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В РАМКАХ «ВЕЙМАРСЬКОГО ТРИКУТНИКА»
Досліджено передумови започаткування співробітництва
трьох країнучасниць Польщі — Німеччини — Франції у форматі
«Веймарського трикутника»; проаналізовано роль та значення
взаємодії в рамках «Веймарського трикутника» для польськоні
мецьких відносин, а також для розширеного ЄС загалом. Ключові
слова: багатостороннє співробітництво, Веймарський трикут
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Panarina O. Multilateral dimension of the PolishGerman coo
peration within the framework of the Weimar Triangle. The article
«Multilateral dimension of the PolishGerman cooperation within
the framework of the Weimar Triangle», written by Panarina Olena
examines the backgrounds of the partnership formation of the three
memberstates PolandGermanyFrance in the frame of the Weimar
Triangle; it analyses the role and significance of cooperation within
the framework of the Weimar Triangle for the PolishGerman relations
and for the enlarged EU in whole. Keywords: multilateral coopera
tion, Weimar Triangle, Poland, Germany.
Актуальність дослідження визначається потребою науково$
практичного осмислення концептуальних основ, особливостей та
досвіду взаємодії Польщі та Німеччини в контексті європейської
інтеграції.
Феномен партнерства між Німеччиною та Польщею в процесі
європейської інтеграції останньої, а також важливе значення ФРН
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у розвитку європейських інтеграційних процесів та ключова роль
Польщі, яку вона може відіграти в євроінтеграційній політиці
України, зумовлюють необхідність політологічного аналізу і кон$
цептуалізації досвіду формування польсько$німецьких відносин
у контексті багатостороннього виміру співробітництва в рамках
«Веймарського трикутника».
Така оцінка актуальності зумовила авторський підхід до ви$
значення наукової проблеми, яка розв’язується в цій статті —
визначити роль та значення багатостороннього виміру взаємодії
Польщі та Німеччини в рамках європейської інтеграції.
Концептуальні проблеми та практичні аспекти дослідження
розвитку польсько$німецької співпраці в рамках «Веймарського
трикутника» є доволі актуальними в західній політологічній дум$
ці та представлені у працях таких європейських дослідників, як:
С.Пажимес [1], Б.Норберт [2], К.Міщак [3], Ф.Драус [4], К.Ску$
бішевський [5].
В українській політологічній науці приділяється мало зна$
чення дослідженню питань польсько$німецького співробітництва
в процесі європейської інтеграції загалом, та в рамках «Веймарсь$
кого трикутника» зокрема. Однак слід відзначити, що у вітчизня$
ній історіографії, де наукова проблема дослідження ще не знайшла
комплексної розробки, можна знайти висвітлення лише окремих
її аспектів. Серед вітчизняних науковців, які досліджували ок$
ремі аспекти французько$німецько$польського співробітництва
в рамках «Веймарського трикутника», необхідно відзначити
І.$А. Добровольську [6; 7], О.Мітрофанову [8] та ін.
Таким чином, огляд наукової літератури дає підстави конста$
тувати, що проблема дослідження польсько$німецького співробіт$
ництва в рамках «Веймарського трикутника» не стала об’єктом
спеціального дослідження у вітчизняній політичній науці, в укра$
їнських наукових джерелах відчутною є недостатність висвітлен$
ня цієї проблематики.
Метою нашої статті є цілісний аналіз передумов започаткуван$
ня взаємодії у форматі «Веймарського трикутника», а також визна$
чення місця і ролі «Веймарського трикутника» у розширеному ЄС.
По закінченні «холодної» війни набули поширення різні кон$
цептуальні та практичні спроби організації нового простору Євро$
пи. До інноваційних теорій, які формувалися на початку дев’я$
ностих років, належить концепція «Веймарського трикутника».
Разом з тим, «Веймарський трикутник» є безумовно лише однією
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з багатьох спроб зміцнення єдності нової Європи, у чому, зокре$
ма, полягало і полягає його важливе завдання.
Це мала бути тісна співпраця трьох держав, яка б сприяла єв$
ропейській та євроатлантичній інтеграції Центральної Європи та
запобігла б підозрам щодо прагнення Німеччини до європейської
гегемонії. «Веймарський трикутник» на тривалий час став елемен$
том європейської політики. Проте слід наголосити на обмежено$
му зацікавленні Францією центральноєвропейським регіоном,
в тому числі Польщею.
Вихідною ідеєю «Веймарського трикутника» було розуміння як
необхідності, так і можливості визначення спільних основополож$
них інтересів між Польщею, Німеччиною та Францією в сфері
майбутнього розвитку Європи. З початком дев’яностих років ці
три партнерські країни зближувалися, виходячи з цілковито різ$
них засад [1].
Польща після падіння комуністичного режиму бачила в Німеч$
чині союзника для реалізації своєї мети входження в усі західні
структури. Водночас ця країна шукала додаткового союзника для
реалізації своєї євроінтеграційної мети. В той час як США могли
надати Польщі підтримку для набуття членства в НАТО, вступ до
ЄС, якого прагнула Польща, вимагав з її боку пошуку в особі
Франції найважливішого німецького партнера в процесі приєд$
нання Польщі до ЄС. В цьому контексті маємо зазначити, що «Вей$
марський трикутник» виявився цінним інструментом для підтрим$
ки польських прагнень приєднатися до ЄС [2, с. 3]. Разом з тим,
на думку політолога Францішека Драуса, підхід, за якого успіш$
ність євроінтеграційної політики Польщі ставилася в пряму за$
лежність від «Веймарського трикутника», є кон’юнктурним та
поверховим. В цьому зв’язку він наголошував на тому, що підхід
Польщі до Трикутника має бути стратегічним, а не інструменталь$
ним і що тристороння співпраця має бути, насамперед, само$
ціллю для всіх партнерів [4]. Можемо стверджувати, що завдяки
участі в цій тристоронній ініціативі Польща набула можливостей
активного співробітництва з державами безпосередньо зацікавлени$
ми процесом європейської інтеграції, які водночас були рушійною
силою цього процесу. Як зазначив колишній міністр закордон$
них справ К.Скубішевський, співробітництво з французько$німець$
ким тандемом, використане у відповідний спосіб, посилювало
позицію Польщі в Європі та відкривало перед польською політи$
кою нові перспективи [5, с. 131].
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Німеччина невдовзі після завершення «холодної» війни та па$
діння комуністичних режимів визначила розширення на схід як
пріоритетну мету європейської політики і наголошувала на важли$
вому значенні, яке, з німецької точки зору, мало членство Польщі
в ЄС. Разом з тим, Німеччина від самого початку була надзвичай$
но зацікавлена в тому, аби залучити до процесу розробки спіль$
них ідей щодо значення розширення ЄС на схід свого найваж$
ливішого партнера в європейській політиці — Францію. За
допомогою Трикутника Німеччина прагнула розвіяти потенційні
та реальні побоювання щодо характеру своєї зовнішньої політи$
ки стосовно Центрально$Східної Європи після об’єднання двох
німецьких держав, а також розпочати процес польсько$німецько$
го примирення, спираючись на німецько$французький досвід [3].
Франція відчувала необхідність нового визначення засад ні$
мецько$французьких відносин з огляду на об’єднання Німеччини,
яке у Франції подекуди сприймалося як певна втрата власного
статусу в Європі. Участь Франції у «Веймарському трикутнику»
була, між іншим, продиктована її прагненням не допустити мар$
гіналізації своєї позиції як на європейському континенті в ціло$
му, так і в Центрально$Східній Європі зокрема. Разом з тим, ця
країна розробляла власні ідеї в сфері європейської політики, го$
ловною тезою яких був пріоритет необхідності подальшого пог$
либлення європейського інтеграційного процесу, і полягали вони
на гармонізації зі стратегічними інтересами Німеччини з огляду
на загальний пошук нового порядку для всієї Європи.
Саме на цих засадах у трьох країн$партнерів з’явилося праг$
нення до конвергенції окремих підходів у сфері європейської по$
літики, а також до розвитку спільних прагматичних інтересів
у цій сфері.
Цей процес визначав перший етап у розвитку «Веймарського
трикутника», який тривав від 1991 року до прийняття Амстер$
дамського договору і рішень Європейської ради в Люксембурзі
від 12–13 грудня 1997 року. 28 серпня 1991р. у Веймарі відбула$
ся перша зустріч тодішніх міністрів закордонних справ Кшишто$
фа Скубішевського (Польща), Ганса$Дітріха Геншера (Німеччи$
на) та Ролана Дюма (Франція).
З набуттям Польщею статусу офіційного кандидата на членст$
во в ЄС розпочався другий етап в розвитку «Веймарського трикут$
ника». Про третій етап у розвитку цієї організації можна говори$
ти після вступу Польщі до ЄС, коли всі держави$учасниці
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«Веймарського трикутника» опинилися в рамках одного інтег$
раційного утворення. Беручи до уваги геополітичне значення
Польщі, а також те, що ФРН та Франція підтримують ідею більш
тісної співпраці у сфері оборони в рамках ЄС, вважаємо, що трис$
тороннє партнерство по вісі Варшава — Берлін — Париж має стійкі
тенденції до посилення після розширення ЄС на схід.
На думку американського політолога доктора Збігнєва Бже$
зінського, «Веймарський трикутник» створив на європейському
континенті геополітичну «вісь», яка має потенційно велике зна$
чення і охоплює близько 180 млн осіб, що належать до трьох націй
з яскраво вираженим почуттям національної самобутності. З од$
ного боку, це ще більше зміцнило провідну роль Німеччини в Цент$
ральній Європі, але, з іншого боку, ця роль дещо врівноважува$
лась участю Франції і Польщі в тристоронньому діалозі [9, с. 89].
Суттєвим випробуванням для «Веймарського трикутника» з ог$
ляду на трансатлантичні відносини та світову безпеку стала іраксь$
ка криза. Приклад значних розбіжностей між Польщею, Німеч$
чиною та Францією в оцінці розвитку ситуації під час іракської
кризи свідчить, з одного боку, про те, що «Веймарський трикут$
ник» не виконав одну з головних своїх функцій — так звану функ$
цію превентивного запобігання подібним ситуаціям та непорозу$
мінням. Разом з тим, з другого боку, це стало свідченням того, що
в майбутньому «Веймарський трикутник» потенційно відіграва$
тиме важливу роль. Адже ці три великі держави — Німеччина,
Польща, Франція — репрезентують в ЄС різний досвід та по$
літичні традиції і кожне досягнуте ними порозуміння в кризових
ситуаціях безумовно матиме важливий вплив на позицію інших
держав$членів ЄС.
На нашу думку, якщо ініціатива «Веймарського трикутника»
має стати важливим внеском у розбудову єдності об’єднаної Євро$
пи в майбутньому, то умовою sine qua non цього процесу повинно
бути далекосяжне визначення спільних, насамперед основних
інтересів між Францією, Німеччиною та Польщею в питанні роз$
витку континенту в умовах нової системи міжнародної безпеки
ХХІ століття.
Інтерес становить питання щодо можливості залучення до іні$
ціативи «Веймарського трикутника» інших держав. Позиції з цьо$
го предмета різняться як щодо самої доречності такого розширення,
так і щодо потенційних кандидатів на приєднання до Трикутни$
ка. Деякі дослідники висловлюють думку про те, що з погляду
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інтересів континентальних держав, охоплених ініціативою «Вей$
марського трикутника», його розширення є недоречним. Пропо$
зиція про включення до Трикутника Великобританії, висловлена
свого часу німецьким політиком з грона ХДС/ХСС Вольфгангом
Шойбле, не лише маргіналізувала би позицію Польщі в цій струк$
турі, але також створила би враження про появу своєрідного зарод$
ку концерту держав, поділяючи Європу на тверде ядро та політич$
ну периферію. В цьому контексті висловлюється переконання,
що сила та значення Польщі в Європі полягає в європейській єд$
ності, а не в поділі Європі, до якого, безумовно, призвело би розши$
рення «Веймарського трикутника» за рахунок Великобританії [3].
Доречно зазначити, що в 1995 році з боку України висувалася
пропозиція про можливість її прийняття до «Веймарського три$
кутника» [10, с. 44–45]. Втім, Польща в першій половині дев’янос$
тих років ХХ століття ігнорувала подібні сигнали з боку Украї$
ни, зважаючи на свої прагнення до членства в структурах НАТО
та ЄС. Як зазначив український науковець Роман Кривонос, Рес$
публіка Польща свого часу вкрай ревниво ставилася до спроб
своїх східних сусідів, зокрема України, самостійно без її посеред$
ництва розвивати контакти з ФРН [11, с. 16]. Втім, протягом ос$
танніх років ставлення Польщі до зазначеного питання зазнало
змін. Згадати хоча б ідею про перетворення «Веймарського три$
кутника» на «ядро чотирьох» за рахунок приєднання до нього Ук$
раїни, висловлену професором Здіславом Найдером під час Друго$
го міжнародного форуму «Євроатлантичне майбутнє України»,
який відбувся 2–4 червня 2008 року в Києві. З.Найдер підкрес$
лив, що Україна може ефективно доповнити процес спілкування
між державами «Веймарського трикутника», оскільки яскраво
представляє країни Східної Європи.
Можемо стверджувати, що залучення України в 2009 році до
співпраці у форматі «Веймарський трикутник плюс» стало конк$
ретним індикатором зростання прагматичного інтересу, зокрема
ФРН, до України як важливого партнера в Східній Європі.
Підсумовуючи вищевикладене, слід зазначити, що «Веймарсь$
кий трикутний» повинен формулювати як власні інтереси, так
і цілі загальноєвропейської політики. Прикладом може бути до$
свід німецько$французької співпраці, яка, незважаючи на відмін$
ності в сприйнятті власних інтересів, характеризувалася динамі$
кою, що була рушійною силою процесу європейської інтеграції.
«Веймарський трикутник» може стати подібною рушійною силою
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для розширеного ЄС, адже кожне порозуміння, досягнуте краї$
нами$учасницями Трикутника в кризових ситуаціях, безумовно
матиме суттєвий вплив на позиції інших держав$членів ЄС. Не
прагнучи прийти на зміну комунітарному процесу прийняття рі$
шень, таке угруповання виступає як сила, що вносить корисні про$
позиції через власну змогу випрацьовувати більшість думок та
просувати процес євробудівництва в його основних напрямах.
Не претендуючи на дублювання існуючих на союзному рівні
інтеграційних функцій, «Веймарський трикутник» має стати
свого роду амортизатором та рушійною силою концепцій, що ре$
алізуються в рамках європейських інтеграційних процесів. Пер$
шочерговою метою має бути подальша розбудова тристороннього
ініціативного та ефективного кооперативно$консультативного
механізму. Разом з тим, аби «Веймарський трикутник» міг ефек$
тивно функціонувати в ЄС, Польща має сприйматися як повно$
правний партнер двох інших членів структури. Такий Трикутник
має бути рівнобедреним, а не асиметричним, якщо послуговува$
тися визначенням з тригонометрії. Тільки такий «Веймарський
трикутник» може виконувати функцію допоміжного інструмен$
ту в європейських інтеграційних процесах.
___________
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