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Summary

For the first time in Belarusian historiography the 
article outlines the techniques of the process of agra
rian migration from Soviet Belarus to other regions of 
the USSR (1919–1941) on this basis of studying and 
analyzing archival materials, published documents and 
formerlypublished literature on the issue of agrarian 
migration. It focuses on the procedure of plot registra-
tion, selecting and preparing the migrants for leaving, 
transportation of migrants and their property as well as 
their settlement in the host regions.
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Д.П. Пінь ке віч,
ас пі рант ка фед ры між на род ных ад но сін БДУ

«ВЫ БАР ЧАЯ АК ЦЫЯ ПА ЛЯ КАЎ ЛІТ ВЫ»  
ЯК ФАК ТАР ПОЛЬС КА-ЛІ ТОЎ СКІХ АД НО СІН У 2012–2013 гг.

Пас ля ўступ лен ня Поль шчы і Літ вы 
ў Еў ра пей скі са юз у 2004 г. ад но сі ны 

па між кра і на мі па каз ва лі пе ра важ на ста ноў чую 
ды на мі ку па боль шас ці пры нцы по вых нап рам-
каў. Ра зам з тым, апош нія не каль кі га доў ха рак-
та ры зу юц ца ўзнік нен нем і раз віц цём но вых 
істотных момантаў, якія да гэ та га або не пры-
сут ні ча лі на па лі тыч ным по лі між дзяр жаў ных 
ад но сін, або не адыг ры ва лі знач най ро лі. Прын-
цы по ва но вай з’явай для ста сун каў па між Вар-
ша вай і Віль нюсам ста ла пар ла мен цкая ак тыў-
насць пар тыі польс кай ды яс па ры «Вы бар чая  
ак цыя па ля каў Літ вы» (ВАПЛ), якая ў кас трыч-
ні ку 2012 г. упер шы ню пе ра адо ле ла пя ціп ра цэнт- 
 ны бар’ер і здо ле ла ўвай сці ў кі ру ю чую ка а лі-
цыю. Наз ва ная пар тыя бы ла ўтво ра на ў 1994 г. 
Я. Сян ке ві чам на ас но ве «Аса цы я цыі па ля каў 
Літ вы», якая прад стаў ля ла ін та рэ сы польс кай 
ды яс па ры. З 1996 г. яна ўдзель ні ча ла ў пар ла-
мен цкіх вы ба рах і з пер ша га ж ра зу ат ры ма ла 
адно мес ца ў сей ме. Сва ёй ас ноў най мэ тай 
ВАПЛ ба чыць аба ро ну праў на цы яль ных мен-
шас цей у Літ ве.

Пры ха рак та рыс ты цы рас пра ца ва нас ці 
тэ мы варта адзна чыць, што да дзе нае пы тан не 

з’яў ля ец ца аб са лют на не прад стаў ле ным 
у бе ла рус кай гіс та ры яг ра фіі. Ся род за меж ных 
аў та раў дадзеная праблема так са ма не ат ры-
ма ла на леж най рас пра цоў кі, што тлумачыцца 
назапавшваннем матэрыялу для даследавання 
не ў мінулым, але ў бягучым часе. Пры гэ тым 
не аб ход на вылучыць пра цы польс ка га гіс то-
ры ка К. Ду дзін скай [1–3], якая зай ма ла ся выву-
чэннем дзей нас ці ВАПЛ. Ра зам з тым, у за меж-
ных аў та раў мож на сус трэць шэ раг дас ле да ван-
няў, пры све ча ных агуль най пра бле ме польс кай 
на цы я наль най мен шас ці ў Літ ве [4–7]. 

У якас ці кры ніц для дас ле да ван ня вы ка-
рыс тоў ва лі ся афі цый ная ін фар ма цыя ўра даў 
Поль шчы і Літ вы, прэс-рэ лі зы і афі цый ныя за я-
вы ВАПЛ, выс туп лен ні і ін тэрв’ю кі раў ні коў кра-
ін і прад стаў ні коў па лі тыч ных пар тый, а так са ма 
па ве дам лен ні польс кіх і лі тоў скіх СМІ.

Хра на ла гіч ныя ме жы дас ле да ван ня, з ад на го 
бо ку, выз на ча ны пар ла мен цкі мі вы ба ра мі ў Літ-
ве ў кас трыч ні ку 2012 г., якія пры вя лі да з’яў-
лен ня ВАПЛ у лі тоў скім сей ме і ў кі ру ю чай ка а-
лі цыі, з дру го га бо ку – кан цом 2013 г. і апош-
няя на да дзе ны мо мант дзей нас ць «Вы бар чай 
ак цыі па ля каў Літ вы».
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Па вод ле вы ні каў пар ла мен цкіх вы ба раў 
у Лі тоў скай Рэс пуб лі цы ў кас трыч ні ку 2012 г., 
упер шы ню элек та раль ную мя жу ў 5 % пер асту-
пі ла пар тыя, якая прад стаў ляе на цы я наль ныя 
мен шас ці – «Вы бар чая ак цыя па ля каў Літ вы». 

Важ на адзна чыць, што гэ та му па лі тыч на му 
да сяг нен ню польс кай ды яс па ры па пя рэд ні ча ла 
аб вас трэн не польс ка-лі тоў скіх ад но сін з на го ды 
змя нен ня ста ту су на цы я наль ных мен шас цей 
у Літ ве. Вяс ной 2011 г. быў пры ня ты і ўво сень 
ус ту піў у дзе ян не «За кон аб аду ка цыі» ў но вай 
рэ дак цыі, якая змя ня ла ўмо вы для фун кцы я на-
ван ня школ на цы я наль ных мен шас цей. У пры-
ват нас ці, най боль шы рэ за нанс вык лі каў ар ты-
кул но вай рэ дак цыі за ко на, які аба вяз ваў усіх 
вы пус кні коў зда ваць пры закан чэн ні шко лы 
агуль ны эк за мен па лі тоў скай мо ве. Да гэ та га 
ча су вы пус кні кам польс кіх, рус кіх і бе ла рус кіх 
школ бы ло дас тат ко ва здаць эк за мен па род-
най мо ве для ат ры ман ня лі тоў ска га атэс та та [5, 
p. 80–81; 6, p. 178; 7, p. 6]. Мэ тай но ва га за ко на 
бы ло пры вя дзен не сі ту а цыі ў Літ ве ў ад па вед-
насць з агуль на еў ра пей скай пра кты кай, якая 
да гэ та га бы ла знач на больш спры яль най для 
на цы я наль ных мен шас цей, чым у боль шас ці 
кра ін ЕС. Ад нак жа пры няц це і ўступ лен не ў сі лу 
но ва га за ко на знач на ак ты ві за ва ла прад стаў ні-
коў на цы я наль ных су по лак і, у пер шую чар гу, 
польс кую ды яс па ру [4, p. 76]. Рус кую і бе ла рус-
кую мен шас ці сі ту а цыя ўсха ля ва ла ў мен шай 
сту пе ні [3, p. 537].

Тым не менш, няг ле дзя чы на іх ак тыў насць, 
а так са ма вы со кую сту пень удзе лу польс кіх 
па лі ты каў у кан флік це ва кол за ко на, но вы За кон 
аб аду ка цыі зас таў ся без змен. Ка лі пас ля яго 
ўступ лен ня ў сі лу мі нуў год, скла ла ся ўра жан не, 
што сі ту а цыя вы чар па ная. Ад нак вы ні кі вы ба-
раў у лі тоў скі сейм, якія ад бы лі ся 14 кас трыч-
ні ка 2012 г., па ка за лі, што пы тан не на цы я наль-
ных мен шас цей усё ж адыг ра ла сваю іс тот ную 
ро лю ў лі тоў скай па лі ты цы.

На мес цы ў пар ла мен це прэ тэн да ва лі 
17 пар тый і ка а лі цыя «За Літ ву», якая скла да-
ла ся з ча ты рох ма лых пар тый. Адзначым, што 
най боль шую ўва гу ў пе ра двы бар чай кам па-
ніі яе ўдзельн ікі на да ва лі пы тан ням эка но мі кі, 
ба раць бы з ка руп цы яй, рэ фар ма ван ня су до вай 
сіс тэ мы. Пра бле ма за ха ван ня пра воў на цы я-
наль ных мен шас цей хоць і пры сут ні ча ла ў пра-
гра мах не ка то рых пар тый, але не адыг ры ва ла 
іс тот най ро лі (за вык лю чэн нем дзвюх па лі тыч-
ных сіл): «Са юз Ай чы ны – ЛХД» – лі тоў скія кан-
сер ва та ры [8], якія выс ту пі лі іні цы я та ра мі пры-
няц ця но ва га за ко на, і «Вы бар чая ак цыя па ля-
каў Літ вы» [9]. Апош няя ары ен та ва ла ся на 
прад стаў ні коў польс кай мен шас ці і бы ла ад ным 
з ар га ні за та раў і лі да раў пра тэс таў суп раць 
но ва га за ко на ў 2011 г. Пры гэ тым на пя рэ дад ні 
вы ба раў ВАПЛ аб’яд на ла ся з «На род най пар-
ты яй» К. Прус ке нэ і «Рус кім Аль ян сам» І. Ро за-

вай. Агуль най гле бай для аб’яд нан ня ста ла  
ім кнен не паў плы ваць на сі ту а цыю з на цы я наль-
ны мі мен шас ця мі ў кра і не [4, p. 79]. Гэ тай праб-
ле ме ў вы бар чай плат фор ме ВАПЛ быў пры-
све ча ны асоб ны аб зац, у якім да ва ла ся абя-
цан не пры вес ці лі тоў скую па лі ты ку ў ад па вед-
насць з еў ра пей скі мі нор ма мі стаў лен ня да 
на цы я наль ных мен шас цей.

Ме на ві та та му важ ным вы ні кам пар ла менц-
кіх вы ба раў у Літ ве мож на наз ваць пе ра адо-
лен не ВАПЛ пя ціп ра цэн тна га бар’ера. Трэ ба 
адзна чыць, што вы нік гэ ты быў прад ка заль ным. 
Пар тыя пас ля доў на па вя ліч ва ла наб ра ны пра-
цэнт ад 1,95 % – у 2000 г. да 4,8 % – у 2008 г. 
і ў вы ні ку ат ры ма ла ў 2012 г. 6,09 % з да па мо гай 
у тым лі ку і ра ды ка лі за цыі асоб ных прад стаў ні-
коў польс кай і рус кай мен шас цей Літ вы пас ля 
пры няц ця но ва га За ко на аб аду ка цыі [1, s. 382, 
s. 390]. 

У но вым пар ла мен це пар тыя на цы я наль ных 
мен шас цей ат ры ма ла во сем месц. Па вы ні ку 
вы ба раў Са цы ял-дэ мак ра тыч ная пар тыя, Пар-
тыя пра цы і «Па ра дак і Спра вяд лі васць» ут ва-
ры лі ка а лі цыю боль шас ці ў сей ме ЛР, ку ды так-
са ма зап ра сі лі і ВАПЛ. Гэ та пры вя ло да ўзнік-
нен ня ўні каль най сі ту а цыі для польс ка-лі тоў скіх 
ад но сін: упер шы ню ў су час най гіс то рыі пар тыя 
польс кай на цы я наль най мен шас ці ўвай шла 
ў кі ру ю чую ў Літ ве ка а лі цыю. 

Та кім чы нам, пар ла мен цкія вы ба ры 2012 г. 
пры вя лі да ўзнік нен ня пры нцы по ва но ва га фак-
та ру ў ад но сі нах па між Віль нюсам і Вар ша вай. 
Польс кі бок ат ры маў маг чы масць не пас рэд на га 
ўплы ву на ўнут ран ную па лі ты ку Лі тоў скай Рэс-
пуб лі кі праз пар тыю, якая з’яў ля ец ца прад стаў-
ні ком польс кай ды яс па ры. Ат рым лі ва ец ца, што 
ВАПЛ ёсць не толь кі суб’ект унут ры лі тоў скай 
па лі тыч най арэ ны, але і суб’ект знеш няй па лі-
ты кі – а дак лад ней польс ка-лі тоў скіх ад но сін – 
у сту пе ні знач на больш вы со кай, чым гэ та ўлас-
ці ва па лі тыч ным пар ты ям.

Вар та адзна чыць, што кі раў ніц тва Поль-
шчы ві та ла пос пе хі польс кай пар тыі ў Літ-
ве. З гэ тым фак там звяз ва ла ся спа дзя ван не, 
што ВАПЛ бу дзе спры яць да сяг нен ню ра зу-
мен ня па між польс кім і лі тоў скім на ро да мі на 
но вым уз роў ні. Так, пад час свай го ві зі ту ў Літ-
ву ў лю тым 2013 г. кі раў нік Поль шчы Б. Ка ма-
роў скі вы каз ваў сваю за да во ле насць сі ту а цы яй. 
«Вы бар чы пос пех дае так са ма на дзею, што 
ад кры юц ца но выя пер спек ты вы ўдзе лу польс
кай мен шас ці ў па лі ты цы лі тоў скай дзяр жа вы, 
ка неш не ж, з ка рыс цю для ад но сін па між дву ма  
на ро да мі і дзяр жа ва мі», – зрабіў заяву ён  
перад лі тоў скі мі і польс кі мі жур на ліс та мі [10]. 
Мі ністр за меж ных спраў Поль шчы Р. Сі кор скі, 
ха рак та ры зу ю чы вы ні кі вы ба раў, адзна чыў, што, 
па яго мер ка ван ні, пар тыі-пе ра мож цы «бяс
спрэч на па він ны па леп шыць ад но сі ны Поль
шчы і Літ вы» [11]. Пры гэ тым не аб ход на адзна-
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чыць, што да дзе нае вы каз ван не да ты чыц ца не 
толь кі вы ні каў ВАПЛ, але і зме ны да мі ну ю чай 
сі лы ў лі тоў скім сей ме ў цэ лым, дзе кі ру ю чая 
ка а лі цыя кан сер ва та раў пе райшла ў апа зі цыю 
да но вай ка а лі цыі ле вых пар тый.

У дзей нас ці ВАПЛ мож на вы лу чыць не каль кі 
сфер, у якіх пар тыя пра яві ла най боль шую 
ак тыў насць.

«Вы бар чая ак цыя па ля каў Літ вы» вы лу чы ла 
не каль кі па ка заль ных за ка на даў чых іні цы я тыў. 
Так, стар шы ня пар тыі В. Та ма шэў скі пра па на-
ваў увес ці за ка на даў чую за ба ро ну на абор ты 
ў Літ ве [12–13]. Так са ма бы ла агу ча на ідэя аб 
увя дзен ні аба вяз ко ва га ўро ка па вы ву чэн ні рэ лі-
гіі ў лі тоў скіх шко лах. Нель га не звяр нуць ува-
гу, што да дзе ныя іні цы я ты вы з’яў ля юц ца да во лі 
кан сер ва тыў ны мі і больш улас ці вы для тра-
ды цый на га ка та ліц ка га гра мад ства Поль шчы, 
чым для се ку ляр най Літ вы. Ра зам з тым, за кон, 
што да ты чыц ца абор таў, у Літ ве вель мі на гад-
вае польс кі за кон «Аб аба ро не эм бры ё на». 
Мож на знай сці не каль кі тлу ма чэн няў да дзе- 
 ным іні цыя  ты вам: 1) ВАПЛ пла нуе пры ва біць 
да ся бе тую час тку элек та ра ту Літ вы, якая тры-
ма ец ца кан сер ва тыў ных ма раль ных пог ля-
даў, што вы гля дае вель мі скла да ным і ма ла-
ве ра год ным; 2) Ак цыя хут чэй па сы лае сіг на лы  
па ля ка мі Літ вы і Поль шчы, што пар тыя бу дзе 
ад стой ваць тра ды цый ныя каш тоў нас ці, улас ці-
выя польс ка му гра мад ству на тэ ры то рыі сва ёй 
дзей нас ці. Дру гое тлу ма чэн не па да ец ца больш 
ве ра год ным. Та му ат рым лі ва ец ца, што ВАПЛ 
аб мя жоў вае свой элек та рат вык люч на эт ніч-
ны мі па ля ка мі-ка то лі ка мі. Та кая ары ен та цыя 
выг ля дае ла гіч най для пар тыі, што прад стаў ляе 
на цы я наль ную мен шасць кра і ны. Ра зам з тым, 
вуз кая скі ра ва насць пра грам ных па сы лаў мо жа 
з’яў ля ец ца ад люс тра ван нем та го, што кі раў ні кі 
ВАПЛ га то выя па вя ліч ваць дыс тан цыю з ас тат-
нім элек та ра там, ка лі ёсць ве ра год насць, што 
та кія кро кі ма бі лі зу юць па ля каў Літ вы.

Дру гі блок пра блем Вы бар чай ак цыі па ля-
каў Літ вы звя за ны з дзей нас цю Я. Не вя ро-
ві ча на ча ле лі тоў ска га Мі ніс тэр ства энер ге-
ты кі. Да дзе ны пар тфель быў умо вай ВАПЛ ува-
хо джан ня ў кі ру ю чую ка а лі цыю. Таму польс кія 
СМІ звяр ну лі ўва гу на тое, што кі раў нік мі ніс-
тэр ства энер ге ты кі стаў пер шым мі ніс трам-па-
ля кам у су час най Літ ве [14]. У кан тэк сце польс-
ка-лі тоў скіх ад но сін мож на бы ло ча каць ак ты ві-
за цыі ін фрас трук тур ных пра ектаў па між Поль-
шчай і Літ вой. Вар та адзна чыць, што з 2008 г. 
Я. Не вя ро віч быў пры зна ча ны кі раў ні ком 
«LitPol Link» – кам па ніі, ство ра най для рас пра-
цоў кі пра екта па злу чэн ні энер ге тыч ных се так 
дзвюх кра ін. Ра зам з тым, за пер шы год сва-
ёй пра цы ў мі ніс тэр стве Я. Не вя ро віч больш 
зай маў ся ўрэ гу ля ван нем пы тан няў з Мас квой 
і «Газ пра мам», чым з Вар ша вай. Адзі ны напра-
мак у га лі не энер ге тыч на га суп ра цоў ніц тва – 

ад наў лен не кан так таў з польс кім бо кам на конт 
іх маг чы ма га ўдзе лу ў бу даў ніц тве Ві са гін скай 
АЭС. Да дзе нае пы тан не ўзнік ла на па рад ку дня 
пас ля ад мо вы эс тон скіх ін вес та раў ад удзе лу 
ў пра екце. Але па ста не на да дзе ны мо мант, 
да лей за агуч ван не на ме раў спра ва не зру шы-
ла ся. Не аб ход на пры знаць, што няг ле дзя чы 
на тое, што дзей насць Я. Не вя ро ві ча на па са-
дзе мі ніс тра энер ге ты кі ў цэ лым зас лу жы ла ста-
ноў чую ацэн ку, аднак яна не пры вя ла да сур’ёз-
ных рэзультатаў у суп ра цоў ніц тве па між Вар ша-
вай і Віль нюсам у энер ге тыч най га лі не, па куль 
па кі нуў шы толь кі спа дзя ван ні на паг лыб лен не 
і ін тэн сі фі ка цыю польс ка-лі тоў ска га суп ра цоў-
ніц тва ў сфе ры энер ге ты кі.

Трэ ці і ас ноў ны блок дзей нас ці ВАПЛ у Сой-
ме звя за ны з пы тан нем пра воў на цы я наль ных 
мен шас цей [2, p. 820; 4, p. 80]. У пе ра двы бар чай 
пра гра ме Ак цыі аз на ча най пра бле ме не на да ва-
ла ся пра змер най ува гі, аднак бы ло зра зу ме ла, 
што ме на ві та яна з’яў ля ец ца яд ром фун кцы я-
на ван ня пар тыі. Гэ та не ўтойвалася на працягу 
вы бар чай кам па ніі і пас ля вы ба раў. В. Та ма шэў-
скі, усту па ю чы ў ка а лі цыю, да ваў зра зу мець, што 
ас ноў ным ін та рэ сам ВАПЛ бу дуць за ка на даў чыя 
зме ны роз ных ас пек таў ста но ві шча на цы я наль-
ных мен шас цей у Літ ве.

Вар та адзна чыць, што кі раў ніц тва Вы бар-
чай ак цыі па ля каў Літ вы пры кла да ла ўсе на ма-
ган ні, каб пас ля вы ба раў пе ра мя ніць ус пры-
ман не пар тыі як сі лы, што ці ка віц ца вык люч на 
пра бле май пра воў на цы я наль ных мен шас цей 
[2, p. 820]. Так, В. Та ма шэў скі на ват апуб лі ка ваў 
ад па вед ны ар ты кул, у якім спра ба ваў апі саць 
ін шыя кі рун кі дзей нас ці ВАПЛ. У пры ват нас ці, 
ён апі саў не каль кі іні цы я тыў пар тыі: спры ян не 
раз віц цю ту рыс тыч на га па тэн цы я лу Літ вы; ува-
га да ста ну мяс цо вых да рог; ім кнен не зні зіць 
кошт на ацяп лен не; кло пат аб ду хоў ным стане 
лі тоў ска га гра мад ства; пас ля доў ная аба ро на 
жыц ця ад за чац ця. Ён адзна чыў, што ска жо-
нае ўспры ман не Вы бар чай ак цыі па ля каў Літ вы  
ў СМІ з’яў ля ец ца вы ні кам чы ёй сь ці мэ тас кі ра-
ва най да мо вы [12]. Такім чынам, пры ве дзе ныя 
кі раў ні ком ВАПЛ пры кла ды шы ры ні па лі тыч-
ных пог ля даў пар тыі да во лі доб ра ад люс троў-
ва юць ад сут насць сіс тэм нас ці і ідэ а ла гіч най 
цэ лас нас ці па пы тан нях, які мі зай ма ец ца пар-
тыя польс кай ды яс па ры. 

Ся род за ха даў, ажыц цёў ле ных Вы бар чай 
ак цы яй па ля каў Літ вы ў нап рам ку пра воў нац-
мен шас цей, вы лу ча юц ца не каль кі іні цы я тыў. 
Так, пад ціс кам ВАПЛ па літ са вет кі ру ю чай ка а-
лі цыі Літ вы пры няў ра шэн не па прад астаў лен ні 
льгот прад стаў ні кам нац мен шас цей. 15 лю та га 
2013 г. мі ністр ас ве ты і аду ка цыі Д. Па вал кіс 
пад пі саў указ, у ад па вед нас ці з якім вы пуск-
ні кам школ на цы я наль ных мен шас цей даз-
ва ля ла ся зда ваць эк за мен па лі тоў скай мо ве 
па спро шча най пра гра ме. Ад нак жа па іні цы я-
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ты ве кан сер ва та раў да дзе ны ўказ быў пра ве-
ра ны Га лоў ным ад мі ніс тра цый ным су дом Літ-
вы. Па вод ле ра шэн ня ка ле гіі су да ад 18 чэр-
ве ня 2013 г., змест наз ва на га ўка за пя рэ чыць 
пры н цы пу роў нас ці, зац вер джа на му ў Кан сты-
ту цыі ЛР, што пры вя ло да яго ска са ван ня [15].

У дыс ку сіі з кан сер ва та ра мі на конт но вай 
рэ дак цыі за ко на «Аб на цы я наль ных мен шас-
цях» дэ пу та ты ад Ак цыі пра па на ва лі про ста 
ад на віць у дзе ян ні ста рую рэ да цыю За ко на, пры-
ня тую ў 1991 г. [6, p. 173], сцвяр джа ю чы, што 
яна цал кам ад па вя дае бя гу чай лі тоў скай рэ ча-
іс нас ці ў сфе ры нац мен шас цей. Той факт, што 
В. Та ма шэў скі на зы ваў на ват кан крэт ны тэр мін 
пры няц ця за ко на – не паз ней за са ка вік 2014 г. – 
не ма ю чы пад трым кі гэ тай іні цы я ты вы ў пар ла-
мен це, даз во ліў па лі тыч ным апа нен там ві на ва-
ціць пар тыю В. Та ма шэў ска га ў па пу ліз ме [16]. 

Вя лі кі рэ за нанс вык лі каў дэ марш дэ пу та-
таў ВАПЛ 13 сту дзе ня 2014 г. у Дзень аба ро ны 
сва бо ды, ка лі ўша ноў ва ец ца па мяць лі тоў-
цаў, за гі нуў шых у 1991 г. Пад час выс туп лен ня 
бы ло га кі раў ні ка Літ вы В. Лан дсбер гі са дэ пу-
та ты дэ ман стра тыў на па кі ну лі за лу па ся джэн-
няў Сей ма. Гэ ты акт быў успры ня ты як вык-
лік лі тоў скай гра мад скас ці. Па ка заль на, што 
ка мен ці ра ваць сі ту а цыю ўзяў ся мі ністр за меж-
ных спраў Поль шчы Р. Сі кор скі. У сва ім мік-
раб ло гу ў Тві та ры ён рас тлу ма чыў, што мэ тай 
пар ла мен та ры яў бы ла не зня ва га за гі нуў шых, 
але пра тэст суп раць та го, што Сейм не пры-
маў за кон, які на да ваў боль шыя пра вы польс-
кай мо ве [17–18]. Сам факт тлу ма чэн ня сі ту а-
цыі кі раў ні ком МЗС су сед няй кра і ны па каз вае 
і вель мі сур’ёз ны ўзро вень кан так ту па між чле-
на мі Ак цыі і польс кімі па лі ты камі, ра зу мен не 
польс кі мі дып ла ма та мі ўплы ву дзей нас ці пар тыі 
на імідж Поль шчы.

Ува гу СМІ пры цяг ну ла па ле мі ка па між прэ-
зі дэн там Літ вы Д. Гры баў скай тэ і стар шы-
нёй Вы бар чай ак цыі па ля каў Літ вы, дэ пу та там  
Еў ра пар ла мен та В. Та ма шэў скім [19]. Падставай 
для ўза ем ных аб ві на вач ван няў стаў ін цы дэнт 
на прад стаў лен ні стар шын ства Літ вы ў Ра дзе 
ЕС, ка лі В. Та ма шэў скі па чаў ві на ва ціць кі раў-
ніц тва Лі тоў скай Рэс пуб лі кі ў дыс кры мі на цыі 
пра воў на цы я наль ных мен шас цей [20]. У сваю 
чар гу лі тоў скі прэ зі дэнт аб ві на ва ці ла ВАПЛ 
у ім кнен ні дыс крэ ды та ваць Літ ву на між на род-
най арэ не [21].

Трэ ба адзна чыць, што не ка то рыя па лі ты кі 
і эк спер ты вы каз ва юць мер ка ван не, што Вы бар-
чая ак цыя па ля каў Літ вы за ці каў ле на ў за ха ван ні 
ста тус-кво па пра бле ме нац мен шас цей. У пры-
ват нас ці, бы лы ка ар ды на тар су поль нас ці на цы-
я наль ных мен шас цей, са цы ял-дэ мак рат І. Ме ля-
нас лі чыць, што вы ра шэн не пы тан ня пра воў 
на цы я наль ных мен шас цей у кра і не не вы гад на 
для ВАПЛ, бо та ды пар тыя згу біць свой ас ноў ны 

рэ сурс для ма бі лі за цыі элек та ра ту [22]. Гэ та маг-
ло б рас тлу ма чыць, ча му боль шасць іні цы я тыў 
«польс кай пар тыі» скі ра ва ны хут чэй на ства рэн не 
ін фар ма цый ных сі ту а цый, чым на грун тоў ную 
пра пра цоў ку пра бле мы нац мен шас цей.

За та кую лі нію Вы бар чай ак цыі па ля каў Літ-
вы да во дзіц ца да во лі до ра га пла ціць. Пе ра-
важ на не га тыў ныя вы пад кі з’яў лен ня ВАПЛ 
у ін фар ма цый най пра сто ры пас пры я лі ад па-
вед на му ўспры ман ню пар тыі лі тоў скай гра мад-
скас цю. Па вод ле вы ні каў са цы я ла гіч ных апы-
тан няў, пра ве дзе ных Baltijos tyrimai ў сту дзе ні 
2014 г., кі раў нік ВАПЛ В. Та ма шэў скі ўста ля-
ваў свай го кштал ту ан ты рэ корд – яго дзей насць 
не га тыў на аца ні лі 73 % рэс пан дэн таў. Такім 
чынам, да ныя апы тан няў па каз ва юць ім клі вы 
рост не за да во ле нас ці В. Та ма шэў скім, які толь кі 
за пер шы ме сяц 2014 г. згу біў 8 % свай го рэй-
тын гу [23].

Пад во дзя чы вы нікі ро лі Вы бар чай ак цыі 
па ля каў Літ вы ў польс ка-лі тоў скіх ад но сі нах,  
не аб ход на адзна чыць, што не ап раў да лі ся ча -
кан ні не ка то рых па лі ты каў ад нос на маг чы ма га 
спры ян ня дзей нас ці ВАПЛ леп шым адносінам 
па між Вар ша вай і Віль нюсам. 

Ра зам з тым, Вар ша ва ат ры ма ла маг чы-
масць не пас рэд на га ўплы ву на ўнут ры па лі тыч-
ныя па дзеі ў Літ ве. Але, уліч ва ю чы ві да воч-
ную су вя зь па між Поль шчай і Вы бар чай ак цы яй 
па ля каў Літ вы, гэ та хут чэй спры яе па вы шэн ню 
нап ру жан ня і з’яў лен ню да дат ко вых кан флік таў 
па між кра і на мі. Лі тоў скай гра мад скас цю польс кі 
бок ус пры ма ец ца ў боль шай сту пе ні ад каз-
ным за дзей насць ВАПЛ. Уліч ва ю чы не га тыў-
ную ацэн ку дзей нас ці В. Та ма шэў ска га звы чай-
нымі лі тоў цамі, ве ра год на, што гэ та ад моў на 
ўплы вае на ўспры ман не гра ма дзя на мі Літ вы  
за ха даў Поль шчы ў га лі не двух ба ко вых ад но сін. 
З-за гэ та га польс кія дып ла ма ты, з ад на го бо ку, 
вы му ша ны тлу ма чыць не ка то рыя пра бле мы 
ВАПЛ, з ін ша га бо ку – ад мя жоў вац ца ад іх [24].

Та кім чы нам, да во дзіц ца пры знаць, што 
ў пе ры яд пас ля ўва хож дан ня пар тыі ў кі ру ю-
чую ка а лі цыю дзей насць Вы бар чай ак цыі па ля-
каў Літ вы хут чэй спры я ла ўзнік нен ню да дат ко-
ва га нап ру жан ня ў двух ба ко вых ад но сі нах, чым 
по шу ку вы ра шэн ня скла да ных пы тан няў ва ўза-
е ма дзе ян ні Віль нюса і Вар ша вы.
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Summary

This paper is devoted to the influence of «Elec-
toral Action of Poles in Lithuania» on PolishLithuanian 
relations in 2012–2013. The article analyzes program 
papers of the party, pressreleases, interviews and dec-
larations of the representatives of the «Electoral Action 
of Poles in Lithuania»; basic activities of the party in the 
Lithuanian Parliament; and the reaction of Polish and 
Lithuanian politicians, diplomats and the mass media to 
these activities. This analysis concludes that the activ-
ity of the party is more likely to have complicated the 
contemporary PolishLithuanian relations rather than 
improve them.
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