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СПЕЦПРОЕКТ:

УКРАЇНА 
ВІДНОВИЛА 
ВЕЙМАРСЬКИЙ 
ТРИКУТНИК
ПОДІЇ В УКРАЇНІ СУТТЄВО 
ЗМІНИЛИ ЄВРОПЕЙ-
СЬКИЙ ПОЛІТИЧНИЙ 
ЛАНДШАФТ. СЬОГОДНІ 
ЙДЕТЬСЯ НЕ ПРОСТО ПРО 
ДОСЯГНЕННЯ МИРУ, А Й 
ПРО ПЕРЕФОРМАТУВАН-
НЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ 
СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ 
У ЄВРОПІ. ОСОБЛИВІ 
НАДІЇ ТУТ ПОКЛАДАЮТЬ-
СЯ НА КРАЇНИ ТАК ЗВА-
НОГО ВЕЙМАРСЬКОГО 
ТРИКУТНИКА —  ПОЛЬ-
ЩУ, НІМЕЧЧИНУ ТА ФРАН-
ЦІЮ. ЧИ ЗБЕРІГАЄ ЦЯ 
ПОЛІТИЧНА ТРІАДА СВОЮ 
ЦІЛІСНІСТЬ? ЯК ПОЛІТИЧ-
НІ ВІДНОСИНИ МІЖ ЧЛЕ-
НАМИ ВЕЙМАРСЬКОГО 
ТРИКУТНИКА МОЖУТЬ 
ПОЗНАЧИТИСЯ НА ПРО-
ЦЕСІ ЗБЛИЖЕННЯ УКРАЇ-
НИ ТА ЄС? У МАТЕРІАЛАХ 
ПОЛЬСЬКИХ ЖУРНАЛІС-
ТІВ, ЩО ВВІЙШЛИ ДО 
ЦЬОГО СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРОЕКТУ, ЗРОБЛЕНО 
СПРОБУ ВІДПОВІСТИ НА 
ЦІ ПИТАННЯ

У НЕПЕВНІ часи найкраще послуговуватися пе-
ревіреними й ефективними інструментами. 
Польща покладає надію на загальноєвропей-
ські інструменти і все частіше користується 
ними. У цьому контексті варто згадати лютне-
ву місію голів дипломатії країн Веймарського 
трикутника (Франції, Німеччини та Польщі), 
яка поклала край силовому протистоянню на 
Майдані. Через півроку вже мало кому спадає 
на думку, що можна використати потенціал та-
кого регіонального співробітництва для закрі-
плення змін в Україні, які почалися після «ре-
волюції гідності».

Існують різні погляди стосовно політики кра-
їн Веймарського трикутника щодо України. 
З одного боку, можна вважати, що геополітич-
ні інтереси є вічними, тож нічого не змінить-
ся. З іншого —  якщо зміни у геополітиці все-
таки проглядаються, слід скористатися наго-
дою, щоб уже зараз подбати про майбутнє. З 
польської перспективи бачимо, що все може 
еволюціонувати. 25 років тому у Польщі 
з’явився перший демократичний уряд. Через 
кілька місяців впала стіна, яка розділяла Ні-
меччину. Поляки повірили,  що здатні домог-
тися змін на краще, хоча ситуація здавалася 
безнадійною —  в плані економічного стано-

вища, політичної корупції і зростання націо-
нального боргу. І це нам вдалося змінити.

Цінності, на які тоді орієнтувався польський 
народ, —  єдність і солідарність, —  і надалі по-
винні становити основу спільних дій на міжна-
родній арені. Обов’язок Польщі —  ділитися сво-
їм досвідом. Наша країна покликана відіграти 
величезну роль у сьогоденні України.

Зараз Україна перебуває у незрівнянно кра-
щій ситуації за кожним зі згаданих параме-
трів, ніж Польща чверть століття тому. Але 
водночас ми знаємо, що Україна тільки почи-
нає рухатися шляхом змін. Польський досвід 
підказує, що навіть якщо в суспільстві є ре-
форматорський запал, спрямований на закрі-
плення напрямку змін, завжди потрібна під-
тримка європейських сусідів. Франція підтри-
мувала польське прагнення до змін, багато 
років інвестуючи у розвиток еліт. Німеччина 
закрила дражливі історичні питання та після 
багатьох наших старань перетворилася на на-
шого головного адвоката на шляху до Євро-
пейського Союзу. Обидві країни підтримували 
наші амбітні реформи у самоврядуванні, що 
ними сьогодні ми по-справжньому пишаємо-
ся. У цьому теж полягає потенціал регіональ-
ної співпраці.

ГЕОПОЛІТИКА МОЖЕ ЗМІ НЮ
НАВІТЬ ЯКЩО В СУСПІЛЬСТВІ Є РЕФОРМАТОРСЬКИЙ ЗАПАЛ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗАКРІПЛЕННЯ НАПР ЯМКУ ЗМІН, ЗАВЖДИ ПОТРІБНА

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУСІДІВ

ЄВРОПА  
НЕ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ  
ЗА ЗАХІДНИМ БУГОМ

ЕВА ФІГЕЛЬ
ДИРЕКТОР ПОЛЬСЬКОГО 
ІНСТИТУТУ В КИЄВІ 

ВОЙЦЕХ 
ПШИБИЛЬСЬКИЙ
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ЕРІК МОРІС

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ проект повсяк-
час нагадував Каролінзьку імпе-
рію. Його економічною та полі-
тичною твердинею досі є перші 
шість держав-членів ЄС, території 
яких випадково збігаються з тери-
торією імперії Карла Великого. 
Основною силою Євросоюзу був і 
залишається франко-німецький 
тандем. Великий Вибух розширен-
ня 2004 року суттєво не вплинув 
на нього. Однак він додав до гри 
нового гравця —  Польщу. Співро-
бітництво між Варшавою, Берлі-
ном і Парижем було започаткова-
но ще у 1991 році у вигляді так 
званого Веймарського трикутни-
ка. Цей політичний союз створено 
на зустрічі тодішніх глав мініс-
терств закордонних справ Польщі, 
Франції та Німеччини – Кшишто-
фа Скубишевського, Ролана Дюма 
та Ганса-Дітріха Геншера. Офіцій-
но назва Веймарського трикутни-
ка звучала як Комітет підтримки 
французько-німецько-польського 
співробітництва. Однією з цілей 
цього тристороннього співробіт-
ництва була допомога Польщі, яка 
на той момент не мала досвіду са-
мостійної європейської політики, 
у приєднанні до Європейського 
Союзу та НАТО. Двадцять три 
роки по тому трикутник так і не 
став рівностороннім.

КОРОТКОЧАСНА ПЕРШІСТЬ
«Яка мета Веймарського трикут-
ника в Європі? З моменту його ви-
никнення у 1991 році цим трьом 
країнам часто було важко знайти 
узгоджену відповідь, —  відзначає 

паризька газета Le Monde. —  Три 
країни не розглядають можливість 
формалізації Веймарського три-
кутника. Вони хочуть користува-
тися ним, коли це допомагає їм 
бути ефективнішими, але жодна з 
них не відкидає можливості його 
розділення». Криза в Україні нада-
ла трикутнику унікальну можли-
вість знайти собі мету. 

Події в Україні зміцнили бажан-
ня Польщі прикріпити пострадян-
ські країни до ЄС. Для Німеччини 
стало одкровенням, що підтримка 
Росії і зокрема Володимира Путіна 
зі стратегічних та економічних 
причин може суперечити інтере-
сам ЄС. А для Франції це було ще 
одним доказом того, що, незважа-
ючи на її місце у Раді Безпеки ООН 
і наявність ядерного арсеналу, у 
Вашингтоні, Москві чи Пекіні кра-
їну вважають молодшим партне-
ром Німеччини. 

Спершу, як написала «Газета ви-
борча», «Україна відновила Вей-
марський трикутник». Поїздка до 
Києва міністрів закордонних 
справ трьох країн 20 лютого стала 
переломним моментом кризи. 
Президент Янукович був вимуше-
ний піти на поступки, які двома 
днями пізніше призвели до падін-
ня його режиму. Приїхавши до Ки-
єва разом, Лоран Фабіус, Франц-
Вальтер Штайнмайєр і Радослав 
Сікорський показали, що ЄС зда-
тен подолати свої розбіжності й 
зайняти сильну позицію. «Ніхто не 
може більше сказати, що ЄС —  па-
перовий тигр», —  проголосила 
берлінська газета «Вельт». Після 
відокремлення Криму саміт Вей-
марського трикутника 30 березня 
відіграв важливу роль у тому, що 
Польща спонукала ЄС зайняти по-
зицію, яка відповідала її власній. 
«Спочатку Польща, Німеччина і 
Франція, а тепер весь ЄС визна-
ють, що співробітництво з країна-
ми Східного партнерства має та-
кож поширюватися на політику в 
галузі безпеки й оборони», —  по-
яснила газета Rzeczpospolita. 

Однак цей період мав для країни 
два аспекти. «Як і у кризі євро, 
Польща підтвердила свою претен-
зію на провідну роль у союзі. Але 
хаос в Україні та напруженість у 
стосунках з Росією безжально ви-
кривають слабкі сторони поль-
ської економіки, які є найбільшою 
загрозою для подальшого розви-
тку країни», —  відзначила газета 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ви-
дання вважає: якщо Польщі 
вдасться привести в рух енерге-
тичний союз, її вага в Європі зна-
чно зросте.

Як і в усіх критичних моментах 
історії ЄС, Німеччина була голо-
вним гравцем у врегулюванні 
української кризи. І, як у багатьох 
дискусіях, її лідерство було не ду-
же чітким. Спочатку Німеччина 
відкрито підтримувала Майдан, а 
партія Ангели Меркель ХДС «тре-
нувала» лідера опозиції Віталія 
Кличка. Але згодом Берлін опи-
нився у незручному становищі. 
«Німеччина не може зробити ви-
бір між Росією й Україною, —  
писав французький економічний 
тижневик Challenges. —  Ставки 
дійсно високі. Газопроводи, ав-
томобільні заводи, супермарке-
ти —  в Росії багато німецьких 
інтересів». 

На відміну від Німеччини та 
Польщі, Франція зосереджена на 
своїх внутрішніх проблемах. Роз-
гортання кризи в Україні збігло-
ся з місцевою виборчою кампа-
нією, яка призвела до відставки 
уряду. Все це відбувалося на тлі 
зростання безробіття та назрі-
вання рецесії. 

ТІНЬ КАРОЛІНГІВ
Чи прийняла Польща український 
виклик і чи стала вона нарешті ве-
ликою державою в ЄС? Здається, 
вона дійсно виступила у вищій ва-
говій категорії, але лише на обме-
жений час. Старі франко-німецькі 
звички не вмирають, і Веймар-
ський трикутник знову став хит-
ким партнерством, яким він за-
вжди був. Можна сказати, що мас-
ки було скинуто 2 липня, коли 
Штайнмайєр та Фабіус вирішили 
запросити до столу переговорів 
своїх колег із України та Росії —  
Павла Клімкіна і Сергія Лаврова —  
й спробувати досягти припинення 
вогню у східній Україні. 

Коментуючи хід перемовин, 
«Газета виборча» зазначила, що 
«здоровий глузд підказував поста-
вити ще один стілець для глави 
польської дипломатії». Разом із 
тим видання підкреслило, що 
«іноді краще не бути там, де нале-
жить, ніж схвалювати рішення 
всупереч власним інтересам». А 
Rzecspospolita зробила категорич-
ніший висновок: «Трикутник лус-
нув», «розбіжності між Польщею 
й Німеччиною у східноєвропей-
ських питаннях стають все більш 
кричущими».
Екзистенційна проблема Польщі 
в ЄС полягає в тому, що саме  Ні-
меччина приймає рішення щодо 
номінацій на найвищі посади в 
ЄС та розподілу головних портфе-
лів у Єврокомісії. Переговори у 
Раді Європи демонструють, що 
ключові посади комісії, як за-
вжди, розподіляються серед «ста-
рих» країн ЄС. Європейський 
Союз і далі нагадує державу Кар-
ла Великого. l

НЕРІВНОСТОРОННІЙ 
ТРИКУТНИК
ВЕЙМАРСЬКИЙ ТРИКУТНИК ЗНОВУ СТАВ ХИТКИМ 

ПАРТНЕРСТВОМ, ЯКИМ ВІН ЗАВЖДИ БУВ

ПОЛЬЩІ ВДАЛОСЯ 
ЗДОБУТИ В ЄС СТАТУС 
«ВАЖКОВАГОВИКА» 
НА ОБМЕЖЕНИЙ ЧАС

ГЕОПОЛІТИКА МОЖЕ ЗМІ НЮВАТИСЯ
НАВІТЬ ЯКЩО В СУСПІЛЬСТВІ Є РЕФОРМАТОРСЬКИЙ ЗАПАЛ, СПРЯМОВАНИЙ НА ЗАКРІПЛЕННЯ НАПР ЯМКУ ЗМІН, ЗАВЖДИ ПОТРІБНА ПІДТРИМКА 

ЄВРОПЕЙСЬКИХ СУСІДІВ

Такі країни «Нової Європи», як Польща чи 
балтійські держави, знають, що наша сила не 
в постійних поділах й інтересах на континен-
ті, а в силі змін і реформ, яка може стати в 
пригоді всьому континенту. Наша перевага 
полягає у спільних діях, і ми знаємо, що без 
усебічної підтримки європейських країн мало 
що змінилося б.

Ми бачимо, що геополітичні амбіції, які наро-
дилися у ХІХ столітті, досі живі. Але сучасна гео-
політика може змінюватися, і дійсно змінюється 
під впливом безлічі чинників, які ми часто не 
усвідомлюємо. У цьому спеціальному проекті 
ми старалися їх розкрити, але й шукали також 
сценарії на майбутнє. 

Польща, як і будь-яка інша країна, не має гото-
вих рецептів, які можна безпосередньо рекомен-
дувати чи тим більше нав’язувати сусідам. Нато-
мість у неї є воля надати підтримку сусідній дер-
жаві, яка щиро прагне змін і оновлення. 

Поляки також бачать дилеми, пов’язані зі 
збройним протистоянням на сході України, то-
му захоплюються волею народу та керівництва 
української держави до збереження її ціліснос-
ті. Цю рішучість в Польщі високо цінують. 
Найважливіше із нашого спільного досвіду —  
це все-таки спільні дії у рамках коаліції, бо 
тільки вони цементують стійкі позитивні змі-
ни на майбутнє. 

Поляки покладають великі надії на новий пар-
ламент України, розраховують, що нарешті роз-
почнеться час економічних і державних реформ, 
продовжаться розпочаті процеси політичної ре-
структуризації. Європа не закінчується за Захід-
ним Бугом. Європа існує тільки одна. l
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СПЕЦПРОЕКТ:

ВОЙЦЕХ ЯКУБІК

СПІВПРАЦЯ країн Веймарського три-
кутника в енергетичній галузі буває 
дуже складною. Як на політичному рів-
ні, так і в енергетиці більше спільного 
між Францією та Німеччиною. Польщі 
доводиться щоразу відмовлятися від 
своїх пріоритетів, аби здобути прихиль-
ність решти країн групи у питаннях цієї 
сфери. Ця проблема справлятиме зна-
чний вплив на можливості взаємодії 
трикутника з Україною. 

Польща  залежить здебільшого від 
кам’яного та бурого вугілля. У 2012 році 
на вугілля припадало 55% спожитої 
країною енергії. Інші джерела —  це на-
фта (26%), природний газ (15%) і від-
новлювані джерела енергії (4% спожи-
вання). Наша промисловість недостат-
ньо енергоефективна, тобто Польща 
споживає більше енергії для вироблен-
ня ідентичного продукту, ніж інші дер-
жави Веймарського трикутника. Поль-

ська промисловість дає більше викидів, 
що забруднюють довкілля.

Тому погляди поляків і їхніх західних 
партнерів на кліматичну політику та 
просування відновлювальних джерел 
енергії відрізняються. Західна Європа 
має багаторічну традицію екологічних 
рухів, у парламентах західних країн 
працюють партії зелених, активними є 
неурядові організації, які займаються 
питаннями захисту природи та змін 
клімату. Париж і Берлін, як правило, за-
лишаються глухими до аргументів, що 
вугільна енергетика може бути більш 
інноваційною, чистою та корисною для 
економіки. Виняток тут становить Ні-
меччина, де ця галузь енергетики досі 
залишається розвиненою. 

Французькі дебати на тему енергети-
ки дещо відрізняються від німецьких і 
польських. В своїй енергетичній полі-
тиці ця країна значною мірою робить 
ставку на атомні електростанції. 
В 2012 році вони виробляли понад 

407 терават-годин, тобто 83% електро-
енергії у Франції. Французи є третіми 
після німців і канадців експортерами 
електроенергії. Країна —  другий після 
Німеччини виробник біопалива в Єв-
ропі. Оскільки Франція має розвине-
ний атомний сектор, французів не тур-
бує близька німцям та полякам диску-
сія, якою мірою Європа може дозволи-
ти собі залежність від вуглеводнів із 
Росії. Франція, на відміну від країн 
Центрально-Східної Європи, має до-
ступ до газу та нафти з країн Північної 
Африки і англосаксонських  бірж. На-
томість Німеччина завжди схилялися 
до співпраці з Росією. 

Своєю чергою, Варшава прагне по-
збутися залежності від імпортної сиро-

вини. Польща захищає свій вугільний 
сектор від занадто жорстких заходів у 
сфері кліматичної політики, наклада-
ючи вето на нові пропозиції у Брюссе-
лі та виступаючи проти великих інвес-
тицій у відновлювальні джерела енер-
гії, а також провадить активну діяль-
ність, спрямовану на диверсифікацію 
джерел постачання природного газу та 
нафти, —  наприклад, споруджує тер-
мінал рідкого скрапленого газу в місті 
Свіноуйсцє.

Отож, в енергетичній політиці країн 
трикутника набагато більше відміннос-
тей, ніж точок дотику. Чи єднає щось ці 
країни у питаннях української енерге-
тики? Найбільш у цьому зацікавлена, 
звичайно ж, Польща. Саме поляки ініці-

МІЖ АТОМОМ 
І ГАЗОВОЮ ТРУБОЮ
ВЕЙМАРСЬКИЙ ТРИКУТНИК МОЖЕ СТИМУЛЮВАТИ ПРОВЕДЕННЯ 

ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕФОРМ В УКРАЇНІ
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В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ ПОЛІТИЦІ КРАЇН 
ТРИКУТНИКА БІЛЬШЕ ВІДМІННОСТЕЙ,  
НІЖ ТОЧОК ДОТИКУ

ювали переговори між Європейською 
комісією, Україною та Росією на газові 
теми, з яких їх потім було відсторонено. 
Реформи, завдяки яким Польща стала 
менше залежати від природного газу, є 
аргументом для українських експертів, 
котрі є прихильниками диверсифікації.  

Однак більш ефективними у просу-
ванні енергетичних рішень в Україні 
виявляються німці. Вони наполягають 
на збільшенні інвестицій у відновлю-
вальну енергетику. 

Країни Веймарського трикутника 
все ж можуть взаємодіяти у сфері за-
провадження на берегах Дніпра ди-
ректив ЄС у газовій та електроенерге-
тичній сферах, які санкціонують 
об’єднання ринків природного газу та 

електричної енергії на території Енер-
гетичної спільноти, до якої входить і 
Україна. Крім того, Веймарський три-
кутник може стимулювати енергетич-
ні реформи в Україні. Це, мабуть, єди-
ний пункт, у якому держави-члени мо-
жуть ефективно співпрацювати. Для 
всіх країн-членів трикутника має бути 
важливим запровадження на терито-
рії України законодавства, яке підви-
щить стандарти функціонування ком-
паній, захистить інтереси всіх 
суб’єктів, котрі беруть участь в обміні 
сировиною та електроенергією. Тут 
збігаються інтереси Франції, Німеччи-
ни, Польщі та України.

Завдяки імплементації третього 
енергетичного пакету в Україні буде 

запроваджено поділ власників 
(unbundling), принцип вільного до-
ступу до пропускних спроможностей 
(third party access) та інші механіз-
ми, спрямовані на дерегуляцію рин-
ку газу та електроенергії. Завдяки 
цьому український енергетичний 
сектор буде привабливішим для за-
хідних інвесторів. Енергетична інф-
раструктура України потребує мо-
дернізації. Це особливо важливо з 
огляду на той факт, що Україна є 
основною транзитною країною в Єв-
ропі. Український енергетичний мікс 
надзвичайно залежить від природно-
го газу, який походить здебільшого з 
Росії. На цю сировину припадає 40% 
українського споживання енергії. 

Далі йде вугілля (28%) й атомна 
енергія (18%). 

Ці дані говорять, що саме Веймар-
ський трикутник може дати Україні. 
Поляки здатні забезпечити технічну 
можливість отримання газу із Заходу, 
що вже й відбувається. «Нафтогаз» ім-
портує його на підставі угоди з німець-
кою фірмою RWE через Польщу, Сло-
ваччину та Угорщину. Німці можуть за-
пропонувати постачання того ж росій-
ського газу, але постачати його газо-
проводом «Північний потік» дешевше. 
Франція могла би допомагати розвитку 
українського атомного сектору. Вей-
марському трикутнику як єдиному ці-
лому вистачить сил підтримати рефор-
ми української енергетики. l

Франція вважає, що у нинішніх 
умовах існують шанси частково 
відновити європейську оборо-
ноздатність —  звичайно ж, у 
рамках структур НАТО. Тим біль-
ше, що США, навіть незалежно 
від української ситуації, нещо-
давно дали зрозуміти, що євро-

пейцям необхідно все більше 
перекладати питання обороноз-
датності на власні плечі. Тому 
так важливо переконати німців, 
можливо, за посередництва 
Польщі, щоб ми йшли саме цим 
напрямком. Але нам потрібна 
спільна політика щодо Росії. 
Склад озброєння російської ар-
мії кількісно значний, але тех-
нологічно —  за винятком двох 
галузей: ядерної та космічної —  
не надто високий. Проте про-
грес добре помітний. По-перше, 
росіяни старалися довести 
власні технології для своїх сил 
особливого призначення до від-
носно високого рівня. По-друге, 
вони намагаються купувати ці 

технології. І «Містраль» тут вко-
тре слугує прикладом. Якщо 
найближчими роками Росії 
вдасться отримати такі техноло-
гії, вона буде здатна перефор-
матувати і модернізувати біль-
шість своїх збройних сил так, 
що з ними, ймовірно, не змо-
жуть зрівнятися сили НАТО, в 
яких постійно є проблеми з ко-
мандуванням, контролем і кому-
нікаціями. НАТО завдяки під-
тримці США поки що зберігає 
перевагу. Але через найближчі 
п’ять років технічний рівень 
оснащення російської армії, ма-
буть, приблизно відповідатиме 
європейським силам НАТО, які 
все слабшають. 

КЛУБ
ЕКСПЕРТІВ

ФРАНСУА ГЕРЕ
КЕРІВНИК ФРАНЦУЗЬКОГО ІНСТИТУТУ 
СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (IFAS),  
КАВАЛЕР ОРДЕНУ ПОЧЕСНОГО ЛЕГІОНУ 

#41-42_comments_ukr.indd   15 05.11.2014   17:05:40



16 | КОМЕНТАРІ: №41 | 7 листопада 2014 comments.ua

16
СПЕЦПРОЕКТ:

Спілкувався ВОЙЦЕХ ПШИБИЛЬСЬКИЙ

В КІНЦІ вересня Міністром закордон-
них справ Польщі став Гжегож Схети-
на, відомий польський політик і дер-
жавний діяч. 2010 року він кілька міся-
ців виконував обов’язки президента 
Польщі, поки на цю посаду не заступив 
Броніслав Коморовський. Це перше 
інтерв’ю східноєвропейському видан-
ню, що його Гжегож Схетина дав у сво-
єму нинішньому статусі. 

Свої перші закордонні візити ви 
здійснили до Франції і Німеччини. 
Які надії для Польщі ви покладає-
те на співпрацю з цими двома  
країнами?
Це наші найважливіші партнери у 
Європейському Союзі. Спільно ми 
окреслили пріоритети на найближчий 
рік. Одним із них є інтенсифікація 
співпраці у Веймарському трикутнику, 
щоб він став рушієм розвитку Європи. 
Невдовзі, уже не вперше, ми зустріне-

мося на тристоронній основі. 
Найбільший виклик, який стоїть перед 
нами, —  це криза безпеки довкола 
Європи —  як на сході, так і на півдні. 
Ми хочемо підтримати Україну. Не 
менш серйозні проблеми у нас і на пів-
дні. Якщо ми вимагаємо від партнерів 
підтримки на сході, то й самі повинні 
бути активними у справах Сирії, Іраку 
та Лівії.

Країни Веймарського трикутника 
мають різні підходи до конфлікту 
між Росією та Україною. Як ви пе-
реконуватимете партнерів змінити 
свою позицію? Чи плануєте апелю-
вати до ідеї «спільноти відпові-
дальності», запропонованої 
Президентом Коморовським у 
Берліні?
Величезною заслугою мого попере-
дника Радослава Сікорського є те, що 
йому вдалося залучити керівників ди-
пломатичних відомств Франції і 
Німеччини до врегулювання політич-

ної кризи в Україні у той момент, коли 
вона досягла апогею. Це змінило опти-
ку сприйняття цього конфлікту в 
Європі. Не випадково Франція і 
Німеччина сьогодні готові вести моні-
торинг російсько-українського кордо-
ну за участю своїх військових. Я впев-
нений, що якби не лютнева місія міні-
стрів Сікорського, Фабіуса і 
Штайнмаєра, це було б неможливо.

Чиї інтереси у відносинах між краї-
нами-членами ЄС має представляти 
Польща —  тільки власні чи всього 

регіону Центрально-Східної Європи? 
Для ефективності наших дій —  не 
тільки у питанні кризи в Україні —  
дуже важлива єдність усього світу й єд-
ність Європи. У неї варто інвестувати, 
навіть якщо іноді за це доводиться йти 
на поступки. Однак якими б сильними 
не були наші країни, солідарно ми мо-
жемо значно більше, ніж поодинці. 
Тому я збираюся не лише дбати про єд-
ність Європейського Союзу, а й зміц-
нювати єдність Вишеградської групи, 
яка останнім часом серйозно ослабла.

Переговори щодо кризи у форматі 
Німеччина–Франція–Україна–Росія 
без Польщі отримали критичні від-
гуки. Чи прагнутиме Польща приєд-
натися до цього діалогу? 
Рішення про так званий нормандський 
формат переговорів щодо кризи в 
Україні було прийнято у певному кон-
тексті. На мою думку, цей формат себе 
вичерпав. Розмови про зустріч прези-
дентів України та Росії у Мінську вели-
ся за участю представників 
Європейського Союзу та ОБСЄ, що за-
безпечило значно ширше представни-
цтво. Ми готові надати свою допомогу 
в справі мирного вирішення конфлікту 
в Україні, поділитися власним досвідом 
у питаннях трансформації і реформ, а 
також національного примирення, яке 
було важливим елементом польських 
перетворень. Водночас я хочу підкрес-
лити, що ключ до зміни ситуації в 
Україні лежить насамперед у Києві, а 
не в Брюсселі, Вашингтоні чи Варшаві. 

ПРО РОЛЬ ПОЛЬЩІ 
В УКРАЇНСЬКІЙ КРИЗІ
ГЖЕГОЖ СХЕТИНА: ПОЛЬЩА НА ПОЧАТКУ 1990-Х ОТРИМАЛА 

ВІД ЄС НАБАГАТО МЕНШЕ, НІЖ УКРАЇНА СЬОГОДНІ
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МІХАЛ БАРАНОВСЬКИЙ

ВІЗИТ Президента Польщі Бронісла-
ва Коморовського до Берліна 10 ве-
ресня цього року став безпрецедент-
ною подією. Уперше польський пре-
зидент виступав із промовою в ні-
мецькому парламенті. Її було виго-
лошено з нагоди 75-річчя початку 
Другої світової війни. На подив де-
путатів, які сподівалися почути ви-
ключно історичні тези, промова 
польського президента виявилася 
злободенною. У ній прозвучало ба-
гато конкретних пропозицій щодо 
ситуації, у якій опинилася сьогодні 
Європа. Коморовський відверто го-
ворив про політику на Сході Європи 
у вимірі безпеки, про збільшення 
впливу ЄС у цьому регіоні та про 
спільну відповідальність за нього. 

У матеріалах німецьких ЗМІ під-
креслювалося, що промова Коморов-
ського мала не тільки урочистий ха-
рактер, а й стала своєрідним запро-

шенням до більшої, спільної участі в 
долі України. Однак це запрошення 
не було виключно жестом ввічливос-
ті, президент не оминув і складного 
польсько-німецького історичного до-
свіду. Ці фрагменти виступу широко 
аналізувалися в пресі та неабияк за-
чепили німецьку громадську думку, 
відновивши дискусію щодо невиріше-
них проблем колективної пам’яті. 

Тим часом у ставленні німецьких 
політичних таборів до справ на Схо-
ді Європи проглядається відмінність 
позицій і настроїв. Адже сьогодніш-
ня політика Німеччини являє собою 
сукупність дій Президента Німеччи-
ни Йоахіма Гаука та міністра закор-
донних справ ФРН Франка-Вальтера 
Штайнмаєра, що їх на європейсько-
му рівні затьмарює сильна позиція 
канцлера Ангели Меркель, яка по-
вторює тезу про неможливість воєн-
ного вирішення кризи в Україні. 
Тим самим чітко формулюється ба-
жання деескалації конфлікту, навіть 

якщо для українців це означатиме 
важке перемир’я. 

Хоча Німеччина має один із най-
більших бюджетів у Європейському 
Союзі, вона демонструє відверте не-
бажання нарощувати військовий по-
тенціал. Такий погляд притаманний 
не тільки Німеччині. Європейці відчу-
вають відразу до війни як такої. Це 
знаходить своє підтвердження у ре-
зультатах соціологічних досліджень, 
що їх регулярно проводить організа-
ція Transatlantic Trends. У відповідях 
жителів ЄС і США на запитання «чи 
може бути якимось чином виправда-
на війна?» вже багато років спостері-
гається значна відмінність. У Європі 
позитивні відповіді на це запитання 
дають приблизно 30% респондентів, 
у Сполучених Штатах — аж 70%. 
Крім того, останні опитування 
Transatlantic Trends підтверджують 
зростання на 13% підтримки лідер-
ства Європейського Союзу на міжна-
родній арені. Виявилося, що й амери-
канці хочуть більшої присутності Єв-
ропейського Союзу у світі. У цьому 
сенсі промова Коморовського мала 
також неабиякий трансатлантичний 
вимір. Однак цікаво, що останнім ча-
сом дуже помітною стала потужна 
зміна політики Берліна (особливо з 
боку канцлера Меркель) щодо східно-
європейських питань. Недавно на за-
критій зустрічі у Берліні Франк-
Вальтер Штайнмаєр сказав, що нім-
цям натепер бракує компаса у стосун-
ках із Росією.  l

НІМЕЧЧИНА ДЕМОНСТРУЄ ВІДВЕРТЕ 
НЕБАЖАННЯ НАРОЩУВАТИ ВІЙСЬКОВИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ

ЄВРОПЕЙЦІ ВІДЧУВАЮТЬ 
ВІДРАЗУ ДО ВІЙНИ
ПОЛІТИКА БЕРЛІНА ЩОДО СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ПИТАНЬ 

ЗАЗНАЛА СУТТЄВИХ ЗМІН

Успіх вашої країни та її темп зближен-
ня з Європейським Союзом залежать 
від розпочатих реформ і рішучості у їх-
ній реалізації. Польща на початку 
1990-х отримала від ЄС набагато мен-
ше, ніж Україна сьогодні, але попри це 
ми стали членом Спільноти. Я вам та-
кож цього бажаю.

Чого Польща очікує від України у 
двосторонніх відносинах?
Ми —  сусіди. Хоча наші відносини в 
цілому дуже хороші, все ж є над чим 
працювати. Нам треба вести діалог на 
всіх рівнях, демонструючи один одно-
му, що слова про дружбу та співпрацю 
підкріплені конкретними справами. 
Для нас важливо розвивати бізнес, ко-
операцію між органами місцевого са-
моврядування, молодіжний обмін, 
продовжувати діалог з історичних пи-
тань. Однак насамперед ми тримаємо 
кулаки за успіх України як держави, 
яка, з одного боку, опинилася в дуже 
складній конфліктній ситуації, а з ін-
шого —  змушена проводити необхідні 
реформи. Ми знаємо, що це надзви-
чайно складно, але іншого шляху до 
Європейського Союзу, окрім реформ, 
не існує. План реформ закладено в уго-
ді про асоціацію ЄС та України. Ми мо-
жемо про це відкрито говорити, бо 
самі пройшли такий шлях, іноді спла-
чуючи за це високу політичну ціну. Та 
ми впевнені, що у довгостроковій пер-
спективі це себе виправдає. І тому хо-
чемо поділитися знаннями з нашими 
друзями в Україні.  l
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ВІДКРИТА  ПЕРЕДПЛАТА НА 2015 РІК

Акція дійсна
з 01.10.2014 

по 31.12.2014

заощаджуємо 116,88 грн.

6 місяців – 208,44 грн.
12 місяців – 416,88 грн.

Лише 300 гривень на рік

АҐНЄШКА РОСТКОВСЬКА

ПІСЛЯ того, як у 1987 році Туреч-
чина подала заявку на надання 
країні статусу кандидата до Євро-
пейського Союзу, Брюссель зволі-
кав із переговорами 22 роки. Єв-
ропа, здавалося, не може визна-
читися, що саме вона хоче запро-
понувати Туреччині. Відсутність 
спільної концепції була помітною 
на прикладі країн Веймарського 
трикутника —  Польща підкрес-
лювала, що місце Туреччини в 
ЄС, Франція та Німеччина демон-
стрували скепсис. Безпосередньо 
перед запланованим початком 
переговорів щодо вступу Франція 
поставила умову визнання Анка-
рою Кіпру, а Німеччина (за під-
тримки Австрії) наполягала на 
тому, щоб додати до переговор-
них позицій можливість встанов-
лення між ЄС і Туреччиною «при-
вілейованого партнерства» за-
мість членства.

Переговори щодо вступу роз-
почалися у жовтні 2005 року, ко-
ли питання розширення віді-
йшли в ЄС на другий план. Крім 
того, дві країни Веймарського 
трикутника очолили противники 
приєднання Туреччини —  Анге-
ла Меркель і Ніколя Саркозі. 
Польща ж не була в змозі втілити 
свої запевнення щодо підтримки 
європейських прагнень Туреччи-
ни у конкретні результати навіть 

тоді, коли мала для цього більші 
можливості під час свого прези-
дентства в ЄС у другій половині 
2011 року. Франція дещо 
пом’якшила свою позицію за пре-
зидентства Франсуа Олланда, 
який прийшов до влади в травні 
2012 року. Однак його висловлю-
вання стримані: «Париж вислов-
лює підтримку продовження пе-
реговорів щодо вступу Туреччи-
ни до ЄС. Вони дозволять Анкарі 
розвиватися, а це покаже, як ба-
гато вона може досягти». 

Тим часом у самій Туреччині 
«європейські прагнення» теж за-
знали трансформації. Коли в 
2002 році Партія справедливості 
та розвитку (АКР) прийшла до 
влади у Туреччині, її політики од-
разу ж пішли у справжній наступ 
з метою приведення турецького 
законодавства у відповідність до 
стандартів ЄС. Із рішучістю, якій 
можна було б дати гасло «ЄС або 
смерть», європейським пріорите-
там було підпорядковано як вну-
трішню політику, так і зовнішню. 
Через десять років політичний 
краєвид виглядав вже зовсім 
інакше —  у листопаді 2012 року 
один із провідних представників 
АКР на телевізійному ефірі вики-
нув у смітник річний звіт Євро-
пейської комісії із оцінкою про-
гресу Анкари в просуванні до ЄС.

У січні 2011 року тодішній ту-
рецький міністр у справах ЄС і 

головний переговорник Егемен 
Багіш заявив, що Туреччина все 
менше потребує ЄС, а ЄС все 
більше необхідна Туреччина. 
Цим він насправді висловив те, 
що думає тепер більшість турків. 
Як свідчать опитування, проведе-
ні Німецьким Фондом Маршалла 
(США, German Marshall Fund of 
the United States), підтримка ту-
рецьким суспільством членства в 
ЄС впала у 2013 році до 44% (для 
порівняння: у 2004 році вона ста-
новила 73%). Турки зрозуміли, 
що їхня країна зі своїм динаміч-
ним економічним зростанням не 
потребує ЄС, який дрейфує від  
кризи до кризи. Проте турецьке 
економічне диво стало можли-
вим значною мірою завдяки за-
хідним грошам —  як у вигляді 
кредитів, так і у вигляді прямих 
іноземних інвестицій. Переваги 
від членства в ЄС для турецької 
демократії, яка тільки зароджу-
ється, можна було б продовжува-
ти перераховувати.

Виникає питання: «Наскільки 
потрібна Туреччина для ЄС?». Ба-
гато європейських політиків ко-
ротко відповідають: «Аж ніяк». 

В кулуарах ЄС домінують побою-
вання, що турецьке сільське гос-
подарство поглине величезну 
частину коштів, які виділяються 
на дотації у рамках Спільної сіль-
ськогосподарської політики, а 
Анкара де-факто визначатиме до-
лю Європи (сила голосу в ЄС за-
лежить від кількості населення, 
тому Туреччина із населенням 
76 мільйонів мала б сильнішу по-
зицію, ніж Франція, і лише трохи 
слабшу, ніж Німеччина). 

Колишній комісар у справах 
розширення ЄС Гюнтер Ферхой-
ген у березні 2013 року в одному 
з інтерв’ю заявив: «Без Туреччи-
ни ми можемо облишити свої ам-
біції здобути позицію глобально-
го гравця». Навіть якщо сприй-
мати це висловлювання як пере-
більшення, складно поставити 
під сумнів той факт, що Туреччи-
на і надалі здатна багато чого за-
пропонувати ЄС. Її стратегічне 
розташування може значно по-
кращити енергетичну безпеку 
Європи (хоча б за рахунок дивер-
сифікації джерел постачання 
природної сировини завдяки га-
зопроводам «Набукко» і «Транс-

адріатичному»), а друга найсиль-
ніша армія в НАТО дозволить їй 
зробити значний внесок у Спіль-
ну політику безпеки та оборони, 
яка є найсильнішою стороною 
ЄС. Анкарі під силу значно полег-
шити Брюсселю діалог зі Сходом, 
який сприймає ЄС як ексклюзив-
ний християнський клуб. 

Як все це пов’язано з Україною? 
Так само, як із Туреччиною, ЄС 
протягом багатьох років не мав 
стратегічного підходу стосовно 
Києва, а держави Веймарського 
трикутника щодо цього питання 
так само розходилися в думках, 
як і в ставленні до Анкари. Поль-
ща підтримувала прагнення 
України до членства в ЄС, а 
Франція та Німеччина мали чи-
мало застережень і пропонували 
їй ще менше, ніж Туреччині. Як 
Туреччина, так і Україна мають 
великий потенціал активного 
громадянського суспільства, яке 
водночас сильно різниться у 
сприйнятті того, належить до 
Сходу або ж Заходу.

Київ перебуває на надзвичайно 
важливому етапі своїх європей-
ських прагнень —  президент По-
рошенко в кінці червня підписав 
угоду про асоціацію з ЄС. Брюс-
сель повинен особливо ретельно 
розробити тепер довгострокове 
стратегічне бачення співпраці з 
Україною. Важливо, щоб при 
цьому не було допущено поми-
лок, до яких призводить зачаро-
ване коло страхів і відсутність 
чітко визначеної концепції, як це 
сталося у випадку з Анкарою.

Приклад Туреччини теж пока-
зує певну позитивну закономір-
ність —  навіть за найменш спри-
ятливих обставин старанно про-
думані дії не будуть марними. 
У грудні 2013 року Туреччина 
підписала з ЄС угоду, яку прем’єр 
Ердоган прокоментував такими 
словами: «Можливо, вона озна-
чає, що наближається нова ера у 
стосунках з ЄС». Під кінець трав-
ня, одразу після виборів до Євро-
пейського Парламенту, турецьке 
МЗС оголосило заяву, у якій ви-
словило стурбованість підтрим-
кою партій, критично налашто-
ваних щодо ідеї і цінностей ЄС. 
Отже, й Туреччині не байдуже, 
що відбувається у Європі. Її ще не 
втрачено для Європи. l

ТУРЕЦЬКИЙ 
«КЕЙС» 
І УКРАЇНА
У ДОВГОСТРОКОВОМУ ПАРТНЕРСТВІ УКРАЇНИ ТА ЄС 

ВАЖЛИВО УНИКНУТИ ПОМИЛОК, ДО ЯКИХ 

ПРИЗВОДЯТЬ СТРАХИ І ВІДСУТНІСТЬ ЧІТКО 

ВИЗНАЧЕНОЇ КОНЦЕПЦІЇ, ЯК ЦЕ СТАЛОСЯ У 

ВИПАДКУ З АНКАРОЮ

У КУЛУАРАХ ЄС ДОМІНУЮТЬ ПОБОЮВАННЯ, 
ЩО АНКАРА ДЕ-ФАКТО ВИЗНАЧАТИМЕ 
ДОЛЮ ЄВРОПИ
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