле перапісу насельніцтва 2001 г. у Літоўскай Рэспубліцы 

пражывала 234,989 палякаў ці 6.74% ад агульнага насельніцтва краіны. 

Асноўнымі праблемнымі пытаннямі адносна гэтай групы з‘яўляліся: 

прадстаўленне магчымасці напісання польскіх імѐнаў уласных у пашпартах 

і іншых дакумантах з выкарыстаннем літар польскага алфавіту, дублявання 

назваў вуліц па-польску, а таксама выкладання на польскай мове. 
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Улічваючы пераважна станоўчую дынаміку адносін паміж Вільняй і 

Варшавай, неабходна адзначыць, што пытанне польскай дыяспары ў Літве 

перыядычна абвастралася пэўнымі палітычнымі захадамі кожнага з бакоў. 

Так, да прыкладу, калі ў верасні 2007 г. польскі парламент прыняў 

―Акт аб карце паляка‖, сваю негатыўную рэакцыю выказалі практычна ўсе 

дзяржавы, на грамадзянаў якіх была скіраваная дадзеная ініцыятыва. Свой 

пратэст выказалі прадстаўнікі Рэспублікі Беларусь, Украіны, Літоўскай 

Рэспублікі. Але менавіта ў апошняй гэта выклікала асаблівы рэзананс і 

абвастрыла праблему польскай дыяспары ў літоўскім грамадстве. 

Літоўскімі палітыкамі ставілася пытанне, ці можа ўладальнік ―карты 

паляка‖ займаць дзяржаўныя пасады, якія патрабуюць прыняцця прысягі. 

Напачатку 2009 г. Галоўны адміністрацыйны суд Літвы прыняў 

рашэнне, паводле якога назвы вуліц павінны быць напісаныя на дзяржаўнай 

мове. Яго наступствам стала не толькі неабходнасць здымаць шыльды з 

назвамі вуліц, напісаныя не па-літоўску, але і чарговае абвастрэнне пытання 

аб становішчы польскай меньшасці ў Літве. Тым не менш, асаблівае 

пагаршэнне сітуацыі, якое прывяло да істотнага крызісу ў двубаковых 

польска-літоўскіх адносінах, адбылося ў 2011 г. 

У сакавіку 2011 г. літоўскім Соймам быў прыняты новы ―Закон аб 

адукацыі‖, які ўступіў у сілу 1 верасня. Яго прыняцце выклікала сур‘ѐзнае 

абвастрэнне адносін паміж Рэспублікай Польшча і Літоўскай Рэспублікай. 

У названым законе ѐсць некалькі пунктаў, якія выклікаюць прынцыповае 

непрыняцце з боку польскай нацыянальнай меньшасці. Згодна з новай яго 

рэдакцыяй польская дыяспара сутыкнулася са скарачэннем выкладання на 

роднай мове, абавязковым вывучэннем гісторыі і геаграфіі Літвы на 

літоўскай мове і неабходнасцю з 2013 г. здаваць выпускны экзамен па 

дзяржаўнай мове. Паводле меркавання палякаў Літвы апошні пункт у якасці 

наступства прывядзе да няроўных ўмоў пры паступленні ў літоўскія ВНУ. 

Адразу пасля прыняцця гэтага закону ад польскіх палітыкаў і 

афіцыйных асобаў прагучаў шэраг рашучых выказванняў. Улетку 

некалькімі радыкальнымі выступамі вылучыўся міністр замежных спраў 

Рэспублікі Польшча Р. Сікорскі. Але асабліва сітуацыя абвастрылася 

напачатку восені, калі ―Закон аб адукацыі‖ ўступіў у сілу. У першыя ж дні 

верасня большасць польскіх школ у Літве абвясцілі забастоўку, а ў Вільні 

прайшлі шматлікія пікеты і дэманстрацыі, у самых буйных з якіх 

удзельнічала па розных ацэнках ад 2 да 3 тыс. прадстаўнікоў нацыянальных 

меньшасцяў. 

Асабліва востра сітуацыя ўспрымалася ў сувязі з парламенцкімі 

выбарамі ў Сойм, якія меліся прайсці 9 кастрычніка 2011 г. ў Польшчы. 

Менавіта як частку перадвыбарчай кампаніі многія расцанілі нечаканы візіт 

польскага прэм‘ер-міністра Д. Туска ў Літву 4 верасня. Спачатку Д. Туск 
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сустрэўся са сваім літоўскім калегам у г. Паланга, а потым ў касцѐле 

Св. Тэрэзы ў Вільні прыняў удзел у польскамоўнай імшы, пасля якой 

звярнуўся з прамовай да прысутных. Вынікам дадзенага візіту стала 

дамоўленасць паміж Д. Тускам і А. Кубілюсам аб стварэнні двубаковай 

працоўнай групы экспертаў для абмеркавання праблем у адукацыі 

нацыянальных меньшасцяў.  

Два месяцы працы гэтай групы не прынеслі ніякіх вынікаў. Пасля 

апошняй з чатырох сустрэч камісіі ў лістападзе 2011 г. стала зразумела, што 

і польскі, і літоўскі бакі засталіся пры сваіх меркаваннях. Але дадзены факт 

наўрад ці выклікаў здзіўленне. Паводле заявы кіраўніка літоўскага МЗС 

А. Ажубаліса, зробленай праз некалькі дзѐн пасля абвяшчэння пра 

стварэнне дадзенай камісіі, праз яе дзейнасць літоўскі бок павінен быў 

паказаць, што нават пры новым законе аб адукацыі становішча 

нацыянальных меньшасцяў у Літве застаецца прывілеяваным. Польскі бок 

хутчэй за ўсѐ проста імкнуўся паказаць сваю актыўнасць электарату 

напярэдадні парламенцкіх выбараў. 

Па стане на дадзены момант сітуацыя з польскай меньшасцю ў Літве не 

вырашылася. Літоўскі бок заявіў, што не збіраецца адмяняць ці ўносіць 

змяненні ў прыняты ―Закон аб адукацыі‖. Можна канстатаваць, што 

актыўнасць бакоў не прывяла да паляпшэння сітуацыі. Так, Варшаве не 

ўдалося паўплываць на пазіцыю Літвы, а Вільня не здолела прымусіць 

Польшчу паважаць сваѐ суверэннае рашэнне. 

Калі паспрабаваць падсумаваць пазіцыі афіцыйных асобаў Літвы і 

Польшчы на падставе іх шматлікіх заяў, атрымліваецца прыблізна 

наступнае. Вільня сцвярджае, што дадзенае пытанне з‘яўляецца ўнутранай 

справай Літоўскай Рэспублікі, і вырашацца яно павінна выключна літоўскім 

парламентам і урадам. Разам з тым, літоўскія афіцыйныя асобы 

падкрэсліваюць, што становішча нацыянальных меньшасцяў у Літве і так 

з‘яўляецца адным з лепшых у Еўропе, а польская дыяспара ў Літве 

знаходзіцца ў значна лепшых умовах, чым літоўская дыяспара ў Польшчы.  

Пазіцыя польскага боку, па сутнасці, адлюстроўвае непрыняцце Літвы 

ў якасці роўнапраўнага партнѐра, бо, па-першае, польскія палітыкі 

адмаўляюць Літве ў праве прывесці сітуацыю з нацыянальнымі 

меньшасцямі да агульнаеўрапейскай практыкі. Па-другое, Варшава 

патрабуе ад Вільні такіх умоваў для сваѐй меньшасці, якія ў Польшчы не 

прадстаўлены ніводнай меньшасці, уключна літоўскую. Па-трэцяе, польскія 

палітыкі неаднаразова заяўлялі пра прамую залежнасць польска-літоўскіх 

адносін ад становішча польскай меньшасці, што літоўскім бокам 

расцэньвалася як спроба ўмяшання ва ўнутранную палітыку Літвы. Пры 

гэтым сам тон выказванняў адлюстроўваў разуменне польскім бокам Літвы 

як ―малодшага‖ партнѐра.  
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У сувязі з гэтым неабходна адзначыць магчымае запавольванне 

дынамікі польска-літоўскіх міждзяржаўных адносін. Прычым дадзены этап 

з‘яўляецца сур‘ѐзным выпрабаваннем іх грунтоўнасці. Вырашальным 

фактарам ва ўзаемадзеянні паміж Вільняй і Варшавай стане здольнасць 

Польшчы ўспрымаць Літву ў якасці роўнапраўнага партнѐра. 

 

 

КНР В ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ:  

КОНСТРУКТИВНОСТЬ ВОПРЕКИ США 

 

Резников И.В., аспирант кафедры международных отношений БГУ 

 

На протяжении ХХ в. Латинская Америка традиционно являлась бес-

спорной зоной влияния США, получив в этой связи незавидное наименова-

ние «заднего двора Вашингтона». Попытки некоторых государств региона 

установить союзнические отношения с СССР успешно пресекались Соеди-

ненными Штатами. Исключением, безусловно, является Республика Куба. 

Однако широко известно, каких политических усилий и экономических ре-

сурсов стоили Советскому государству союзнические обязательства перед 

кубинскими товарищами. 

В связи с прекращением существования СССР, в американских поли-

тико-академических кругах широкое распространение получило мнение об 

отсутствии у США реальных конкурентов, способных предложить государ-

ствам Латинской Америки альтернативу геополитической гегемонии Белого 

дома. Произошло смещение вектора активности Государственного депар-

тамента в регионы Восточной Европы, Ближнего и Среднего Востока, Цен-

тральной и Восточной Африки. 

Китай, который, по образному выражению Дэна Сяопина, «переходил 

реку, ощупывая камень за камнем», постепенно заполнял свободные ниши в 

экономическом пространстве Южной Америки. Если на начальном этапе 

руководство КНР остерегалось вступать в прямое соперничество с амери-

канскими компаниями, то в 2000-х гг. китайскому капиталу удалось прак-

тически полностью вытеснить конкурентов из некоторых отраслей эконо-

мики государств Латинской Америки, а также расширить свое влияние на 

регион бассейна Карибского моря [1, с. 8]. Несмотря на это, ряд государств 

Центральной Америки и Парагвай де-юре не установили дипломатические 

отношения с КНР, продолжая признавать правительство в Тайбэе. 

В отличие от Европейского союза, который предпочитает сотрудничать 

с государствами Латинской Америки через механизмы региональных меж-

дународных организаций (ФРГ, например, открыла представительство сво-

ей торговой палаты при МЕРКОСУР, а не в отдельных государствах), Ки-




