
низме избирательного выбора. Необходимо учитывать и тот факт, что на 
избирательный участок приходят люди, которым свойственно допускать 
ошибки и просчеты, даже если они хорошо информированы и подготовлены 
к выборам. Кроме того, граждане не всегда представляют образ идеального 
политика, так как подлинные ценности часто не осознаются и носят ирра
циональный характер. Поэтому избираемая кандидатура может не соответ
ствовать реальным требованиям, предъявляемым к политику, в то время 
как психология человека такова, что в случае расхождения рациональных и 
иррациональных предпочтений граждане руководствуются эмоциями. Тем 
не менее если гражданин обладает точными представлениями об идеаль
ном политике, он может совершить если не рациональный, то эмоциональ
но приемлемый выбор кандидата.

Таким образом, рациональный выбор требует тщательного анализа про
граммы кандидата и сравнения ее с системой ценностей и предпочтений 
избирателя. В условиях нестабильных обществ избиратели преимущест
венно голосуют иррационально, либо вообще не принимают участия в вы
борах. Все это является следствием низкого статуса демократических ин
ститутов в целом и невысокого уровня электоральной культуры в частности.
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М.Э.ЧАСНОУСКІ

ВЕЙМАРСКІ ТРОХВУГОЛЬНІК:
ЭВАЛЮЦЫЯ ФАРМАТУ, РОЛІ I РАУНАБАКОВАСЦІ

Пачатак рэгулярных кансультацый палггыкау Германн, Польшчы і Фран
цы!, якія прышлі на змену канфрантацыі пасляваеннага перыяду, адносіцца 
да 1991 г. Тады у Веймары сабраліся міністры замежных спрау Польшчы (К. 
Скубішэускі), ФРГ (Х.-Дз. Геншэр) і Францыі (Р. Дзюма), адсюль і назва 
Веймарскі трохвугольнік . 3 таго часу кіраунікі мінютэрствау замежных 

спрау (МЗС) збіраліся рэгулярна. У прыватнасці, важная сустрэча адбылася 
у лістападзе 1997 г. у Франкфурце-на-Одэры. Як і раней, трохвугольнік не 
меу пастаяннага сакратарыята, але у адпаведнасці з франкфурцкім пагад- 
неннем у знешнепалп'ычных ведамствах краін-удзельніц былі уведзены па- 
сады веймарскіх карэспандэнтау. Падтрыманы прынцып штогадовых суст- 
рэч міністрау замежных спрау і міністрау абароны, якія носяць характар паг- 
лыбленых, галоуным чынам нефармальных кансультацый, таму толькі 
зрэдку заканчваюцца прыняццем сумесных дакументау.

Веймарскі трохвугольнік -  фарміраванне нераунабаковае. Яго утвара- 
юць Германія і Францыя, што працяглы час імкнуцца падтрымліваць узае- 
маразуменне. Вынікам гэтага стала усталяванне узорнага для Еуропы суп- 
рацоуніцтва. Кантакты паміж Бонам і Парыжам ужо не абмяжоуваюцца су-
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стрэчамі кіраунікоу, справа дайшла да рэгулярных кансультацый паміж ура- 
давымі кабінетамі абедзвюх дзяржау. Польшча -  партнёр не толькі новы, 
але і значна слабейшы палітычна і эканамічна, нягледзячы на спрыяльныя 
геаграфічныя і дэмаграфічныя умовы. Разам з тым шмат якія фактары гаво- 
рыць за тое, што пазіцыя Полыичы у Eypone будзе расці1.

На думку ініцыятара Веймарскага трохвугольніка Х.-Дз. Геншэра, сустрэ- 
чы павінны іграць дапаможную ролю і стаць інструментам трохбаковых кан
сультацый па праблемах і перспектывах бяспекі і развіцця краін Цэнтраль- 
най і Усходняй Еуропы (ЦУЕ). У Веймарскай дэкларацыі 1991 г. Францыя і 
Германія прызналі Польшчу галоуным партнёрам у рэалізацыі супольнай 
палітыкі адносна рэпёна ЦУЕ. Год пазней у Бержэраку яны абавязаліся пад- 
трымліваць намаганні Польшчы на шляху у ЕЭС (зараз ЕС). Асаблівы ак- 
цэнт рабіуся на трохбаковае супрацоунщтва дзеля еурапейскага адзшства у 
рамках НАТО, ЗЕС, Савета пауночнаатлантычнага супрацоунщтва (зараз 
Савета пауночнаатлантычнага партнёрства) i Савета Еуропы2.

3 самага пачатку дзейнасці Веймарскага трохвугольніка здавалася, што 
ён паспрыяе ліквідацыі усялякіх бар’ерау на шляху польскай інтэграцыі з 
Захадам. У гэтым плане асаблівая надзея ускладалася на сустрэчу на вы- 
шэйшым узроуні у трохвугольным фармаце, якая адбылася у канцы верасня 
1993 г. у Гданьску. Але спадзяванні, што прэзщэнты ФРГ Р. Вайцзэкер i 
Францыі Ф. Мптэран выкладуць у Гданьску пстарычныя дэкларацьи па ад- 
крыцці Польшчы “шляху у Еуропу" аказаліся дарэмнымі. Такую стрыманасць 
абумовілі вынікі толью што прайшоушых выбарау у польскі парламент, якія 
прадэманстравалі сакрушальнае паражэнне рэфарматарскага блоку i пера- 
могу посткамуністау. Гданьская ж сустрэча рыхтавалася яшчэ з улікам па- 
лпычных рэалій, што існавалі да выбарау 19 верасня 1993 г. Таму 
асаблівага здзіулення не выклікалі паслядоуная стрыманасць у афіцыйных 
прамовах i сам тон прынятай дэкларацьи. Палымянасці Л. Валенсы спада- 
рожнічала аддаленне ад яго калег-прэзідэнтау. Прауда, Р. Вайцзэкер нага- 
дау, што члены ЕС абавязаліся падтрымліваць імкненне Польшчы да 
поунага членства у агульным рынку, а патрэбны для рэалізацыі таго плану 
час павінен быць выкарыстаны дзеля дасягнення канкурэнтаздольнасці 
польскай эканомікі, якая адпавядала б штарэсам i Польшчы, i Еуропы. Яшчэ 
меншай аказалася рэакцыя на моцна агучанае польскім бокам пытанне аб 
уступленні краіны у НАТО. Р. Вайцзэкер цярпліва паутарау, што трэба зра- 
біць усё, каб не стварыць у Eypone бездань, не справакаваць новую небяс- 
пеку. Такім чынам, адсутнасць энтузіязму з боку членау НАТО азначала, 
што шырока разрэкламаваная перспектыва уступлення Польшчы у Пакт 
ютотна зацягвалася.

Нягледзячы на пэунае расчараванне, гданьская сустрэча вышэйшых 
кіраунікоу Францыі, Германіі i Польшчы пацвердзіла факт трохбаковага 
структурыравання франка-германа-польскіх адносін. Згаданая вышэй дэк- 
ларацыя насіла прыкметную назву: “Польшча, Германія і Францыя у пачуц- 
цях адказнасці за лёс Еуропы”. Глыбінны сэнс дакумента сведчыу, што ста- 
більная палітычна і прагрэсіруючая эканамічна Польшча павінна стымуля- 
ваць падобныя працэсы у Pacii і адыгрываць ролю своеасаблівай ста- 
білізацыі ФРГ, дзе у той час яшчэ заставаліся расійскія войскі.

Такім чынам, на працягу пэунага часу назірауся працэс пошуку па- 
літычнага фармату самога трохвугольніка. Прынятая гданьская дэкларацыя, 
на наш погляд, вызначыла прыярытэты гэтага нефармальнага аб’яднання. 
Сукупнасць узнятых і вырашаных ім пытанняу дазваляе вызначыць, хай і 
даволі умоуна, перыядызацыю дзейнасці Веймарскага трохвугольніка. Час з 
моманту узнікнення да восені 1993 г. мэтазгодна акрэсліць перыядам мак- 
сімалісцкіх чаканняу Варшавы, якая спадзявалася на арганізацыю партнё
рам! па аб’яднанню нечарговага прыёму Польшчы у заходнееурапейскія
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структуры. Тэта быу перыяд ілюзорных надзей, паколькі ролі самых ФРГ i 
Францьм толью акрэсліваліся у новай сістэме еурапейскай бяспею. Перыяд з 
лістапада 1993 г. можна ацанщь як рэпянальна-кансультатыуную самадзей- 
насць трохвугольшка у справах дасягнення агульнаеурапейскай інтэграцыі.

Эфект ад першых трох гадоу існавання трохвугольніка звёуся адзіна да 
падпісання дэкларацый, змест якіх не выходзіу за межы таго, што усталёу- 
валася у час двухбаковых польска-нямецкіх, польска-французскіх і франка- 
нямецкіх сустрэч. Можна сцвярджаць, што да 1993 г. абяднанне Варшавы з 
Бонам i Парыжам не было пленным. Нязначны эфект можна растлумачыць 
адсутнасцю у польсюх партнёрау сумеснай канцэпцыі і стратэгн супрацоу- 
ніцтва з усходнімі краінамі.

Палітыка ФРГ у 1984-1992 гг. акрэсліваецца тэрмінам геншэрызм. Яна 
зводзіцца да спроб дасягнення Бонам раунавагі паміж еурапейскай і 
усходняй палітыкай адносна СССР і яго сатэлітау. Вядома, прыярытэтам 
была цесная палггыка-эканамічная інтэграцыя з ЕЭС і супрацоуніцтва з 
НАТО. Аднак аб'яднанне немцау у адной дзяржаве было магчыма толькі са 
згоды Масквы. Вось чаму Геншэр імкнууся надаць прывілеяваны характар 
германа-савецкім адносінам і зрабіць іх максімальна незалежнымі ад па- 
літыкі Захаду як цэласнасці. 3 гэтага выцякала фактычная згода Бона на 
прызнанне рэгіёну ЦУЕ сферай уплыву Расіі. Аднак пасля ліквідацыі бер- 
лінскай сцяны свет перабудавауся з двухполюснага у аднаполюсны. По- 
сткамуністычныя дзяржавы перасталі быць залежнымі ад Крамля і набылі 
статус самастойных краін. На жаль, Геншэр не здолеу выпрацаваць прын- 
цыпы новай остпалп'ыю , у маі 1992 г. пайшоу у адстауку.

Зыходны пункт і становішча Францыі былі не менш складанымі. 3 часоу 
генерала Ш. дэ Голя французская знешняя палггыка праводзілася суперак 
фактам біпалярнага падзелу свету, што часта выклікала яе незаверша- 
насць. Клопатау халіла і сацыялістычным урадам. Тандэм Мітэран-Дзюма у 
пачатку 90-х гг. стау перад невырашальнай дылемай. Справа у тым, што 
першым прынцыпам французскай палітыю было абмежаванне прысутнасці 
ЗША на старым кантыненце . Другім -  спроба паслабіць палітычны уплыу 
Бона, што вынікау з небяспекі перад гегемоніяй Германіі у аб’яднанай 
Еуропе. Сёння ужо выразна бачна: ажыццяуленне пэуных мэтау калі і не 
было узаемавыключным, то мала рэальным, таму што магчымым пры- 
мірэнцам пры нейтралізацыі намаганняу Германм могуць быць толькі ЗША.

Згаданая непаслядоунасць закранула палітыку Парыжа адносна краін 
ЦУЕ. Заходняя Еуропа, пашыраная за кошт Польшчы, Чэхіі і Венгрыі, мае 
шанс павелічыць свой патэнцыял, дзякуючы чаму стане мацнейшым парт
нёрам у адносінах з ЗША, Японіяй і Расіяй. Верагодна, гэта аслабіць сувязі 
еураатлантычныя і узмоцніць унутрыеурапейскія. Апроч таго, Парыж, тра- 
дыцыйна імкнучыся да раунавагі уплывау з немцамі, бачыць у Польшчы на
туральная саюзніка у рэалізацыі сваёй усходняй палітыкі. Нягледзячы на 
усе станоучае, французсюх палпыкау апанавала трывога, што пашырэнне 
Еурапейскага саюза на Усход узмоцніць германскую сферу уплывау.

Другой, не менш істотнай перашкодай у развіцці супрацоунщтва у рамках 
Веймарскага трохвугольніка была рознща у палітычнай стратэгіі Бона i Па
рыжа адносна краін ЦУЕ. ФРГ імкнулася i зараз імкнецца да хутчэйшага 
уключэння гэтых дзяржау у інтэграцыйныя структуры Еуропы, таму што, па- 
першае, адкрываюцца новыя рынкі збыту для нямецюх таварау, а па-другое, 
так званая мяжа стабілізацыі перамяшчаецца на усход, у выніку чаго ФРГ 
перастае выконваць функцыі “франтавой дзяржавы’’. Французы ж схтьныя 
да апозненага пашырэння ЕС i НАТО з-за няупэуненасці у тым, што змогуць 
спаборнічаць з немцамі у гэтым рэпёне.

Згаданыя супярэчнасці азначалі, што інстытут Веймарскага трохвуголь- 
ніка меу абмежаваную ролю як у цэласнай еурапейскай палітыцы, так i у
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якасці інструмента польскай знешняй палгтыкі. Гданьская дэкларацыя 
кіраунікоу Германн, Польшчы і Францыі пераканауча пацвердзіла гэта.

Між тым перспектива маючага адбыцца уваходжання Польшчы у аба- 
рончыя структуры Захаду знайшла станоучы водгук палякау. Восенню 
1993 г. 57% апытаных падтрымалі такую ідэю. Аднак у кантэксце сакру- 
шальнай перамогі “лявіцы” увесь геапалгтычны намер раптам аказауся пад 
знакам пытання. Ратуючы сітуацыю, былы міністр замежных спрау К. Ску- 
бішэускі выказау надзею, што знешнепалпычныя прыярытэты Польшчы не 
зменяцца, хоць і падпадуць пад нязначную трансфармацыю, паколькі у пе- 
радвыбарчай праграме сацыял-дэмакратау меуся наступны тэзіс: “Далу- 
чэнне Польшчы да НАТО патрабуе папярэдняй змены характеру Пакту, сут- 
насць якога звязана з эпохай палп ычнай і ваеннай канфрантацыі у Eypone і 
свеце”.

Дзякуючы гэтаму чарговая сустрэча міністрау замежных спрау: Польшчы 
-  А. Аляхоускага, Францыі -  А. Жупэ i ФРГ -  К. Кінкеля, якая адбылася у 
Варшаве у лістападзе 1993 г., дасягнула пералому ва усей псторьи Веймар- 
скага трохвугольніка. У падпісанай дэкларацыі урады Францыі i Германн 
абавязаліся “падтрымліваць імкненне Польшчы і іншых краін Сярэдняй 
Еуропы увайсці у еурапейскія і еураатлантычныя структуры бяспекі”". Ha 
практыцы гэта азначала, што краіны, абяднаныя у ЕС, атрымаюць больш 
значны статус у рамках ЗЕС. Міністры выказаліся за далейшае развіццё 
кантактау паміж узброенымі сіламі трох дзяржау. Польскі бок паведаміу аб 
жаданні кантактау з Еуракорпусам (вайсковым плячом ЗЕС), што было ус- 
прынята з увагай. У кантэксце студзеньскага 1993 г. сампу НАТО пацвер- 
дзілася прынцыповая гатоунасць Пауночнаатлантычнага пакту да адкрыта- 
сці у супрацоуніцтве з новымі удзельнікамі фарміравання.

Дэкларацыя аб супрацоунщтве з ЗЕС стала найбольш канкрэтнай да- 
моуленасцю варшаускай сустрэчы. Акрамя таго, была пацверджана га
тоунасць прыняцця сярэднееурапейскіх дзяржау у Еурасаюз пасля выка- 
нання адпаведных умоу.

У адрозненне ад папярэдніх, варшауская дэкларацыя вызначыла якасны 
узровень супрацоуніцтва, замацавала дзейнасць трохбаковых польска- 
франка-германскіх адносін і дазволіла выйсці за межы двухбаковых кантак
тау таго часу. Напрыклад, Францыя і Германія, нягледзячы на значныя ад- 
розненні у мэтах і стратэгн усходняй палітыкі, змаглі выпрацаваць кампра- 
міснае рашэнне, якім з’явілася прапанова членства краін Сярэдняй Еуропы 
у Заходнееурапейскім саюзе. Такі кампраміс стау магчымым, дзякуючы ды- 
пламатыі у знешняй палітыцы польскіх партнёрау.

Апошняя выснова патрабуе тлумачэння. Ад 1990 г. назіраецца працэс 
умацавання палітычнай і міжнародна-прававой суб’ектнасці дзяржау нашага 
рэгіёну. Немцы яго традыцыйна лічаць адным з важнейших абшарау рэа- 
лізацыі сваіх інтарэсаў, галоуным чынам у сферах бяспекі і гаспадарчай. 
Пасля атрымання незалежнасці усходнія суседзі ФРГ пачынаюць на- 
памінаць пра сябе у еурапейскай палітыцы. Гэта становіцца натуральнай 
стратэпяй для Бона і у перспективе павінна прывесці да незалежнасці гер- 
манскай усходняй папітыкі ад расшскага фактара. Як прыклад, можна на- 
зваць прыхтьнае стауленне ФРГ да пашырэння НАТО на Усход4. На пер
спективу гэта можа з’явщца i падставай для канфлікту паміж інтарэсамі Бо
на i Масквы у палпыцы адносна краін ЦУЕ. Немцы ацэньваюць Paciio, асаб- 
ліва пасля апошніх фінансавых i сацыяльных узрушэнняу, як адзін з важ
нейших фактарау дэстабілізацыі міжнароднай сітуацыі. У гэтым кантэксце 
Францыя, як традыцыйны польскі партнёр, становіцца важным саюзнжам 
ФРГ у рэалізацыі усходняй палп ыкі.

Францыя, у прыватнасці, звяртае на сябе асаблівую увагу. Пасля аб’яд- 
нання ФРГ гаспадарчыя цяжкасці зменшылі небяспеку Парижа ад нямецкай
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экспансп на Усходзе. Узрастае таксама цікавасць да французскага капіталу 
з боку усходнееурапейскіх рынкау. Нарэшце, амерыкана-расшскае збліжэн- 
не дае Францыі усе падставы да паступовага унутрыеурапейскага супра- 
цоуніцтва, асабліва у галіне бяспекі (рост ролі ЗЕС), пры адначасовым пас- 
лабленні уплывау ЗША і Pacii у Еуропе.

Францыя і Германія -  магутныя лакаматывы Еуропы. Любы дысананс у іх 
узаемных адносінах мае непасрэдны негатыуны уплыу на працэс еура- 
пейскай інтэграцыі. Толькі блізкае супрацоуніцтва з гэтымі дзяржавамі можа 
адкрыць дзверы да заходнееурапейскага дабрабыту. На гэтым шляху Па- 
рыж і Бон -  галоуныя партнёры для Польшчы. Пагэтаму для апошняй пасля 
прыняцця варшаускай дэкларацыі у лістападзе 1993 г. асаблівае значэнне 
набывае супрацоуніцтва у веймарскіх рамках. У трохбаковай звязцы палякі 
спадзяюцца у выніку адпаведнага балансавання мець для сябе карысць. 
Веймарскае супрацоуніцтва уплывае і на польскую палітыку бяспекі. Адной 
са станоучых зяу можна назваць рашэнне германскага федэральнага ка- 
бінета аб прызнанні Польшчы асаблівай і прывілеяванай (адносна іншых 
сярэднееурапейскіх краін) ролі у працэсе палітыка-вайсковай інтэграцыі.

Hi для каго не сакрэт, што Масква не вельмі прыхільна ставіцца да поль- 
скага імкнення інтэгравацца у еураатлантычныя структуры, прыняцце ся- 
рэднееурапейскіх краін у Пауночнаатлантычны саюз успрымаеица без энту- 
зіязму. Пасля распаду СССР такая думка была сфармулявана упершыню i 
выразна адзначана восенню 1993 г. Асобныя расшскія палітыкі выказаліся 
аб неабходнасці усвядоміць гэта і афщыйным колам Заходняй Еуропы. 
Пасля прынятай у жніуні 1993 г. дэкларацыі прэзідэнтау Б. Ельцына i Л. Ba- 
ленсы аб “свабодзе рук Варшавы” Масква зрабта “удакладненне” 
афщыйнай пазіцыі расшскага прэзідэнта. Тэта вынікае з артыкула у газеце 
“Сегодня”5, дзе прадстаунік МЗС сфармулявау пытанне: “Чаго не зразумелі 
у Варшаве?” Там, у прыватнасці, падкрэслівалася, што у некаторых замеж- 
ных колах заява расшскага прэзщэнта ацэнена як найважнейшы вынік 
афщыйнага візіту у Варшаву. Тым часам не зауважана, што у падпісанай 
супольнай дэкларацьм рашэнне Польшчы аб намеры далучыцца да НАТО 
звязана з працэсам агульнаеурапейскай інтэграцыі. Будзе добра, калі у 
Варшаве яшчэ раз уважліва прачытаюць дэкларацыю, раіла газета. Змена 
настрою у Крамлі і спробы інтэрпрэтацыі “несвядомага абяцання Ельцына 
Варшаве” адразу былі зауважаны на Захадзе. Асаблівы непакой там вы
кипала пазщыя расшскага Генеральнага штаба, які выстуніу супраць пашы- 
рэння НАТО, “выкарыстаушы часовае аслабленне Pacii".

У наступныя гады раз-пораз узнікаюць калізіі на аснове магчымага па- 
шырэння Веймарскага трохвугольніка. Упершыню тэта здарылася падчас 
знаходжання маршала Сейму РП Ю. Алексы у Маскве у маі 1994 г. Тады з 
яго вуснау зляцела запрашэнне Pacii да парламенцкага супрацоунщтва у 
рамках трохвугольніка. Яно было зроблена вельмі невыразна i за- 
маскіравана. Відавочна, рэалізацыя такой прапановы калі б i не змяніла 
канфігурацыю з трохвугольніка на квадрат, то прывяла б да змены адносш 
паміж трохвугольнікам і трэцімі краінамі.

Атмасферу апошняга веймарскага пікніка Г. Коля, Ж. Шырака i А. Квась- 
неускага, які адбыуся у Познані у лютым 1998 г., сапсавала планаваная су- 
стрэча кіраунікоу Германм, Францыі і Pacii у Екацярынбурзе. Коля і Шырака 
проста пыталі, ці не узнікае новы палітычны саюз па-за Польшчай? Гер
маном канцлер давау адмоуны адказ і аргументавау яго асабістымі кантак- 
тамі з расійскім прэзідэнтам. A французскі прэзідэнт запэунівау, што спат- 
канне у Екацярынбурзе не змяншае падтрымкі імкненняу Польшчы да 
удзелу у еурапейскай інтэграцыі. Пазней польскі міністр замежных спрау Б. 
Герэмек узяу на сябе смеласць сцвярджаць, што ні французы, ні немцы не 
намераны ствараць пастаянны трохвугольнік Парыж-Бон-Масква. Польскі
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міністр скептычна рэагуе і на узнікаючыя ад пэунага часу пагалоскі аб па- 
шырэнні Веймарскага трохвугольніка за кошт Украіны. ’Трохвугольнік’’ -  
фігура не расцяжная. Яна мае тры вуглы, і усе яны занятыя, сцвярджае ён. 
адначасова падкрэсліваючы прыярытэт Украіны для польскай знешнепа- 
літычнай дактрыны. Прэзідэнт РП А. Квасьнеускі таксама вызначае веймар- 
скае супрацоуніцтва як сімвал прызнання вядучымі краінамі Заходняй Ey- 
ропы першараднай ролі Польшчы сярод постсацыялістычных дэмакратый.

Для Польшчы, якая знаходзілася напярэдадні важных рашэнняу аб 
прыёме у НАТО і ЕС, кожная сустрэча з вышэйшага ранга палітыкамі Гер
манн і Францыі мела надзвычай істотнае значэнне. У гэтым плане 
зявляецца паказальнай апошняя сустрэча у Познані, дзе канцлер Г. Коль 
запэужу, што абедзве палаты германскага парламента ратыфікуюць прата- 
кол аб уступлены РП у Пауночнаатлантычны саюз не пазней, чым у краса- 
віку 1998 г. Гаварылася таксама аб дапамозе у рэструктурызацьм польскага 
аграрнага сектара, цяжкай і абароннай прамысловасці. Познаньскі саміт 
дэкларавау пашырыць i без таго добра развітае ваеннае і палітычнае суп- 
рацоунн^тва, зблізіць паміж сабой маладое пакаленне французау, немцау і 
палякау6.

У апошнім кантэксце нельга не зауважыць і маральна-гістарычны аспект 
веймарскіх сустрэч. Польскае грамадства даходзіць да думкі засыпаць ако
пы традыцыйнай антыгерманскай варожасці, так як тэта робяць на двухба- 
ковай аснове немцы і французы. Выступаючы падчас гданьскай сустрэчы у 
вярхах, германскі прэзідэнт Р. Вайцзэкер нагадау сімвалічнасць горада: “Хто 
пасмеу бы падумаць 50 год таму, што тут, у Гданьску, адкуль знішчальная 
другая сусветная вайна узяла свой згубны пачатак, кіраунікі французскай і 
германскай дзяржау будуць ушанаваны так высока". Многім палякам добра 
помніцца такі факт: Гданьск -  горад, дзе нацысты распачалі другую сусвет- 
ную вайну, і за які у 1939 г. французы не жадалі пнуць. Цяжкае уражанне 
пакінула на іх раптоуна узнікшая у ФРГ кампанія аб пстарычным праве на 
вяртанне немцам уласнасці, пакінутай у сучасных заходніх абласцях 
Польшчы'. Працяг кампанн калі і не прывядзе да аднаулення акопау варо- 
жасці, то, як мінімум, звядзе веймарскі фармат да высвятлення глыбока 
укаранёнай праблемы непарушнасці існуючых дзяржауных межау.

Веймарскі трохвугольнік калісьці назвалі “касцяком будучай пашыранай 
Еуропы”. Францыя і Германія ад пачатку належылі да авангарду еурапей- 
скай інтэграцыі, а уключэнне Польшчы да гэтай супольнасці дазваляе ду- 
маць, што гэта краіна набудзе істотную ролю у пашыраных Пауночна- 
атлантычным пакце і ЕС. Польскія палітыкі спадзяюцца, што усё гэта дапа- 
можа краше пераадолець пасіунае прыстасаванне да стандартау абавязко- 
вых у згаданых арганізацый. іх вельмі узрушыла заява Ж. Шырака аб тым, 
што Польшча, Францыя і Германія павінны быць адным з важнейшых эле- 
ментау канструкцыі заутрашняй Еуропы.
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