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емократичні перетворення 1989 р. у Польщі спричинили початок кардинальних 
змін у сфері її зовнішньої політики. Центральною метою щойно проголошеного 
курсу на “повернення до Європи” визначався вступ Польщі до Європейського 

Союзу. Передбачалося, що приєднання до Євроспільноти допоможе країні подолати затяжну 
кризу, сприятиме її політичному та соціально-економічному розвитку, а також назавжди 
вирішить проблему геополітичного розташування на межі цивілізаційного розлому між 
Заходом та Сходом. Членство у ЄС розглядалося як можливість здійснювати вплив на 
міжнародну політику, а також запорука безпеки та стабільності. 

Активізація прозахідних настроїв у Польщі значною мірою зумовлювалася 
традиційним прагненням польської влади дистанціюватися від офіційної Москви. Більше ніж 
сорокалітній період панування у Польщі насильно насадженого прорадянського режиму 
спричинив формування антикомуністичної опозиції, яка можливість будь-яких позитивних 
зрушень в країні пов’язувала з західними інституціями. Прихід до влади в Радянському 
Союзі М. Горбачова та лібералізація політики щодо країн комуністичного блоку стали 
найвагомішими передумовами, що дозволили політичній еліті Польщі вивести країну зі 
сфери впливу СРСР та перейти до реалізації нового зовнішньополітичного курсу. 

Зважаючи на усю попередню історію Росії, яка традиційно звикла лише брати, але жодною 
мірою не давати будь-що і будь-кому задарма, формальний дозвіл офіційного Кремля на 
реформування режиму у країнах комуністичного табору значною мірою видається свого роду 
феноменом, можливість здійснення якого обґрунтовується специфічними умовами, що виникли 
на той момент і зіграли однозначно на користь “кремлівських сателітів”, у першу чергу Польщі. 

Нова сторінка у польсько-російських відносинах розпочалася у 1991 р. з ліквідацією 
Радянського Союзу. Наслідки цієї події для Польщі були неоднозначними: з одного боку, 
очевидно позитивним визначався сам факт припинення існування “комуністичної імперії”, що 
була безпосереднім сусідом Польщі, та утворення на її східному кордоні незалежної України, 
яка одразу перетворилася на буфер між Польщею та Росією, з іншого боку, припинення 
існування Організації Варшавського Договору, продукованої СРСР, спричинило виникнення 
для Польщі ситуації вакууму безпеки, гарантувати здійснення якої відтепер було нікому. 

Дослідження польсько-російських взаємин у контексті реалізації Польщею нової 
зовнішньополітичної стратегії є проблемою складною, проте, як свідчать політичні реалії, 
вельми актуальною. Підтвердженням цьому слугує низка праць представників української, 
російської та зарубіжної історіографії, об’єктом вивчення у яких є різні аспекти вказаної 
проблеми. Багаторівневий аналіз основних чинників, що визначають характер польсько-
російського співробітництва в умовах взаємного пошуку нових зовнішньополітичних 
орієнтирів, зроблено у статті української дослідниці Н. Кононенко “Польща і Росія: сучасні 
пошуки ідентичності” [1]. У публікації О. Пахльовської “Польща – Україна – Росія: 
Бермудський трикутник” здійснено розбір геополітичного становища кожної з держав, а також 
визначено, якою мірою воно позначається на взаємному сприйнятті та розумінні країнами одна 
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одної, які породжує перспективи на майбутнє [2]. У статтях російських істориків та 
політологів М. Бухаріна [3], К. Воронова [4], С. Глінкіної [5], І. Іванова [6], І. Орлик [5], 
Л. Парфенової [7] з’ясовано та обґрунтовано позицію офіційного Кремля щодо 
євроінтеграційної політики Польщі, проаналізовано можливі наслідки польського членства у 
ЄС для Російської Федерації. Бачення проблеми польсько-російського співробітництва з точки 
зору польських реалій висвітлено у працях О. Міхалєва [8], Ч. Мойшєвіча [9], Е. Штадтмюллер 
[10]. Глибоку приникненість у специфічність взаємин Польщі й Росії упродовж кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. відображають численні дослідження відомого американського політолога 
З. Бжезінського, найбільш показовими з яких, на нашу думку, є “Велика шахівниця: панування 
Америки та його геополітичні імперативи” [11] й “Вибір. Глобальне панування чи глобальне 
лідерство” [12]. З огляду на зміст предмету дослідження, особливої уваги заслуговують 
публікації політичних лідерів, за участю яких здійснювалася розбудова “нової Польщі” та 
“нової Європи” – Л. Валенси, А. Кваснєвського, Х. Солани, Р. Проді. 

Першим значним успіхом офіційної Варшави на шляху інтеграції до ЄС стало 
підписання 16 грудня 1991 р. Європейського договору про асоціацію [13]. Оцінюючи 
значення події, політична еліта Польщі кваліфікувала її як повернення до традицій 
демократії, християнства та спільного творення європейської історії, від яких поляки 
тривалий час були відсторонені. 

Підготовка Польщі до вступу у ЄС розпочалася з підписанням 1 січня 1994 р. 
Європейської угоди, положення якої формулювали умови та принципи здійснення 
запланованого приєднання. Напрямки посиленої активності польського керівництва було 
окреслено у “Національній стратегії інтеграції”, прийнятій у 1996 р. Національним комітетом 
європейської інтеграції. 

Передбачаючи геополітичні перспективи, що мали з’явитися перед Польщею внаслідок 
приєднання до Євроспільноти, політичні аналітики визначали їх виключно доленосними та 
оцінювали як такі, що відкривають перед країною виняткові можливості останніх трьохсот 
років. Згідно з думкою польського історика, професора Г. Холая, зі вступом до ЄС країні 
відводитиметься сприятлива стратегічна роль “моста”, що пов’язуватиме між собою Західну та 
Східну Європу, Німеччину та Росію, ЄС та СНД [14, с. 106–107]. Подібний погляд належить 
З. Бжезінському: він вважає, що Польща як країна-лідер Центральної Європи, покликана 
виконувати місію щита, відгороджуючи від західних країн Росію [11]. Переорієнтація держав-
членів колишнього комуністичного табору на західні інституції та проголошення державної 
незалежності Україною й Білоруссю спричинило зміщення традиційних центрів геополітичної 
ваги далі на захід та схід з одночасним вивільненням місця для сильної держави, стабілізатора 
регіону, – саме його і судилося зайняти спадкоємиці Речі Посполитої. 

Разом з тим, яким би чином науковці не визначали місце Польщі у дистанціюванні 
Європи від Росії, незаперечним залишається факт масштабного економічного 
співробітництва, що має місце між двома країнами. Економічні зв’язки, які свого часу 
склалися між Польщею та Радянським Союзом, були настільки обширними й значимими, що 
до сьогодні продовжують впливати на польсько-російські взаємини. 

Чи не найважливішим напрямком реалізації економічних відносин сторін вважається 
співробітництво в енергетичній галузі. Як відомо, Польща є потужним споживачем 
російських енергоносіїв – в середині 1990-х рр. близько 70 % спожитого газу надходило з 
Росії, а діяльність російських нафтових кампаній “Юкос” та “Лукойл” у Польщі визначалася 
як монопольна. З огляду на географічне розташування, а також розвинену мережу 
залізничних, шосейних, телекомунікаційних з’єднань та трубопроводів, Польща 
перетворилася на потужного транзитера російських енергоносіїв до країн Західної Європи. 
За підрахунками експертів, транзит російських нафти та газу через територію Польщі 
щорічно приносить до її бюджету близько 2–2,5 млрд дол. 

З огляду на чисельність населення та його платоспроможність, Росія традиційно 
визначається стратегічним торговельним партнером Польщі: в середині 90-х рр. ХХ ст. вона 
посідала третє місце після Німеччини та Італії у її зовнішній торгівлі [16, с. 225]. Тривалий час 
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сотні польських підприємств функціонували, орієнтуючись на експортно-імпортні операції зі 
східним сусідом. Розпад Радянського Союзу та переорієнтація політичного курсу Польщі на 
Захід спричинили значне їх скорочення, що вкрай негативно позначилося на кожній зі сторін. 

Трансформація монетарної політики та банківської системи, промисловості та сільського 
господарства Польщі, що відбувалася у відповідності до стандартів ЄС, обумовила ускладнення 
польсько-російських економічних відносин. Не найкращим чином на торговельному балансі 
країн позначилося масове надходження на польський ринок продукції, виготовленої у країнах-
членах ЄС: у порівнянні з нею, російський експорт часто видавався неконкурентним. 

Виголошення 16 липня 1997 р. Європейською комісією готовності розпочати 
переговори з Польщею щодо її приєднання до ЄС зобов’язало польську сторону посилити 
контроль за перетином кордонів. Посилення візового режиму з Росією відбулося з 1 січня 
1998 р.: необхідність такого кроку була спричинена, з однієї сторони, прагненням Євросоюзу 
обмежити потік незаконних емігрантів та контрабандних товарів зі Сходу, з іншого, – 
намаганням самої Польщі скоротити обсяги нелегального імпорту з країни, який, навіть за 
приблизними підрахунками, у кілька разів перевищував офіційний. 

Інституціалізація відносин Польщі з Європейським Союзом виявилася однією з центральних 
проблем, які визначали характер її співробітництва з Росією на рубежі ХХ–ХХІ ст. Оголошення 
офіційною Варшавою курсу на інтеграцію у західні інституції з самого початку неоднозначно 
сприймалося політично активною частиною населення Росії. Проте, якщо прагнення Польщі до 
вступу у НАТО визначалося як таке, що категорично суперечить російським національним 
інтересам та загрожує державній цілісності й незалежності, то претензій проти її інтеграції у ЄС 
офіційний Кремль не висував. Разом з тим, на Заході добре розуміли, що розширення ЄС на Схід 
потребуватиме отримання формальної згоди офіційного Кремля. 

Однією із центральних вимог, на виконанні яких наполягала Росія, була реалізація 
особливої стратегії відносин між ЄС та Калінінградською областю РФ (“пілотний проект”), 
яка, внаслідок розширення кордонів об’єднання, першою повинна була відчути наслідки 
цього кроку. Росія прагнула синхронізувати процес консультацій з ЄС щодо Калінінграду з 
ходом переговорів, що здійснювалися між керівництвом спільноти та її найближчими 
сусідами Польщею і Литвою. Російське керівництво намагалося не допустити будь-яких 
негативних наслідків, які могло мати перетворення найбільш західної області федерації у 
відособлений геополітичний анклав [4, с. 68]. 

Зважаючи на непростий характер польсько-російських відносин, сторони були зацікавлені 
у тому, щоб після вступу Польщі у ЄС її співробітництво з Росією не зазнало подальшого 
погіршення. Разом з тим, окремі представники російської політичної та економічної еліти все 
частіше висловлювали побоювання з приводу того, що така тенденція, з огляду на попередні 
труднощі спільної історії, а також найближчі перспективи, видається більше, ніж реальністю. 

Згідно з думкою, популярною свого часу у польському суспільстві, вважалося, що місце та 
вплив країни у Євроспільноті значною мірою залежатиме від характеру її взаємин зі східними 
сусідами. Як зазначав керівник Фонду ім. Стефана Баторія А. Смоляр, “Польща намагається 
відвести собі роль країни, яка прагне впливати на політику ЄС та США у Східній Європі, і через 
цей вплив приймати участь у формуванні європейської історії” [3, с. 62–63].  

Першою спробою офіційної Варшави розробити нову стратегію східної політики 
розширеного ЄС стало опублікування наприкінці 2002 р. відповідного документу. Згідно з 
ним, Польща планувала позиціювати себе як офіційного представника Європейського 
Союзу, повноваженням якого є реалізація політики об’єднання з його новими східними 
сусідами. Місце кожної з країн у стратегічному баченні ЄС визначало перспективи її 
відносин зі спільнотою: передбачалося, що відносини з Україною, Білоруссю та Молдовою 
будуть здійснюватися на одних принципах, а з Росією – на інших. Першим трьом країнам 
було обіцяно вступ у ЄС, Росії – багатостороннє співробітництво. 

Разом з тим, політична еліта кожної з країн розуміла, що Росія – занадто сильний та 
впливовий “гравець” європейської політики, інтереси якого проігнорувати не вдасться. Про 
важливість російського фактора у східному розширенні Євросоюзу свідчить заява прем’єр-



Україна–Європа–Світ 86 

міністра Швеції Й. Перссона: “Без конструктивних політичних відносин з Росією процес 
розширення ЄС не може йти у тому напрямку, якому ми хочемо” [4, с. 68]. Було очевидно, 
що після розширення Євросоюзу офіційний Кремль буде здійснювати значний вплив на його 
відносини як з країнами СНД, так і з рештою сусідів.  

Завершення 13 грудня 2002 р. на засіданні Ради Євросоюзу у Копенгагені переговорів 
на предмет вступу у ЄС та підписання 16 квітня 2003 р. в Афінах вступної угоди 
ознаменували закінчення тривалого процесу європейської інтеграції Польщі. 1 травня 2004 р. 
відбулося офіційне приєднання країни до Європейського Союзу.  

Згідно з механізмом функціонування об’єднання, а також порядку здійснення ним 
міждержавних відносин, польсько-російське співробітництво зазнало значної трансформації: 
взаємини сторін не лише продовжували здійснюватися по лінії Польща – Росія, але й почали 
будуватися у напрямку ЄС – Росія. З одного боку, необхідність вибудовувати відносини у 
відповідності з політичним курсом об’єднання наклало значні обмеження на польсько-
російське партнерство, з іншого, – дозволило вирішувати будь-які важкі питання через 
посередництво Брюсселя, що надало польському керівництву додаткові можливості для 
маневрування у відносинах з російськими партнерами. 

Як свідчать політичні реалії останніх років, побоювання російських політиків щодо 
можливості погіршення взаємин Польщі та Росії після реалізації “східного розширення” 
Євросоюзу були небезпідставними. Попри сподівання, Варшава не отримала офіційного 
повноваження реалізовувати “східний вимір” політики ЄС, що у кінцевому результаті 
визначило виключність Росії з числа основних пріоритетів її зовнішньої політики. Більше 
того, Польща неодноразово демонструвала антиросійське спрямування 
зовнішньополітичного курсу через підтримку національних антиросійських сил в Україні, 
Білорусі та Грузії, а також прагнень України, Грузії та балтійських країн вступити до НАТО. 

Намагання Польщі домогтися офіційного визнання її ролі регіонального лідера ЄС 
реалізовуються через зміцнення позиції за рахунок країн, що розміщуються на просторі між ЄС 
та Росією. Зближення України, Білорусі та Молдови з ЄС відповідає зовнішньополітичним 
інтересам польського керівництва, визначаючи цим самим одну із зон конфлікту між Росією та 
Польщею. Те, що у Польщі називають бажанням мати на своїх східних кордонах демократичні й 
цивілізовані країни, у Кремлі тлумачиться як “політика ворожнечі” [1, с. 141–142]. 

Не найкращим чином на співробітництві Польщі й Росії позначаються суб’єктивні 
чинники, зумовлені, насамперед, президентством сучасних політичних лідерів. У період, коли 
країнами керували А. Кваснєвський та В. Путін, їм легко і продуктивно вдавалося вирішувати 
низку проблем, що виникали у польсько-російських відносинах. Якось польський президент 
висловився з приводу свого російського колеги: “Ми розуміємо один одного і маємо з багатьох 
проблем майже схожі оцінки. У нас може багато, що вийти” [17, с. 81]. Що ж до теперішнього 
польського керманича Л. Качинського, визначальними рисами його політичного портрету 
європейські аналітики виділяють русофобію, германофобію та легке нігілістичне ставлення до 
ЄС [1, с. 142]. Фактично з перших днів його сходження на владний олімп стало очевидно, що з 
низки стратегічних питань Польща збирається проводити незалежну від ЄС політику, 
особливо, якщо вона стосуватиметься польсько-російського співробітництва. 

Президент Л. Качинський неодноразово виступав із заявами, в яких закликав європейців 
спілкуватися з Москвою жорсткіше та рішучіше. Напередодні саміту Росія – ЄС у листопаді 
2006 р. він оголосив про накладення польського вето на початок переговорного процесу з 
приводу розробки нової угоди про партнерство та співробітництво між Росією та Євросоюзом. 
Зняти вето Польща зобов’язалася лише після того, як Росія відновить доступ продукції 
польських аграріїв на свій внутрішній ринок та ратифікує Європейську енергетичну хартію і 
транзитний протокол до неї. Незважаючи на аргументи російського уряду, що співробітництво 
Польщі й Росії у сфері торгівлі не є проблемою, яку має вирішувати вище керівництво ЄС, 
Брюссель однозначно заявив, що на поступки має піти не Варшава, а Москва [3, с. 71–72]. 

З долученням Польщі до Євросоюзу значні зміни відбулися у її торговельно-
економічному співробітництві зі східними партнерами. З 1 травня 2004 р. польсько-російські 
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економічні відносини почали регулюватися Угодою про партнерство та співробітництво між 
ЄС і РФ та здійснюватися на загальних умовах. Наслідки зміни режиму торговельно-
економічного співробітництва між Польщею та Росією виявилися неоднозначними для 
останньої. З одного боку, Росія понесла значні втрати внаслідок скорочення “човникової 
торгівлі”, обмеження дрібного підприємництва та індивідуального туризму, невідповідності 
значної кількості експорту стандартам якості ЄС, запровадження антидемпінгових процедур 
та підвищення мита на деякі товари. З іншого боку, низка змін зіграла на користь Російській 
державі: зважаючи на те, що по переважній більшості товарних груп митні тарифи Польщі 
були вищими, ніж тарифи ЄС, російські експортери отримали кращі умови для надходження 
продукції на ринки об’єднання. Сприятливими для російських виробників виявилися 
розширені можливості доступу на ринок будь-якої з країн Євросоюзу. За підсумками 
економічних аналітиків, економічні вигоди Росії від розширення ЄС оцінюються як такі, що 
значно переважають втрати [3, с. 68–70]. 

Суттєвою перешкодою, що виникла на шляху російського сировинного експорту в 
Польщу, виявилися зобов’язання керівництва країни, визначені енергетичною директивою 
Євросоюзу. Відповідно до її змісту, зі вступом у ЄС Польща зобов’язалася вирішити проблему 
диверсифікації імпортних поставок нафти й газу, 90 % яких напередодні “східного 
розширення” Євросоюзу здійснювалися з Росії [15, с. 19–20]. Реальний вихід із ситуації 
полягав у максимальному використанні потужностей терміналу у Гданському порту, а також у 
створенні нафтопроводу “Одеса – Броди – Гданськ” (з підключенням до нафтопроводу 
“Дружба” на території Польщі) для транспортування каспійської нафти. Обидва варіанти 
визначають високу ціну енергоресурсів з огляду на значні транспортні витрати, а відсутність 
достатнього фінансування будівництва нафтопроводу Одеса – Гданськ ставлять під сумнів 
можливість їх реалізації.  

Одночасно Польща зобов’язалася реалізувати прийняту у 1998 р. так звану “газову” 
директиву ЄС, згідно з якою вона має вживати необхідних заходів для безперебійного 
забезпечення Європи газом, надходження якого відбувається через її територію. Вирішити 
проблему диверсифікації надходження газу до Європи офіційна Варшава зобов’язалася до 
кінця 2010 р.: передбачається, що третина газу і наділі буде транспортуватися з Росії, 
третина надходитиме з Північного моря та Близького Сходу, а третина видобуватиметься з 
власних сировинних джерел [3, с. 70]. 

Передумови для вирішення цих, а також низки інших проблем, які визначали 
напруження польсько-російських відносин на початку ХХІ ст., з’явилися завдяки політичним 
змінам, що відбулися у Польщі в жовтні 2007 р. Перемога на парламентських виборах 
“Громадянської платформи” та Польської селянської партії дозволила їм сформувати 
коаліційний уряд, який очолив Д. Туск, відомий своїми проросійськими поглядами. Швидке 
вирішення проблеми надходження до Росії польського сільськогосподарського експорту, а 
також початок переговорів щодо розробки положень нової Угоди про партнерство та 
співробітництво між Росією і ЄС стали першим підтвердженням очікуваного “потепління”. 

Таким чином, аналіз польсько-російського співробітництва наприкінці ХХ – на початку 
ХХІ ст. дозволяє стверджувати про значну підпорядкованість відносин двох держав 
євроінтеграційному курсу Польщі. Упродовж досліджуваного періоду зовнішньополітична 
активність польського керівництва була спрямована, головним чином, на досягнення 
членства у Європейському Союзі, а також посилення геополітичного становища Польщі та 
закріплення за нею ролі регіонального лідера. 

Переорієнтація політичної, економічної та соціальної активності на Захід значною 
мірою визначалася прагненням Польщі дистанціюватися від Російської Федерації. Проте 
наявність спільного історичного минулого, традиційних відносин та співробітництва у 
різних сферах міждержавної взаємодії, а також виключність російського фактора у 
міжнародній політиці визначили збереження за Росією ролі пріоритетного партнера Польщі. 

Труднощі, що існують насьогодні у польсько-російських відносинах, як правило, є 
масштабними і принциповими: їх зміст визначається геополітичним лідерством двох країн, 
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кожна з яких відчуває високий потенціал для захисту власних інтересів. Разом з тим, 
зацікавленість Польщі та Росії у здійсненні продуктивного співробітництва визначає 
конструктивність діалогу між ними. 
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