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цінності людського співжиття, звичаї і норми, тисячоліттями ви-
роблені табу, релігійні заповіді, генна психологія, мораль тощо. За 
умов загальної руйнації нереальним і загадковим бачиться незви-
чайна популярність обох великих диктаторів ХХ ст. Кожен з них зій-
шов на вершину влади з дивною лампою Аладіна, яка у їхніх руках 
нібито осявала шлях до чогось досі невідомого і щасливого для всіх 
– тисячолітнього Райху, всесвітнього комунізму, жертви в ім’я яких є 
облагороджене ніщо. І Гітлеру, і Сталіну вдалося в цьому переконати 
зачарований загал. Хіба німці протестували проти «ночі довгих но-
жів»? Ні. Вони вірили, що Гітлер попередив громадянську війну і пе-
реворот, який нібито готував Рем. Хіба радянські люди протестува-
ли проти Голодомору і Гулагу, вимагаючи на численних зборах тру-
дових колективів, організованих комуністами, розстріляти ворогів 
народу? Без системи, створеної обома тиранами, в якій у ролі ма-
шини руйнації було використане суспільство, нічого не було б.

Після війни процес руйнації припинився в Німеччині, насам-
перед у Західній. У СРСР окрилений перемогою сталінізм продовжу-
вав свою руйнівну місію, що засвідчує: диктаторські режими в мо-
дерний час є відступом від норми життя людського суспільства.

Сьогодні, з надломом тоталітаризму на пострадянському 
просторі, спостерігається серйозне розчарування від очікуваного 
швидкого виходу з комунізму і просування до демократії й рин-
ку. Як наслідок, безвихідь, невпевненість та відчай живлять ата-
візми комунізму, плодять фашизм, реанімують зловісні тіні дик-
таторів, реалізовуючи запит на нацизм та сталінізм. Рішуче не зу-
пинивши процес в нікуди, пострадянські суспільства надовго бу-
дуть приречені на несвободу й відсталість.
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Дана стаття висвітлює зовнішньополітичну діяльність Чеської 
Республіки крізь призму співпраці з Вишеградським об’єднанням. У 
статті досліджується регіональна співпраця Чеської Республіки 
з країнами-учасницями Вишеградського об’єднання, аналізується 
безпосередня роль Вишеграду у процесі європейської та євроатлан-
тичної інтеграції Чеської Республіки.
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На сьогоднішній день міжрегіональна співпраця є важливим 
аспектом у глобальній системі міжнародних відносин. Прикладом 
успішного співробітництва та інтеграції в міжрегіональному фор-
маті у Центральній Європі можна сміливо назвати Вишеградське 
об’єднання. Країни Центральної Європи об’єднались у форматі до-
радчого форуму, де кожна з країн не обтяжена жорсткими інсти-
туційними рамками і може відстоювати як свої власні, так і спіль-
ні регіональні інтереси. 

Головною метою створення Вишеградського об’єднання кра-
їнами Центральної Європи 15 лютого 1991 року було об’єднання 
зусиль тоді ще трьох країн – Польщі, Угорщини та Чехословаччини 
для виходу зі сфери впливу СРСР та поступового спільного інтегру-
вання до Євроатлантичних структур. Головними мотивами тако-
го об’єднання було бажання покінчити із залишками комуністич-
ного блоку в Центральній Європі, подолати історичну ворожість 
між країнами Центральної Європи, успішно виконати соціальні 
перетворення в країнах та стати активними учасниками проце-
су європейської інтеграції. Вишеградське об’єднання не створю-
валося як альтернатива європейській інтеграції, що завжди під-
креслювалося лідерами спочатку трьох, а з 1993 року вже офі-
ційними представниками чотирьох країн Вишеградського блоку1. 

На початковому періоді свого існування (1991-1993 рр.) у 
ході інтенсивної співпраці Вишеградська група зіграла свою най-
важливішу роль у переговорному процесі країн-учасниць з НАТО 
і ЄС. У наступні роки інтенсивність співпраці між країнами 
Вишеградської четвірки послабшала через поширеність думки, 
що індивідуальні зусилля у процесі євроатлантичної інтеграції бу-
дуть більш ефективними. Вишеградська співпраця в повному об-
сязі була відновлена в 1998 році після проведення тристоронньо-
го самміту президентів Польщі, Угорщини та Чехії в Будапешті2. 

Актуальність дослідження регіонального співробітництва в 
Центральній Європі для України визначається перспективою її єв-
© Любов Павлишин, 2011
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роінтеграційного розвитку. Фундаментальні дослідження у сфері 
діяльності Вишеграду проведені такими сучасними українськи-
ми науковцями, як Г.І. Зеленько, Є.Б. Кіш, Д.О. Мороз та інші. 
Кандидатська дисертація Д.О. Мороза “Формування системи бага-
тостороннього співробітництва країн-членів Вишеградської четвір-
ки (1993-2003 рр.)” аналізує діяльність Вишеградського об’єднання 
від його заснування і до вступу країн-членів до Європейського 
Союзу та Північноатлантичного Альянсу. Фундаментальною працею 
для сучасної вітчизняної історичної науки є монографія Є.Б. Кіш 
“Центральна Європа в сучасній системі єврорегіональної інтегра-
ції”, у якій автор продемонструвала новий погляд на єврорегіональ-
не співробітництво після “великого розширення” ЄС. Автор пере-
конливо доводить життєздатність Вишеградської четвірки в скла-
ді ЄС, виокремлюючи особливості функціонування країн названого 
угрупування вже як повноправних членів Європейського Союзу. У 
її монографії зазначається важлива особливість єврорегіональної ін-
теграції, в якій ключова роль належить новому європейському схід-
ному кордону, що є безперечно актуальним і для України. 

Проте аспект зовнішньополітичної діяльності Чеської Респуб-
ліки у Вишеградській групі є в українській науці малодослідже-
ним. Країна, яка найуспішніше здійснювала європейську та єв-
роатлантичну інтеграцію та й на сьогоднішній день є лідером 
Вишеградського об’єднання, безумовно заслуговує на увагу. 
Докладне дослідження всіх етапів зовнішньополітичної та вну-
трішньої трансформації Чеської Республіки є надзвичайно акту-
альним та корисним для українських політичних інститутів зага-
лом та політичної еліти зокрема. 

Серед зарубіжних дослідників зовнішньої політики Чехії 
крізь призму Вишеградського співробітництва необхідно виділи-
ти наступних авторів: Б. Данчак, П. Чернох, В. Котик, П. Фіала, 
Е. Зандшнайдер, А. Орт, І. Вікоукал та інші. 

Регіон Центральної Європи відігравав в чехословацькій зов-
нішній політиці визначну роль як складова загального уявлення 
щодо розміщення та значення країни в європейському просторі. За 
словами Вацлава Гавела “центральноєвропейська ідентичність та іс-
торичний досвід, набутий разом з Польщею та Угорщиною мали б 
бути передусім своєрідним внеском цього регіону до загальноєвро-
пейської та світової культури, з чим би цей регіон наближався до неї 
не як бідний родич, а як той, що також дещо привносить”3. 

Інтеграція до політичних та економічних структур Європейсь-
кого Союзу стала тривалою зовнішньополітичною концепцією че-
хословацької, а згодом чеської політики. Вже в грудні 1989 році го-
лова федеративного уряду М. Чалфа висловив у своєму листі до го-
лови Європейської комісії Ж. Делора зацікавлення ЧСФР щодо член-
ства в ЄЕС. У травні 1990 року Чехословаччина підписала з ЄЕС 
торговельну та економічну угоду.

Для Вишеградської трійки було вигідним, що представники 
ЄЕС розглядали саме ЧСФР, Угорщину та Польщу з погляду ста-
більності регіону Центральної Європи як найвигідніших партне-



195

Ïèòàííÿ íîâî¿ òà íîâ³òíüî¿ ³ñòîð³¿

рів для першого кола переговорів приєднання колишніх соціаліс-
тичних республік. Вже на першій зустрічі головних представни-
ків ЧСФР, Угорщини та Польщі було досягнуто домовленості, що 
Вишеградська співпраця буде, крім іншого, спрямована на член-
ство в ЄЕС. 

Уряд М. Чалфи з Міністром закордонних справ Ї. Дінстбіром 
та президент В. Гавел належали до переконаних прибічників по-
літичної і економічної співпраці в центральноєвропейському регі-
оні. На спільних зустрічах представники ЧСФР наголошували на 
важливості взаємодопомоги на шляху приєднання до європей-
ських інститутів.

15 лютого 1991 року на самміті у Вишеграді ЧСФР, Польща 
та Угорщина прийняли “Декларацію про співпрацю Чеської 
та Словацької Федеративної республіки, Республіки Польща та 
Угорської Республіки на шляху до європейської інтеграції”. Країни 
наголошували, що “тотожність цілей та подібність шляхів їх до-
сягнення ставлять ці три країни в багатьох сферах перед одна-
ковими завданнями. Координація їхніх зусиль – із врахуванням 
націо нальних особливостей – збільшує шанси досягнути бажаних 
результатів та наближає до реалізації їх цілей”4. У Декларації чітко 
визначили мету та головні цілі Вишеградського об’єднання. У під-
писаній угоді країни-учасники також чітко зазначили конкретні 
практичні кроки для досягнення головних цілей Вишеградської 
трійки, а саме:
• на основі інтересів кожної з країн налагодити співпрацю та 

тісні зв’язки з європейськими інститутами та проводити кон-
сультації з питань заходів безпеки; 

• намагатися створити безперешкодні зв’язки між громадяна-
ми країн, між їхніми установами, конфесіями та громадськи-
ми організаціями;

• розвивати економічну співпрацю на ринкових засадах для 
сприяння вільному рухові капіталу, робочої сили, товарів та по-
слуг. Створювати сприятливі умови для безпосередньої спів-
праці між підприємствами для закордонних капіталовкладень;

• приділяти значну увагу розвиткові транспортної інфраструк-
тури для сполучення з іншими частинами Європи, зокрема в 
напрямку Північ-Південь. Налагодити енергетичну систему, 
розвиток телекомунікаційної мережі;

• розширити співпрацю в сфері екології;
• створити відповідні умови для безперешкодного обміну інфор-

мації, друкованих матеріалів, культурних надбань та цінностей;
• формувати багатосторонню співпрацю для забезпечення прав 

національних меншин, які проживають в країнах-членах 
об’єднання;

• сприяти вигідній співпраці зацікавлених місцевих органів са-
моврядування для створення субрегіональних контактів5. 
Важливим кроком на шляху до європейської інтеграції 

для країн Вишеградського об’єднання стало підписання в кін-
ці 1991 року асоціативних угод. Головним завданням цих угод 
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було створення певних рамок для політичного діалогу між сторо-
нами для розвитку тісних політичних зв’язків, для поступового 
створення зони вільної торгівлі на території сторін. Європейський 
Союз зобов’язався, що підтримає зусилля країн Вишеградського 
об’єднання упродовж процесу трансформації досягнути ринко-
вої економіки. Проте ці угоди передбачали довготривалий пере-
хідний період упродовж десяти років. Країни Вишеградського 
об’єднання досить швидко вийшли зі стану початкової ейфо-
рії. У процесі переговорів країни Вишеграду наштовхнулися на 
прагматичні цілі Європейського Співтовариства. ЄС ставив пе-
ред цими країнами жорсткі умови щодо єдиного внутрішнього 
ринку, причому в угодах не було гарантоване майбутнє членство 
в Європейському Співтоваристві. Вступ країн Вишеградського 
об’єднання так і залишився лише на декларативному рівні6. 

Отже після періоду злету, піднесення та консолідації в умо-
вах виклику часу (1989-1992 рр.) для Вишеградського об’єднання 
настає період стагнації регіональної співпраці (1993-1998 рр.), що 
пояснюється втратою переконання країн-учасниць щодо їх швид-
кої, майже автоматичної європейської інтеграції. Наявність про-
блем у внутрішніх системних трансформаціях країн та їх міжусоб-
на кон фронтація у рамках Вишеградського об’єднання призвели 
до проблем в організаційному плані, адже серйозні зустрічі стали 
відбуватися лише з питань безпеки, а все інше мало лише прото-
кольний та формальний характер7. Відбуваються структурні зміни 
Вишеградського об’єднання: 1993 року відбулася зміна конфігурації 
країн Вишеграду з “трійки” в “четвірку” у зв’язку із утворенням двох 
незалежних держав: Чеської Республіки та Словацької Республіки.

Розпад Чехословаччини на дві незалежні держави 1 січ-
ня 1993 року мав значний вплив на зовнішньополітичну концеп-
цію Чеської Республіки. Політичні сили, які прийшли до влади у 
Чеській Республіці, заявили про свій намір продовжити стратегіч-
ний курс зовнішньої політики, вироблений після “оксамитової ре-
волюції” і націлений на інтеграцію країни в європейські економіч-
ні та військові структури. Певне місце в загальному стратегічно-
му курсі займала діяльність у рамках Вишеградської групи та спів-
робітництво з країнами-членами цього регіонального об’єднання. 
Як відзначалося в концепції зовнішньої політики ЧР, викладе-
ної Міністром закордонних справ ЧР Й. Зєлєньцом на засіданні 
Парламенту ЧР 14.10.1993 р., чеська зовнішня політика в рамках 
“Вишеградської групи” має намір продовжувати існуюче співро-
бітництво в тих конкретних галузях, де існують очевидні спільні 
інтереси. Погляди нового чеського керівництва на роль і характер 
співробітництва “Вишеградської групи” дещо відрізнялися від по-
зиції колишнього уряду ЧСФР, а також від позиції Заходу 8. 

Насамперед у Празі не погоджувалися з тим, щоб це об’єднання 
діяло як блок держав з довготривалою політичною програмою. Тут 
не поділяли також поглядів на те, що ЧР є мостом між Сходом і 
Заходом. Чеські політики були переконані в тому, що Чехія після 
розділення Федерації наблизиться до Заходу. На їх думку, вона ста-
ла складовою частиною зони стабільності в Західній Європі9. 
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У концепції зовнішньої політики також зазначалося, що Чеська 
Республіка і надалі підтримуватиме ініціативи, котрі сприяють до-
триманню політичної та економічної стабільності в Центральній 
Європі та зумовлюють подальшу лібералізацію взаємної торгівлі. 
Одночасно активність ЧР у цій співпраці не повинна була гальму-
вати реалізації головної мети – членства в ЄС та НАТО: “Тому ми 
будемо і надалі відкидати інституціоналізацію Вишеградської гру-
пи і наміри утворення паралельних інтеграційних структур поряд 
із ЄС та НАТО10”. 

Критично сприймалося чеським керівництвом намагання ЄС не 
помічати різниці в рівнях розвитку країн, що входять до Вишеградської 
групи і через те ставити перед ними однакові умови та визначати єди-
ний термін приєднання до Співтовариства. У зв’язку з цим місцеві по-
літики, економісти і журналісти систематично відзначали, що за існую-
чими демократичними цінностями, здійсненими ринковими перетво-
реннями, рівнем матеріального достатку громадян та соціальною ста-
більністю Чеська Республіка значно випереджала Польщу, Угорщину, 
Словаччину і майже не відрізнялася від Заходу. 

Чеські політики критикували Захід за те, що він хотів би бачи-
ти на Сході спільний ринок, де були б ліквідовані торгівельні бар’єри, 
і водночас гальмував створення спільного ринку східноєвропейсь-
ких і західноєвропейських країн. У Празі вважали, що майбутнє Ви-
шеградської групи значною мірою залежатиме від Словацької Рес-
пуб ліки, від словацько-польських та словацько-угорських відносин11. 

Незважаючи на певні критичні висловлювання чеських по-
літиків щодо ролі і характеру Вишеградської групи, чеський уряд 
виявляв готовність виконати усі вимоги, висунуті ЄС, як умови 
приєднання до Співтовариства. У Празі розуміли, що згідно з од-
нією з цих вимог, більше шансів матимуть ті держави, які здій-
снюватимуть тісну кооперацію в рамках Вишеградської групи. 

Ставлення Чеської Республіки до створення зони вільної тор-
гівлі в рамках Вишеградської групи було також песимістичним. 
Чеський уряд побоювався, що коли він “зв’яже собі руки” на Сході, 
шлях на Захід затягнеться надовго. У тому випадку, коли чеська 
промисловість спрямує свої зусилля виключно на Польщу, то при-
стосується до менш важливого польського ринку. Захід завжди 
сприймав Центральну Європу як щось цілісне і єдине, і чеським 
політикам не вдавалося переконати його в тому, що між країна-
ми Вишеградської групи існує суттєва різниця12. 

Загалом, період 1993-1997 років у зовнішній політиці Чеської 
Республіки можна означити як час “ідеології чеської винятковості”.

Значну зміну поглядів на Вишеградську співпрацю здійснила 
зустріч американського президента Біла Клінтона з головами дер-
жав та урядів “вишеградської четвірки” в Празі в січні 1994 року. 
Клінтон презентував проект Партнерство заради миру, який був 
прийнятий на самміті НАТО в Брюсселі того ж місяця. Програма 
пропонувала країнам Вишеградського об’єдна ння можливість 
зміцнити зв’язки з НАТО, враховуючи власні військові можли-
вості. Ця програма мала бути достроковою відповіддю на питан-
ня розширення Альянсу. Країни Центральної Європи сприймали 
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проект як спроби відтермінувати дату їх повноцінного членства в 
НАТО. Ще перед зустріччю в Празі Чеська Республіка відмовилася 
координувати дії з іншими членами “четвірки” і самостійно підго-
тувала саміт так, що фактично переговори з Клінтоном вела чесь-
ка сторона, а спільний виступ країн Вишеграду обмежився лише 
завершальним актом. Вацлав Клаус так характеризував підхід 
чеського уряду: “Що стосується вироблення якогось спільного ко-
мюніке вишеградських країн, то я не знаю, чи для цього існує до-
статня злагодженість інтересів та поглядів”. 

  Цей хід Чеської Республіки викликав критику з боку чле-
нів Вишеградського об’єднання. Лех Валенса погрожував, що 
Вишеград може обійтись і без “четвертого”, якщо він не зацікав-
лений у співпраці. Критика пролунала також і від чеських опо-
нентів правлячої Громадянсько-демократичної партії (ГДП), се-
ред яких були Ї. Дінстбір та П. Пітгард. За їхніми словами, чеська 
ГДП егоїстично сприймає національні інтереси і занадто переоці-
нює економічні показники країни13. 

Період прем’єрства Вацлава Клауса позначився мінімалістсь-
ким підходом зовнішньої політики щодо Вишеграду. Занадто раціо-
налістичний підхід ГДП передбачав співпрацю тільки там, де вини-
кала нагальна потреба. Його критикували за неусвідомлення мас-
штабів солідарності. За словами Вацлава Клауса, Чеська Республіка 
не потребує жодної кооперації й цей період вже давно скінчився, а 
Рада економічної взаємодопомоги вже давно розпалася14. 

Чеська Республіка була неодноразово розкритикована за не-
достатнє використання потенціалу Вишеградської співпраці. 
Зовнішня політика країни щодо Центральноєвропейських дер-
жав була неофіційно означена як “мінімалістська” у порівнянні із 
зовнішньою політикою щодо інших сусідніх країн. 

Вишеградська співпраця почала розхитуватися також че-
рез прийняття стратегії розширення ЄС та НАТО. Програма 
Партнерство заради миру була запропонована не тільки країнам 
“четвірки”, але й іншим країнам Східної Європи, що ставило кра-
їни Вишеградського об’єднання на один рівень з усіма іншими 
країнами без огляду на ступінь трансформації15. 

Прийняття методики індивідуального діалогу з країнами-кан-
ди датами щодо членства в ЄС, ухвалене на самміті в Копенгагені 
в червні 1993 року, також означало втрату вирішального значення 
та позиції Вишеградського об’єднання. На саміті в Мадриді в груд-
ні 1995 року знову велися дискусії щодо стратегії розширення ЄС. 
Поступово розгорнулася так звана стратегія “регати”, яка передба-
чала вільне змагання кандидатів. Після самміту в Гельсінкі в груд-
ні 1999 року була остаточно скасована стратегія диференційова-
ного ведення переговорів. Всі країни-кандидати цим самим були 
поставлені на єдину стартову лінію16. 

Зовнішня політика Чеської Республіки почала потроху змінюва-
тися після закінчення другого терміну урядування Вацлава Клауса 
восени 1997 року. Падіння Кабінету міністрів ГДП та розкол все-
редині партії призвели до появи нового прем’єр-міністра – тодіш-
нього губернатора Чеського національного банку Й. Тошовського. 
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Пост міністра закордонних справ зайняв Й. Шедівий, який зали-
шався вірним тодішнім довготривалим пріоритетам зовнішньої 
політики Чеської Республіки. Проте він приділяв більшу увагу бага-
тостороннім відносинам у зовнішній політиці, чим самим послабив 
напрям двосторонніх стосунків, які мали складати основу зовніш-
ньої політики Чеської Республіки. Двосторонні відносини мали під-
порядковуватися інтересам у багатосторонній політиці. 

Що стосується центральноєвропейської співпраці та Више  г-
рад ської четвірки, то і тут ставився наголос на багатосторонність. 
Міністр Й. Шедівий говорив про повернення до тісної співпраці 
Чеської Республіки з Польщею та Угорщиною, тому що ці три кра-
їни вирішують подібні проблеми у відносинах з ЄС та НАТО, про-
те міністр відразу заперечував думки щодо можливого “воскре-
сіння” Вишеграду. Він вважав це швидше прагматичним кроком. 
Вже в кінці 1997 року відбулася зустріч міністрів закордонних 
справ Чехії, Польщі та Угорщини, на якій було узгоджено коор-
динацію зовнішньої політики. Проте міністр Й. Шедівий постійно 
наголошував на прагматичності такої співпраці і суто символіч-
ній цінності Вишеградського об’єднання для Чехії17. 

Словаччина була вилучена з цих переговорів Вишеградського 
об’єднання через внутрішньополітичну ситуацію. В уряді тоді була 
коаліція на чолі з РЗДС (Рух за демократичну Словаччину), яку очо-
лював В. Мечіар. Словаччина за час його влади не увійшла до пер-
шої хвилі розширення ЄС та НАТО, хоча спочатку була серед голо-
вних кандидатів. Це сталося через невідповідну поведінку словаць-
кої влади в сфері зовнішньої політики. Деякі словацькі політики були 
переконані, що інтеграція до західних структур є автоматичною, і що 
вони можуть лавірувати між західним і східним напрямком зовніш-
ньої політики, шукаючи для себе в обох сторін найбільшу вигоду. 

На саміті ЄС у Люксембурзі в кінці 1997 року було прийнято рі-
шення про можливість початку переговорів щодо вступу з вибрани-
ми країнами-кандидатами. 30 березня 1998 року був розпочатий 
переговорний процес з країнами так званої Люксембурзької гру-
пи, в яку входили Польща, Угорщина, Чеська республіка, Естонія, 
Словенія та Кіпр. Словаччина єдина з Вишеградського об’єднання 
не була включена до цієї групи з мотивів негативного внутрішньо-
політичного розвитку. 

Починаючи з 1998 року можна чітко відзначити новий етап 
у рамках співпраці Вишеградської четвірки. Зміна політичної си-
туації в Центральній Європі, а саме парламентські вибори в Чехії 
та Словаччині, дали поштовх до відродження Вишеградської спів-
праці. На саміті прем’єрів Чехії, Польщі та Угорщини в Будапешті 
21 жовтня 1998 року була задекларована приналежність Сло ва ч-
чи ни до Вишеградського об’єднання та проголошена заява щодо 
готовності країн Вишеградського об’єднання співпрацювати в ши-
рокому спектрі інтеграції та допомагати Словаччині у подоланні 
затримки в темпах інтеграції до Євроатлантичних структур18. 

В червні 1998 року в Чехії відбулися дострокові вибори, в 
яких перемогу здобула ЧСДП (Чеська соціал-демократична пар-
тія) на чолі з М. Земаном. Посаду міністра закордонних справ зай-
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няв Ян Каван. Цей уряд зобов’язався співпрацювати з Польщею 
та Угорщиною в рамках вступу до НАТО та ЄС та розширення 
угоди Центральноєвропейської асоціації вільної торгівлі (CEFTA). 
Я. Каван також говорив про “відновлення деяких ідей, які дали 
початок так званому відродженню Вишеградської співпраці”19. 

Зміни в зовнішній політиці Чехії відбувалися не лише завдя-
ки міжнародній ситуації, але й через ідейні основи ЧСДП. На від-
міну від ГДП у програмах ЧСДП не було жодних євроскептичних 
настроїв щодо євроінтеграції. Розуміння та тлумачення стратегії 
закордонної політики швидко проявилося у центральноєвропей-
ській політиці уряду ЧСДП. У серпні 1998 року відбулася зустріч 
міністра закордонних справ Чехії Я. Кавана та міністра закордон-
них справ Польщі Б. Геремека. Вони наголошували на важливос-
ті співпраці крізь призму духу Вишеграду. У вересні цього ж року 
в Празі відбулася зустріч представників країн-учасниць CEFTA. 
Прем’єр-міністр М. Земан закликав до повернення “до сьогодні за-
бутої ідеї вишеградської співпраці, до ідеї, яка давала централь-
ноєвропейській регіональній кооперації новий та вищий рівень”20. 

У травні 1999 року зустрілися голови урядів вже чотирьох 
країн Вишеградського об’єднання. Саміт відбувався в час, коли у 
Вишеградській четвірці головувала Чеська Республіка. Ця зустріч 
стала початком відродження співпраці Вишеградської четвір-
ки в повному історичному вимірі. Було запропоновано цілу низ-
ку проектів, які мали розширити співпрацю країн В4 і допомогти 
країнам при виконанні критеріїв вступу до ЄС. Прем’єр-міністри 
країн домовилися про співпрацю в таких питаннях як: нелегаль-
на міграція, організована злочинність; освіта, культура й наука; 
прикордонна співпраця та утворення нових єврорегіонів21. 

Для підтримки вищевказаних проектів та рівнів співпраці, уря-
дові делегації в ході саміту 14 травня 1999 року ухвалили рішення 
про створення спільного Міжнародного вишеградського фонду. Всі 
країни-учасники зобов’язались підтримувати діяльність фонду що-
річними внесками у розмірі 250 000 євро. Місцем знаходження сек-
ретаріату фонду обрали Братиславу22. Таким чином, виникла перша 
інституціоналізована форма вишеградського співробітництва.

Щодо подальшої співпраці Вишеградської четвірки в рамках 
вступу до НАТО, то тут теж відбувалися позитивні зрушення. Після 
зміни уряду у Словаччині, в 1999 році почалася співпраця країн 
Вишеграду у форматі 3+1, в якому Словаччині передавався досвід 
підготовки вступу до НАТО. У річному звіті головування Чехії, її пред-
ставники оцінили тристоронні консультації як такі, що підвищили 
ефективність підготовки вступу до Альянсу. Як конкретний приклад, 
наводилися консультації Вишеградської четвірки в процесі підготов-
ки укладення Угоди “Про звичайні збройні сили в Європі” (FCE)23. 

З 1999 року країни Вишеградської четвірки почали частіше 
спільно виступати в питаннях зовнішньої політики. Такі перегово-
ри були позитивно сприйняті західними партнерами. Важливу роль 
відіграла Німеччина, яка підтримувала співпрацю в Центральній 
Європі. Канцлер Німеччини Г. Шрьодер кілька разів зустрічався з 
представниками країн Вишеградського об’єдна ння24.
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Проте навіть у співпраці такого формату, яка був націлений на 
ЄС, не було цілковитої згоди. Прикладом різного підходу до тактики 
дій була реакція країн Вишеграду на рішення ЄС щодо земельних 
фондів Європейського Союзу. Чеська Республіка також не знайшла 
підтримки, коли вона протестувала проти обмежень у пошуку робо-
ти в ЄС (перехідний термін на вільних рух робочої сили)25.

За час свого головування у Вишеградській четвірці (травень 
1999 – червень 2000) Чеська Республіка досягнула успіху в повно-
му використанні контактів на всіх рівнях, від рівня президента 
та прем’єра до рівня парламенту та експертних груп. У річному 
звіті свого головування чеська сторона наголошувала, що країни 
Вишеградської четвірки можуть багато в чому допомогти одна 
одній на шляху до ЄС. Проте тут мається на увазі не спільні по-
зиції країн щодо ЄС, а обмін інформацією та досвідом щодо пе-
реговорного процесу з ЄС. Прикладом такої співпраці в технічно-
му форматі може бути зустріч представників прикордонної полі-
ції країн “четвірки” щодо вигляду та роботи майбутньої прикор-
донної зони в рамках Шенгенського кордону26. 

Упродовж головування Чеської Республіки відбувся саміт Єв ро-
пей ської Ради в Гельсінкі 10-11 грудня 1999 року, де було вирішено 
розширити групу країн, з якими мали розпочатися переговори щодо 
членства в ЄС. Таким чином до Люксембурзької групи долучилися 
Словаччина, Литва, Латвія, Румунія, Болгарія та Мальта. Ця шестір-
ка країн дістала назву Гельсінська група. З цього часу переговорний 
процес щодо членства в ЄС вела вже вся Вишеградська четвірка. 

Саміт у Празі в червні 2000 офіційно завершив головуван-
ня Чеської Республіки у Вишеградській четвірці. Країни-учасниці 
видали декларацію, яка оцінювала співпрацю за останній рік. В 
ній країни констатують, що співпраця була ефективною в бага-
тьох сферах та на різних рівнях. Учасники зобов’язались надалі 
продовжувати поглиблене співробітництво, стимулом якого став 
дос від інших регіональних об’єднань, які успішно співпрацюють у 
різних частинах Європи. НАТО надалі вважають за найважливішу 
організацію, яка стоїть на сторожі безпеки в Євроатлантичній зоні. 
Спільним інтересом країн “четвірки” є намагання сприяти безпе-
ці в регіоні Центральної Європи та поза її межами. Знову було ви-
словлене зацікавлення щодо вступу Словаччини до Альянсу27.

Одним з найважливіших досягнень у зовнішньополітичній діяль-
ності Чеської Республіки за 2001 рік було успішне завершення проце-
су інтеграції Чехії до ЄС. На засіданні Європейської Ради в грудні 
2001 року було підтверджено завдання завершення переговорного 
процесу до кінця 2002 року з найбільш підготовленими країнами-
кандидатами для того, щоб ці країни могли взяти участь у виборах 
до Європейського парламенту 2004 року вже як повноправні члени 
ЄС. Для Вишеградської четвірки 2001 рік за головування Польщі був 
роком підвищення міжнародного престижу. Були започатковані екс-
пертні консультації зі Словенією та консультації з ЄС щодо відносин з 
Україною. Також була започаткована співпраця Вишеград-Бенілюкс. 
Значних успіхів за цей рік також досягнув Вишеградський фонд, 
створений для підтримки наукової та культурної співпраці28. 
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Важливою подією для Чеської Республіки стало проведення самі-
ту НАТО в Празі 21-22 листопада 2002 року, так як це вперше самміт 
відбувався в посткомуністичній країні, яка нещодавно стала членом 
Альянсу. Чеська Республіка вміло використала свою гостинність та 
презентувала головні здобутки в сфері безпеки та зовнішньої політи-
ки. На цій зустрічі відбулася важлива подія для інтересів країн “чет-
вірки”, а саме – сім країн-кандидатів, серед яких була і Словаччина, 
були запрошені до наступного кола розширення Альянсу, яке мало за-
вершитися 2004 року вступом цих країн до НАТО29. 

Період 2003-2004 років у зовнішній політиці Чехії та діяль-
ності Вишеградського об’єднання відзначився активним інте-
груванням до західних структур. 22-23 травня 2003 р. прем’єр-
міністр Словаччини М. Дзурінда здійснив візит до Праги, де спе-
ціально обговорював з чеським прем’єром В. Шпідлою перспекти-
ви Вишеграду після вступу СР і ЧР до ЄС. 

У заявах прем’єрів СР і ЧР за результатами переговорів у 
Празі були деякі нові моменти:
• Вишеград неодмінно існуватиме і після вступу країн-членів у 

2004 р. до ЄС, а Словаччина і Чехія докладуть максимум зусиль 
для подальшого розвитку вишеградського співробітництва;

• Словацько-чеське політичне та, особливо, економічне співро-
бітництво і надалі матиме специфічний, тісний характер, хоча 
зі вступом СР та ЧР до ЄС автоматично припиняється дія мит-
ної унії між двома країнами, яка існувала з 1993 р.;

• Майбутнє розширення ЄС у 2004 р. означатиме посилення 
слов’янського елементу в об’єднаній Європі30.

1 жовтня 2003 р. у чеському місті Добржиш відбулася зустріч 
прем’єр-міністрів Вишеградської четвірки: Владіміра Шпідли (ЧР), 
Мікулаша Дзурінди (СР), Лешека Міллера (РП) та Пітера Медєші (УР). 
Основне питання, яке розглядалося на зустрічі голів урядів, – ко-
ординація дій і вироблення спільної позиції країн Вишеграду щодо 
положень Конституції Європейського Союзу. Країни Вишеградської 
четвірки планували висунути і відстоювати спільні пропозиції щодо 
змін і доповнень до тексту Конституції ЄС на римських перегово-
рах, які починалися 4 жовтня 2003 р. Опозиція критикувала прав-
лячу коаліцію Чеської Республіки за відсутність чітких вимог щодо 
змін до конституційних документів ЄС. Президент ЧР В. Клаус – ві-
домий критик ЄС і “євробюрократії”, який вимагав своєї участі в 
складі чеської делегації в переговорах у Римі, 1 жовтня 2003 р., ді-
знавшись, що для виступу національним делегаціям буде надано 
лише 3 хвилини, відмовився від поїздки до Риму31. 

З 2003 по 2004 рік Чеська Республіка знову головувала у 
Вишеградській четвірці. Чехія представила свою програму, яка 
називалася “Безперервність та майбутнє”. Безперервність означа-
ла продовження співпраці Вишеграду у всіх галузях, де упродовж 
минулих років вона мала позитивні результати та має перспекти-
ви на майбутнє32. У 2003 році було виконане одне з головних за-
вдань співпраці – інтеграційні амбіції. Вже 29 березня 2004 року 
Словаччина стала повноправним членом Північноатлантичного 
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Альянсу а 1 травня 2004 року Чехія, Польща, Словаччина та 
Угорщина спільно вступили до Європейського Союзу. Тепер пе-
ред країнами постали нові питання щодо подальшого існування 
та напрямку діяльності Вишеградського об’єднання. 

12 травня 2004 р. в замку Кромержіж (Чеська Республіка) 
з ініціативи прем’єр-міністра ЧР Владіміра Шпідли відбулася зу-
стріч прем’єрів Вишеграду. У зустрічі взяли участь – В. Шпідла (ЧР), 
М. Дзурінда (СР), М. Белка (РП), П. Медєші (УР). Представники країн-
учасників погодилися з тим, що головні завдання, які були сформу-
льовані на початку створення Вишеградського об’єднання в 1991 
році, виконані. Країни задекларували зацікавлення щодо подальшої 
співпраці вже як члени ЄС та НАТО. Голови урядів країн заявили, що 
європейські та євроатлантичні структури відкривають нові можли-
вості для подальшої кооперації щодо спільних інтересів33. Вишеград, 
однозначно, і надалі продовжить своє існування. В складі ЄС він 
може функціонувати за прикладом і взірцем інших міжнародних ре-
гіональних об’єднань країн-членів ЄС, наприклад, Бенілюксу.

На саміті були прийняті два документи, які роз’яснювали зміст 
та цілі майбутньої співпраці “четвірки”. Перший з них – “Декларація 
прем’єр-міністрів Чеської Республіки, Угорщини, Польщі та Словацької 
республіки про співпрацю країн Ви шеградського об’єднання після 
вступу до Європейського Союзу” і другий документ – “Путівник з май-
бутньої Вишеградської співпраці”. В Декларації країни зобов’язались 
спільно виконувати єдині завдання ЄС та успішно проводити подаль-
шу інтеграцію. Країни також підтвердили готовність сприяти краї-
нам, які прагнуть членства в ЄС. Так само вони готові використову-
вати регіональний та історичний досвід при імплементації політики 
ЄС щодо країн Східної та Південно-Східної Європи34. 

Уперше також на переговорах прем’єрів Вишеградської четвір-
ки у Кромержіжі конкретно обговорювалося питання про можливість 
розширення складу країн-членів Вишеграду. Інтерес до вступу в це 
міжнародне регіональне об’єднання проявляли і деякі інші європей-
ські держави, наприклад, Словенія і Австрія. Однак, в Кромержіжі го-
лови урядів “четвірки” прийняли рішення, що склад країн-учасниць 
Вишеграду надалі не буде розширюватися, щоб не втратити регіо-
нальну ідентичність цього об’єднання. Було визначено, що співробіт-
ництво з іншими державами буде вестися у форматі “4+”. Тобто, здій-
снюватиметься співпраця цілісної “вишеградської четвірки” з будь-
якою країною, в тому числі і з Україною (4 + Україна)35.

У “Путівнику” з майбутніх сфер Вишеградського співробіт-
ництва йдеться про співпрацю виключно всередині об’єднання, а 
саме в сферах культури, освіти, науки, Міжнародного вишеград-
ського фонду, транскордонного співробітництва, інфраструкту-
ри, навколишнього середовища, боротьби з організованою зло-
чинністю, шенгенського співробітництва, оборони. Другий на-
прям охоплює співпрацю країн “четвірки” в рамках ЄС. Йдеться 
про консультації, співпрацю та обмін досвідом у питаннях юсти-
ції, шенгенської співпраці, оборони зовнішніх кордонів ЄС, візо-
вої політики. Країни також зобов’язалися спільно діяти при поя-
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ві нових можливостей та форм співпраці в економічних рамках 
ЄС та проводити спільні консультації щодо підготовки приєднан-
ня до Європейського валютного союзу36. 

Перспективи вишеградського співробітництва після всту-
пу “четвірки” до ЄС значним чином пов’язані уже з економічни-
ми факторами та плинною інтеграцією центральноєвропейських 
країн до єдиного внутрішнього ринку, митного і торговельного 
союзу в рамках Євроспільноти. 

Від заснування Вишеградського об’єднання до досягнен-
ня ним головних цілей пройшло майже 13 років. Вишеградське 
об’єднання зарекомендувало себе на міжнародній арені як важ-
ливий сегмент міжнародних відносин на регіональному рів-
ні і подальша його співпраця триває по сьогоднішній день, до-
водячи всупереч внутрішнім непорозумінням та багатьом скеп-
тичним поглядам на його діяльність свою актуальність та важ-
ливість. Упродовж своєї діяльності Вишеградська четвірка стала 
такою собі “маркою стабільності” в Центральній Європі, адже ЄС 
та НАТО вважали Вишеградське об’єднання найбільш підготовле-
ним регіоном для поетапного приєднання.

Можна було припустити, що зі вступом країн Вишеградського 
об’єднання до НАТО та ЄС, воно втратить своє значення і що по-
дальші зустрічі і декларації будуть лише проявом інертності та 
штучного підтримання життя Вишеграду. Проте представники 
країн “четвірки” після досягнення головних цілей співробітни-
цтва дійшли згоди щодо необхідності подальшої співпраці в рам-
ках Вишеградського об’єднання. Регіональна співпраця в рамках 
діяльності НАТО та ЄС має важливе значення. Існує багато пи-
тань, які мають регіональне значення: інфраструктура, нелегаль-
на міграція, транспортні перевезення, освіта та інші, але вони за-
лишаються на дорадчому рівні. Наприклад, країни “четвірки” в 
рамках НАТО не перебувають під спільним командуванням. 

На співробітництво в рамках Вишеградського об’єднання 
значний вплив має внутрішньополітична ситуація в кожній з 
країн, зокрема, курс урядової еліти та її рівень зацікавлення у 
підтримці співпраці. За такими критеріями можна приблизно 
прогнозувати рівень співробітництва в рамках Вишеградського 
об’єднання. Якщо на виборах в Чеській Республіці перемогу отри-
має знову ЧСДП, то можна впевнено говорити про пожвавлення 
Вишеградської співпраці. Якщо ж перемогу отримають праві, то, 
можливо, Чехія послабить співробітництво в рамках “четвірки”.

Вишеградська співпраця і надалі відіграє визначну роль у 
міжнародних відносинах завдяки тому, що їй вдалося знайти нові 
імпульси для співробітництва після того, як був завершений інте-
граційний процес до ЄС та НАТО. На сьогодні успішно розвива-
ється діяльність Вишеградського фонду. Також важливим фактом 
є те, що Вишеградська четвірка розширила свої інтереси і поза 
Центральноєвропейським регіоном. Активна участь у програмі 
Східного партнерства є цьому доказом. Країни Вишеградського 
об’єднання активно підтримують та допомагають іншим країнам 
у переході на демократичний устрій влади та до ринкової еконо-
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міки. Ще одним доказом успішної та ефективної співпраці країн-
учасниць Вишеградського об’єднання є економічна сфера діяль-
ності в рамках угоди Центральноєвропейської асоціації вільної 
торгівлі (CEFTA).

Діяльність Вишеградської четвірки після 2004 року і по сьо-
годні дає чималий матеріал для дослідження. Проведення де-
тального аналізу попередніх років діяльності Вишеградського 
об’єднання обумовлює подальше опрацювання даної теми.
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Данная статья освещает внешнеполитическую деятельность 
Чешс кой Респубики сквозь призму сотрудничества с Вышег радс ким 
объединением. В статье исследуется региональное сотрудничество 
Чешской Республики со странами-участницами Вы   шеградского 
объединения, анализируется непосредственная роль Вышеграда в 
процессе европейской и евроатлантической интеграции Чешской 
Республики.
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