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Дисертацію присвячено відносинам Польщі та Франції протягом 1989-2004 

років в рамках євроінтеграції. З метою вивчення даної проблематики 

застосовувався міждисциплінарний підхід, а в основу аналізу 

євроінтеграційних стосунків Польщі та Франції лягла теорія політичного 

реалізму в міжнародних відносинах  Г. Моргентау. Основу джерельної бази 

склали законодавчі акти, документи вищих органів влади обох країн, політична 

публіцистика і аналітика, а також матеріали поточної преси – газет «Le Monde», 

«Gazeta Wyborcza», «Rzeczpospolita».  

В кінці ХХ ст. для Польської Народної Республіки склались важливі 

внутрішні та зовнішні передумови, котрі сприяли демократичним 

перетворенням. Серед найважливіших слід відмітити виникнення в Гданську 

профспілки «Солідарність», яку очолив Л. Валенса, об’єднання Німеччини, 

розпад СРСР, закінчення Холодної війни та одноосібне лідерство США, 

євроінтеграційні процеси в Європі і трансформація НАТО.  

У дисертаційному дослідженні розкрито причини, хід, наслідки 

«оксамитових революцій» 1989 року в регіоні Центрально-Східної Європи. 

Дослідження дає можливість зрозуміти значення компромісного «круглого 

столу», який відбувався у Польщі навесні 1989 року та поклав початок 

трансформаційним процесам. Успішний переговорний процес між 

представниками Польської об’єднаної робітничої партії та опозицією сприяв 

проведенню виборів, формуванню багатопартійної системи, проведенню 

адміністративної, конституційної реформи. Неабияке значення мала економічна 

реформа, котру ініціював міністр економіки Л. Бальцерович у вигляді «шокової 
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терапії». Послідовні реформи сприяли налагодженню співпраці Польщі з 

Європейським Економічним Співтовариством. Активність і цілеспрямованість 

дій польського уряду змусили країни Західної Європи переглянути питання 

зовнішнього боргу ПНР, а також надати певну фінансову допомогу у вигляді 

різноманітних програм, які були адресовані країнам ЦСЄ.  

Було встановлено, що основоположниками закордонної політики ІІІ Речі 

Посполитої стали представники руху «Солідарність», міністр закордонних 

справ К. Скубішевський та прем’єр Т. Мазовецький. Поставленні стратегічні 

завдання чітко відповідали національному інтересу та вимогам часу. Польщу 

зовні підтримувала власна численна діаспора та папа Іван Павло ІІ. Після 

саморозпуску ОВД, розпаду СРСР, Польща повністю переорієнтувала свою 

економічну і закордонну політику зі Сходу на Захід. З метою «повернення до 

Європи» було поставлено амбітні завдання набуття членства в ЄС та НАТО, 

налагодження добросусідських зв’язків із Німеччиною, Францією, Росією та 

іншими країнами. В дослідженні зазначається, що вже з 1993 р. для польської 

політичної еліти завданням номер один стало розбудувати свою «парасолю 

безпеки», що йшло врозріз із французькими геополітичними інтересами.  

Особливе місце в дослідженні займає політика V Республіки – провідного 

архітектора європейської безпеки та інтеграції. Проте, якщо для Єлисейського 

палацу євроінтеграція була лишень одним із інструментів закордонної 

політики, то для Польщі – мірилом усіх речей, стратегічною метою, 

«обітованою землею», гарантом добробуту, економічної безпеки і якості життя 

майбутніх поколінь. Так сталося, що на зламі ХХ–ХХІ століть Франція 

виступала провідним актором на світовій шахівниці. Французька політична 

еліта довгий час не розуміла бажання Польщі отримати членство в 

Європейському Союзі. Взамін на цілеспрямовану, успішну політику польського 

уряду, офіційний Париж пропонував фінансову допомогу та нові 

«євроінтеграційні ініціативи», що надовго затримувало країни Центрально-

Східної Європи у стані «євроінтеграційної невизначеності».  
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У роботі представлено амбівалентне ставлення Франції стосовно 

євроінтеграційних намірів Польщі, котре безпосередньо залежало від 

національного інтересу французів, сформованого ще генералом Ш. де Голлем. 

Кожен французький президент, у тому числі Ф. Міттеран та Ж. Ширак, ставить 

собі за мету розбудувати «французький сад», «французьку Європу» із сильною 

армією в лоні НАТО, де мова Вольтера стане міжнародною, як англійська, де 

грошова одиниця євро буде рівноцінна долару, а Міжнародна організація 

франкофонії стане привабливішою за Британську Співдружність націй. 

Вказано, що в основі дій французького уряду лежав європеїзм, протекціонізм, 

бажання сформувати сильний франко-німецький дует, поряд із потребою 

безпекового діалогу з Росією, котра допомагає врівноважити одноосібне 

лідерство США в світі. З метою відтягування в часі східного розширення ЄС, 

офіційний Париж запропонував ідею розбудови загальноєвропейської 

конфедерації, «план Е. Балладюра», «копенгагенські критерії», ідею «трьох кіл 

Європи», «твердого ядра». Франція віддавала перевагу «поглибленню перед 

розширенням», що означало глибокі інституційні зміни, перегляд способу 

прийняття рішень, перерозподіл квот в ЄС. Двері Польщі до ЄС відкрив 

Амстердамський саміт у 1997 р. 

З метою досягнення поставлених стратегічних завдань Польща брала 

активну участь у роботі Веймарського трикутника та Вишеградської групи. 

Веймарський трикутник являв собою співпрацю Франції, Німеччини, Польщі, 

яку розпочато в 1991 році. Беручи участь в роботі цього форуму, кожна країна, 

окрім загальних, керувалась індивідуальними цілями та мотивацією. Для 

Польщі така співпраця загалом сприяла досягненню поставленої мети. В роботі 

форуму спостерігалась асиметрія з причин участі в ньому країн, котрі мали 

різні геополітичні важелі впливу. 

Участь країни в роботі Вишеградської групи сприяла реалізації безпекових 

завдань, які полягали у виході з-під безпекового поля Росії та входженні до 

натовської «парасолі безпеки». В роботі вказано на значення Лондонської, 

Римської декларації самітів НАТО, програми «Партнерство заради миру», Ради 
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північноатлантичного співробітництва. Польща ставила за мету сприяти 

утриманню військової присутності США в Європі. Безпекове порозуміння між 

США та РФ створило можливості для запрошення країн Вишеградської групи 

до переговорів з НАТО, що мало місце під час проходження Мадридського 

саміту 1997 р. Після виконання «мінімуму зобов’язань», країна в березні 1999 р. 

досягла своєї стратегічної мети – отримала членство в Північноатлантичному 

Альянсі, котрий перетворився на військово-політичний союз.  

Встановлено, що внаслідок входження до НАТО Польща долучилась до 

всіх антитерористичних воєн Білого Дому, а через війну в Іраці між Польщею 

та Францією виникли серйозні непорозуміння. Після східного розширення 

Північноатлантичного Альянсу за Польщею, Чехією та Угорщиною закріпився 

імідж проамериканської «нової Європи». Адже офіційний Париж прагнув, щоб 

країни ЦСЄ гарантії безпеки отримали з рук європейців, тобто через їх 

залучення до діяльності Західноєвропейського союзу, до участі в гуманітарних 

місіях, при утриманні авторитетного голосу Москви через співпрацю в ОБСЄ. 

Загалом результати дослідження продемонстрували, що в 

євроінтеграційній співпраці кожна з країн керувалася своїм правильно 

сформованим національним інтересом, що стратегія ІІІ Речі Посполитої була 

незмінною, на її переформулювання не впливав виборчий процес. Адже 

Польща входила до НАТО, ЄС при президенті О. Кваснєвському, який належав 

до лівиці. Також встановлено, що двері Польщі до НАТО відкрив Мадридський 

саміт, а до ЄС – Амстердамський, що обидва відбулися після успішного діалогу 

між США та РФ весною 1997 р.  Важливим є те, що на момент східного 

розширення ЄС двосторонні польсько-французькі стосунки перебували в 

найнижчій точці співпраці починаючи з 1991 р. через розбіжності в «іракському 

питанні».  

Ключові слова: «оксамитові революції» в Центрально-Східній Європі, 

трансформація, євроінтеграція, атлантизм, «копенгагенські критерії», «парасоля 

безпеки», Веймарський трикутник, «план Бальцеровича», «план Балладюра», 
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програма «Партнерство заради миру», «Стара і Нова Європа», розширення і 

поглиблення ЄС, «східне розширення», «троянський кінь», саміт, геополітика. 

 

Nashchochyn O. M. Polish-French relations in the context of the European 

integration policy of Poland (1993-2004). – Retaining manuscripts rights. 

Thesis for the academic degree of Candidate of Historical Sciences, specialty  

07.00.02 “World History”. – Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 

Ivano-Frankivsk, 2018. 

The dissertation is devoted to relations between Poland and France during 1989-

2004 in the process of European integration. In order to study this issue, an 

interdisciplinary approach is used, and the analysis of euro-integration relations 

between Poland and France is based on J. Morgenthau’s theory of political realism in 

international relations. Reference sources that are analyzed in the present thesis 

include the legislative acts, the documents of the higher authorities of both countries, 

political journalism and analytics, as well as the materials of the newspapers “Le 

Monde”, “Gazeta Wyborcza”, “Rzeczpospolita”.  

At the end of the twentieth century there were important internal and external 

conditions for the Polish People's Republic that contributed to democratic 

transformation. The most important were the foundation of trade union “Solidarity” 

in Gdańsk led by L. Walesa, the unification of Germany, the collapse of the USSR, 

the end of the Cold War and steady leadership of the United States, the European 

integration processes in Europe and the transformation of NATO.  

The reasons, course, consequences of “velvet revolutions” of 1989 in the region 

of the Central-Eastern Europe are determined in the dissertation. A research that was 

made gives an opportunity to understand the meaning of the compromise “round 

table” that took place in Poland in the spring of 1989 and facilitated the beginning of 

transformational processes. Successful negotiation between representatives of the 

Polish United Workers’ Party and the opposition contributed to the holding of 

elections, the formation of a multi-party system, and making administrative, 

http://www.pu.if.ua/en/
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constitutional reform. Economic reform in the form of “shock therapy” initiated by 

the Finance Minister Leszek Balcerowicz was also of great importance. Consecutive 

reforms have fostered cooperation between Poland and the European Economic 

Community. The activity and purposefulness of the Polish government forced the 

countries of Western Europe to reconsider the issue of external debt of the Polish 

People's Republic, as well as to provide some financial assistance in the form of 

various programs that were addressed to the countries of Central and Eastern Europe. 

It was revealed that the founders of the foreign policy of the Third  

Commonwealth were representatives of the Solidarity movement, minister of foreign 

affairs K. Skubiszewski  and Prime Minister T. Mazowiecki. The strategic objectives 

were clearly in line with national interest and demands of the time. Externally Poland 

was supported by its own large diaspora and Pope John Paul II. After self-

disbandment of the Warsaw Treaty's organization, the collapse of the USSR, Poland 

completely reoriented its economic and foreign policy from East to West. In order to 

“return to Europe”, ambitious goals of acquiring membership in the EU and NATO, 

establishing good-neighborly relations with Germany, France, Russia and other 

countries were set. The research shows that since 1993 the main task of the Polish 

political elite was to make its “safety umbrella”, which ran counter to the French 

geopolitical interests. 

In the scientific work much attention is paid to the policy of the Fifth Republic, 

a leading architect of European security and integration. However, if eurointegration 

was just one of the tools of foreign policy for the Elysee Palace, then for Poland it 

was a measure of all things, a strategic goal, a “promised land”, a guarantor of 

welfare, economic security and quality of life for future generations. At the turn of 

the 20th and 21st century France happened to become the leading actor on the world 

chess board. The French political elite could not understand Poland's desire to 

become a member of the European Union. In exchange for a deliberate, successful 

policy of the Polish government, the official Paris offered financial assistance and 
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new “European integration initiatives” that kept the countries of Central and Eastern 

Europe in a state of “European integration uncertainty”. 

The thesis presents an ambivalent attitude of France towards the European 

integration intentions of Poland, which directly depended on the national interest of 

the French, formed by General Charles de Gaulle. Each French president, including 

F. Mitterrand and J. Chirac, aimed at building a “French garden”, “French Europe” 

with a strong army in the bosom of NATO, where Voltaire's language will become 

international, like English, where the euro will be the equivalent of the dollar, and the 

International Organization of la Francophonie will become more attractive than the 

British Commonwealth. The research work points out that the actions of the French 

government are based on Europeanism, protectionism, a desire to form a strong 

Franco-German tandem, along with the need to carry a security dialogue with Russia, 

which helps to balance individual leadership of the United States in the world. With a 

view to delaying the EU's eastern enlargement, the official Paris proposed the idea of 

creating a Common European Confederation, “Balladur Plan”, “Copenhagen 

criteria”, the idea of “three circles of Europe”, and a “solid core”. France preferred 

“deepening to enlargement” which meant deep institutional changes, a review of the 

decision-making method, redistribution of quotas in the EU. The door of Poland to 

the EU was opened by the Amsterdam summit in 1997. 

In order to achieve the strategic objectives Poland took an active part in the 

work of the Weimar Triangle and the Visegrad Group. The Weimar Triangle was the 

collaboration of France, Germany and Poland which began in 1991. Participating in 

the forum, each country, besides the general ones, was guided by individual goals and 

motivation. For Poland such cooperation generally contributed to the achievement of 

the goal. Asymmetry was observed in the work of the forum as the countries which 

participated in it had different geopolitical levers of influence. 

Participation of the country in the work of the Visegrad Group contributed to the 

realization of security tasks, which consisted in the withdrawal from the security area 

of Russia and the entry into NATO’s “safety umbrella”. The thesis highlights the 
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significance of London, Roman declaration of NATO summits, the program 

“Partnership for Peace”, Euro-Atlantic Partnership Council. Poland aimed to delay 

the US military presence in Europe. The United States and Russia came clean about 

the security issues creating opportunities for inviting the countries of Visegrad group 

to negotiate with NATO that took place at the Madrid summit in 1997. After Poland 

fulfilled its “minimal commitment”, the country reached its strategic goal in March 

1999: it became a member of the North Atlantic Alliance, which turned into a 

military-political alliance. 

It was concluded that due to joining NATO Poland joined all the anti-terrorist 

wars of the White House, and the war in Iraq caused serious misunderstanding 

between Poland and France. After the eastern enlargement of the North Atlantic 

Alliance, Poland, the Czech Republic and Hungary were considered to be pro-

American “New Europe”. In fact, the official Paris arranged for the countries of the 

Central and Eastern Europe to receive security guarantees from the hands of 

Europeans, that is, through their involvement in the activities of the Western 

European Union and participation in humanitarian missions, with the maintenance of 

the authoritative influence of Moscow through cooperation in the OSCE. 

In general, the results of investigation show that in the European integration 

cooperation each country was guided by its own national interest, the strategy of the 

Third Commonwealth was constant, it was not influenced by the electoral process. 

After all, Poland was a member of NATO, the EU under President O. Kwasniewski. 

The research work also proves that the door of Poland to NATO was opened by the 

Madrid summit, and the door of Poland to the EU was opened by the Amsterdam 

sammit, both of which took place after a successful dialogue between the United 

States and Russia in the spring of 1997. It is important to point out that at the time of 

the eastern enlargement of the EU the bilateral French-Polish relations were at the 

lowest point of cooperation since 1991 because of the differences in the “Iraqi 

question”. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Радикальні суспільно-політичні, геополітичні зміни в 

Центрально-Східній Європі спричинились до розпаду соціалістичного табору 

та вплинули на формування нових відносин у регіоні. З огляду на це 

актуальними стають дослідження становлення ІІІ Речі Посполитої, а зокрема 

принципів формування її закордонної політики, особливо євроінтеграційного 

напрямку. Країна за короткий період здійснила перехід від соціалізму до 

демократії, змінила свій політичний статус, отримавши членство в ЄС та 

НАТО. Саме через це вивчення політики «малих кроків» є актуальним у 

теоретичному і практичному відношеннях, що дозволяє краще осмислити 

євроінтеграційні процеси, визначити місце і роль Польщі для провідних країн 

світу, які реалізовували свої інтереси в регіоні ЦСЄ. Дослідження 

зовнішньополітичних підходів Франції, Німеччини, США, Росії стосовно 

Польщі дає можливість сформулювати певні рекомендації для української 

євроатлантичної політики.  

Вивчаючи перебіг інтеграційного процесу, треба зазначити, що після 

Другої світової війни для нього склались відповідні політичні та економічні 

передумови. Спочатку про таку потребу говорили інтелектуали, а потім її 

підхопили політики. Загалом «батьками інтеграції» справедливо вважають 

Р. Шумана, Ж. Монне, Ш. де Голля, К. Аденауера. Вони бачили інтеграцію як 

специфічне визначення, у якому інституції прагнуть отримати владу над 

державою при умові збереження її християнського характеру. 

Моторами, рушіями європейської інтеграції прийнято вважати Францію і 

Німеччину. Кожна країна-учасник намагається отримати максимум бонусів, 

виходячи зі свого національного інтересу. Наприклад, Франція ставиться до 

інтеграції інструментально та розбудовує свою велич. Німеччина, відчуваючи 

провину за дві війни, намагається фінансово завуалювати сильну політичну 

позицію. Польща ставила за мету досягти найвищої форми участі в 

інтеграційному процесі – політичної, котра полягала у формуванні якісного 

життя громадян, спорудженні «економічної та безпекової парасолі». Отримання 
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членства Польщею в ЄС, з одного боку, було матеріальним, духовним та 

цивілізаційним авансом, а з іншого – несло загрозу національній державі. 

На характер польсько-французьких стосунків протягом 1993–2004 років 

впливали кілька вагомих проблем. Франція не сприймала Польщу як рівного 

собі партнера. Її союзником у глобальній політиці була Росія, країни разом 

намагаються протистояти одноосібному лідерству США. Польща ж прагнула 

увійти під американську «парасолю безпеки», кидаючи цим виклик Росії та 

знеохочуючи Францію до поглиблення співпраці. Офіційна Варшава 

переконувала, що необхідною умовою євроінтеграції є присутність США в 

регіоні ЦСЄ.  

Річ Посполита – найбільший за кількістю населення та територією 

західний сусід нашої держави. За своїм географічним розташуванням та 

історичною традицією країна є помостом між Сходом і Заходом. Саме тому 

вивчення її інтеграційного досвіду на прикладі польсько-французьких взаємин 

дає можливість звернути увагу на ряд ключових моментів, котрі слід брати до 

уваги і українським політикам. Також дослідження російського чинника може 

допомогти краще зрозуміти стратегічні завдання та усунути перепони на шляху 

нашої держави до Європи. Дослідження закордонної політики Польщі 

допомагає проаналізувати євроінтеграційний процес, примушує задуматись над 

проблемою пошуку союзників. Стосунки сусіда України з V Республікою, що 

вважається «серцем ЄС», повинно спонукати дипломатів, істориків, юристів, 

політиків до вироблення реальної стратегічної моделі напрямків закордонної 

політики стосовно Західної Європи. 

Не зважаючи на те, що проблеми, пов’язані з євроінтеграційною політикою 

Польщі, привертали до себе увагу багатьох зарубіжних і вітчизняних 

дослідників, вести мову про наявність комплексного дослідження на прикладі 

становлення польсько-французьких взаємин ми не можемо. Наукова 

актуальність теми зумовлена недостатнім вивченням її українськими 

науковцями,  що вимагає подальшого цілісного, об’єктивного дослідження. 
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Зважаючи на сучасний практичний досвід, ця робота покликана певною мірою 

заповнити зазначену прогалину в українській історичній науці. 

      Окрім того, в останні десятиліття історики пострадянських країн частіше 

звертаються до тем, котрі об’єднані порівняно новими для історії поняттями 

«євроінтеграційна політика» та «євроатлантична політика». Таким чином, 

актуальність розгляду євроінтеграційної проблематики зумовлена як потребою 

більш глибокого наукового вивчення слабко досліджених сюжетів, так і 

наявністю запиту з боку суспільства. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана на кафедрі всесвітньої історії Факультету історії, 

політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника і є складовою кафедральної теми 

«Центрально-Східна Європа: етнополітичні процеси, соціальні трансформації, 

міжнародні відносини». Номер державної реєстрації 0112U003030.  

       Мета роботи полягає в комплексному вивченні становлення та розвитку 

польсько-французьких відносин у контексті набуття Польщею членства в ЄС. 

Для досягнення поставленої мети було передбачено розв’язання таких 

дослідницьких завдань: 

- висвітлити чинники, що зумовили характер і перебіг трансформаційних 

процесів у ПНР та переорієнтацію в закордонній політиці; 

- охарактеризувати політику «малих кроків» Речі Посполитої до ЄС у 

контексті євроінтеграційної політики країни; 

- проаналізувати «євроінтеграційні ініціативи» Єлисейського палацу до 

набуття Польщею членства в НАТО; 

- з’ясувати значення «Веймарського трикутника» у закордонній політиці 

країни, показати динаміку впливу на «веймарський діалог» польсько-

американських взаємин; 

- прослідкувати участь Польщі в діяльності Західноєвропейського Союзу 

до та після отримання членства в НАТО; 
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- розкрити послідовність розбудови Польщею своєї «парасолі безпеки» до і 

після набуття членства в Північноатлантичному Альянсі; 

- охарактеризувати суть французької ідеї «поглиблення перед 

розширенням» після набуття Польщею членства в НАТО; 

- визначити основні етапи польсько-французьких взаємин. 

       Об’єктом дослідження є міждержавні відносини Речі Посполитої та П’ятої 

 Французької Республіки в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. 

       Предметом дослідження є співробітництво Польщі та Франції  у галузі 

євроінтеграції. 

Хронологічні рамки охоплюють період від 1993 року до травня 2004 рр. 

Нижня межа відповідає «Копенгагенським критеріям» та зародженню ідеї 

програми «Партнерство заради миру», які були адресовані країнам ЦСЄ та 

являли собою перший етап становлення офіційних відносин Польщі з ЄС та 

НАТО. Слід зазначити, що авторка дещо виходить за вказані рамки та 

торкається умов зародження суспільно-політичного руху «Солідарність», 

геополітичних змін у регіоні ЦСЄ в 1989 році, проведення «круглого столу» у 

Польщі, парламентських та президентських виборів, початку 

трансформаційних перетвореннь в суспільстві, що спричинились до 

відродження незалежної держави – Речі Посполитої, її включення в систему 

міжнародних відносин. Водночас продемонстровано налагодження, розвиток  

дипломатичних стосунків із V Республікою. Верхня межа обумовлює вступ 

Речі Посполитої до ЄС, що піднесло міжнародний ранг країни в регіоні ЦСЄ та 

сприяло включенню до «гри в одній команді ЄС». Разом із тим, в окремих 

випадках має місце й певний вихід за межі зазначених хронологічних рамок, 

зумовлений прагненням авторки показати подальший розвиток безпекових 

аспектів у закордонній політиці Польщі після отримання членства в ЄС. 

Територіальні рамки дослідження окреслені межами сучасної території 

Польщі та Франції протягом 1993–2004 років. 

Методологія дослідження. В основу дисертаційного дослідження 

покладено принципи історизму, об’єктивності й цілісного підходу, критичного 



18 

осмислення джерел і наукової літератури. Пошук та опрацювання архівних 

матеріалів проводилося із застосуванням методу наукової евристики, 

класифікації та критики джерел.  

У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні 

історичні методи. Застосування аналізу і синтезу, індукції і дедукції дозволило 

встановити геополітичне тло, на фоні якого відбувались трансформаційні 

процеси в регіоні ЦСЄ. З числа методів історичного дослідження використано 

діахронний метод, що дав можливість встановити періодизацію. Застосування 

порівняльного методу дозволило з’ясувати особливості в напрямках 

закордонної політики Польщі та Франції, порівняти політику «малих кроків» до 

західноєвропейських структур. За допомогою історико-генетичного методу 

виявлено співвідношення внутрішних та зовнішних чинників, що спричинились 

до вибору офіційною Варшавою певних ролей у політиці євроатлантизму. З 

числа міждисциплінарних методів застосовано структурно-функціональний, що 

дозволило розглянути об’єкт дослідження з усіма його основними рисами як 

єдине ціле. На прикладі євроінтеграції автор зуміла виокремити основні 

структурні елементи  та проаналізувати зв'язок між ними. 

Дисертаційне дослідження побудоване на основі проблемно-

хронологічного підходу, який дозволив структурувати роботу, показати 

еволюцію стосунків між Польщею і Францією. 

Наукова новизна одержаних результатів випливає з того, що дисертація є 

однією з перших в українській історіографії спеціальних робіт, присвячених 

комплексному вивченню історії польсько-французьких євроінтеграційних 

стосунків протягом 1993–2004 років. У межах здійсненого дослідження 

одержано результати, що мають наукову новизну і конкретизуються через такі 

положення. 

Вперше: 

- проаналізовано «євроінтеграційні пропозиції» V Республіки стосовно 

країн-кандидатів ЦСЄ та їх значення на польському шляху «повернення до 

Європи»; 
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- введено у вітчизняний науковий обіг значну кількість іноземних джерел, 

поточні матеріали польської і французької преси («Le Monde», 

«Rzeczpospolita», «Gazeta Wyborcza»), праці авторитетних зарубіжних 

дослідників; 

- комплексно досліджено польську закордонну політику стосовно ЄС та 

НАТО в розрізі польсько-французьких відносин протягом 1993–2004 років; 

- на основі вивчення нових джерел запропоновано власне бачення 

польської та французької безпекової політики. 

Уточнено: 

- періодизацію польсько-французьких взаємин, яка дозволяє краще 

зрозуміти причини і наслідки, виявити основні тенденції розвитку цих 

відносин. 

Набули подальшого розвитку: 

- окремі положення щодо східного вектору закордонної політики ЄС; 

- наукові оцінки щодо окремих аспектів безпекового чинника в регіоні 

ЦСЄ після східного розширення НАТО. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали і висновки 

дисертаційного дослідження можуть бути використані в різних напрямках: 

науково-дослідницькому  (при підготовці фундаментальних праць із всесвітньої 

історії, написанні підручників, навчально-методичних посібників); 

навчальному (у процесі розробки і викладанні нормативних курсів за вибором 

для студентів гуманітарних спеціальностей). Використана джерельна база, 

практичні рекомендації та висновки можуть бути застосовані для створення 

навчальних програм з історії ЦСЄ, східної (європейської) політики Франції, 

історії європейської інтеграції, міжнародних відносин, країнознавства. Основні 

положення і дослідницькі результати авторки можуть бути використані МЗС 

України, а також іншими державними установами, діяльність котрих пов’язана 

із зовнішньою політикою та євроінтеграційним процесом. 

Апробація одержаних результатів. Основні положення і висновки 

дисертаційного дослідження обговорювались на засіданнях кафедри всесвітньої 
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історії Факультету історії, політології та міжнародних відносин 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Результати 

дослідження були оприлюднені на міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференціях: V українсько-польській зустрічі (м. Яремче, 21-23 вересня 

2012 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Комунікація та 

дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства» 

(м. Чернівці, 24 квітня 2015 р.); Міжнародному науковому симпозіумі «Роль 

особистості в історії» (м. Миколаїв, 3-6 червня 2015 р.).  

Особистий внесок автора. Всі публікації підготовлені автором особисто. 

       Публікації. Основні теоретичні й практичні положення знайшли 

відображення в 9 публікаціях: шести статях у наукових фахових виданнях 

України, двох – у зарубіжному виданнi, включеному до міжнародних 

наукометричних баз даних, та у тезах статті в збірнику матеріалів наукової 

конференції. 

      Структура роботи. Дисертаційне дослідження побудоване за проблемно-

хронологічним принципом та складається зі вступу, чотирьох розділів, 

поділених на 12 підрозділів, висновків, списку використаних джерел (1024). 

Загальний обсяг роботи – 275 сторінок, із них 182 сторінки основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛА, ТЕОРЕТИКО-

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Стан наукової розробки теми 

Холодна війна привела до поділу Європи на два ворожі блоки держав, 

унаслідок чого по західний бік виникло НАТО, ЗЄС, Європейська Економічна 

Спільнота (ЄЕС), а по східний – РЕВ та ОВД. Саме цим питанням багато уваги 

приділено у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Вважаємо за доцільне для 

аналізу історіографії використати принцип проблемно-географічної 

принадежності авторів. Наукову літературу з досліджуваної теми, з огляду на 

проблематику, умовно можна поділити на три групи: праці теоретично-

узагальнюючого характеру, які розкривають євроінтеграційні процеси; 

дослідження, котрі присвячені «євроінтеграційним ініціативам» Франції 

стосовно регіону ЦСЄ, та праці, які стосуються безпекової проблематики. 

Серед вітчизняних праць першої групи, насамперед, на увагу заслуговують 

праці О. Сича та А. Мінаєва [1009, с. 28], загальну динаміку змін у регіоні ЦСЄ 

добре висвітлено істориками Л. Зашкільняком, П. Федорчаком, В. Яровим. 

Серез узагальнюючих досліджень можна відзначити теж видання Т. Орлової, 

які стосуються геополітичних, трансформаційних, релігійних проблем 

сучасного світу. Стосовно європейської цивілізації, дослідниця наголошує, що 

її риси сформувались у трикутнику Париж - Рим - Барселона і політичним 

корінням сягають в імперію Карла Великого [1006, с. 244], а сама 

наднаціональна економічна організація ЄС покликана врівноважувати 

домінування США у світі [1007, с. 229]. Інтеграцію як окремий суспільний 

процес, його філософію досліджувала О. Шаповалова [726, с. 8]. Інструменти у 

східній політиці ЄС досліджувала О. Звягіна, яка прийшла до висновку, що 

Франція і Німеччина, залучивши Польщу до діалогу в рамках ВТ, отримали 

можливість здійснювати «м’який контроль» над її зовнішньою політикою [674, 

с. 254]. 

У вітчизняній науці багато уваги приділено історії виникнення, структурі 

ЄС. В останні роки появились окремі праці, котрі присвячені польському шляху 
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до цієї організації. Серед них можна згадати про історика А. Лизогуба, корий 

прийшов до висновку, що складність переговорного процесу Польщі з ЄС, 

осболиво на останньому етапі, пояснюється її демографічною складовою, яка 

викликала побоювання великих держав, що використовували левову участку 

дотацій з бюджету ЄС [690, с. 7]. В. Ложечкін слушно зауважує, що 

перспектива європейської інтеграції для окремо взятої країни можлива лишень 

за умови проведення якісних внутрішніх реформ, націлених на розбудову 

демократії, ринкової економіки, ефективної соціальної моделі [1019, с. 13].  

Дослідниця Чорна Н. на прикладі Польщі доводить, що демократична 

революція, прихід до влади політиків нової формації сприяли поступу та 

ліквідації пережитків комуністичної системи [1023, с. 8]. Вивчення польського 

досвіду, на думку С. Бочарова, дає можливість зрозуміти ряд ключових 

євроінтеграційних моментів у внутрішній політиці країни, особливо хід 

модернізації у відповідності до вимог ЄС [666, с. 50]. Цікавий підхід до 

розуміння демократії з боку ЄС має Моцок В., який вважає, що єдною точкою 

відліку можна розглядати «копенгагенські критерії», адресовані країнам ЦСЄ 

[701, с. 78].  

Прикладом розробки євроінтеграційного шляху для України можуть 

служити праці авторитетної української дослідниці Л. Стрільчук, яка вказує, що 

євроінтеграція є якісно новим етапом в закордонній політиці Польщі, що в 

такий спосіб країна спричинилася до активізації східного вектора політики ЄС, 

НАТО, а агресія РФ щодо України сприяє ще більшому пожвавленню відносин 

[719, с. 148]. 

Слід відмітити, що в українській історичній науці відсутні праці, 

присвячені французько-польським відносинам на тлі інтеграції Польщі до ЄС 

та НАТО. Існують окремі дослідження стосовно польської та французької 

закордонної, безпекової  політики. Вітчизняна дослідниця Н. Андріянова,  

досліджуючи безпекову політику РП, зазначає, що вступ до НАТО, при якому 

не погіршились стосунки з РФ, став одною з найважливіших подій в історії 

країни, вимагав пристосуванню національної стратегії до умов колективної 
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безпеки [660, с. 439]. Вивчаючи оборонну політику Франції, В. Кравченко 

виділяє п’ять історичних елементів, котрі впливають на її формування: 

стосунки з Німеччиною, імперський спадок, взаємини нації та армії, зрадливі 

союзники, військові технології [687, с. 174]. З цього приводу дослідник 

зазначає, що V Республіка займає особливе становище в Європі, оскільки 

зуміла підкорити європейські інтереси своїм національним, що яскраво 

читається на прикладі економічної та безпекової політики країни. Вчений 

прийшов до висновку, що «Білі книги» від 1994 та 2008 рр. стали 

переосмисленням, свідченням інтелектуальної зрілості та адаптації оборонної і 

безпекової політики країни до постбіполярної ситуації [1018, с. 11].  

Дослідниця французької проблематики О. Мітрофіанова піднімає питання 

політичного курсу країни за президентства соціаліста Ф. Міттерана та 

неоголліста Ж. Ширака, ставлення Єлисейського палацу до євроінтеграційних 

намірів Польщі, України, але при врахуванні голосу Москви. Відомо, що 

позиції Франції та Росії щодо моделі світооблаштування значною мірою 

збігаються. Українська дослідниця також порівнює безпекову глобальну і 

регіональну політику Франції стосовно США, особливо на прикладі східного 

розширення НАТО. Можна погодитись із тим, що V Республіка не спроможна 

окремо керувати глобальною світовою політикою, а тому зосередила зусилля на 

пропаганді ідеї створення Європи як могутнього центру з розрахунком посісти 

в ньому особливе місце [999, с. 10].  

Не можна не погодитись із Погорською І., яка висловлює думку, що саме 

Франція мала великий вплив на питання «східного розширення» ЄС [1021, с. 1]. 

Стосовно французької інтеграційної політики О. Іваницька зазначає, що 

Маастрихтський трактат обмежував суверенітет країни, яка віддавала перевагу 

конфедерації, а також безпековій співпраці з Росією і Німеччиною з метою 

протистояння гегемонії США [1003, с. 404]. В. Газін, С. Копилов стверджують, 

що V Республіка проводить незалежну зовнішню політику, що дало можливість 

відійти на певну відстань від атлантичної солідарності, котра компенсувалась 
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сильної європейською та азійською політикою, примиренням з Німеччиною, 

створенням власних ядерних сил [1001, с. 421]. 

На думку авторитетного українського дослідника В. Манжоли, 

Єлисейський палац є гарантом європейської безпеки саме через володіння 

ядерною зброєю, так як британську можна розглядати продовженням 

американської [696, с. 19]. Автор вперше у вітчизняній науці розкрив переваги 

Франції в розбудові безпекового простору після геополітичних змін у 1991 р.  

Також варто згадати і про дослідження І. Каспрук та О. Сагайдак щодо 

даної проблематики. Можна погодитись із твердженнями, що французька 

підтримка Польщі мала більше декларативний характер, адже спостерігається 

диспропорція між глобальним гравцем та країною, котра мала певні амбіції на 

лідерство тільки в регіоні ЦСЄ [682, с. 79]. Вчені слушно називають ці 

стосунки поперемінно успішними, хоч Польща отримала в такий спосіб змогу 

впливати на політику ЄС стосовно сусідів. Форсування Польщею безпекових 

проблем привело до того, що країна брала участь у всіх антитерористичних 

кампаніях США, що спричинилось, на думку І. Яковлєвої, до конфліктів та 

поділу в Європі на «Стару» і «Нову» [1024, с. 10]. 

У російській історіографії існує багато праць, які присвячені політиці 

Франції та Польщі. Наприклад, О. Майорова зазначає, що з крахом комунізму 

Польща змогла докорінно змінити свою стратегічну орієнтацію, котра в першу 

чергу вимірювалась економічними інтересами [694, с. 31]. З дослідницею 

можна погодитись і в тому, що умовою успішної політики атлантизму було 

встановлення добросусідських відносин з РФ. Дослідник Н. Бухарин прийшов 

до висновку, що до вступу Польщі в ЄС у Брюсселі ніхто не задумувався над 

загальною зовнішньою політикою стосовно окремих країн Східної Європи. 

Саме під впливом Польщі відбувся перегляд окремих підходів [667, с. 73]. 

Також зазначає, що вступ країни в НАТО суперечив російським інтересам, а 

шлях країни до ЄС нормалізував стосунки двох держав, де на перший план 

вийшли економічні інтереси.  
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Не можна не погодитись із твердженнями А. Мальгіна про те, що період до 

моменту вступу в ЄС проходив під знаком «повернення до Європи», яке 

становило суть державної ідентичності [695, с. 8]. Саме прозахідний вектор в 

закордонній політиці сформували Т. Мазовецький, К. Скубішевський, який, на 

думку О. Михалева, став можливий завдяки еволюції міжнародного 

середовища [698, с. 51]. Дослідник теж зазначає, що цей курс був адекватним та 

відповідав ключовому національному інтересу та що із вступом до НАТО 

Польща стала позиціонувати себе в якості одного з найближчих союзників 

США, що не було на руку Франції.  

Проблему формування закордонної політики V Республіки першою в 

російській історіографії комплексно розглянула Є. Обичкіна. Дослідниця багато 

уваги приділяла американо-французьким стосункам, посилаючись на вихідні 

дотичні інтереси цих держав у регіоні ЦСЄ [712, с. 265], зазначила, що в основі 

французької національної ідеї є поняття «величі» [711, с. 67]. Також варто 

згадати М. Титову, яка багато статей присвятила саме «веймарській співпраці» 

та підкреслює, що в основі добрих взаємин Польщі і Франції, які ніколи між 

собою не воювали, лежить династична угода, коли Людовік XV одружився з 

дочкою польського короля С. Лещинського. Основним мотивом участі у ВТ 

була реакція на німецьку позицію щодо Польщі [722, с. 96] та потреба 

встановлення корисного виду кооперації, міжрегіональної співпраці в регіоні 

ЦСЄ. Питанням «нового атлантизму», миротворчості та французько-російських 

стосунків займалась російська дослідниця К. Зуева, яка слушно зазначала, що в 

основі французько-російського співробітництва в регіоні ЦСЄ лежить безпека 

[676, с. 24]. Треба відмітити, що попри високий рівень наукового аналізу, в 

російській історіографії присутня категорична оцінка «східного розширення» 

НАТО і ЄС. 

Серед американських досліджень існує чимало праць, які присвячені 

регіону ЦСЄ. Серед них варто згадати про Ф. Фукуяму, який прийшов до 

висновку, що з розпадом СРСР почалась доба всеохоплюючої перемоги 

ліберальної демократії, тон якій задають США [792, с. 9]. Такому твердженню 
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не суперечать висновки З. Бжезінського. Вчений зазначав, що через 

трансатлантичне партнерство, яке стане американським плацдармом у Європі, 

остання буде виконувати роль трампліну для втілення у Євразії міжнародного 

демократичного ладу в дусі співпраці [757, с. 86]. Політолог стверджував, що 

політична єдність та безпека Європи нероздільні, об’єднана Європа неможлива 

без спільної з Америкою домовленості про безпеку, тому держави, котрі 

розпочнуть переговори про вступ до ЄС, автоматично вважаються такими, які 

отримали протекцію НАТО. Вважаємо, що приклад Польщі якраз є яскравим 

свідченням цих думок.  

Дослідник Т. Снайдер зазначає, що неабияке значення для Польщі мала 

постать політика К. Скубіщевського, для якого цінністю були право та держава 

з орієнтацією на майбутнє [718, с. 239]. Вчений підкреслює професійність у 

підборі фахівців, а також зазначає, що саме при цьому міністрі закордонних 

справ «східну політику» стали розділяти на роботу з Москвою та сусідами, що 

було запорукою успіхів на євроатлантичному шляху. 

Новий погляд на ЄС, визначення його геополітичної ролі після східного 

розширення спробував охарактеризувати Я. Зеленка, який переконує, що ЄС 

являє собою неосередньовічну модель імперії. Вказує, що ЄС проводить 

політику «м’якої сили», у стосунках центру і периферії відчувається асиметрія. 

Політика ЄС до ЦСЄ формувалась випадково з врахуванням локальних 

інтересів [986, с. 34, 77]. Німецькі дослідники Ф. Шліммельффєннінг та 

Х. Шольц, аналізуючи євроінтеграційну співпрацю, прийшли до висновку, що 

рівень демократизації в країнах ЦСЄ залежав від «політики стимулів» з боку 

самого ЄС [932, с. 445]. 

У французькій історіографії країнам ЦСЄ приділяється менше уваги, ніж 

Росії. Ф. Туаль, обґрунтовуючи претензії на світове лідерство, вказував, що 

Франція не виступала адвокатом Польщі в її євроінтеграційних намірах, тому 

що остання легковажно ставилась до вимог ЄС [958, с. 65].  

Серед французьких дослідників цієї проблематики слід відмітити 

Ж. Ромера, Т. Шрайбера, які займались вивченням закордонної політики 
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Франції стосовно країн ЦСЄ, наголошуючи, що для Парижу дуже важливо було 

запропонувати фінансову допомогу у вигляді Програми реконструкції та 

економічної допомоги (ФАРЕ) та Спеціальної передвступної програми для 

розвитку села (СПАРД) [922, с. 921]. Французький науковець Ж. Дюмон 

ставить питання про те, що таке ЄС, які він має границі. Цікаво, що для нього 

слово «Європа» означає множину таких понять, як Рада Європи, НАТО, ЄС, 

зона Шенген та зона євро [783, с. 14].  

Ґрунтовними щодо вивчення закордонної політики є праці М. Вайса, який 

вивчав політику президентів V Республіки, ідею голлізму і на скільки вона була 

протяжною в часі, а також формувала національний інтерес [966, с. 59].   

Питання ролі ЗЄС в світовій архітектурі безпеки вивчав П. Боніфас [747, с. 17], 

який обґрунтовував альтернативні шляхи «безпекових пропозицій» для Польщі 

без розширення НАТО на Схід з точки зору Єлисейського палацу.  

Співвідношенням сил, «кошиком пропозицій» Західної Європи для країн-

кандидатів до двох безпекових організацій НАТО та ЗЄС займався 

французький дослідник Ф. Бозо, який наголошував, що Польща віддавала 

перевагу безпековій співпраці з США [754, с. 13]. Вчений також наголошував, 

що в основі політики країни лежить голліська модель світобачення, яка весь час 

пристосовується до новітніх викликів [753, с. 215]. 

Серед польських учених, які займались французькою проблематикою, 

треба згадати про М. Лакомого, котрий звернув увагу на французькі концепції 

безпекового світопорядку та місце США в закордонній політиці Парижу [858, с. 

73]. Окремо слід виділити праці К. Томашевського, який зазначає, що Франція 

для Польщі є важливою не тільки з погляду євроінтеграції. Це країна, яка дала 

притулок польським політичним емігрантам, де діяв публіцист Є. Гедройц, де 

розвивалась польська культура [962, с. 128]. Польська дослідниця 

К. Хельнарська прийшла до висновку, що V Республіка в закордонній політиці 

керується настановами Ш. де Голя, які становлять фундамент її національного 

інтересу, де метою є розбудувати «велику Францію». Польща, що сприймалась 

певний час як нестабільна держава, займає другорядне місце в політиці країни 
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[812, с. 112]. На відміну від Франції, на думку Р. Зємби, у Польщі протягом 

1989–1992 рр. відбулось переосмислення напрямків у закордонній політиці з 

акцентом на євроатлантизмі, тобто прозахідний напрям став основним, який 

гарантував якість життя та безпеку  [989, с. 19]. 

Дослідник А. Шептицький, розглядаючи історію Франції, прийшов до 

висновку, що в основі закордонної політики V Республіки лежить голлізм з 

чіткою орієнтацією на європейську площину [948, с. 15]. А. Суліковський 

стверджує, що саме Франція є представником сильної і незалежної від США 

Європи, об’єднавчим каменем якої можуть слугувати ідеї Ж. Моне та 

Р. Шумана [945, с. 303]. Франція – це країна, де вперше в Європі з’явився 

демократично-республіканський устрій. Проте щодо інших народів, як зазначає 

Я. Башкевич, у її політиці можна виділити і негативні моменти, такі як 

елітаризм, бюрократизм, брак розуміння локальних проблем [735, с. 199]. 

Яскравим прикладом цього може слугувати небажання президента 

Ф. Міттерана бачити зміни в Європі після 1989 року. Саме при правлінні 

неоголліста Ж. Ширака, на думку історика Є. Красуського, у Польщі появився 

реальний шанс на входження до ЄС і НАТО [844, с. 375].  

Серед досліджень польських учених належне місце треба відвести працям 

С. Пазимєша, який вважає, що ініціатором інтеграційних процесів у Європі 

виступає Франція, якій належить авторство ідеї «поглиблення перед 

розширенням», що означало внутрішні реформи, економічний та валютний 

союз [902, с. 204]. Саме «східне розширення», на думку дослідника, стало 

великим політичним шансом для об’єднаної Європи, яке принесло стабільність 

та економічний поступ [908, с. 45]. 

У польській історіографії існують численні праці, котрі присвячені власне 

геополітичним змінам у регіоні ЦСЄ, суспільній трансформації, закордонній 

політиці країни. Політолог Є. Вятр прийшов до висновку, що в Польщі вихід із 

комуністичної системи відбувся завдяки сильній політичній опозиції та через 

реформи, які відбулись у результаті «круглого столу» [972, с. 71]. На думку 

Є. Хользера, феноменом опозиційної «Солідарності» стала її еволюція від 
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суспільного руху до політичного, що мало колосальний вплив на зміни в 

посткомуністичній Польщі [816, с. 430].  

Польська держава лежить у регіоні, який зазнав багато несправедливості в 

певні історичні епохи з боку сильніших сусідів. Тому, як стверджує Р. Кузняр, 

найголовнішим козирем у руках уряду повинна стати добре продумана 

закордонна політика, завданням котрої, у випадку ІІІ РП, було якнайшвидше 

наздогнати упущене [855, с. 8]. Цьому слугували зміни в регіоні ЦСЄ 1989 р., 

що призвели до відродження суверенності держави, набуттю правосуб’єктності 

в європейській геополітиці.  

Польща цивілізаційно належить до західного світу, проте, як вважає 

А. Конюшевський, географія кожен раз доводить, що в цій частині Європи 

кожен раз слід боротись за суверенність [837, с. 16]. Саме тому для реалізації 

національного інтересу уряду ІІІ РП треба відмовитись від прометеїзму та 

антиросійської політики і шукати в Європі реальних союзників із спільними 

інтересами. Можна погодитись із П. Грудзінським, що найкращим козирем для 

Польщі є роль посередника в діалозі між Європою і Росією, між Європою та 

США [806, с. 12]. Як показує досвід така політична роль добре оплачується, що 

можна спостерігати на прикладі польської євроінтеграційної політики.  

Слід зазначити, що в польській історіографії багато праць присвячено 

Веймарському трикутнику та ЗЄС. Найавторитетнішим дослідником ВТ у 

Польщі вважається Б. Кошель, який прийшов до висновку, що участь країни в 

ньому стала додатковим євроінтеграційним бонусом, політичним жестом у 

підтримці посткомуністичної Польщі [842, с. 16]. Євроінтеграційна політика 

Польщі була тісно переплетена з безпековою. Так, Т. Отловський зазначає, що 

уряд країни більше віддавав перевагу співпраці з НАТО, аніж з ЗЄС, який дещо 

дублював функції Північноатлантичного Альянсу [883, с. 111]. 

Польське бачення безпекової проблематики, шлях і участь країни в НАТО 

дуже добре розкривають Р. Зємба, Р. Кузняр, С. Пазимєш, Я. Стефанович, 

А. Войтащик, К. Язвінський, Е. Галіжак, М. Табор, Ю. Кукулка, 

П. Турчинський, Я. Качмарек. Варто окремо згадати про Т. Лось-Новак, яка 
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зазначає, що інтереси держави є тією рушійною силою, що спонукає до дій, 

саме через призму інтересу уряд формулює мету і завдання в закордонній 

політиці [928, с. 48]. 

 Порівняльну характеристику стосунків Польщі з безпековими 

організаціями подає Т. Отловський, який переконує, що швидкій інтеграції 

країни з НАТО сприяла саме доброзичлива і послідовна політика Вашингтону 

[883, с. 34]. Польський дослідник А. Крекунович вказує, що адвокатами ІІІ РП 

на її безпековому шляху були США та Німеччина, а в позиції Франції настала 

«відлига» з приходом до влади президента Ж. Ширака [846, с. 229]. Питання 

еволюції європейської безпеки добре висвітлено В. Мультаном, котрий звертає 

увагу на те, що ставлення V Республіки до ЦСЄ залежить від її стосунків з 

Німеччиною, США, Росією [876, с. 89]. 

Окрім монографій, збірників авторка використовувала сучасні аналітичні 

статті в авторитетних періодичних виданнях: «Політика і час», «Politique 

étrangère», «Relations Internationales et Stratégiques - Rocznik Polskiej Polityki 

Zagranicznej», «Przegląd Środkowoeuropejski», «Przegląd Zachodni», «Polityka», 

«Polski Przegląd Dyplomatyczny», «Rocznik Strategiczny», «Sprawy 

Międzynarodowe», де виходять у світ статті політологів, аналітиків, дипломатів, 

політиків, аналіз котрих дозволяє оцінити повноту «дипломатичної кухні» 

зсередини.  

Отже, в основу нашого дослідження лягло багато праць, статей зарубіжних 

і українських дослідників, присвячених питанням закордонної, безпекової 

політики Франції і Польщі, веймарському діалогу, виборчому процесу обох 

країн. Також в українській історіографії існує чимало праць, присвячених 

«східному розширенню» та діяльності ЄС, НАТО. В останні роки з’явились 

окремі дослідження, котрі розкривають польський шлях до цих спільнот. Проте 

у вітчизняній історичній науці, на відміну від зарубіжної, відсутні ґрунтовні 

дослідження, присвячені польсько-французьким «євроінтеграційним 

ініціативам», які були адресовані країнам ЦСЄ, вивченню безпекових стосунків 

Польщі і Франції на фоні співпраці з НАТО, а також такі, що розкривали б 
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стосунки Речі Посполитої із ЗЄС, ВТ, ЗЄС, ЄС. Тому не випадково цим 

аспектам теми приділено значну увагу в нашому дисертаційному дослідженні. 

 

1.2. Джерельна база дослідження 

В роботі над темою дисертації використовувались окремі вітчизняні та, 

більшою мірою, зарубіжні джерела, які можна умовно поділити на такі чотири 

групи: законодавчі акти, документи вищих органів влади (архівні та 

опубліковані), політична публіцистика і аналітика, преса. 

Серед законодавчих актів, які відносимо до першої групи джерел, можна 

виділити Конституції, трактати, а також міжнародні договори, до яких 

відносимо угоди, протоколи, пакти. В роботі над темою в першу чергу брались 

до уваги Конституції. Основний Закон Франції є продовженням Декларації прав 

людини від 1789 року, де вперше наголошується на таких цінностях як свобода, 

власність, безпека, людина, громадянин, рівність [120, с. 80]. Конституція 

V Республіки від 1958 р. розширює повноваження президента та наголошує, що 

країна є світською і демократичною [55, с. 11].  

Важливим джерелом для вивчення конституційних традицій Польщі є 

збірник «System polityczny Polski współczesnej. Materiały do ćwiczeń”, де 

систематизовано матеріали починаючи від Конституції 1921 р. [946, с. 181]. 

Окрім того, слід зазначити, що період перебування країни в ОВД 

проілюстораний у збірнику під редакцією М. Надольського [68, с. 287], а 

«оксамитову революцію» 1989 р., становлення незалежної держави, особливо 

процес формування гілок державної влади, місцевого самоврядування, 

політичних партій документально представлено у збірнику К. Воловського [51, 

с. 73]. Про становлення ІІІ РП на міжнародній арені свідчать укладені трактати.  

До другої групи джерел відносимо документи вищих органів влади, 

зокрема для написання роботи важливе значення мало використання окремих 

неопублікованих матеріалів з тематичних добірок і колекцій архіву МЗС 

Польщі, а також офіційні заяви, промови та звернення президентів; звіти, 

виступи прем’єрів та міністрів закордонних справ у національних парламентах 
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країн та органах міжнародних організацій; стратегії, програми дій урядів та 

міжнародних організацій; «Білі книги» з питань оборони, національні стратегії. 

Важливим джерелом виявились промови папи Івана Павла ІІ в 

міжнародних організаціях стосовно «польського питання»; цінними для 

розуміння теми є офіційні звернення польських високопосадовців до 

міжнародних фінансових інституцій, а також сеймові заяви міністрів 

закордонних справ та прем’єрів стосовно участі країни в міжнародних 

організаціях. Обґрунтування європейського вибору країни представляє 

«Оборонна стратегія» від 1992 року [204, с. 169]. 

Детально проаналізувати закордонну політику Польщі дозволили 

Програми дій уряду, які представлялися в Сеймі прем’єрами Т. Мазовецьким, 

К. Білецьким, Я. Ольшевським, Г. Сухоцькою, В. Павляком, Ю. Олексою, 

В. Цімошевичем, Є. Бузком, Л. Міллером; а також доповіді і звіти міністрів 

закордонних справ К. Скубішевського, А. Олехівського, В. Бартошевського, 

Д. Росаті, Б. Геремка, В. Цімошевича, Д. Ротфельда. З метою співставлення 

євроінтеграційних намірів ІІІ РП та геостратегічних планів світових акторів 

нами порівнювались заяви, Програми дій представників польського уряду, 

особливо exposé міністрів закордонних справ, із виступами, промовами 

президентів, міністрів США, Франції, Німеччини в польському парламенті. 

Проаналізувати стан переговорного процесу з ЄС дали можливість 

виступи, заяви представників з питань євроінтеграції польської сторони та 

депутатів Європарламетну, представників Єврокомісії, спеціальних 

уповноважених з питань євроінтеграції. Слід зазначити, що ставлення 

французької сторони до «східного розширення» яскраво прослідковується при 

вивченні заяв, доповідей президентів, міністрів перед Національними Зборами 

та перед міжнародними інституціями.  

При написанні кандидатської дисертації до уваги брались французькі «Білі 

книги», що представляють доктрини з питань оборони і безпеки. Наприклад, у 

Білій книзі 1994 р. стверджувалось, що оборона країни має як військову, так і 

економічну складову. На підставі цієї книги у Франції було проведено 
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військову реформу 1996 р. з метою врегулювання і попередження регіональних 

конфліктів. Цікаво, що в новій Білій книзі від 2008 р., котра обґрунтовує 

європейське лідерство, додається енергетичний оборонний вимір [109, с. 81]. 

Слід сказати про те, що в 2013 р. при президенті Б. Коморовському видано 

першу «Білу книгу з питань національної безпеки Речі Посполитої», що 

присвячена питанням безпеки і стратегії, де проаналізовано оборонний 

потенціал, демографію країни, а також зазначається, що явища глобалізації, 

інтеграційний процес відносяться до суттєвих загроз для ментальності та 

культури народу. В документі обґрунтовано потребу стратегічної присутності 

США в Європі [90, с. 11]. Нами брались до уваги окремі Національні стратегії 

безпеки США, що було необхідним при вивченні питань «східного 

розширення» НАТО. 

Зрозуміти в який спосіб Польща розбудовувала свою «парасолю безпеки» 

дозволяють Стратегічні концепції та Декларації самітів Північноатлантичної 

Ради НАТО. Додатковою інформацією послужили комюніке міністрів 

закордонних справ та Програма «Партнерство заради миру». 

 В 1999 р. Польща отримала членство в НАТО, а це автоматично 

спричинилось до зміни місця і статусу країни у Західноєвропейському Союзі 

(ЗЄС). Діалог країни із ЗЄС розкриває низка таких документів: декларації, 

ухвали, комюніке Ради Міністрів, виступи генерального секретаря ЗЄС; 

виступи керівника Парламенту ЗЄС на сесіях ЗЄС, на різноманітних 

конференціях та міжнародних семінарах; директиви та рапорти парламенту 

ЗЄС; декларації польської сторони на сесіях Парламенту ЗЄС, на сесіях Ради 

Міністрів, під час семінарів та візитів до штаб-квартири організації; промови 

папи Івана Павла ІІ під час міжнародних конференцій з питань безпеки, що 

проводились під патронатом ЗЄС. 

Цікавими для нашого дослідження виявились різноманітні неофіційні 

документи. Сюди слід віднести інтерв’ю польських високопосадовців, 

розміщені в ЗМІ під час офіційних візитів до Франції, США, Росії, Німеччини, а 

також листи-звернення польських, французьких президентів до громадян у 
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справі розширення НАТО, ЄС. Нами також порівнювались інтерв’ю 

американських, французьких, польських, російських дипломатів та політологів. 

Динаміку розвитку веймарського діалогу в процесі євроінтеграції яскраво 

показують спільні заяви для преси учасників Форуму.  

В дослідженні польсько-французьких відносин брались до уваги 

публіцистичні та аналітичні джерела. Цінним джерелом польського 

походження щодо вивчення закордонної політики ІІІ Речі Посполитої періоду її 

становлення є різноманітні збірники, зокрема, присвячений міністру 

закордонних справ К. Скубішевському. Компактно зібрані інтерв’ю, статті, 

доповіді, звіти, промови, фрагменти з книг, статей видатного дипломата, 

юриста, політика, дозволяють зрозуміти мотиви діяльності уряду та вибору 

напрямку «повернення до Європи».  

Реальну оцінку стану безпеки Польщі, двосторонні стосунки країни з 

США, Францією, Великою Британією та Німеччиною добре розкрито в 

рапортах, підготовлених Польським Інститутом міжнародних справ, де 

червоною лінією підкреслюється амбівалентний підхід Єлисейського палацу 

щодо східного розширення ЄС, адже інтеграційний діалог сповільнювали 

«копенгагенські критерії» та «план Е. Балладюра» [350, с. 106]. Також 

працівниками ПІМС видавались серійні видання документів під назвою «Studia 

i materiały», які присвячені шляху Польщі, Угорщини та Чехословаччини до 

ЄС, НАТО, ЗЄС, наприклад, через роботу Вишеградської групи при підтримці 

адміністрації президента США Б. Клінтона [357, с. 15]. 

Цінними для вивчення теми є джерела, що містять експертні оцінки стану 

економічних, політичних, безпекових справ країни. Наприклад, у 2010 р. 

польські політологи Р. Зємба та Ю. Заєць здійснили спробу комплексно оцінити 

виклики і загрози для країни, а також запропонували шляхи їхнього подолання. 

Особливо звернули увагу на переваги та наслідки, котрі виникають із членства 

в міжнародних організаціях. Цікаво, що автори, виключаючи будь-які мілітарні 

загрози, рекомендували всім представникам суспільства зосередись на 

подоланні внутрішніх негараздів [360, с. 15]. 
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До третьої групи джерел нами віднесено праці політиків Р. Шумана, Ш. де 

Голля, Ф. Міттерана, К. Скубішевського, які дозволяють оцінити конкретну 

точку зору, бачення шляху розвитку держави окремим високопосадовцем. 

Вартими уваги виявились теж рапорти та експертизи польських політологів. 

У роботі над дослідженням теми нами використовувались матеріали 

вітчизняної періодики, зокрема газет «День», «Дзеркало тижня», де 

розміщувались статті стосовно виборчого процесу в Польщі та Франції.  

З іноземних видань основною джерельною базою стала польська 

консервативно-ліберальна газета «Rzeczpospolita», котра виходить шість разів 

на тиждень, де публікувались важливі заяви, виступи президента, 

представників Ради Міністрів Польщі, інтерв’ю з відомими польськими, 

французькими політиками та з американськими, німецькими польськими 

політологами, дипломатами. Надзвичайно інформативними виявились і статті 

журналістів газети щодо виборчих перегонів у Франції та Польщі, щодо 

«східного розширення» ЄС і НАТО. Особливо слід відмітити матеріали, які 

висвітлювали офіційні візити політиків, аналітичні добірки, які показували 

двосторонні польсько-французькі, польсько-американські, польсько-російські, 

польсько-німецькі відносини. В газеті дуже цікаво висвітлювались питання 

участі Польщі в «миротворчих місіях» під керівництвом США та їх вплив на 

польсько-французькі стосунки, особливо в рамках ВТ. 

Також важливим джерелом стала щоденна консервативна «Gazeta 

Wyborcza». Матеріали газети дозволяють з’ясувати передвиборчі програми 

партій, заяви, інтерв’ю прем’єрів і президентів, особливе місце відводилось 

ролі таких політичних партій, як Національного Фронту у Франції та Права і 

Справедливості у Польщі. Яскраво розкривались безпекові питання та аспекти 

в налагодженні польсько-американського партнерства, участі в 

антитерористичних операціях. Багатим на роздуми виявився матеріал щодо 

значення «Солідарності» у період трансформації суспільства, процесів 

демократизації, фінансових інструментів Заходу, які були адресовані «молодим 

демократіям» ЦСЄ в якості заохочень. Цінними виявились статті щодо 
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двосторонніх візитів вищих посадових осіб Франції, Польщі, США, Німеччини, 

Росії. Змістовним виявився матеріал щодо веймарського діалогу, 

євроінтеграційних намірів ІІІ РП, щодо польсько-французької суперечки 

навколо інституційної реформи, фермерського питання, розробки Конституції 

для Європи.  

З французьких видань основною джерельною базою дослідження стала 

щоденна ліволіберальна газета «Le Monde». Аналізуючи інтерв’ю, різноманітні 

заяви та доповіді вищих посадових осіб держави, можна звернути увагу на 

наявність ідеї голлізму в політиці та зосередженості французів на розбудові 

свого «європейського саду». Вміщені в газеті інтерв’ю з політиками, 

політологами, аналітичні спостереження журналістів дають чітке уявлення про 

напрямки закордонної і безпекової політики країни та ставлення до країн-

сусідів ЄС. Вартим уваги виявився матеріал, який висвітлює євроінтеграційні 

ініціативи президентів V Республіки Ф. Міттерана, Ж. Ширака та прем’ра 

Е. Балладюра для країн ЦСЄ. Доцільно згадати й про аналітичні статті з питань 

внутрішньої політики урядів, парламентських і президентських виборів у 

Франції та Польщі. На сторінках газети публікувались уривки передвиборчих 

програм партій, статистика виборчих перегонів. 

Отже, велике значення для дослідження нашої проблематики мало 

вивчення Конституцій ІІІ Речі Посполитої та V Республіки, «Білих книг з 

питань безпеки», стратегій розвитку держав. Треба наголосити, що заключна 

документація самітів НАТО, комюніке міністрів ЗЄС, ЄС, а також укладені 

Польщею протягом 1989–2004 рр. міжнародні договори і трактати дали змогу 

зрозуміти шлях країни до міжнародних організацій. Необхідними для 

написання роботи виявились виступи в ЗМІ президентів, прем’єрів обох країн, 

аналітичні документи та джерела публіцистичного характеру, котрі послужили 

фундаментальною базою до ґрунтовного вивчення, аналізу напрямків, цілей і 

завдань закордонної, безпекової політики обох країн. Додатковим джерелом до 

написання роботи слугували виступи папи Івана Павла ІІ в Раді Європи, його 

звернення до міжнародних фінансових інституцій, промови в польському 
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Сеймі, котрі дозволяють зрозуміти рівень і якість папського лобі в «польській 

справі повернення до Заходу». Вагомою джерельною базою щодо польської 

закордонної політики слугували сеймові звіти, доповіді міністрів закордонних 

справ та прем’єрів та інші матеріали діяльності польського парламенту. 

 

1.3. Теоретико-методологічні основи дослідження 

Теоретико-методологічну основу дисертаційного дослідження становить 

принцип історизму, особливо при вивченні, співставленні напрямків зовнішньої 

та внутрішньої політики держав, факторів, котрі їх обумовлювали. Також ми 

використовували принцип об’єктивності, особливо при вивченні безпекового 

питання в регіоні ЦСЄ, де гіперболізоване явище націоналізму, яке проявлялося 

в «історичній політиці» Польщі стосовно, наприклад, вибору міжнародних 

ролей. Не менш важливим є принцип науковості, що полягав в обґрунтуванні 

певних положень джерельними матеріалами, їх порівнянням. 

У роботі використано діалектичний принцип наукового пізнання, 

наприклад, при вивченні «оксамитової революції» в ЦСЄ, її наслідків. Цей 

принцип передбачав використання системного підходу, особливо при 

визначенні етапів розбудови Польщею своєї «безпекової та економічної 

парасолі», де відлік вівся «до» вступу в НАТО та «після» набуття членства. В 

дослідженні звернено увагу на політику «малих кроків» РП до НАТО, поетапно 

систематизовано «євроінтеграційні ініціативи» Парижу, запропоновано 

внутрішню періодизацію цих процесів. 

Варто зазначити, що в основу аналізу євроінтеграційних стосунків Польщі 

та Франції лягла теорія політичного реалізму в міжнародних відносинах 

професора Чиказького університету Г. Моргентау. Вчений наголошував, що 

політика, як і суспільство, керується об'єктивними правами, які вкорінені в 

людській натурі. Характер закордонної політики держави можна зрозуміти 

через вивчення політичних дій та їх наслідків, що дає підстави з'ясувати мету 

політиків [875, с. 22]. Дороговказом для розуміння внутрішньої і зовнішньої 

політики, у нашому випадку Польщі і Франції, є інтерес держави через 
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категорію сили, могутності, адже, кожна політика – це боротьба і демонстрація 

величі. Автор слушно підкреслює, що воля, інтелектуальні здібності діяча в 

політиці є ключем до розуміння політики.  

З метою вивчення теми нами використовувались певні методи, як способи 

пізнання дійсності, особливо емпіричний та порівняльний. Наприклад, 

емпіричний метод полягав у збиранні, систематизуванні інформації при 

висвітленні витоків євроінтеграції, виникненні веймарської співпраці, 

безпекової політики. Порівняльний метод виявився ефективним при вивченні 

інституційної реформи в ЄС, порівнянні політики «малих кроків» Польщі до 

євроатлантичних структур, їх взаємовпливів.  

Досліджуючи теоретико-методологічні основи цієї теми, слід звернути 

увагу на поняття «Центрально-Східна Європа» та до яких країн його можна 

застосовувати. Український дослідник Ю. Каганов зазначає, що регіон ЦСЄ 

може вживатися як у вузькому, так і в широкому розумінні. Наприклад, у 

вузькому розумінні цей регіон може обмежуватися 4 країнами – Польщею, 

Угорщиною, Чехією і Словаччиною, оскільки ці держави утворюють спільну 

регіональну ідентичність та об’єднані унікальною культурою, історією, 

успішними економічними реформами, а також, особливо тісними відносинами 

із Заходом [680, с. 336]. У широкому розумінні поняття ЦСЄ можна віднести до 

таких країн: Естонії, Латвії, Литви, Білорусі, України, Польщі, Чехії, 

Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови, Болгарії, Сербії та Чорногорії, 

Словенії і Хорватії, Македонії, Боснії і Герцоговини, Албанії. У першому 

вітчизняному посібнику «Історія Центрально-Східної Європи» під редакцією 

Л. Зашкільняка до цього переліку ще додається Греція та Туреччина [1004, с. 4]. 

Ці країни, з одного боку, розміщені в трикутнику між трьома морями, а з 

іншого – між західноєвропейською Німеччиною та євразійською Росією. Така 

географія, на думку американського славіста П. Вандича, сприяла породженню 

перманентних конфліктів, впливала на формування  закордонної політики 

цього регіону та пояснює його «цивілізаційну молодість», враховуючи ще й 

період більшовицької руйнації [970, с. 418].  



39 

Чесько-французький письменник М. Кундер у знаменитій статті «Трагедія 

Центральної Європи» підкреслює, що Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина 

належать до Центральної Європи, адже зв’язані з римською культурою, а 

підміна понять відбулась після 1945 р., коли ці землі стали частиною Східної 

Європи. Центральну Європу, на думку автора, не можна визначити 

політичними кордонами, а тільки спільною ситуацією «малих народів». «Малий 

народ» - це такий народ, існування якого у будь який момент можна поставити 

під сумнів, це жертва та невдаха історії [689]. Цікаво, що американський 

історик Т. Снайдер землі від Центральної Польщі по Західну Росію називає 

«кривавими», тобто тими, які найбільше відчули терор, масові вбивства, війни, 

голод, репресії, що впливає й до сьогодні на мислення людей, їхні стереотипи 

та міфи [936, с. 20]. 

Крах тоталітарного режиму в регіоні ЦСЄ принесли «оксамитові 

революції» 1989 р. У польській історіографії найбільшим досягненням мирної 

революції прийнято вважати «круглий стіл» - переговорний процес, який 

започаткував невідворотні позитивні зміни, привів до появи на карті світу 

ІІІ Речі Посполитої, яку часто порівнюють із феніксом. Патріотизм, поступ 

польської еліти в прагненні повернути втрачену велич І та ІІ Речі Посполитої 

може бути повчальним позитивним прикладом для українців, особливо в 

питанні «повернення до Заходу», що являлось одночасним прагненням увійти 

до структур НАТО і ЄС, забезпечивши наступним поколінням політичну та 

економічну безпеку [853, с. 124]. На нашу думку «повернення до Заходу» 

умовно можна назвати «євроатлантичним вибором», психологію якого можна 

аргументувати наступним чином: а) геополітичними змінами в регіоні; б) 

бажанням заповнити «вакуум безпеки», який склався через відсутність 

інституційних зв’язків у результаті розпаду РЕВ, ОВД, що означало потребу у 

фінансово-політичній допомозі зовні; в) наявністю діаспори на Заході, 

наприклад, 10-мільйонної в США та 800-тисячної у Франції; г) сповідуванням 

католицизму, що відносить країну до кола західноєвропейської цивілізації. 

Разом із цим серед польської політичної еліти поширена думка, що Польща 
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лежить на пограниччі Сходу і Заходу, а тому покликана виконувати роль 

«помосту», стати адвокатом для країн Східної Європи перед ЄС [347, с. 374]. 

Досліджуючи відносини Польщі і Франції в процесі європейської 

інтеграції, нами зверталась увага на особливості внутрішньої та зовнішньої 

політики цих держав. Загалом, під терміном «політика» польський вчений 

Ю. Кукулка розуміє діяльність окремих суспільних груп з метою утримання 

влади, впливу на життя держави [850, с. 18]. Дослідник вдається до деталізації 

та виокремлює «добру і погану політику», а також підкреслює, що внутрішня 

політика є ядром, від котрого залежить ефективність зовнішньої політики. У 

вітчизняній історіографії чинникам, які впливали на формування польської та 

французької політики приділено недостатньо уваги. Натомість польський 

політолог Р. Зємба дуже ґрунтовно підійшов до вивчення цього питання. 

Вчений для окреслення чинників, які впливають на формування закордонної 

політики, використовує поняття «детермінанти», що означає обумовлення, 

передумови, парадигми, визначники. Науковець також представляє типологію 

обумовлень, де виокремлює внутрішні та зовнішні детермінанти [995, с. 38].  

На перебіг сучасної історії країни впливають певні ідеологічні концепції 

ХХ ст., які лягли в основу історичної пам’яті народу [866, с. 261]. З цим 

погоджується польськогий публіцист Є. Гедройц зазначаючи, що Польща живе 

двома примарами – Ю. Пілсудського та Р. Дмовського [604, с. 12]. До двох 

провідних теорій континентального бачення місця і ролі польської держави в 

Європі відносяться неоягелонська і неоп’ястівська.  

Неоягелонська концепція характеризується антиросійською 

спрямованістю, східним напрямком ведення політичної і економічно-

культурної, релігійної експансії. В рамках концепції виділяються доктрини 

міжмор’я та прометеїзму. Прометеїзм (prometeizm) – політичний проект, який 

практично втілився в міжвоєнний період Ю. Пілсудським. Переважав східний 

напрям експансії [837, с. 94], де домінуючу роль мало українське питання з 

метою ослаблення Російській імперії чи СРСР [686, с. 62]. Міжмор’я 

(międzymorze) – проект, що передбачав утворення континентальної федерації 
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держав між Адріатичним, Балтійським, Чорним морем на основі спадщини І 

РП. Ця концепція підтримується націоналістичними партіями, котрі бояться 

втрати національної самобутності в європейських структурах і в 90-х рр. вона 

становила серйозну альтернативу інтеграції до ЄЕС [698, с. 52].  

Неоп’ястівська концепція в своїй основі містить доктрину «сарматизму», 

де обгрунтовується походження польської шляхти від сарматів. Концепція 

підносить роль династії П’ястів, яка відкрила двері країні до західної цивілізації 

Каролінгів і в 966 р. принесла християнство. Тут виокремлюється «теорія 

помосту і передмур’я», де країна виступає в якості форпосту західного 

християнства, останнім бастіоном латинської культури на Сході Європи. В лоні 

цього підходу можна виокремити інкорпораційну, анти німецьку ідею 

Р. Дмовського [971, с. 185], яка підкреслювала, що між Росією і Німеччиною 

немає місця для слабкої Польщі, якій повинні належати ті землі, де домінує 

польська людність [924, с. 29]. Український дослідник В. Комар вказує, що дані 

концепції спрямовані на домінування Польщі в Європі [685, с. 23].  

На перебіг сучасної історії Франції впливає концепція «омолодженого 

голлізму», яка полягає розбудові величі країни у вигляді двох кіл: «Малої 

Європи», де неабияке значення має розвиток поглибленого французько-

німецького діалогу, відродження «французького європейського саду» та 

«Великої Європи», тобто розбудові економічних, політичних, військових 

стосунків на просторі від Атлантики до Уралу. В основі концепції лежить 

національний інтерес країни, політика економічного протекціонізму [948, с. 54]. 

Дану концепцію в своїй політиці застосовував президент Ж. Ширак, що на 

практиці означало перегляд «французького вето» до східного розширення ЄС 

та НАТО, до безпекових питань та початок повернення країни до військової 

структури Північноатлантичного Альянсу. 

Ядром закордонної політики кожної країни є правильно сформульована 

мета, ціль. Саме в цьому нам дає можливість пересвідчитись  приклад ІІІ РП, 

коли після ліквідації ОВД польська політична еліта чітко, послідовно, 

незалежно від виборчого процесу, виконувала стратегічне завдання – 
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«повернення до Європи», розбудовуючи для країни «економічну та безпекову 

парасолю». Досліджуючи ціль у закордонній політиці, слід відмітити, що 

американський вчений А. Органський виділяє чотири групи таких цілей: сила 

держави, добробут, репрезентація та захист власної культури (на прикладі 

Франції – це інструмент франкофонії, а на прикладі Польщі – політика 

прометеїзму), здатність до утримання миру [880, с. 53]. Французький історик 

Р. Арон виокремлює лишень дві групи цілей в закордонній політиці держави: 

«вічні цілі», до яких належать безпека, демонстрація сили, та «історичні цілі» - 

сюди дослідник відносить простір країни, люди і душі, котрі творять ідеї [731, 

с. 83]. Інший французький історик Ж. Дюрозель вказує, що універсальною 

метою кожної держави є безпека, а вже потім демонстрація сили, багатство, 

міжнародний престиж, релігійна чи революційна експансія [785, с. 88]. В 

польській історіографії перші спроби класифікації цілей в закордонній політиці 

здійснив вчений Ю. Кукулка, який виокремлював формування безпеки, зріст 

потуги та міжнародної позиції держави [849, с. 43]. Таким чином, цілі, засоби, 

амбіції визначають статус та місце держави у світі. 

В науковій літературі досі існує суперечка навколо статусу Франції в 

якості «великої держави» на міжнародній арені. Із поняттям статусу держави 

тісно пов'язане поняття «ідеї величі», що історично стало складовою 

ментальності французів. Американський дослідник В. Данилович виділяє такі 

ознаки великої держави як сила, географічний інтерес, наявність ядерної зброї 

[772, с. 229]. Формально ці ознаки притаманні Франції, але, як показує досвід, 

вона не спроможна самостійно вирішити проблеми, що виникають внаслідок 

глобалізації і котрі здатна розв’язати наддержава – США. На нашу думку, з 

розпадом Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин можна 

спостерігати кризу статусу Франції як гравця світового рівня. Занепокоєння з 

приводу втрати такого рангу висловлюють у першу чергу французькі 

дослідники. Так, П. Асснер вказує, що з часів Наполеона, Ш. де Голля політика 

країни може бути розцінена як спроба реставрувати колишню велич при 

відсутності необхідних засобів [810, с. 217]. Беручи до уваги реальну 
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розстановку сил та уявлення про місце своєї країни на міжнародній арені, 

дослідник Р. Жиро вдало зазначає: «Французи непокояться через своє місце у 

світі на кшталт вже немолодої красуні, яка вивчає себе в дзеркалі, щоб оцінити 

масштаби руйнувань, спричинені часом» [800, с. 7]. Проте, еліта і суспільство, 

не дивлячись на зменшення значення Франції в системі міжнародних відносин, 

у цілому підтримують «ідею величі», що стала частиною французької 

ідентичності. На розрив між амбіціями часів Ш. де Голля та міжнародною 

реальністю, що унеможливлює ведення повноцінної політики «величі» вказує 

французький політолог М. Вайс [965, с. 127]. 

Стосовно статусу Польщі в системі міжнародних відносин, чітке уявлення 

про напрямки в її закордонній політиці,  характеристику міжнародних ролей 

змістовно розкриває польський політолог Р. Зємба. Після розпаду СРСР та ОВД 

завданням номер один став пошук гаранта безпеки, яким виявились США. Саме 

на шляху до розбудови своєї «парасолі безпеки» офіційна Варшава протягом 

певного проміжку часу, на думку вченого, пройшла ряд етапів, де відігравала 

роль союзника, троянського коня, васала, клієнта США, що негативно впливало 

на роботу ВТ та польсько-французькі відносини [989, с. 150].  

Тему польсько-американських стосунків розвинула дослідниця Ю. Заєць, 

яка в польську історіографію ввела термін «bandwagoning», що окреслює 

стратегію, розбудову стратегічного партнерства з США та своїм корінням 

сягає, на думку політолога, в першу доповідь прем’єра Т. Мазовецького у 

вересні 1989 р. [981, с. 189]. Таким чином, польська сторона намагається грати 

в команді ЄС, але підкреслюючи при цьому необхідність військової 

присутності в Європі США. Французька сторона веде свою автономну лінію 

безпеки, зосереджуючись на власному баченні Європи-центру.  

Український дослідник О. Коломієць у французькій закордонній політиці 

виокремлює таку рису як «тьєрмонждизм», що проявляється в «зобов’язаннях 

та відповідальності» за підмандатні території, сприянні розвитку колишнім 

колоніям, розвитку співпраці в рамках франкофонії. Також дослідник звертає 

увагу, що у безпековій політиці Єлисейський палац керується принципом 
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«європоцентризму», згідно якого окреслює себе архітектором європейської 

безпеки, країною, котра стримує впливи США в Європі [684, с. 121].  

Таку особливу позицію польський дослідник С. Пазимєш називає 

«французькою аномалією» в лоні НАТО [887, с. 75]. Мета французької 

концепції атлантизму президента Ф. Міттерана та Ж. Ширака завжди була одна 

– повернення величі Франції через посилення обороноздатності Європи. Проте, 

на думку дослідника П. Боніфаса, ця мета реалізовувалась різними засобами: 

перший президент розбудовував її «віртуальний вимір», проголошуючи 

«правду в пустелі» через автономію ЗЄС і розбудову Єврокорпусу, а другий – 

реально європеїзував НАТО та посилив інтеграційні процеси в Європі через 

тісну співпрацю з Німеччиною [749, с. 55] . 

В зарубіжній історіографії Францію та Німеччину часто називають 

«архітекторами євроінтеграції», французько-німецький дует ще вважають 

«серцем та мотором інтеграції». В польській історіографії можна знайти закиди 

щодо формування французько-німецької директорії в ЄС [892, с. 9]. Тільки 

після Другої світової війни в обох сторін з’явилось розуміння того, що кращим 

способом уникнення війни є економічна співпраця [836, с. 153]. Саме тому, 

японський імператор Акіхіто об’єднавчі процеси в Європі позначає терміном 

«європейський експеримент», вважаючи його першим історичним прикладом 

інтеграції, котра покликана єднати народи та протистояти економічній 

конкуренції інших регіонів [519, с. 75]. Проте, кожна країна, учасник 

євроінтеграційного процесу, ставить собі індивідуальні цілі та очікування від 

такої співпраці. Франція сприймає інтеграцію інструментально: будуючи 

«Велику Європу», вільну від зовнішніх впливів, будує «Велику Францію», де 

ідеї Ш. де Голля характеризуються протяжністю в часі. Французький дипломат 

Г. Фроман-Меріс зазначав, що Франція має єдиний сильний козир, який у неї із 

рук ніхто не може забрати, значення якого Париж сам може применшити, - це її 

роль в ЄС [791, с. 328]. 

На думку польського політика Д. Росаті, явище євроінтеграції є проявом 

тенденції регіоналізму, реакцією на глобалізацію [923, с. 57]. Остання сприяє 
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здоровим, сильним і багатим державам, виникає з технологічного поступу, 

розвитку інформаційних технологій, характеризується засиллям масової 

культури. Тому це спонукає до опору національні держави, адже ставить під 

загрозу їхню національну самобутність і культуру. Культура ж пов’язана з 

суспільними групами певного людського середовища, регіону, котрому 

притаманні спільні риси: мова, система цінностей, віра і звичаї [873, с. 245]. 

Протидіяти глобалізації може регіональне об’єднання держав, що мають спільні 

цінності, релігію, культуру. Таким об’єднанням є ЄС, де межу розширення 

визначає цивілізаційний чинник – християнство західного взірця. Із поняттям 

«інтеграція» тісно пов’язаний термін «європеїзація», що означає процес впливу 

ЄС на країни-кандидати, наприклад, прийняття останніми правил чи певних 

умов ЄС [727, с. 12]. 

Нерідко в науковій літературі вживається поняття «євроатлантична 

інтеграція». Проте, український дослідник П. Демчук звертає увагу на 

неправомірність його використання тому, що воно охоплює одночасно 

інтеграцію країни як із НАТО, так із ЄС. Автор зазначає, що в документації 

НАТО вказується виключно на «євроатлантичне співробітництво», 

«євроатлантичну співдружність», «євроатлантичне партнерство», 

«євроатлантичну солідарність», але аж ніяк не інтеграцію в рамках НАТО [669, 

с. 138]. Натомість, поняття «інтеграція» відноситься виключно до процесів, 

котрі відбуваються в рамках ЄС, що передбачає взаємопроникнення в першу 

чергу економічних систем з метою створення єдиного органічного цілого, яке 

не посягає на суверенітет і незалежність інтегрованих частин. Український 

дослідник виділяє наступні етапи набуття державами членства в ЄС: 

консультативний, оціночний, переговорний, ратифікаційний, 

імплементаційний. Вважаємо, що для того, щоб загалом охарактеризувати 

закордонну політику ІІІ РП доцільно вживати поняття «євроатлантична 

політика», під яким російський дослідник О. Михалев розуміє перспективу чи 

набуття членства в НАТО та ЄС [698, с. 57]. 
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Поряд із терміном «євроінтеграція» також вживається поняття 

«європейська ментальність», яка, на думку дослідника П. Борковського, може 

виникати в процесі людської комунікації, еволюції та пов’язана з існуванням у 

свідомості, уявленні як жителів ЄС, так і сусідів мисленнєвих конструкцій 

типу: «європейської есклюкзивності», приналежності до «елітного клубу» [750, 

с. 21]. Дослідник наголошує, що в пошуку легітимації на такий інтеграційний 

проект важко твердити про реальне існування європейської ментальності на 

даний момент. Проте, поряд із цим, «новоєвропейці» охоче послуговуються 

висловом «я – європеєць», підкреслюючи цим зміну статусу своєї держави та 

приналежності до західноєвропейської цивілізації. Таким чином, кожен народ-

учасник інтеграційного проекту намагається в ньому реалізувати своє власне 

розуміння та уявлення про Європу, де поняття «європейської ментальності» є 

витвором процесу комунікації. 

Отже, при дослідженні теми використовувалися принципи історизму, 

об’єктивності, науковості, а також діалектичний та системний підхід, 

емпіричний і порівняльний методи. Закордонна політика обох країн в 

євроінтеграційному розрізі вивчалась через використання теорії політичного 

реалізму Г. Моргентау. Такий підхід дозволив проаналізувати шлях Польщі до 

ЄС і НАТО, безпекові аспекти, євроінтеграційні ініціативи французького Quai 

d'Orsay, наприклад, ідею загальноєвропейської конфедерації, «плану 

Е. Балладюра», концепції «твердого ядра» через вивчення національного 

інтересу кожної з держав. У дослідженні розкривалось значення таких понять, 

як інтеграція, європеїзація, глобалізація і регіоналізація, франкофонія та 

тьєрмонждизм, «троянський кінь» і стратегія bandwagoning, євроатлантичний 

вибір Польщі та розбудова нею своєї «парасолі безпеки». 

У вітчизняній та зарубіжній історіографії існує чимало теоретико-

узагальнюючих праць стосовно інтеграційних та безпекових процесів, шляху 

Польщі до євроатлантичних структур, закордонної політики окремо взятих 

держав. Проте залишається необхідність у комплексному дослідженні 

польсько-французьких стосунків у розрізі євроінтеграції протягом 1989–
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2004 рр. Серед найавторитетніших дослідників можна згадати О. Мітрофанову, 

Л. Стрільчук, В.Кравченка, В. Манжолу, Е. Обичкіну, К. Зуева, С. Пажимєса, 

А. Шептицького, Р. Зємбу, Ж. Ромера, Т. Шрайбера, П. Боніфаса, М. Вайса. 

У процесі вивчення теми авторка спиралась на широке коло 

історіографічних джерел, і зокрема вітчизняні та зарубіжні монографії, статті в 

збірниках і авторитетних періодичних виданнях, наприклад, «Політика і час», 

«Politique étrangère», «Relations Internationales et Stratégiques - Rocznik Polskiej 

Polityki Zagranicznej», «Przegląd Środkowoeuropejski», «Przegląd Zachodni», 

«Polityka», «Polski Przegląd Dyplomatyczny», «Rocznik Strategiczny», «Sprawy 

Międzynarodowe».  

Джерельну базу дослідження склали законодавчі акти (Конституції, 

трактати, міжнародні договори), документи вищих органів влади (офіційні 

промови, звернення високопосадовців; звіти, стратегії, програми дій урядів; 

стратегії, декларації та програми самітів ЄС, НАТО; комюніке міністрів ЗЄС, 

«Білі книги» та виступи і промови папи римського та ін.), політична 

публіцистика і аналітика; преса, особливо газети «Le Monde», «Rzeczpospolita», 

«Gazeta Wyborcza». Загалом джерельна база дисертаційного дослідження доволі 

різнопланова й значна за обсягом, а також достатньо репрезентативна, що 

дозволяє вповні реалізувати поставлені дослідницькі завдання та розкрити 

тему. 
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РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА НОВІ 

ПІДХОДИ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ ПОЛЬЩІ В 1989–1992 РР. 

2.1. Внутрішні та зовнішні чинники суспільних змін у 

посткомуністичній Польщі 

Розпад Радянського Союзу та занепад комунізму в державах-сателітах став 

переломним моментом в історії ХХ ст. Польща вступила на шлях 

демократичних перетворень, склались сприятливі передумови для становлення 

суверенної держави і, як наслідок, формування засад ведення незалежної 

політики. Серед таких передумов можна виділити внутрішні та зовнішні.  

До внутрішніх чинників, які сприяли демократичним перетворенням у 

Польщі, можна віднести: а) кризу комуністичної ідеології; б) зародження в 

Гданську масового профспілкового руху «Солідарність»; в) роль Римо-

католицької церкви в житті суспільства; г) трансформацію устрою держави; 

д) формування незалежної концепції ведення закордонної політики. 

 До зовнішніх чинників належать: а) вплив Ватикану і Святого Престолу на 

розклад у комуністичному блоці; б) закінчення Холодної війни і світове 

лідерство Америки; в) об’єднання Німеччини; г) фінансово-економічна 

допомога Заходу; д) добровільне припинення існування континентальної 

імперії СРСР [715, с. 129], котре дослідик С. Бєлень називає «російським 

феноменом» [227, с. 18]. У цьому помітну роль відіграв Заключний Акт [833, с. 

885], який сприяв ерозії комунізму в країнах ЦСЄ [802, с. 152];  г) європейська 

інтеграція і трансформація НАТО.  

До кінця 80-х рр. країни ЦСЄ були відокремлені від Західної Європи. На 

той час у Польській Народній Республіці правлячою партією була Польська 

об’єднана робітнича партія. На формування польського опозиційного руху 

впливали емігрантські кола в Лондоні, де перебував екс-президент 

Р. Качоровський, та Парижі, де видавався журнал «Культура» редактором 

Є. Гедройцем [854, с. 32].  

Центром опозиційних сил виявилось м. Гданськ, де виник міжстрайковий 

комітет «Солідарність», який у серпні 1980 р. об’єднував 700 заводів під 
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керівництвом електрика суднобудівного заводу Леха Валенси (Lech Wałęsa). 

Організований мирний страйк в серпні-жовтні 1980 р. охопив всю країну [786, 

с. 373]. Слід зазначити, що міжстайковий комітет пройшов певну еволюцію від 

профспілки до суспільно-політичного руху[501, с. 1]. На початковому етапі 

своєї діяльності опозиція не мала чітких планів стосовно державно-політичного 

устрою країни [1012, с. 332].  

Публіцист Є. Гедройц зазначав, що недоліком руху лівого спрямування в 

той час був організаційний хаос та нестача  кваліфікованих економістів і 

юристів [898, с. 118]. Дослідник А. Чубинський вважає, що діячі руху вимагали 

від влади проведення демагогічних реформ, які тоді не могли бути реалізувані 

[771, с. 658]. Однак історично заслугою руху «Солідарность» є те, що він 

виражав загальнонаціональні прагнення народу до повалення комуністичного 

ладу, вимагав пошани до людської гідності.  

Захисною реакцією тоталітарної системи стало введення «воєнного стану» 

у 1981–1983 р. [751, с. 332]. Спеціальним декретом було обмежено права 

громадян [128, с. 206]. Кінець цьому настав після смерті Л. Брежнєва та візиту 

папи римського до країни. Винагородою для Л. Валенси стала Нобелівська 

премія миру за захист прав людини. Таким чином рух тоді отримав легалізацію 

і зацікавлення з боку Західної Європи, США. У виступі перед Конгресом лідер 

«Солідарності» наполягав на потребу встановлення партнерських стосунків та 

необхідність американських інвестицій з метою проведення реформ [79, с. 30]. 

Можна виділити певні причини відкидання польським суспільством 

комуністичних цінностей: 1) загострене почуття націоналізму. Так, президент 

Чехії В. Гавел слушно вважав, що в регіоні ЦСЄ політикам не слід випускати з 

пляшки «джина націоналізму», бо це приводить до відновлення суперечливих 

питань з попередніх епох [413, с. 4]); 2) приналежність країни до «зовнішньої 

радянської імперії», яка не зазнала колективізації і винищення генофонду нації; 

3) існування власного патріотично налаштованого партапарату; 4) вплив на 

суспільне життя Римо-католицької церкви, як незалежної інституції.  
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Неабияке значення мало те, що в 1978 р. новим папою було обрано 

К. Войтилу (1978–2005) [28]. Вперше в історії папства папою став солов’янин, 

поляк за національністю [31]. Це стало несподіванкою як для Курії, так і для 

офіційної Варшави [30]. В італійських ЗМІ відмічалось, що подія спричиниться 

до зросту міжнародного авторитету Польщі [33]. 

Вибір К. Войтили деякою мірою означав кінець італійської монополії на 

владу [27]. Посол ПНР у США Р. Спасовський відмічав, що місцева преса 

характеризує це як «історичний компроміс», що приведе до політичного 

зміцнення Костелу в стосунках «Схід-Захід» [32]. Також дипломат вказував на 

посилиней інтерес до Польщі та біографічних даних папи [29]. Французькі 

політики сприйняли нову кандидатуру папи із зацікавленням [36], 

підкреслюючи, що польський костел отримав шанс на зміцнення своїх позицій 

[35]. Загалом, у французьких ЗМІ зазначалось, що такий вибір стався через 

підтримку західнонімецьких кардиналів та кардиналів третього світу [34]. 

 «Подорожуючий папа» проводив активну миротворчу діяльність, що було 

переломним моментом у дипломатії Церкви [683, с. 14].  Так, у 1979 р. 

відбулась перша з восьми офіційних поїздок глави Ватикану до Польщі, де він 

проголосив проповіді, котрі вплинули на опозиційні процеси [670, с. 210]. Папа 

симпатизував «Солідарності» та вболівав за своїх співвітчизників. Саме про це 

свідчить його промова в парламенті Ради Європи: «західноєвропейські країни 

повинні розуміти, що не становлять всієї Європи. Є країни, котрі прагнуть до 

єдності та солідарності» [366, с. 3]. Польща відновила дипломатичні стосунки з 

Ватиканом у липні 1989 р. [223, с. 11].  

Діяльність папи-слов’янина стала одним із чинників розпаду СРСР і ОВД. 

Передумови для цього склались, коли до влади прийшов М. Горбачов. Саме 

відхід від брежнєвської доктрини про «обмежену суверенність» дослідник 

П. Федорчак вважає причиною змін у країнах ОВД [1011, с. 164]. Початок 

«відлиги» знаменував собою виступ генсека в 1988 р. перед польським Сеймом, 

де наголошувалось на необхідності політичної, економічної реформи [75, с. 3]. 

У відповідь прем’єр Великобританії М. Тетчер говорила: «Європа не повинна 
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опинитись під владою однієї імперії. На схід живуть люди, які зараз 

відокремлені від своїх коренів. Саме НАТО принесло мир і Європа має бути 

зацікавлена в утриманні тут присутності США» [276, с. 341]. З цього стає 

зрозумілою розстановка безпекових акцентів для регіону ЦСЄ в той час.  

У Польщі тоді не йшлося про повалення діючого режиму. Про це свідчать 

висловлювання Л. Валенси, наприклад: «вважаємо М. Горбачова дуже 

талановитим, мусимо допомагати у проведенні реформ» [438, с. 2]. Проте, 

«Солідарність», на думку політолога Г. Моргентау, можна вважати моральною 

силою зсередини, котра несла інтелектуальне зерно, що спричинилось до 

ліквідації комунізму та початку процесу трансформації суспільства [665, с. 16]. 

Термін «трансформація» пов’язаний із широкими переломними процесами 

перехідного періоду 1989–1992 рр., що охопили всі сфери життя [985, с. 90]. До 

особливостей цього періоду слід віднести розкол у ПОРП на консерваторів і 

реформаторів, а також самовідмову останніх від влади через надання гарантій, 

котрі було обумовлено під час проведення «круглого столу». Американський 

політолог З. Бжезінський вважав, що в країні мало місце явище 

контрсимволізму, коли слабша сторона приймала правила гри сильнішої, а 

потім скеровувала правила проти неї [663, с. 135]. Перетворення стали 

можливими завдяки відважним діям, незламній волі поляків і моральній 

діяльності Івана Павла ІІ [264, с. 154].  

Події 1989 р. у регіоні ЦСЄ відомі як «оксамитові революції», оскільки 

відбулось безкровне повалення комуністичного режиму (окрім Румунії) та 

зміна соціально-політичної системи. Цікаву формулу революції вивела соціолог 

І. Бекешкіна, яка вказує, що революція виникає там і тоді, коли і де не працює 

демократія [617]. У Польщі цим подіям передувала революція цінностей, котра 

розпочалась з моменту виникнення «Солідарності».  

Новою тенденцією тоді стало те, що роль у масових процесах відігравали 

не партії, а громадські рухи. В країнах ЦСЄ революції не викликали миттєвого 

руйнування системи, а зумовили її поступову трансформацію в процесі 

переговорів та компромісів. Польський дослідник Р. Кузняр характеризує події 
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1989 р. як «весну народів», підкреслюючи при цьому метафоричність, адже 

йшлося про сповнення великих надій на суверенність [854, с. 39].  

Папа Іван Павло ІІ під час новорічної проповіді в Римі наголошував, що 

«1989 рік буде важливим в історії людства, особливо для тих країн, де 

відкрились нові перспективи свободи і народної єдності» [514, с. 3]. 

Американський політолог Ф. Фукуяма цей рік вважає переломним тому, що 

відбулись вагомі події, які привели до початку нової фази в історії людства: це 

час остаточного краху комунізму; час виводу Радянської Армії з Афганістану; 

«круглого столу» в Польщі; втечі жителів НДР до Західної Німеччини, що 

привело в листопаді до краху «берлінської стіни» [792, с. 9]. Внаслідок цього 

відбулось об’єднання Німеччини та її входження до НАТО [237, с. 69]; 

врегулювання польсько-німецького кордону по річках Одра і Ниса-Лужицька 

[916, с. 83]. У спеціально підписаному трактаті зазначалось теж, що сторони в 

майбутньому не будуть мати територіальних претензій [66, с. 44].  

З 1989 р. для Польщі починається новий період в її історії, пов’язаний із 

налагодженням діалогу між діячами реформістського крила ПОРП та 

опозицією у вигляді «круглого столу» за яким зустрілись люди з різним 

світоглядом [472, с. 1]. Високу оцінку такому діалогу дала прем’єр М. Тетчер, 

яка обстоювала єдність Європи, ліквідацію бар’єрів, указуючи: «Польща 

повинна отримати можливість участі в європейській культурі, що виводиться з 

християнства» [274, с. 82]. 

Переговорний процес за участю 452 делегатів відбувався у Варшаві з 

6 лютого по 5 квітня 1989 р. та мав доленосне значення для розв’язання 

складних політичних і соціально-економічних проблем [1011, с. 167]. У 

результаті діалогу вирішено в червні 1989 р. провести парламентські вибори за 

домовленістю: «ваш – президент, а наш, опозиційний, прем’єр» [500, с. 1]. 

Сторони також узгодили потребу створення Сенату та запровадження інституту 

президентства. Слід додати, що на той момент діяла ще Конституція від 1952 р. 

за якою реальну владу в країні мали Рада Міністрів і Державна Рада [74]. 

Підкреслюючи ключову роль руху «Солідарность», який спричинився до 
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початку демократизації, лідер Л. Валенса розраховував на отримання 20 % у 

Сеймі та 70 % в Сенаті під час виборів [9]. 

За переговорним процесом у Польщі пильно спостерігали і у Франції. 

Думки польських емігрантів в оцінці переговорів розділилися: емігранти-

заробітчани докоряли за невирішеність соціально-економічних питань; 

представники інтелігенції та культури звинувачували лідерів «Солілрності» в 

тому, що пішли на поступки через потребу у парламентських виборах [8]. Так, 

професор К. Помян наголосив, що «круглий стіл» став ударом для польських 

емігрантів у Франції, що опозиція програла переговори з урядом так, як не 

змогла змінити привілейованого становища влади, ані устрою [7]. Польські 

дипломатии в ході дослідження думки полонійного середовища прийшли до 

висновків, що воно недостатньо цікавиться механізмом проведення політичних 

змін та робить упереджені висновки [6]. 

Французький політикум двояко ставився до переговорного процесу. Одні 

вважали, що діячі ПОРП «перейшли межу» тому, що запропонували 

компромісні переговори поміркованій опозиції [5], а інші – звертали увагу, що 

міжнародна ситуація власне сприяє «польському експерименту» [16]. Прес-

секретар президента Франції Ю. Ведрін позитивно оцінював діалог, котрий, на 

його думку, буде сприяти кращому взаєморозумінню між країнами, особливо в 

економічних питаннях [11]. Президент Ф. Міттеран в розмовах з польськими 

дипломатами висловлювався позитивно щодо процесів у Польщі, які були 

спрямовані на розвиток демократичного соціалізму [21]. 

Внаслідок компромісного «круглого столу» налагоджено видавництво 

«Виборчої газети», відновлено випуск тижневика «Солідарність», редактором 

якого став журналіст за фахом Т. Мазовецький; легалізовано «Солідарність», 

діячі якої у передвиборчій програмі «Польща і світ» обґрунтовували потребу 

незалежності країни, потребу дотримання прав людини і покращення якості 

життя [912, с. 222]; розпочато зміни устрою ПНР та проведено в червні 

частково вільні вибори до Сейму. За рух «Солідарність» голосували католики 

південних районів та жителі Щеціна, Гданська, Вроцлава [616, с. 3]. 
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Новообраний парламент розпочав роботу 19 липня, обравши президентом 

В. Ярузельського за якого  проголосувало 270 депутатів.  

Польща виявилась першою державою в східному комуністичному блоці, 

де опозиція отримала реальні владні повноваження. Прем’єр Ч. Кіщак у серпні 

1989 р.  подав у відставку. На цю посаду призначено юриста, близького до папи 

62-річного Т. Мазовецького (1989–1991), лідера центриського Демократичного 

Об’єднання (Unia Demokratyczna) [521, с. 3]. В такий спосіб Л. Валенса 

сподівався отримати слухняного прем’єра. Французькі політики позитивно 

сприйняли кандидатуру цього прем’єра, якого вважали за виваженого політика 

[24]. Також висловлювалась думка, що новий уряд зможе прискорити 

суспільно-політичні зміни та втілить економічні реформи [26]. 

Прем’єр Т. Мазовецький у вересні сформував коаліційний уряд 

«національної відповідальності», куди увійшли від «Солідарності» 12 міністрів, 

від ПОРП – 5, від Об’єднаної Селянської партії – 4 та Демократичної – 3. 

Портфель міністра оборони отримав комуніст Ф. Сівицький, міністра 

внутрішніх справ Ч. Кіщак, міністра фінансів Л. Бальцерович, а пост міністра 

закордонних справ зайняв К. Скубішевський (1989–1993). Вперше у 

післявоєнній Польщі почав діяти уряд, що мав підтримку майже у всіх верств 

населення [781, с. 60]. Політик Л. Бальцерович зазначав, що Польща тоді, за 

умови суспільної підтримки, мала шанс на зміни [652, с. 3].   

Новопризначений кабмін, при збереженні союзних стосунків із Москвою, 

проводив проєвропейську політику [84]. У сеймовій доповіді прем’єр 

переконував: «Польща повинна відкритись до Європи, але без комплексу 

меншовартості. Будемо розбудовувати правову державу, вільні профспілки, 

розвивати стосунки з Ватиканом та створювати банківську систему. Успіхи 

уряду залежатимуть від лояльності держапарату» [219, с. 163]. Політик теж 

підкреслював, що трансформаційні зміни не загрожують сусіднім державам 

тому, що Польща лишень намагається брати участь у світовій політиці, а 

передумовою цього є відкриття кордонів та розуміння національного інтересу 

держави [143, с. 13].  
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Власне після «весни народів» перед урядом постали нові виклики і 

завдання, де велике значення мало вирішення питання заборгованості ПНР та 

встановленні добросусідства з Німеччиною [266, с. 8]. В той час ще не стояло 

питання про місце країни в Європі, а – як її туди повернути, враховуючи 

існуючі васальні зв’язки з ОВД [855, с. 6].  

Питання зовнішнього боргу уряд країни повинен був вирішувати в 

Паризькому клубі (ПК). Ситуація для ПНР в кращу сторону змінилася 

врезультаті «круглого столу». Керівництво ПК зазначало, що тягар 

обслуговування боргу є можливим при умові реструктуризації відсотків, 

підтримці через нові кредити збоку комерційних банків країн-членів, 

переговорів та підписання угоди з МВФ [18]. Польський уряд намагався 

реформувати економіку поступово без застосування силових методів [985, с. 

84]. За короткий час країна зуміла переорієнтувати свої економічні зв’язки зі 

сходу на захід, що сприяло ліквідації васальної залежності від Москви.  

Французькі депутати в Європарламенті (ЄП) наголошували, що країнам 

соціалістичного блоку вкарай необхідна економічна допомога, але при 

попередній згоді СРСР [2]. Від розмов до втілення намірів у життя Париж 

перейшов під час організації саміту «Великої сімки» в липні 1989 р., де 

вирішено надати фінансову та споживчу допомогу для Польщі та Угорщини під 

патронатом ЄЕС. До цього плану планували теж приєднатись Австрія, Швеція 

та Швейцарія. Радник президента V Республіки Ж. Атталі зазначав, що таку 

ідею подав З. Бжезінський, але Франція є країною, котра випрацювала формулу 

узгодженої допомоги. Треба додати, що в прескоментарях, навпаки, 

вказувалось на компромісні ініціативи з боку канцлера Г. Коля [20]. Лідери 

саміту також узгодили, що ПК перегляне свою політику в справі надання нових 

кредитів для Польщі [17]. 

Французька сторона була зацікавлена у збереженні статусу-кво в ЦСЄ. 

Так, міністр закордонних справ Р. Дюмас висловлювала стурбованість з 

приводу посилення політичних амбіцій «Солідарності». За його словами 

Л. Валенса та Б. Геремек в Парижі запевняли презедента, що навіть не мають 
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підготовленого кадрового персоналу. Підкреслюючи свою незаангажованість, 

міністр зазначав, що Франція буде всіляко сприяти економічним реформам у 

Польщі та підтримувати її в діалозі з ЄЕС [19]. Угоду ПНР із ЄЕС про 

торговельно-економічну співпрацю було підписано 19 вересня 1989 р. [73, с. 

14]. Представником РП при Спільнотах став Ян Кулаковський [41]. 

Міністром фінансів 6 жовтня 1989 р. на державному телебаченні було 

представлено план стабілізації економіки, переходу від комуністичної 

економіки до ринкових відносин, що названо згодом «шоковою терапією» чи 

«паланом Бальцеровича». Проект передбачав комплекс заходів щодо реформи в 

банківській системі, кредитів та оподаткування, іноземної валюти і 

господарської діяльності іноземних інвесторів, митного права, зайнятості.  

Польський уряд із січня 1990 р. оголосив про замороження зарплати, 

лібералізацію цін, девальвацію злотого, припинення держдотацій для 

підприємств, розпочато реформу банківської системи та приватизацію. Проте, 

план врятував країну від гіперінфляції, але не вдалось зупинити спад 

промислового виробництва, що відбувався  до кінця 1992 р.  

Винагородою за проведення дієвих реформ стали позички від МВФ на 

суму 360 млн. дол., з яких 260 млн. мали піти на модернізацію промисловості, 

100 млн. – на сільське господарство, а ще 15 млн. додатково виділялись на 

технічну допомогу для фінансування інституцій, що пов’язані з експортом [532, 

с. 7]. Англійські дипломати відмічали, що Польща за показниками реформ 

лідирує в регіоні ЦСЄ, але попри це підкреслювали, що країна не зможе 

самостійно подолати кризу [37].   

Традицію позичок збоку Заходу розпочала своїм візитом до ПНР прем’єр-

міністр М. Тетчер [389, с. 15]. Через посилення французько-німецького діалогу 

та німецьких впливів у Східній Європі британська сторона пообіцяла вплинути 

на рішення ПК в справі зовнішнього боргу, який становив тоді 24 млрд. дол 

[43]. Зі свого боку канцлер ФРН Г. Коль під час візиту до Польщі у 1989 р. 

наголосив, що сприятиме розв’язанню питання заборгованості, після 

попередніх консультацій з М. Тетчер та Ф. Міттераном [44]. 
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 В січні 1990 р. прем’єр Франції П’єр Береговий та міністр фінансів 

Л. Бальцерович уклали договір про надання з французької скарбниці позички 

для Польщі на суму 597 млн. франків, що розподілялись на 13 частин під 12 % 

річних та виплачувались до кінця 1991 р. [59, с. 72].  

Своїми конкретними діями уряд ІІІ РП засвідчив перевагу 

західноєвропейського напрямку в закордонній політиці. Діючий прем'єр 

Т. Мазовецький переконував: «Мусимо використовувати зміни в міжнародній 

ситуації, бо інакше вони пройдуть повз нас. Зараз Європа є поняттям більш 

політичним, ніж географічним, де рівновага сил реалізується через економічну 

співпрацю» [142, с. 27]. Восени 1990 р. політик уже відкрито говорив, що 

стратегічним завданням є курс на євроінтеграцію [324, с. 191].  

Паралельно з цим офіційною Варшавою у східному напрямку закордонної 

політики сформульовано концепцію «двобігуновості», яка передбачала 

одночасно дружні відносини з Москвою та окремими сусідніми республіками. 

Наприклад, у 1992 р. підписано Трактат про співпрацю і добросусідство з 

Україною [67, с. 76]. Треба сказати, що історично Польща увійшла в орбіту 

східної політики через литовських Ягелонів [47, с. 114]. Цей вектор в 

закордонній політиці держави переважав до 1989 р. [855, с. 8].  

Геополітичні зміни в регіоні ЦСЄ привели до політичного плюралізму та 

виникнення перших політичних партій, яких у Польщі на кінець 1990 р. було 

зареєстровано 150. Партії перехідного періоду виникали наступним чином: 1) 

через «перекваліфікацію» уже існуючої компартії. Так, на основі ПОРП 

утворилася Соціал-демократична партія, яку очолив О. Кваснєвський та Соціал-

демократичний союз; 2) через виникнення нових, які не сягали своїм 

«історичним корінням» у часи ПНР; 3) через розколи в масових рухах. 

Наприклад, рух «Солідарность» влітку 1990 р. розколовся на «промазовецький» 

Демократичний союз (Unia Demokratyczna), куди увійшли також 

Л. Бальцерович, Б. Геремек та «проваленсівський» «Порозуміння-центр» 

(Porozumienie Centrum), який, згодом, очолив А. Качинський [972, с. 281].  
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Після усунення статті Конституції про керівну роль партії, генерал 

В. Ярузельський погодився скласти свої повноваження, а парламент прийняв 

поправку про всенародне обрання глави держави та скорочення терміну 

повноважень до 5 років. У президентській кампанії брали участь 

Т. Мазовецький, Л. Валенса, С. Тимінський. Другий тур виборів приніс 

перемогу в 75 % голосів  Л. Валенсі (1990-1995). Показово, що радянське 

керівництво не вжило жодних заходів, аби завадити такому розвитку подій. 

Президентська інавгурація відбулася 22 грудня 1990 р., де був присутній 

Р. Качоровський – останній президент у вигнанні, який урочисто передав 

прапор, печатку, оригінал конституції 1935 р., знаки ордена Білого орла. Під 

час церемонії Л. Валенса урочисто проголосив: «Робимо крок до незалежності, 

будемо будувати добросусідські відносини з сусідами і Росією. Народ очікує 

економічних і політичних змін. За хвилину почнеться Річ Посполита і 

закінчиться час іноземної присутності» [248, с. 14].  

Для виникнення держави необхідними є три елементи: населення, 

територія та найвища влада [744, с. 124]. Серед науковців немає єдиної точки 

зору коли ж саме настав кінець ПНР. Одні вчені приймають дату червневих 

виборів 1989 року, інші – 29 грудня 1989 р., коли змінено назву держави на «Річ 

Посполита», а польський дослідник А. Гарліцький вказує на 24 серпня, коли 

призначено на пост прем’єра Т. Мазовецького [794, с. 663]. Проте, суверенною 

можна вважати ту державу, що має політичну незалежність [821, с. 22], а 

Польща до 1 липня 1991 р. ще перебувала в ОВД. Тому на зламі 1990/1991 

років йшлося не про самостійність, а про широку автономію. 

При мовчазній згоді Москви, глава уряду активно лобіював економічні 

інтереси країни в ЄП: «Поляки отримали незалежність і розуміють, що це дар, 

який не дається раз і назавжди. Нашою метою є проведення політичних реформ 

та створення правової держави, але на перешкоді стоїть величезна 

заборгованість країни з часів ПНР. Було б за доцільне в 1991 році звільнити 

Польщу від сплати заборгованості та передбачити зменшення проценту боргу, 

який країна отримала через необдумані кредити. Керівництво країни в 70-80-х 
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не знало справжньої мети кредитів, а виправляти цю помилку має вже 

незалежна Польща» [247, с. 30]. 

 Реакцією Заходу на це прохання стала заява ПК щодо зменшення суми 

боргу [224, с. 72]. Польський уряд у відповідь прийняв Меморандум, де 

говорилось про потребу розвитку внутрішньої конкуренції, забезпечення 

низьких митних тарифів, впровадження іноземних інвестицій; модернізації 

сільського господарства [207, с. 142]. Одночасно уряд звернувася до МВФ з 

проханням  в наданні кредиту на суму 1,224 млрд. дол. [198, с. 79].  

Період з 1989 до 1991 року в Польщі дослідник Р. Кузняр окреслює «часом 

реалізму і моральності» в закордонній політиці. Велику роль у формуванні 

внутрішньої і зовнішньої політики мали Т. Мазовецький і К. Скубішевський – 

католицькі інтелектуали, що дбали про отримання суверенності та 

підтвердження кордонів, про вихід із ОВД, вивід радянських військ, 

нормалізацію стосунків із Росією [854, с. 46]. Процес змін відбувавсь мирно, що 

свідчило про певний політичний і моральний рівень відповідальності головних 

посадових осіб [1002, с. 661]. Протягом 16 місяців правління прем’єр зумів 

закласти фундамент нової держави [644, с. 1], розпочав демонтаж державно-

політичного устрою, поступово запроваджуючи елементи демократії, відкрив 

зелене світло для місцевого самоврядування [485, с. 3]. Саме цю постать, за 

Макіавеллі, можна наділити якостями лиса [342, с. 100]. Політик подав у 

відставку 4 січня 1991 р., показавши себе рішучим керівником [486, с. 3].  

Новий уряд очолив К. Білецький. Кабмін намагався розбудовувати 

банківську систему, налагодити експорт сільськогосподарської продукції [217, 

с. 198]. В тому ж році у Польщі мали місце парламентські вибори, які пройшли 

на користь соціалістів. Прем’єром призначено Я. Ольшевського, а міністром 

закордонних справ – К. Скубішевського, який продовжував курс на формування 

зони вільної торгівлі та розбудові партнерських стосунків із США, Францією та 

Німеччиною [136, с. 145].  

Польща і Німеччина в червні 1991 р. задекларували добросусідські 

відносини, уклавши трактат «Про добросусідство і приязнь». Канцлер ФРН 
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Г. Коль заявив, що позитивно відноситься до ймовірного членства Польщі в 

європейській спільноті й сприятиме цьому, перш за все фінансово [301, с. 37]. 

За домовленостями Німеччина відшкодовувала Польщі 0,5 млрд. марок за 

втрати в Другій світовій війні. Трактат став переломним моментом, вносив 

акценти до архітектури безпеки в Європі, відкрив дорогу Заходу в напрямку 

ЦСЄ [733, с. 54]. 

Дослідник А. Гайніч зазначає, що без об’єднання сусіда Польща була б 

відкинута від Заходу, неможливим було б припинення існування ОВД [807, с. 

62]. В лютому 1990 р. керівництво СРСР виразило бажання розпочати 

переговори щодо виводу військ з Польщі [222 с. 51]. Міністр оборони 

Ф. Сивіцький оприлюднив заяву: «Прагнемо переговорів, які б принесли 

користь і відповідали національним інтересам країни, забезпечуючи 

непорушність кордонів» [281, с. 53]. Треба додати, що збройні сили країни в 

той час відігравали васальну роль і були готові до дій тільки в рамках 

військових операцій ОВД [732, с. 493]. Доказом цього може служити прийнята 

в 1990 р. прорадянська оборонна доктрина, де наголошувалось, що гарантією 

безпеки країни є приналежність до ОВД [134, с. 29].  

Першою питання виходу з ОВД підняла Угорщина, польське керівництво 

зайняло вичікувальну позицію. Згоду на ліквідацію цієї структури дало 

радянське керівництво. Так, генсек М. Горбачов у листі до Л. Валенси зазначав: 

«Треба ліквідувати військові структури ОВД, що сприятиме зняттю напруги в 

Європі та переходу до позаблокових структур. Надалі стосунки між країнами 

мають бути двосторонніми» [195, с. 214]. Внаслідок цього мністри країн ОВД 

на зустрічі 25 лютого 1991 р. в Будапешті вирішили ліквідувати військові 

структури до березня 1991 р. [61, с. 223], а згодом, ліквідовано РЕВ [60, с. 232]. 

Політичний союз ОВД на 1 липня 1991 р. припинив існування [62, с. 145]. Саме 

з цією датою Р. Зємба пов’язує припинення існування східного блоку. 

На еволюцію польської політики впливали наступні геополітичні зміни: 

1) розпад СРСР, який президент Росії В. Путін вважає найбільшою 

катастрофою століття [559, с. 1]. З одного боку, РФ повернулась до кордонів 
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царювання Олександра І [793, с. 70], а з іншого Росія, яка керується засадами 

«enfant terrible», стала спадкоємицею СРСР та отримала шанс реінкарнувати 

імперію Романових;  

2) завершення Холодної війни спричинилось до гегемонії США та 

поширення явища «атлантизму», де країна «узаконила» своє глобальне 

месіанське покликання, що привело до зміни в характері воєн, до глобалізації та 

політизації світу [758, с. 15];  

3) вперше в історії без воєн виникла одна Німецька держава, яка 

підтвердила існування своїх зовнішніх кордонів і взяла на себе певні військові  

зобовʼязання. Ціною об'єднання, при згоді Москви, стало підтвердження її 

східного кордону. Одночасно відбулось «витискання» Росії з Європи, що може 

колись привести до відродження муру, але зі зміщенням на схід [1005, с. 37]; 

4) на карті світу появилась ІІІ Річ Посполита, сусідами котрої стали сім 

держав [761, с. 340], серед яких і РФ завдяки Калінінградській області [728, с. 

12]. Таким чином, Європа наприкінці ХХ ст. опинилась до певної міри в 

аналогічній ситуації до тої, яка була в XVII ст., коли вона зустрілась з іншою 

(російською) цивілізацією, іншим суспільним устроєм і культурою [738, с. 191]. 

Політика уряду сприяла тому, що в листопаді 1991 р. країну прийнято до 

Ради Європи, котра несла мир, демократію, але не давала жодних гарантій 

безпеки [287, с. 88]. Політолог Р. Зємба слушно зазначає, що під кінець 1991 р. 

країна опинилась в зоні «пониженного рівня безпеки», де були присутні 

російські та німецькі інтереси [996, с. 63]. Приналежність до «сірої зони» 

означала ситуацію, коли на цьому конкретному просторі не функціонувала 

жодна система колективної безпеки, тому безпекова логіка спонукала до вибору 

принципу євроатлантизму. Цікаво, що за дослідженнями Центру вивчення 

суспільної думки на 1992 р. тільки 13 % опитаних не відчували небезпеки від 

сусідів, найбільшу загрозу відчували збоку Німеччини (60 %), України (53 %), 

Росії (47 %) [694, с. 32]. 

Слід відмітити, що на кінець 1992 р. в закордонній політиці виділились два 

напрямки: 1) східний, на формування якого впливали стереотипи і міфи [741, с. 
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18]. Зараз польські політики розуміють, що жодні зв'язки із Заходом не міняють 

географії країни та потреби в добросусідських відносинах [448, с. 8]. Завдяки 

цьому, невипадково, у ставленні до сусідів реалізовується ідею «помосту» [649, 

7]; 2) євроатлантичний, який став стратегічним, що чітко видно з прийнятої 

Оборонним комітетом «Безпекової політики і оборонної стратегії» та «Основ 

польської безпекової політики» від 1992 р. В документах зазначалося, що 

найкоротшим шляхом виходу з «сірої безпекової зони» буде членство країни в 

НАТО, ЗЄС, ЄЕС [337, с. 6]. Треба додати, що останніми нововведеннями 

перехідного періоду стала реформа військово-оборонного комплексу, котра 

передбачала скорочення армії до 250 тис. [216, с. 260] та впровадження 

місцевого самоврядування згідно положень «Малої Конституції». Державну 

владу в країні поділено на на три гілки, впроваджено положення про найменшу 

територіальну одиницю – гміну [57, с. 36]. 

Отже, в кінці 80-х років для ПНР склались зовнішні й внутрішні чинники, 

що дали поштовх до демократичних перетворень. У країні сформувалась 

потужна внутрішня політична сила під проводом Л. Валенси, котра 

протистояла правлячій ПОРП. Діяльність «Солідарності» виявилась тим 

зерном, котре об’єднувало людей у їхніх сподіваннях на краще. Згодом 

профспілка перетворилась на суспільно-політичний рух, який брав участь в 

політичному житті країни. «Оксамитові революції» у регіоні ЦСЄ в 1989 р. 

спричинились до складних трансформаційних процесів.  

Компромісний «круглий стіл», що відбувся весною 1989 р. став 

відправною точкою змін у країні. Внаслідок цього проведено парламентські, 

президентські вибори, розпочато широкі реформи. Новий уряд очолив 

представник від «Солідарності» Т. Мазовецький, який взяв курс на 

«повернення до Європи» при одночасному утриманні васального зв’язку з 

Москвою. На формування суспільної думки та перебіг сучасної історії Польщі 

мають вплив неоп’ястівська та неоягелонська концепції бачення місця країни в 

регіоні ЦСЄ та у світі.  
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Польське керівництво до моменту розпаду СРСР займало вичікувальну 

позицію, намагалось вирішити наростаючі проблеми через пошуки 

компромісів, а польські збройні сили були готові до проведення операцій 

виключно в рамках ОВД. На перебіг внутрішньополітичного життя в країні 

впливало об’єднання Німеччини, ліквідація РЕВ, ОВД, СРСР. Неабияке 

значення мала підтримка з боку власної діаспори в США, а також 

дипломатична діяльність папи Івана Павла ІІ.  

У перехідний період фундамент державотворення заклали прем’єр 

Т. Мазовецький та міністр закордонних справ К. Скубішевський, яких можна 

вважати «батьками повернення до Заходу». Велике значення мала постать 

міністра економіки Л. Бальцеровича, який запропонував план виходу з кризи та 

становлення ринкової економіки. Країна в цей час зуміла переорієнтувати свої 

економічні зв’язки зі Сходу на Захід, обрати нового президента. Винагородою 

Польщі за успішне і послідовне проведення реформ стало вирішення питання 

зовнішнього боргу ПНР, підписання Угоди про асоціацію з ЄЕС та прийняття 

до Ради Європи. 

 На польській політичній сцені в цей час провідну роль мали екс-комуністи 

в постаті О. Кваснєвського, що очолив Соціал-демократичну партію, а також 

лідери руху «Солідарність», який розколовся на «проваленсівський» та 

«промазовецький».  

 

2. 2. Формування зовнішньополітичного курсу Речі Посполитої 

У процесі формування нового зовнішньополітичного курсу країни 

офіційна Варшава прагнула розвивати стосунки з Францією, намагаючись 

отримати інвестиції та знайти собі посередника у вирішенні питання польсько-

німецького кордону [898, с. 34]. Польсько-французький діалог у Європі є 

важливим. Ще граф Красінський у листі до Наполеона ІІ писав, що без Польщі 

не буде миру в Європі та величі Франції [343, с. 313]. 

Історично Франція завжди була тісно пов’язана з Європою, адже її 

«життєві інтереси» лежать між Рейном, Уралом та Середземномор’ям [355]. 



64 

Проте країна так і не стала морською імперією, оскільки родючі береги 

відвертали увагу жителів від моря [950, с. 123]. Франція від самого початку 

виявилась «гібридною імперією», вела політику сухопутної держави, 

поєднуючи її з морськими та колоніальними амбіціями [725, с. 98]. Країна 

відрізняється певними особливостями ведення закордонної політики, де 

нереалізовані амбіції поєднується з імітацією політики великої імперії, а віра в 

винятковість народу переплітається з бажанням обороняти слабших [948, с. 39].  

З середньовіччя склалось, що влада в країні легітимно передавалась від 

короля [931, с. 152]. У новітні часи в центрі держорганів стоїть президент, 

гарант незалежності, обраний народом [831, с. 27], котрий призначає прем’єра, 

керує збройними силами і обороною, підписує трактати, представляє країну на 

міжнародній арені [55, с. 19].  

Джерелом монополії влади президента в питаннях закордонної політики і 

оборони є неписане правило domaine reservé – право зверхності на цю сферу 

[737, с. 77]. Президент-соціаліст Ф. Міттеран говорив, що коли б уряд 

спробував керувати закордонною політикою, то це означало би спробу 

здійснення державного перевороту [941, с. 107]. Парламент країни не виказує 

великого зацікавлення закордонною політикою, але має право ратифікувати 

міжнародні умови, оголошувати війну, також може усунути з посади 

президента за державну зраду та злочин проти людства [788, с. 241].  

Архітектором V Республіки був генерал Ш. де Голль (1890–1970), який ще 

будучи прем’єром IV Республіки, вважав, що повернення величі (grandeur) є 

місією уряду [340, с. 41]. В центрі світогляду політика була нація, як абсолютна 

цінність [808, с. 872]. Генерал заклав фундамент закордонної політики країни, 

якій притаманні певні риси: розбудова сильної національної держави [341, с. 

175]; антиамериканська політика; «зв’язування» економічно сильної Німеччини 

через інструмент євроінтеграції, в ідеалі, позбавлений британської присутності. 

Політик зазначав: «Спільноту творять схожі держави, а Англія, чи троянський 

кінь США, – острівна країна, що тяжіє до Атлантики, внаслідок чого може 

підпорядкувати собі ЄЕС» [194, с. 222].  
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Політик обстоював ідею розбудови європейської конфедерації чи ідею 

«Європи двох кіл». Концепція полягала в розбудові «Малої Європи», яка 

опиралась би на французько-німецькому тандемі та «Великої Європи» від 

Атлантики до Уралу, де було окреме місце і для Росії. Політик наголошував, що 

«Мала Європа» – це «Мала Франція», а «Велика Європа» – «Велика Франція» 

[920, с. 122]. Ідеї та дії президента Ш. де Голля з часом перетворились на 

ідеологію, яка лежить в основі державотворення. 

Особливість державного будівництва Франції полягає в наявності «еліти 

технократів» [734, с. 576], окремої категорії «вищих службовців» (énarques), які 

є випускниками Вищої адміністративної школи (l’École national d’administration, 

ENA), заснованої ще генералом [723, с. 129]. До особливостей політичного 

життя V Республіки можна віднести практику проведення референдумів, часті 

страйки, прихід до влади соціалістів [943, с. 57]; наявність ідеології голлізму з 

яскраво вираженими «французькими амбіціями» [692, с. 9], де «Європа – це 

французька ідея та історія» [700, с. 71]; періоди коабітації (1986-88, 1993-95, 

1997-2007 рр.). Явище «коабітації» (cohabitation) ще називають «змінною 

геометрією» [861, с. 418]. Це поняття означає співпрацю чи «одруження із 

примусу» (un mariage forcé) президента і прем’єра [954, с. 22].  

Французьке МЗС (Quai d’Orsay) тісно співпрацює з Єлисейським палацом, 

адже президент визначає напрямки закордонної політики, а міністр надає їм 

дипломатичної форми, тобто «виявляє» політичну волю президента [888, с. 21].  

В кабміні міністр закордонних справ є більше «людиною президента», аніж 

членом уряду [969, с. 44]. «Довіреними міністрами» Єлисейського палацу 

вважаються Р. Дюмас, А. Жюппи,  Д. де Вілльпен, а Г. де Шаретте і Ю. Ведрін.  

У внутрішньополітичному житті V Республіки відбувся перехід від 

багатопартійності до двоблокової партійної системи [976, с. 68]. До центро-

правих належить голлістське Об’єднання на підтримку Республіки, що з 2002 р. 

переформувалось у Союз за народний рух (Union pour un mouvement populaire, 

UMP); Демократичний рух (Mouvement démocrate, MODEM), зелені (Verts V), до 

крайніх правих – Національний фронт (НФ) - (Front national) [803, с. 117]. До 
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партій лівого спрямування належать комуністична (Parti communiste français, 

PCF) та соціалістична (Parti socialiste, PS), лідер якої в 1981 р. отримав 

найвищий пост у державі. Прихід до влади президента-соціаліста Ф. Міттерана 

(1981–1995) означав турботу про «французьку цивілізацію» та європоцентризм 

з акцентом на розбудові ЗЄС [661, с. 179]. При ньому проведено виборчу 

реформу, котра передбачала введення пропорційної системи з прохідним 5 % 

бар’єром, а перед цим діяв принцип абсолютної більшості [844, с. 336].  

У 1986 р. в країні відбулися парламентські вибори, внаслідок яких 

перемогу отримали голлісти, соціалісти, комуністи, НФ. Уряд очолив 

Ж. Ширак [874, с. 51]. З цього моменту розпочались змагання за найвищу 

посаду між прем’єром та президентом. Президентські вибори в 1988 р. вдруге 

принесли перемогу соціалістам. Президент Ф. Міттеран сконцентрувався на 

розвитку французько-німецького союзу [759, с. 197], боєздатністі держави, 

аграрній політиці, розбудові загальноєвропейського ринку не розділяючи при 

цьому наднаціональних ідей [966, с. 20]. 

Геополітичні перетворення в ЦСЄ у 80-90-х рр. ХХ ст. привели до зміни 

геополітичної ролі Парижу та перенесення ваги європейської осі на південний 

схід [344, с. 175]. Закордонну політику Франції обумовлювало тоді об’єднання 

Німеччини, одноосібні претензії США на лідерство [659, с. 168]. Французькі 

політики виступали проти розпаду СРСР, який сприймався ними як одне ціле, 

як  «регіон з іншою економікою» з центром у Росії [766, с. 368]. Проте, 

пересічні громадяни підтримували рух «Солідарність», який у їхньому 

розумінні втілював ідеї французької революції.  

Уже в лютому 1989 р. відбувся візит польського прем'єра Ф. Раковського 

до Парижу. В результаті зустрічі з міністром фінансів (українського 

походження) П. Береговуа укладено порозуміння щодо інвестиційної 

підтримки. Польське суспільство покладало великі надії на цю фінансову 

допомогу [572, с. 1]. Великою проблемою в цей час для ПНР в той час було 

питання зовнішнього боргу. Президент Франції Ф. Міттеран під час зустрічі 

пообіцяв особисто зайнятись цим питанням [4]. Міністр закордонних справ 
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Р. Дюмас, в свою чергу, обнадійливо запевняв, що всіляко буде сприяти для 

налагодження стосунків ПНР із ЄЕС [3]. Французька пресса відзначала 

покращення стосунків, вказувала на економічні проблеми ПНР [1].  

Єлисейський палац також планував виділити кошти для навчання вищого 

менеджерського персоналу, передбачались виїзди французьких експертів до 

Польщі, допомога оснащенням, дидактичними матеріалами [22]. З метою 

підвищення кваліфікації польських керівних кадрів було створено Фундацію 

співпраці з Польщею на яку французький уряд планував виділив 90 млн. 

франків протягом трьох років [23].  

«Місток дружби» між країнами було прокладено 14 червня 1989 р., коли 

відбувся перший «східний візит» президента Ф. Міттерана, шести міністрів, 

групи підприємців і письменниці Ф. Саган до Гданська. В ході зустрічі Польща 

отримала середньотерміновий кредит (500 млн.) на розвиток промисловості й 

туризму, вирішено проблему видачі віз терміном 2-3 дні. Париж погодився на 

4 роки заморозити борг Польщі, обговорювались питання податкової системи, 

ринку цінних паперів [498, с. 1]. Французька сторона подарувала апаратуру, 

призначену для проведення онкодосліджень, та запропонувала стипендіальні 

програми лікарям [499, 1]. Метою візиту стала «підготовка підґрунтя» до 

втілення французького бачення ідеї нового європейського виміру [14]. 

Словесно французькі політики підтримували перспективу «повернення до 

Заходу», посилаючись на її цивілізаційну, культурну складову. 

Протягом другого періоду президентства Ф. Міттерана було представлено 

два євроінтеграційні проекти: проект утворення європейської конфедерації та 

«план Балладюра», які мали на меті контролювати Німеччину в її співпраці з 

регіоном ЦСЄ та максимально відтягнути в часі «східне розширення» ЄЕС. До 

речі, Польща на той момент уже уклала Договір про торгівлю і економічну 

співпрацю, що давало можливість виходу на західні ринки, отримання кредитів 

та навчання, обмін досвідом [1015, с. 388].  

Після візиту до Польщі президент Франції 31 грудня 1989 р. представив 

ідею створення загальноєвропейської конфедерації, яка пропагувалась 
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французькими дипломатами до червня 1991 р. Панєвропейський проект не був 

документально оформлений [812, с. 200]. Він передбачав вузьке інтеграційне 

коло для країн Західної Європи без США і Канади [730, с. 32] та широке для 

країн ЦСЄ, Росії, які спочатку повинні були виконати певні вимоги. Проте, не 

передбачалось їхнього входження до вузького кола через небезпеку збільшення 

річних податків для жителів країн ЄЕС [777, 200].  

Слід зазначити, що французькі дипломати, політики з метою уникнення 

ізоляції східного регіону формально схвалювали розширення ЄЕС [782, с. 690]. 

Так, президент Франції під час зустрічі 9 квітня 1991 р. в Парижі з Л. Валенсою 

наголошував: «Франція не відкидає можливості розширення, де конфедерація 

стане початком шляху, але не швидше, ніж через 10 років».  Це суперечило 

його ж словам, що лунали в 1988 р. у Гаазі: «мусимо думати і про народи 

Східної Європи, які економічно і політично відділені від нас. Зараз логіка часу 

вимагає об’єднання» [895, с. 47]. Самі ж країни ЦСЄ не бажали наново 

будувати з Росією багатоповерховий «європейський дім». Даний проект 

надовго затримував країни ЦСЄ в сірій адаптаційній безпековій зоні [846, с. 

230]. Французька ідея була приречена на провал, на її адресу також лунала 

гостра критика з боку німецьких політиків, котрі висловлювали невдоволення з 

французького поділу Європи на бідну і багату.  

Попри гучні декларації, Париж виявився неготовим до радикальних змін у 

регіоні ЦСЄ [815, с. 511]. Проте, в кінці 1989 р. Єлисейський палац виділив 900 

млн. франків у вигляді позичок (з низькими відсотками на 25 років виплати) 

для розвитку інвестицій у ПНР [25]. Треба сказати, що на 1991 р. у Польщі 

діяло тільки 130 французьких підприємств.  

Винагородою за успішность у впровадженні ринкових реформ, демократії 

було прийняття ІІІ РП до Ради Європи [859, с. 51]. Перші контакти Польщі з 

Радою Європи відбулись за президентства В. Ярузельського [912, с. 225]. У 

1989 р. країна отримала «статус гостя» з правом голосу [416, 1]. Це дало 

можливість прем'єру подати заявку на прийняття з такими аргументами: 

«Асоціюємо себе з Європою, яка в нашій свідомості є вищою цінністю. Хочемо 
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долучитися до розвитку прав людини» [78, с. 15]. Треба зазначити, що Франція 

виявляла інтерес до діалогу в таких рамках, оскільки тут не були 

репрезентовані Канада і США [1016, с. 57]. Француське МЗС стверджувало, що 

такі кроки свідчать про перспективу європейської єдності, тобто йшлося про 

розбудову спільного «європейського дому» [12].  

Участь Польщі в цій організації сприяла покращенню двосторонніх 

стосунків та підписанню 9-11 квітня 1991 р. трактату «Про приязнь і 

солідарність» під час зустрічі Ф. Міттерана та Л. Валенси в Парижі. В 

документі зазначалось, що Франція сприятиме євроінтеграційним планам 

Польщі при умові виконання нею певних умов [63, с. 78]. Слід підкреслити, що 

поняття «євроінтеграція» для обох країн несло різне смислове навантаження: 

для Франції було інструментом ведення закордонної політики та способом 

економічного «зв’язування» Німеччини, а для Польщі – основним напрямком, 

цивілізаційним вибором.  

Питання євроінтеграції для Франції історично та ментально сягає часів 

Франкської імперії та її Верденського поділу 843 р. між онуками Карла 

Великого. Тоді західна частина (держава Франків) дісталась Карлу Лисому, 

східні землі (пізніше Німеччина) – Людовіку Німецькому, а центр отримав 

Лотар. Джерелом французько-німецького конфлікту було споконвічне 

прагнення Франції встановити кордон по р. Рейн [875, с. 385]. Мир в Європі 

залежав від результату закінчення їх багатовікового спору [108, с. 101]. Цікаво, 

що Франція і Німеччина провели між собою 23 війни за європейську першість, 

пам’ятаючи про спільні історичні корені [746, с. 70].  

У другій половині ХХ ст. «батьками-фундаторами Європи» поправу 

називають економіста Ж. Моне та дипломата Р. Шумана, що підносили роль 

інституцій над державою [352, с. 38]. Р. Шуман 9 травня 1950 р. оприлюднив 

Декларацію утворення Європейського Об'єднання Вугілля і Сталі, тобто 

політик намагався розбудувати Європу-ХХ через економічне підґрунтя [65, с. 

122], де держави частково делегували би повноваження наднаціональному 

органу [822, с. 112]. План передбачав ліквідацію мит у надрейнському басейні 
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[961, с. 293]. Для Франції такий хід був виправданим через потребу безпеки та 

економічної співпраці, а для ФРН означав «спокуту гріхів нацизму» та вихід із 

політичної ізоляції [766, с. 368].  

Логічним продовженням цього стало підписання в 1957 р. Римських 

трактатів про створення ЄЕС, яка передбачала формування спільного 

європейського ринку та Євроатому [64, с. 196]. З цього часу Франція 

сконцентрувалась на поглибленні політичного діалогу, зближенні військових 

доктрин з Німеччиною, уклавши в 1963 р. Єлисейський трактат. Президент 

Франції у 1966 р. проголосив про вихід країни з військових структур НАТО, не 

погодившись із зміцненням американо-британського дуету, чим пришвидшив 

програму розбудови атомної енергетики країни [311, с. 31]. 

Франція і Німеччина вважаються основоположниками європейської осі 

[945, с. 303]. Підходи до її формування дещо змінилися внаслідок 

геополітичних змін у ЦСЄ. Наприклад, Німеччина до земель Польщі має 

«історичний підхід», який прагнула контролювати Франція. Мотиви Німеччини 

турбували V Республіку, яка вболіваючи за «Велику Європу», будує «Велику 

Францію» [775, с. 101]. Політики висловлювали занепокоєння з приводу 

відновлення домінування німецької марки та небезпеки зміщення центру ЄЕС 

на північний-схід [607, с. 4]. Невипадково адвокатом Польщі в ЄЕС з 1990-х 

років вважається Німеччина, яка документально задекларувала підтримку для 

Польщі через підписання трактату «Про приязнь і добре сусідство» [842, с. 15] 

та через підписання у Веймарі 28 серпня 1991 р. угоди про співпрацю. 

Саме за підтримки Німеччини в квітні 1990 р. Європейська Рада (ЄР) 

прийняла рішення про початок переговорного процесу з країнами ЦСЄ. В 

прийнятій Декларації говорилось, що остаточною метою її підписання є 

набуття країнами ЦСЄ членства, а інструментом реалізації повинна стати 

асоціація. Угоду про асоціацію з ЄЕС (Traktat o stowarzyszeniu z Europejską 

Wspólnotą Gospodarczą, EWG) Польща підписала 16 грудня 1991 р. [42]. Це був 

політичний знак проведення демократичних змін [273, с. 141]. Кабмін діяв 

виважено, цілеспрямовано, пам’ятаючи, що демократія у світі змінна та 
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залежить від місця і часу [536, с. 34]. Треба додати, що Угода ввійшла в силу 

тільки в 1994 р. з причин зволікання Франції. Документ містив 122 статті, 

вказувалось, що набуття членства приблизно настане в 2000 р. [896, с. 389].  

З метою запобігти швидкому розширенню ЄС та виникненню німецької 

«серединної Європи» Франція ініціювала проект «оновленої Європи», що 

передбачав політичну й економічну інтеграцію [141]. Ідея увінчалася 

підписанням у лютому 1992 р. МТ про утворення ЄС [106]. Недаремно Кароль 

Войтила вказував, що переломним в історії Європи буде 1992 р., коли 

пришвидшиться об’єднання людей з метою створення інтегральної спільноти 

[131, с. 349].  

Франція в питанні євроінтеграції віддавала перевагу поглибленню, аніж 

розширенню. Загалом, польський дослідник Я. Стефанович виділяє такі 

історико-цивілізаційні причини опору країни щодо розширення ЄЕС:  

1) ідеологічна – це боязнь перед можливою федералізацією Спільноти на 

німецький манер при існуючій централізаційній традиції Франції [941, с. 94]. 

Президент Ф. Міттеран був стурбований долею «перебудови» в СРСР [10]. 

Французькі політики були проти швидкого об’єднання Німеччини та 

висловлювали побоювання, що такий розвиток подій приведе до послаблення 

міжнародної позиції країни [13]. Втративши союзника в постаті СРСР, Франція 

з одного боку, прагнула остаточно прив’язати до себе Німеччину, зобов’язати її 

субсидіювати Європу, а з іншого боку – єдиною європейською валютою (екю) 

намірилась «підірвати» авторитет долара [844, с. 376]. В кінці 1989 р. Париж 

добився прийняття плану, який передбачав поетапне перетворення ЄЕС у 

економічно-монетарний союз [15]. Протягом першого етапу повинна була 

відбутися координація політик, протягом другого планувалось підготувати 

підґрунтя до монетарного собзу через створення центрального банку, третій 

етап передбачав перехід на єкю. 

2) культурна, адже ще Вольтер вказував, що Європа має бути французькою 

з огляду на її культурну домінанту [776, с. 197]. Франція ще з доби Ренесансу 

віддавала культурну і політичну перевагу Середземному морю, коли для 
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Німеччини Балтійське море є більш європейським. Між країнами постійно йде 

прихована війна за майбутнє Mare Nostrum ЄС. Пріоритетними у закордонній 

політиці Франції є Магриб, Перська затока, регіон Середземномор’я [109, с. 30; 

953, с. 33; 886, с. 10];  

3) геополітична, що проявляється у боязні перед небезпекою руйнування 

«французького європейського саду». Президент-соціаліст Ф. Міттеран 

переконував, що «в ЄЕС діють певні правила. Спільнота спочатку має вирішити 

свої внутрішні проблеми, а тому дискусія про входження до неї країн, котрі не 

готові до цього, не є можлива» [99]. Загалом, східний європейський напрям у 

французькій закордонній політиці відзначався словесними деклараціями та 

слабкістю [922, с. 49].  

В 1989–1992 рр. ІІІ РП не мала шансів на отримання членства в 

європейських структурах, що віддзеркалювала промова президента Л. Валенси 

в парламенті Ради Європи: «Ми думали, що повалення комунізму наблизить 

нас до західного світу, але жителі бідної Європи відчувають, що багата Європа 

закриває перед нами двері та стає ексклюзивним клубом» [302]. Саме тому 

Польща з метою формування економічного лобі [902, с. 182] активно 

долучилась до роботи Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ) [135, с. 158], а 

щоб не  перетворитись на буферну зону між НАТО і РФ [987, с. 31], стала 

співзасновником Вишеградської групи. 

Участь в роботі Вишеградської групи мала наметі ліквідацію залишків 

тоталітаризму [104, с. 235], сприяння розвитку демократії та входженню до 

загальноєвропейської системи безпеки [907, с. 93]. Так, 5-6 жовтня 1991 р. в 

Кракові під час третьої зустрічі лідерів Вишеградської групи було 

сформульовано послання до НАТО [292, с. 172], де висловлювались наміри до 

поглиблення співпраці [280, с. 169].  

Країни ЦСЄ, використовуючи конференційну дипломатію [879, с. 142], у 

безпекових питаннях надії покладали на діяльність у КБСЄ [864, с. 232], яка 

має обмежені компетенції [294, с. 45], але її завданням є формування поясу 

безпеки, розвиток демократії, співпраці між країнами [229, с. 62]. 
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З другої половини ХХ ст. питання оборони і безпеки Західна Європа 

врегульовувала в рамках таких порозумінь, як Брюсельський трактат від 

1948 р., який передбачав створення європейської системи самооборони [70, с. 

282] та його модифікації 1954 р. у ЗЄС [752, с. 94]; Вашингтонський трактат від 

1949 р. про створення НАТО [233, с. 281]; МТ від 1992 р., що передбачав 

створення ЄС та Спільної політики оборони і безпеки [72, с. 362].  

Таке «безпекове розмаїття» пов’язане з французько-американською 

конкуренцією, яка бере початок ще з ХІХ ст., коли політики вказували, що 

поруч із французами, схожі цілі мають  англо-американці та росіяни [960, с. 14]. 

Франція та Росія Трактат про дружбу та співпрацю підписали в Парижі в 

лютому 1992 р., де особливу роль відводилось КБСЄ. Міністр РФ А. Козирєв  

цю Угоду назвав новим «entente cordiale». В ході домовленостей Париж надав 

Росії кредит на суму 30 млрд. франків [901, с. 87]. Москва з розумінням 

віднеслась до бажання Франції максимально усунути США з Європи 

розбудовуючи ЗЄС [955, с. 69].  

До кінця 80-х рр. ЗЄС перебував «в сплячці», оскільки військові функції 

виконувало НАТО, економічні – ЄЕС, а культуні – Рада Європи [906, с. 51]. 

Після геополітичних змін у регіоні організація стала «європейським 

представництвом» НАТО та оборонною компонентою ЄС [107]. Цим 

підвищено в ранзі її роль [972, с. 47]. Результатом активної діяльності Франції в 

ЗЄС можна вважати утворення Єврокорпусу [937, с. 118]. Із зміною 

геополітичної ситуації в регіоні ЦСЄ Париж намагався долучити до діяльності 

ЗЄС і Польщу. 

З метою участі у вирішенні міжнародних кризових ситуацій в рамках 

діяльності РБ ООН та КБСЄ, 19 червня 1992 р. Радою Міністрів ЗЄС було 

прийнято Петерзберзьку декларацію [119, с. 58]. В документі зазначалось, що 

країни-члени ЗЄС зобов’язані надавати свої війська для участі в гуманітарних 

операціях. Також впроваджено категорії такі, як держав-членів, асоційованих 

партнерів, спостерігачів, а в листопаді прийнято рішення щодо участі 

асоційованого партнера у військових операціях з правом голосу [300, с. 87]. 
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Міністр оборони V Республіки Ф. Леотар висловлювався, що не слід тримати в 

дипломатичній ізоляції країни ЦСЄ тому, що вони потребують інтеграції та 

безпеки [812, с. 166].  

На той час питанням європейської безпеки займались дві організації – 

НАТО і КБСЄ (ОБСЄ з 1995 р.). Через останню Росія планувала збільшити собі 

поле для маневру, ослабити Західну Європу та її зв’язок з Вашингтоном. 

Парадокс організації в тому, що вона не має виконавчої сили та не в змозі 

нікого ні від чого захистити, а тому польський журналіст К. Дєвановський 

називає її «Організацією Взаємної Безпорадності в Європі» [401, с. 5].  

У польському суспільстві протягом перехідного періоду переважала думка 

про те, що країну від російських зазіхань могло врятувати тільки членство в 

НАТО [510, с. 4]. Власне, із геополітичними змінами Північноатлантичний 

Альянс переглядав свої функції [877, с. 263]. Держсекретар США Дж. Бейкер у 

грудні 1989 р. виступив з пропозицією поглиблення співпраці НАТО з ЄЕС та 

запропонував політику «відкритих дверей» стосовно країн ЦСЄ.  

Велике значення для Польщі мав Лондонський саміт НАТО. У прийнятій 

Декларації від 6 липня 1990 р. йшлося про пропозицію «руки дружби» 

радянському уряду та ЦСЄ, де співпрацю передбачалось вести в рамках КБСЄ 

[111, с. 15].  У відповідь МЗС Польщі запевняло про наміри співпраці з метою 

об’єднання Європи. Контакти країни з НАТО розпочались у березні 1990 р. 

Вже осіню цього року Польщу вперше відвідав генсек НАТО М. Вьорнер, який 

перед Сеймом сказав: «ми протягуємо руку приязні, бо жодна країна не встані 

сама себе захистити» [298, с. 118].  

Важливість регіону ЦСЄ для США показує офіційний візит перезидента 

Польщі Л. Валенси до Вашингтону навесні 1991 р. та спільна Декларація 

президентів, де американська сторона забов'язалась підтримувати розвиток 

демократії, ринкові реформи в ІІІ РП [103, с. 71]. Згодом Рада міністрів НАТО 

повідомляла: «вітаємо країни, які прийняли нашу мирно простягнуту руку» 

[228, с. 27]. Очевидно, що на той час завданням номер один для Польщі 
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виявилась безпека, в урядових колах країни були переконані, що мир в Європі 

можливий тільки за умови військової присутності США [170, с. 209].  

Лондонську декларацію доповнила Римська в листопаді 1991 р., де 

вказувалось що НАТО повинно відігравати ключову роль та стати джерелом 

стабілізації в Європі [116, с. 123]. В ході Римського саміту прийнято Нову 

стратегічну концепцію, де йшлося про те, що завданням НАТО є забезпечення 

оборонного потенціалу та стратегічної рівноваги сил в Європі [193, с. 158]. 

Міністр оборони Франції Ф. Леотар тоді коментував, що присутність США в 

Європі є необхідністю [857, с. 111].  

На Брюссельській зустрічі міністрів закордонних справ Ради НАТО в 

грудні 1991 р. зазначалось, що метою організації надалі залишається розбудова 

вільної  Європи [215, с. 52]. В ході саміту також було прийнято рішення 

продовжувати розвиток партнерства з країнами ЦСЄ [212, с. 153]. Реалізація 

цієї ідеї мала розпочатись у вигляді консультацій, починаючи з 1992 р. [210, с. 

55]. Моментом переходу до конкретної співпраці ЦСЄ з НАТО можна вважати 

рішення про створення Північноатлантичної Ради Співпраці (ПАРС). Це 

відкрило шлях до участі в миротворчих місіях регіону ЦСЄ згідно 6-7 Розділу 

Карти ООН [956, с. 115].  

«Мода» на ведення таких гуманітарних місій, котрі одночасно були 

інструментом закордонної політики США, стала бомбою сповільненої дії. 

Вперше про потребу в них висловилась прем’єр Великої Британії М. Течер, а 

потім питання миротворчих операцій «поза зоною НАТО» обговорювали в 

травні 1992 р. міністри оборони НАТО. На цій зустрічі прийнято рішення про 

залучення до операцій партнерів із ЦСЄ, які могли створювати «коаліції 

бажаючих» та діяти на підставі мандату НБСЄ і ООН.  

Офіційна Варшава починаючи з 1992 р. декларувала на офіційному рівні 

наміри вийти з «сірої зони безпеки» та інтегруватися з НАТО, ЄС, ЗЄС [919, с. 

36]. Впевненості додавала співпраця з ПАРС, котра покращувала безпековий 

стан, означала інтенсифікацію політичних і економічних стосунків із США, 

особливо в міжнародних фінансових інституціях [218, с. 230].  
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Проте, як показують розсекречені в 2015 р. архіви НАТО, на той час ще не 

було й мови про членство [647, с. 5]. В архівних документах висловлювалась 

впевненість, що зміни в країнах ЦСЄ мали переломний характер, де генсек 

М. Горбачов не використає силовий варіант. Також зазначалось, що прем'єрство 

Т. Мазовецького було несподіванкою в політичному пасьянсі.  

Таким чином, Польща розбудовувала свою безпекову парасолю через 

НАТО, відводячи для ЗЄС роль другої скрипки. Це суперечило планам 

Єлисейського палацу, котрий прагнув, щоб країни ЦСЄ отримали безпеку з рук 

європейців. Так, президент Ф. Міттеран говорив про потребу розбудови 

сильного європейського «рукава чи відгалуження» НАТО, акцентуючи на 

потребі у формуванні колективної безпеки при залученні Росії [812, с. 177]. 

Інтереси V Республіки були зосереджені перш за все в Європі та 

Середземномор’ї. Архітектором її закордонної політики можна вважати 

Ш. де Голля, який зміцнив владу президента та акцентував увагу на 

національних інтересах. До особливостей політичного життя можна віднести 

перехід до двоблокової партійної системи, наявність еліти технократів, масові 

страйки і практику проведення референдумів, періоди коабітації, наявність 

ідеології голлізму, прихід до влади президента-соціаліста Ф. Міттерана. 

Геополітичні перетворення в регіоні ЦСЄ привели до зміни позиції 

Франції в ЄЕС. Європа для французьких політиків – це «французький сад» у 

цивілізаційному і культурному розумінні, за безпеку якого треба постійно 

дбати. Звідси й випливає політика протекціонізму стосовно регіону ЦСЄ, де 

достойним партнером була Росія. Треба додати, що східноєвропейський напрям 

є додатковим у закордонній політиці країни, а євроінтеграція вважається 

лишень одним із інструментів її реалізації.  

У той же час, перед Польщею стояло завдання налагодити стосунки із 

Західною Європою, ліквідувати васальні зв’язки з СРСР, правильно закласти 

економічний, безпековий фундамент розвитку держави. Під час перехідного 

періоду велике значення мала діяльність кабміну Т. Мазовецького, що поставив 

собі за мету «повернення до Європи». Адвокатом Польщі в Європі виявилась 
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Німеччина. Обидві країни в 1989 р. підтвердили свій спільний кордон та 

налагодили економічну співпрацю.  

Перший «східний візит» президента Ф. Міттерана до Польщі відбувся 

тільки в червні 1989 р. Французька сторона обіцяла фінансову підтримку в 

обмін на позитивне ставлення до своїх «євроінтеграційних ініціатив». З метою 

адаптації новоутворених демократій до умов Західної Європи, президент 

Ф. Міттеран запропонував ідею загальноєвропейської конфедерації. Це вже 

знана ідея «двох кіл» Європи з центром навколо Парижу та з ширшим колом 

від Атлантики до Уралу. Ідея конфедерації надовго затримувала 

євроінтеграційний поступ країн ЦСЄ. 

Винагородою за успішність у проведенні реформ для Польщі стало 

підписання у вересні 1989 року угоди про співпрацю та торгівлю з ЄЕС. Велике 

значення також мала Угода про веймарську співпрацю від серпня 1991 р. та 

підписання польсько-французького Трактату в грудні того ж року. Офіційний 

Париж, попри гучні декларації, на практиці виявився неготовим до «східного 

розширення» ЄЕС. Єлисейський палац пропонував спочатку поглибити 

економічну та політичну інтеграцію в Спільноті, внаслідок чого було підписано 

Маастрихтський трактат про утворення ЄС. 

Окрім того, Франція прагнула, щоб безпеку країни ЦСЄ отримали з рук 

європейців. Натомість Польща вже на 1992 р. виразно заявляла про наміри 

членства в НАТО, а набуття членства в ЗЄС було менш пріоритетним. 

Реалізації цих ідей сприяло налагодження стосунків з Білим Домом, 

Лондонський, Римський, Брюссельський саміти НАТО та створення ПАРС, а 

також велике значення мала польська діаспора в США. Питання безпеки 

держави виявилось на першому місці серед інших старатегічних завдань. 

Втіленню безпекових намірів сприяла участь Польщі в роботі Вишеградської 

групи. 
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РОЗДІЛ 3. СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 

ПОЛЬЩІ ПРОТЯГОМ 1993–1999 РР. 

3. 1. Євроінтеграційний діалог Польщі та Франції у 1993–1999 р. 

Геополітичні зміни в ЦСЄ на поч. 90-х рр. ХХ ст. сприяли кардинальному 

перегляду напрямків у польській закордонній політиці, становленню партійної 

системи. Особливістю політичного життя стало те, що зросла роль виконавчої 

влади. У липні 1992 р. в Польщі уряд очолила Г. Сухоцька, міністром 

закордонних справ призначено К. Скубішевського, який наголошував, що 

пріоритетними завданнями уряду є посилення європейської орієнтації, участь у 

творенні загальноєвропейської системи безпеки, розвиток добросусідських 

відносин [180, с. 264], покращення економічних стосунків з Німеччиною і 

Францією [171, с. 278]. Активність РП у західному напрямку, на думку 

дослідниці Л. Стрільчук, вела до послаблення східного вектора в закордонній 

політиці [1022, с. 31]. В цей час у Польщі зростає популярність лівих сил, 

виникає кризова ситуація в парламенті, який було розпущено з ініціативи 

президента. Дострокові вибори відбулись 19 вересня 1993 р., котрі показали 

зріст «комуністичної ностальгії» серед населення. 

 У Франції також відбулись вибори, які проходили в травні та принесли 

перемогу Об’єднанню на підтримку Республіки Ж. Ширака (Rassemblement 

pour la République, RPR), що отримали 247 мандатів, Союзу за французьку 

демократію (Union pour la Démocratie Française, UDF) – 247 мандатів, 

соціалістам – 54 та комуністи – 23 мандати, а НФ Ле Пена до парламенту не 

потрапив. Після прем’єра П. Берегового, який покінчив життя самогубством 

через корупційні скандали в уряді [778, с. 36], цю посаду зайняв неоголіст 

Е. Балладюр, котрий дотримувався поміркованого курсу [844, с. 400]. Склад 

цього кабміну був налаштований негативно щодо прийняття МТ.  

Міністром внутрішніх справ призначено неоголіста Ш. Паскуа, який 

поставив за мету: а) переглянути в еміграційному законодавстві існуюче 

«правило землі» за яким іноземець, народжений у Франції, після досягнення 

повноліття отримував громадянство; б) «оздоровити економіку» через 
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приватизацію підприємств; в) активізувати діяльність ЗЄС через розсекречення 

програм ядерної співпраці з США [814, с. 587]; г) прискорити євроінтеграцію, 

що передбачало зміцнення зв’язків із Німеччиною та підтримку ілюзій країн 

ЦСЄ щодо їх наближення до структур ЄС [735, с. 186].  

Президент Франції Ф. Міттеран зазначав, що цим державам буде 

запропоновано фінансові інструменти взаємодопомоги, котрі не передбачали б 

входження до Спільноти [941, с. 95]. В цьому його підтримував Ж. Атталі – 

радник та керівник ЄБРР, котрий зазначав, що країнам ЦСЄ слід спочатку 

провести успішно реформи, вирішити питання кордонів, оскільки їхнє 

гіпотетичне членство в ЄС може нести небезпеку анархії та воєн у регіоні. Уряд 

активізував роботу аналітично-прогностичного центру французького МЗС з 

метою переосмислення євроінтеграційного процесу, що спричинився до 

наділення ЄЕС новими функціями [349, с. 3].  

У листопаді 1993 р. на підставі МТ, котрий підписано в 1992 р., 

проголошено про утворення ЄС. Це стало реакцією Західної Європи на 

геополітичні зміни в регіоні ЦСЄ. У документі зазначалось, що інтеграція – це 

новий етап у розвитку європейських спільнот, який передбачає спільне 

громадянство, спільну закордонну, оборонну політику [72, с. 326]. На думку 

міністра закордонних справ Польщі К. Скубішевського ЄС перетворився на 

осередок світової демократії, а приналежність до нього була гарантією розвитку 

народу [935, с. 88]. Проте ЄС не розчиняв у собі попередні спільноти, а 

об’єднав у собі [950, 9]. На думку польського дослідника С. Пазимєша, ЄС 

являє собою найдосконалішу досі форму співпраці держав, що дає 

цивілізаційну і економічну безпеку [900, с. 51]. Від отримання членства в ЄС 

Варшава сподівалась зрівнятись за темпами розвитку з Іспанією, Ірландією, 

Португалією. Країну в її євроінтеграційних намірах активно підтримали країни 

ЦЄІ [132, с. 121].  

МТ передбачав ревізію Римських угод шляхом економічної, валютної і 

політичної інтеграції [899, с. 45], а також реформування структур та рух від 

валютного до політичного союзу. Згідно угоди, вводились поняття трьох 
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«вимірів ЄС», а для полегшення економічної інтеграції створено Центральний 

Європейський Банк у Франкфурті [909, с. 31].  

Головними інституціями ЄС після реформування стали Європейська 

комісія (ЄК) – виконавчий орган, який розпоряджається бюджетом, виступає 

ініціатором зовнішньої політики; Європейський парламент, що обирається 

через пряме голосування та являє собою законодавчу владу, яку поділяє з 

Радою ЄС.  Чергові вибори до ЄП відбулись у червні 1994 р. (626 депутатів) 

[872, с. 18]. Францію представляли неоголлісти і демократи, які разом отримали 

28 мандатів, соціалісти – 15 мандатів, Рух ліворадикалів – 13, Національний 

Фронт – 11, комуністи отримали 7 мандатів. Важливою інституцією ЄС є 

Трибунал Справедливості, який формується за принципом 1 суддя – одна країна 

і  Європейська Рада, що стала за Маастрихтським трактатом політичним 

органом і являє собою зустрічі глав держав та урядів.  

На той час ЄС юридично являв собою проміжний тип між федеративною 

державою та міжнародною організацією [358, с. 9]. Це було пов’язано з різним 

баченням країнами устрою ЄС. Наприклад, Великобританія прагнула 

формування «вільного ринку» без єдиної валюти [1017, с. 370]. Канцлер 

Німеччини Г. Коль наголошував, що умовою європейської єдності міг би стати 

федеративний зв’язок [410, с. 6], що означало «дроблення» суверенітету 

національних країн [813, с. 234]. Німеччина виступала за східне розширення ЄС 

і НАТО [431, с. 1] при фінансуванні реформ у РФ, як необхідної умови миру в 

Європі [430, с. 27]. Франція, щоб уникнути домінування сусіда в регіоні ЦСЄ, 

наполягала на співпраці у вигляді «зв’язку суверенних народів» та на 

проведенні інституційних реформ [700, с. 69].  

Виходячи саме з таких міркувань Єлисейським палацом було 

сформульовано наступні «євроінтеграційні ініціативи»: 1) «копенгагенські 

критерії», затверджені на копенгагенському саміті ЄР у 1993 р. [85, с. 144], 

котрі полягали у вимогах здійснення політичних, демократичних, законодавчих 

реформ для бажаючих отримати членство в ЄС [133, с. 147].  Ці критерії були 

завищені [350, с. 106]. Проте, президент Польщі Л. Валенса апелював до 
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Сейму: «маємо збудувати правову систему так, щоб державні інституції були 

підпорядковані праву» [257, с. 235]; 2) «план Балладюра» з метою запобігання 

конфліктів у регіоні ЦСЄ [139], котрий згодом конкретизовано у вигляді 

«Стабілізаційного пакту» (СП) [138], який виявився своєрідним екзаменом для 

країн ЦСЄ щодо їх закордонної політики [133, с. 150]. Детальніше опрацювати 

пропозицію прем’єра мала міжнародна конференція.  

У Польщі нові європейські ініціативи мав втілити уряд В. Павляка, 

представника від Польської народної партії (Polskie Stronnictwo Ludowe). Окрім 

того, прем’єр поставив за мету стабілізувати сільськогосподарський ринок, 

боротись із безробіттям через створення робочих місць у сфері будівництва 

[244, с. 299]. В уряді посаду міністра закордонних справ зайняв 

А. Олеховський, а міністром фінансів країни призначено Г. Колодка. 

Новопризначений уряд представив на розгляд парламенту «Стратегію для 

Польщі» (Strategia dla Polski) на 15-річну перспективу. Стратегічна мета 

залишалась незмінна: поступове наближення до НАТО, ЗЄС, ЄС. Країна 

свідомо відмовилась від традиційної «східної політики» на користь західного 

напрямку [446, с. 3].  

На 1994 р. експерти МВФ оцінювали позитивно польську 

макроекономічну політику: перевагу приватного сектора над державним, 

створення сприятливих умов для закордонних інвесторів, врегулювання 

зовнішнього боргу [39]. Треба додати, що безпеці та стабільності в Європі 

сприяла «Угода про асоціацію Польщі з ЄС», яка набула чинності з 1 лютого 

1994 р. [45]. Це дало можливість міністру закордонних справ Польщі 

А. Олеховському подати заявку про прийняття до ЄС 8 квітня 1994 р. [309, с. 

9]. В документі теж зазначалось, що країна готова до проведення переговорного 

процесу [46]. Такий перебіг подій спричинився до отримання Польщею в травні 

1994 р. статусу асоційованого партнера ЗЄС. 

 Польське МЗС на своєму євроінтеграційному шляху вбачало такі загрози: 

а) явище протекціонізму, що проявлялось у низькому рівні доступу польських 

товарів на ринки ЄС внаслідок вимог, які ставали штучними перепонами [164, 
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с. 319]. Це ставило під сумнів відкритість Західної Європи та вірогідність 

членства в Спільноті; б) безпекову політику РФ, де незалежність України мала 

для Польщі стратегічне значення. Звідси і виводилась «спеціалізація» ІІІ РП у 

регіоні Східної Європи: через розвиток добросусідських відносин стати 

помостом, пов’язати Схід і Захід, де репрезентувати ЦСЄ. 

З боку ЄС стосовно країн ЦСЄ мав місце й політичний протекціонізм. Так, 

у березні 1994 р. у французькій пресі опублікувано статтю «Про 

Стабілізаційний пакт», де роз’яснювалося: «Франція готова допомагати всім, 

хто її попросить про допомогу. Метою ж СП є гарантія недоторканості кордонів 

і забезпечення прав нацменшинам, а ЄС, США і Росія повинні створити для 

країн ЦСЄ політичні шанси» [348, с. 174]. Логіку подій продовжила паризька 

міжнародна конференція, на якій були представники від міжнародних 

організацій та лідери країн, що розпочала свою роботу в травні з метою 

підписання СП [588, с. 7]. ЗЄС на конференції представляв генсек В. ван 

Екелен, який у виступі зазначив, що оборонною компонентою ЄС є ЗЄС, а 

логіка конструювання Європи підказує, що в міру наближення країн ЦСЄ до 

ЄС їх зв’язки з ЗЄС також повинні зміцнюватись, чому сприятиме СП, що 

пропонує засоби встановлення довіри між народами [332, с. 37].  

Такий перебіг подій послужив підґрунтям для активізації польсько-

французького співробітництва. В липні 1994 р., уперше за 24 роки, до Варшави 

прибув із візитом французький прем’єр Е. Балладюр [840, с. 66]. У сеймовій 

промові він відзначив збільшення торговельних оборотів [570, с. 10] і те, що 

країна вийшла з «зони великого ризику» та може бути прикладом для інших 

[586, 9]. Польська сторона наполягала, що через СП потрібно використати 

історичний шанс для об’єднання Європи [515, с. 28]. Проте, французький 

прем’єр застерігав, що «передчасно ще говорити про інтеграцію, але це може 

статися і певного дня буде можливим членство в ЄС і НАТО» [594, с. 28].  

Французький прем’єр також акцентував увагу на будівництві Європи 

«різних швидкостей», де країни, об’єднані у 2-3 кола, утворили би 

конфедерацію, куди поетапно могли б приєднатися і країни ЦСЄ протягом 
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10 років [451, с. 29]. Першу групу найрозвинутіших країн мали очолити 

Франція та Німеччина, а інші могли приєднатись в різному статусі до країн 

центральної групи, включаючи Угорщину та Румунію, де, на відміну від РП, 

було невирішене питання національних меншин [560, с. 2]. Прем’єр також 

констатував, що з розширенням, яке могло би привести до нестабільності, не 

слід поспішати, та що «перепусткою» для бажаючих мали стати укладені 

договори про добросусідство та вирішене питання нацменшин [455, с. 29].  

Варшава прийняла пропозицію французького прем’єра, адже вона по суті 

являла собою офіційний документ ЄС. Позитивом «плану Балладюра», на 

думку польського дослідника Ю. Кукулки, стало «очищення» країни в 

«приймальні ЄС» перед розширенням, що сприяло швидкому процесу 

трансформації суспільства [847, с. 536].  

Доповненням до попереднього візиту став листопадовий візит до Польщі 

політика А. Ламассюра, Політик назвав СП «вправою з превентивної 

дипломатії», а також застеріг, що східне розширення відбудеться за умови 

здійснення інституційної реформи та підкреслював, що його географія не сягне 

межі 26-30 країн [479, с. 27]. В уявленні французьких політиків Європа 

складалася з ЄС та РФ, які співпрацювали через ОБСЄ [876, с. 136]. Франція 

традиційно сприймає і підтримує Росію як рівного собі партнера, котрий 

допомагає врівноважувати вісь південь-північ в ЄС, а також, як країну, котра в 

G-7 здатна була вирішувати кризові ситуації [620, с. 1].  

Росія для Парижу – це імперія, що являє собою «незавершену демократію» 

та виконує роль стабілізатора в регіоні. Брак чіткого національного кордону 

привів до того, що територіальна експансія Росії стала природним способом 

гарантії безпеки [756, с. 7]. Французька політична еліта посилала Москві 

сигнали, що ЄС не буде розширюватись безкінечно, де Росії, Україні та 

Республіці Білорусь запропонують «близьке партнерство».  

Додатковою проблемою для Парижу в 1995 р. стало четверте розширення 

ЄС на Австрію, Фінляндію, Швецію, що означало його германізацію. У такій 

ситуації Єлисейський палац категорично не бажав розширення на Схід. Так, 
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міністр закордонних справ Франції А. Жюппе зазначав, що розширення – це 

тривалий процес, який займе 20 років. Політик запропонував схему піраміди 

стосунків у вигляді ідеї «Європи трьох кіл». Перше коло – це країни-члени, 

друге коло – зовнішнє, куди належатимуть країни-партнери, третє – це коло 

солідарності, куди могли б належати країни, які висловлювали наміри та 

перебували на євроінтеграційному шляху [156, с. 7]. Цю ідею доповнило 

підписання у квітні 1995 р. «Стабілізаційного пакту» [518, с. 7], котрий 

передбачав регіональну співпрацю [397, с. 18]. Контроль за виконанням умов 

покладено на ОБСЄ.  

У ІІІ РП виконання умов СП покладено на уряд, який очолив Ю. Олекса, 

діяч партії Союзу демократичної лівиці (Sojusz Lewicy Demokratycznej). 

Коаліційний уряд продовжив також курс реформ, окреслених у програмовому 

документі «Стратегія для Польщі» [242, с. 331]. Пост міністра фінансів зайняв 

Г. Колодко, міністрами закордонних справ були В. Бартошевський та  Д. Росаті, 

а міністерство праці очолював Л. Міллер. Кабмін поставив собі за мету 

отримати членство в ЄС до 2000 р. [160, с. 8].  

«Відлига» у французькому ставленні до розширення на Схід ЄС і НАТО 

настала в результаті приходу до влади президента-неоголліста. У травні 1995 р. 

відбулись президентські вибори за участю Ж. Ширака – лідера партії 

Об’єднання на підтримку республіки, Е. Балладюра – лідера правоцентриської 

партії Союз за французьку демократію; від соціалістів балатувався Л. Жоспен, а 

євроскептиків представляли Ф. де Вільє, лідер партії Рух за Францію та лідер 

НФ Ж. Ле Пен, які виступали проти входження Туреччини до ЄС. Лідер НФ 

обіцяв вирішити питання безробіття і релігії, виступав за «очищення землі 

франків» [811, с. 100]. Останнє було зумовлене тим фактом, що іслам у Франції 

штовхає на маргінес католицизм (третє місце після атеїзму) та помітно впливає 

на демографічну динаміку [860, с. 27]. 

У першому турі виборів, які відбулись 23 квітня 1995 р., Ж. Ширак набрав 

21%, Е. Балладюр 18%, Ж. Ле Пен – 15% [449, с. 29]. Успіху прагматичного 

Е. Балладюра зашкодив високий показник безробіття, приватизація державної 
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фабрики «Рено» та народження в турецькому Ізмірі в родині перського 

походження, що перейшла на католицизм. У другому турі 7 травня 1995 р. 

Ж. Ширак отримав перемогу - 53% голосів виборців. Ж. Ширак став 5-м 

президентом V Республіки (1995–2007), який двічі займав посаду прем’єра та 

двічі програвав соціалісту Ф. Міттерану у президентських перегонах [495, с. 5]. 

Свою політичну кар’єру президент розпочав із навчання у Національній школі 

управління, служив добровольцем в Алжирі [679, с. 31].  

Прихід харизматичного президента на вершину виконавчої влади [795, с. 

142], означав відродження величі країни у вигляді «омолодженого голлізму», 

пристосованого до нових реалій [453, 26]. Президент сформував урядову 

команду професіоналів залучаючи науковців, політиків, діячів культури [693, с.  

12]. Лідер прихильно ставився до розбудови «Великої Європи» через 

утримання балансу між США, ЄС, Росією [966, с. 20]. Головне завдання вбачав 

у «спорудженні мосту на Південь», забезпеченні миру в Середземномор’ї [763, 

с. 58] та посиленні ролі ЄС у світі [889, с. 184].  

Прем’єр А. Жюппе в парламентській доповіді 25 травня 1995 р. вказував 

на певні «козирі» країни в закордонній політиці: а) світова першість в експорті 

сільськогосподарської продукції. Ставилось завдання дбати про інтереси 

власного виробника та слідкувати, щоб країни-кандидати з такою ж 

спеціалізацією обмежували виробництво, проходили  довгий адаптаційний 

період; б) морська активність; в) наукові дослідження (зазначалась потреба в 

посиленні конкурентоздатності ЄС з Японією, США); г) культура і мова. 

Міністр вказував на необхідність вивчення в середніх школах ЄС французької 

мови. Франція, говорив прем’єр, повинна віднайти в собі «завойовника» та 

підтвердити статус великої світової імперії [400, с. 2].  

Прем’єр-міністр продовжив курс екс-президента Ф. Міттерана на 

«одруження з маркою» [580, с. 6].  В закордонній політиці уряду політик вбачав 

за необхідне розвивати регіональний діалог з Німеччиною, Росією; 

розбудовувати європейську безпеку; реалізувати принцип євроатлантизму в 

глобальній політиці через двосторонні стосунки з США і Росією; турбуватись 
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про Середземномор’я та Африку [155, с. 13]. Середземномор’я, як наголошував 

міністр закордонних справ Е. де Шаррет,  колиска європейської цивілізації, яка 

втратила свою історичну роль у XVII ст. Завданням Парижу є відродити цей 

регіон, модернізувати іслам та запропонувати СП, як для країн ЦСЄ [590, с. 9].  

Регіон ЦСЄ у французькій закордонній політиці мав другорядне значення. 

Так, міністр закордонних справ Ю. Ведрін зазначав: «наші приятелі з півдня так 

само є важливими, як зі сходу, а при розширенні ЄС французькі платники 

податків змушені будуть терпіти фінансові незручності» [563, с. 4]. Така 

політика вела до послаблення французьких впливів у країнах Вишеграду [561, 

с. 3]. Треба зазначити, що головним партнером Парижу в регіоні ЦСЄ є Росія 

[421, 3]. Політик П. Сегін наголошував, що Росія становитиме надалі загрозу 

для безпеки Європи. На перешкоді до її демократизації стоїть не стільки 

біологія, як психологія, що своїми коренями сягає у візантійство і татарщину 

[837, с. 94]. Зрозуміло, що поєднання таких чинників надалі буде впливати на 

процес євроінтеграції в Європі.  

Польський дослідник Я. Стефанович зазначає, що французьке МЗС (Quai 

d'Orsay) створювало собі імідж першої скрипки в об'єднанні двох частин 

Європи, але при цьому тактично затримувало процес [941, с. 100]. Наприклад, 

французам належить авторство щодо СП, фінансовим інструментом якого є 

програма ФАРЕ, котра передбачала проекти транскордонної і культурної 

співпраці для регіону ЦСЄ [262, с. 119]. Паралельно з цим офіційний Париж 

дбав про механізми фінансування для середземноморських країн [236, с. 116], 

що яскраво було продемонстровано під час проходження Канського саміту ЄР в 

червні 1995 р. У результаті його роботи було прийнято рішення, що в 

1995/99 рр. підтримка з боку ЄС для країн ЦСЄ становитиме 6,5 млрд. екю, а 

для регіону Середземномор’я – 4,5 млрд. екю [902, с. 205].  

На канському саміті було також прийнято “Білу Книгу» – посібник з 

питань формування внутрішнього ринку ЄС та пристосування національного 

права країн-кандидатів до правових норм ЄС (acquis communautaire) [668, с. 

24]. Рішення саміту можна вважати успіхом французької дипломатії щодо 
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здійснення чергової спроби відкласти питання «східного розширення» [727, с. 

12]. Офіційний Брюссель вкотре затверджував вимоги для регіону ЦСЄ, але без 

жодних зобов’язань і термінів зі свого боку [927, с. 34]. В той час французький 

журналіст Ф. Каме підкреслював, що офіційний Париж змушений буде колись 

прийняти до відома факт неминучого розширення [391, с. 8].  

Польське МЗС всіляко намагалось активізувати діалог із Францією, 

шукаючи нові інструменти для розвитку співпраці. У липні 1995 р. 

Матіньйонський палац відвідав міністр закордонних справ В. Бартошевський. 

Французька сторона запевняла, що Польща першою увійде до ЄС [881, с. 144], 

але це відбудеться поетапно з метою встановлення рівноваги [678, с. 31]. Через 

місяць прем’єр А. Жюппе деталізував ініціативу «трьох кіл Європи» [540, с. 2]. 

Передбачалось, що вузьке коло держав  буде об’єднане валютною і військовою 

сферою; друге ширше коло становитимуть держави регіону ЦСЄ, що будуть 

пов’язані з ЄС умовами про політичну, військову, економічну співпрацю [460, 

с. 27]. Фінансовим механізмом мала стати програма ФАРЕ [675, с. 76]. З 

найширшим географічним колом держав передбачалось вести діалог через 

ОБСЄ та СП у вигляді опрацювання «дорожньої карти» [677, с. 99].  

Реалізація зовнішньополітичних завдань Франції ускладнювалась 

поглибленням протиріч у внутрішній політиці, особливо щодо вирішення 

питання безробіття [735, с. 183]. Кабмін взяв курс на поглиблення соціальної 

реформи, що привело до загальнонаціонального страйку 24 листопада 1995 р. 

Кількість страйкуючих сягала 40 тис. осіб – це працівники друкарень, медичних 

установ, учителі, адміністративні працівники [582, с. 5]. Вже 3 грудня свої 

протести висловили працівники телеграфу, податкових адміністрацій, студенти, 

а 5 грудня розпочалась блокада автострад, авіаліній, портів [555, с. 7]. У 

результаті уряд розпочав переговорний процес із профспілками [556, с. 6].  

Польське суспільство, як і французьке, теж переживало певні складнощі. 

Восени 1995 р. у ІІІ РП стартувала президентська кампанія. Про свої політичні 

амбіції засвідчили Я. Куронь, Г. Вальтц, Я. Ольшевський, Л. Валенса, 

Т. Зелінський, О. Кваснєвський. Останній кандидат свою політичну кар’єру 
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розпочав ще в студентському віці, вступивши в 1976 р. до лав компартії [653, с. 

12]. Політик О. Кваснєвський очолював партію Союз демократичної лівиці 

(Sojusz Lewicy Demokratycznej, SLD), куди належали Л. Міллер, Ю. Олекса, 

В. Чімошевич, М. Бєлка, Є. Бузек. Соціологічні опитування прогнозували для 

О. Кваснєвського 43 % голосів, а для Л. Валенси – 22 % [601, с. 17]. Екс-

президент В. Ярузельський зазначав, що кандидатура О. Кваснєвського принесе 

компроміс у роз’єднане суспільство внаслідок непрофесійної політики 

президента Л. Валенси [370, с. 4]. Експерти ЄС вказували, що на реванш лівиці 

вплинули великі видатки на проведення реформ, нездатність «Солідарності» 

консолідуватися та відсутність професійної компетенції у Л. Валенси. Також 

зазначалося, що екс-комуністи у внутрішній політиці проводитимуть курс своїх 

попередників, зате у зовнішній створять шанси для «російського маневру», 

зросте роль спецслужб та сповільниться процес розширення НАТО [364, с. 7]. 

У грудні 1995 р. відбувся другий тур президентських виборів, який приніс 

перемогу соціалісту О. Кваснєвському (1995–2005). Політик пообіцяв будувати 

країну на засадах діалогу і відкритості [328, с. 8]. Прем’єром призначено 

спочатку Є. Бузека, потім – Ю. Олексу, якого в січні 1996 р. звинувачено у 

шпигунстві на користь РФ і звільнено з посади. Новий коаліційний уряд очолив 

В. Чімошевич, який продовжив виконання програми «Стратегія для Польщі» та 

повідомляв, що уряд продовжуватиме програму державного будівництва, 

модернізації села, фінансування культурних програм [220, с. 360]. 

Портфель міністра закордонних справ отримав Д. Росаті, який 

переконував, що офіційна Варшава повинна дбати про формування іміджу 

надійного партнера, котрий здатен впливати позитивно на врегулювання 

стосунків у регіоні ЦСЄ. Політик підкреслював, що 1996 рік буде вирішальним, 

оскільки Єврокомісія представить звіт готовності Польщі до вступу в ЄС, а 

польська сторона опрацьовуватиме відповіді на анкету-опитувальник з 200 

питань [168, с. 381]. В цьому році офіційний Брюссель знову повідомляв про 

важливість інституційної реформи, а спосіб її втілення мав бути обговорений 

під час проходження міжнародної конференції [234, с. 89]. 
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Конфереція проходила з березня 1996 по червень 1997 р. у Парижі. Вже на 

першій зустрічі президент Ж. Ширак запропонував концепцію «твердого ядра», 

яка передбачала перебіг інтеграційного процесу в рамках «кіл солідарності». 

Зазначалось, що спочатку слід було створити «тверде ядро» чи «піонерську 

групу» в основі якого лежала б французько-німецька співпраця, а після цього 

могло би бути сформоване «коло партнерства» та зовнішнє «коло солідарності» 

ЄС [825, с. 246], що передбачало співпрацю від Атлантики до Уралу. Фактично 

це була модифікована ідея «Європи Вітчизн» при поступовому усуненні США з 

європейської політичної сцени. Президент Ж. Ширак вважав, що ЄС може 

розширитись в майбутньому до 26-30 держав, але до цього часу повинні 

відбутись внутрішні інституційні реформи з посиленням ролі Ради ЄС.  

Також президент-неоголліст виявився прихильником ідеї «економічного 

патріотизму» чи політики протекціонізму, тобто збереження за Францією права 

втручатись у світові економічні процеси, захищаючи національного виробника 

від напливу іноземних компаній. Політик вважав, що засади вільної ринкової 

економіки є небезпечною ідеологією, яка вимагає захисту національного 

господарства та жорстких мір протекціонізму [724, с. 98]. Така політика 

суперечить загальноєвропейським принципам вільної торгівлі та формуванню 

єдиного європейського ринку. 

Приводом до зміцнення польсько-французького діалогу став візит до 

Польщі президента V Республіки  Ж. Ширака 11-13 вересня 1996 р. [566, с. 5]. 

Лідер Франції наголошував на потребі реалізації валютного союзу вже на 

1999 р., як необхідної умови досягнення поставлених завдань МТ [611, с. 1], 

аргументуючи: «Польща буде в Європі природним партнером, східною 

сестрою, але спочатку повинно відбутись поглиблення та інституційне 

зміцнення. ЄС – це не лишень зона вільної торгівля, а простір, імперія Європи, 

котрий повинен бути об’єднаним спільною закордонною, оборонною 

політикою та військовою спроможністю. І вже після впорядкування 

багатоповерхового «європейського дому» на 2000 р., може йти мова про 

розширення на Схід» [179, с. 29].  
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Інтенсивності діалогу надавав економічний інтерес Франції, де видимою 

ставала тенденція переходу від «політики добрих намірів» до активного пошуку 

форм двосторонньої співпраці [903, с. 108]. Сторони підписали порозуміння 

про співпрацю в розбудові автострад [466, с. 2]. Президент Польщі відвідав 

Париж в грудні 1996 р., а прем’єр В. Чімошевич – в січні та червні 1997 р. 

Представники польської політичної еліти високо оцінили візит Ж. Ширака до 

Варшави. Зокрема, депутат Я. Онушкевич вказав, що Захід у такий спосіб 

відводить для Польщі лідерське місце в Східній Європі [595, с. 5].  

Надзвичайно важливим для ІІІ РП виявився 1997 рік, коли здійснено 

адміністративно-територіальну реформу, яка передбачала трирівневий 

адміністративний поділ на воєводство, повіт, гміну. Це передбачало 

перерозподіл повноважень між центральними органами влади та місцевим 

самоврядуванням [361, с. 4].  

Не менш важливою виявилась і конституційна реформа, адже країна 

потребувала децентралізації [325, с. 5] та Конституції, котра стала би 

компромісом між політичними елітами [320, с. 80]. Такий Основний Закон 

2 квітня прийнято парламентом Польщі, що дало можливість президенту вже 

6 квітня звернутися до громадян з листом: «представляю Вам найвищу Карту 

прав і обов’язків. Я довіряю цій Конституції, бо вона є результатом 

світоглядного компромісу [196, с. 84] та спадкоємицею Закону від Третього 

травня 1791 р. – Закону-легенди, котрий дві сотні років формував дух нації» 

[326, с. 3]. На всезагальному референдумі, проведеному 25 травня, 56 %  

громадян висловились за прийняття цього Закону, котрий набув чинності з 

жовтня 1997 р. Так, згідно Конституції, зовнішня політика зосереджувалась в 

руках Ради Міністрів та президента [53, с. 22]. 

У цьому ж році в Польщі було здійснено важливі євроінтеграційні 

ініціативи: утворено Комітет європейської інтеграції та прийнято «Національну 

стратегію інтеграції». Міністр Д. Росаті у Сеймі зазначав, що закордонна 

політика країни буде результативна та незмінна, а стосунки з США - 

пріоритетними. Політик одночасно висловлював потребу формування у 
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французькому суспільстві думки про лідерство Польщі в регіоні ЦСЄ, де полем 

для маневру міг би стати ВТ [169, с. 399]. Тобто, офіційна Варшава намагалась 

«уповноважити» себе представляти інтереси країн цього регіону перед 

Брюсселем, виконуючи роль цивілізаційного «помосту». 

Реалізовувати стратегічні завдання польського уряду допомагала Рада 

Європи [319, с. 285]. Прем’єр Польщі  В. Чімошевич зазначав: «організація 

будує і об’єднує Європу, сприяє створенню нової якісної ситуації» [323, с. 67]. 

Президент О. Кваснєвський покладав певні надії й на дипломатію Ватикану, що 

видно з його промови під час візиту до Польщі папи Івана Павла ІІ: «Польща 

стала на шлях розбудови правової, демократичної держави, але без участі Папи 

ці зміни не були б можливі» [321, с. 165]. Варшаву в її намірах підтримували і 

країни ЦЄІ [335, с. 336] на форумах якої підкреслювався динамізм у розвитку 

економічної співпраці між країнами [469, с. 2].  

Не дивлячись на міжнародну підтримку ІІІ РП, Єлисейський палац 

продовжував пошук «рецептів» з приводу готовності Старої Європи прийняти у 

себе безробітних із сусідніх країн [97, с. 1]. На опрацювання різних концепцій 

безпосередньо впливав виборчий процес. Так, у травні-червні 1997 р. у Франції 

відбулись парламентські вибори, котрі принесли перемогу неоголлістам, 

соціалістам, комуністам. Цікаво, що НФ отримав в парламенті 1 мандат. Лідер 

партії за лобіювання виборчих інтересів Марін ле Пен, своєї дочки, отримав 

штраф у розмірі 20 тис. франків з дворічною забороною займатись політичною 

діяльністю та судовий вирок, що передбачав ув’язнення на три місяці [554, с. 

9]. Прем’єром коаліційного уряду призначено соціаліста Л. Жоспена. 

Французький уряд активізував свою роботу під час проходження 

міжнародної конференції з питань затвердження інституційної реформи, 

формування валютного союзу. Єлисейський палац планував посилити свій 

вплив у Європарламенті [611, с. 1]. Результатом діяльності конференції стало 

прийняття додатку до майбутнього трактату. В його основу було покладено 

рапорт Єврокомісії під назвою «Порядок денний – 2000» (Agenda 2000) від 16 

липня 1997 р. [345, с. 17]. Документ був націлений на зміну підходів у веденні 
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сільськогосподарської політики. Париж домігся, щоб фінансові внески країн-

членів до бюджету залишались незмінними аж до 2006 р. Згідно документу, 

Єврокомісія рекомендувала Європейській Раді розпочати переговорний процес 

з Польщею, Чехією, Угорщиною, Естонією, Кіпром, Словенією. Стосовно 

Польщі підкреслювалось, що в країні існують стабільні демократичні 

інститути, ринкова економіка, вирішено питання нацменшин [86, с. 102]. Всі 

поправки лягли в основу нового Амстердамського трактату (АТ). 

Цей трактат прийнято на саміті ЄР 2 жовтня 1997 р. (чинний з 1 травня 

1999 р.), згідно нього шість країн ЦСЄ запрошено до переговорів та 

стверджувалось, що на вступ може претендувати кожна європейська країна, 

котра виконала певні умови. На саміті в Амстердамі обговорено перспективу 

включення ЗЄС до ЄС, що стало шляхом до формування автономної лінії 

обороноздатності Європи. Фінансування сільськогосподарського сектору країн 

ЦСЄ передбачалось з фонду програми ФАРЕ, яка на 2000–2006 рр. складала 80 

млн. єкю, з них 40 % припадало на Польщу [902, с. 212].  

Нововведеннями АТ можна вважати: а) «спільні стратегії», як інструмент 

закордонної політики ЄС; б) введення поняття «конструктивного утримання від 

голосу». Наприклад, конкретна держава ЄС могла утриматись від фінансових 

зобов’язань, не блокуючи при цьому рішення більшості; в) АТ передбачав 

впровадження посади Високого представника з питань закордонної політики. 

Вперше на цей пост призначено іспанця Х. Солану (1999–2009), котрий 

одночасно виконував обов’язки генсекретяря ЗЄС; г) новим інструментом 

діяльності стали міжнародні договори між ЄС та третіми державами, 

міжнародними організаціями; д) передбачалось пропорційне формування ЄК 

(одна держава – один голос). Треба додати, що ЄС на той момент ще не був 

суб’єктом міжнародного права. 

Польський погляд на АТ мав опрацювати новий кабмін Є. Бузка, котрий 

прийшов до влади в жовтні 1997 р. Коаліційний уряд сформували праві партії 

Унія свободи та Акція виборча солідарність (Unia Wolności/Akcja Wyborcza 

Solidarność). Стратегічні пріоритети уряду залишились незмінними, хоч 
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акценти в закордонній політиці перенесено в бік атлантизму. Прем’єр зазначав, 

що хребтом Європи являється вісь «Париж–Берлін–Варшава», а її фундамент 

повинні складати християнські цінності [241, с. 419].  

Польські політичні партії згідно даних Центру дослідження суспільної 

думки по різному ставились до перспективи членства в ЄС, НАТО. Партії 

лівого спрямування (Соціал-демократична, Селянська, Союз праці) виступали 

за входження, але при умові отримання економічних бонусів для країни з 

метою усунення великих економічних диспропорцій. Партії підтримували теж 

вступ до НАТО, але при умові налагодження дружніх стосунків із сусідами; 

праві партії (Союз реальної політики, Християнсько-національне об’єднання, 

Ліберально-демократичний конгрес) підтримували такий вступ до ЄС, який не 

обмежував би суверенітету та передбачав би економічний протекціонізм. 

Представники партій негативно ставились до пристосування польського 

законодавства згідно стандартів ЄС, особливо в питанні рівноправ’я вірувань, 

гарантій для нацменшин, заборони смертної кари, зате позитивно підходили до 

виконання вимог НАТО, яке вважали гарантом незалежності держави [694, с. 

35]. У цей час зростали євроскептичні настрої, що було пов’язано із 

запрошенням країни до переговорного процесу з НАТО проти якого 

категорично висловлювалась пратія «Щербец». Представники партіїї 

застерігали, що НАТО загрожує національним інтересам, а входження до ЄС 

перетворить країну в дешевий ринок збуту і колонію. Всіх євроскептиків 

очолив Р. Чарнецький – керівник Комітету з питань євроінтеграції. Політик 

зазначав, що «Польща не входить до Європи, так як завжди знаходилась у ній, а 

повертається тільки до ідеї «Європи Вітчизн» [989, с. 107].  

В самому ЄС під час зустрічі ЄР в Люксембурзі 12-13 грудня 1997 р. 

остаточно впорядковано «черговість» та список кандидатур (дві групи) щодо 

східного розширення. На саміті обговорювалась фінансування країн-кандидатів 

[202, с. 31] та рекомендовано Єврокомісії з 31 березня 1998 р. розпочати 

офіційні переговори з шістьма країнами першої «люксембурзької групи» [387, 

с. 2], вказувалось, що Польща – стабільна, демократична, правова країна – 
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готова до переговорів і майбутнього членства [285, с. 43]. Профранцузький 

міністр закордонних справ Б. Геремек оптимістично зазначав: «Далеке стало 

близьким! Географію не можна змінити, але ми змінюємо геополітику. Не 

бажаємо, щоб наші східні кордони стали цивілізаційним бар’єром. Слід 

виробити концепцію розширення ЄС на Схід через ВТ, а французько-польські 

стосунки зміцнювати через підприємницькі ініціативи та спільне вирішення 

питань безпеки» [267, с. 8]. 

З метою оцінки готовності Польщі до переговорів 9-10 лютого 1998 р. у 

Варшаву прибув Г. ван ден Брук - єврокомісар з питань Європейської політики 

сусідства. Під його безпосереднім керівництвом було створено спеціальну 

комісію з 20 осіб, які мали на меті вивчити стан розвитку окремих галузей 

економіки, особливу увагу було зосереджено на польських молокозаводах, 

продукція яких могла б конкурувати з французькою [378, с. 4].  

Місце ІІІ Речі Посполитої у закордонній політиці Франції в той час можна 

зрозуміти із щорічного серпневого виступу президента Ж. Ширака перед 

дипкорпусом, який зазначав наступні цілі «великого народу»:  

1) брати участь у формуванні багатополюсного світу через співпрацю із 

Японією, Китаєм, Росією [951, с. 250]. У відповідь президент РФ Б. Єльцин у 

1998 р. запропонував концепцію розбудови «Великої Європи», яка 

порівнювалась з рівностороннім трикутником на вершинах якого знаходились 

Росія–Франція–Німеччина, перед якими поставало завдання перетворити 

Європу на найсильніший регіон світу [599, с. 10]. Цю ідею конкретизував 

В. Путін, для якого Європа мала західний та східний вимір [869, с. 12]; 

2) сприяти зміцненню ролі міжнародних організацій, наприклад, МВФ, 

«Великої сімки», та  розвивати зв’язки з країнами Середземномор’я [688, с. 59];  

3) розбудувати європейську оборонну автономію в НАТО, формувати 

спільну закордонну і оборонну політику ЄС [402, с. 1]. Президент вказував, що 

існувала небезпека перетворення НАТО у «Священний союз» з правом до 

інтервенції, чому повинен був запобігти мандат Франції у РБ ООН; 
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4) посилити роль ЄС, який складався би з «народів Європи» та ніколи не 

перетворився б на Сполучені Штати Європи. Велике значення, на думку 

президента, мало б введення з 1 січня 1999 р. в 11 країнах єдиної валюти євро 

[464, с. 3], яка зможе витримати конкуренцію долара [130]. Також зазначалось, 

що розширення ЄС – це амбітний проект та моральний, фінансовий обов’язок 

Парижу, але при умові «зрілості» до цього самих кандидатів.  

Церемонія відкриття переговорів з шістьма країнами-кандидатами ЦСЄ 

відбулась у Брюсселі 31 березня 1998 р. Переговори проходили в два етапи, їх 

предметом був і перелік вимог ЄС стосовно кандидатів. У листопаді 1998 р. 

Єврокомісія та Європарламент представили звіти про готовність до членства 

кожної з країн. У звіті ЄП дано позитивну оцінку проведенню реформ у 

Польщі, Угорщині та вказувалось на їх сповільнення в Чехії і Словаччині [529, 

с. 1]. У рапорті ЄК стосовно Польщі зазначалось про успішне виконання трьох 

із семи пунктів вимог першого етапу переговорів. Також рекомендувалось 

більше уваги приділяти закордонній, інформаційній політиці, розвитку 

сільського господарства, металургії, фінансів, бюджету [524, с. 10].  

Цікаво, що ЄК у травні 1998 р. з причин марнотратства коштів зменшила 

свою допомогу в рамках ФАРЕ на 34 млн. єкю. Попри це Рада Міністрів 

Польщі дала позитивну оцінку своїй роботі [390, с. 18]. Другий етап 

переговорного процесу розпочався з 10 листопада 1998 р. На його хід впливав 

французько-німецький діалог, особливо щодо інституційної реформи, 

розширення і бюджету ЄС на 2000–2006 рр. [562, с. 12]. Слід відмітити, що цей 

діалог мав більше політичний вимір. Німецький політик Й. Фішер зазначав, що 

в питанні розширення не треба «прив’язуватись до дат», але штучне затримання 

буде «історичною помилкою» [531, с. 15]. 

Цікавими є польські статистичні дані Центру з вивчення суспільної думки. 

Так, у 1997 р. 72 % населення висловлювались позитивно за вступ до ЄС, у 

1998 р. – 64 %, що було пов’язано із складним переговорним процесом в сфері 

металургії, фермерства, таможенних мит. Опитані боялись стати людьми 

«другого сотру», більшість мало лишень поверхневе уявлення про ЄС [694, с. 
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39]. Для порівняння, серед духовенства, яке в країні займає окремий елітний 

прошарок, за членство в ЄС у 1998 р. висловлювалось 84 %. 

Кожна з держав, яка брала участь у переговорах, прагнула реалізувати свої 

амбіції і отримати переваги. Фаза двостороннього діалогу на той момент мала 

доленосне значення, бо означала закінчення романтизму в дипломатії та 

перехід до реалізації інтересів [938, с. 56]. Як зауважив французький дослідник 

Д. Моісі, на перебіг політичного діалогу країн впливало те, що Париж на 1998 

р. уже позбувся «комплексу розширення», особливо в питанні фермерства, а 

Берлін не бажав надалі залишатися «дійною коровою ЄС» [504, с. 9].  

У рік «східного розширення» НАТО, велику увагу в ЄС приділялось 

питанням інституційної реформи, оборони, наступному розширенню. Частиною 

інституційної реформи стало формування з 1 січня 1999 р. економічно-

валютного союзу. Ця концепція була вміщена у «плані Делорса» ще від 1988 р. 

та передбачала такі фази: а) на 1993 р. утворення загальноєвропейського ринку, 

який налічував би 350 млн. споживачів; б) з 1994–1998 рр. – підготовка  ЄС до 

валютного союзу, створення інституцій; в) 1999 р. – перехід до «зони євро» тих 

країн, які виконали б певні умови. 

У «зону євро» в 1999 р. увійшло 11 країн, хоч банкноти повинні були 

ввійти у безпосередній обіг з 1 січня 2002 р. Єдиною країною, яка 

відгороджувалась від посилення економічних зв’язків, залишалась Велика 

Британія, котра не бажала прощатись з фунтом. Прем’єр Т. Блер аргументував: 

«країна хоче бути в Європі, але не управлятись нею!» [549, с. 9]. Офіційна 

Варшава в цьому році ставила перед собою наступні цілі: через входження до 

НАТО розбудовувати «парасолю безпеки», продовжувати реформи, розвивати 

добрі стосунки з сусідами як логічне продовження СП, щоб отримати 

«євроінтеграційний аванс», досягти західного рівня життя [918, с. 287].  

Отже, східна політика Парижу стосовно Польщі мала вигляд «кнута і 

пряника», що простежується на прикладах словесної риторики та 

«євроінтеграційних ініціатив» президентів Ф. Міттерана і Ж. Ширака. До таких 

ініціатив, котрі відтягували в часі бажане для Польщі членство в ЄС, належать: 
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«копенгагенські критерії», «план Балладюра», СП, ідея «трьох кіл Європи». 

Французькі ідеї зводились до спільного знаменника: фінансування країн ЦСЄ, 

виконання ними безкінечних вимог, бюрократизації інтеграційного процесу без 

жодних зобов’язань і термінів. Дії французької дипломатії були спрямовані на 

забезпечення свого національного інтересу, яка пронизана ідеологією голлізму. 

Францця віддавала перевагу валютному союзу, інституційним змінам в ЄС. 

«Комплекс східного розширення» у Єлисейського палацу виник з причин 

схожої економічної спеціалізації Польщі та Франції, через питання 

фінансування і дотацій, через «російський чинник». Треба додати, що 

євроінтеграція для Парижу була одним з інструментів його закордонної 

політики, а для Варшави стала основним дороговказом. 

Велике значення для послідовного курсу Польщі мали програмні 

документи, проведення конституційної, адміністративної реформи. ЄС з точки 

зору Польщі в той час вважався осередком світової демократії та добробуту, 

зразком якості життя. Однак на своєму шляху польський уряд вбачав такі 

загрози, як явище протекціонізму з боку ЄС та безпекову політику РФ. На 

перебіг польсько-французького діалогу впливали стосунки Парижу і Москви як 

на європейському рівні, так і на глобальному. Серйозним випробовуванням на 

шляху «повернення до Європи» стала пронатівська позиція Польщі. Проте ця 

позиція одночасно й сприяла Польщі в її євроінтеграційних намірах. Адже 

після Мадридського саміту НАТО країну було запрошено до переговорного 

процесу з ЄС. 

 

3.2. Польсько-французька співпраця у форматі «Веймарського 

трикутника» 

«Веймарський трикутник»  – форма діалогу Польщі, Франції та 

Німеччини, що мала консультативний характер, без постійної штаб-квартири, 

органів і структур [906, с. 93]. Форум був одним із головних інструментів 

східної закордонної політики ЄС [841, с. 280]. Саме через Польщу, на думку 

української дослідниці О. Мітрофанової, проходили кордони-містки від 
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Західної Європи до Східної [699, с. 72]. Польська держава виявилась єдиною в 

регіоні ЦСЄ, котра була залучена до такої співпраці [838, с. 9]. Беручи участь у 

ВТ, уряд країни частково реалізовував стратегічну мету «повернення до 

Європи" [558, с. 9]. На думку польського дослідника Р. Кузняра, для 

французько-німецького дуету саме Польща була ідеальним кандидатом для 

«веймарського діалогу», бо лежала на продовженні геополітичної осі Париж – 

Бонн у східному напрямі, що доповнювало конструкцію Європи [856, с. 9].  

«Веймарська співпраця» мала пoлітично-військовий вимір, де, окрім цілей 

загальних, кожна держава ставила собі індивідуальні, виходячи з певної 

мотивації. Офіційний Париж намагався через участь у форумі переглянути свої 

стосунки з Німеччиною [890, с. 375]. Об’єднання і перенесення столиці до 

Берліну викликало побоювання перед посиленням «негативних германських 

елементів» на Сході Європи [824, с. 345]. Звідси виникало бажання 

контролювати плани, діалог країн-сусідів [891, с. 75]. Єлисейський палац через 

роботу у ВТ намагався впливати на політичні процеси без використання 

силових засобів, тобто застосовуючи дипломатію [930, с. 56]. Такий підхід 

відповідав заповідям Р. Шумана, котрі полягали в поетапному об’єднані 

Європи з метою забезпечення миру, стабільності, співпраці [108, с. 101].  

Польща від участі в роботі форуму сподівалась на підтримку своїх 

євроінтеграційних намірів [894, с. 8]. Президент Л. Валенса у новорічному 

виступі перед дипломатичним корпусом у 1993 р. наголошував на зацікавленні 

в отриманні членства в ЄС і НАТО, де Німеччина та Франція виступали би 

необхідним містком, «природною зв’язкою». Населення Польщі по-різному 

ставилось до «веймарського діалогу». Так, соціологічні опитування фіксували 

найбільш прихильне ставлення до співпраці з Німеччиною у західних 

воєводствах, а найменш прихильне – у східних. Ставлення до ж Франції, 

загалом, виявилось нейтральним [998, с. 336]. 

Участь у «веймарському форумі» для Речі Посполитої виявилась першим 

кроком на шляху до західних політичних, економічних, військових структур 

[839, с. 61]. Протягом досліджуваного періоду можна виокремити певні етапи в 
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роботі форуму: 1) 1991–1995 рр.; 2) 1996–1999 рр.; 3) 2000–2004 рр. Співпраця 

велась за такими напрямками, як європейський, де країна реалізовувала потребу 

інтеграції до західних структур, та євроатлантичний – з метою розбудови 

«парасолі безпеки» через входження до НАТО, ЗЄС. Уряд країни сподівався, 

що «веймарський діалог» дозволить впливати на вироблення спільної політики 

ЄС стосовно Російської Федерації [917, с. 40]. 

Значення ВТ полягало в тому, що він геополітично продовжив вісь 

демократії, безпеки і стабільності в Європі, полегшив Польщі 

євроінтеграційний шлях [834, с. 10]. Формою роботи форуму були щорічні 

зустрічі на рівні міністрів закордонних справ, президентів, парламентаріїв, а 

результатом зустрічей – спільні декларації загального характеру. Недоліком 

тристороннього діалогу було те, що він в більшості випадків мав 

демонстративний характер [363, с. 9]. Так, у результаті третьої офіційної 

зустрічі у Варшаві 11-12 листопада 1993 р. учасники вирішили, що форум 

повинен стати консультативним інструментом. Під час зустрічі міністр Франції 

виступив з ініціативою надання Польщі асоційованого членства в ЗЄС, 

мотивуючи це потребою зміцнення європейської безпеки [183, с. 88]. В такий 

спосіб Варшава пройшла початковий відбір до західної системи безпеки. На 

думку польської дослідниці Г. Богуславської, Париж цим самим відводив країні 

роль лідера в регіоні ЦСЄ, а участь у співпраці стала доданою вартістю в її 

стратегічних намірах [931, с. 6]. 

Слід зазначити, що на перебіг «веймарської співпраці», окрім економічних 

і безпекових чинникіа, впливало питання енергетики. Європа 25 % газу 

закуповувала в РФ, яку там представляє Газпром, що керується державою та 

має найбільші газопроводи (160 тис. км) [491, с. 1]. Протягом 1994 р. відбувався 

переговорний процес щодо укладення Європейської енергетичної карти, яку 

17 грудня 1994 р. підписали 51 держава, окрім РФ. Треба зазначити, що 

російський переговорний стиль випливає з культури і цивілізації, котра має 

європейське лице з азіатською ментальністю [827, с. 136], поставу сфінкса [863, 

с. 21], світогляд ведмедя [862, с. 62]. Переговори з боку РФ характеризуються 
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безкомпромісністю, ієрархічністю в прийнятті рішень, штучно створеними 

екстремальними умовами з ігноруванням остаточних термінів [765, с. 117]. 

Країна не підписала документу, оскільки планувала зберегти за собою право 

встановлення транзитних тарифів, намагалась узалежнити від себе Західну 

Європу,  заблокувавши їй вихід ЄС до Каспію.  

Протягом 1994–1996 років у ЄС і на «веймарському форумі» відбувались 

дискусії щодо «східного розширення». Так, на засіданні міністрів закордонних 

справ ЄС французький міністр з питань інтеграції А. Ламассюр застерігав, що 

«нових членів можна впустити до Спільноти тільки тоді, коли вони виконають 

своє домашнє завдання» [368, с. 2]. Польські дипломати у відповідь 

переконували, що членство країни в Спільноті тільки зміцнить європейський 

дім [473, с. 2]. На думку французького дослідника Ф. Туаля, прагнення Польщі 

набути членство в НАТО виявилось сильнішим, аніж стосунки з ЄС, котрі 

зводились до дипломатичної люб’язності [858, с. 128]. До такого висновку 

дослідник прийшов аналізуючи участь польського уряду в миротворчих місіях 

НАТО і ООН. Так, перша серйозна участь, яку можна вважати вступним 

тестом, мала місце в 1995 р. на території Боснії та Герцеговини у складі 670 

осіб [645, с. 1]. Польський уряд тоді виділив на миротворчість 25-30 млн. 

злотих [365, с. 6]. Слід сказати, що питання безпеки впливало на інтенсивність 

«веймарського діалогу». 

Французький президент Ф. Міттеран у січні 1995 р. представив у 

Європарламенті план, що передбачав одночасну підтримку Сходу Європи і 

Середземномор’я [480, с. 2]. В документі висловлювалась також думка про 

необхідність інституційної, культурної та освітньої реформи в ЄС [458, с. 10]. 

Президент-соціаліст одночасно підкреслював, що діалог регіону ЦСЄ із ЄС є 

незадовільний, що країни-кандидати ще не відповідають економічним 

критеріям членства [456, с. 10].  

У взаєминах із країнами ЦСЄ в той час офіційний Брюссель 

односторонньо диктував умови без жодних політичних зобов’язань і часових 

термінів зі своєї сторони, без врахування історичних, світоглядних та 
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культурних традицій тієї чи іншої країни [927, с. 34]. Наприклад, на саміті в 

Каннах, який відбувся 27 червня 1995 р. прийнято «Білу Книгу», де необхідною 

умовою членства стало дотримання принципу acquis communautaire. Ця вимога 

означала вдосконалення законодавства та приведення національного 

законодавства країн-кандидатів у відповідність із європейським.  

Перебіг євроінтеграційного діалогу впливав на роботу ВТ, яка 

характеризувалась пасивністю [470, с. 3]. Під час варшавської зустрічі у вересні 

1996 р.. В ході останньої двосторонньої зустрічі президент Франції підвищив у 

ранзі «веймарський діалог», запропонувавши з 1997 р. проводити його на рівні 

глав держав [609, с. 1]. Лідер також словесно підтримав наміри вступу Польщі 

до ЗЄС і НАТО [809, с. 126].  

Високо оцінено шанси країни під час зустрічі в грудні 1996 р. у Варшаві. 

Французький міністр Е. де Шаретт підкреслював, що Польща є країною з 

великим економічним і людським потенціалом. При цьомувказував, що форум 

не повинен стати «директоріатом», навпаки, залишатися лабораторією обміну 

ідеями [454, с. 9]. Польський дослідник А. Шептицький зазначає, що у 

«веймарській співпраці» Польща не стала повноправним партнером 

французько-німецького дуету через їх тактичний підхід до такої тристоронньої 

угоди [948, с. 39].  

Франція та Німеччина через пронатівські настрої ІІІ РП, намагались 

розширити форум залучаючи до нього Росію. Лідери країн були переконані, що 

в такий спосіб можна було пришвидшити модернізацію РФ [489, с. 8]. Ще в 

1992 р. міністр закордонних справ Німеччини К. Кінкель під час візиту до 

Москви заявив, що розвиток двосторонніх відносин, після розпаду СРСР, є 

пріоритетним для країни [539, с. 9].  

Росія, котра мислить категоріями холодної війни, легковажить ЄС, як 

організацію, але за рівних собі партнерів вважає окремо взяті національні 

держави. Німецька дослідниця У. Гуерот наголошує, що польський 

геополітичний інтерес, у силу слабкості дипломатії в розмові з Росією, вимагає 

посередництва з боку ЄС [435, с. 8]. З іншого боку офіційна Варшава при добре 
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продуманій позиції могла б відіграти роль «помосту» між Москвою та 

Брюсселем, позбуваючись таким чином ролі «декорації для гри» [433, с. 8]. 

Активізація відносин у рамках «трійки» (Франція–Німеччина–Росія) 

спостерігалася після Мадридського саміту НАТО в 1997р., коли країни 

Вишеградської групи запрошено до переговорів. Президент Ф. Міттеран 

вважав, що соціалізму у Польщі не треба викидати через вікно, що кардинальна 

зміна географії у ЦСЄ перетворить НАТО на «Священну Лігу» [796, с. 87]. 

Єлисейський палац на цьому етапі усвідомлював, що останнє слово буде за 

адміністрацією Білого Дому. Французьке ставлення до розширення дещо 

нагадувало російську позицію, що видно зі слів міністра закордонних справ 

Франції А. Жюппе: «Франція прагне бачити Північноатлантичний Альянс 

солідним, а щоб виробити цю рису, необов’язково його терміново 

розширювати» [155, с. 13]. Це пояснювалось тим, що V Республіка не належала 

до військової структури НАТО, і, що регіон ЦСЄ вважався нею економічно та 

політично нестабільним, де мав місце «російський чинник».  

Французька сторона була переконана, що рішення про «східне 

розширення» необдумане і виглядає як забаганка посткомуністичних країн, як 

фантазія поляків і чехів, яка могла би призвести до розпаду єдиної системи 

безпеки. Гарантії безпеки для Польщі, на думку Парижу, повинні виходити з 

європейських рук, адже, стукання до дверей НАТО – це стукання в двері США 

при ізоляції Росії [909, с. 38]. Саме тому Єлисейський палац прагнув 

розбудувати європейську конфедерацію, яка стала б засобом безпекової 

рівноваги на просторі від Атлантики до Уралу [755, с. 135].  

Тим часом у Польщі в 1997 р. дещо змінилась розстановка сил. 

Парламентські вибори принесли перемогу коаліції «Акція Виборча 

Солідарность – Союз Свободи». В новообраному уряді портфель міністра 

закордонних справ отримав Б. Геремек, який мав великий авторитет у 

Єлисейському палаці [506, с. 3]. Проте політик слушно підкреслював 

театральний характер «веймарських зустрічей», який переважав над 

практичними діями [797, с. 3]. У цьому році урядом Польщі підписано 
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Ініціативу тристоронньої співпраці і створено колегіальний орган – Спільну 

Військову Координаційну групу в рамках ВТ щодо участі військових у місіях 

ЗЄС [115, с. 142]. Прем’єр Є. Бузек у виступі перед Сеймом підкреслив, що 

«веймарський зв’язок» становить «хребет Європи» [459, с. 8]. 

«Веймарська співпраця» у 1998 р. дещо пожвавилась через проходження 

переговорів з ЄС. Президент Ж. Ширак під час познанської зустрічі в лютому 

1998 р. заявив, що ІІІ РП має всі шанси для успішної інтеграції в ЄС [621, с. 8] 

та, що країна повинна брати участь у розбудові «Єврипи-завтра» [606, с. 3]. Це 

звичайно був декларативний жест тому, що певні заяви лідерів не завжди 

збігаються з їхніми переконаннями [829, с. 80]. 

У цей час французькою стороною запропоновано Польщі військовий пакет 

для протитанкового ракетного комплексу «HOT-3», що призначений для 

знищення бронетехніки, вертольоти виробництва „Huzar”, запропоновано 

модернізацію виробництва винищувачів Mіг-29 та співпрацю із фірмою 

«EUROCEPTER», яка випускала найновіше покоління винищувачів NH-90, 

винищувача Tiger. Передбачались знижки на закупівлю пасажирських літаків 

Aribus 340 і постачання літаків Mirage-2000 [436, с. 3]. Ці пропозиції свідчили 

про те, що Франція прагнула створити внутрішній європейський ринок зброї.  

Варшава через свої стратегічні пріоритети, через політику атлантизму, 

відкинула французьку пропозицію військової співпраці. Так, міністр 

А. Олеховський зазначав, що присутність в Європі США з 100 тис. армією є 

вимогою часу [246, с. 26]. Очевидно, що офіційна Варшава свою безпеку 

довірила заокеанському партнеру [373, с. 8]. Польща була зацікавлена більше у 

натовській присутності в регіоні ЦСЄ, що привело до погіршення польсько-

французьких взаємин. Зі свого боку Франція, керуючись іншим стратегічним 

баченням світу, не сприймала Польщу за рівного собі союзника.  

Із зазначених вище причин в роботі ВТ спостерігалось явище асиметрії у 

співвідношенні «2:1». Польський дослідник С. Пазимєш зазначає, що 

тристоронній форум ніколи не був рівносторонньою геометричною фігурою 

[904, с. 21]. Форум у цьому сенсі був малопридатним для Польщі як інструмент 
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впливу на політику Франції і Німеччини [905, с. 26]. Також треба зазначити, що 

для Єлисейського палацу «веймарський діалог» був вимушеним маневром з 

метою обмеження впливу Німеччини у Європі та США у світі [453, с. 26]. 

Отже, «веймарська співпраця» – політичний проект, реалізація котрого 

спочатку відбувалась на рівні парламентаріїв і міністрів. Цей діалог являв 

собою консультативний форум. Польща стала єдиною країною в регіоні ЦСЄ, 

котра була до нього залучена. Внаслідок цього офіційна Варшава приписувала 

собі лідерство в регіоні ЦСЄ. Співпраця, більше формальна, відбувалась у 

політично-військовій площині.  

Кожен учасник форуму виходив із власних мотивів. Польща очікувала 

євроінтеграційних бонусів, а Франція намагалась сповільнити темпи німецької 

східної політики. На співпрацю у форумі впливала політика Польщі в галузі 

безпеки, а також її двосторонній діалог із США. ВТ підвищив у ранзі президент 

Франції Ж. Ширак, запропонувавши з 1997 р. проводити зустрічі також на рівні 

глав держав. «Веймарська співпраця» мала асиметричний характер. Жодного 

разу в роботі форуму не досягнуто політичної одностайності. 

 

3. 3. Участь Речі Посполитої в діяльності Західноєвропейського Союзу 

ЗЄС для Єлисейського палацу був дієвим інструментом закордонної 

політики. Офіційний Париж, діючи у відповідності до національного інтересу, 

реалізовуючи заповіді генерала Ш. де Голля, турбувався про розвиток 

євроінтеграції на осі «Париж-Бонн» та про розбудову обороноздатності Європи 

через ЗЄС, що давало можливість обмежити вплив США.  

В уявленні французьких політиків організація мала таку структуру, чи 

«три кола»: а) «внутрішнє коло», котре охоплювало держави-члени НАТО і ЄС; 

б) «зовнішнє коло», куди належали держави-спостерігачі та «асоційовані 

члени»; в) «коло партнерів», якими вважалися в той час країни регіону ЦСЄ, 

але без країн СНД [317, с. 47].  

У 1995 р. з ініціативи Франції та Німеччини створено Єврокорпус, який 

отримав статус сил швидкого реагування та складався з сухопутних та 
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морських формувань. Франція виявилась єдиною країною, що брала участь в 

роботі всіх підрозділів [661, с. 183]. Єврокорпус залучався до миротворчих 

операцій через мандати ОБСЄ і ООН. Польща також через євроінтеграційний 

процес була залучена до гуманітарних місій в діяльності ЗЄС. 

Польський дослідник К. Язвінський виділяє такі етапи стосунків Польщі з 

ЗЄС: 1) 1989–1992 рр.; 2) 1993–1994 рр.; 3) 1995–1999 р.; 4) 2000–2004 рр. [823, 

с. 91].  З метою залучення країн ЦСЄ до діяльності організації було створено 

Консультативний форум. В такий спосіб Франція намагалася стримувати діалог 

країн Вишеградської групи з НАТО. На думку польського дослідника 

T. Отловського, дублював функції Ради північноатлантичного співробітництва, 

яка існувала при НАТО [883, с. 34]. Натомість, лідери ЗЄС переконували, що 

Консультативний форум керувався логікою євроінтеграції та не ставив собі за 

мету конкурувати з іншими безпековими механізмами [339, с. 34].  

Польща активно намагалась брати участь формуванні архітектури 

європейської безпеки. Аргументом на користь цього може служити 

занепокоєння польського МЗС з приводу загострення ситуації на Балканах у 

1993 р., яку, на думку К. Скубішевського,  слід було «вирішувати за допомогою 

засобів примусу, згідно Карти ООН» [286, с. 39]. Міністр закордонних справ 

під час зустрічі Ради Міністрів ЗЄС у Римі зазначав, що проблема виникла 

через нехтування методів превентивної дипломатії, а також запевнив, що країна 

у розпорядження миротворчих сил надасть однин батальйон [318, с. 143]. Така 

активність польського МЗС вплинула на те, що в червні 1993 р. парламент ЗЄС 

прийняв Директиву про гостьове запрошення Польщі на пленарні засідання 

сесії, але без права голосу.  

Прагнення отримати статус «асоційованого партнера» ЗЄС Польща 

задекларувала в ході варшавської зустрічі 12 листопаді 1993 р. в рамках ВТ. 

Ініціатива була розглянута позитивно 22 листопада 1993 р. на засіданні РМ ЗЄС 

в Люксембурзі  [312, с. 142]. Під час цієї зустрічі було теж прийнято звернення 

до НАТО, де обґрунтовувалась доцільність використання натовських засобів 

для потреб ЗЄС. Дане клопотання отримало підтримку під час Брюсельського 
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саміту НАТО на якому президент США Б. Клінтон представив ідею 

«Партнерства заради миру». 

Долучення Польші до програми ПзМ пришвидшило діалог з країнами ЗЄС. 

Так, статус «асоційованого партнера» 9 країн ЦСЄ отримали у травні 1994 р. 

під час зустрічі РМ ЗЄС у Кірхберзі (Люксембург) [125, с. 8]. Внаслідок цього 

Консультативний форум призупинив діяльність. Представники Польщі 

отримали можливість брати участь у військових операціях, в засіданнях 

Постійної Ради та зустрічах міністрів закордонних справ ЗЄС, але без права 

вето. Такий хід давав можливість Франції контролювати процес будівництва 

Європи. На думку генсека ЗЄС В. ван Екелена, отримання незалежності 

країнами ЦСЄ обтяжила ЄС відповідальністю, більше політичною, ніж 

економічною, а від ЗЄС вимагала політичної відваги [333, с. 38]. Таким чином, 

на кінець 1994 р. ІІІ Річ Посполита зуміла пройти відбірковий етап до західної 

системи безпеки, про що свідчать участь у програмі ПзМ та отримання статусу 

«асоційованого партнера» в ЗЄС [397, с. 18], що польська сторона розглядала як 

ще один крок до повного членства в НАТО [172, с. 343].  

Керівництво НАТО прихильно поставилось до «люксембурзької 

ініціативи» ЗЄС, що мала на меті формування добросусідських відносин у 

регіоні [160, с. 58]. Зате російське МЗС наполягало, що такий розвиток подій 

суперечить формуванню загальноєвропейської системи безпеки, спричиниться 

до штучного поділу Європи. Москву задовольняла співпраця в рамках ОБСЄ, 

складовою якої, згідно російських планів, мав стати ЗЄС [288, с. 52].  

Французька сторона в листопаді 1994 року виступила з пропозицією 

підготовки «Білої книги» з питань європейської безпеки. До спільних нарад над 

її змістом планувалось залучити всіх учасників ЗЄС [126, с. 12]. Проте 

опрацьовувати суть концепції, на думку французів, мали право держави 

першого та другого «структурного кола», де тільки «перше коло» держав могло 

приймати політичні рішення. В Раді Північноатлантичного Альянсу прихильно 

поставились як до французької ініціативи, так і до можливості надання засобів 



107 

для петерберзьких місій ЗЄС [191, с. 59]. Також позитивно було оцінено вклад 

європейців у проведення гуманітарних операцій [189, с. 60].  

Можливість визначати свою участь у гуманітарних місіях країни ЦСЄ 

отримали в травні 1995 р. [112, с. 14]. У цей час Польща вперше взяла участь у 

тренінгах військового штабу ЗЄС. Треба сказати, що співпраця мала більше 

консультативний характер. Загалом, у ставленні ЗЄС до країн ЦСЄ більше 

переважала словесна риторика [910, с. 53].  

На діяльность ЗЄС мали вплив президентські вибори у Франції в 1995 р., на 

яких перемогу отримав Ж. Ширак. Політик ставив собі за мету повернути 

втрачену велич країни, як «морського ліхтаря», що показуватиме дорогу для 

решти світу, посилити ЗЄС [814, с. 749] та врівноважити вплив Вашингтону в 

європейських справах [858, с. 73]. Адже, щоб стати великим народом, треба 

бути здатним кинути виклик та вести діалог із США. Президент вказував, що 

Франція – виняткова країна, котра уже зробила дуже багато для світу та має ще 

багато пропозицій [890, с. 375].  

На глобальному рівні Париж реалізовував стратегію, що складалася з 

трьох елементів: суверенність, розбудова «європейської Європи», розбудова 

багатополюсного світу через партнерські стосунки з Китаєм і Росією. 

Євроатлантизм у політиці Франції можна виразити формулою: «по-перше – 

Франція, а по-друге – її безпека». V Республіка з 1960 р. вважається «ядерною 

монархією» [884, с. 53], де президент має виключне право на застосування 

цього озброєння [942, с. 107]. Це засвідчує Декрет 1964 р. «Про організацію 

стратегічних повітряних сил», йдеться про винищувачі Міраж-IV [88].  До кінця  

«Холодної війни» у військовій доктрині не передбачалось використання 

ядерних сил проти неядерних країн. Ситуація змінилася після розпаду СРСР. 

Зрозуміло, що країна переслідувала амбітні плани щодо участі у світовій 

політиці, посилення своєї ролі в Європі через різноманітні інструменти. 

Новообраний президент надав нових імпульсів і французько-німецькій  

співпраці. Французька сторона більше вболівала за оборонну автономію 

всередині НАТО, що означало можливість включення функцій ЗЄС до ЄС. 
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Німеччина виказувала більше зацікавленість економіко-валютним союзом [395, 

с. 2]. Французько-німецький дует приділяв багато уваги безпековому діалогу з 

НАТО та Росією [113, с. 14]. В контексті цього відбувся візит президента  

Ж. Ширака до Москви 14 грудня 1995 р. У ході зустрічі приділено увагу 

формуванню глобальної і регіональної безпеки та обговорювалась перспектива 

можливого поетапного розширення НАТО. Одночасно міністри ЗЄС 

переконували, що розширення являє собою частину еволюційного процесу та 

не становитиме загрозу для РФ [89, с. 15].  

Нова ситуація в регіоні ЦСЄ вимагала від Франції перегляду своєї позиції 

в НАТО. З цього приводу країна в кінці грудня 1995 р., після багаторічної 

самоізоляції, заявила про наміри повернутися до військової структури НАТО 

[367, 8]. Міністр закордонних справ Е. де Шарет інформував, що країна буде 

брати участь у нарадах Військового комітету [659, с. 168], а міністр оборони - в 

засіданнях Ради Альянсу на найвищому рівні [767, с. 273]. На корекцію 

безпекового курсу Франції вплинули наступні чинники: а)  об’єднання 

Німеччини; б) нова стратегічна концепція НАТО, що дозволяла 

використовувати засоби для ліквідації локальних конфліктів; в) невдалі спроби 

створення формування обороноздатності Європи. [427, с. 273]. Оскільки 

більшість держав ЗЄС не бажали витрачати гроші на «чисто європейський 

проект», стратегія Парижу полягала в піднесенні статусу Європи через 

отримання автономії в рамках НАТО [754, с. 14]. Міністр закордонних справ 

Ю Ведрін зазначав, що Північноатлантичний Альянс не може монополізувати 

управління європейською безпекою[887, с. 75].  

Французький експерт з питань безпеки П. Боніфас вказував, що на той час 

країна, щоб уникнути ізоляції та мати вплив, намагалась реінтегруватись у 

НАТО, але з умовою його європеїзації власне через посилення ролі ЗЄС [748, с. 

74], через надання ЗЄС права до ведення безпекового та оборонного діалогу 

[127, с. 22]. Президент Ж. Ширак розуміючи, що США випереджає Європу 

технічно на 20 років, докладав всіх зусиль, щоб європейський безпековий вимір 

був тісно пов’язаний з атлантичним [749, с. 53].  
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Проблемою для V Республіки в той час були певні нереалізовані амбіції. 

Париж безуспішно домагався від Вашингтону отримання командування над 

регіональними стратегічними військово-морськими силами НАТО-Південь в 

Неаполі, де США розміщували свій VI флот з ядерною зброєю, що дозволяло 

контролювати Середземномор’я і Близький Схід. Франція в такий спосіб 

намагалась компенсувати собі втрачене у 1966 р. регіональне керівництво в 

Центральній Європі на терені ФРН, що дало би можливість символічно 

вирівняти сили між Європою і США. В цьому президент США Б. Клінтон 

відмовив, але пішов на поступки французам у справі порозуміння з Росією. 

Дистанціюватись від надмірного впливу США давала змогу також активна 

миротворча діяльність країни в рамках ООН [966, с. 30]. Імперські амбіції 

країни були відчутні й у словах міністра закордонних справ Ю. Ведріна: «на 

світі, окрім США, є ще 180 інших країн, а серед них – сім, що претендують на 

світовий статус» [890, 375]. Країна з 1966 р. проводила незалежну оборонну і 

безпекову політику. Не дивлячись на це з 90-х рр. ХХ ст. неофіційно бере 

участь у всіх операціях НАТО, яке французькими лідерами вважається 

ключовим без пековим інструментом [1018, с. 14]. Амбіції V Республіки 

підсилюються і наявністю ядерної зброї, що містить авіаційний та морський 

компонент. Протягом 1995–1996 рр. Єлисейським палацом проведено ряд 

випробовувань на полігоні Муруроа, який було демонтовано в 1998 р. На одне 

випробовування виділялось 100 млн. франків [893, с. 39].  

Єлисейський палац домагався, щоб країни ЦСЄ отримали безпеку з 

європейських рук [608, с. 2]. Щодо пронатівських намірів Польщі французькою 

стороною застосовувалась політика «подвійних стандартів». Країна 

погоджувалася із розширенням НАТО, але після надання гарантій для Росії з 

боку США та після входження країн ЦСЄ спочатку до ЄС і ЗЄС.  

Додатково про бачення французами безпекової політики Європи та про 

місце Польщі в ній президент Ж. Ширак повідомляв у ході офіційного візиту до 

Варшави 12-13 вересня 1996 р. У виступі наголошувалось, що розширення 

НАТО можливе, але після проведення внутрішніх реформ [396, с. 8] та 
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порозуміння з РФ [648, с. 9]. Водночас Єлисейський палац мав інший підхід 

щодо Румунії і Болгарії, як складових в архітектурі європейської безпеки на 

південному напрямку. Політик підкреслював, що ці країни могли б набути 

членство в НАТО уже в 1999 р. [508, с. 3].  

Такі плани були зрозумілі, адже Франція в закордонній політиці 

використовує інструмент франкофонії. В розділі XIV Конституції (ст. 87) 

говориться, що країна бере участь в розвитку солідарності та співпраці між 

державами, які перебувають у «зоні французької мови», а в ст. 88. зазначено, 

що країна може укладати асоціативні угоди з країнами з метою розвитку своєї 

цивілізації [52, с. 292]. Угоду про повноправне членство в Міжнародній 

Організації Франкофонії (МОФ) з Румунією і Болгарією укладено в 1993 році. 

Очевидно, що Єлисейський палац фз власних міркувань намагався вигідно 

представляти інтереси цих держав перед ЗЄС, ЄС та НАТО. 

Польща, шукаючи місце під сонцем, від участі в роботі ЗЄС намагалась 

отримати додаткові бонуси. У справу «повернення до Європи» були 

заангажовані не тільки польські політики, але й апостольська столиця. Папа 

Іван Павло ІІ, звертаючись до представників ЗЄС у вересні 1996 р., говорив: 

«Хочеться вірити, що Ви дбаєте про безпеку, бо інакше можуть повторитись 

помилки минулого. Існує потреба у справжній солідарності, але не тільки між 

сильними державами» [313, с. 62]. Польська сторона поряд із висловленням 

готовності брати участь у формуванні міжнародної безпеки підкреслювала, що 

ЗЄС являється тільки доповненням НАТО [256, с. 64]. Промовляючи перед 

парламентом ЗЄС, президент О. Кваснєвський запевняв, що на 2000 р. країна 

буде готова до набуття членства з усвідомленням всієї відповідальності.  

Покращення стосунків між Росією та НАТО сприяло тому, що країни ЦСЄ 

у травні 1997 р. отримали право участі в операціях і тренінгах ЗЄС на рівних 

правах з повноправними членами [316, с. 50]. При цьому офіційна Варшава весь 

час підкреслювала, що сподівається більш предметної співпраці та швидкої 

зміни статусу в ЗЄС [269, с. 66]. Проте, через в’ялість діалогу ІІІ РП віддавала 

перевагу НАТО, яке для неї було реальним гарантом безпеки. Польський уряд 
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висловлював припущення, що набуття членства сприятиме зміні статусу країни 

в ЗЄС. Так, під час зустрічі РМ ЗЄС прем’єр В. Чімошевич наголошував на 

потребу тіснішої співпраці ЗЄС та НАТО, що дозволило би уникнути 

додаткових видатків та дублювання функцій [331, с. 65]. Схожий підхід мала 

також адміністрація Білого Дому. 

Держсекретар США М. Олбрайт, використовуючи превентивну 

дипломатію,  зазначала, що європейцям слід уникати «трьох Д»: дезінтеграції 

(decoupling), що означає розходження в поглядах; дискримінації 

(discrimination), тобто нерівноправності держав у вирішенні питань оборони та 

безпеки, особливо держав-кандидатів; дублікації (duplication) структур, схожих 

до НАТО» [509, с. 15]. Американська сторона наполягала на уникненні 

додаткових інституційних структур та на готовності до захисту «широких» 

кордонів НАТО, особливо від етнічних та релігійних викликів.  

Така заява стала закидом Парижу в його упередженості щодо США та 

намаганні розбудувати «міні-євроальянс» у вигляді ЗЄС. У Брюсселі ці 

принципи розцінили як диктат Вашингтону. Президент Франції Ж. Ширак 

наголошував: а) розширення відбудеться, але цей процес повинен стати 

частиною європейського виміру; б) НАТО мусить спочатку адаптуватись до 

нових умов та збільшення в ньому чинника європейської оборони; в) 

організація, під егідою Ради Безпеки ООН, мусить розвивати співпрацю з 

ОБСЄ, ЗЄС, Радою Європи. Польська ж сторона, керуючись політичними, 

фінансовими та безпековими вигодами, надалі вважала США глобальною 

імперією [165, с. 434]. 

Єлисейський палац на 1997 р. отримав патову безпекову ситуацію через 

низку обставин. Зокрема, під час проходження Мадридського саміту НАТО 

Румунію не зараховано до числа кандидатів. Підтримка Францією прозахідного 

курсу Румунії була продиктована нестабільною ситуацією на Балканах; 

побоюванням перед домінацією США в ЦСЄ та бажанням отримати контроль 

над європейською безпекою. Правда, війна в Косово фактично показала 

нездатність європейців вирішувати кризові ситуації без НАТО.  
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Парламентські вибори в країні принесли перемогу Соціалістичній партії та 

прем’єрство Л. Жоспену, внаслідок чого призупинено реалізацію наміру участі 

країни у Військовому комітеті НАТО. Ці реінтеграційні плани «оновлено» в 

2002 р. під час саміту в Празі, коли президент Ж. Ширак дав добро на участь 

військового корпусу в операціях Сил швидкого реагування (7 тис. чол.). 

Упродовж 1997–1999 рр. відбувався пошук компромісу в правовому полі 

між ЗЄС, ЄС з одного боку та Північноатлантичним Альянсом – з іншого, що 

видно з наступних документів і подій:  

1) згідно Брюссельської декларації 1997 р. узгоджено, що ЗЄС являється 

європейським виміром НАТО та оборонним компонентом у лоні ЄС [122, с. 

404]. На Ерфуртському саміті 18 листопада 1997 р., який відбувся уже після 

офіційного запрошення Польщі до НАТО, конкретизовано участь дев’яти країн 

ЦСЄ у петерзберзьких місіях з метою кращого формування 

загальноєвропейської безпеки [697, с. 25];  

2) згідно Родоської декларації, стверджувалося, що ЗЄС є складовою 

частиною в архітектурі європейської безпеки, її оборонною компонентою [307, 

с. 57]. З метою покращення ведення операцій у штаб-квартирі НАТО 

підтримували залучення ЗЄС до оборонного планування [192, с. 61];  

3) безпекове пророзуміння Франції та Великої Британії, яка є 

репрезентантом інтересів Вашингтону. Так, англійський прем'єр Т. Блер на 

неофіційному саміті Європейської Ради 24 жовтня 1998 р. у Портшах 

повідомив про наміри приєднання країни до розбудови оборонної політики ЄС. 

Британська присутність означала перехід від ексклюзивної до 

загальноєвропейської системи оборони [964, с. 102]. Реалізацією планів 

Т. Блера служив французько-британський саміт у Сен-Мало 3-4 грудня 1998 р., 

де сторони заявили про амбітні наміри посилення ролі ЄС у міжнародних 

відносинах, зокрема його здатності до автономної діяльності в оборонній 

площині [91]. Йшлося про розбудову збройних сил, військової інфраструктури 

та здатність до колективної європейської оборони;  



113 

4) за Римською декларацією 17 листопада 1998 р. міністри висловили згоду 

на зміну статусу Польщі, Угорщини, Чехії у ЗЄС [308, с. 176]. Передбачалось, 

що Польща набуде повноправного членства в ЗЄС на 2008 р. [947, с. 28].  

Історично склалось, що в кризові моменти європейці воліють відчувати 

американську присутність у Європі, оскільки: 

1) розуміють геополітичне значення американської «ядерної парасолі», де 

у випадку реальної загрози потуга Франції та Великобританії є лишень її 

доповненням. У Брюсселі вважали, що присутність США має опиратись на 

економічну та військово-політичну інтеграцію [897, с. 53], котра гарантує 

стабільність і безпеку в Європі [1000, с. 216];  

2) у випадку локальних конфліктів, наприклад у колишній Югославії, 

Європа не володіє достатніми видами розпізнавальної, інформаційної техніки, 

особливо в галузі авіаційних і морських сил, немає достатніх сил швидкого 

реагування;  

3) Вашингтон стабілізує ситуацію в Європі, адже за його відсутності в 

регіоні центром тяжіння приречена стати Німеччина. 

Таким чином, з 1993 р. Польща отримала статус гостя без права голосу в 

ЗЄС, на який V Республіка покладала великі безпекові сподівання. В рамках 

організації було утворено Консультативний форум, який мав полегшити діалог 

із країнами ЦСЄ. Польща, беручи участь в ЗЄС, сподівалась пришвидшення 

отримання членства в НАТО. Натомість Франція навпаки, залучаючи країни 

Вишеграду до участі в роботі цієї організації, намагалась стримати їхній діалог 

із НАТО. Водночас фактом є й те, що американська пропозиція про ПзМ 

пришвидшила кар’єру Польщі в ЗЄС. Статус асоційованого партнера країна 

отримала в 1994 р. Офіційний Париж кожного разу підкреслював, що 

входження РП до НАТО можливе за умови безпекового порозуміння США і 

Росії та при отриманні членства спочатку в європейських структурах. Однак, 

попри загальні дипломатичні заяви, Польща не отримувала щодо цього 

конкретних пропозицій. 
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Офіційна Варшава в цей час активно шукала шляхи, які давали б реальні 

гарантії безпеки. Єдиною ефективною «парасолею безпеки» виявився 

Північноатлантичний Альянс. Париж усередині НАТО намагався розбудувати 

свою стратегію – оборонну автономію для Європи через ЗЄС та створення 

європейської армії. Проте інші країни-учасники ЗЄС не бажали витрачати 

гроші на паперові проекти. Білий Дім, як і Польща, закидали Єлисейському 

палацу дублювання функцій НАТО.  

На 1999 р. офіційний Париж отримав патову ситуацію, адже США 

фактично погодились, щоб ЗЄС став безпековим європейський виміром НАТО 

та, одночасно, оборонним компонентом ЄС. У польсько-французьких стосунках 

виникли певні непорозуміння через різне бачення «безпекових проблем» та 

«російський чинник», тому місце реальної політики зайняла риторика нових 

вимог щодо ймовірного набуття членства Польщі в ЗЄС.  

 

3.4. Атлантичні пріоритети зовнішньої політики Польщі та вступ до 

НАТО 

Геополітичні зміни в регіоні ЦСЄ призвели до зміни курсу закордонної 

політики РП у бік Західної Європи та Атлантики. У 1993 р. президентом США 

обрано демократа Б. Клінтона. Радником президента з питань відносин із 

Росією призначено журналіста газети «Time» С. Талбота. У польській 

історіографії цей час прийнято називати періодом «талботизму», тобто 

введення РФ в коло західної цивілізації. Назрілі питання щодо ЦСЄ 

обговорювались у Ванкувері на зустрічі президентів США і Росії в квітні 

1993 р. Унаслідок цього 25 серпня президент Росії Б. Єльцин відвідав Варшаву. 

Офіційна Москва, побоюючись міжнародної ізоляції, висловлювалась, що 

достатньо вести безпековий діалог тільки через КБСЄ.  

 В адміністрації Білого Дому, не зважаючи на проросійську позицію 

радника С. Талбота, сформувалась сильна група політиків, бажаючих 

допомогти країнам ЦСЄ в їхньому геополітичному виборі. Наприклад, 

держсекретар США М. Олбрайт була переконана, що безпека цього регіону має 
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безпосереднє і матеріальне значення для безпеки США та НАТО [131, с. 310]. 

«Адвокатами» розширення НАТО на Схід стали американські політики: 

сенатор Р. Люгар, політологи З. Бжезінський та Ш. Готі, радники президента 

А. Лайк і Л. Дейвіс, М. Олбрайт, німецький міністр К. Кінкель [717, с. 8]. Саме 

в цих колах виникла концепція ПзМ, яка представляла політично-військову 

співпрацю з метою поширення демократії. 

Цю програму Варшава сприйняла як відкладення в часі розширення та 

«умиротворення Росії». З метою конструктивного обговорення цієї ідеї до 

Польщі прибули М. Олбрайт та генерал Дж. Шалікашвілі, який народився у 

Варшаві. Також у цей час адміністрація Білого Дому представила Конгресу звіт, 

де переконливо доводилось, що східне розширення забезпечить присутність 

інтересів США в регіоні ЦСЄ, сприятиме реформам і стабільності.  

На користь Польщі в справі розширення НАТО вплинув результат виборів 

до Держдуми Російської Федерації 11 грудня 1993 р., за яким ліберально-

демократична партія В. Жириновського набрала 23 %. Одіозний політик 

заявляв, що російська армія невдовзі буде мити чоботи в Індійському океані та 

дійде до Вісли і Аляски [846, с. 123]. Якщо за даними Центру опитування 

громадської думки у 1992 р. 35 % громадян висловлювалось за нейтралітет, то у 

1993 р. за членство в НАТО виступали 57 % [698, с. 57].  

Програму ПзМ прийнято під час проходження Брюссельського саміту 10-

11 січня 1994 р. Програма повинна була стати практичним інструментом та 

механізмом зміцнення європейської безпеки [227, с. 164]. Документ становив 

елемент виходу НАТО за межі Європи в розбудові стабільності, підтримці 

спільних демократичних цінностей [877, с. 273]. Практично, ініціатива ПзМ 

була затверджена у вигляді трьох документів, таких як Рамкова Програма [226, 

с. 168], Декларація та Запрошення до участі в Програмі. Згідно Декларації, 

організація взяла на себе зобов’язання оцінювати, планувати, проводити спільні 

навчання і операції, а також спільно формувати доктрини [225, с. 120]. Саміт 

ще раз підтвердив, що організація є гарантом європейської безпеки, що 

означало військову присутність США у Європі [939, с. 35].  
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В ході брюссельської зустрічі вирішено створити Спеціальні 

багатонаціональні сили, а також, щоб ЗЄС користав із засобів НАТО при 

здійсненні військових завдань [851, с. 40]. Це означало слабкість Європи та 

лідерство США. Адміністрація Білого Дому запевнила, що організація на 

підставі ст. 10. Вашингтонського трактату буде розширюватися, несучи 

демократію на Схід [121, с. 32].  

Країни ЦСЄ намагались окремо донести до США своє бачення через 

роботу Вишеградської групи. У січні 1994 р. відбулась зустріч лідерів групи з 

президентом США Б. Клінтоном. Президент Польщі  Л. Валенса представив 

польське бачення щодо формування європейської безпеки: «Польща не хоче 

бути «сірою зоною», розширення НАТО – це альтернатива задля розбудови 

єдиної Європи» [82, с. 12]. Завданням діяльності Вишеградської групи стало 

формування необхідних політичних меседжів у справі розширення НАТО.  

Польська сторона до програми ПзМ приєдналась 2 лютого 1994 р. через 

«Рамковий документ», який являв собою конкретизацію співпраці. У документі 

не містилось жодних гарантій щодо членства, але йшлося про перелік завдань 

щодо досягнення прозорості у формуванні військового бюджету та цивільного 

контролю над армією; утримання боєготовності польських бригад та вишкіл до 

проведення миротворчих місій. Міністр оборони Німеччини Ф. Рює вказав, що 

програма передбачає консультації сторін в кризові моменти, а членство Польщі 

в НАТО можливе до 2000 р. [450, с. 23]. Польський дослідник В. Мультан цю 

програму вважає виявом нерішучості Заходу [876, с. 42].  

Спеціалізацією Польщі в рамках ПзМ стало поширення стабільності на 

схід від своїх кордонів, що практично проявлялось у бажанні залучити Україну 

до військової співпраці [799, с. 38]. В червні 1994 р. до Варшави з офіційним 

візитом прибув президент США Б. Клінтон, який у промові наголошував: 

«вітаємо зусилля Варшави в розбудові безпеки, розвитку демократії і вільного 

ринку, тому уряд виділив для Польщі 65 млн. дол. Програма ПзМ – це тільки 

початок тому, що прийняття нових членів до НАТО – питання часу» [83, с. 36]. 

Гість високо оцінив успіхи країни в суспільних перетвореннях [616, с. 20].   
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 Політична еліта Польщі сприймала ПзМ як «замінник» вступу до НАТО. З 

цієї причини велись постійні переговори щодо деталізації з метою отримання 

більш конкретних результатів [990, с. 122]. Так, польський уряд 5 липня 1994 р. 

домігся підписання «Індивідуальної Програми Партнерства», як програми 

річної військової співпраці, котру схвалено в Стамбулі на сесії 

Північноатлантичної Ради Співпраці [157, с. 103]. Варшава на цьому етапі 

декларувала наміри включення своїх збройних сил до союзних [158, с. 56], 

переконуючи, що такий хід міг би стати підготовчим етапом перед повною 

інтеграцією до структури [245, с. 162]. Реформування військово-політичної 

сфери Польщі супроводжувалося матеріальною та технічною допомогою з боку 

НТАО і США [1023, с. 12]. Брюссель постановив виділяти на ІПП 10-30 млн. 

дол. щорічно. В 1995 р. Польща з власного бюджету виділила на неї 12 млн. 

злотих, а Конгрес США на військові навчання - 1 млн. дол. [846, с. 153]. 

Внутрішню дискусію в НАТО щодо ймовірного розширення розпочато в 

другій половині 1994 р. з ініціативи США. Надалі не існувало єдиного погляду 

на цю проблему, яку ускладнював «російський чинник» [602, с. 23]. На 

постановку питання вплинула зустріч дипломатів А. Козирєва і К. Уоррена в 

Брюсселі [622, с. 22]. Уряд Польщі добре розумів становище країни, що видно з 

промови міністра закордонних справ А. Олеховського на сесії ЗЄС: «Польща не 

повинна опинитись на маргінесі безпеки між РФ та НАТО, безпекові питання 

потрібно вирішувати, але не ціною нашої країни» [457, с. 20]. 

Окрім самих громадян Польщі, в успішній інтеграції країни до НАТО були 

зацікавлені окремі конгресмени, що видно зі схвалення в листопаді 1994 р. 

поправки сенатора-республіканця Г. Бровна і сенатора-демократа польського 

походження В. Мікульського [651, с. 29]. Поправка являла собою військову 

програму співпраці США з країнами Вишеграду та передбачала постачання 

зброї і фінансову допомогу [650, с. 23]. Країни Четвірки прирівнювались до 

статусу «союзників», таких як Південна Корея, Нова Зеландія [617, с. 30]. 

Одразу послідувала реакція Росії, коли міністр закордонних справ А. Козирєв 

застеріг, що поспішне розширення приведе до дестабілізації [465, с. 27]. 



118 

У вересні 1995 р. на зустрічі дипкорпусу НАТО прийнято «Дослідження з 

питань розширення НАТО», де акцентувалось увагу на його поетапність і те, 

що організація залишиться оборонним союзом. У документі не містилось 

жодних політичних зобов'язань, це був перелік критеріїв та очікувань від 

«партнерів», особливо наголошувалось на встановленні цивільного контролю 

над армією. Треба додати, що тоді на форумах НАТО йшлося про 

загальноєвропейські проблеми, особливо в справі порозуміння з РФ, 

розширення діалогу з ЄС [429, с. 8].  

Неабияке значення для загальноєвропейської безпеки мала співпраця ЄС і 

США. Так, 3 грудня 1995 р. відбувся мадридський саміт ЄС–США. В результаті 

було підписано документи про «Нову трансатлантичну співпрацю» та «План 

дій ЄС–США» [181]. В документах йшлося: а) про особливу потребу щодо 

співпраці між НАТО, ЄС, Радою Європи, ЗЄС, ОБСЄ; б) територіями спільних 

дій названих структур визнано колишню Югославію, країни ЦСЄ, Близький 

Схід, Кіпр та Туреччину; в) підкреслювалось провідну роль НАТО у вирішенні 

проблем глобальної безпеки, встановленні стабільності та демократії. 

Польський дослідник Р. Зємба пов’язує це з потребою Європи у присутності 

економічного союзника та гаранта безпеки [991, с. 572].  

На перебіг співпраці між ІІІ РП та НАТО впливали певні кадрові зміни, 

коли генсеком міжнародної організації обрано іспанського політика Х. Солану, 

а президентом Польщі обрано соціаліста О. Кваснєвського. Портфель міністра 

закордонних справ в новому уряді отримав Д. Росаті. Політик обстоював 

прозахідний курс держави: «наша мета – членство в НАТО, ЄС, ЗЄС; високо 

оцінюємо підтримку Франції і Німеччини, прагнемо поглибити стосунки з 

Великобританією та заключити політично-військовий союз із США. 

Розраховуємо на підтримку польської діаспори в США щодо «питання 

календаря» у справі розширення НАТО. Не будемо питати в Росії згоди, але 

будемо інформувати про наші наміри» [145, с. 21]. Міністр наголошував, що з 

другої половини 1996 р. інтереси країни в штаб-квартирі НАТО представлятиме 
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постійний представник, а у польському МЗС буде створений окремий 

департамент із питань співпраці з НАТО і ЗЄС.  

Польсько-американська співпраця інтенсивно розвивалася, що видно з 

двосторонніх візитів, коли в 1994, 1995 роках президент Б. Клінтон відвідав 

Польщу, а президент О. Кваснєвський у 1996 р. перебував з офіційним візитом 

у Вашингтоні. На зустрічі з дипкорпусом президент Польщі О. Кваснєвський 

заявляв про потребу встановлення стратегічного партнерства з НАТО, ЄС та 

союзних стосунків із Вашингтоном [250, с. 11].  

Успішному діалогу, але з врахуванням «російського чинника», сприяла 

затверджена в лютому 1996 р. «Національна стратегія безпеки: заангажування і 

розширення», згідно якої США наділило себе роллю ключового світового 

актора з метою зміцнення безпеки, національного добробуту, поширення 

демократії [982, с. 65]. Внаслідок цього Конгрес у липні 1996 р. прийняв 

офіційне звернення до НАТО щодо потреби його східного розширення. Схожу 

позицію висловлювала королева Єлизавета, яка під час офіційного візиту до 

Польщі зазначала: «Польща потребує Європи, а Європа – Польщі. 

Великобританія підтримує входження країни в НАТО і жодна інша держава не 

зможе накласти на це своє вето» [275, с. 69]. З такою постановкою повністю 

погоджувався прем’єр В. Чімошевич зазначаючи, що НАТО – чинник 

стабільності в Європі, майбутнє якої залежатиме від позиції провідних країн 

[150, с. 20].  

Міжнародна підтримка Варшави вплинула на зміну позиції офіційного 

Парижу в справі географії Північноатлантичного Альянсу. У вересні 1997 р. 

президент Ж. Ширак повідомив, що країна може розпочинати процес вступу 

[394, с. 4], хоч екс-президент В. д’Естен і міністр закордонних справ Х. де 

Шаретт зазначали, що альтернативою могло б стати надання військових 

гарантій на східному кордоні Польщі [747, с. 18]. Після заяв французьких 

політиків, міністр оборони Росії І. Родіонов наголошував, що трансформуючи 

НАТО, потрібно врахувати колосальні зміни на карті Європи, що 

неприпустимим буде наближення його кордонів до РФ [440, с. 28].  
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Посилаючись на події в Чечні, держсекретар США К. Уоррен переконував, 

що ситуація вимагає американської присутності в Європі. Посередником у 

діалозі США та Росії виступала Німеччина. Канцлер Г. Коль, вважав, що 

потрібно максимально використати час президентства Б. Єльцина та що РФ не 

може мати права вето в питанні розширення [445, с. 1]. Під час розмови 

Б. Єльцина і Г. Коля було вирішено, що справа східного розширення остаточно 

вирішиться у 1997 р.  

Процес розширення Північноатлантичного Альянсу пришвидшувала 

ефективна зовнішньополітична діяльність США, що можна аргументувати 

наступними фактами: 

 1) берлінський саміт НАТО в червні 1996 р. прийняв рішення про 

виділення засобів на політично-військові потреби ЗЄС, що давало можливість 

контролювати діяльність ЗЄС та послабити опір Франції [851, с. 40];  

2) у січні 1997 р. президент США Б. Клінтон офіційно заявив, що метою 

США буде досягнення порозуміння з РФ та сприяння розширенню НАТО; 

 3) вербальним політичним жестом Москві можна вважати декларацію 

генсека НАТО Х. Солани від 14 березня 1997 р., де говорилось, що у випадку 

розширення НАТО на Схід на території нових членів не дислокуватимуться 

натовські війська, а плани розбудови військової інфраструктури міститимуть 

обмеження [926, с. 8]. Проте, в односторонньому морально-етичному документі 

не містилось жодних юридичних зобов’язань; 

 4) обговорення «ціни розширення» мало місце й під час гельсінської 

зустрічі президентів Росії Б. Єльцина та США Б. Клінтона 21 березня 1997 р. 

Президент США пообіцяв підтримку у справі входження Росії до «Великої 

сіики» та СОТ, куди РФ увійшла в 2012 р.;  

5) у травні 1997 р. в США прийнято «Нову безпекову стратегію», де 

вказано, що країна свій національний інтерес бачить у всіх куточках світу [87].  

Діалог НАТО – Росія увінчано паризьким порозумінням 27 травня 1997 р., 

коли Б. Клінтон, Ж. Ширак та Б. Єльцин підписали «Акт про взаємостосунки, 

співпрацю, безпеку між НАТО і РФ» (Карта НАТО–РФ). Творцем Карти 
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вважається генсек організації Х. Солана. Документ, який не можна вважати 

міжнародним договором, являв собою політичну декларацію поступок Москві 

взамін на розширення [553, с. 12]. У Карті НАТО–РФ зазначено, що сторони не 

вважаються противниками та зацікавлені в розбудові миру в Європі [107, с. 74]. 

Реакція Франції була амбівалентна: Ю. Ведрін, міністр закордонних справ, 

вказував, що рішення прийняте без вагомих геополітичних причин та під 

тиском США, щоб отримати лідерство в регіоні [968, с. 180]. Президент 

Ж. Ширак, навпаки, підкреслював символічне значення Карти, яка піднесла 

роль Росії [547, с. 3], створивши фундамент до опрацювання 

загальноєвропейської Карти Безпеки [270]. Для президента США Б. Клінтона 

таке порозуміння дало підстави заявити про підтримку входження трьох держав 

регіону ЦСЄ до НАТО, котре мало обійтись організації в 27-35 млрд. дол. на 

протязі 15 років, а щорічні видатки самого Білого Дому мали становити від 150 

до 200 млрд. дол. У зв’язку з цим парламент ЗЄС рекомендував Раді Міністрів 

пильно спостерігати за перебігом процесу розширення [336,  с. 58]. 

Порозуміння з Москвою дало можливість 8-9 липня 1997 р. на 

Мадридському саміті НАТО запросити Польщу, Угорщину і Чехію до 

проведення переговорів та підписання Угоди про асоціацію з Радою НАТО, що 

мало відбутись у грудні 1997 р. Планувалось, що ратифікаційний процес має 

закінчитися в квітні 1999 р. на святкування 50-ї річниці заснування НАТО [117, 

с. 9]. В декларації наголошувалось, що союз залишається оборонним, а 

розширення стає можливим згідно ст. 5. Вашингтонського трактату [203, с. 71]. 

Учасники саміту також обговорювали потребу розбудови європейської 

обороноздатності, надання засобів на проведення гуманітарних місій ЗЄС [238]. 

Французька сторона одразу повідомила, що не буде збільшувати розмір своїх 

фінансових внесків. Мадридський саміт НАТО виявився переломними для 

трьох країн ЦСЄ, відкривши дорогу до західних структур.  

Одразу після саміту до Варшави 10 липня прибув президент США 

Б. Клінтон, щоб повідомити новину: «Польща дала світу другу Конституцію і 

першу – Європі, тому країна повинна зайняти місце в демократичній спільноті» 
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[258, с. 33]. Президент Польщі О. Кваснєвський відповідав: «вітаємо лідера 

імперії, що формує глобальну політику.  

Участь в НАТО – це наш логічний вибір. Прагнемо стати союзником 

країни, яка надає імпульсів цивілізаційному розвитку. Польща може 

дотримуватись взятих на себе зобов’язань» [301, с. 32]. У зв’язку з цим 

польське МЗС окреслило певні вимоги часу: єдність всіх гілок влади, 

незалежно від зміни урядів, мобілізація дипломатичної служби, підготовка до 

проєвропейської роз’яснювальної кампанії серед населення у справі 

майбутнього членства в НАТО і ЄС [391, с. 7].  

За даними досліджень канцелярії прем’єра у 1997 р. тільки 58 % населення 

були задоволені закордонною політикою уряду, 7 % - висловились вкрай 

негативно. Вступу до НАТО віддавало перевагу 79 %, проти 7 %, а до ЄС 

бажали вступити 77 %, проти 7 %; за співпрацю з РФ висловились 50 % 

опитаних, проти – 21 %, за співпрацю з Німеччиною вболівали 73 %, проти 7 %, 

а співпрацювати з США погодились 79 %, проти 3 % [694, с. 35]. 

Мадридська декларація була підставою для початку переговорного 

процесу. Генсек НАТО Х. Солана 17 серпня 1997 р. надіслав польському уряду 

лист-запрошення щодо проведення переговорів, які проходили у вересні-жовтні 

1997 р. Польська сторона запевняла, що готова прийняти політичні, фінансові 

зобов’язання, а соціологічні опитування показали, що членство в організації 

підтримувало 85 % населення [199, с. 437]. Таким чином, у стратегічному 

інтересі країни було утримання військової присутності НАТО в цій частині 

Європи [151, с. 7], як гаранта безпеки на просторі від Балтики до Чорного моря 

[432, с. 1].  

За підрахунками польського міністерства оборони в 1997 р. щорічно на 

оснащення армії, щоб відповідати стандартам, слід було витрачати 2 млрд. дол. 

протягом 20 років, що становило майже весь річний оборонний бюджет країни 

[694, с. 37]. Стає зрозуміло чому США односторонньо у 1997 р. надало Польщі 

допомогу 12,5 млн. дол., а у 1998 р. 15, 7 млн. дол. на військові цілі, а на вишкіл 

польської армії у військових центрах США – 1, 6 млн. дол. [846, с. 223]. 
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На кінець листопада 16 держав-членів висловили згоду на східне 

розширення, що означало закінчення переговорів та перехід до підписання 

Протоколів. У цей же час першим послом Польщі при НАТО став А. Товпік. 

Протоколи, котрі вимагали ратифікації, були підписані міністрами закордонних 

справ у Брюсселі 16 грудня 1997 р. Цікаво, що першою ратифікувала Протокол 

Канада в лютому 1998 р. Ратифікаційний процес тривав 11 місяців.  

Найбільшими прихильниками розширення виявились Німеччина та США. 

У Німеччині східне розширення підтримало 60 % респондентів. Країну до 

НАТО прив’язує страх перед експансією РФ та боязнь повернення 

авторитаризму. Великобританія, суспільство котрої вже тоді з довірою 

ставилось до НАТО, але насторожено до ЄС, вимушена була погодитись з 

кількох причин: з огляду на привілейовані стосунки з Вашингтоном та через 

Німеччину, з якою конкурує за економічні ринки, інвестиції в Європі. Франція 

розуміючи, що США випереджає Європу на 20 років у розвитку окремих 

військових галузей, погодилась на розширення, щоб остаточно не втратити 

голос у регіоні ЦСЄ, наполягаючи тільки на врахуванні російських інтересів. 

 «Перепусткою» Польщі до НАТО було виконання «мінімуму 

зобов’язань»: ухвалення закону «Про державну таємницю» та отримання 

польськими офіцерами і дипломатами спеціальних сертифікатів про доступ до 

таємниць НАТО [628, с. 3]; створення логістичного зв’язку між Брюсселем та 

генштабом; готовність до розміщення в себе військ організації; надання в 

розпорядження НАТО чотирьох Міг-29, з подальшим включенням 

багатоцільових винищувачів до Сил швидкого реагування [526, с. 2]. У 

новорічній промові 1998 р. президент О. Квасневський говорив: «Президент 

Б. Клінтон запрошує нас до НАТО, тому в новий рік йдемо з надією на «мир і 

поєднання» [251, с. 61]. Через рік промова президента була впевненішою: 

«входимо до НАТО як надійний партнер та союзник, щоб зміцнити свою і 

євроатлантичну безпеку» [271, с. 70]. 

Перебуваючи з візитом у Польщі генсек НАТО Х. Солана зазначав, що 

країна стає ближчою до Заходу [259, с. 439]. Вступ до НАТО для Польщі був 
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історичним рішенням, означав повернення до спільних вартостей. Міністр 

закордонних справ Б. Геремек у виступі перед Конгресом обіцяв: «Ми будемо 

лояльним союзником і вірним, бо знаємо ціну своєї безпеки. Окрема людина не 

є островом, тільки спільнота гарантує безпеку. Польща обов'язково 

«заплатить», зробить свій вклад» [77, с. 70].  

На практиці НАТО залишалось єдиною організацією, котра забезпечувала 

Європі мир. Генсек Х. Солана переконував: «Північноатлантичний Альянс –  це 

більше, ніж ст. 5 Вашингтонського трактату та колективні зобов’язання до 

оборони. Знаковим буде те, що під час Вашингтонського саміту будуть 

присутні лідери трьох центрально-європейських держав в якості повноправних 

членів» [505, с. 7]. Офіційний лист-запрошення на ім'я міністра закордонних 

справ Б. Геремека надіслано 29 січня 1999 р., де запрошувалось Польщу, Чехію 

та Угорщину приєднатись до Вашингтонського трактату, відповідно до 

підписаних Протоколів [200, с. 498].  

У відповідь польський парламент схвалив закон, який надавав право 

президенту ратифікувати трактат, який міністр закордонних справ мав передати 

держсекретарю США М. Олбрайт. У документі говорилося: «ратифікація є 

виразом волі народу. Набуття Польщею членства в НАТО зміцнить 

європейську безпеку, а країна неухильно буде виконувати всі взяті на себе 

союзні зобов'язання» [265, с. 15]. В цей же день прем'єр Є. Бузек у Сеймі 

запевняв: «не входимо до Північноатлантичного Альянсу з порожніми руками, 

а додаємо наш мілітарний потенціал і можливості. Членство в НАТО – заповіт 

наших предків, який виношував рух «Солідарність» [84, с. 18].  

У ратифікаційному Акті президент ІІІ РП констатував: «від імені держави 

приймаємо Вашингтонський трактат 1949 р. в цілому, а його статті будуть 

виконуватись» [263, с. 13]. У зверненні до громадян президент О. Кваснєвський 

говорив: «стратегічну мету – реалізовано, але це тільки початок, бо сьогодні – 

НАТО, а завтра – ЄС» [330, с. 23]. Приналежність до євроатлантичної системи 

безпеки давала можливість польській еліті, громадянам спокійно дивитись у 
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майбутнє, будувати його для дітей, що для багатьох попередніх поколінь було 

недосяжною мрією [232, с. 28].  

Прийняття країн-кандидатів до Північноатлантичного Альянсу відбулось 

при  правлінні демократів у США та соціалістів у Польщі [807, с. 2]. Офіційним 

днем набуття Польщею членства, тобто коли Протокол увійшов у силу, 

вважається 12 березня 1999 р. У цей день міністр закордонних справ Польщі 

вручив держсекретарю США М. Олбрайт ратифікаційний Акт, підписаний 

президентом О. Кваснєвським [214, с. 30]. Міністр закордонних справ Польщі 

Б. Геремек в Індепенденс, в бібліотеці ім. Г. Трумена обіцяв: «Польща стане 

вірним союзником на добре і зле» [315, с. 442]. Церемонія привітання і підняття 

прапора в штаб-квартирі НАТО відбулась 16 березня 1999 р., де Польщу 

представляв прем’єр Є. Бузек, Угорщину – В. Орбан, Чехію – М. Земан. Міністр 

Б. Геремек у Сеймі підводив підсумки: «мету ще з часів «Соліданості» 

реалізовано, країна ввійшла в нову епоху безпеки. Така ситуація створює 

підставу щодо отримання членства в ЗЄС» [149, с. 443].  

Можна говорити про позитивні наслідки входження країни до 

Північноатлантичного Альянсу, наприклад, геополітичні, коли країна перестала 

знаходитись на маргінесі Європи, а її східний кордон став одночасно кордоном 

НАТО. Такий військово-політичний хід сприяв зросту престижу країни. 

Варшава домоглася встановлення асиметричного партнерства з США, 

найбільшою потугою НАТО, хоч неодноразово висловлювалась за 

встановлення союзних відносин. Із входженням до організації ці країни в 

західноєвропейських столицях набули собі іміджу «Нової Європи» [802, с. 49]. 

Економічні й технічні переваги сприяли модернізації армії, зменшенню витрат 

на оборону. Важливо, що в 2008 р. відбувся перехід на професійну основу 

комплектування армії з встановленою чисельністю 90 тис. осіб [638, с. 8]. 

Можна виокремити й інституціональні наслідки, коли участь у міжнародних 

інституціях дала можливість провести необхідні внутрішні реформи. 

Отже, після розпаду ОВД перед політичною елітою Польщі постало 

завдання обрати правильний безпековий та геополітичний курс у закордонній 
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політиці. Безпеку в Європі на той час гарантувало тільки НАТО, основним 

актором якого є США. Стратегічною метою офіційної Варшави було намагання 

вийти зі сфери російських інтересів, із «сірої зони» безпеки та інтегруватись у 

євроатлантичні безпекові структури. Завданням номер один на цьому шляху 

стало входження під «натівську парасолю безпеки», що гарантувало би й 

цивілізаційний розвиток держави. Вашингтон, який свої інтереси бачив у всіх 

куточках світу, в регіон ЦСЄ легітимно міг увійти через східне розширення 

НАТО. Проти цього виступала Росія, котра приділяла велику увагу ОБСЄ, та 

Франція, яка намагалась протистояти США в глобальній політиці, формувати 

обороноздатність Європи через ЗЄС. Велике значення на шляху становлення 

ІІІ Речі Посполитої відігравала її власна діаспора в США. Країну в її намірах 

підтримували представники демократичної партії, що видно навіть із офіційних 

візитів президента Б. Клінтона до Польщі у 1994, 1995, 1997 роках. 

Ключовими для країни виявилась програма ПзМ, «Дослідження з питань 

розширення НАТО», безпекове порозуміння між США та Росією, «Карта 

НАТО–Росія», безпекові стратегії США, а також Брюссельський, Мадридський, 

Вашингтонський саміти Північноатлантичного Альянсу. З 1995 р. країна 

приєднується до миротворчих місій НАТО. Застосовуючи політику «малих 

кроків», у березні 1999 р. Річ Посполита досягла своєї стратегічної мети, котру 

сформулював ще міністр закордонних справ К. Скубішевський. Це також 

сприяло зміні статусу країни в ЗЄС та впливало на пришвидшення 

євроінтеграційного процесу, що гарантувало Польщі входження під 

«економічну парасолю» ЄС. 

Польща на своєму євроінтеграційному шляху використовувала гасло: 

географію змінити не можна, але можливо змінити геополітику. Велике 

значення в житті держави мав кабмін, котрий сформував один із лідерів 

«Солідарності» Т. Мазовецький. В уряді відзначились міністр економіки 

Л. Бальцерович та міністр закордонних справ К. Скубішевський. Свої 

євроінтеграційні наміри польський уряд підтвердив такими документами-
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дороговказами, як «Стратегія для Польщі», «Національна стратегія інтеграції», 

а також адміністративною та конституційною реформою.  

Країна брала активну участь в роботі Вишеградської групи, ЦСІ, 

Веймарського трикутника. Тристоронній асиметричний діалог Франції, 

Німеччини, Польщі сприяв налагодженню військово-політичного діалогу. З 

1997 р. веймарські зустрічі, з ініціативи президента Ж. Ширака, відбуваються 

також на найвищому рівні. Однак ВТ більше служив платформою для обміну 

думками, ніж площиною для реальної співпраці. Польща брала активну участь 

в роботі ЗЄС, на який певні надії покладала Франція. У червні 1993 р. офіційна 

Варшава отримала гостьове запрошення, а в 1994 р. – статус «асоційованого 

партнера». Такому розвитку подій сприяло долучення країни до програми ПзМ 

та участь в ПАРС. Через участь в ЗЄС Польща сподівалася пришвидшити 

отримання членства в НАТО. Такі наміри не збігалися з баченням Франції. 

Передумовою вступу РП до НАТО було безпекове порозуміння НАТО з Росією 

та інтеграція спочатку в ЗЄС і ЄС. 

Польща займала другорядне місце в закордонній політиці V Республіки, 

що підтверждують «східні візити» президентів. Так, президент Ф. Міттеран 

відвідав Польщу в червні 1989 р., а Ж. Ширак здійснив офіційний візит у 

1996 р. та в рамках веймарського форуму в 1997, 1998 роках. Стосовно Польщі 

Єлисейський палац застосовував політику «батога і пряника», тобто за успіхи у 

реформах і демократизації пропонувалась фінансова допомога ФАРЕ, але 

євроінтеграційний поступ країни обмежували «євроінтеграційні ініціативи», 

котрі були безчасовими і односторонніми стосовно країн ЦСЄ. Особливими 

«ініціативами» офіціного Парижу можна вважати ідею формування 

загальноєвропейської конфедерації, авторства президента-соціаліста 

Ф. Міттерана, а також «план Е. Балладюра», котрий переріс у Стабілізаційний 

пакт. Франція побоювалась «східного розширення» та пропонувала, натомість, 

поглиблення. Прихід до вдади президента Ж. Ширака означав ведення політики 

«омолодженого голлізму», тобто формування імперського статусу, розвиток 
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євроінтеграції, формування оборонної автономії Європи в НАТО, економічний 

протекціонізм, безпекове порозуміння з Росією. 

У цей час стосовно країн ЦСЄ Францією пропонувалась ідея «трьох кіл 

Європи», авторства прем’єра А. Жюппе, та концепція «твердого ядра» 

Ж. Ширака. В цих концептах червонною ниткою підкреслювалось, що ЄС має 

реформуватись, вирішити питання дотацій та бюджету, голосування в 

інституціях, а вже потім, через 10-20 років, можливо, й відбудеться «східне 

розширення», але приблизно до 26-30 країн. Ці країни перш за все повинні 

будуть виконати ряд вимог з боку ЄС. 
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РОЗДІЛ 4. ПОЛЬСЬКО-ФРАНЦУЗЬКІ ВІДНОСИНИ ПІСЛЯ ВСТУПУ 

РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ ДО ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ  

(1999–2004 РР.) 

4.1.  Євроінтеграційна співпраця Польщі та Франції в 1999–2004 рр. 

На зламі століть офіційна Варшава ставила перед собою амбітну мету, 

котра полягала в досягненні політичної участі в інтеграційному процесі [872, с. 

26]. Уряд країни намагався таким чином сформувати «економічну парасолю», 

гарантувати якість життя наступним поколінням [973, с. 93]. У безпековому 

аспекті РП тісно співпрацювала з Вашингтоном, вказуючи на необхідність 

військової присутності СЩА в регіоні ЦСЄ [897, с. 53]. Такими діями політики 

знеохочували Францію до поглиблення взаємостосунків [947, с. 18].  

Закордонна політика V Республіки реалізовувалась у «трьох колах»: а) 

європейському, де Париж виступав в ролі «мотора» європейської інтеграції, до 

якої ставиться інстументально. Треба підкреслити, що це є пріоритетний 

напрям у закордонній політиці Франції, котрий передбачає розбудову в рамках 

Європи особливих економічних стосунків з Німеччиною та безпекових з 

Росією; б) атлантичному – трансатлантична співпраця та діалог із РФ, США, 

Китаєм, в основі якого лежать нереалізовані претензії на лідерство [764, с. 274]  

та бажання створити багатополюсний світ [426, с. 7]; в) франкофонському, де 

Париж виконує роль помосту між Заходом і світом ісламу [762, с. 178].  

Інструментом розбудови імперського статусу для Франції служить МОФ, 

яка покликана протистояти культурній експансії США і уособлює об’єднання 

55 держав, де французька мова є офіційною або широко поширеною [404, с. 7]. 

Франкофонія має глибоке історичне коріння та, на думку українського 

дослідника В. Кравченка, дозволяє претендувати на глобальну роль, допомагає 

подолати пережитки імперії [687, с. 177]. МОФ конкурує з Англійською 

Співдружністю, котра охоплює 53 держави.  

Президент Ж. Ширак поставив собі амбітну ціль наділити мову Мольєра 

статусом обов’язкової іноземної для вивчення в середніх школах держав ЄС. 

Зараз в Європі французькою розмовляє 19 %, а англійською – 41 % [893, с. 27]. 
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Треба додати, що в Єврокомісії за 1997-2002 рр. кількість офіційних документів 

французькою – зменшилась із 40 % до 29 %, а в Раді ЄС із 42 % до 18 %, 

поступаючись місцем англійській мові [736, с. 30]. Щодо Польщі, то 

французька за престижністю посідає третє місце після англійської та німецької.  

Стосовно Франції у Європі РП відігравала роль «ахіллесової п’яти», що 

можна обґрунтувати наступними причинами: бюрократизмом з боку 

Єлисейського палацу щодо перспективи членства Польщі в ЄС та ЗЄС, де 

пошук гарантій безпеки спонукав Польщу до обрання нею ролі «васала» США; 

інструментальним підходом Парижу до ВТ, наявністю російської складової у 

польсько-французьких стосунках; розбіжностями у питанні євроінтеграції та 

існування фермерського лобі в самому ЄС [537, с. 4]. 

В кінці 1999 р. під час гельсінської зустрічі ЄР, президент Ж. Ширак, в 

обмін на фінансування країн Півдня і отримання субсидій на розвиток 

французьких фермерських господарств, погодився на поетапне розширення, що 

передбачало поділ на «люксембурзьку» (першу) та «гельсінську» (другу) групи. 

Лідери «люксембурзької групи», куди належала і Польща, висловлювали 

сподівання про закінчення переговорів до кінця 2002 р. [187, с. 64]. 

Французькі політики неодноразово підкреслювали, що країни-кандидати 

будуть оцінюватись індивідуально [596, с. 9] та, що Польща не виконує 

повністю копенгагенських критеріїв, чим ставить ЄС в «делікатну ситуацію» 

[483, с. 5]. Такий упереджений підхід був продиктований потребою захисту 

сільськогосподарської галузі. «Східне розширення» було вкрай некорисним 

через схожу «спеціалізацію» і загрозу зміщення геополітичної осі на Північ. 

З метою відтягування в часі інтеграційного процесу, міністр Франції 

Ю. Ведрін лобіював включення Болгарії і Румунії до першої групи. Цю думку 

продовжив прем’єр Л. Жоспен [481, с. 2]. Польська сторона у відповідь 

наголошувала, що такий хід тільки ускладнює євроінтеграційний процес [408, 

с. 9] та що у 2002 р. сподіватиметься змін на краще [260, с. 116]. Офіційна 

Варшава у вирішенні цього питання намагалась отримати підтримку збоку ЦЄІ 
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[205, с. 51], яка економічно об’єднує Європу [261, с. 149], активно підтримуючи 

різні проекти щодо створення мережі оптової торгівлі [204, с. 97].  

Зелене світло «східному розширенню» відкрив Ніцейський саміт 2000 р., 

який підвів риску під інституційними реформами. В результаті його роботи 

підписано трактат та схвалено «Карту фундаментальних прав» (КФП) - 

своєрідний кодекс честі європейця ХХІ ст., де були розроблені норми 

поведінки, права і вольності.  

Ніцейський трактат (НТ) від 26 лютого 2001 р. вніс зміни в процедуру 

прийняття рішень кваліфікованою більшістю в Раді ЄС, визначив квоти в 

основні органи ЄС уже з 1 січня 2005 р., що залежали від економічних та 

демографічних показників. Треба сказати, що на момент підписання трактату 

ЄС уже перейняв функції ЗЄС, хоч не був наділений правосуб’єктністю (мали 

його три Спільноти).  

Згідно НТ передбачались окремі інституційні зміни стосовно розподілу 

голосів, які залежали від демографії країни. Так, у Раді ЄС, частина 

парламенту, при загальній кількості 344 місця, Франція, Німеччина, Британія, 

Італія отримали по 29 голосів [961, с. 297]. Перед цим Франція мала 10 голосів 

при загальній кількості 87. Польщі (38 млн. населення), Іспанії запропоновано 

27 голосів, Румунії – 14, Угорщині і Чехії – 12. Зазначалось, що для схвалення 

рішення в Раді необхідно мати 258  позитивних голоси.  

Трактат легітимізував пропорційне (з врахуванням кількості населення) 

формування ЄК з листопада 2004 р. До цього Німеччина (82 млн. чол.), Франція 

(60 млн. чол.), Сполучене Королівство (60 млн. чол.), Італія (58 млн. чол.), 

Іспанія (43 млн. чол.) були представлені двома комісарами. «Великі держави» 

побоювались, що розширення послабить їхні позиції [690, с. 7]. Цікаво, що 

після розширення Польща за демографічними показниками (38 млн. чол.) теж 

увійшла до «великих держав». 

Враховуючи ці обставини офіційний Париж планував впливати на 

інтеграційні процеси через посилення свого впливу в Європарламенті [611, с. 

1]. Згідно НТ збільшено склад цього органу з 626 до 732 депутатів. Перед 
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реформою Франція, Британія, Німеччина, Італія мали по 87 депутатських 

мандатів, а після – Франція отримала 72 при 99 у Німеччини. Польща і Іспанія 

отримали по 50, Румунія 25, Угорщина і Чехія по 20. На думку президента 

О. Кваснєвського НТ відкрив дорогу до Спільноти [221, с. 26]. Цікаво, що 

згідно даних опитування «Євробарометру» тільки 44 % жителів ЄС схвалювали 

прийняття Польщі, проти висловились 36 %, а думка в конкретно 

французькому суспільстві розділилась навпіл [377, с. 2].  

На 2001 р. переговорний процес щодо розширення відбувався у 

вирішальній політичній фазі, де з 29 пред’явлених пунктів «кошика вимог» 

уряд Польщі позитивно вирішив тільки 19 [235, с. 98]. Представники ЄС 

наголошували, що закінчення переговорів залежатиме від пристосування норм 

європейського права до національного законодавства [140, с. 100].  

Польська сторона вважала, що її основним козирем в процесі 

євроінтеграції є близькі стосунки з США [173, с. 493], а якість переговорного 

процесу залежатиме від дій уряду та вміння йти на компроміс [146, с. 27]. 

Країну у переговорах представляла експертна група, котру очолив 

Я. Кулаковський. Польські експерти звітували, що в інституціях ЄС не існувало 

єдиного підходу щодо вирішення найболючіших проблем таких, як питання 

фермерства, якості палива, гігієни праці, акцизного збору на тютюнові вироби, 

реєстру медикаментів [176, с. 506].  

Негативним моментом стосовно РП збоку офіційного Брюсселю були 

довільні часові рамки ймовірного розширення. Також те, що кожне літо 

фіксувались проблеми з експортом польської сільськогосподарської продукції 

на ринки Європи [573, с. 8]. В результаті головування Швеції в Раді ЄС 

прийнято рішення про закінчення переговорів з «люксембурзькою групою» до 

кінця 2002 р., що означало право участі у виборах до Європарламенту уже в 

червні 2004 р. [310, с. 34]. У відповідь уряд Польщі запевняв у непохитності 

намірів брати участь у творенні об’єднаної Європи [279, с. 116].  

Швидше вирішити камені спотикання в європереговорах у Польщі обіцяв 

новий уряд, котрий прийшов до влади внаслідок вересневих парламентських 
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виборів 2001 р. Треба сказати, що період з 1995–2001 рр. – це час роздроблення 

польської правиці та зародження партії Громадянської платформи (ГП) 

(Platforma Obywatelska). Правлячу коаліцію створили партії Союз 

Демократичної Лівиці (Sojisz Lewicy Demokratycznej, SLD), Польська Народна 

партія (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) та Унія Праці (Unia Pracy). Прем’єром 

призначено соціаліста Л. Міллера (2001–2004) [243, с. 514].  

Час прем’єрства Л. Міллера окреслюється в польській пресі «часом афер», 

корупції, нових податків [568, с. 1]. Власне з питань обмеження коштів на 

охорону здоров’я, соціальні програми, небажання впорядкувати економічне 

право, реформувати сферу держфінансів, у прем’єра виник конфлікт з 

міністром фінансів, доктором економічних наук М. Бєлкою, який через вісім 

місяців роботи подав у відставку [511, с. 1]. Вдруге на цю посаду призначено 

Г. Клодко – ярого критика Л. Бальцеровича [513, с. 1].  

До нового кабміну увійшов лідер Самооборони А. Лєппер, особу якого 

пов’язували в суспільстві з «секс-аферами», що підготувало грунт до приходу у 

політику «Руху Палікота», яскравим представником якого стала А. Гродзька – 

політик-транссексуал [729]. Власне це стало можливим завдяки поширенню 

ліберальних цінностей, котрі сповідує ЄС [605, с. 9].  

Кабмін у новому складі долучився до процесу європейської інтеграції, а 

саме до обговорення питання інституційної структури ЄС. Складнощі полягали 

у тому, що навіть «мотори інтеграції» не були одностайні щодо цього питання 

[295, с. 259]. Остаточно структуру ЄС мав вирішити Конвент роботою якого 

керував екс-президент Франції В. Ж. д’Естен [96]. Стратегічною метою 

головування Парижу було запропонувати конституційний проект Європи-ХХІ 

[185, с. 17]. Політик Р. Гєртих, представник партії Ліги польських родин (ЛПР), 

критикував роботу Конвенту, як чужорідного тіла, в якому Польщі відводилось 

тільки місце пасивного спостерігача [544, с. 4]. Конвент, що засідав у Брюсселі, 

складався з 105 делегатів, з них 66 осіб були делеговані від ЄС, серед них 11 

жінок [543, с. 7]. Роботу розпочато в лютому 2002 р. та завершено влітку 2003 
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р. при бюджеті в розмірі 10 млн. євро. Під час засідань французька сторона 

висунула ідею створення посади президента Ради ЄС [517, с. 7]. 

На перебіг роботи Конвенту вплинули президентські вибори у Франції. 

Яскравим лідером президентських перегонів став діючий прем’єр-соціаліст 

Л. Жоспен, який обіцяв покращити життя легальних емігрантів, піднести роль 

жінки в суспільстві, легалізувати гомосексуалізм. Кандидатом від неоголлістів 

був Ж. Ширак, котрий брав участь у політичному житті країни протягом 40 

років [411, с. 2]. Політик висловлювався за розширення ЄС, котре, на його 

думку, відкрило би «еру великої конфедерації» європейських народів, де 

Франція виступала би «мотором» нової європейської архітектури [583, с. 8]. Він 

пообіцяв провести референдум у справі прийняття Конституції ЄС.  

Участь у перегонах брав теж лідер НФ, католик Ле Пен, котрий йшов на 

вибори з гаслом «Франція для французів!». Політик вважав французів 

«древньою нацією», що на той момент переживала демографічну кризу, яку 

підсилив притік іммігрантів, товарів та інтеграція [717, с. 15]. Цікаво, що 

дружина політика Ж.-М. Пашо очолювала товариство «Приязні з Іраком». 

Виборча програма НФ складалась із «трьох китів»: дистанціювання Франції від 

євроінтеграції, переходу до міжнародного ізоляціонізму та перегляду 

еміграційного законодавства [697, с. 30]. Згідно положень програми 

передбачались наступні заходи: ініціювати референдум щодо виходу країни з 

ЄС, заборонити аборти, відкрити табори для підлітків-злочинців, повернути 

смертну кару та виселити емігрантів [579, с. 5].  

Перший тур виборів відбувся 21 квітня за участю 16 кандидатів. До 

другого туру пройшли Ж. Ширак, який набрав 20% голосів та 74-річний лідер 

НФ Ле Пен - 16%, якого вітали на Лазурному березі, в Марселі і Тулузі [589, с. 

1], а в містах Ліон, Орлеан, Реймс політика підтримали 30 тис. осіб [581, с. 1]. 

Електорат цього кандидата складали безробітні, молодь, робітники [832, с. 54]. 

В 2011 р. партію очолила його наймолодша дочка – Марін [545, с. 10]. Участь 

ультралівого кандидата у виборах 2002 р. означала появу симптомів 

«французької хвороби», що проявилась у расистських, антисемітських [636, с. 
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8] та ксенофобських гаслах [603, с. 12]. В результаті другого туру перемогу 

отримав Ж. Ширак, здобувши 82 % голосів.  

Перемога президента-неоголліста спричинилась до розпуску Об’єднання 

заради Республіки та заснування «Союзу за Народний рух» (Union pour un 

mouvement populaire, UMP). Яскравими лідерами право-центриської партії 

стали Ж. Ширак,  А. Жюпе, Ф. Сегін, Н. Саркозі. Особливостями 

президентських виборів можна вважати те, що президента обирали не на 7, а на 

5 років; уперше комуністи отримали дуже низький відсоток, а ультраправий 

кандидат пройшов до другого туру; вперше в перегонах брав участь 

темношкірий кандидат [691, с. 5]. Внаслідок виборчого процесу у 2002 р. 

відбулось суспільне переосмислення місця країни в Європі, а також 

«утвердився» феномен НФ. Український дослідник В. Довгич вважає, що 

«прорив» Ле Пена означав протест суспільства проти втрати Францією статусу 

«великої держави» [672, с. 35].  

У V Республіці, одразу після президентських, відбулись парламентські 

вибори, які проходили в червні під знаком перемоги право-центристів над 

крайніми правими. В результаті партія «Союз за Народний Рух» отримала 392 

мандати з 577; соціалісти і комуністи – 173. Цікаво, що НФ, присутній на 

політичній арені з 1981 р., взагалі не здобув мандатів. Уряд очолив 

Ж. Раффарен, портфель міністра закордонних і європейських справ отримав 

Д. де Вільпен, міністра внутрішніх справ - Н. Саркозі, міністра юстиції – 

Д. Пербен, міністра оборони – М. Марі. 

Прем’єр, якому вотум довіри висловили 374 депутати, на п’ятирічну 

перспективу обіцяв: децентралізувати державу та наблизити її до громадян, 

посилити політичне значення регіонів; не змінювати пенсійний вік, який 

становив 60 років; оновити діяльність виправно-трудових осередків для молоді 

та зменшити оподаткування з метою приборкання безробіття, відкрити 13 тис. 

робочих місць для поліцейських і 10 тис. в суддівських установах [587, с. 12]. 

 У свою чергу Н. Саркозі запропонував обирати депутатів згідно 

мажоритарної системи до національного парламенту, а до європарламенту 
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обирати за пропорційною [584, с. 8]. Французький історик М. Галло цього 

міністра і президента з 2007 р., вихідця з іудейського та угорського 

аристократичних родів, наділяє рисами Наполеона, оскільки обидва дбали про 

велич країни [407, с. 7]. 

За правління президента Ж. Ширака для V Республіки склались умови, 

щоб претендувати на імперський статус. На поч. XXI ст. до традиційних 

критеріїв визначення такого статусу відносять військові, демографічні, 

економічні показники та чинник «і» (інформація, знання) [890, с. 375]. Країна в 

першу декаду нового століття увійшла з такими  «геополітичними козирями»:  

1) вигідним географічним положенням, де площа країни є третьою за 

розміром у Європі (551,5 тис. км. кв.) з населенням, котре становить 1 % 

людності світу. Країна має 26 регіонів, з яких 22 знаходяться в частині 

метрополії, 4 заморські території та департаменти. Вплив Парижу визначає 

вихід до Середземного, Атлантичного і Північного морів;  

2) модернізованою економікою, де 60% виготовленої промислової 

продукції споживається всередині, 40% – іде на експорт [804, с. 53];  

3) участю у G7, яка координує світову політику і фінанси без прийняття 

юридичних рішень. Схожу роль має НАТО, проте характеризується 

обмеженістю впливу з причин відсутності там Японії [879, с. 219].  Посиленням 

позиції Парижу, за згоди Вашингтону, була присутність у «Великій сімці» Росії 

з 1998 р. [538, с. 7], яка завжди приходить на допомогу релігійним і 

національним меншинам [497, с. 1]. Франція свою проросійську позицію 

обґрунтовувала намаганням заохотити лідерів РФ до проведення 

демократичних реформ та необхідністю російського посередництва в боротьбі з 

міжнародним тероризмом, що дало можливість Кремлю розгорнути широку 

політичну і енергетичну офензиву. Про «особливе партнерство» Москви і 

Парижу в рамках діяльності G8 свідчить демонстрація пасивності лідерів 

Франції в кавказькому та українському питаннях та підписання угоди про 

купівлю-продаж 4 військових суден класу «Містраль», котрі могли забирати 16 

гелікоптерів та 450 осіб [546, с. 13];  
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4) наявністю атомних технологій, останні випробовування були проведені 

Францією в 1996 р. на о. Мороруа (Тихий океан);  

5) V Республіка – сильна «прибережна імперія» [977, с. 109], має в 

розпорядженні найбільшу професійну армію в ЄС (260-тис. солдат і 360 тис. 

жандармерії) та 12 військових баз  в стратегічних зонах [732, с. 493]. Втім, на 

2004 р. серед офіцерів об’єднаного військового вищого командування НАТО 

налічувалось 170 французів при 2805 американцях, 2212 німцях, 1216 італійцях, 

632 турках, 405 іспанцях [681, с. 114]. В операціях під егідою НАТО на 2006 р. 

брало участь 3 тис. французьких солдатів, коли Польща делегувала тільки 280 

осіб. Геополітичні інтереси країни найкраще демонструють «Білі книги з 

питань безпеки та оборони», де вміщені оборонні доктрини, бюджетні витрати 

на військові програми [914, с. 71];  

6) дипломатією, яка проголошує Францію в центрі світу. Саме французькі 

політики протягом десятиліть задають тон європейській політиці, майстерно 

розбудовуючи елітний європейський клуб. 

Яскравим прикладом майстерності французької дипломатії стали дебати 

навколо прийняття Конституції для Європи. Вступний конституційний проект 

представлено В. Ж. д’Естеном на Х сесії Конвенту, де обґрунтовувалась 

потреба у набутті для ЄС правосуб’єктності та рекомендувалось включення до 

майбутньої Конституції КФП [48, с. 18]. У проекті вказувалось, що мета ЄС – 

творити мир, безпеку, справедливість, спільний ринок і вільну конкуренцію. 

Ініціативи мали виключно рекомендаційний характер, які ЄР схвалила у червні 

2003 р. на саміті ЄС в Салоніках, а далі ці положення, до грудня 2003 р., мали 

допрацюватись в ході роботи міжнародної конференції [58, с. 3].  

Під час роботи конференції виникла гостра суперечка щодо змісту 

преамбули, де вказувалось на цивілізаційне коріння Європи, спільні цінності, 

але без згадки про роль моралі і християнства. З цього приводу папа римський 

Іван Павло ІІ здійснив візит до Франції, де безуспішно обговорювалось питання 

абортів та евтаназії [533, с. 13]. Для Польщі, Ватикану, Іспанії, Ірландії, Італії 

було важливо, щоб містилось посилання на поняття Invocatio Dei (посилання на 
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Бога) [530, с. 12]. Французька сторона наполягала, щоб християнські цінності 

були замінені КФП. Власне до такого ходу подій можна застосувати термін « 

кінець історії» Ф. Фукуями, що на думку української дослідниці Н. Перепелиці, 

означає поширення лібералізму, як універсальної ідеології, а також визнання 

демократичної форми правління, як найбільш правильної [713, с. 436]. 

На польській політичній сцені «без Бога до Європи» готові були входити 

соціалісти, з посиланням на Invocatio Dei – ГП, Право і справедливість (ПіС), 

категорично висловлювалась ЛПР. Уряд РП не підписав КФП, котра 

передбачала узаконення гомосексуальних зв’язків. Звідси і випливало питання 

усиновлення та виховання дітей, еволюції таїнства подружжя, кар’єри і 

працевлаштування. Лідери ПіС у Сеймі зареєстрували контрпроект, де 

зазначалось, що питання моралі, культури повинен вирішувати виключно 

Конституційний Трибунал РП [528, с. 8]. Дана пропозиція не набрала достатню 

кількість голосів у польському парламенті. 

Партії, котрі прийшли у той час до влади у Польщі, по-різному ставились 

до питання євроінтеграції. Так, за вступ виступали лідери та електорат партій 

ГП, Унії Праці, Союзу Демократичної Лівиці; серед прихильників ПіС, 

«Самооборони» панували євроскептичні настрої; негативно висловлювалась 

ЛПР [992, с. 122]. Керівник даної партії А. Мацєревич наголошував, що ЄС – 

централізована, тоталітарна структура, де Москва і Брюссель будують 

«спільний дім», вступ до якого загрожує національним інтересам держав, 

вільному ринку та християнству. Політик, віддаючи перевагу безпековому 

союзу з США, зазначав, що в євроінтеграції ключова роль належить 

спецслужбам, які намагаються контролювати регіон ЦСЄ [527, с. 6].  

Поряд із відстоюванням своєї позиції щодо проекту Конституційного 

трактату (КТ), для польського уряду гостро стояло «питання квот» - постачання 

продуктів споживання (плоди, молокопродукти, м’ясопродукти) на ринок ЄС. 

Офіційний Брюссель на початку 2002 р. запропонував проект «Фермерських  

позицій», на основі якого у квітні велись переговори щодо дотацій польським 

фермерам для виробництва зернових, яловичини і ріпаку. Наприклад, ріпа є 
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джерелом меду, олії, цю рослину використовують у цукровій, рибній 

промисловості, бджільництві, а також для виготовлення лаків, гум, мастила для 

моторів, фарб. Польським виробникам після розширення пропонували тільки 

25 % дотацій ЄС з поступовою виплатою до кінця 2013 р. На модернізацію 2 

млн. польських фермерських господарств  ЄС планував виділити у 2004 р. 

півмільярда євро, в 2005 р. – 586 млн., а в 2006 р. – 709 млн. [522, с. 1].  

Під час переговорів для Польщі було встановлено певні річні ліміти 

продукції: картопляний крохмаль – 90 тис. тон, коли Варшава потребувала 260 

тис. тон; на польський ринок європейський цукор мав надходити у розмірі 1 

млн. тон при 74 тис. тон польського на експорт; «молочна квота» Польщі до ЄС 

передбачалась у кількості 8 млн. тон. Також польські виробники трав до 2006 р. 

не могли експортувати збори, а на вирощування малини, квасолі, ягід не 

передбачалось дотацій з фонду ЄС [277, с. 109].  Цікаво, що польська горілка 

мала шанси потрапити на експорт тільки з 2005 р., проте, в кращому становищі 

були виробники «плодових вин» (без використання винограду). Також ринки 

Європи були відкриті на споживання польських огірочків, менших за 180 грам. 

Важливо, що експерти ЄС відкинули польську пропозицію, яка полягала у 

можливості захисту свого ринку від напливу надмірної кількості імпортних 

товарів до 2010 р. [525, с. 20]. В цей же час офіційний Париж наголошував, що 

переговори з країнами ЦСЄ повинні тривати ще багато років [934, с. 12].  

Франція не стала «адвокатом» Польщі, бо її прийняття до «європейського 

дому», на думку французьких політиків, могло б зруйнувати всю конструкцію, 

котра споруджувалась півстоліття. Власне тому зусилля польського МЗС були 

спрямовані на вироблення нових політичних імпульсів, щоб отримати 

прихильність французів на завершальних самітах ЄС [147, с. 58]. Інтеграція до 

західних структур мала для Польщі моральний вимір, являлась стратегією. 

Проте, представники уряду розуміли, що не слід дозволяти диктувати собі 

умови [610, с. 1]. Лідери «люксембурзької групи» висловлювали сподівання, що 

на момент набуття членства, з метою отримання рівних можливостей та 
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конкурентоздатності, в ЄС не буде дискримінації у розподілі коштів на галузь 

сільського господарства [188, с. 16].  

Рішення про завершення переговорів з 10 країнами ЦСЄ було прийняте ЄР 

12-13 грудня 2002 р. під час проведення копенгагенського саміту. Можна 

сказати, що полський інтеграційний шлях пролягав від «копенгагену 1993 р. до 

копенгагену 2002 р.». Офіційна Варшава в цей час розраховувала на підтримку 

Парижу в справі визначення ліміту постачання польського молока на ринок ЄС 

та збільшення безпосередніх доплат фермерам, проте, ще перед самітом 

президент Ж. Ширак наголосив на недостатню їх урегульованість [406, с. 4]. В 

кінцевому документі зазначалось, що виплати з бюджету ЄС у 2004 р. для 

країн-кандидатів складатимуть 25 %, а у 2005 і 2006 рр. – 30 % та з 2008 р. 

будуть зростати на 10 % так, щоб на 2013 р. країни отримали передбачену 

фінансову квоту.  

Польща під час переговорів погодилась на 12-річну заборону купівлі 

земель і лісів іноземцям з моменту набуття членства. Країна отримала 

«молочну квоту» в розмірі 9 млн. тон щороку, де 8 млн. тон становила оптова 

продаж. Слід зазначити, що не одразу відбулось відкриття більшості  

європейських ринків праці для польських громадян, хоч в ЄС визнано дипломи 

польських медсестер. Встановлено, що у 2004-2006 рр. з бюджету ЄС десять 

нових членів повинні були отримати 40 млрд. євро допомоги, з якої  Польщі 

адресувалось  19 млрд. євро. За підрахунками, кожен житель ЄС на «східне 

розширення» мав віддати менше 10 євро [908, с. 31].  

Трактат про набуття членства в ЄС спочатку було затверджено 

Єврокомісією, Європарламентом, а потім підписано з десятьма країнами-

кандидатами в Афінах 16 квітня 2003 р. Одразу після цього держави-кандидати 

отримали статус «активного спостерігача», що означало участь представників у 

всіх органах ЄС, але без права голосу. Цікаво, що підписання трактату 

відбулось на фоні значного погіршення польсько-французьких стосунків через 

проамериканську позицію Польщі [826, с. 99]. Президент Ж. Щирак відверто 
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говорив, що така поведінка зашкодить у висловленні прихильності 

французьких громадян щодо питання розширення [911, с. 204].  

Підписаний Афінський трактат підлягав ратифікації. Найважливішим 

завданням для польського уряду стало проведення референдуму [327, с. 11]. У 

польській Конституції вказано, що країна на підставі умови може надати 

міжнародній організації компетенції владних органів, а Сейм більшістю голосів 

може прийняти рішення про винесення цього питання на всенародне 

обговорення [54, с. 22]. В результаті референдуму, який відбувся 8 червня 2003 

р., «за» висловилось 77 % населення [392, с. 3], a проти 22 %, в основному 

жителі підкарпатського регіону [467, с. 4]. Президент РП О. Кваснєвський 

вказав, що позитивний результат є перемогою народу і політичних сил [86]. 

Серед країн Вишеградської групи найвищий показник підтримки фіксувався в 

Угорщині (80 %), а найнижчий у Чехії [422, с. 8]. Французькі політики високо 

оцінили результати референдумів, наголошуючи, що в такий спосіб «розбито» 

американські плани поділу Європи [393, с. 3]. Посол Франції у Польщі 

П. Готрат в переддень референдуму говорив, що країна має шанс ввійти до ЄС 

[423, с. 1].  

Питання в справі ратифікації трактату про розширення у французькому 

парламенті вирішувалось в листопаді 2003 р. Про вагому роль євроінтеграції 

говорить розділ XV Конституції, який створено внаслідок прийняття МТ, де 

вказано, що уряд країни надає повноваження парламенту щодо пропозиції 

законодавчих актів [55, с. 70], а також, що ратифікувати міжнародну угоду 

може президент чи народ через референдум [52, с. 298]. Політики у V 

Республіці обрали перший варіант, коли 10 грудня 2003 р. президент 

ратифікував трактат при попередньому схваленні парламентом в 505 голосів.  

На цей момент в ЄС ще не було вирішено остаточної долі Конституції для 

Європи. В ході дебатів у Національних Зборах, до Польщі з 30 листопада по 

1 грудня 2003 р. з офіційним візитом прибув прем’єр Ж. Раффарін. Під час 

зустрічі виникла суперечка з приводу перегляду способу голосування в Раді 

ЄС, що для Варшави означало зміну умов НТ. Не порозумілись сторони і в 
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оборонному питанні та не дійшли до компромісу з приводу християнських 

цінностей, які були вміщені у преамбулі конституційного трактату. 

На форумі ЄР у грудні 2003 р. було знову представлено КТ, прийняття 

котрого заблокували Польща та Іспанія. Париж знайшов вихід через втілення 

ідеї про використання «твердого ядра ЄС» чи «піонерських груп», що означало 

співпрацю кількох провідних держав, які надавали нових імпульсів процесу 

євроінтеграції в умовах непорозумінь. Президент Франції роз’яснював, що це 

не означало поділу на «кращих» і «гірших» [576, с. 8]. Практично, країна в 

такий спосіб захищала свій національний інтерес. Ідея «піонерських груп» 

ослаблювала позиції Польщі та заперечувала саму концепцію європейської 

солідарності, що означало інструментальне використання Парижем ЄС. Це все 

свідчило про те, що Франція не сприймала Польщу за рівного собі партнера.  

Парадоксально, але напередодні розширення польсько-французькі 

стосунки перебували на найнижчому рівні діалогу. Можна виділити ряд причин 

їх погіршення: 1) Ніцейський саміт та розподіл голосів в Раді ЄС. В ході розмов 

Франція пропонувала надати Іспанії більшу кількість голосів, ніж Польщі, хоч 

за кількістю населення країни рівні. В результаті обидві країни отримали по 27. 

Польська сторона вважала такий жест намаганням ослабити позицію країни, а 

президент Ж. Ширак пояснював це непорозуміння «помилкою машиністки» 

[947, с. 10]; 2) закупівля Польщею 48 літаків Ф-16 в США та іракський 

конфлікт 2003 р.; 3) справа «польського сантехніка» та «естонського 

архітектора», що проявлялось у спробах захистити ринок праці від напливу 

дешевої робочої сили, тобто не допустити поширення «східної інфекції» у 

вигляді безробітних. Франція до 2009 р., а Німеччина до 2011 р. не надавали 

робочих місць для громадян Польщі [585, с. 12]; 4) різне бачення свого місця в 

світі, де Польща дбала про своє становлення і безпеку, а Франція з 

багатовіковими традиціями державотворення вирішувала глобальні проблеми; 

5) КТ в якому мали місце розходження щодо цінностей, окреслених у змісті 

преамбули. Позначився той факт, що ІІІ РП більш католицька країна (29 % 

практикуючі католики), де значення має іудеохристиянський спадок, а Франція 
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– світська держава (тільки 7 % практикуючі католики), з республіканською 

традицією, тяжінням до ідей Просвітництва та ліберальним підходом до питань 

моралі [461, с. 3].  

Компромісу з питання Invocatio Dei досягнуто у березні 2004 р., коли 

польський уряд Л. Міллера погодився на окремі поправки за кваліфікована 

більшість в Раді ЄС складала 55 % держав, де 4 держави могли би заблокувати 

кожне рішення Ради [598, с. 8]. Польща погодилась на французьку версію 

змісту преамбули та на КФП, що означало зверхність права ЄС над 

національним. Передбачалось обрання керівника ЄР кваліфікованою більшістю 

на 2,5 роки, а також вводилась посада міністра закордонних справ, який входив 

теж до керівного складу Єврокомісії; ліквідовувався запис про 3 стовпи ЄС, а 

попередні трактати передбачалось замінити Трактатом про ЄС та Трактатом 

про функціонування ЄС [908, с. 29]. На початку ХХІ ст. ЄС ще  далека також і 

від реалізації мрії про побудову федерації.  

Погоджуючись на ініціативи Брюсселю, країна вчилася «грати в одній 

команді». Урочистість з нагоди вступу країн ЦСЄ відбулася в Дубліні у травні 

2004  р. Отримання членства в ЄС, з одного боку, було матеріальним, духовним 

та цивілізаційним авансом і відповіддю на глобалізацію [820, с. 209], а з іншого 

– несло загрозу  національній державі. Не для всіх громадян Польщі ЄС став 

«обіцяною землею» та не всі країни Старої Європи, особливо V Республіка, 

вітали «східне розширення». 

В результаті ЄС налічував 25 держав та 445 млн. споживачів на 

внутрішньому ринку, а його частка у світовій економіці складала 30 %, 

конкуруючи з об’єднанням НАФТА. Країни ЄС в ООН становили 13 % та 

делегували до різних миротворчих місій 50 тис. солдат. До бюджету ООН 

Брюссель повинен був вносити 36 % фінансових внесків, а до спеціальних 

фондів – 50 %. На момент розширення дорога ЄС до ролі глобального гравця 

була ще далекою [434, с. 9]. Європейська Спільнота, будучи економічним 

гігантом, продовжувала залишатись політичним карликом про що свідчили 

баталії навколо конституції, нездатність самостійно вирішити кризової ситуації 
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та форсування ролі ЗЄС, що дублювало функції НАТО [544, с. 4]. Саме тому, на 

думку Р. Кузняра, існує небезпека в тому, що європейські політики побудують 

Вавилонську вежу, яка не буде здатна відповідати на виклики часу [478, с. 11]. 

З іншої сторони, можна припустити також, що в ХХІ ст. розбудується 

«європейський лабіринт», у якому, як зазначає англійський дослідник 

польського походження Я. Зеленка, буде місце для нових держав, що 

сприятиме розвитку добросусідства та стабільності [986, с. 234].  

Із «східним розширенням» можна виділити певні позитивні наслідки 

вступу Польщі до ЄС:  

1) політичні, коли країна отримала право голосу в інституціях та 

можливість формувати «Європу-завтра» [412, с. 8]. Польща в червні 2004 р. 

вперше взяла участь у виборах до Європарламенту отримавши 54 мандати. 

Країна дуже швидко «зробила політичну кар’єру» в Європі. Наприклад, 

Є. Бузек, один з лідерів ГП, очолював Європейський Парламент протягом 2009-

2012 рр., а Д. Туск на даний момент очолює Європейську Раду;  

2) економічні, коли отримала можливість використовувати бюджетні 

кошти ЄС, що сприяло підвищенню рівня економіки і інфраструктури, якості 

життя та зросту мобільністі громадян [507, с. 3]; 

3) геополітичні, що означало цивілізаційний поступ [213, с. 16]. Польські 

лідери намагаються піднести РП до ролі «адвоката» своїх сусідів [174, с. 548]. 

Польща отримала шанс ведення прагматичного діалогу з РФ на вищому рівні 

[592, с. 3]. На даний момент країна формує міжнародний імідж застосовуючи 

політику «м’якої сили» [878, с. 80]. Наприклад, через надання «Карти поляка», 

у вигляді певних привілеїв, котрі адресовані жителям країн пострадянського 

простору, де не передбачено подвійного громадянства [428, с. 6]. 

Також можна говорити про другу сторону медалі, а саме про негативні 

наслідки вступу до ЄС. В країні відбувається маргіналізація окремих груп, 

фіксується недобір на ринку праці в сфері медицини, механіки; відбувається 

«викачування інтелекту», що впливає на демографічну ситуацію; формується 

ліберальний підхід серед молоді до шлюбів, виховання дітей, релігії, політики; 
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зростає диспропорція в прибутках сімей за кордоном і всередині країни. Також 

у середовищі лідерів ПіС зародилась ідея IV Речі Посполитої з метою 

повернення в політику моралі [175, с. 590] та охорони інституту сім’ї [642, с. 9]. 

Важливо, що на момент набуття членства не було досягнуто остаточного 

компромісу щодо голосування у Раді ЄС [162, с. 559]. 

Внаслідок «східного розширення» можна окреслити певні тенденції 

внутрішнього розвитку ЄС:  

а) політичні, коли зникне загроза збройного внутрішнього конфлікту та 

відбудеться замикання Європи в собі, тобто прояв європейської «доктрини 

Монро» через візову систему з метою стримування напливу робочої сили, через 

блокову ізольованість (цивілізаційний, ментальний розрив) [1008, с. 110]. 

Американський політолог З. Бжезінський слушно зазначав, що Західна Європа, 

сконцентрована сама в собі, не має достатньої політичної волі і стратегічного 

бачення, щоб впливати на світові події, а самолюбство «старих європейців» 

тішиться від бажання країн ЦСЄ приєднатись до «багатих і сильних в клубі 

ЄС» [664, с. 71];  

б) економічні – американський фінансист Дж. Сорос зауважив, що 

майбутнє Європи непевне. Первинно, ЄС створене з метою запобігання воєн 

між Францією та Німеччиною, а методи формування спільної валюти – 

помилкові, бо альтернативою використаній економічній теорії рівноваги 

повинні бути випрацювані методи стимулювання економік країн [591, с. 11]. 

«Зона євро» поставила держави в нерівні умови. До готівкового обігу цю 

грошову одиницю введено у 2002 р., проте Польща на 2018 р. ще до неї не 

приєдналася. Президент Чехії В. Клаус зазначав, що економіка ЄС дедалі 

більше нагадує централізоване планування більшовиків, що відсутня дискусія, 

котра означає дефіцит демократії [575, с. 13];  

в) духовні – європейські лідери прагнуть відродити часи «la Belle Epoque», 

коли Європа була світовим гегемоном [933, с. 8]. Так, у 2007 р. лідери 

об’єднаної Європи з приводу святкування 50-річчя ЄС в заключній декларації 

підвели підсумки: «Ми, громадяни Європи, щасливі з приводу єдності. ЄС – це 
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не закритий клуб. Надалі будемо дбати про внутрішній розвиток на засадах 

відкритості» [442, с. 5]. Папа римський Бенедикт XVI коментував, що в 

документі Європа зреклася християнства, Бога і себе, бо не можна будувати 

спільного Дому забуваючи про свою ментальність і універсальні цінності. 

Європа, з демографічної точки зору, йде по дорозі, що допровадить її до 

прощання з історією [462, с. 2].  

І справді, у ХХІ ст. вийшло так, що відбулось піднесення науки, техніки, 

знання, лібералізму [769, с. 10]. Ще мислитель Платон зазначав, що кожен уряд 

(зараз Брюссель), котрий має силу, встановлює права з метою реалізації свого 

інтересу, а коли встановить, то оголошує, що вони справедливі [346, с. 39]. 

Йдеться, наприклад, про правові норми ЄС, КФП, а також і Конституційний 

трактат, котрий лідери 25 держав підписали у Римі в жовтні 2004 р. [50, с. 14]. 

Проте, плід роботи Конвенту тоді не набрав юридичної сили, оскільки не 

отримав підтримки у 2005 р. під час проведення референдумів у Голландії та 

Франції, лідери котрої виступали ініціаторами проекту [567, с. 11]. Це дозволяє 

зробити припущення, що населення Старої Європи загалом не було згідне з 

умовами «східного розширення». Що ж до КТ, то його положення 

модифіковано в Лісабонському трактаті (ЛТ), котрий набув чинності з 2009 р. 

та вважається компромісною версією між НТ та КТ, яку ратифікували 

національні парламенти держав [56].  

У результаті «східного розширення» виникло питання географічного 

кордону організації. Існує точка зору, що межі Європи визначає релігія, тобто 

географія «filioque» [818, с. 49]. Інакше кажучи, ще з середньовіччя Костел 

цивілізаційно формував кордони, був відповідником сучасного ООН і 

Єврокомісії [738, с. 195]. У 1992 р. Єврокомісія дійшла до висновку, що термін 

«європейський» поєднує в собі геоісторичні і культурні складові, які разом, 

окреслюють європейську ідентичність. З погляду геоісторичного розвитку, ЄС 

– це певна західна цивілізаційна спільність, де релігійну і культурну складову 

окреслює східний кордон Європи [714, с. 23].  
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Офіційний Париж не раз підкреслював, що Спільнота не може безкінечно 

розширюватись. Очевидно, що її географія не сягне за межі західного 

християнства, бо інакше виникне «делікатна ситуація» і постане питання про 

можливе членство у ній Ізраїлю, Туреччини [420, с. 8]. Наприклад, для політика 

Н. Саркозі є немислимим, щоб французькі діти вивчали, що кордони Європи 

можуть сягати аж до Сирії та Іраку [614, с. 10]. Хоч у Франції проживає 

найчисельніша мусульманська меншина серед держав ЄС [417, с. 4].  

Італійський історик Р. де Маттеі наголошує, що інтеграційний процес 

ослабив національні держави, а відсутність посилань на християнське коріння в 

ЛТ являється доказом початку втрати європейцями своєї ментальності [868, с. 

109]. Існує небезпека загрози європейській культурі з боку ісламу. Згідно 

прогнозів американських вчених, до 2030 р. кількість мусульман в Європі, 

включно з РФ, зросте з 44 млн. до 58 млн. [374, с. 8]. Таким чином, на подальшу 

перспективу іслам виграє з огляду на те, що поширюється через навернення і 

природній приріст, в той час як християнство тільки через навернення. 

Слушність цього підтверджують слова папи Бенедикта XVI, який зазначав, що 

Європа справляє враження такої, що нудиться та сама бажає віддати історичні 

карти [463, с. 5].  

Європейські лідери надалі перебувають у пошуках особливого духовно-

світоглядного шляху і мети ЄС, котра проходить поміж могутньою державою 

та великою Швейцарією. Політично ослаблюють Спільноту безпекові кризи, які 

яскраво читаються з «мирних» заспокоєннь російських аншлюсів [385, с. 12]. 

На політику ЄС впливає і енергетичний чинник. На думку Р. Кузняра, ЄС 

залежний від дипломатії «Газпрому», де Путін паралізує свободу мислення, як 

у пустелі змія паралізує своїм поглядом кролика [476, с. 11]. 

На зламі ХХ – ХХІ ст. для ІІІ РП Спільнота стала втіленням мрій багатьох 

поколінь. На думку польського дослідника Р. Зємби, із прийняттям ЛТ у 2009 р. 

ЄС перетворився на фінансового, культурного, гуманітарного «донора» 

континенту, цивілізаційний осередок [994, с. 98]. Згідно цього документу ЄС 

перетворився на міжнародну організацію, що створена державами і на підставі 
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міжнародного договору, може укладати міжнародні угоди, підтримувати 

дипломатичні стосунки, бути представлена в судовому процесі [1014, с. 260].  

Уряд Польщі для досягнення мети стратегічної застосовував політику 

«малих кроків». Авторська концепція періодизації польсько-французьких 

взаємин в контексті євроінтеграційної політики Польщі полягає у виділенні 

таких основних етапів: перший (перехідний) з січня 1989 р. по грудень 1992 р. - 

період «круглого столу», час встановлення двосторонніх та багатосторонніх 

дипломатичних відносин, підписання Угоди про асоціацію з ЄЕС, 

«копенгагенські критерії», прийняття країни до Ради Європи, утворення Ради 

північноатлантичного співробітництва та «Веймарського трикутника»; другий 

етап – січень 1993 р. по липень 1997 р. – проголошення ЄС, приєднання до 

програми «Партнерство заради миру», отримання статусу «асоційованого 

партнера» в ЗЄС, участь Польщі у перших миротворчих місіях в 1995 р., 

підписання «Стабілізаційного пакту», запрошення країн Вишеградської групи 

до переговорів з НАТО під час Мадридського саміту; третій етап – з серпня 

1997 р. по березень 1999 р. – запрошення Польщі, Чехії, Угорщини до 

переговорів з ЄС під час Амстердамського саміту та включення Польщі до 

«люксембурзької групи», підписання Протоколу про приєднання до НАТО (16 

грудня 1997 р.) та набуття членства; четвертий етап – квітень 1999 р. по грудень 

2002 р. – отримання статусу «асоційованого члена» в ЗЄС, участь у вирішенні 

«міжнародної кризи» в Косово та долучення до «антитерористичної кампанії» в 

Афганістані в 2001 р. разом із Францією, підписання Ніцейського трактату та 

завершення переговорного процесу з ЄС у під час Копенгагенського саміту у 

грудні 2002 р., вирішення питання Преамбули до конституційного трактату; 

п’ятий етап – з січня 2003 р. по травень 2004 р. - підписання в Афінах договору 

про вступ до ЄС, проведення референдуму в червні 2003 р., участь в «іракській 

кампанії», отримання членства в ЄС у травні 2004 р.; шостий етап – з травня 

2004 р. країна долучилась до «гри в одній команді» ЄС та разом із Францією 

бере участь у виробленні східної політики, формує «Європу-завтра». 
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Отже, закордонна політика Франції реалізовувалась у «трьох колах»: 

європейському, атлантичному, франкофонському. Закордонна політика РП 

зосереджувалась у Європі, що випливало з її географічного середовища та 

можливостей, де євроатлантична інтеграція являла собою стратегічну мету, 

гарантію якості життя. Пришвидшили для Польщі «повернення до Заходу» 

участь у НАТО та прихід неоголлістів до влади. Проте, Франція не стала 

адвокатом країни в її намірах. Причини упередженого підходу полягали в 

наступному: боязні перенесення центру ваги осі з півдня на північ, тобто на 

користь Німеччини, у потребі захисту свого національного виробника та 

сільськогосподарської галузі, у потребі дотацій для французьких фермерів та 

розподілі бюджетних коштів ЄС. Треба додати, що країни «люксембурзької 

групи» мали схожу із Францією сільськогосподарську «спеціалізацію».  

Велике значення мало підписання НТ, у якому підведено риску під 

інституційними реформами, передбачено розподіл голосів між країнами в 

структурах ЄС. Франція великі надії покладала на зміцнення своїх позицій в 

Європарламенті. Протягом 1999–2004 рр. «французькими ініціативами» можна 

вважати КФП та виникнення Конвенту, завданням якого було укласти 

Конституцію для Європи-ХХІ. До кінця 2002 р. Польща вела серйозні дебати з 

приводу «квот» постачання продукції на ринки ЄС, дотацій для фермерів, 

вирішувала питання напливу імпортних товарів та відкриття ринків праці в ЄС; 

змін до системи розподілу голосування за уже прийнятим НТ, сперечалась над 

змістом Преамбули до майбутньої Конституції. На поступки офіційному 

Брюсселю пішов уряд Л. Міллера. 

За даними «Євробарометру», тільки 44 % жителів ЄС висловлювались за 

вступ Польщі до Спільноти. Рішення про «східне розширення» лідери ЄС 

приймали в авторитарний спосіб, ставлячи за взірець свої демократичні 

стандарти та право, без врахування історико-культурних особливостей окремої 

країни-кандидата. Це вказує на те, що до країн ЦСЄ ставились як до одного 

блоку. Переговорний процес для «люксембурзької групи», який проходив у два 

етапи та тривав з березня 1998 р., було закінчено в грудні 2002 р. Трактат про 
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набуття членства підписано в Афінах у квітні 2003 р. на фоні значного 

погіршення польсько-французьких стосунків. У Польщі рішення про вступ 

приймав народ через референдум (у червні 2003 р. на підтримку висловилося 

77 % населення). У Франції, за згоди парламенту, його ратифікував президент. 

Із набуттям членства в ЄС польський уряд, президент виконали стратегічне 

завдання «повернення до Заходу», яке свого часу сформували прем’єр 

Т. Мазовецький та міністр закордонних справ К. Скубішевський.   

 

4.2. Розвиток «веймарського діалогу» на межі ХХ – ХХІ ст. 

«Веймарський трикутник» був одним із інструментів у закордонній 

політиці Польщі, який сприяв становленню регіональної та європейської 

позиції країни [166, с. 455]. Через участь в цьому форумі уряд сподівався 

пришвидшити євроінтеграційний процес так, щоб отримання членства в ЄС 

стало можливим на 2002 р.  

 «Веймарський діалог» сприяв консолідації євроінтеграцйних процесів у 

Європі [905, с. 23]. Геополітично ВТ, який налічував 180 млн. осіб, виконував 

функцію дипломатичної комунікаційної платформи [978, с. 338]. Слід додати, 

що поглиблення польсько-німецької співпраці вело до послаблення 

зацікавленості Парижу через побоювання втратити роль посередника [790, с. 

32]. Інтенсивність діалогу залежала й від польсько-американських стосунків.  

Офіційна Варшава на шляху «повернення до західної цивілізації» була 

поставлена перед дилемою вибору: бути «добрим європейцем» чи «добрим 

союзником» США. Країна, з огляду на її потенціал, вважається державою 

«середнього рангу», що дозволяє обирати і відігравати певні ролі для 

досягнення стратегічних завдань у міжнародних відносинах [866, с. 261].  

Під поняттям «міжнародна роль держави» польська дослідниця Ю. Заєць,  

розуміє систему свідомого впливу однієї держави на інші, який спричинений 

внутрішніми і зовнішніми факторами [983, с. 23]. «Роль» - це «дорожня карта», 

котра складена із можливостей, інтересів держави та її залежностей від 

союзника чи гегемона [742, с. 34]. Треба сказати, що можливості Польщі в 
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закордонній політиці, епіцентром котрої була виключно європейська площина, 

обмежувались умовами її географічного положення та потенціалу, де велике 

значення мала якість дипломатії і політика уряду [853, с. 126].  

Географічний чинник впливає на формування ментальності, національного 

характеру населення та приводить до того, що деякі партії, із приходом до 

влади, керуються «історичною політикою». Останнє – явище негативне, яке 

позбавляє дипломатію прагматизму та призводить до інструментального 

використання історії в політиці [997, с. 36]. Це, в свою чергу, впливає на вибір 

засобів в реалізації зовнішньої політики. 

Польський політолог Р. Зємба виділяє наступні міжнародні ролі, які 

протягом 1999–2004 рр. відігравала ІІІ Річ Посполита, реалізовуючи свою 

стратегію: роль «послаблювача» імперських амбіцій Росії, роль «васала» США 

в Європі та «обмежувача» процесу євроінтеграції [993, с. 61]. Окремо можна 

зосередитись на обраній ролі «васала», що означала проамериканську позицію в 

закордонній політиці, через що країну західноєвропейські партнери сприймали 

як пронатівську «нову Європу» [802, с. 49].  

У Франції Польщу через її атлантичний курс символічно називали  ще 

«троянським конем». Вперше в політичний обіг це поняття ввів Ш. де Голль. 

Генерал використав його по відношенню до Великої Британії, протестуючи в 

такий спосіб проти її членства в ЄЕС, як віддаленої, морської країни, що тяжіє 

до Атлантики [194, с. 222]. Туманний Альбіон, на думку багатьох французів, 

лобіює американські інтереси в Європі [716, с. 21].  

Можна вказати на внутрішні й зовнішні фактори вибору Варшавою ролі 

«троянського коня» США в Європі (переумови самовасалізації). До  внутрішніх 

факторів слід віднести: а) існуючі концепції закордонної політики - 

неоп’ястівська, що містить доктрину «сарматизму» [924, с. 29] та 

неоягелонська, в рамках якої практично реалізується доктрина «прометеїзму», 

що зумовлює «історичну політику» держави [837, с. 94]. Прикладом можна 

вважати діяльність партії ПіС; б) діяльність рухів, партій на політичній сцені. 

Наприклад, американські конгресмени, перебуваючи з візитом у Варшаві 1998 
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р., вказували, що рух «Солідарність» виявився найбільш вдалою «інвестицією» 

США [619, с. 4]; в) певна «суспільна пам’ять» відносно радіо «Голосу 

Америки» та Чотирнадцяти пунктів В. Вільсона [784, с. 134]; г) діяльність 10-

міліонної діаспори, котра у Вашингтоні представляла інтереси Варшави [419, с. 

1]; д) юридична складова, яка обґрунтовувала «повернення до західної 

цивілізації». Важливими стали такі документи, як «Безпекова політика і 

стратегія оборони Речі Посполитої», «Основи польської безпекової політики», 

де зазначалось, що пріоритетом закордонної політики є членство в ЄЕС і НАТО 

[337, с. 19].  

До зовнішніх факторів відносимо: а) позицію Єлисейського палацу в 

баченні «об’єднаної Європи». Треба зазначити, що східний напрям в 

континентальній закордонній політиці Франції був другорядним, а в глобальній 

політиці Париж волів розмовляти «на рівних» із Москвою, що видно з 

положень «Білих книг з питань оборони» [201, с. 65]; б) «знеохочували» 

Варшаву на її шляху до ЄС відверті висловлювання перших осіб V Республіки. 

Так, президент Франції Ф. Міттеран вважав, що країни ЦСЄ наділені незрілими 

племінними тенденціями і націоналістичними проявами, тому аж ніяк не 

відповідають сучасним стандартам і вимогам політичної Європи [835, с. 163]. 

Президент-неоголліст Ж. Ширак зазначав, що Польща могла би стати для 

Європи «східною сестрою», але при умові поглиблення і реформування ЄС 

[179, с. 29]; в) ідея європейської конфедерації президента Ф. Міттерана та 

«Стабілізаційний пакт» прем’єра Е. Балладюра, протекціоніські за суттю, які 

відтягували в часі набуття членства в ЄС; концепція «твердого ядра» 

президента Ж. Ширака; д) французька політична і військова самоізоляція в 

НАТО, намагання розбудувати європейську «оборонну автономію» [608, с. 2]; 

е) явище асиметрії у ВТ, до якого Франція ставилась інструментально [904, с. 

21]; г) позиція Росії щодо питання архітектури європейської безпеки та 

військова доктрина від 1993 р.; є) політика «відкритих дверей» НАТО та 

програма «ПзМ». Саме враховуючи всі чинники, бажання отримати гарантії 
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безпеки з рук Білого Дому для Варшави виявилось сильнішим за 

євроінтеграційні наміри [699, с. 72].  

Першим випробовуванням польсько-французького діалогу чи 

передісторією до ролі «троянського коня» став Мадридський саміт НАТО в 

1997 р., де Польщу, Угорщину і Чехію запрошено до проведення переговорів із 

щодо вступу [47, с. 9]. Стратегічної мети країна досягла 12 березня 1999 р. 

Міністр закордонних справ Б. Геремек на церемонії вручення американському 

уряду ратифікаційного Акту Речі Посполитої запевняв: «Польща стане вірним 

союзником на добре і зле» [315, с. 442].  

Доказом «васалізації» Польщі стосовно США, основної військової потуги 

Альянсу, є участь у мілітарній інтервенції НАТО в колишній Югославії, яка 

тривала з 24 березня по 10 червня 1999 р. Це стало для Варшави 

випробовуванням та першим успішно складеним екзаменом у НАТО [882, с. 

85]. Уряд Польщі подавав такі аргументи участі в операції: «Косово – область 

гуманітарної катастрофи, тому збройна інтервенція НАТО є необхідна. Це 

єдиний спосіб повернення до мирних переговорів і захисту прав людини. 

Міністерство висловлює протест проти етнічних чисток в албанських селах, 

здійснених ФРЮ» [114, с. 85]. Безпекові зобов’язання РП певною мірою 

впливали на польсько-французькі відносини. 

На «веймарський діалог» вплинула прийнята в 2000 р. «Стратегія 

безпеки», що вказувала на вибір Польщею євроатлантичного шляху [354, с. 37]. 

У червні в Кракові відбулась робоча зустріч міністрів Б. Геремека, Ю. Ведріна, 

Й. Фішера, де польський прем’єр запевняв, що його країна міцно стоїть на 

ґрунті політичної стабілізації, якій не зашкодить жоден порив вітру [565, с. 10]. 

В ході зустрічі особливу увагу приділялось молодіжним проектам [388, с. 2]. У 

прийнятій Декларації, економічного характеру, зазначалось також про 

можливості розвитку підприємництва на рівні окремих регіонів [296, с. 155].  

«Веймарський трикутник» слугував швидше платформою для обміну 

думками, більшість рішень так і залишили на стадії проектів та добрих намірів. 

Про це свідчать заяви перших осіб V Республіки. Наприклад, під час саміту в 
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м. Нойштадт президент Ж. Ширак заявляв, що учасники творять тверде ядро 

Європи, яка розбудовується, а Німеччина та Франція прагнуть, щоб процес 

розширення ЄС відбувався швидше [148, с. 52]. На перебіг діалогу впливала 

також у той час внутрішньополітична ситуація в РП. 

У Польщі в 2001 р. відбулись парламентські вибори, які пройшли під 

знаком перемоги соціалістів, котрі продовжили курс попередників, але і не 

відмовлялись від активної співпраці з Росією. Так, прем’єр Л. Міллер сприяв 

Кремлю в розбудові «економічної імперії» через використання енергоресурсів. 

На 2004 р. РФ постачала Польщі 95 % нафти, хоч альтернативою могла бути 

співпраця з Австрією та Угорщиною [475, с. 1]. Згодом, у країні заявила про 

себе проросійська партія, діячами котрої були Л. Міллер, А. Огурек, А. Ярубас 

[512, с. 8]. Новий прем’єр лівоцентриської коаліції Л. Міллер у першому 

виступі перед Сеймом взагалі не згадав про веймарську співпрацю [414, с. 3].  

Не дивлячись на це, у 2001 р. на рівні Веймару відбувся візит 

французького міністра Д. Вільпена до Варшави. Політик наголошував, що 

форум для Єлисейського палацу є «привілейованим зв’язоком та козирем щодо 

розв’язання нових проблем» [597, с. 8]. Офіційний Париж обіцяв допомогу в 

пристосуванні польського законодавства до норм ЄС, але без конкретних 

«євроінтеграційних зобов’язань» [770, с. 177]. Така пасивна позиція 

V Республіки спонукала польських соціалістів активізувати контакти із США. 

Роль «вірного союзника» Варшава довела заангажовуючись і в 

асиметричний військовий конфлікт США в Афганістані (2001–2014), який 

виник внаслідок терористичних замахів організації «Аль-Каїди» в Нью-Йорку 

11 вересня 2001 р., серед загиблих були громадяни Польщі [299, с. 123]. 

Адміністрація Білого Дому самостійно окреслила відповідь та вибрала засоби 

[885, с. 39]. Треба підкреслити, що американська військова доктрина дозволяла 

використання мілітарного потенціалу щодо усунення загрози тероризму в 

постаті режиму талібів в Афганістані, який надав притулок О. бен Ладену. 

Свою солідарність із США підтвердили президенти країн Прибалтики, 

Фінляндії та Польщі [182, с. 41]. 
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Президент Польщі О. Квасневський так висловлював співчуття 

американцям: «ми солідарні з народом та американським президентом у всіх 

його діях» [282, с. 38]. Польський прем'єр, пам’ятаючи, що безпека не дається 

раз і назавжди [144, с. 48], інформував президента Дж. Буша: «наші служби, 

заради безпеки громадян, приведені в стан боєвої готовності, посилено охорону 

кордонів, особливо на летовищах; будемо постійно інформувати про стан 

безпеки в країні» [284, с. 39].  

Польща офіційно оголосила про приєднання до антитерористичної коаліції 

7 жовтня 2001 р. [283, с. 43]. З приводу цього польським урядом було 

організовано  теле-міст за участю країн Центральної, Східної та Південної 

Європи і Вашингтону [230, с. 46]. У вступному слові президент Польщі 

підкреслив, що тільки в єдності можна оборонити фундаментальні цінності 

світу [303, с. 74]. Президент США повідомив, що Афганістан - це тільки 

початок глобальних змагань, а щоб збудувати «дім миру» слід сформувати 

міжнародну коаліцію [304, с. 78]. У кінцевій декларації учасники зобов'язались 

боротись з терроризмом різними методами і засобами [105, с. 81]. Практичну 

сторону зобов’язань показував спільно прийнятий президентами План дій, де 

йшлося про вольові рекомендації урядам щодо співпраці розвідок, обміну 

інформацією, утворенню центрів вишколу батальйонів [76, с. 86].  

Свою готовність  до колективної допомоги США висловили у Брюсселі 

міністри країн НАТО під час неформальної зустрічі у вересні 2001 р. [178, с. 

120]. Паралельно було узгоджено порозуміння з РФ щодо забезпечення 

контролю на Балканах, також узгоджено спільні дії щодо боротьби з 

терроризмом в Афганістані. Порозуміння дало можливість зменшити США 

щорічні витрати на 150 млн. дол. та врятувало життя солдатів [487, с. 8]. Цей 

приклад наглядно показує значення у глобальній політиці стосунків на рівні 

США-РФ [386, с. 13]. Солідарність та підтримку військових дій із США і ООН 

гарантувала Європейська Рада в жовтні 2001 р. [152, с. 282]. Вже у листопаді 

Рада НАТО інформувала про коаліцію з 20 держав [209, с. 121].  
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Станом на січень 2002 р. Польща була готова до виконання військових 

завдань, щоб розділити американський біль [254, с. 14]. Польський дипломат 

А. Ротфельд зазначав, що світ не змінився, змінився польський погляд на нього, 

саме тому стала можлива участь країни в боротьбі з «Аль-Каїдою» [322, с. 114]. 

Участь польського військового контингенту в миротворчих місіях визначала ст. 

89, 117 Конституції РП, де остаточне рішення, на звернення Ради Міністрів, 

приймає президент, повідомляючи парламент [789, с. 57]. Офіційна Варшава 

намагалась залучити всіляко Україну до такої співпраці, посилаючись на її 

можливості, розвинену оборонну промисловість [81, с. 25].  

Долучитись до міжнародної коаліції щодо боротьби з Аль-Каїдою в 

Афганістані, вирішили міністри закордонних справ Вишеградської групи на 

зустрічі в Будапешті 2002 р. наголошуючи, що «атака на США – це атака на 

демократичні права» [184, с. 126]. Франція теж приєдналась надавши батальйон 

з 2000 ос., кілька винищувачів «Міраж 2000-Д», танкер «Вар» (для розвідки) і 

фрегат «Курбе» [858, с. 123]. Польський контингент у 2002 р. налічував 

спочатку 87 осіб, а на 2006 р. – 1200 осіб. Треба підкреслити, що керівництво 

НАТО пізніше отримало мандат РБ ООН на стабілізаційну участь в країні. 

Після вторгнення до Афганістану настала військова окупація [805, с. 425].  

Проамериканська позиція РП негативно вплинула на робуту ВТ. Польська 

сторона в цей час розуміла, що в стосунках з Францією потрібні нові імпульси, 

що необхідним є формулювання спільного бачення європейських проблем [159, 

с. 102]. Тому, невипадково, польський уряд намагався залучити до 

«веймарського діалогу» своїх східних сусідів. Так, на зустрічі міністрів у 

Парижі 23 квітня 2002 р. міністр закордонних справ В. Чімошевич 

запропонував ідею «східного виміру» політики ЄС [405, с. 10].  

Для ІІІ Речі Посполитої це був час завершального етапу підготовки щодо 

вступу в ЄС. Саме з 2002 р. спостерігається тенденція до спаду в роботі ВТ з 

причин євроінтеграції (суперечками щодо Конституції для Європи, фермерське 

лобі) та особливої безпекової позиції Польщі [841, с. 262]. Спільною рисою 

країн Вишеградської групи було те, що питання політики пов’язувались для 
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них із США, а економіки – з ЄС. З огляду на це, офіційна Варшава 

неодноразово підкреслювала, що Франція і Німеччина є її найважливішими 

економічними партнерами [593, с. 8]. 

На фоні війни з терроризмом Дж. Буш-молодший в січні 2002 р. Ірак, Іран, 

Північну Корею оголосив «віссю зла» [293]. Логічним продовженням цього 

стало завдання ліквідації режиму С. Xусейна в Іраці [240]. Успіх такого ходу 

вимагав порозуміння з РФ. З цією метою президент США Дж. Буш у травні 

2002 р. прибув з візитом до Москви. В ході зустрічі обговорювалось питання 

зменшення кількості одиниць стратегічної атомної зброї з 7-6 тис. до 1,5 тис. на 

2012 р. У такому глобальному діалозі США потребувало російських військових 

баз, повітряних коридорів над РФ та СНД, а РФ отримувала можливість 

попередити явища ісламізму в країнах Центральної Азії [551, с. 12]. Цей візит 

продемонстрував розстановку сил та сприяв підписанню «Декларації НАТО-

РФ: нова якість» 28 травня 2002 р., де обґрунтовувалось потребу в спільних 

військових діях, боротьбі з тероризмом [211, с. 43].  

Легітимність своїх дій Білий Дім черпав із «Національної стратегії та 

безпеки США» від 2002 р. [975, с. 70]. Така політика стала наслідком 

непорозумінь, тому що новоприйняті країни шукали опори в США з метою 

захисту свого суверенітету в Європі [721, с. 107].  

Своєрідною нагородою за підтримку вашингтонської безпекової лінії в 

геополітиці став офіційний візит президента Польщі О. Кваснєвського до США 

17-20 липня 2002 р. [631, с. 1]. Президенти вирішували питання майбутньої 

війни з тероризмом [632, с. 1]. Сторони обговорили можливість створення в 

Європі мережі радарних станцій, польську сторону цікавили ракети далекої 

дальності для охорони південно-східного кордону [643, с. 11], а також питання 

закупівлі літаків в США [624, с. 1]. Заокеанський лідер пообіцяв тісну 

військово-технічну співпрацю та надання двигунів для Ф-16 і систему 

протиракетної оборони (ПРО) [626, с. 10]. Уже після візиту, міністр 

закордонних справ Польщі В. Чімошевич коментував, що країну з США 

пов’язує глибоке партнерство. Польща повинна переконати Європу, що 
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лідерство Вашингтону очевидне і потрібне, а тому вимагає виконання певних 

обов’язків [625, с. 10]. 

Президент Польщі коментував, що країна стала надзвичайним партнером, 

що цей візит заклав підвалини до тіснішої військової, політичної, інвестиційної 

співпраці [631, с. 1]. Польська сторона в той час сподівалась на встановлення 

стратегічного союзу [623, с. 1]. Пожвавлення польсько-американського діалогу 

впливало на перебіг стосунків із Францією. 

Серйозний розкол у ВТ відбувся в 2003 р. через проамериканський курс 

Варшави, що підтверджують:  

1) візити президента О. Квасневського до США в 2002, 2003 роках. 

Президент Ж. Ширак коментував, що такі стосунки перетворять веймарський 

діалог на дистанційний, а ІІІ Річ Посполита гратиме в ЄС роль «троянського 

коня» США [468, с. 2];  

2) рішення польського уряду про закупівлю 48 літаків Ф-16 в 

американського концерну Lockheed Martin, без проведення аукціону [630, с. 4]. 

Цим країна, на думку Парижу, знівелювала «європейську конструкцію» [384, 

3]. Це автоматично відкинуло французьку пропозицію від Dassault Aviation, 

виробника літаків Міраж 2000-5, що найкраще відповідали польським реаліям. 

Варшава у 2002 р. виділила на закупівлю літаків 6 млрд. дол. Бюджет ООН, 

наприклад, на 2005 р. становив 1,8 млрд. дол. Офіційна угода була підписана 

18 квітня 2003 р. Внаслідок цього одразу появились закиди Парижу, що 

придбання Ф-16 мало політичне підґрунтя [857, с. 129]. Цікаво, що кожна 

партія літаків мала несправності, тому уряд виділив ще 123 млн. дол. на 

закупівлю запасних частин. В угоді не було пункту про навчання пілотів щодо 

обслуговування літаків Ф-16; 

3) приєднання Польщі до «списку-8» від 30 січня 2003 р., що означало 

формування антиіракської коаліції та згоду щодо інтервенції США в Ірак [600, 

с. 7]. Німецькі політики символічно назвали офіційну Варшаву невдячним 

«троянським ослом» США в Європі [768, с. 94], а офіційний Париж - 

«троянським конем» США [468, с. 2]. Президент Франції Ж. Ширак засудив 
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вибір Польщі й вказав, що країна втратила можливість сидіти тихо, 

продемонструвала відсутність доброго виховання і європейської солідарності 

[371, с. 1]. Польський міністр закордонних справ В. Цімошевич відповів на 

закиди так: «у ЄС не буде поділу на мамусь, татусів і дітей, які не зовсім 

дозріли до партнерства» [380, с. 1].  

Внаслідок цього представників РП не було запрошено на саміт ЄС у 

Брюсселі щодо обговорення «іракського питання» [482, с. 4]. Німецькі політики 

на той час сподівались, що приклад співпраці Німеччини з Францією в рамках 

інтеграції буде служити показовим взірцем для Польщі [871, с. 31]. Натомість, з 

безпекових міркувань, офіційна Варшава прагнула до розбудови «зрілого» 

стратегічного партнерства з США, глобальним та європейським актором [175, 

с. 590]. У такий спосіб Польща сама себе позбавила інструменту впливу на 

європейську політику. З цього часу веймарські зустрічі не несли конкретних 

домовленостей, окрім риторики. 

Президент і уряд Польщі підтримали звинувачення Білого Дому стосовно 

режиму С. Хусейна в розробці зброї масового ураження [314, с. 554]. В даному 

ракурсі Варшава діяла за принципом Фукідіда, тобто керувалась здоровим 

глуздом, намагалась дати собі найбільшу безпеку, пам’ятаючи, що «щастя» 

належить до непостійних категорій в політиці, воно – змінне, особливо на війні 

[356, 282]. Військову операцію проведено з березня по квітень 2003 р. [661, с. 

185]. Втілюючи в життя резолюцію РБ ООН № 1441, США і союзники 

поставили собі за завдання роззброїти Ірак. За статистичними даними 

коаліційні сили (22 держави) втратили 135 військових, 7 взято в полон; з 

іракського боку загинуло 2320 солдат, 1252 цивільного населення та 5000 

поранено [787, с. 198]. Уряд та президент РП без згоди Сейму дали себе 

втягнути в цю війну, виславши 200 солдат; країна виявилась третім союзником 

США, після Англії та Австралії [944, с. 63]. У 2004 р. на іракській базі 

«Вавилон» перебувало 2,5 тис. польських військових [641, с. 4]. Керівник партії 

ПСЛ Я. Войцехівський заперечував легітимність такої присутності, вказуючи 

що мова йде про окупацію [503, с. 3].  
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Варшава, отримуючи попередньо фінансово-політичну підтримку від 

Вашингтону, зобов’язалась діяти як «добрий союзник» [494, с. 1]. В якості 

винагороди Вашингтон у квітні запропонував Польщі управління центрально-

південною стабілізаційною зоною. В промові до солдат президент 

О. Кваснєвський переконував: «нашим мотивом є захист демократії. Ми маємо 

борг та обов’язок солідарності перед США – нашим стратегічним союзником, 

який очікує не співчуття, а дій» [249, с. 557]. 

Легітимність військового вторгнення в Ірак залишається під питанням, бо 

Рада Безпеки ООН не надала такого мандату. Треба сказати, що при ООН ще в 

1998 р. створено спеціальну комісію щодо пошуку хімічної, біологічної, 

ядерної зброї в Іраці, яку так і не виявили [447, с. 6]. Адміністрація Білого Дому 

таку політику пояснювала метою встановлення демократії, рівності, 

стабільності на Близькому Сході й у світі [982, с. 67]. Проте польський 

сходознавець М. Декан вказує, що досі вчені не знайшли доказів існування на 

Близькому Сході демократії. Іслам – це релігійно-політична система, що 

виводиться з «Корану», який не містить в собі таких норм. У ісламі право дане 

Аллахом і його не можна переписати [627, с. 4].  

У результаті проведення таких «антитерористичних кампаній», 

формування «коаліцій бажаючих», виникло ряд глобальних проблем:  

1) вторгнення до цивілізації ісламу спричинилось до цілого ряду 

невирішених конфліктів, а також широкою діяльністю мусульман на Заході. 

Так, наприклад, у Франції на 2004 р. перебувала найбільша європейська 

мусульманська меншина, яка налічувала 4, 5 млн. осіб [760, с. 266]. На 2007 р. в 

Німеччині проживало 60 тис. навернених в іслам, які вказували, що проблемою 

Європи є алкоголізм та християнство [441, с. 7], а на 2014 р. в Німеччині 

впевнено діяла екстремістка мережа салафітів, яка налічувала 7 тис. осіб [634, с. 

12]. У Польщі на 2014 р. проживало 25 тис. мусульман (татари, емігранти і 

навернені в іслам) [633, с. 10]; 

2) інтервенція в Іраці у 2003 р. вказує, що існує потреба «перегляду» Карти 

ООН та реформування Ради Безпеки [278, с. 131]. Слабкістю ООН є не її 
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бюрократизм, а те, що організація виникла при інших історичних реаліях. На 

думку польського політолога А. Ротфельда, Рада Безпеки ООН поступається 

силою тільки «Великій сімці», але «замінника» ООН досі не знайдено, тому ця 

універсальна організація має право на існування. У Декларації ООН – 

«Міленіум», зазначалось, що нове тисячоліття ставить людство перед 

незнаними досі викликами, що спричинені явищем глобалізації. Завданням 

організації є збереження миру та захист людського життя [208, с. 65]; 

3) події в Іраці заклали фундамент до прояву «панєвропеїзму», як форми 

протесту французько-німецького альянсу з метою боротьби за самостійну 

«Велику Європу» [663, с. 113]. За активної участі Франції, створено коаліцію - 

«трійку голубів миру» (Франція, Німеччина, Росія), що являло собою «гру за 

інтересами» [798, с. 67]. У Франції це додало популярності НФ та посиленню 

культурної політики, яка завжди вважалася складовою експансії. Українська 

дослідниця К. Зуєва зазначає, що така позиція Парижу мала мотиви, пов’язані з 

нафтовою промисловістю [678, с. 35], із зацікавленістю в нафтових коридорах 

для концерну TotalFinaElf [578, с. 10], бо, власне, наявність нафти вказує на 

значимість народу в світі [999, с. 10]; 

4) Польща, як країна, що брала участь в антитерористичній кампанії в 

Афганістані та у військовій інтервенції в Ірак, наразила себе на потенційну 

небезпеку з боку ісламських радикалів [360, с. 19]. Такими діями Варшава в 

Західній Європі сформувала собі імідж «учня» США в справах безпеки, як 

зазначає український дослідник Я. Тимків [720, с. 160]; 

5) вторгнення в Ірак, на основі вольової ініціативи «Буш-Рамсфельд» та 

рапорту ЦРУ про наявність хімічної і біологічної зброї, спричинилось до 

виникнення іракської „Аль-Каїди» - Ісламської держави [655, с. 14]. 

В офіційних стосунках Парижу і Варшави з 2003 р. наступило 

охолодження, де видимою стала тенденція Russia first [928, с. 68], що означало  

формування осі «Париж – Москва – Берлін» [637, с. 8]. Стосунки символічно 

перенесено в бік багатостороннього діалогу в ЄС, а роль Польщі в регіоні було 

зведено до мінімуму [564, с. 8]. Треба сказати, що Німеччина була на той час 
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адвокатом Росії в ЄС взамін на особливе енергетичне партнерство [194, с. 11]. 

Європа залежна від російських енергоресурсів, доказом цього є те, що в 2015 р. 

Газпром постачав до ЄС 30 % російського газу [474, с. 1]. Саме тому політолог 

Р. Пайпс вказував, що Росію слід критикувати, але не провокувати. Польща не 

повинна «щіпати слона», а слід зрозуміти психіку російського народу і те, що 

йому притаманний «комплекс імперії» [443, с. 9]. 

Стосовно Польщі в національній свідомості росіян існує поняття про 

«скриню з польським посагом», що асоціюється з трьома поділами та 

діяльністю «Солідарністі», яка призвела до розпаду радянської імперії [548, с. 

12]. З цих причин Москва завжди буде зацікавлена в існуванні осі «Париж – 

Москва – Берлін», де вирішуються європейські та глобальні питання, а позиція 

країн ЦСЄ буде залежати від вміння бути самодостатніми та реалізовувати свій 

національний інтерес у міжнародних відносинах. 

Не дивлячись на кризу в «іракському питанні», участь країн у 

веймарському форумі продовжувалась, хоч відзначалась пасивністю та 

послабленням зацікавленості партнерів [369, с. 8]. Франція продовжувала 

наголошувати, що ВТ складається з рівних, суверенних партнерів [444, с. 8]. У 

свою чергу польська сторона кожен раз запевняла, що прикладе всіх зусиль для 

розбудови безпеки і оборони Європи [496, с. 10]. Така ситуація дала підстави 

екс-прем’єру Т. Мазовецькому назвати форум «напушеним твором», який окрім 

зустрічей не несе конструктивну [842, с. 15]. Таким чином, у сторін виникло 

розуміння потреби розширення діалогу, щоб надати роботі нових імпульсів. 

 Саме така тенденція стала видимою 4 жовтня 2004 р. під час 

двосторонньої зустрічі президентів Ж. Ширака та О. Кваснєвського в Парижі. 

Лідер Франції говорив: «слід закрити розділ двосторонніх стосунків та надати 

ВТ нового імпульсу в контексті європейської співпраці» [100]. Прихід до влади 

братів Качинських означав період найбільшого відсторонення Польщі у 

формуванні східної політики ЄС [845, с. 16]. Причиною цього були з одного 

боку надмірні політичні амбіції польської еліти, а з іншого – короткозорість 
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Франції та Німеччини, котрі ставились до Польщі як до «убогого родича»  в ЄС 

[635, с. 2].  

З ініціативи А. Меркель у грудні 2006 р. відбувся веймарський саміт у 

Меттлях. Франція та Німеччина прагнули відволікти увагу Польщі від тісного 

союзу з США через залучення до вирішення енергетичних проблем [381, с. 4]. 

Деякі німецькі видання висміювали консервативну, проамериканську політику 

братів Качинських [516, с. 6]. Практичне значення цього саміту для РП 

полягало в тому, що пролунала пропозиція залучення польських дипломатів до 

французько-німецьких навчальних програм [439, с. 8] та пропозиція створення 

бойової групи для миротворчих місій ЄС [493, с. 2]. Міністр закордонних справ 

А. Олехівський на той час переконував, що уряду не слід протидіяти загальній 

стратегії ЄС, бо Польща, що лежить на периферії ЄС, очікує економічної та 

цивілізаційної допомоги [917, с. 52].  

Негативно на роботі ВТ позначилась пропозиція США щодо встановлення 

в Польщі та Чехії системи Протиракетної оборони (ПРО), котру у Франції, 

Німеччині сприймали як «гонку озброєнь» між Росією та США [657, с. 6]. У 

такий спосіб Польща отримувала унікальну нагоду стати «новим штатом 

Америки» в Європі [542, с. 8]. Взамін на розміщення в себе американських баз 

Варшава попросила систему «Патріот» [425, с. 8]. Проти цього виступила 

офіційна Москва, яка, щоб домогтись свого, вдало використовувала 

«енергоресурсні маніпуляції» [382, с. 9]. Також підписала угоду щодо експорту 

сталі на ринки ЄС із 2007 р. [574, с. 9]. 

На майбутнє, можна виокремити три концепції можливого розширення 

«веймарської співпраці»: а) євроатлантична, де в інтересах Німеччини буде 

залучення Великої Британії до участі у форумі; б) євроцентрична, що 

враховувала би геостратегічні інтереси Парижу в Середземномор’ї та особливе 

партнерство з РФ [523, с. 10]. Саме з цих причин Франція намагалась 

розширити діяльність форуму [415, с. 9];  в) східний вимір із залученням 

України, що відповідало би польським геополітичним інтересам. Стосунки 

Польщі з Україною мають стратегічний вимір, що є гарантією стабільністі в 
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регіоні [252, с. 21]. Офіційна Варшава в ЄС намагається створити собі імідж 

адвоката країн Східної Європи. Прикладом цього може слугувати шведсько-

польська ініціатива «Східного Партнерства» у 2009 р., яка передбачає програму 

співпраці ЄС із шістьма пострадянськими країнами [446, с. 13].   

Отже, особливістю закордонної політики Польщі є її «двоїстий пріоритет», 

де безпека держави вимагає орієнтації на США, але економічні інтереси, 

культурні зв’язки вимагають співпраці з ЄС. Саме така риса впливала на хід 

веймарської співпраці, котра виявилась політичним діалогом на рівні 

парламентаріїв, міністрів, президентів. Польща була зацікавлена в діалозі з 

«моторами Європи», адже це був шанс увійти під «економічну парасолю ЄС» з 

одного боку, а з іншого – нейтралізувати загрози для її безпеки з боку Москви. 

«Веймарський форум» – платформа обміну думками, добрими намірами, 

але недоліком було те, що більшість ініціатив так і залишились на папері. На 

якість співпраці впливав енергетичний та безпековий чинник. Виходячи з 

різних мотивів, Франція та Німеччина намагались залучити до співпраці Росію, 

а Польща – сусідів, вболіваючи за формування «східного виміру» закордонної 

політики ЄС. «Веймарський трикутник» не був рівносторонньою фігурою, 

співпраця мала асиметричний характер. На тристоронній діалог вплинула 

прийнята Польщею «Стратегія безпеки» від 2000 року. Проте, після участі 

країни в «іракському конфлікті», діалог між Францією та Польщею пішов на 

спад. У результаті виникло розуміння закриття тристоронньої співпраці та 

перенесення її в більш ширшу площину при достатній мотивації сторін. 

 

4.3. Роль Західноєвропейського Союзу в розвитку польсько-

французьких взаємин 

Нові геополітичні умови, розширення НАТО на Схід вимагали 

переосмислення як французької позиції, так і натовської стратегії. З цією метою 

було проведено Вашингтонський саміт НАТО 23-24 квітня 1999 р., у результаті 

якого прийнято концепцію, декларацію та план дій. У стратегічній концепції 

йшлося про колективний вимір оборони [291, с. 114]. В центрі світової безпеки 
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поставлено права людини, що дало можливість легітимізувати нанесення ударів 

на випередження та проведення стабілізаційних операцій поза кордонами 

організації [577, с. 10]. Цей документ був підставою здійснення авіанальотів на 

території країн колишньої Югославії з березня по червень 1999 р. [167, с. 470]. 

Військова операція стала першим успіхом Польщі [92, с. 104]. Інтервенція 

НАТО продемонструвала перевагу США над Європою у військових 

технологіях.  

Вашингтонська декларація додатково наголошувала, що 

Північноатлантичний Альянс залишається відкритим, незалежно від географії, 

а необхідною умовою для вступу є здатність виконувати взяті на себе 

зобов’язання. В документі увага приділялась співпраці з Росією і Україною. 

Підкреслювалось, що незалежність останньої важлива для євроатлантичної 

безпеки [297, с. 160].  

У прийнятому «Плані дій» говорилось, що на момент набуття членства в 

даній організації, країна-кандидат повинна погодитись з натовським підходом 

до питаннь безпеки, надавати певні засоби для забезпечення потреб у 

колективній обороні, брати участь в миротворчих акціях, географічно 

поширювати філософію ПзМ [206, с. 146].  

У ході Вашингтонського саміту президент Польщі О. Кваснєвський 

запевняв: «для нас НАТО – це надія та парасоля безпеки. Польща не підведе, 

коли справа буде торкатись потреби оборони таких цінностей, як демократія, 

свобода, встановлення принципів поваги до прав людини» [272, с. 43]. Саме з 

отриманням членства в НАТО країна перетворилась на такий собі «безпековий 

місток» між Європою та США [372, с. 16].  

Із прийняттям до Альянсу Польща отримала військові зобов’язання, через 

які реалізовувала свої інтереси [268, с. 78]. Уряд Польщі надав батальйон у 

кількості 140 тис. осіб, які дислокувались в Косово та батальйон у складі 800 

осіб для миротворчої місії в Боснії і Герцеговині [102, с. 54]. Гуманітарна місія  

натовських військ суперечила ст. 1. та 42 Карти ООН, де НАТО приписувало 

собі право вести операції без мандату РБ ООН [49, с. 8].  
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«Східне розширення» НАТО сприяло зміні становища Польщі у ЗЄС. Так, 

статусу «асоційованого члена» країна набула 10 травня 1999 р. під час зустрічі 

в Бремі [124, с. 29]. Це означало повноправну участь у підготовці, плануванні, 

проведенні петерзберзьких місій ЗЄС [123, с. 30].  

На засіданнях організації все частіше обговорювалась потреба закріплення 

функцій ЗЄС в галузі оборонної політики за ЄС з метою формування 

обороноздатності Європи. Французька сторона була переконана, що ідея 

формування оборонної автономії надзвичайно важлива, бо в такий спосіб 

можна буде розділити «безпекову відповідальність» всередині НАТО. Така 

автономія, на думку міністра закордонних справ Ю. Ведріна, означала би і 

можливість самостійних військових дій європейців [967, с. 180].  

Обороноздатність Європи в цей час юридично забезпечували:  

1) Комунікат, прийнятий 24 квітня 1999 р. під час Вашингтонського саміту 

НАТО, де держави-члени (11 з яких належали до ЄС) висловились за зміцнення 

сегменту європейської оборони, що на практиці означало використання 

європейцями засобів НАТО у військових операціях [305]; 

2) Амстердамський трактат, що набув чинності з травня 1999 р., де 

вказувалось на можливість злиття функцій ЗЄС із ЄС при схвальному рішенні 

Європейської Ради [69, с. 63]. Метою таких дій європейців було встановити, 

окрім економічного,  безпековий союз з метою усунення ймовірного 

внутрішнього конфлікту між державами [852, с. 155]; 

3) Колонійська декларація, прийнята на саміті ЄР 3 червня 1999 р., за якою 

обумовлювалась потреба в створенні промислової, технологічної бази спільної 

оборони та включення до кінця 2000 р. ЗЄС до ЄС з метою формування 

Європейської політики безпеки і оборони [95]. Прийнято рапорт, де зазначалось 

про наділення ЄС функціями ЗЄС, котрі необхідні для виконання нових 

обов’язків у здійсненні петерзберзьких місій. Контроль за цим процесом 

покладено на Раду ЄС [94]. У Вашингтоні вважали такі дії європейців 

нерозсудливими. Так, заступник держсекретаря США С. Талбот наголошував, 
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що Європейська політика безпеки і оборони поступово починає дублювати 

функції НАТО, що неминуче приведе до непотрібної конкуренції [929, с. 81]; 

4) висновки гельсінської зустрічі ЄР 10 грудня 1999 р., котрі 

наголошували, що головною військово-політичною силою на 

євроатлантичному просторі є НАТО. В ході зустрічі обговорено засоби для 

вирішення кризових ситуацій, прийнято «План дій» щодо посилення військово-

політичної співпраці, обумовлено участь ЄС у миротворчих операціях ООН, 

ОБСЄ [154]. Рада зобов’язала всіх членів ЗЄС до формування європейської 

армії. Ухвалено, що з 2003 р. кожна країна повинна утримувати військову силу 

в кількості 50 тис. осіб та протягом 60 днів повинна бути готова до ведення 

миротворчих місій. Проте, польський військовий експерт С. Козей зазначав, що 

діяльність ЗЄС характеризувалася значною бюрократизацією ініціатив та 

відсутністю достатньої політичної волі [843, с. 79]. 

   Внаслідок гельсінської зустрічі Рада ЄС у 2000 р. прийняла рішення про 

створення військового органу – Тимчасового комітету політики і безпеки ЄС 

[101, с. 1] та представила пропозиції участі країн-кандидатів до ЄС у 

військових акціях ЗЄС [98]. Польща мала представити 1300 тис. осіб, тобто 

одну рятівну авіабригаду, групу морської підтримки, секцію військової поліції 

[779, с. 10]. Офіційний Брюссель наголошував, що ЄС повинен стати 

повноправним міжнародним актором, а європейська спільнота має бути готова 

розділити відповідальність з НАТО у вирішенні міжнародних криз, чому 

сприятиме включення до ЄС функцій ЗЄС [239].  

На 2000 р. ЗЄС являв собою також «безпекове відгалуження» в лоні 

НАТО. Про це свідчить декларація, прийнята в Порто під час зустрічі Ради 

Міністрів ЗЄС, на яку вперше офіційно була запрошена польська делегація. У 

документі йшлося про перебіг перших в історії спільних навчань за участю 

НАТО та ЗЄС [306, с. 183]. 

Президент Франції Ж. Ширак вказував, що саме сильна Європа є 

необхідною умовою посилення НАТО [71, с. 466]. V Республіка, втративши 

першість в Європі й світі, всі надії поклала на європейську співпрацю та 
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відстоювала розбудову «Європи-імперії» чи «Європи-конфедерації» [757, с. 74]. 

Ключовим її елементом, на думку А. Шептицького, мала стати мілітарна сила в 

постаті ЗЄС [949, с. 88]. Париж вважав, що Європа сама себе повинна захистити 

і вийти з-під американської залежності через поглиблення політичного і 

економічно-валютного союзу, як елементу євроінтеграції, що призвело би до 

зростання іміджу Європи.  

Польща не довіряла до кінця Франції у військових питаннях, 

аргументуючи, що згідно МТ ЗЄС був своєрідним «наступальним союзом», але 

тільки з гарантіями для країн Західної Європи [988, с. 86]. Саме тому країна в 

питаннях безпеки на перше місце ставила розвиток співпраці з США та НАТО, 

обґрунтовуючи це потребою реалізації свого національного інтересу.  

На думку політолога С. Бєленя, ІІІ РП належить до країн, які повинні 

«включатись» в загальноєвропейську політику тому, що застосування 

«індивідуальної стратегії» веде до ізоляції держави [743, с. 187]. У зв'язку із 

геополітичними змінами в регіоні ЦСЄ, країна мала лишень один вибір ‒  бути 

інтегрованою на Захід, де тісні стосунки з НАТО надавали історично 

безпрецедентну безпеку, але обмежували стратегічні альтернативи.  

На той час польсько-амеиканські стосунки формувались під впливом 

інтересів та сентиментів [913, с. 235]. Можна виділити передумови, що сприяли 

заключенню асиметричного союзу: а) дії ЄС концентрувались на 

петерзберзьких місіях (гуманітарні й рятівні завдання, збереження миру, 

вирішення криз), коли Польща схильна була до вибору колективного виміру 

безпеки; б) існувало припущення, що побудова «Європи Оборони» маргіналізує 

країни-кандидати до ЄС, що Франція в такий спосіб намагається 

монополізувати європейський оборонний вимір [925, с. 363]. Якщо порівняти 

суспільну думку щодо співпраці з НАТО за даними  «Євробарометру», то на 

2003 р. позитивно налаштованих у Франції було 27 % опитаних, а в Польщі – 

53 % [947, с. 27]; в) мала місце польська вразливість щодо партнерства Франції 

з Росією. Саме тому офіційна Варшава розбудовувала свою «парасолю 

безпеки» через НАТО [80, с. 28]; г) відсутність довіри з боку США до 
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європейської системи безпеки та розуміння доцільності військової присутності 

на польському східному кордоні. Справді, НАТО через розширення отримало 

можливість посилити свою місію в регіоні ЦСЄ [801, с. 44], а Польщі вдалось 

встановити «нову союзну модель» у двосторонніх відносинах з Вашингтоном 

[819, с. 42]; д) привабливість для Польщі ст. 5. Вашингтонського трактату, що 

означало «додану вартість»: oбидві держави мали схожі інтереси у формуванні 

стабільності та реконструюванні ролі військового чинника в європейській 

політиці [162, с. 559]. Саме тому РП отримала членство в НАТО, бо це 

відповідало інтересам Вашингтону [952, с. 13].  

В 2001 р. президентом США обрано Дж. В. Буша, який велику увагу 

приділяв озброєнню, розбудові системи ПРО, розширенню сфери вільної 

торгівлі з метою формування поясу світової безпеки, що мало б вести до 

зменшення конфліктів [671, с. 60]. Зрозуміло, що США, будучи економічною, 

військово-політичною потугою, встановлювали норми і правила міжнародної 

гри [725, с. 43]. Проте Європа, хоч зберегла свою національну і культурну 

ідентичність, опинилась під військовим протекторатом Вашингтону [664, с. 10], 

стратегічною метою якого було стримування РФ, контроль над Німеччиною та 

військова присутність в Європі [518, с. 7].  

На офіційному рівні про потребу заключення союзних стосунків з 

Вашингтоном став говорити президент Польщі О. Кваснєвський [250, с. 11]. 

Лідер аргументував це тим, що така співпраця могла б спричинитись до 

об’єднання Європи і Америки [197, с. 18]. Президент також був переконаний, 

що присутність США в Європі є необхідністю часу [253, с. 11]. Успіхи в 

польсько-американських стосунках означали поступове охолодження 

двосторонніх відносин з Парижем та закиди Польщі щодо «натоїзації».  

Членство в НАТО змінило позицію Польщі, яку підтвердила нова 

Стратегія безпеки від 2000 р., де вказувалось, що пріоритетом для уряду є 

забезпечення діяльності НАТО в розширенні лінії безпеки на Схід [292, с. 457]. 

Це було свідченням того, що країна стала авторитетним учасником у 

міжнародних відносинах [252, с. 18]. 
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Логічним продовженням Стратегії було проведення в Польщі міжнародної 

конференції на тему: «До демократичної спільноти» в червні 2000 р. 

Ініціаторами зустрічі виступали Польща та США. Франція виявилась єдиною 

країною, котра не підписала кінцевого документу, що містив 

взаємозобов’язання підтримки і поширення демократичних стандартів через 

міжнародні організації [452, с. 9]. Високу оцінку Польщі в експортуванні 

американської моделі демократії дав президент Дж. Буш у червні 2001 р., 

перебуваючи з візитом у Варшаві. На думку лідера Білого Дому, Польща цим 

самим спричинилась до зміцнення американської політики [93]. У спільній 

заяві президентів наголошувалось на фундаментальній ролі НАТО [186, с. 145].  

Геополітичний вибір Польщі підтримував і геостратег З. Бжезінський, який 

у 2002 р. отримав титул почесного доктора Польської Академії Національної 

Оборони. Політолог зазначав, що країна не повинна ангажуватись у спроби 

розбудови європейських автономних мілітарних сил, а підтримувати США у 

військових кампаніях. Загрозою для країни, на думку політолога, могла бути 

російська агресія, а тому радив польському уряду бути самодостатнім та 

самостійно розбудувати національну армію [640, с. 8]. На його думку, військові 

сили ЄС побудовані не зі сталі й бетону, а з пап’є-маше, де відсутній 

загальноєвропейський патріотизм [664, с. 23]. Виходить, що у Вашингтоні не 

сприймали серйозно оборонні та безпекові наміри європейців. 

На 2003 р. європейці продовжували розбудовувати армію. Так, у ході 

саміту Ради ЄС у Брюсселі затверджено оборонну стратегію під назвою 

«Безпечна Європа у кращому світі» [290]. В цьому документі ЄС виступав у 

ролі архітектора глобальної безпеки в союзі з США, Китаєм, Росією, 

підтвердженням чого мали слугувати перші миротворчі місії в 2003 р., боротьба 

з тероризмом, утворення Європейської Оборонної Агенції [940, с. 89]. Треба 

теж додати, що Європейська Комісія збільшила видатки на ведення 

миротворчих операцій. Проте, екс-прем’єр Великої Британії М.Тетчер 

висловлювала думку про паперовий характер і паперові засоби ЗЄС, де полем 

битви служили письмові столи в Брюсселі, а не реальні події [843, с. 78]. 
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Власне, велика диспропорція сили, різні геополітичні інтереси спонукали 

Варшаву, на думку польського політолога Ю. Заєць, обрати політику 

bandwagoning: долучення до сильнішого [980, с. 169]. Ця політична стратегія 

чітко окреслилася після 11 вересня 2001 р. Стратегія являла собою 

проамериканський курс у закордонній політиці, де вище на ранг ставились свої 

двосторонні стосунки з США, аніж зобов’язання, які логічно виникали з 

членства в НАТО [646, с. 1]. Власне, свій «політичний капітал довіри» Польща 

отримала завдяки участі у війні в Косово, операції в Афганістані, іракській 

кампанії [830, с. 64].  

На думку В. Кновлес, генерального директора міжнародної організації 

«Євросітіз», Польщу в Європі можна вважати вірним союзником США, котрий 

знаходиться на атлантичному боці безпекової політики, разом із Великою 

Британією, Ізраїлем, Туреччиною та отримує від цього користь [817, с. 167]. Не 

дивлячись на це, країна досягла тільки статусу коаліційного союзника в союзі, 

де США, країна «твердої руки», стосовно Польщі керується засобами 

дипломатії. Такі асиметричні стосунки, на думку дослідниці Б. Очєпки, 

викликають певні підозри [878, с. 48].  

Підтримка всіх «ісламських воєн» Пентагону стала приводом у 2006 р. до 

звинуваченнь Ради Європи, пред’явлених уряду Польщі щодо ймовірного 

розміщення на території країни в’язниць у рамках таємних порозумінь між 

спецслужбами РП та США [502, с. 8]. Співпраця ЦРУ і міністерства оборони 

Польщі розпочалась з візиту до Варшави в жовтні 1992 р. Р. Гатеса [974, с. 214]. 

Важливо, що уряд США на 2002 р. не підписав додаткового протоколу 

Конвенції ООН «Про заборону тортур» [471, с. 8]. В'язниці (чорні діри) 

виникли в 14 країнах одразу після інтервенції в Ірак [399, с. 9]. У Польщі такий 

осередок був у Шиманах з дозволу високопосадовців О. Кваснєвського, 

Л. Міллера та К. Яника [398, с. 1]. Уряд Польщі відмовився від проведення 

неупередженого слідства, щодо пошуку в’язниць, де проводились допити і 

тортури над діячами угрупування «Аль-Каїди». В США позбавив ЦРУ права на 

керівництво в’язницями президент Б. Обама. 
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Треба сказати, що Польща до НАТО внесла «якісний багаж» попереднього 

досвіду, бо офіцери спецслужб знали ментальність та методи роботи ФСБ. 

Наприклад, ними надано допомогу при звільненні американських агентів з 

території Іраку в 1991 р., а також нейтралізовано на своїй території чимало 

російських агентів [612, с. 5]. Керівник ЦРУ (П. Госс) вказував, що польська 

розвідка на 2004 р. була одним із найважливіших союзників США [383, с. 6]. 

Політика bandwagoning проявилась у питанні щодо інсталяції в Польщі 

американської системи ПРО [161]. Перші ідеї з приводу цього виникли ще в 

2001 р. при міністрі оборони Б. Коморовському, а офіційні переговори розпочав 

уряд Я.Качинського в 2007 р. Під час візиту президента США Дж. Буша-

молодшого до Польщі в 2007 р. обговорювалось питання розбудови такої бази в 

Редзикові [658, с. 1]. Президент Росії В. Путін, як контраргумент, запропонував 

використати російську радарну базу в Азербайджані [488, 5] та запевнив, що 

реакція Росії буде асиметрична і ефективна [534, с. 7]. Офіційна Москва 

продемонструвала свою силу випробовуваннями балістичних ракет РС-24 на 

полігоні Камчатка [535, с. 10]. Президент В. Путін підкреслював, що Крим 

залишається сферою інтересів РФ [362, с. 1]. Логічним прожовженням цих заяв 

стала анексія півострова у 2014 р. [552, с. 12].  

Угоду між сторонами щодо захисту території РП від балістичних ракет 

далекої дальності з боку Північної Кореї, Іраку, Ірану було укладено в серпні 

2008 р. Тоді ж підписано Декларацію про стратегічне партнерство між США та 

Польщею [118]. Адміністрація США планувала до 2010 р. мати в 

розпорядженні 23 ракети-перехоплювачі на Алясці та Каліфорнії і 10 в Європі 

(Польща, Чехія, Румунія) [424, с. 5]. На європейські бази призначалось 

виділити 1,7 млрд. дол. Взамін на розташування на своїй території системи 

ПРО Варшава попросила у Вашингтону балістичні ракети «Патріот» з метою 

оборони різних об'єктів, навіть своїх батальйонів за межами країни [541, с. 1]. 

Коментуючи це, в Лондоні російський політик Д. Рогозін заявляв: «російський 

ведмідь сидить собі в глибинці країни і тут до нього приходить мисливець в 
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постаті НАТО, але із великим калібром, пропонуючи разом полювати на 

кролика…» [654, с. 10].      

З приходом до влади президента Б. Обами спостерігається сповільнення 

темпів інсталяції ПРО в Польщі. Термін кінцевого встановлення передбачався 

до кінця 2018 р., що означало зміну в підходах до Росії і НАТО [656, с. 14]. 

Генсекретар НАТО А. Фог Расмусен (2009-2014) вказував, що ПРО – це тільки 

теорія, а не технологія, перевірена на практиці. Важливим є те, що Росія не дала 

себе втягнути в «гонку озброєнь».  

У Польщі, з приходом до влади президента Б. Коморовського, також 

існували спроби «переоцінити» стосунки з США. Радник президента Р. Кузняр 

вказував: «система ПРО несе певного роду загрози. Ми, порівнюючи з 2004 р., 

вже не є «оленями» в стосунках із Вашингтоном, коли Варшава на 

випередження готова була виконувати любі бажання» [477, с. 8]. Провину за 

такий непродуманий крок, покладено на політиків ПіС, ЛПР, Самооборону 

[615, с. 2]. Переосмислення в двосторонніх стосунках прослідковувалось в 

доктрині повітряної оборони, котра передбачала право до самостійного 

використання системи ПРО та залученні сил НАТО та польської ПРО (у 

Редзикові) при виникненні великого конфлікту [329].  

Можна стверджувати, що Польща, вступивши до НАТО, перетворилась на 

«виробника безпеки». Так, у 2009 р. під керівництвом колишнього 

держсекретаря США М. Олбрайт створено «Групу мудреців»,  куди входив екс-

міністр закордонних справ Польщі А. Ротфельд. У результаті роботи цієї Групи 

19 листопада 2010 р. на саміті НАТО в Лісабоні прийнято нову концепцію, де 

говорилось про союзні зобов’язання та про миротворчі місії поза його 

кордонами. Таким чином, продовжуючи політику «відкритих дверей» [995], 

НАТО перетворилось на «скриньку з інструментами» на світовій шахівниці.  

У 2011 р. з офіційним візитом перебував у РП президент США Б. Обама. 

Взамін на нереалізовану ініціативу ПРО американська сторона запропонувала 

енергетичну карту добування на території сланцевого газу; обговорювалось 
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питання стаціонування повітряних сил США – винищувачів Ф-16 та військово-

транспортних літаків С-130 «Геркулес» [639, с. 4].  

З 2004 р. функції ЗЄС інтенсивно перебирає на себе ЄС. Про штучний 

характер цієї організації видно з самої логіки стосунків на рівні Франція – 

НАТО. V Республіка – країна-засновник як ЗЄС, так і НАТО. Єлисейський 

палац має фінансові зобов’язання, бере участь у миротворчих місіях 

Північноатлантичного Альянсу, де займає друге місце за кількістю солдатів 

[773, с. 432].  На думку англійського дослідника А. Менона, країна аж до 

періоду президента Н. Саркозі перебувала в «союзі без інтеграції» [870, с. 36].  

Повне повернення до НАТО (до військових структур) задекларував 

президент Н. Саркозі, що більшість французів сприйняло як васалізацію [409, с. 

9]. Новий євроатлантичний курс країни зображено в «Білій книзі» президента 

від 2008 р., де вперше, окрім питання оборони, введено поняття «національної 

безпеки» [109, с. 81]. Політик Ю. Ведрін у рапорті для президента Н. Саркозі 

підкреслював, що такий хід погіршить внутрішнє і зовнішнє становище, а 

частина суспільства розцінить як слабкість.  

Франція у 2009 р. повернулась до Комітету оборонного планування НАТО, 

що на думку В. Кравченка, дало країні нові важелі для європейського 

домінування в галузі оборони і безпеки [1018, с. 1]. З положень «Білої книги»  

видно, що логіка генерала Ш. де Голля є протяжною в часі, що французи 

завжди дбатимуть про велич свого народу та, де вимагає тактика, 

пристосовуватимуться до глобальних змін у міжнародних відносинах. Це ще 

раз підтверджує тезу про те, що оборонна концепція Франції постійно 

розвивається під впливом географії та сусідів [687, с. 174]. Саме з поверненням 

до НАТО та набуттям ЄС нових мілітарних функцій відпала необхідність в 

розбудові європейської автономії, що дублювала функції НАТО. В червні 

2011 р. ЗЄС припинив своє існування як організація. 

Отже, розширення НАТО на Схід сприяло кар’єрі Польщі в ЗЄС. У травні 

1999 р. країна отримала статус «асоційованого члена», що дало можливість 

повноправної участі в миротворчих місіях. ЗЄС являвся безпековим 
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відгалуженням ЄС і НАТО. Організація відрізнялася високим ступенем 

бюрократизації в своїй роботі та в розбудові обороноздатності Європи. Від 

2000 р. функції ЗЄС поступово перебирає на себе ЄС. Польсько-французькі 

стосунки в рамках цієї організації залежали від ставлення сторін до НАТО та 

бачення ними безпеки, що мало різне смислове навантаження для обох країн.   

Вашингтонський саміт НАТО вніс поправки до глобальної архітектури 

безпеки, наділивши цю політично-військову організацію правом нанесення 

ударів на випередження, вийшовши за свої «географічні кордони». Польща з 

моменту отримання членства, будучи вірною своїм обіцянкам перед Білим 

Домом, брала участь у всіх американських «миротворчих коаліціях»: участь в 

інтервенції на території колишньої Югославії, в Афганістані та Іраці. 

Легітимізувати таку політику дозволила прийнята в 2000 р. «Стратегія 

безпеки», де пріоритетним завданням стала діяльність в НАТО та поширення 

стандартів ПзМ на Схід. 

Виходячи з можливостей, інтересів та залежності від союзника, Польща 

протягом 1999–2004 рр. вибирала для себе такі міжнародні ролі: «ахіллесової 

п’яти» Франції у Європі, «послаблювача імперських амбіцій РФ», «васала 

США» чи «троянського коня США» в Європі. Бачення безпеки в Польщі та 

Франції було різним. Стосунки двох країн залежали від успіхів у польсько-

американському діалозі. Париж прагнув, щоб безпеку Польща отримувала з рук 

європейців (через ЗЄС) при врахуванні «російського чинника». Натомість, 

країна віддавала перевагу заокеанському партнеру та була зацікавлена у 

військовій присутності США на своєму східному кордоні. 

Реалізовувати стратегію «повернення до Заходу» РП допомагала участь у 

Раді Європи, Вишеградській групі, ЦЄІ, Веймарському трикутнику. 

Тристоронній діалог Польщі, Франції, Німеччини служив платформою обміну 

думками, інтенсивність якого залежала від ступеня зацікавленості в ньому 

«моторів» євроінтеграції. Після участі Польщі на американському боці в 

«іракському конфлікті» співпраця країн у цьому форумі йде на спад.  
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Країна обрала політику bandwagoning – долучення до сильнішого, що 

практично означало перевагу польсько-американських стосунків над 

зобов’язаннями країни в НАТО, ЄС, ЗЄС. Польський уряд прагнув отримання 

статусу «стратегічного партнера» США, хоч країна набула тільки статусу 

«коаліційного союзника». Це зрозуміло, адже на світовій шахівниці держави 

належать до різної «вагової категорії» геополітичних гравців.  

Отримання членства в НАТО сприяло пришвидшенню євроінтеграційних 

переговорів. У Польщі Акт про вступ до НАТО ратифікував президент 

О. Кваснєвський, а рішення про вступ до ЄС вирішувалось через референдум, 

де 77 % населення проголосувало позитивно. У Франції питання розширень 

вирішувала законодавча та виконавча влада. ЄС у 2004 р. перетворився на 

великий цивілізаційний осередок, частково уже перейнявши функції ЗЄС. 

ЗЄС певною мірою був «наступальним союзом» з гарантіями для 

західноєвропейських держав. Саме тому польська політична еліта побоювалась, 

що Франція монополізує європейський вимір оборони. Можна вказати на 

штучний характер діяльності цієї організації, тон якій задавала Франція. З 

періоду президентства Н. Саркозі країна повертається до структур НАТО. Вже 

у 2011 р. ЗЄС припиняє своє існування, адже відпала потреба в розбудові 

безпекової автономії для Європи, яка фактично дублювала функції НАТО. 
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ВИСНОВКИ 

Наприкінці ХХ ст. у регіоні ЦСЄ склались передумови для 

трансформаційних процесів. Символічним початком оновлення польського 

суспільства стало проведення «круглого столу» між діячами реформістського 

крила ПОРП та опозицією. В результаті досягнуто компромісу, легалізовано 

«Солідарність», проведено напіввільні парламентські вибори, які відбулись 

згідно домовленостей за схемою «ваш опозиційний прем’єр – наш президент». 

Уряд очолив Т. Мазовецький, який взяв курс на «повернення до Європи», але 

при утриманні добросусідських стосунків із Москвою.   

Захід заохочував такі зміни, про що свідчила підписана Угода про 

торговельно-економічну співпрацю між Польщею та ЄЕС. З метою стабілізації 

та переходу до ринкової економіки в Польщі втілювався в життя «план 

Бальцеровича». Заохоченням для уряду стали позики, кредити від СВБ, МВФ, 

вирішення питання зовнішнього боргу НПР, а також підписання Угоди про 

асоціацію з ЄЕС. Польща за короткий час зуміла переорієнтувати економічні 

зв’язки зі Сходу на Захід. 

На цей час фактично йшлося тільки про широку автономію в питаннях 

формування зовнішньополітичного курсу країни. Самостійність ІІІ РП 

починається з моменту розпаду ОВД та СРСР. У закордонній політиці країни в 

кінці перехідного періоду окреслились два напрямки: східний та 

євроатлантичний, який став основним. Двері до західної цивілізації 

привідкрила першою Рада Європи.  

Польські політики тоді керувались гаслом: географію змінити не можна, 

можливо змінити геополітику держави. Уряд країни для досягнення 

стратегічної мети використовував політику «малих кроків», тобто поетапності 

дій на своєму євроінтеграційному шляху. Країна, виконуючи послідовно 

вимоги ЄС, одночасно виступала назустріч з власними ініціативами. Велике 

значення мали наступні документи: «Основи польської безпекової політики», 

«Стратегія для Польщі», «Національна стратегія інтеграції», які юридично 

обґрунтовували наміри отримання членства в ЄЕ, НАТО, ЗЄС, забезпечення 
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майбутнім поколінням якості життя та безпеки. Країна також брала участь в 

роботі ВТ, ЦЄІ, Вишеградської групи.  

Серед основних напрямків зовнішньої політики Франції можна виділити 

європейський, євроатлантичний та франкофонський. Польща у французькій 

закордонній політиці мала другорядне значення. Свідченням цього може бути 

статистика офіційних візитів перших осіб V Республіки, «євроінтеграційні 

ініціативи», «російський чинник» у закордонній політиці Парижу. Єлисейський 

палац на рівних вів безпековий діалог із Москвою, сприймаючи країни ЦСЄ як 

один блок. Польща та Франція в 1991 р. підписали трактат «Про дружбу і 

солідарність». Однак Франція не стала її адвокатом перед ЄС, а воліла надавати 

позики, фінансову допомогу, підтримувати через декларації добрих намірів у 

ВТ, ЗЄС, в Паризькому клубі та Раді Європи. 

З метою затримання в часі «східного розширення» Єлисейський палац 

пропонував наступні «ініціативи»: «копенгагенські критерії», «план 

Балладюра», ідею «трьох кіл Європи» та «твердого ядра», ініціативу «Порядок 

денний-2000», яка лягла в основу Амстердамського трактату. Такий 

упереджений підхід був продиктований національним інтересом країни, в 

основі якого лежали ідеї голлізму. Серед причин такого підходу можна 

виокремити: боязнь перенесення центру ваги європейської осі з півдня на 

північ, потреба захисту своїх ринків праці, економічний протекціонізм, 

проамериканська позиція Польщі та її участь у всіх військових кампаніях США, 

різні погляди країн на безпеку. Зрозуміло, що держави належали до різної 

«вагової категорії» на світовій шахівниці та керувались конкретним 

національним інтересом. Національний інтерес Польщі обмежений її 

географією та зосереджений на європейській політиці. Його реалізація тоді 

залежала від якості дипломатії та політики уряду.  

На своєму шляху «повернення до Європи» Польща залучилась підтримкою 

папи римського Івана Павла ІІ, 10-млн. польської діаспори в США та 800-тис. у 

Франції, а також ЦЄІ, Ради Європи, велике значення мала участь в роботі ВТ. 

Приводом до «веймарської співпраці» стало покращення німецько-польських 
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стосунків. Форум мав консультаційний характер, являв собою платформу 

обміну думками, добрими намірами. Для Польщі цей діалог став одним із 

основних інструментів закордонної політики, хоч із завищеними очікуваннями. 

Країна не змогла впливати на політику «моторів Європи», не стала їх 

рівноправним партнером через різну мотивацію та очікування. 

Польща виявилась єдиною країною в регіоні ЦСЄ, яка була залучена до 

співпраці на осі «Париж – Бонн». Через роботу у ВТ офіційна Варшава 

сподівалась пришвидшити євроінтеграційний процес. Німеччина, адвокат 

Польщі в ЄС, від співпраці намагалась отримати економічні бонуси через 

«оксамитове проникнення» у Східну Європу. Участь Франції у форумі була 

вимушеним кроком превентивної дипломатії з метою уникнення власної 

маргіналізації в Європі. Офіційний Париж до регіону ЦСЄ підходив з позиції 

«упередженого протекціонізму». Французька сторона такий діалог сприймала 

тактично, без особливого інтересу, що випливало з побоювання перед 

німецьким домінуванням в нестабільному регіоні. 

Спочатку робота у ВТ велась на рівні міністрів і прем’єрів. Активізація 

діалогу відбулась після офіційного візиту до Варшави у 1996 р. президента 

Ж. Ширака. Політик запропонував підвищити форум у ранзі. Із набуттям 

Польщею членства в НАТО діалог слабшає. Участь Польщі у всіх 

антитерористичних кампаніях Пентагону привела до кризи в роботі ВТ. 

Слабкістю форуму є те, що багато ініціатив так і залишились на папері. На 

сьогодні асиметричний ВТ у формулі «2:1» себе вичерпав. Для його оновлення 

потрібно географічно розширити коло діалогу країн, що було би вкрай 

корисним для України.  

Співпраця Польщі у ВТ сприяла налагодженню безпекового діалогу з 

V Республікою в ЗЄС. Ця організація стала французькою «безпековою 

примхою» через бажання обмежити в Європі впливи США, повернути собі 

втрачену велич. Практичним проявом діяльності ЗЄС можна вважати створення 

Єврокорпусу, котрий залучався до ведення миротворчих операцій. У такий 

спосіб Франція опосередковано наділяла себе «мандатом на миротворчість». З 
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ініціативи Парижу ЗЄС поступово ставав безпековим відгалудженням НАТО та 

оборонним компонентом ЄС. Організація характеризувалася високим рівнем 

бюрократизації, відсутністю політичної волі та дублювала функції НАТО. 

Залучення Польщі до програми ПзМ привело до надання їй в ЗЄС статусу 

«асоційованого партнера», а набуття членства підвищило статус до рівня 

«асоційованого члена».  

З моменту зміни геополітичної ситуації в регіоні ЦСЄ для Польщі питання 

безпеки та пошук союзника стало основним. При чому безпека вказувала в бік 

Атлантики, а економічні інтереси в бік Західної Європи. Основоположниками 

польської закордонної політики прийнято вважати К. Скубішевського та 

Т. Мазовецького. Протягом перехідного періоду країна не мала шансів 

отримати членство в євроатлантичних структурах. У цей час Польща була 

залучена до діяльності в КБЄС, через яку Росія прагнула послабити Західну 

Європу та її зв’язок із Вашингтоном. У польському суспільстві панувало 

переконання, що від російських зазіхань можуть врятувати тільки США та 

НАТО. Таке бачення у Франції окреслювали як «необдуману фантазію та 

забаганку».  

Взаємостосунки Польщі та НАТО налагоджувались через декларації, 

програми. Велике значення в налагодженні практичної співпраці мала участь у 

Північноатлантичній Раді Співраці та програмі ПзМ, що відкрило Польщі шлях 

до участі в миротворчих операціях, пришвидшило «східне розширення». 

Розширення НАТО також пришвидшила зовнішньополітична діяльність та 

прийняті нові стратегії США, підписання «Карти НАТО – Російська 

Федерація», де обумовлювалась «ціна розширення». Це стало передумовою для 

проведення Мадридського саміту НАТО, де Польщу, Угорщину та Чехію 

запрошено до переговорного процесу. Даний саміт сприяв тому, що під час 

Амстердамського саміту ЄС Польщу запрошено також до переговорів. 

«Перепусткою» щодо отримання членства в НАТО стало виконання 

офіційною Варшавою «мінімуму зобов’язань»: участь в поширенні, захисті 

загальноприйнятих демократичних цінностей, надання інформації, співпраця 
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генштабів та спецслужб, військові зобов’язання. Країна увійшла під «безпекову 

парасолю» НАТО при правлінні демократів у США та соціалістів у Польщі. 

Уряд Польщі, беручи участь у всіх антитерористичних кампаніях США, 

сподівався на заключення «союзних стосунків», але, фактично, досягнуто 

тільки статусу «коаліційного союзника». 

Перебіг безпекового діалогу впливав на перебіг польського 

євроінтеграційного процесу. З приходом до влади О. Кваснєвського – 

президента-соціаліста в Польщі та неоголліста Ж. Ширака починається новий 

етап у стосунках двох країн. Французький президент діяв з позиції 

«омолодженого голлізму», що на практиці означало розбудову імперського 

статусу, розвиток «французької цивілізації», формування обороноздатності 

Європи через посилення ЗЄС, економічний протекціонізм. Єлисейський палац 

форсував ідею «поглиблення перед розширенням», що практично втілилась у 

вигляді інституційної реформи, бюджетних поправок, ідеї КФП та 

конституційного проекту для Європи-ХХІ.  

Прийняття Польщі до ЄС відбувалося в авторитарний спосіб. Офіційний 

Брюссель диктував односторонні вимоги без врахування історико-культурних 

особливостей країни-кандидата. Прийняття Польщі до ЄС відбувалось на фоні 

значного погіршення польсько-французьких стосунків через «іракське 

питання». У Польщі остаточне рішення щодо вступу приймав народ на 

референдумі, а у Франції – президент при згоді парламенту. Застосовуючи 

тактику «малих кроків», до ЄС країна йшла протягом 15-ти років, а до НАТО – 

протягом десяти. Членство в ЄС дало Польщі шанс долучилась до гри в «одній 

команді» з Францією та вивести свої стосунки із РФ на новий якісний рівень. У 

травні 2004 р. офіційна Варшава повністю досягла стратегічної мети 

«повернення до Заходу».  

Як показує досвід, ЄС виявився економічним гігантом, але політичним 

карликом, який набув правосуб’єктності та перетворився на міжнародну 

організацію з пануючою ліберальною ідеологією. Польща з набуттям членства 

отримала можливість участі у виборчих процесах, впливати на прийняття 
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рішень, формувати і споживати бюджет, реалізувати амбіції на лідерство в 

регіоні ЦСЄ, формувати «Європу-завтра». 

В результаті дослідження авторкою розроблена концепція періодизації 

польсько-французьких взаємин, котра полягає у виділенні таких основних 

етапів: перший (перехідний) – з січня 1989 по грудень 1992 р. – період 

«круглого столу», час встановлення дипломатичних відносин, підписання 

Угоди про асоціацію з ЄЕС, «копенгагенські критерії», прийняття Польщі до 

Ради Європи, утворення Ради північноатлантичного співробітництва та ВТ; 

другий етап – з січня 1993 по липень 1997 р. – утворення ЄС, приєднання 

Республіки Польща до програми ПзМ, отримання статусу «асоційованого 

партнера» в ЗЄС, участь у перших миротворчих місіях, підписання 

«Стабілізаційного пакту», запрошення країн Вишеградської групи до 

переговорів з НАТО; третій етап – з серпня 1997 по березень 1999 р. – 

запрошення Польщі, Чехії, Угорщини до переговорів з ЄС під час 

Амстердамського саміту, набуття членства в НАТО; четвертий етап – з квітня 

1999 р. по грудень 2002 р. – отримання статусу «асоційованого члена» в ЗЄС, 

участь у міжнародних військових кампаніях, підписання Ніцейського трактату 

та завершення переговорного процесу з ЄС; п’ятий етап – з січня 2003 по 

травень 2004 р. – підписання договору про вступ до ЄС, проведення 

референдуму, участь в «іракській кампанії», отримання членства в ЄС у травні 

2004 р.; шостий етап – з травня 2004 р. – країна бере участь у розбудові ЄС, 

разом із Францією формує східну політику Спільноти. 

      Вивчення польського євроінтеграційного досвіду є дуже цінним для 

України, адже обидві країни знаходяться в регіоні ЦСЄ, мають дотичні періоди 

в історії, схожі безпекові та економічно-соціальні проблеми. 
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