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Новае гучанне канцэпцыі Міжмор’я у сучасных умовах 

Андрэй Валодзькін (Беларусь) 

У другой палове ХХ ст. адбылася дэскрэдытацыя геапалітыкі як ідэйнага абгрунтавання агрэсіўнай палітыкі 

вялікіх дзяржаў, што прывяла да дзвюх сусветных войн. Таму і ў часы халоднай вайны, і асабліва пасля яе ў 

цэнтры міжнародна-палітычнага дыскурсу была ідэя барацьбы за сусветнае панаванне розных сістэм 

каштоўнасцей, што абвяшчаліся адзіна прагрэсіўнымі і ўніверсальнымі, а не за кантроль над прасторай. У 

экспертных і тэарэтычных публікацыях пашырана меркаванне, што найбольш яскравай праявай 

постмадэрнага каштоўнаснага падыходу ў міжнароднай палітыцы стала еўрапейская інтэграцыя з яе 

імкненнем супрацьпаставіць старой геапалітычнай логіцы ідэю супольнасці агульных каштоўнасцей. 

Праявамі каштоўнаснага падыходу варта лічыць і абедзве найбольш папулярныя напрыканцы ХХ ст. тэорыі 

развіцця міжнародных адносін: канцэпцыю “заканчэння гісторыі” Ф. Фукуямы і “сутыкнення цывілізацый” 

С. Хантынгтана. 

Аднак ужо на мяжы ХХ-ХХІ стст. стала відавочна, што геапалітыку яшчэ рана спісваць у архівы гісторыі. 

З’яўленне і эскалацыя доўгатэрміновых канфліктаў ва Усходняй Еўропе і на постсавецкай прасторы вярнулі 

геапалітычныя матывы на пярэдні план еўрапейскай палітыкі. Сярод экспертаў пашырана меркаванне, што 

ў палітыцы ключавых заходніх інстытутаў — ЕС і АПАД (НАТО) — гэты паварот адбыўся пасля Косаўскага 

крызісу 1999 г.: калі раней да ўступлення запрашаліся толькі тыя з краін-кандыдатаў, што сапраўды 

адпавядалі ўступным крытэрыям, пасля перавага аддаецца як мага больш маштабнаму пашырэнню з мэтай 

ізаляваць зону канфліктаў у былой Югаславіі і ахапіць звонку ўвесь заходні перыметар постсавецкай 

прасторы. Што тычыцца Расіі, геапалітычная рыторыка набывае тут папулярнасць яшчэ ў 1990-я гг., аднак яе 

практычнае ўвасабленне ў знешняй палітыцы пачынаецца толькі пасля прыходу да ўлады Ул. Пуціна, з 

ягонымі праектамі “Паўночнага” і “Паўднёвага” патокаў, “еўразійскай інтэграцыі” і “рускага міру”. 

А зараз паспрабуем высвятліць, як вяртанне Расіі і Захаду да геапалітычнай логікі адбілася на становішчы 

нашага рэгіёна — краін, размешчаных паміж Балтыйскім і Чорным марамі. Падзеі 2014 г. яскрава 

прадэманстравалі, што ні ў Захада, ні ў Расіі няма прадуманай доўгатэрміновай стратэгіі ў дачыненні да 

гэтага рэгіёна, якая б улічвала спецыфіку ўнутранага развіцця ягоных краін і магчымую рэакцыю 

канкуруючага цэнтра сілы. Расія, фактычна прызнаўшы правал сваіх інтэграцыйных праектаў на 

постсавецкай прасторы, перайшла да прамога пашырэння ўласных меж за кошт суседзей і стымулявання 

сепаратызму на іх тэрыторыі. Фарсіруючы паскораную інстытуалізацыю працэсаў еўразійскай інтэграцыі, 

Масква ў той жа час не ідзе амаль ні на якія кампрамісы са сваімі і так нешматлікімі партнёрамі па гэтым 

праекце, бясконца адсоўваючы вырашэнне важных эканамічных пытанняў на потым. А эканамічныя 

цяжкасці, з якімі яна сутыкнулася ў выніку заходніх санкцый і абвалу коштаў на нафту, робяць 

малаверагодным працяг ёю крэдытавання сваіх саюзнікаў у ранейшых памерах і нашмат больш 

верагоднымі варыянты сілавога ўціску на іх. Таму прарасійская арыентацыя становіцца ўсё больш 

эканамічна немэтазгоднай і небяспечнай для суверэнітэту. 
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Еўрасаюз жа ў чарговы раз прадэманстраваў нягнуткасць і заштампаванасць сваёй знешняй палітыкі, 

аўтаматычна пераносячы на адносіны з краінамі Балта-Чарнаморскага рэгіёна тыя падыходы, якія раней 

спрацавалі ў адносінах краін-кандыдатаў з Цэнтральна-Усходняй Еўропы, не зважаючы, што гэта іншы 

рэгіён і час зараз таксама іншы. Да таго ж больш актуальныя пытанні пераадолення падзей эканамічнага 

крызісу ў краінах Паўднёвай Еўропы і канфліктаў на Блізкім Усходзе, што пагражаюць бяспецы ЕС, фактычна 

выціснулі праблемы Усходняй Еўропы з поля зроку еўрапейскіх палітыкаў. У выніку, расійская анексія 

Крыма і вайна на Усходзе Украіны застала іх у поўнай разгубленасці — так, што яны дагэтуль не могуць 

выпрацаваць дзейсных мер дзеля ўрэгулявання канфлікта. 

Такім чынам, галоўны ўрок, які прыпаднеслі гэтыя падзеі краінам Балта-Чарнаморскага рэгіёну, — ні 

прарасійская, ні празаходняя арыентацыя падчас абвастрэння канфрантацыі паміж гэтымі цэнтрамі сілы не 

можа быць надзейнай гарантыяй бяспекі і суверэнітэту для краін, што знаходзяцца на пярэдняй лініі гэтай 

канфрантацыі. А яшчэ большую небяспеку могуць уяўляць спробы вагання паміж гэтымі цэнтрамі. Які ж 

выхад можна знайсці з гэтай сітуацыі, што пагражае ператварэннем усяго рэгіёну ў “новыя Балканы”? 

Паколькі згаданыя выклікі палягаюць у плоскасці геапалітыкі, за адказам на іх я таксама прапаную 

звярнуцца да геапалітычных канцэпцый. Яшчэ ў ХІХ — пачатку ХХ стст. дзеячы польскага палітычнага руху 

распрацавалі геапалітычную канцэпцыю Міжмор’я, якая прадугледжвала стварэнне вакол Польшчы 

шырокай федэрацыі народаў Усходняй Еўропы для сумеснага супрацьстаяння пагрозам як з Усходу, так і з 

Захаду. Вядома, гэтая канцэпцыя мела шмат хібаў, якія перашкодзілі яе ўвасабленню як у ХХ ст., так і пасля 

Першай сусветнай вайны — прынамсі, яе слушна крытыкавалі за намер падмяніць панаванне ў рэгіёне 

расійскага і нямецкага імперыялізму імперыялізмам польскім. Аднак у сённяшніх рэаліях істотна іншае: яна 

прадугледжвала сумесны адказ народаў Балта-Чарнаморскага рэгіёна на знешнія пагрозы і выклікі. Ці не 

гэтага зараз якраз патрабуе сітуацыя? 

Тым больш, у гісторыі ХХ ст. маецца добры прыклад такой мадэлі рэагавання на неспрыяльныя знешнія 

ўмовы — стварэнне ў 1950-1970-х гг. рэгіянальнай супольнасці краін Паўночнай Еўропы. Гэтая супольнасць 

не мела выразнай міжнароднай інстытуалізацыі, больш за тое яна не пазбегла цалкам падзелаў халоднай 

вайны. Аднак станаўленне шчыльных унутрырэгіянальных сувязей і агульнай паспяховай мадэлі сацыяльна-

эканамічнага развіцця дазволіла паўночным краінам мінімізаваць разбуральныя знешнія ўплывы і 

стварыць нават у тых складаных умовах т.зв. “зону нізкай напружанасці” ці, як яе часам называлі, 

“паўночнага балансу”. Хтосьці можа запярэчыць, што такое стала магчымым толькі дзякуючы 

перэфірыйнаму становішчу Паўночнай Еўропы ў еўрапейскай і сусветнай палітыцы. Аднак на гэта можна 

адказаць, што зараз, калі асноўны фокус міжнароднай палітыкі ўсё больш змяшчаецца на Поўдзень, 

Усходняя Еўропа таксама становіцца ў пэўнай ступені перыферыяй. 

Нарэшце, можна задацца пытаннем, а ці ёсць хоць якія прыкметы развіцця ўнутрырэгіянальнага 

супрацоўніцтва дзяржаў Балта-Чарнаморскага міжмор’я, ужо традыцыйна больш арыентаваных на сувязі з 

Захадам ці Расіяй, чым паміж сабой? Але і тут можна знайсці станоўчыя прыклады. Па-першае, гэта 20 гадоў 

даволі плённага міждзяржаўнага супрацоўніцтва Беларусі і Літвы, у ходзе якога абедзве краіны здолелі 
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абстрагавацца ад сваіх розыходжанняў ва ўнутры- і знешнепалітычным курсе і паспяхова развіваць 

супрацоўніцтва ў галіне транспарту, гандлю, інвестыцый і прававой базы. Па-другое, гэта трохбаковыя 

беларуска-літоўска-ўкраінскія перамовы аб развіцці транзіту паміж Балтыйскім і Чорным марамі, што 

праходзілі ў 2008-2010 гг. Нарэшце, варта адзначыць актывізацыю беларуска-ўкраінскіх афіцыйных 

кантактаў пасля пачатку вайны на Данбасе. 

Вядома, згаданых прыкладаў яшчэ не дастаткова, каб казаць, што ідэі Міжмор’я ці Балта-Чарнаморскага 

саюза стануць вызначаць міжнародныя адносіны ў нашым рэгіёне ў бліжэйшыя 10-20 гадоў. Аднак 

ігнараваць патэнцыял гэтых праектаў ў сённяшніх умовах было б таксама вялікай памылкай. Наколькі ён 

будзе рэалізаваны — гэта ўжо іншае пытанне, якое будзе залежаць ад гатоўнасці палітычных эліт рэгіёна 

пераадолець ранейшую звычку ва ўсім спадзявацца на дапамогу знешніх сіл і ўзяць, нарэшце, на сябе ўсю 

адказнасць за лёс сваіх краін. 


