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СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА

Налагодження українсько-польських 
відносин в останнє десятиріччя XX ст. 
стало результатом докорінних змін в 
Європі. Причиною цих змін був крах моделі 

суспільного ладу, що запроваджувався в краї
нах Центральної і Східної Європи після другої 
світової війни з приходом до влади комуні
стичних прорадянських партій. З  особливою 
гостротою кризові явища командно-адмініст
ративної системи управління суспільством 
державного соціалізму проявились наприкінці 
1980-х рр.

Горбачовська «перебудова», викликана 
об ’єктивною необхідністю у змінах, призвела 
до демократичних перетворень («революцій») 
в соціалістичних країнах Центральної і Східної 
Європи. У червні 1989 р. на виборах у Польщі 
перемогу здобуває «Солідарність». У серпні 
того ж року створюється уряд національної 
довіри на чолі з Тадеушем Мазовецьким — 
редактором часопису «Солідарність». Діяль
ність цього першого некомуністичного уряду 
Польщі почалася з ліквідації всього, що на
гадувало про тоталітарний режим [1]. В ідбу
лись суттєві зміни й у зовнішній політиці краї
ни, тобто зовнішньополітичний курс, в основу 
якого були покладені польські національні 
інтереси, тепер визначався у Варшаві, а не в 
Москві.

Попервах здавалось справою майбутньо
го налагодження й розвиток повноцінних по
літичних відносин Польщі зі своїми східними 
сусідами — радянськими республіками, Ук
раїною зокрема, оскільки останні не були 
суб ’єктом міжнародних відносин де-факто. Та 
все ж на першому з ’їзд і Народного Руху Ук
раїни (8-10 вересня 1989 р.) були присутні 
близькі новим урядовим колам Польщі пред
ставники «Солідарності», в тому числі Адам 
Міхнік, Богдан Борушевич, Влодзімеж Мокрий 
[ 2] .

16 липня 1990 р. Верховна рада України 
прийняла Декларацію про державний суве
ренітет. Цей документ де-юре дозволив Ук
раїні проводити більш самостійну зовнішню 
політику та диференціювати її в залежності. 
від обставин стосовно центру та інших окре
мих радянських республ к. 1

У вересні 1990 р. до Києва прибула офі
ційна делегація Республіки Польща. В ході 
візиту міністрами закордонних справ Украї
ни А.Зленко і Польщі К.Скубішевським була 
підписана Декларація про принципи і ос
новні напрямки розвитку українсько- 
польських відносин [3 . В ній зазначалося, 
що сторони не мають жодних територіаль
них претензій одна до одної і що польсько- 
український є кордон непорушний.

Передбачалося налагодження політичної, 
економічної та науково технічної співпраці. 
Обидві сторони зобов ’язувалися дотримува
тися прав національних меншин і поліпшити 
становище етнічних поляків в Україні та ет
нічних українців у Польщі.

Декларація мала на меті покласти край 
поширенню антипольсьі их і антиукраїнських 
стереотипів як згубногс наслідку багаторіч
ної шовіністично-комун стичної пропаганди 
радянського зразка в обох країнах, а також 
юридично узаконити оновлені польсько-ук
раїнські зв ’язки на основі реальних, а не пе
рекручених історичних фактів і традицій.

Декларація містила посилання на «націо
нально-культурну спорідненість польського та 
українського народів»., грім того, висловлю
валась надія, що «позитивний спадок трива
лих відносин» дасть змогу зміцнити украї
нсько-польські зв ’язки. Цей документ пока
зував, що Україна вже не керується в зов
нішній політиці настановами Москви і не ор
ієнтується винятково на неї. Декларація вия
вилась першим документом, який стверджу-
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вав українсько-польські відносини на рівні 
двох незалежних держав центральноєвро
пейського регіону 14].

На прес-конференції міністр закордонних 
справ Польщі К.Скубішевський сказав:

«Я радий, що приїхав у Київ і що ми підпи
сали цей важливий документ. У Радянсько
му Союзі відбуваю і ься разючі зміни. Польща 
не втручається у внутрішні справи С Р С Р  і 
України. Але ми беремо до  уваги факти. Д ек
ларація про державний суверенітет України 
сприйнята в Польи і з  великою увагою і по
вагою» [5].

Під час зустрічі офіційних представників 
обох країн 6-8 вересня 1991 р. сторони до- 
сягли домовленосі про обмін надзвичайни
ми і повноважними послами. Республіка  
Польща стала пери ою державою, яка визна
ла самостійність і незалежність України і за 
явила про бажанні встановити з нею повні 
дипломатичні відносини. Це відбулося 2 грудня 
1991 р. о 18 годині коли спеціальний посла
нець польського уояду Єжи Козакевич за 
свідчив свою поваг у до вибору українського 
народу в міністерстві закордонних справ Ук
раїни і повідомив поо офіційне визнання [6]. 
Тоді ж польські часописи рясніли повідом
леннями, що вперше за декілька століть 
Польща має східні-й кордон з потенційною 
дружньою державою, що незалежність Украї
ни змінила геополі ичне становище Польщі, 
всієї Європи і навії ь світу.

У травні 1992 з. у Варш аві в ідбулася 
зустріч президентів України і Польщі. Л. Крав
чук та Л. Валенса підписали Договір про 
д о б р о с у с ід с т в о , друж ні в ідносини і 
співробітництво. У ньому було зафіксова
но положення про і олітичне співробітництво 
на міжнародному а регіональному рівнях, 
відсутність територ альних претензій між дво
ма державами, відмову від війни як засобу 
вирішення спірних питань. Угодою визнава
лось, що суперечності мають регулюватися 
європейськими нормами, а Україна і Польща 
прагнуть інтегрува - ися в Європу.

Цікавими є спо ади учасників того істо
ричного самміту. Так, Антон Бутейко, тодішній 
заступник міністра закордонних справ України, 
згадує: «Для мене пам ’ятними були всі візи
ти Президента України до  інших країн. Але, 
мабуть, особливо цікавим було відвідання 
Варшави. Якось так сталося, що офіційні ра 
дянські публікації, «поїзди дружби» в Київ і 
Варшаву та інші з, \ходи камуфлювали істо
рично непрості стосунки, що що існували між 
нашими народами. . Але перші ж зустрічі по
родили надію на дійсно добросусідське парт
нерство. І невипадково вже в ход і візиту- 
відповіді до  України польський президент 
повторив слова, сказані на початку століття 
про те, що без незалежної України не може 
бути незалежної Польщі. Можна з перекона
ністю сказати, що :аме лінія української по
ведінки в Польщі з і обила можливим подаль

ше підписання президентами обох держав д о 
кументу про взаєморозуміння і злагоду» [7].

Відомий публіцист Ернест Скальський за
пропонував польському Сеймові «проголо
сити декларацію  про подолання кривавої 
спадщини, згідно з формулою листа єпис
копів*: прощаємо й просимо прощення, та 
очікувати в ідповідно ї реакц ії з української 
сторони» [8].

На думку Карла Гартмана, Л.Кравчук ви
рушив до Варшави для того, щоб створити 
деяку подобу альянсу'з Польщею, яка б вклю
чала і офіційні відносини у військовій галузі 
[9]. Тобто, в якійсь мірі цей візит і підписана 
декларація мали показати Росії, що ніяких 
суперечностей  між Польщею і Україною  
немає і бути не може, що ніщо не завадить 
Україні розбудувати незалежну державу та 
перешкодити зближенню Польщі з Європою.

Та цей самміт, разом з тим, приніс для 
українських політиків розчарування. Ще до 
візиту Президента України офіційні особи 
наполегливо вели переговори зі сво їм и  
польськими колегами про можливість при
єднання України до «Вишеградської групи». 
Це об’єднання було створено Польщею, Угор
щиною і Чехословаччиною для координації 
дій, спрямованих на інтеграцію в Європейсь
кий Союз і МАТО. Але проти членства Украї
ни категорично виступили Угорщина і Че- 
хословаччина, обгрунтовуючи це тим, що Ук
раїна значно відстає від них за темпами про
ведення політичних та економічних реформ. 
На думку аналітика Держдепартаменту СШ А 
С.Буранта, справжня причина полягала втому, 
що ці країни намагались дистанціюватись від 
своїх східних сусідів та не бажали погіршу
вати стосунки з Росією, яка вважала Україну 
зоною свого впливу [10].

Крім того, польські офіційні особи або ней
трально, або ж негативно ставились до спроб 
українських дипломатів встановити тісні кон
такти і зв ’язки з Францією і Німеччиною.

Разом з тим, під час візиту Л.Кравчука в 
травні 1992 р. до Варшави було підписано 
цілу низку угод і домовленостей, які створю
вали повноцінну догов ірно-правову базу 
польсько-українських торгово-економічних 
відносин, зокрема, Угоду про господарське і 
науково-технічне співробітництво; Угоду про 
економічне, науково-технічне та виробниче 
співробітництво між Міністерствами сільсько
го господарства України і Польщі, а також 
Угоду про міжнародні автомобільні переве
зення.

Для налагодження міжрегіональних відно
син 18 грудня 1992 р. було підписано Угоду 
про співробітництво прикордонних воєводств- 
областей України і Польщі, а в січні 1993 р. 
—  Угоду про взаємне заохочення та захист 
інвестицій. У червні між урядами України і 
Польщі було укладено Угоду про залізничне

‘ М ається на увазі лист 1965 р. польських єпи с
копів до вищого католицького духовенства ФРН. (Ред.1
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сполучення через державний кордон.
Для ефективного впровадження в життя 

спільних документів було створено коорди
наційні органи, в тому числі Міжурядову ук
раїнсько-польську змішану Комісію з питань 
торговельного та економічного співробітниц
тва (на початку 1993 р.), Міжурядову Коор
динаційну раду з питань міжрегіонального 
співробітництва (у травні 1993 р.) [11]. Під 
час візиту міністра закордонних справ Г.Су- 
хоцької було проголошено створення Кон
сультативного Комітету Президентів України 
і Польщі (травень 1993 р.) в складі двох 
комісій: з політичних питань та безпеки і у 
справах національних меншин. Саме співго- 
лова Комітету Президентів Єжи Мілевський 
(нині покійний) доклав максимум сил для 
започаткування курсу українсько-польсько
го стратегічного партнерства.

Візити офіційних осіб обох країн, підписані 
документи та поступове й неухильне пожвав
лення двосторонньої торгівлі у 1993 р., на 
думку Г.Сухоцької, давало підстави охарак
теризувати українсько-польське співробітниц
тво як зразкове.

Та в тому ж таки 1993 р. розвиток украї
нсько-польських відносин дещо загальмував
ся. Під впливом внутрішньополітичної бороть
би у Польщі та позиції Росії стосовно змін в 
геополітичній ситуац ії в центральному та 
східноєвропейському регіоні Польща кори
гує принципи своєї зовнішньополітичної стра
тегії і проголошує політику «рівновіддале- 
ності» щодо українсько-російських відносин. 
Коли Росія і Україна вели складні перегово
ри про підвищення плати за транзит рос
ійської нафти і газу у Європу українською 
трубопровідною системою, Польща парафує 
угоду з Росією  щодо будівництва газопрово
ду через Білорусію та Польщу до Німеччини. 
В Україні це викликало негативну реакцію, 
оскільки це рішення польського уряду поз
бавляло українську сторону можливості впли
нути на Росію. Український трубопровід на 
той час був (і є тепер) єдиним, яким російсь
кий газ надходив в Європу. А тод іш н ій  
прем ’єр-м ін істр Л.Кучма назвав польсько- 
російську угоду «антиукраїнським актом» [12]. 
Втім, з польської сторони ця угода не набула 
реального змісту. Це було пов’язано як з кри
тикою польського уряду всередині країни, так 
і з тим, що не зважаючи на «рівновіддаленість», 
польська влада розуміла, що, підтримуючи в 
такий спосіб Росію, нехтує життєвими інте
ресами України, а відтак сприяє відновленню 
російського впливу в регіоні.

Прогрес у розвитку українсько-польських 
відносин все ж відбувався. У лютому 1994 р. 
міністр закордонних справ Анджей Олєховсь- 
кий ініціював нові підходи стосовно східної 
політики Польщі. Не виокремлюючи жодної 
зі східних країн-сусідів, пропонувалося спри
яти їм  у побудові демократичних інститутів і 
ринкової економіки шляхом збільшення кон-

зв ’язків [13]. Тобто, Польща, додержуючись 
політики «рівновіддаленопті», заявила про го
товність відіг равати ту ж :аму роль стосовно 
східних країн-сусідів, яку західноєвропейські 
країни відігравали щодо Польщі.

Існує також інша думка щодо тимчасово
го періоду застою у польсько-українських 
відносинах. Так, польські дослідники Е.Кше- 
мень, Р. Закревські, К. Орлос та інші вважа
ють, що на це вплинули ірихід до влади ко
аліції лівих сил — Демократичного лівого аль
янсу та Польської селянс ької партії у листо
паді 1993 р. та початок і ередвиборчої кам
панії в Україні. Такий стан речей тривав до 
1996 р., поки не відбулася зустріч президентів 
України і Польщі — Л.К^чми і А.Кваснєвсь- 
кого [14].

Разом з тим, не слід забувати, що Польща 
зі здобуттям політичної незалежності нама
галася зробити все для сього вступу до НАТО 
і т існо ї співпраці з західноєвропейськими 
державами. Викликано це було, звичайно, на
маганням уникнути загрози зі Сходу. Пріо^ 
ритет був наданий співп >аці з такими цент
ральноєвропейськими державами', як Чехія, 
Угорщина, Словаччина і новіть Литва, які мали 
подібні стратегічні цілі. Е той же час Україна 
зі своєю  «багатовектор ною» міжнародною 
політикою та економіко-ечергетичною залеж
ністю від Росії не відповідала рівню названих 
центральноєвропейська країн.

Проголошена президентом України Л.Куч
мою програма реформ бажання офіційно
го Києва співпрацювати з західними держа
вами дало привід польсы им політикам відно
вити перспективні зв ’язки з Україною.

Вже 17 серпня 1994 р, у Луцьку у супро
воді 12 міністрів від кожної сторони зустрі
лися прем ’єр-міністри В Масол та В.Павляк. 
Вони провели робочу зустріч, на якій були 
визначені пріоритети двостороннього співро
бітництва, зокрема в прикордонні, у межах 
єврорегіонів «Карпати» і <Буг».

Саме завдяки рішучій підтримці Польщі 
Україну було прийнято д< > Ради Європи у ве
ресні 1995 р. 24-28 вересня того ж року у 
Варшаві було покладено початок система
тичним консультаціям щодо напрямків і форм 
співробітництва двох держав. Тоді ж Україна 
завдяки підтримці Польші стала членом Цен
тральноєвропейської Ініціативи (ЦЄІ).

Видатною подією в стосунках між двома 
державами став візит президента Польщі до 
України 20-22 травня 1997 р., під час якого 
була прийнята спільна зьява «До порозумі
ння і єднання». На думку А.Кваснєвського, 
«Глибока людська формула «вибачаємо і 
просимо вибачення» має сенс навіть тоді, коли 
над кимсь не тяжіє безпосередня відпові
дальність за те, що відбувалось в минулому» 
[15].

Отже, реалізуючи досв ід  налагодження 
польсько-українського співробітництва про
тягом останнього десятиріччя, можна дійти

тактів між особами і розвитку торговельних висновку, що і в подальшому динамічний роз- 
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виток дружніх відносин між суверенними дер
жавами буде сприяти розширенню зони ста
більності і безпеки як в цілому в Європі, так і 
в світі, уладнанню таки ; невідкладних проблем, 
як спільний кордон і прикордонні зв ’язки, тор
говельний обмін та с ї  ономічне співробітниц
тво, забезпечення прав національних меншин 
тощо.

Співпраця Польщі України створює спри
ятливий грунт для с /спільно-політичного і 
економічного розвитк / кожної з держав і вод
ночас п ідн імає авторитет обох країн на 
міжнародній арені.

Всебічні і якісні пззтнерські стосунки між 
Україною і Польщею зміцнюють внутрішню 
безпеку обох країн, знижують рівень зовніш
ньої загрози, зокрема ризик потрапити знову 
під вплив Москви. Такий стратегічний курс 
відповідає інтересам нших центральноєвро
пейських країн як певної гарантії стабільності 
і миру у цьому регіон .

У зв ’язку з цим зау важимо, що потенційна 
загроза з боку Росії і̂пя України є набагато 
серйознішою, ніж д і я Польщі, яка не має 
спільного кордону з Р осійською Федерацією 
(за винятком Калінінг радського анклаву), бо 
ставить взагалі питаї ня про подальше існу
вання Української не залежної держави та її 
територіальну ціліснії ть.

Також об ’єктивними передумовами роз
ширення співробітництва України і Польщі в 
усіх сферах суспільного й економічного жит
тя слід вважати й чинники географічного, при
родного, історичного, політичного і соціаль
но-економічного характеру, зокрема, прина
лежність до єдиного г еографічного простору, 
етнічна спорідненість, близькість культур, істо
ричних традицій, геог олітичних і геостратегі- 
чних цілей, схожість соціально-економічних, 
екологічних та техніко -технологічних проблем 
розвитку продуктивних сил країн, прагнення 
держав до здійснення ефективних ринкових 
реформ і трансформації власних економіч
них систем у напрям! все більшого їх набли
ження до західноєврої іейських структур, вклю
чаючи не лише політичні, інституціональні та 
економічні, а й військові.

Таким чином, сучасні взаємини між Ук
раїною і Польщею визначаються як с тр а те 
гічне партнерство . Як вважає Стівен Бу- 
рант, аналітик Державного департаменту США, 
це передбачає, що і обидві країни дотриму
ються спільної політичної стратегії, а націо
нальні еліти прагну ь проводити політику 
«возз ’єднання» з Європою, що означає вход
ження у західноєвропейські структури, а та
кож вступ до НАТО, або, як варіант, налагод
ження з цим альянсом  якомога тісн іш их 
зв ’язків без членства в ньому. Уряди обох 
держав намагаються створити в себе полі
тичні і економічні передумови для співпраці 
з цими структурами, а саме: ринкову еконо
міку, інститути демої ратії та гарантії дотри
мання прав національних меншин [16]. Ра
зом з тим, зауважим! , що саме Польща (а не

Україна) робить рішучі кроки на шляху втілен
ня в життя основних ідей стратегічного парт
нерства.

В той же час, політичні еліти ані в Польщі, 
ані в Україні не прагнуть а залежності від 
зовнішньополітичної кон'юнктури поглиблю
вати негативні настрої в суспільстві, а став
лять на перше місце добросусідські відноси
ни

Саме тому українсько-польські відносини 
розвиваються досить динамічно в політичній, 
економічній, торговельній, військовій і культур
но-освітній сферах і мають ще нереалізова
ний потенціал.

Зрозуміло, Україні належить ще багато зро
бити у вирішенні важливих проблем політич
ного і економічного характеру. Але подолання 
країною разом з Польщею всього за десять 
років взаємної неприязні та національних 
упереджень на державному рівні* вже є при
кладом для інших народів.

і чи не єдиною перешкодою в наших взає
минах залишається те, що Україна, деклару
ючи європейський вибір, дедалі поглиблює 
не завжди рівноправну і рівноцінну співпра
цю з Російською Федерацією в економічній і 
особливо у військово-технічній галузях. Це 
може призвести до того, що Польща як євро
пейська країна, член НАТО і кандидат до всту
пу в Є С  може відмовитися від партнерства 
(або знехтувати ним), якщо Україна перетво
риться на сателіта Росії.
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