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У статті розглядається проблема становлення польсько-українських відно-
син у сенсі стратегічного партнерства в Ι половині 90-х рр.
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ренітет України, вступ до НАТО.

Головною цінністю, яка сприяє формуванню та розвитку контактів 
між нашими незалежними державами і суверенними народами протягом 
останніх десяти років, залишається ідея добросусідства Польщі та України. 
Цей невеликий відрізок часу став важливою сторінкою нашої спільної іс-
торії, періодом мирного співіснування та співпраці, який створює основи 
сучасного і майбутнього у новій геополітичній ситуації. Добросусідство 
Польщі та України є також зразком для інших держав нашого регіону, 
сприяє зміцненню його стабільності та безпеки. Це є нашим спільним вне-
ском у зміцнення та збагачення Європи.

Визначені протягом останнього десятиріччя напрями співробітни-
цтва можуть і повинні розвиватись. Дедалі виразніше ми відзначаємо те, 
що нас об’єднує, і те, що ми можемо зробити для подолання того, що роз-
діляло нас у минулому. 

У сучасному польсько-українському сусідстві ми знаходимо не лише 
спільність історичної долі, яка поєднує обидва народи, але, передусім, 
важливий стратегічний інтерес.
© Анна Олещук, 2010 
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Стратегічне партнерство – це високий, тривалий, взаємовигідний рі-
вень стосунків між державами на принципах рівності, поваги, взаємови-
годи та взаєморозуміння. Воно може бути тільки взаємним. Надійні парт-
нери на зовнішньополітичній арені для молодої незалежної держави – це 
перша і сприятлива умова входження у світове співтовариство, її визнання 
і прийняття в своє середовище1.

Польсько-українська співпраця спирається насамперед на єдність по-
глядів стосовно принципових питань майбутнього Європи. Так, зокрема, 
і Україна, і Польща єдині в сенсі розбудови єдиної Європи… Це з одного 
боку, а з другого, добросусідські відносини між Україною та Польщею на-
лежать до важливих питань сучасної Європи, чому сприяють як розмір і 
людський потенціал обох держав, так і можливість розширення впливів на 
континенті. Завдяки польському-українському стратегічному партнерству 
розбудова архітектури європейських відносин у галузі безпеки отримує 
нові позитивні зрушення. Так, Польща підтримує прагнення України всту-
пити до НАТО. Практичні кроки у цьому напрямі виразилися в польсько-
українській військовій співпраці, зокрема у рамках польсько-українського 
батальйону миротворчих сил. Польща була і є адвокатом українських пла-
нів входження до європейської та євроатлантичної інтеграції. 

Польсько-українські відносини сучасного періоду почали формува-
тись під впливом загальних змін в Європі і, починаючи з 1989 р., зазнали 
значних еволюційних змін. Це пов’язано з внутрішнім розвитком україн-
ського і польського суспільства, а також із зовнішніми факторами, які пев-
ною мірою формувалися під впливом таких могутніх фігурантів сучасної 
світової політики як Росія, ЄС, США. 

Ще за часів існування Радянського Союзу українська та польська 
сторони почали будувати відносини в умовах неповного суверенітету 
України. Уже 4-5 травня 1990 р. представники новообраної Верховної Ради 
України зустрілися зі своїми польськими колегами в містечку Яблонна під 
Варшавою. Це була перша, формально ще не офіційна, нарада народних 
представників Польщі і України. У спільно погодженому комюніке наго-
лошувалося на потребі у добросусідстві, повазі прав національних мен-
шин, недоторканності існуючих кордонів, економічному співробітництві2. 
Однак через неформальність цієї зустрічі протоколи не велися й рішення, 
прийняті на ній, не вийшли «з кола паперових статей» і не змогли стати 
предметом « конкретної політики». 

Проте ще у вересні 1989 р., невдовзі після приходу до влади у 
Варшаві демократичних сил, очолених «Солідарністю», група польських 
парламентарів прибула до Києва на установчий з’їзд Народного Руху 
України. Вони рішуче підтримали волелюбні устремління національно-
демократичних сил України, й саме тоді, на думку низки українських до-
слідників (Я. Ісаєвич, С. Макарчук, П. Костик, І. Чулик), були закладені 
підвалини нової моделі польсько-українських відносин. Про значний прог-
рес в польсько-українських взаєминах того часу свідчила ухвала Сенату 
Польщі від 27 липня 1990 р. з приводу проголошення Україною 16 липня 
1990 р. Декларації про державний суверенітет. У цьому документі, зокре-
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ма, відзначається: «Поляки, які свободу і незалежність Вітчизни вважають 
своїми основними цінностями, цілком розуміють той переломний момент 
в історії України, – сусіда, з яким бажають жити як рівні і близькі собі на-
роди, а також розвивати співпрацю у всьому…»3.

Важлива подія відбулася невдовзі 3 серпня 1990 р., коли Сенат 
Республіки Польща прийняв спеціальну заяву, в якій дав політичну і мо-
ральну оцінку акції «Вісла». У цій заяві, зокрема, вказувалося, що «ко-
муністична влада, приступивши до ліквідації відділів Української по-
встанської армії, здійснила в той же час насильницьке переселення осіб, в 
основ ному української національності. Протягом трьох місяців було висе-
лено з різних місць близько 150 тис. чол., позбавлених свого майна, будин-
ків і святинь. Багато років їм не давали змоги повернутися на батьківщину, 
а потім всіляко ускладнювали цей процес. Сенат Республіки Польща за-
суджує акцію «Вісла», характерну для тоталітарних режимів, і буде дбати 
про відшкодування образ, що випливають з неї»4.

13 жовтня 1990 р. в Києві міністр закордонних справ Республіки Польща 
(РП) Кшиштоф Скубішевський і міністр закордонних справ Української РСР 
А. М. Зленко підписали Декларацію про принципи та основні напрямки роз-
витку українсько-польських відносин. У статті 3 цієї Декларації записано: 
«Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка Польща не 
мають одна до одної жодних територіальних претензій і не будуть висува-
ти таких претензій у майбутньому. Існуючий між Українською Радянською 
Соціалістичною Республікою і Республікою Польщею державний кордон … 
сторони розглядають як непорушний тепер і в майбутньому і вважають це 
важливим елементом миру та стабільності в Європі»5.

Обидві країни зобов’язувалися поважати права національних меншин 
на своїй території і сприяти покращенню їх становища. Декларація ще раз 
підтверджувала історичні зв’язки між Польщею та Україною, акцентуючи 
на етнічній і культурній спорідненості польського та українського народів6.

Наступним кроком сторін було підписання у вересні 1991 р. консуль-
ської конвенції, а через місяць – угоди про торгове й економічне співро-
бітництво.

Однак сподівання на те, що після 1991 р. швидко складатимуться 
дружні й активні відносини між Польщею та Україною не виправдались7.

Становлення польсько-українських відносин проходило за умов зна-
чної міжнародної ізоляції України, спричиненої наслідками дезінтеграції 
Радянського Союзу, і саме в цьому контексті можна говорити про вива-
жену та далекоглядну позицію Польщі щодо зв’язків з Україною. Вихід 
України на міжнародну арену як суб’єкта міжнародного права був схваль-
но сприйнятий польським керівництвом, і 2 грудня 1991 р. Республіка 
Польща першою серед зарубіжних країн визнала державну незалежність 
України. 4 січня 1992 р. між двома країнами були встановлені дипломатич-
ні відносини на рівні посольств.

Після здобуття незалежності перед Україною постала низка важли-
вих проблем, серед яких і утвердження на міжнародній арені та визначення 
власного зовнішньополітичного курсу. Звичайно ж, партнерські відносини 



168

Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè : çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü... – Âèïóñê 1

із сусідніми державами мають дуже велике значення для будь-якої країни. З 
огляду на це, Україна надає особливого значення відносинам із Республікою 
Польща. Обидві країни прагнуть стати стратегічними партнерами8.

У цьому сенсі 18 травня 1992 укладено “Угоду про добросусідство, 
дружні відносини та співпрацю між Польщею та Україною”, а у 1997 р., 
під час травневого візиту президента О. Кваснєвського до Києва, підпи-
сано “Спільну заяву президентів Польської Республіки та України про 
порозуміння та примирення”, яка підсумувала складний період спільної 
історії двох народів і закликала молоде покоління жити в мирі та злагоді, 
закріпила принцип стратегічного партнерства між державами. Проте гро-
мадськість обох держав сприйняла все це досить неоднозначно, внаслідок 
чого у Львові було спалено польський прапор. Однак це були поодинокі 
факти, які в цілому не впливали категорично на загальний позитивний роз-
виток польсько-українських відносин.

Польсько-українські стосунки стали характеризуватися дипломатією 
РП як відносини стратегічного партнерства. Колишній (до 2001 р.) міністр 
закордонних справ В. Бартошевський виділив 4 групи пріоритетів у спів-
робітництві держав: політична співпраця, котру поляки намагаються про-
вадити з урахуванням інтересів України; економічне співробітництво, яке 
наразі є ще не досить інтенсивним, особливо у сфері інвестицій у вироб-
ничу сферу; культурно-наукова співпраця; співробітництво у галузі вихо-
вання молоді. Іншими важливими царинами співпраці є, зокрема екологія, 
транспорт, боротьба зі злочинністю9.

Міцну базу для налагодження стабільних взаємовідносин між на-
шими державами заклав постійний політичний діалог на найвищому 
рівні. Результатом візиту Президента Республіки Польща Л. Валенси в 
Україну (24-26 травня 1993) стало створення Консультаційного комітету 
Президентів України і Республіки Польща (ККП), діяльність якого спря-
мована на аналіз і підготовку пропозицій, що стосуються широкого кола 
питань двосторонніх відносин, а також проблем Центрально-Схід но євро-
пейського регіону та міжнародної політики.

Тісною стає співпраця між Україною і Польщею в міжнародних ор-
ганізаціях, а також взаємодія з реалізації стратегічного курсу двох країн на 
інтеграцію до Європейського Союзу10. Предмет українсько-польських вза-
ємин міцно пов’язується з формуванням єдиного безпекового та політико-
економічного простору Європи, і тому логічним стало врахування цього 
чинника при розгляді проблеми в загальноєвропейському форматі. Цілком 
очевидно, що зміст цих інтересів є визначальним для обох країн, і вихо-
дячи з тотожності напрямів європейської самореалізації, характер міждер-
жавних взаємин – стратегічний11.

Стосовно цього, як відзначив Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Польща в Україні Марек Зюлковський, стратегічне партнер-
ство між Польщею та Україною означає, що «ми маємо не тільки схожий 
погляд на політичні проблеми, а й, що найважливіше, поділяємо ті ж самі 
демократичні принципи й цінності…, під «стратегічним партнерством» 
ми також розуміємо всіляке сприяння процесові інтеграції України в єв-
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ропейський організм, що є фактом стратегічним, без якого європейська 
архітектура була б неповною»12.

Слід зауважити, що саме в період 1991-1992 рр. викристалізувалися 
цілі закордонної політики Польщі – це вступ до НАТО і ЄС, що означало 
концентрацію всіх зусиль дипломатії на реалізацію цієї програми13.

В цілому на початку 1990-х рр. зовнішньополітична діяльність 
Польщі щодо України визначалася трьома основними факторами:

розумінням об’єктивної внутрішньої слабкості українського партнера і • 
сумнівами щодо його здатності зберегти незалежність;
майже цілковитим зосередженням зусиль польської дипломатії на на-• 
лагодженні відносин із Заходом, який розрізняв інтереси Польщі та 
України;
відсутністю чіткої політичної стратегії як з боку західних держав, так • 
і з боку Росії стосовно країн Центрально-Східної Європи та колишніх 
республік СРСР14.
Польща погодилася стати «ворітьми» чи «трампліном» для України 

в її прагненні інтегруватися в західноєвропейські організації, насампе-
ред НАТО і ЄС. Як зазначав на початку 1996 р. перший посол Республіки 
Польща в Україні Єжи Козакевич, «одним із найважливіших завдань поль-
ської зовнішньої політики є поширення і зміцнення різноманітних дво-
сторонніх інструментів у наших двосторонніх відносинах з Україною, 
які полегшили б їй шлях до європейських інституцій». Представник МЗС 
України І. Долгов так образно визначив головний напрямок спів праці з 
Польщею: «Для України шлях через Москву веде до Сибіру, а через 
Варшаву – до Парижа»15.

У 1993 р. польсько-українські взаємини були менш активними. 
Загалом очікувалося, що після закладення низкою договорів фундаменту 
двосторонніх відносин почнеться їх інтенсивна реалізація у різних сфе-
рах. Однак цього не сталося.

Удару польсько-українським відносинам було завдано у вересні 
1993 р., коли у Польщі відбулися вибори до парламенту, на яких перемо-
гли ліві сили. Їхній погляд на зовнішню політику був більше проросій-
ським. Тож не дивно, що під час офіційного візиту до Варшави президента 
Росії Б. Єльцина польський уряд висунув ідею спорудження трубопроводу 
Ямал – Франкфурт-над-Одрою в обхід України. Не дивно, що в Украї ні це 
сприйняли як відхід від стратегічного партнерства16.

Взагалі можна виділити декілька основних причин, які заважали роз-
ширенню українсько-польських відносин у першій половині 1990-х рр.:

серед представників польського керівництва та аналітиків міжна-– 
родних відносин існувало побоювання, що домовленості і догово-
ри з Україною можуть негативно позначитися на термінах інтеграції 
Польщі до НАТО та ЄС;
важливим чинником була також позиція впливових країн Західної – 
Європи та США щодо України. Політика США та інших провідних 
країн Заходу, починаючи ще з 1991 р., концентрувалася на вирішенні 
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проблеми ліквідації ядерної зброї колишнього СРСР, значна частина 
якої знаходилася й на українській території. Зволікання з вирішенням 
долі ядерних арсеналів з боку українського керівництва зумовлювало 
ситуацію майже повної зовнішньополітичної ізоляції України. Це бло-
кувало ініціативи між Україною та Польщею, оскільки польське керів-
ництво було змушене підпорядковувати свою політику щодо України 
позиціям Заходу;
інтенсифікація українсько-польських відносин могла викликати й не-– 
гативну реакцію з боку офіційної Москви, що, у свою чергу, вплинуло 
б на польську політичну й економічну безпеку і позначилось би на рів-
ні діалогу між Варшавою і НАТО;
польська правляча еліта не була впевнена у перспективності відносин – 
з Україною і Білоруссю, намагаючись будувати їх так, щоб вони не пе-
решкоджали стосункам з Росією. Важливим фактором тут виступили 
економічні взаємини з Російською Федерацією;
наявність української позиції у питанні просування НАТО на Схід теж чи-– 
нила спротив інтенсифікації польсько-українських взаємин. Це поясню-
ється тим, що в українському парламенті йшла боротьба за владу й орієн-
таційні уподобання Схід – Захід, НАТО – антиНАТО. Так, зокрема кому-
ністична партія України виступала проти західної орієнтації України.
Для України 1994 рік був роком виходу з міжнародної ізоляції після 

відмови від ядерного статусу. Польща, побачивши, що її східний сусід пе-
ретворюється на повноправного учасника міжнародної спільноти, почала 
вдаватися до заходів, спрямованих на покращення взаємин17.

Важливу роль у зближенні між обома країнами відіграють українська 
та польська історична наука, які докладають чимало зусиль, щоб з позицій 
об’єктивізму та історичної правди переосмислити для потреб сучасності 
події та явища минулого і сьогодення між державами18.

Особливу увагу дослідники польсько-українських відносин приділя-
ють акції переселення українців у Польщі в 1944-1947 рр., яка є особли-
во гострою у польсько-українських відносинах. Її вивчення і розставлення 
крапок над «і» сприяло оздоровленню польсько-українського клімату. Цим 
проблемам присвятили свої праці Л. Васильєва, В. Бадяк, В. Сергійчук, 
П. Костик, І. Чулик, В. Козловський та ін. (Україна), М. Сівіцький (Польща). 
Завдяки їм у сучасній українській історіографії відновлена історична правда 
про життя поляків в Україні та українців у Польщі в ХХ ст., здійснено реабі-
літацію в науковому плані багатьох діячів обох народів, репресованих тота-
літаризмом, створено підґрунтя для врегулювання демократичним шляхом 
взаємних претензій, важких питань в українсько-польських відносинах.

Більше того, українські історики ( Д. Горун, В. Глібов, Л. Чикален ко, 
О. Васильєв ) дали періодизацію українсько-польських стосунків: 

а) підготовчий етап (1990 р. – 1 грудня 1991 р.) – включає в себе дії 
української та польської сторін щодо розбудови відносин в умовах неповно-
го суверенітету України. До них належить схвалення Сеймом Республіки 
Польща 27 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України. 
Підвалини якісно нової прямої двосторонньої співпраці було закладе-
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но у Декларації про принципи й основні напрями розвитку українсько-
польських відносин, підписаній 13 жовтня 1990 р. у рамках офіційного 
візиту до Києва міністра закордонних справ Польщі К. Скубішевського. 
Щодо питань культури, то в документі наголошувалося на необхідності 
поліпшення становища національних меншин в обох країнах, української 
в Польщі і польської – в Україні, збереження їх самобутності мало стати 
запорукою зближення українського та польського народів, етнічно і полі-
тично споріднених. Визнавалася потреба примноження позитивної спад-
щини багатовікових взаємин між ними;

б) «романтичний» (1 грудня 1991 р. – початок січня 1993 р.). Його 
характерними ознаками є пошук політичних партнерів серед великих дер-
жав, таких як ФРН, США, при одночасній мінімізації стосунків з Росією. 
Саме тоді було закладено юридичний фундамент майбутніх стратегічних 
стосунків між Польщею і Україною, зокрема, 2 грудня 1991 р. Польща 
першою у світі визнала незалежність України, 8 вересня 1991 р. досягну-
та домовленість про обмін надзвичайними послами, 4 січня 1992 р. від-
булося встановлення повноцінних дипломатичних стосунків. 18 травня 
1992 р. у Варшаві, під час першого офіційного візиту Президента України 
Л. Кравчука до Польщі, укладено Договір про добросусідство, дружні вза-
ємини та співробітництво.

Отже, у цей період активно велася легітимізація українсько-поль сь-
ких контактів. З другого боку, не вистачало конкретної роботи по зміцнен-
ню міждержавних зв’язків. Польща обережно ставилася до спроб нашої 
країни встановити тісніші відносини з Німеччиною. Розбіжності виникли 
з приводу спроб України ввійти до «ваймарського трикутника» у складі 
Німеччини, Франції та Польщі і з питання можливого розміщення ядерної 
зброї на польській землі після вступу Польщі до НАТО.

в) «прагматичний» (січень 1993 р. – кінець 1995 р.) – розпочався з 
приходом до влади в обох державах прагматично налаштованих прем’єр-
міністрів: Л. Кучми та Г. Сухоцької. Цей етап відзначався, на думку В. Глі-
бова і Д. Горуна, деякою стагнацією у двосторонніх відносинах. До його 
позитивних здобутків можна зарахувати організацію Консультаційного 
Комітету Президентів України і Польщі як результат відвідин Києва 24-
26 травня 1993 р. Президентом Л. Валенсою. Тоді ж розпочалося співробіт-
ництво обох країн з міжнародними організаціями, зокрема з НАТО19.

Факторами, які позначилися на польсько-українських відносинах, 
були абсолютно протилежні позиції Заходу і Росії, пов’язані з процесом 
розширення НАТО. Курс Польщі на вступ до Північноатлантичного альян-
су робив надзвичайно залежною політику офіційної Варшави від позицій 
впливових західних держав. Польське керівництво небезпідставно побо-
ювалося, що домовленості і договори з Україною можуть негативно по-
значитися на інтеграції Польщі до НАТО та ЄС. Водночас інтенсифікація 
польсько-українських стосунків могла викликати й негативну реакцію з 
боку російського керівництва, що так чи інакше могло стати на заваді про-
суванню Польщі євроатлантичним курсом. Впорядковуючи свої відноси-



172

Ïðîáëåìè ³ñòîð³¿ Öåíòðàëüíî¿ òà Ñõ³äíî¿ ªâðîïè : çá³ðíèê íàóêîâèõ ïðàöü... – Âèïóñê 1

ни з Росією, польська дипломатія сподівалася швидше отримати місце в 
системі північноатлантичної безпеки, оскільки реальною перешкодою на 
шляху до НАТО була лише протестна позиція РФ. Важливе значення у 
цьому питанні відіграли й економічні взаємини. Польщі доводилось про-
водити досить делікатну політику, оскільки обсяги польсько-російської 
торгівлі та потенціал спільних економічних проектів набагато перевищу-
вали можливості економічних відносин між Україною та Польщею20.

Отже, на зламі 80-х років і в першій половині 90-х років ХХ ст. скла-
лися взаємовигідні польсько-українські відносини. В їх основу лягло не 
тільки близьке сусідство обох країн, але й спільна, хоча й непроста, іс-
торія, вибудована на багаторічній боротьбі за свободу і незалежність. 
Поляки усвідомили що без незалежної України, їх свобода і безпека ніколи 
не будуть повними. Українці переконуються, що шлях у Європу значною 
мірою пролягає через Варшаву, а стратегічне партнерство і співпраця з 
Республікою Польща – важливий чинник зміцнення незалежності і со-
борності України, розвитку в ній ліберальної демократії. У цьому сенсі 
створення юридичної бази для широкого економічного, політичного та 
науково-культурного співробітництва і демонтаж негативного історичного 
тягаря між Польщею і Україною заклало надійний фундамент польсько-
українського стратегічного партнерства.
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Міжетнічні відносини є однією з найбільш складних проблем все-
редині кожної багатонаціональної країни. Не є винятком і Словацька 
Республіка (далі – СР), де мирно співіснують різні національні та етнічні 
меншини, що є позитивним фактором для країни постсоціалістичного та-
бору, де відбулися зміни політичної тоталітарної системи на демократич-
ну. І хоча права та свободи, всебічний розвиток національних меншин або 
етнічних спільнот у Словаччині гарантуються державою (Конституція СР 
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