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1

Переговори «круглого столу» та вибори 4 червня
1989 року

Патова ситуація, яка виникла у стосунках між командою генерала Ярузельського, що керувала Польщею, і значною
частиною суспільства, що надалі симпатизувала «Солідарності», вдалося поступово подолати щойно в другій половині
вісімдесятих років. Зміну ситуації спричинило як усе більше розчарування поляків відсутністю відчутних результатів
господарських реформ, які обіцяв генерал
Ярузельський після запровадження військового стану, так і зміною міжнародної
ситуації після того, як до влади в СРСР
1985 р. прийшов Михайло Горбачов. Вже
під час зустрічі керівників держав совєтського блоку у Варшаві 26 квітня 1985 р.,
під час якого було підписано протокол
про продовження існування Варшавського договору, Горбачов казав, що «кожна
з братерських партій самостійно визначає
свою політику і відповідає за неї перед
своїм народом». Це був виразний сигнал,
що Москва збирається розширити автономію, якою володіють країни-сателіти.
Керівництво ПОРП відреагувало на
зміни в СРСР обережно, довго не вірячи
у тривкість прокламованого Горбачовим
нового курсу. Однак еволюція суспільних
настроїв у Польщі від кінця 1985 р. спричинилася до того, що поступово в думках
частини співробітників генерала Ярузельського почав викристалізовуватися
сценарій глибокої зміни політичної й господарської системи як єдиного способу
уникнути неминучого вибуху суспільного
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невдоволення. Але прискорення відбулося щойно в другій половині 1988 р., після
двох хвиль страйків (у травні й серпні),
в ході яких з’явилися вимоги поновної
легалізації НСПС «Солідарність». У кінці
серпня 1988 р. міністр внутрішніх справ
ген. Чеслав Кіщак уперше після воєнного стану зустрівся з Лехом Валенсою, що
започаткувало кількамісячні переговори,
які стосувалися розмов за круглим столом.
Завдяки великій допомозі представників
Католицької церкви складні підготовчі переговори закінчилися успіхом і 6 лютого
1989 р. у палаці, який через кілька років
мав стати резиденцією президента Речі
Посполитої, почалися розмови за круглим
столом, що тривали близько двох місяців.
Найсуттєвіше значення мали політичні реформи. Лех Валенса і його співпрацівники, які репрезентували найсильнішу гілку опозиції, погодилися на
запровадження посади президента ПНР,
наділеного широкими компетенціями, та
гарантування представникам ПОРП і її
союзникам 65% мандатів у майбутньому
сеймі (за інші 35% мала вестися демократична боротьба). Взамін за це влада
погодилася на легалізацію НСПС «Солідарність» та вільні вибори до майбутньої
другої палати парламенту (сенату). Для
ПОРП саме президент, якого мали обрати сейм і сенат, об’єднані в Національні
збори, мав бути найважливішим гарантом збереження комуністичних впливів
у державі. Також не приховували, що
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Засідання «круглого столу»

Круглий стіл
Насправді за круглим столом засідали лише двічі, 6 лютого й 5 квітня 1989 р., під час початку і завершення двомісячних переговорів, але саме цей стіл став політичним символом, що
викликав у одних захоплення, а в інших ненависть. Насправді політичний контракт, про який
домовилися за прямокутним столом у садибі МВС у Магдаленці, не означав ані мирної передачі
влади, як твердять деякі ентузіасти круглого столу, ані макіавеллівської змови, як уважають
його радикальні критики. Команда Ярузельського, стимульована «перестройкою» Горбачова,
а водночас стурбована наслідками погіршення суспільних настроїв, зважилася на початку
1989 р. на стрибок уперед. Опозиція і Церква за круглим столом мали узаконити операцію перенесення центру влади з Центрального комітету ПОРП до кабінету президента, яким мав стати
ген. Ярузельський. Однак ціна, яку вирішили заплатити за це опозиції – зокрема, вільні вибори
до сенату – виявилася для комуністів настільки високою, що вже за два місяці перед їхніми
очима постав привид банкрутства.

кандидатом коаліції на посаду голови держави буде ген. Ярузельський.
Кампанія перед виборами, перший
тур яких відбувся 4 червня 1989 р., стала
величезним успіхом «Солідарності». Завдяки законові про більшість, її кандидати
здобули назагал, у двох турах, 99 зі ста

місць у сенаті та всі можливі для здобуття мандати у сеймі (35%). Після виборів
виявилося, що керівництво ПОРП має
проблеми із дисципліною в лавах союзних партій (ЗСЛ і СД), частина депутатів
від яких відмовилася підтримати кандидатуру ген. Ярузельського на президента.
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Врешті-решт після численних заходів,
19 липня 1989 р. Національні збори обрали Ярузельського. Однак факт, що це
сталося за допомогою більшості лише
в один голос та що його вибори практично уможливили деякі депутати «Солідарності», значно послабив позицію генерала-президента. У тому, що Ярузельського
обрали президентом, суттєву роль відіграла підтримка США щодо його кандидатури. У Вашингтоні побоювалися, що
усунення Ярузельського може спричинитися до поразки процесу демократизації у Польщі, а це, своєю чергою, могло б
привести навіть до падіння Горбачова.
Значна частина суспільства, зокрема
та, що підтримувала «Солідарність», не
приховувала невдоволення з вибору Ярузельського. З початку 1989 р. наростало
також суспільне бродіння, пов’язане з погіршенням господарської ситуації і зростанням інфляції. Його проявом були дві
хвилі страйків, які сягнули апогею в березні й липні, а також вуличні демонстрації
радикальної молоді (найбурхливіші мали
місце в травні у Кракові). Це добре усвідомлював Валенса, якого тривалий час
гостро атакувала радикальна частина опозиції за надмірні поступки щодо комуністів. Тому, коли на початку серпня 1989 р.
президент Ярузельський довірив місію
створення нового уряду ген. Кіщакові,
керівник «Солідарності» запропонував керівництву ЗСЛ і СД укласти урядову коаліцію. Це перекреслило місію Кіщака і виразно відібрало ініціативу у керівництва
ПОРП. З огляду на дії ЗСЛ і СД, які позитивно відповіли на пропозицію Валенси,
ген. Ярузельський був змушений довірити
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місію створення уряду кандидатові, висунутому лідером «Солідарності». Ним
став багатолітній радник Валенси Тадеуш
Мазовецький. Його уряд, створений у середині вересня 1989 р., складали наполовину представники «Солідарності», а наполовину репрезентанти ЗСЛ, СД і ПОРП.
Формально остання партія не була членом
коаліції, але з огляду на роль, яку вона досі
відігравала в політичній системі (зокрема
у сфері контролю над силовими структурами), Мазовецький визнав, що її міністри
мусять бути представлені в його уряді.
Сейм 29 грудня 1989 р. вніс зміни
до конституції ПНР. Назву держави
було змінено, повернувшись до традиційної форми Польська Річ Посполита.
З конституції зник ідеологічний вступ,
а місце статті про керівну роль ПОРП (її
остаточно ліквідували в січні 1990) зайняв абзац, у якому йшлося про свободу
творення політичних партій. Усунули
також статті зі згадками про соціалізм
і планову економіку. Однак ці зміни
в контексті «осені народів», що почалася
в жовтні, швидко перестали бути достатньо радикальними в ситуації розриву
з буднями реального соціалізму. Буднями, оцінці яких у наступні роки було
присвячено багато публічних дискусій.
Захисники ПНР висували в них аргументи про ефективну відбудову країни
після воєнних знищень, про встановлення стабільних кордонів і системи
суспільної опіки, яка, зокрема, гарантувала повну зайнятість. Вказували також
на значні досягнення польської культури й науки у повоєнному півстолітті.
Своєю чергою критики нагадували про
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Фрагмент документу про нищення ділових паперів Служби безбеки

Знищення документів СБ
Широкомасштабне знищення документів з архівів комуністичних спеціальних служб почалося після створення уряду Мазовецького. Щоправда, на чолі МВС у ньому далі перебував
ген. Чеслав Кіщак, а МНО очолював ген. Флоріан Сівіцький, тобто найближчі співробітники ген.
Ярузельського. Але їхні підлеглі явно не вірили, що цей стан вдасться довго втримати. Деякі
категорії документів (наприклад, папки з оперативною інформацією на кожного священика
і єпископа) знищували за дорученням керівництва, інші – внаслідок ініціативи знизу. Папки
палили на сміттєзвалищах і перемелювали на паперових фабриках, але частину з них службовці приховали. До цієї акції долучився навіть сам генерал-президент Ярузельський. На його
доручення у грудні 1989 р. на фабриці у Констанцині-Єзьорні на туалетний папір переробили
сотні тисяч аркушів стенограм засідань Політбюро ЦК ПОРП вісімдесятих років.

негативний підсумок цього періоду для
цивілізаційного розвитку Польщі, вказували, що 1989 р. Польща була значно
біднішою за такі країни, як Греція чи
Іспанія, у яких в міжвоєнний період національний прибуток був нижчим, ніж

у Польщі. Порушували також питання
відсутності державного суверенітету,
високих суспільних і екологічних затрат форсованої індустріалізації, а також жертв різноманітних репресій щодо
осіб, які протистояли диктатурі.
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Перші успіхи і проблеми трансформації.
Лех Валенса президентом Речі Посполитої

Утворення кабінету Тадеуша Мазовецького започаткувало перехідний період між ПНР і ІІІ Річчю Посполитою,
що тривав до часу здійснення перших
вільних парламентських виборів у жовтні 1991 р. Навесні 1990 р. сейм ухвалив
пакет законів, що уможливили заміну

СБ і ГМ (міліція) Управлінням охорони
держави та Поліцією. Також ухвалили
закон, що запроваджував самоврядування на рівні громади, а у травні 1990 р.
відбулися перші демократичні вибори
самоврядування. В цей час найсуттєвішим процесом, що визначав тотожність

Перша сесія Біржі цінних паперів у Варшаві (16 квітня 1991)

Біржа
Виникнення у Польщі Біржі цінних паперів (БЦП) було одним із проявів повороту до ринкової економіки. Символічною була також перша садиба варшавської біржі, яку вмістили в будівлі Центрального комітету ПОРП. Початково сесії біржі відбувалися лише раз на тиждень і на них
нотували акції лише п’яти спілок. Під час першої сесії у квітні 1991 р. надійшло лише 112 заявок
купівлі-продажу, а загальний обіг біржі був рівноцінним близько 2 тис. $. Першого високого
виторгу варшавський паркет дочекався 1993 р., а торги закінчило помітне падіння ринку наступного року. Однак, це не злякало наступних інвесторів, що шукали зиску на біржі. Починаючи
з жовтня 1994 р. сесії відбувалися вже п’ять днів на тиждень. На початку 2012 р. на БЦП було
зареєстровано 428 товариств, сумарна капіталізація яких складала понад 240 мільярдів $.
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широка приватизація, а також виділення
комунального майна і зняття обмежень
на обіг землі, будівель і житла. Суттєвим
елементом реформ стало також створення
1991 р. Біржі цінних паперів у Варшаві.
Радикальні економічні реформи, які
лише 1990 р. принесли падіння реальних
прибутків поляків у середньому на понад
20%, супроводила поступова переорієнтація закордонної політики. Вихідним
пунктом стала перебудова стосунків
з СРСР та іншими країнами совєтського
блоку, в яких до кінця 1989 р. впали комуністичні режими. Для Польщі і всієї Європи найважливішим виявилося падіння берлінського муру в листопаді 1989 р.,
що започаткувало процес об’єднання
обох німецьких держав. Рішення про
координацію дій у справі об’єднання Німеччини ухвалила конференція міністрів
закордонних справ держав НАТО і Варшавського договору в Оттаві в лютому
1990 р. Там прийняли формулу переговорів «2+4», тобто НДР, ФРН + США, СРСР,
Великобританія, Франція. «Конференція
2+4», що розпочалася в березні 1990 р.
у Берліні, тривала п’ять турів. На одному
з них (паризькому) був присутній – під
час обговорення питання визнання Німеччиною кордону на Одері й Лужицькій
Нисі – польський міністр закордонних
справ Кшиштоф Скубішевський. Тоді
прийняли рішення про обов’язковість
укладення польсько-німецького трактату про кордон, що відбулося 14 листопада 1990 р. «Конференція 2+4» завершилася 12 вересня 1990 р. підписанням Угоди
про остаточне врегулювання питання
Німеччини. В силу цієї угоди об’єднана
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нової польської державності стала радикальна трансформація керованої централізовано економіки. Її символізував
план віце-прем’єра Лешка Бальцеровича,
основні положення якого оприлюднили
у жовтні 1989 р. Він передбачав три основні напрямки діяльності: 1) реформу
фінансів держави і здобуття бюджетної
рівноваги; 2) запровадження ринкових
механізмів; 3) зміну структури власності
економіки.
Першу зі згаданих цілей збиралися
досягнути передовсім ліквідацією автоматичних підвищень зарплат і різкою
зупинкою їхнього зростання. Крім того,
програма передбачала обмеження преференційних кредитів та скорочення різноманітних дотацій, а також ліквідацію
більшості податкових пільг. Ті з цін, які
мали залишитися під контролем уряду,
були радикально підняті (навіть на 400%).
У подальшій перспективі мала розпочатися реформа фіскальної системи й передбачалося запровадити три податки: прибутковий від юридичних осіб, від особистих
прибутків та податок на додану вартість
(VAT).
Ринкові механізми в економіці мали
запрацювати завдяки звільненню більшості цін, приведенню до реального опроцентування кредитів та запровадження
внутрішньої обмінності злотого. В подальшому збиралися досягнути зовнішньої
обмінності злотого, а також демонополізації і деконцентрації економіки, налагодження ринку цінних паперів, реформи
системи суспільного страхування і бюджетної сфери. Натомість зміну структури власності економіки мала забезпечити
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Німеччина, до складу якої увійшли території: ФРН, НДР і Західного Берліна,
здобула цілковиту суверенність і стала
членом НАТО. Паралельно з «Конференцією 2+4» обидві німецькі держави
провадили переговори про внутрішні
аспекти об’єднання. 3 жовтня 1990 р. відбулося офіційне об’єднання Німеччини
через включення НДР, поділеної на п’ять
союзних земель, до Федеративної Республіки Німеччина.
Уряд об’єднаної Німеччини висловив згоду на розміщення до кінця 1994 р.
совєтських військ на терені колишньої
НДР, але від 1990 р. їх систематично виводили, зокрема й через територію Польщі. Тим часом справа присутності контингенту совєтських військ у Польщі, що
налічував близько 60 тис. солдатів, була
порушена урядом Мазовецького щойно
восени 1990 р. Переговори з Москвою
на тему виведення її військ закінчилися

Лех Валенса під час президентської кампанії 1990 р.
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лише за понад рік, а укладена тоді угода
передбачала, що останні совєтські солдати покинуть територію Речі Посполитої
до кінця 1993 р. Перед закінченням переговорів з цього питання у Празі 1 липня
1991 р. було ліквідовано Варшавський
договір, а за два дні до того у Будапешті
підписано порозуміння про розпуск
Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ),
а водночас відкинуто пропозицію СРСР
щодо створення нової економічної організації. У серпні 1991 р., після поразки
т.зв. московського путчу, організованого групою комуністичних догматиків на
чолі з віце-президентом СРСР Геннадієм
Янаєвим, процес розпаду Совєтського
Союзу увійшов у завершальну стадію
і завершився в грудні 1991 р., коли на
руїнах комуністичної імперії постало
п’ятнадцять нових держав, чотири з яких
стали новими сусідами Польщі (Росія, Литва, Білорусь і Україна). Польща

з задоволенням сприйняла розпад СРСР,
свідченням чого був факт, що вона була
першою державою в світі, яка визнала незалежність України. У мирному перебігові цього процесу, а також у недопущенні
до поширення совєтської ядерної зброї
важливу роль відіграла співпраця президента Росії Бориса Єльцина і президента США Джорджа Буша, який – також
у результаті вдалої військової операції
з витіснення іракських військ з Кувейту
(1991) – став керівником єдиної світової
супердержави.
З ліквідацією СРСР збігся в часі кінець перехідного періоду на польській
політичній сцені, який символізувало
двовладдя Мазовецького й Ярузельського
та контрактний сейм. Прискорення політичних змін відбулося внаслідок гострого
конфлікту всередині табору «Солідарності», який вирішили – після скорочення
президентського терміну Ярузельського
– перші в історії Польщі загальні президентські вибори в грудні 1990 р. Перемогу
на них здобув Лех Валенса, який у другому турі переміг Станіслава Тимінського.
Великої поразки зазнав прем’єр Мазовецький, який зайняв лише третє місце.
Натомість перші в Польщі після Другої

світової війни вільні парламентські вибори, що завершили перехідний період
між епохою ПНР і ІІІ Річчю Посполитою, відбулися 27 жовтня 1991 р. Однак
ці вибори не виявили переможця й започаткували період політичної роздробленості, що супроводжувався погіршенням
економічної ситуації (зростання безробіття, падіння реальних прибутків).
Створений у грудні 1991 р. правий
уряд Яна Ольшевського, що спирався
на багатопартійну коаліцію, був неспроможний здобути стійку більшість у парламенті. Мало того, він швидко потрапив у конфлікт з президентом Валенсою
щодо стосунків з Росією і контролю над
армією. Та найгостріший характер мала
суперечка, пов’язана з люстрацією, яку
уряд трактував як вступ до декомунізації держави. Люстрація мала полягати
на оприлюдненні фактів співпраці з комуністичними спецслужбами публічних
осіб і змушенні їх, таким чином, піти з політики, державної адміністрації чи судочинства. Противники люстрації вважали,
що це буде форма «полювання на відьом»,
натомість прихильники дотримувалися
думки, що це одна з основних умов очищення публічного життя. Але в сеймі,
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Перші загальні президентські вибори
Коли в квітні 1990 р. Лех Валенса офіційно висунув свою кандидатуру на президента, багато
поляків побачили в цьому логічне завершення процесу докорінних перетворень, розпочатих
рік тому. Однак прем’єр Мазовецький і його соратники зустріли цю думку критично, вважаючи,
що Валенса не має достатніх компетенцій, щоб стати главою держави. Через те в таборі «Солідарності» стався гострий конфлікт, який Валенса назвав «війною вгорі». Суперечку між Валенсою і Мазовецьким вирішили через проведення президентських виборів шляхом загального
голосування. Таким чином до будованої в Польщі парламентсько-кабінетної системи запровадили посаду президента, обраного загальними виборами, що започаткувало низку нескінченних конфліктів між черговими президентами й прем’єрами.
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вибраному 1991 р., ці останні опинилися у виразній меншості. Тому в ніч з 4 на
5 червня 1992 р. сейм, на заклик президента, ухвалив пропозицію про вотум недовіри до кабінету Ольшевського, міністр
внутрішніх справ якого Мацеревич намагався попередньо виконати люстраційну
ухвалу сейму. Призначений прем’єром
лідер ПСЛ Вальдемар Павляк більше місяця намагався створити наступний уряд.
Врешті у липні 1992 р. на чолі нового кабінету стала Ганна Сухоцька з ліберального Демократичного об’єднання (УД). У її
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уряді, створеному коаліцією семи партій,
найбільше посад зайняли репрезентанти
УД і правого Християнсько-Національного об’єднання. В період існування уряду
Сухоцької Польщею прокотилися подальші хвилі страйків, організованих колективами державних підприємств, що стояли
перед загрозою банкрутства. 28 травня
1993 р. сейм прийняв поданий депутатами
«Солідарності» вотум недовіри урядові.
Президент Валенса в цій ситуації прийняв
рішення про розпуск парламенту, а дату
виборів призначили на 19 вересня 1993 р.

Курс на Захід

Попри гострі внутрішні конфлікти,
Польща послідовно продовжувала політику орієнтації на Захід, вступом до
чого стало підписання у грудні 1991 р.

Підписання конкордату
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угоди про асоціацію з Європейськими
спільнотами. Паралельно старалися розвивати регіональну співпрацю з Угорщиною, Чехією і Словаччиною, виявом

якої стало підписання 15 лютого 1991 р.
у Вишеграді декларації про співпрацю
між цими державами. Спочатку Вишеградська група була союзом, скерованим
проти імперської політики, яку провадив
СРСР, а після його ліквідації своє основне завдання вбачала у діях, скерованих
до інтеграції з Європейським Союзом.
У середині дев’яностих років Група переживала кризу, а її діяльність поступово згорталася. До цього спричинилася
позиція Чехії, прем’єр якої Вацлав Клаус
уважав, що Група сповільнить інтеграцію його країни з ЄС. Ударом по солідарності Групи стало також подання у квітні
1994 р. Польщею й Угорщиною формальних прохань про прийняття до Європейського Союзу та ізоляціоністська політика Словаччини, якою керував Владимир
Мечіар.
З проханням про прийняття Польщі до ЄС звернувся уряд Вальдемара Павляка, створений після виборів
у вересні 1993 р. Їх переможцем стали
ліві сили (посткомуністичний Союз демократичної лівиці (СЛД) і Польське
народне об’єднання (ПСЛ), які вміло

скористалися помилками кількох постсолідарних урядів й суспільним невдоволенням з обтяжливих реформ. Союз
СЛД–ПСЛ також зазнавав потрясінь від
внутрішніх конфліктів, які, однак, протягом чотирьох років не спричинилися
до його розпаду. Натомість двічі змінився прем’єр. 1 березня 1995 р. сейм відкликав Павляка, якого атакували одночасно
СЛД і Валенса. Його місце зайняв Юзеф
Олекси, якого на місці маршалка сейму
замінив діяч ПСЛ Юзеф Зих. Олекси,
звинувачений міністром внутрішніх
справ Анджеєм Мільчановським у шпигунстві на користь Росії, в січні 1996 р.
подав у відставку, однак слідство не підтвердило закидів. Новим прем’єром став
Влодзімєж Цимошевич (СЛД), а склад
його уряду підтвердив домінацію СЛД
над партнером. У листопаді 1995 р.
у другому турі президентських виборів
лідер СЛД Александр Кваснєвський незначною більшістю голосів переміг Леха
Валенсу (51,7 проти 48,3%). Це підтвердило домінування посткомуністичної
лівиці на політичній сцені, а сам Кваснєвський протягом майже десятиліття
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Конкордат між Апостольською Столицею і Польською Річчю Посполитою
Рішення уряду Ганни Сухоцької про підписання конкордату в липні 1993 р. викликало невдоволення лівих і ліберальних кіл. Вони вважали, що врегулювання положення Римо-Католицької
церкви в Польщі за допомогою угоди з Апостольською Столицею буде необґрунтованим привілеюванням і черговим проявом поширення впливів духовенства. Найбільше суперечок викликало вирішення у конкордаті трьох питань: цивільних наслідків канонічного подружжя, управління цвинтарями та дотування католицького шкільництва. Після перемоги на виборах у вересні 1993 р. СЛД
заблокував ратифікацію конкордату на кілька років, обґрунтовуючи це, між іншим, необхідністю
попереднього ухвалення нової конституції. Остаточно угода набула чинності лише 1998 р. Справа
конкордату була черговим – після повернення навчання релігії у школах (1990) і ухвалення закону
про обмеження права на переривання вагітності (1993) – актом суперечки про роль католицизму
в житті сучасної Польщі.
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був найпопулярнішим польським політиком.
Коаліція лівиці не змінила прозахідного курсу закордонної політики і продовжувала заходи у справі прийняття
Польщі до структур Північноатлантичного пакту, виявом чого стало приєднання 2 лютого 1994 р. до програми «Партнерство заради миру». Ця програма була
підготована адміністрацією нового президента США Білла Клінтона у вигляді
своєрідного перехідного етапу для держав, що бажають стати членами НАТО.
Після кількарічних вагань у цій справі,
що випливали, зокрема, зі спротиву Росії, адміністрація Клінтона врешті вирішила в середині десятиліття розпочати процес розширення НАТО на схід.

Віслава Шимборська отримує Нобелівську премію
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У травні 1997 р. опір Кремля було подолано підписанням угоди про спеціальні
стосунки між НАТО і Росією, а через два
місяці керівники держав НАТО, зібравшись у Мадриді, ухвалили рішення про
запрошення Польщі, Чехії й Угорщини
до переговорів про вступ.
Коаліція СЛД–ПСЛ не зважилася відмінити вже запроваджених вільноринкових реформ, натомість відмовилася форсувати подальші модернізаційні зміни,
які мали дорого коштувати суспільству.
Вона також значно обмежила процес
приватизації і припинила роботи над
розбудовою місцевого самоврядування.
Лівим урядам, натомість, сприяла господарська кон’юнктура – 1995 р. зафіксовано рекордне семивідсоткове зростання
прибутку на душу населення, відбулося
також помітне зниження безробіття.
Національні збори 2 квітня 1997 р.
голосами СЛД, ПСЛ та опозиційних Унії
«Двічі не трапляється й не трапиться нічого. Через те ми народилися невправні,
а помремо недосвідчені», – це слова одного з найвідоміших віршів Віслави Шимборської, яка 1996 р. отримала Нобелівську
премію з літератури. З огляду на засилля
літературної сірятини, її творчість була одним із найсвітліших пунктів на мапі польської культури, яка хоча й позбулася після
падіння комуністичної влади цензорського
кляпа, але відчула також радикальне обмеження державного меценатства. Особливо
болісно відчули це люди кіно й культури.
Найбільшою проблемою для письменників стало, натомість, падіння читацького
попиту. Дослідження, проведені 2011 р.,
з’ясували, що 56% поляків не прочитали за
минулий рік жодної книжки.

який висловився за це перевагою вісімдесяти проти дев’ятнадцяти голосів (потрібна більшість становила 2/3 голосів)
30 квітня 1998 р. Голосування попередила
багатомісячна кампанія полонійних середовищ у США, яка сприяла подоланню
застережень з боку частини впливових
американських політичних кіл, які боялися роздратувати Москву або ж – у випадку
деяких республіканських кіл – не бажали
підтримувати ініціативу, започатковану демократичною адміністрацією Білла
Клінтона. В організації цього виняткового польського лобі поважну роль відіграли Ян Новак-Єзьоранський і Збігнев
Бжезінський, яких підтримав посол РП
у Вашингтоні Єжи Козмінський.
Міністр закордонних справ Броніслав
Ґеремек 12 березня 1999 р. в Індепенденс
штату Міссурі передав до рук державного
секретаря США Мадлен Олбрайт документи про ратифікацію членства Польщі
в НАТО. Значно складнішими виявилися
переговори, що розпочалися в листопаді
1998 р., пов’язані з вступом Польщі до
складу ЄС. Уряд Бузека заявляв, що Польща досягне повної готовності до членства
1 січня 2003 р., але спротив більшості держав ЄС, – пов’язаний, зокрема, з побоюваннями напливу дешевої робочої сили
та величезними коштами, потрібними
для модернізації польського сільського
господарства – спричинився до того, що
до кінця існування цього уряду Брюссель
не вдалося схилити визначити точну дату
вступу до Союзу Польщі й інших держав
Центрально-Східної Європи.
Уряд коаліції АВС–УВ здійснив чотири великі суспільні реформи. 1 січня
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свободи (УВ як продовження УД) й лівої
Унії праці ухвалили проект нової конституції. Кампанія перед референдумом, що
мав затвердити основний закон, стала
тестом популярності для створеної у червні 1996 р. правої Виборчої акції «Солідарність» (АВС), яка закликала відкинути
конституцію. На референдумі 25 травня
1997 р. за конституцію висловилося 52,71%
його учасників. Але велика кількість противників конституції була сигналом про
зростання популярності правих, які, зосередившись у АВС, виграли парламентські
вибори 21 вересня 1997 р., здобувши 33%
голосів. На другому місці був СЛД, якого
підтримали 27% виборців, а в сеймі опинилися також представники Унії свободи,
Польського народного об’єднання й правого Руху відбудови Польщі.
Прем’єром коаліційного уряду блоку АВС–УВ 17 вересня 1997 р. став Єжи
Бузек, який належав до кола найближчих
радників лідера АВС і НСПС «Солідарність» Мар’яна Кшаклевського. Останній
обмежився посадою голови парламентського клубу АВС, але насправді був
фактичним керівником правлячого табору. Кабінет Бузека довів до кінця процес
вступу Польщі до НАТО. В грудні 1997 р.
у Брюсселі було підписано т.зв. акцесійний
протокол, що передбачав вступ трьох держав Центральної Європи до НАТО. Далі
розпочався етап ратифікації цього протоколу парламентами всіх країн-членів, що
тривав протягом усього 1998 р. Його започаткували канадський і данський парламенти, а закінчив у грудні 1998 р. голландський сенат. Однак вирішальне значення
у цьому процесі мала згода сенату США,

охорони здоров’я, нагляд над якою здійснювали каси хворих. Удосконаленню
системи суспільних забезпечень мала,
своєю чергою, слугувати пенсійна реформа, основою якої стало доповнення
діяльності реформованого державного
Закладу суспільних забезпечень приватними пенсійними фондами, які, однак,
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1999 р. вступила в дію реформа адміністративного поділу країни. Замість 49 воєводств створили шістнадцять. Водночас
повернулися до триступеневого адміністративного поділу Польщі (ліквідованого 1975) на воєводства, повіти й ґміни
(громади). У січні 1999 р. увійшла в силу
також нова організація публічної служби

Фрагмент з фільму «Борг» Кшиштофа Краузе

Заангажоване кіно
Як слід діяти щодо безжалісного гангстера, який починає перетворювати наше життя на
пекло, домагаючись повернення неіснуючого боргу? Перед цією дилемою стали герої фільму
Кшиштофа Краузе, прототипами яких стали двоє молодих бізнесменів, які 1994 р. вбили бандита, який їх переслідував, і його помічника. «Борг» не був точною екранізацією справжніх подій,
але допоміг обом убивцям, засудженим на 25 років ув’язнення, раніше вийти на волю. Питання, чи в цій справі перемогла справедливість, залишається відкритим. Не підлягає, натомість,
сумнівові, що фільм нещадно оголив безпорадність поліції і решти державного апарату щодо
хвилі злочинності, яка прокотилася Польщею в першій декаді ІІІ Речі Посполитої. Також фільм
заслужено ввів до грона найкращих польських акторів Анджея Хиру.
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Анджей Вайда під час зйомок фільму «Катинь»

У березні 2000 р. Анджей Вайда отримав з рук Джейн Фонди почесного «Оскара» за сукупність творчих досягнень. Кандидатуру Вайди висунув Стівен Спілберг, відзначаючи його
художні досягнення – від першого фільму «Покоління» (1954) до фільму «Корчак» (1990) – «одного з найповажніших європейських фільмів про голокост». На «Оскар» номінували також два
інші фільми Вайди: «Панни з Вілька» та «Катинь». Останній фільм висвітлює драму понад 20 тис.
польських офіцерів, убитих совєтською владою 1940 р. До самого кінця ПНР у цьому злочині
звинувачували гітлерівців, а катинська брехня стала одним із найважливіших символів брехливості комуністичних властей. Щойно 1990 р. Михайло Горбачов визнав, що відповідальність
за катинський злочин лежить на СРСР.

мали державні гарантії. Останньою,
з 1 вересня 1999 р., була здійснена реформа освіти, найважливішим елементом
якої було запровадження 6-річної початкової школи й 3-річної гімназії.
Далекий від досконалості спосіб підготовки реформ і зниження темпів економічного розвитку країни, пов’язані
з господарською кризою в Росії 1998 р. (її
наслідком було падіння темпу зростання

ВВП й посилення безробіття), спричинилися до втрати суспільної підтримки
правлячої коаліції АВС–УВ. Падіння популярності стало каталізатором, що прискорив розпад коаліції, кінець якої стався у червні 2000 р., коли з уряду вийшли
міністри, які представляли УВ на чолі
з віце-прем’єром Лешком Бальцеровичем. Від цього моменту уряд Бузека діяв
як кабінет меншості АВС.
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4

Вибоїста дорога до членства в Європейському Союзі

У жовтні 2000 р. треті загальні президентські вибори виграв уже в першому
турі Александр Кваснєвський (53,9%),
випередивши одинадцятьох інших кандидатів, в тому Анджея Олеховського (17,3%) та Мар’яна Кшаклевського
(15,57%). Слабкий результат Кшаклевського поглибив внутрішню кризу АВС,
а наступні афери за участю політиків
цього табору викликали різке падіння
популярності уряду Бузека. Парламентські вибори, що відбулися на тлі атаки ісламських терористів на Сполучені
Штати, виграв 23 вересня союз СЛД–УП,
який здобув 41% голосів. Поза сеймом
опинилися як АВС, так і УВ, а їхнє місце зайняли Право і справедливість (ПіС)
братів Леха і Ярослава Качинських (9,5%)
та створена Анджеєм Олеховським за
підтримки вихідців із УВ (Дональд Туск)
і АВС (Мацей Плажинський) Громадянська платформа (ПО, 12,68%). Уперше до
парламенту потрапили також численні
представники популістських угруповань як лівого відтінку («Самооборона»
Анджея Леппера), так і правого (Ліга
польських родин Романа Ґєртиха). На
чолі нового уряду, головним завданням
якого стало завершення переговорів,
пов’язаних із членством Польщі в ЄС,
став Лешек Міллер. Це вдалося в грудні
2002 р., під час зустрічі керівників держав
ЄС у Копенгагені, де остаточно вирішили найсуттєвіші спірні проблеми щодо
польського сільського господарства
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й ступеня відкритості ринків праці держав ЄС для польських громадян.
СЛД–УП, не маючи в сеймі більшості, вирішили повторити коаліцію з ПСЛ.
Але цим разом союз із «народовцями»
протримався ледве кільканадцять місяців. У лютому 2003 р. Міллер, незадоволений відсутністю підтримки послами
ПСЛ урядових проектів законів у сеймі,
усунув з кабінету міністрів цієї партії. Від
цього моменту уряд Міллера формально
представляв меншість, але фактично вигравав усі важливі голосування у сеймі
завдяки підтримці послів, що покинули
свої фракції, та «Самооборони». У жовтні 2002 р. відбулися вибори до самоврядування, в котрих уперше вибирали
безпосередньо президентів міст і бурмистрів. Символом наростання негативних
явищ у публічному житті стала т.зв. афера Льва Ривіна, розкрита в грудні 2002 р.
Відомий кіновиробник від імені групи
впливових політиків вимагав у видавця
«Виборчої газети» („Gazety Wyborczej”),
яка тоді була найбільшою польською газетою, величезного хабара взамін за корисний для нього текст закону про радіомовлення і телебачення. Афера показала
громадськості ігнорування основних засад правової держави й високий рівень
корупції в урядовому таборі. Вона спричинилася до падіння суспільної підтримки урядові СЛД й розвитку політичних
угруповань, які декларували радикальну перебудову моделі публічного життя
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Роман Клюска як власник фірми «Оптімус»

Бізнес і чиновники
Роман Клюска був одним із тих польських підприємців, які в дев’яності роки здобули помітний успіх. Створена ним фірма «Оптімус» протягом кількох років перетворилася на найбільшого
в Польщі виробника комп’ютерів. Проблеми почалися після запровадження абсурдних законів,
за якими вигіднішим став імпорт комп’ютерів, аніж їх виробництво в Польщі. У липні 2002 р.
Клюску заарештували й звинуватили у спробі виманити податок ПДВ. Водночас родині бізнесмена анонімно запропонували «вирішити» справу взамін за відповідну оплату. Врешті Клюска
вийшов на волю, не даючи хабара, але заплативши рекордно високу заставу в розмірі 8 млн.
злотих, які вмістили на безвідсотковий рахунок. 2003 р. визнали, що бізнесмен не порушував
закон, а суд великодушно присудив йому 5 тис. злотих відшкодування. Клюсці пощастило, що
його справою зацікавилися ЗМІ. На відміну від багатьох інших підприємців, знищених анонімними податковими чиновниками й прокурорами, йому вдалося не лише виправдатися від
звинувачень, а й стати символом державного рекету. Чиновники й прокурори, причетні до цієї
справи, залишилися анонімними.

й безкомпромісну боротьбу з корупцією
(ПО, ПіС).
16 квітня 2003 р. представники
Польщі підписали в Афінах акцесійний
трактат з ЄС. Підписання трактату не

означало, однак, вступу Польщі й дев’яти інших країн до ЄС. У більшості з них
мали відбутися референдуми, громадяни мали висловитися щодо членства
в Союзі. Поляки схвалили цей крок на
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референдумі, що відбувся 7–8 червня
2003 р. Вступ до ЄС схвалили понад 77%,
у голосуванні взяли участь близько 59%
громадян. Польща стала членом Союзу
в травні 2004 р., що завершило процес
зближення країни до західних військових і політичних структур. Вступ до Союзу співпав у часі з відставкою Міллера, позиція якого похитнулася у зв’язку

5

з вибухом нових афер за участю політиків СЛД та розколу в цій партії. Новим
прем’єром у травні 2004 р. став Марек
Белька, уряд якого мав підтримку президента й розрізненої сеймової лівиці.
Уряди Міллера й Бельки збільшили темпи економічного зростання, натомість не
змогли впоратися з обмеженням швидкого зростання безробіття.

Сучасні дилеми Польщі і поляків

У січні 2003 р. прем’єр Міллер підписав т.зв. лист восьми, засвідчений також
керівниками Великої Британії, Португалії, Італії, Іспанії, Данії, Угорщини й Чехії, в якому висловлювалася підтримка цих держав американській політиці
щодо Іраку, звинуваченого в підтримці
ісламського тероризму й набутті зброї

Єжи Ґєдройць
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масового ураження. Підписання цього
листа викликало велике невдоволення
у Берліні й Парижі, та попри це президент Кваснєвський заявив, що Польща
не лише надасть політичну підтримку
американській інтервенції в Іраку, а й вишле туди своїх військових. Це випливало з послідовного проамериканського

курсу, який Польща прийняла після
вступу до НАТО.
Після повалення навесні 2003 р. військами коаліції більше двадцяти країн
(основну силу в ній становили американські й британські війська) режиму
Саддама Хусейна в Іраку, цю країну поділили на окупаційні зони: американську,
британську та польську, яка охоплювала
центрально-південну частину країни.
Саме в цьому регіоні, що спочатку становив близько чверті території Іраку,
з вересня 2003 р. за порядком стежила
багатонаціональна дивізія, в якій, крім
2,4 тис. польських солдатів, служили також вояки з понад двадцяти інших країн (головно українці й іспанці). Рішення
про участь Польщі в іракській операції
з плином часу і внаслідок щораз помітнішої поразки американської окупаційної

політики в цій країні, викликало негативні оцінки все більшої кількості громадян. Участь Польщі в Іраку викликала
погіршення польсько-німецьких стосунків. Про те, наскільки крихким, попри
спільне членство в ЄС і НАТО, є польсько-німецьке партнерство, Варшава переконалася 8 вересня 2005 р., коли в Берліні канцлер Герхард Шредер і президент
Росії Володимир Путін підписали угоду
про будівництво по дну Балтики газопроводу між двома країнами. Ця угода,
яку частина польської преси охрестила
«економічним пактом Ріббентроп–Молотов», стала результатом багаторічних
зусиль з боку Кремля, який прагнув створити ситуацію, за якої країни Західної
Європи отримували б транспортований
з Росії газ, оминаючи країни колишнього
СРСР і його сателітів. З огляду на глибоку
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Єжи Ґєдройць і «Культура»
Єжи Ґєдройць (1906–2000) заснував 1947 р. i до смерті був редактором місячника «Культура», що виходив у Парижі. Разом із Юліаном Мєрошевським він сформулював ідею, що важливою умовою повернення й утримання Польщею суверенності є примирення народів, що заселяли територію давньої Речі Посполитої і їхня спільна боротьба проти російського імперіалізму.
Польським внеском у справу примирення народів повинна бути підтримка незалежницьких
дій Білорусі, України й надбалтійських країн, а також добровільна відмова від давніх східних
земель ІІ Речі Посполитої. Спочатку ідеї Ґєдройця наштовхнулися на гостру критику більшості
польської політичної еміграції й викликали слабкий відгук у країні. Цей спротив не випливав
з переконання, що Польща мусить боротися за повернення територій, втрачених після 1939 р.,
а з думки, що умовою визнання такої радикальної територіальної зміни мусить бути добровільне й висловлене в умовах цілковитої суверенності рішення польського народу. Раніше ніхто не
повинен присвоювати собі право висловлювати зобов’язання й декларації від імені народу. Однак в міру стабілізації повоєнного міжнародного ладу, особливо з середини шістдесятих років,
підтримка ідей, висловлених «Культурою» почала зростати. Вони знайшли зрозуміння також
у частини українських, білоруських і литовських еміграційних кіл. Для поширення концепції солідарної співпраці народів давньої Речі Посполитої вирішальне значення мала демократична
опозиція другої половини сімдесятих і вісімдесятих років, більшість угруповань якої схвалила
думку Ґєдройця і в межах другого видавничого обігу (самвидаву) поширила її серед широких
кіл суспільства.
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Демонстрація під редакцією тижневика «Жечпосполіта» („Rzeczpospolita”) на захист звільненого з нього Броніслава
Вільдштайна; Варшава, 4 лютого 2005 р.

«Список Вільдштайна»
Оприлюднення журналістом „Rzeczpospolitej” Броніславом Вільдштайном списку зі 160 тис.
прізвищ з шифрами Інституту національної пам’яті (що зберігав документи комуністичних
спеціальних служб) поділило поляків. Одні були переконані, що це давно очікуваний перелік
агентів комуністичної безпеки, хоча співробітники ІНП постійно повторювали, що їх не можна
так трактувати, а в самому списку найбільше кадрових функціонерів безпеки. Для інших список
був коронним доказом «люстраційного божевілля» й «полювання на відьом», зокрема тому,
що в ньому, крім кадрових функціонерів СБ і «таємних співробітників», опинилися й особи, за
якими стежила СБ. Також вони не брали до уваги, що ім’я та прізвище й шифр нічого не доводять. У цьому переконалися близько 90% з кількадесяти тисяч осіб, які – після блискавичного
ухвалення з цією метою сеймом доповненого закону про ІНП – подали до Інституту відповідну
заяву, щоб далі довідатися, що, попри збіг імені й прізвища, у «списку Вільдштайна» фігурують
не вони.

залежність цих останніх країн від поставок російського газу, це дозволило б
Москві вільно використовувати проти
них економічний тиск без необхідності
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обмежувати поставки для Західної Європи. У поєднанні з наростанням у Росії,
якою з 2000 р. керував Володимир Путін, авторитарних тенденцій та іншими

один з найважливіших осередків влади контролювали політики посткомуністичного табору, як президентський
палац, так і парламент опинилися під
контролем людей, що вийшли з постсолідарного табору. Подвійна перемога ПіС,
однак, призвела до того, що керівники
цієї партії, брати Ярослав і Лех Качинські не змогли досягнути порозуміння
з ПО, що програла, в результаті чого
ця остання партія опинилася – разом із
СЛД і ПСЛ – у все виразнішій опозиції
щодо нового правлячого табору, котрий
ПіС врешті збудувало, спираючись на
створювану протягом багатьох місяців
нестабільну коаліцію з «Самообороною»
і ЛПР. Нова коаліція схвалила гасло ПіС
будівництва IV Речі Посполитої, та з огляду на брак спільної візії на це й відсутності парламентської більшості, необхідної для зміни конституції, в цьому було
більше політичного маркетингу, аніж реальних можливостей.
Два наступні уряди, створені ПіС:
меншості Казимира Марцинкевича
й більшості (після укладення в травні
2006 коаліції з ЛПР і «Самообороною»)
Ярослава Качинського не принесли
жодних поважних конституційних реформ. Попри сприятливу господарську
кон’юнктуру, зростаючі суперечності
всередині коаліції спричинилися влітку
2007 р. до її розпаду, а далі викликали
дочасні парламентські вибори 21 жовтня. ПіС, яку ПО та частина ЗМІ звинуватили у схильності до авторитарних форм
здійснення влади і значному погіршенні стосунків з Росією та Європейським
Союзом (у т.ч. особливо з Німеччиною),
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помітними кроками, скерованими на відбудову впливів Кремля на терені колишньої імперії Совєтського Союзу, це було
реальним викликом для закордонної політики Речі Посполитої.
Неприязнь путінської Росії до Польщі
досягла апогею після втручання Варшави
в мирне вирішення т.зв. Помаранчевої революції, яка потрясла Україну на переломі листопада й грудня 2004 р. Президент
Кваснєвський разом із головою дипломатії ЄС Хав’єром Соланою відіграв суттєву роль у поступовому дипломатичному
вирішенні конфлікту. Перемога Помаранчевої революції загальмувала процес
відходу України від Заходу. Помаранчева
революція викликала також зближення
українців і поляків та подолання багатьох
стереотипів з обох сторін. Але наслідком
цього успіху став гнів Кремля, який звинуватив Євросоюз, а особливо Польщу,
у втручанні у внутрішні справи України.
Події на Україні спричинилися до замороження польсько-російських стосунків
на кілька наступних років. Фатальними
були також польсько-білоруські стосунки, вирішальний вплив на які мало
переслідування польської національної
меншини авторитарним режимом Олександра Лукашенка.
Майже одночасні парламентські
й президентські вибори восени 2005 р.
принесли перемогу ПіС (27%) і його кандидатові Лехові Качинському, котрий
з невеликою перевагою голосів здолав
лідера ПО Дональда Туска. В результаті
цих виборів на польській політичній сцені відбулася найглибша зміна від 1993 р.
Після дванадцяти років, коли принаймні

ПО, якому для здобуття безумовної більшості забракло 22 депутатські мандати,
пішло на укладення коаліції з ПСЛ. На
чолі нового уряду став лідер ПО Дональд
Туск.
До найважливіших завдань, що стояли перед урядом ПО–ПСЛ, відносилися:
приготування до організації чемпіонату
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програло вибори, поступившись Громадянській платформі, яку підтримав 41%
виборців. ПіС, здобувши 32% голосів –
тобто більше, ніж два роки тому, коли
воно виграло вибори – стало головною
силою опозиції, у якій опинився також
СЛД – з найгіршим результатом від моменту створення. Натомість керівництво

Президенти України і Польщі Віктор Ющенко і Лех Качинський під час урочистостей у Павлокомі, 13 травня 2006 р.

Гута Пеняцька під Львовом і Павлокома біля Перемишля – це села-символи. У першому
в лютому 1944 р. українці з УПА й частин СС, керованих німцями, вбили близько 1 тис. поляків. У другому вояки Армії Крайової вбили в березні 1945 р. від 150 до 360 українців. Нині
важко усвідомити розмір ненависті, яка призвела до таких огидних подій, але про них не можна
забувати. Беручи участь в урочистостях як у Павлокомі (2006), так і в Гуті Пеняцькій (2009), президенти Лех Качинський і Віктор Ющенко наткнулися на критику з боку частини своїх земляків.
Висловлювався закид, що ці офіційні акти примирення намагаються – услід за українською
історіографією – фальшиво зрівняти провини й злочини обох сторін і провести паралелі між
АК й УПА. Слухаючи подібні звинувачення, слід пам’ятати, що польсько-українське примирення є процесом, який щойно починається, і його не можна штучно прискорити. Попри дискусії і пам’ять про болісне минуле важливим чинником у цьому процесі є польсько-українська
співпраця у різних сферах, найважливішим прикладом якої була спільна організація матчів
чемпіонату Європи з футболу «Євро 2012».
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Європи «Євро 2012», господарем яких
мала бути Польща спільно з Україною,
та ефективна співпраця з президентом
Лехом Качинським. У цьому останньому
питанні особливе значення мало доведення до кінця процесу ратифікації трактату про реформу ЄС, який представники
Польщі підписали разом із керівниками
інших держав ЄС 13 грудня 2007 р. у Лісабоні. Для майбутнього польської економіки, яка в перші роки після вступу до
ЄС швидко розвивалася, суттєвою проблемою, що ділила різні політичні сили,
став вибір дати запровадження євро.
Після входження Польщі у грудні 2007 р.
до Шенгенської зони, вступ до Євросоюзу залишився останнім кроком, який
наша країна могла зробити на шляху до
цілковитої інтеграції в рамках Європейського Союзу. Однак після початку економічної кризи 2008 р., з якою Польща

справлялася найкраще в ЄС, як єдиний
член, що уникнув рецесії, кількість прихильників вступу до загрузлої в кризі
зони євро почала зменшуватися.
Російсько-грузинський
конфлікт,
що розпочався у серпні 2008 р., а далі
перерва Росією на початку 2009 р. на
кільканадцять днів постачання газу до
Європи, що, своєю чергою, було результатом російсько-української суперечки,
довели до того, що Кремль не зрікається
з прагнення відновити контроль над усією територією колишнього СРСР. Водночас виявилося, що Польща – головно
через протидію Німеччини і Франції – не
в змозі домогтися відкриття перед Україною і Грузією перспективи членства
у НАТО, що дало б обом країнам суттєву гарантію збереження суверенності.
Та й сама Польща, попри членство в ЄС
і НАТО, досі не домоглася безпеки для
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Відкриття «Євро 2012»
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Діти на дитячому майданчику

себе у сфері постачання енергоресурсів,
а особливо газу. І хоча наступні центро-праві уряди, починаючи з 2005 р.,
уживали заходів для більшого унезалежнення Польщі від постачань російського
газу, однак, дотеперішній баланс цих зусиль важко визнати задовільним. Щойно
2014 р. Польща відкриє будований у Свиноуйсті газопорт, тривають також роботи із включення до західноєвропейської
системи газопроводів. Не вдалося, натомість, запобігти, завершеному 2012 р.,
будівництву на дні Балтики північного
газопроводу (Nordstream), який уможливлює Росії постачання газу до Західної
Європи, оминаючи держави, розташовані на схід від Німеччини.
Шанси переконати інші держави Європейського Союзу щодо польської точки зору на східну політику послаблювала
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суперечка між президентом Качинським
і прем’єром Туском про сферу компетенцій обох політиків у керівництві закордонною політикою Польщі. Конфлікт між
главою держави і шефом уряду, за яким
приховувалася конкуренція між ПіС та
ПО, ще раз виявила недосконалість ладу
Речі Посполитої, визначеного конституцією 1997 р. Драматичне вирішення цього
конфлікту трапилося внаслідок катастрофи під Смоленськом президентського
літака, що летів на ювілейні урочистості
в Катині, 10 квітня 2010 р. У ній загинув
президент Лех Качинський разом із дружиною Марією, та 94 інші особи, в тому
числі політики всіх політичних угруповань, представлених у сеймі. Дочасні
президентські вибори, що відбулися під
знаком смоленської трагедії та великої
повені, що трапилася в Польщі навесні

2010 р., проходили в гострій боротьбі між
братом загиблого президента Ярославом
Качинським і кандидатом ПО маршалком сейму Броніславом Коморовським,
який, відповідно до конституції, тимчасово виконував обов’язки глави держави.
У другому турі виборів 4 липня 2010 р.
Коморовський переміг Качинського і став
четвертим президентом РП, обраним на
загальних виборах. У той же час це означало перебрання усієї повноти виконавчої
влади в Польщі політиками ПО. Підтвердженням домінації ПО на польській політичній сцені стали парламентські вибори
у жовтні 2011 р., в яких ПО, здобувши 39%
голосів, явно перемогла головну опозиційну партію ПіС (29%), натомість Дональд
Туск залишився на посаді прем’єра, продовжуючи виборчу коаліцію з ПСЛ.
Попри все гострішу політичну риторику, суттєвий вплив на яку мала
дискусія щодо оцінки ставлення влади Речі Посполитої до Росії після смоленської катастрофи, в середині 2012 р.
Польща – особливо на фоні охопленої

господарчою кризою більшості Європи
– залишалася найстабільнішою державою у цій частині континенту. Протягом
більше двадцяти років від падіння комуністичного режиму Польща здійснила
великий цивілізаційний стрибок. 2011 р.
її господарство займало 22 місце у світі
і восьме серед країн ЄС. Значно, майже
на десять років, збільшилася середня
тривалість життя. Відсоток студентської
молоді зріс у чотири рази, також багаторазово зросла кількість поляків, які
проводять відпустку за кордоном. Однак, попри кількаразове зростання ВВП
per capita (на душу населення) у цей період (за оцінкою Міжнародного валютного фонду до 20 тис. $ у 2011), підрахований таким чином рівень заможності
Польщі давав їй лише 44 місце у світі.
Україна з сумою 7,2 тис. $ займала в переліку МВФ 102 позицію. Натомість рівень майнового розшарування у Польщі
надалі є вищим від середнього в країнах
ЄС, а в різних частинах країни (зокрема
на сході) локалізуються великі терени,
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Старіюче суспільство
У часи ІІ Речі Посполитої, між 1921 і 1939 рр., кількість її громадян зросла з 27 до близько
35 млн., тобто майже на 30%. Натомість після закінчення першого двадцятиліття ІІІ Речі Посполитої кількість її громадян змінилася незначно, налічуючи близько 38 млн. Насправді ж, унаслідок масової трудової еміграції, яку нині оцінюють у 2 млн., нас над Віслою є менше, ніж 1989 р.
За прогнозами після 2015 р. у Польщі щороку бракуватиме по 200 тис. громадян. У результаті,
якщо наступні польські уряди продовжуватимуть дотеперішню, de facto антинаталістичну політику, у 2035 р. кількість поляків зменшиться до 35 млн. Це супроводжуватимуть негативні
зміни у віковій структурі суспільства. До 2035 р. кількість поляків у т.зв. продуктивному віці
(18–65 років) зменшиться з нинішніх 24 млн. до 20 млн., у той час як група найстарших (понад
65 років) зросте з 6 до близько 10 млн. А це означатиме, що на двох (потенційно) працюючих
припадатиме один пенсіонер. Через це уряд Дональда Туска 2012 р. ухвалив рішення про значне
продовження пенсійного віку, що викликало хвилю суспільного невдоволення. Пенсійний вік
чоловіків поступово має продовжитися з 65 до 67 років, натомість жінок з 60 до 67 років.
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охоплені високим безробіттям і злиднями. Поважною проблемою, що обмежує
розвиток Польщі, залишається також
низький рівень комунікаційної й енергетичної інфраструктури, а також охорона здоров’я, що перебуває у хронічній

кризі. Однак найповажнішою проблемою в далекосяжній перспективі може
виявитися демографічна яма, викликана
різким спадом натурального приросту,
що зберігається протягом усього періоду існування ІІІ Речі Посполитої.

Розділ 10. Про що слід розмовляти
• Народна Польща не була суверенною державою. Донині не закінчилася суперечка про цезури Народної
Польщі і період існування комуністичної влади. І якщо всі погоджуються, що початки комуністичної влади
ми можемо датувати 22 липня 1944 р. – так, як визначали її самі комуністи, то щодо кінцевої межі тривають
безкінечні політичні суперечки. Одні вважають кінцем комунізму частково вільні вибори 4 червня 1989 р.,
інші повернення назви Польська Річ Посполита. Є й такі, які вказують на перші загальні президентські
вибори 1990 р. або на перші вільні парламентські вибори 1991 р. Врешті, є й такі, які вважають, що кінець
комунізму означало лише виведення з Польщі останніх підрозділів совєтської армії 1993 р. Чи є подібні
суперечки? Чи відомо, яку дату можна вважати кінцем комунізму і совєтської присутності в Україні?
• Після 1991 р. ялтинсько-потсдамська система стала історією. Наступним спільним випробуванням наших
народів став вихід з комунізму. Напевно треба розмовляти про польський і український шляхи від комунізму до повної демократії і суверенності. Польща як перша держава на світі визнала незалежність України
1991 р., а польське суспільство симпатизувало змінам в Україні в добу Помаранчевої революції.
• Незвичайною постаттю польської повоєнної еміграції у Франції був Єжи Ґєдройць (1906–2000), засновник
і редактор місячника «Культура», що видавався в Парижі. Протягом років він послідовно обстоював думку,
що суттєвою умовою повернення і збереження Польщею суверенності є примирення з народами, які
заселяють територію давньої Речі Посполитої. На сторінці: http://www.culture.pl/baza-literatura-pelna-tresc/-/
eo_event_asset_publisher/eAN5/content/ukraina-w-zyciu-jerzego-giedroycia-i-na-lamach-paryskiej-kultury
міститься інформація про Ґєдройця і його зв’язки з Україною.
• Врешті, варто розмовляти про нормалізацію стосунків між нашими народами і про щоденні польсько-українські контакти. У статті Українці в Польщі, вміщеній у польській Вікіпедії, читаємо: «Під час національного
загального перепису населення 2002 р. українську мову задекларувало 27 172 громадян Польської Речі
Посполитої, найбільше громадян, що декларували українську мову, жило у Вармінсько-Мазурському
воєводстві – 11 881. У 106 школах як рідну її вивчало 2007 учнів. Українці переважно є віруючими двох
Церков: Католицької церкви візантійсько-українського обряду й Польської автокефальної православної
церкви». На сторінці Центральної екзаменаційної комісії, яка здійснює всі перевірки й державні екзамени
в польських школах, можна знайти екзаменаційні аркуші з української мови, що застосовуються під час
випускного екзамену в Польщі, наприклад, випускний аркуш з української мови для розширеного рівня,
використаний під час екзамену 2015 р.: http://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/
Arkusze_egzaminacyjne/2015/formula_od_2015/MOU-P1_1P-152.pdf; http://www.cke.edu.pl/images/_
EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Arkusze_egzaminacyjne/2015/formula_od_2015/MOU-R1_1P-152.pdf.
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