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Abstract 

Poland, Czechoslovakia and Hungary established a closer relationship in the late 
eighties and early nineties of the twentieth century as a result of the fight against 
the communist system. In these difficult times interconnection helped to devel-
op common goals to achieve. A similar level of development and the geopolitical 
situation in the three countries activated the society to act. Accession to the Eu-
ropean Communities and the North Atlantic Treaty Organization was the main 
priority in those years. However, accession criteria were quite a challenge and 
only joint actions in this direction enable the challenges posed by the Member 
States of these organizations. This article presents the beginnings of cooperation 
Polish, Czechoslovakia and Hungary formed mainly within the Visegrad Trian-
gle, included the difficulties that were to be overcome. It shows all steps in the de-
velopment of regional relations and the way to democracy and a market economy. 
The complexity and spontaneity of this process is an important example of infor-
mal, and effective cooperation between countries, which has been going for over 
two decades.
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Абстракт

Польша, Чехословакия и Венгрия наладили близкие отношения в конце 
80- тых и в начале 90-тых годов как результат борьбы с коммунистической 
системой. В эти тяжелые времена, взаимные политические и экономиче-
ские связи между странами, способствовали выработке общих приорите-
тов для достижения совместных целей.
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Сходний уровень экономического развития и геополитическое положение 
трех стран способствовал активизации деятельности общества.

Вступление в ЕС и Североатлантический альянс составляло в этот пе-
риод главный приоритет. Однако критерии членства оказались трудной 
задачей и только совместная кооперация и сотрудничество Польши, Че-
хословакии и Венгрии в этом направлении дало возможность выполнить 
условия поставленные государствами-членами ЕС.

В этой статьи представлено начальный эиап сотрудничества Польши, 
Чехословакии и Венгрии, в рамках Вышеградского треугольника, учиты-
вая все проблемы с которыми боролись вышеупомянутые страны. В тек-
сте также описаны основные этапы развития региональных отношений, 
а также путь к демократии и рыночной экономике. Сложность и спонтан-
ность этого процесса является примером неформального, но эффективно-
го сотрудничества между государствами, которое продолжается уже более 
20 лет.

Ключевые слова: Вышеградский треугольник, региональное сотрудниче-
ство в Средней Европе 

Wstęp

Przemiany polityczne, ekonomiczne i społeczne, związane z upadkiem 
Związku Radzieckiego pod koniec XX wieku, skutkowały nawiąza-

niem bliższych relacji międzynarodowych przez państwa znajdujące się 
w podobnej, niekorzystnej sytuacji. Niepewność utrzymania niezależno-
ści wynikająca z położenia geopolitycznego państw Europy Środkowej za-
początkowały ściślejszą współpracę między Polską, Czechosłowacją i Wę-
grami. Oprócz bliskiego sąsiedztwa geograficznego tych krajów, również 
wspólne doświadczenia historyczne, zbliżony poziom rozwoju cywiliza-
cyjnego, gospodarczego oraz procesu demokratyzacji przyczyniły się do 
nawiązania długoletnich relacji. Współpraca regionalna celem wyrów-
nania poziomu rozwoju na różnych płaszczyznach w stosunku do Euro-
py Zachodniej była początkowo bardzo trudna do przezwyciężenia. Dla 
przykładu państwa środkowoeuropejskie posiadały nieuregulowane kwe-
stie bilateralnych stosunków dyplomatycznych, Moskwa nadal próbowa-
ła utrzymać swoją strefę wpływów, region zagrożony był destabilizacją 
w wyniku konfliktów asymetrycznych, przejście z gospodarki centralnie 
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sterowanej na rynkową również stanowiło jedno z ważniejszych, ówcze-
snych wyzwań. 

Polska, Czechosłowacja i Węgry postanowiły razem w ramach nowore-
gionalnej formy współpracy wyszehradzkiej odnaleźć się na postkomuni-
stycznej płaszczyźnie międzynarodowej. Dlatego też transformacja syste-
mowa oraz przystąpienie do Wspólnot Europejskich i Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego zaczęło stanowić główny priorytet we wzajemnych 
relacjach, więc wszystkie działania początkowo były skoncentrowane dla 
osiągniecia tych celów. 

Nawiązanie pierwszych relacji między Polską,  
Czechosłowacją i Węgrami celem zwalczania komunizmu 

Społeczeństwa państw Europy Środkowej w całości podporządkowane po 
drugiej wojnie światowej Związkowi Radzieckiemu postanowiły razem 
współpracować, ponieważ samodzielne ruchy wyzwoleńcze nie przynosi-
ły spodziewanych efektów. W latach 70. odbyły się pierwsze, tajne spotka-
nia opozycji trzech państw. Przedstawiciele polskiego Komitetu Obrony 
Robotników i czechosłowackiej Karty 77 w formie literatury, prasy i bro-
szur w obu kierunkach rozprzestrzeniali hasła do współdziałania celem 
zwalczania systemu komunistycznego. Tylko w takiej formie współpraca 
między państwami była możliwa, jednakże silnie oddziaływała na społe-
czeństwa pod względem ich świadomości w braku osamotnienia w pod-
jętej walce z ustrojem komunistycznym. Na czechosłowacko-węgierskiej 
granicy było równie intensywnie. Tłumaczono dzieła Adama Michnika, 
Gyiirgy Konród, Czesława Miłosza i innych. Václav Havel czy Bohumil 
Hrabal stali się osobistościami bardzo szanowanymi przez polskie i wę-
gierskie społeczeństwo, dzięki wzmacnianiu przez nich wzajemnej przy-
jaźni trzech państw (Błażejewska, 2015, s. 66). Popularność zyskał również 
esej zatytułowany „Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej” Mi-
lana Kundery, który pojawił się w 1984 roku i wstrząsnął nie tylko mię-
dzynarodowymi środowiskami polityków czy ludzi nauki, ale także całych 
zniewolonych narodów. Po raz pierwszy zwrócono uwagę na znaczenie re-
gionu środkowoeuropejskiego, wzajemne powiązania oraz obecną sytu-
ację geopolityczną, która nie sprzyjała rozwojowi wspólnych działań, war-
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tości i tożsamości (Kundera, 1984). Hasło „powrotu do Europy” zaczęło 
więc krążyć w opinii społecznej Polski, Czechosłowacji  i Węgier.

Pod koniec lat 80. nastąpiły zintensyfikowane działania w kierunku 
obalenia ustroju komunistycznego nazwane „Jesienią Ludów”. W Polsce 
przemiany skoncentrowały się wokół ruchu opozycyjnego Lecha Wałęsy – 
Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – i zainicjowa-
ły transformację systemową w reszcie państw regionu. W 1988 roku odbyły 
się masowe strajki, a następnie doprowadzano w kolejnym roku do wybo-
rów czerwcowych w ramach ustaleń „Okrągłego Stołu”. Generał Wojciech 
Jaruzelski został wybrany na prezydenta i zrezygnował z funkcji I sekre-
tarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, na-
tomiast premier nowego rządu Tadeusz Mazowiecki sformował koalicyjny 
rząd z przedstawicielami NSZZ „Solidarność”, Zjednoczonego Stronnic-
twa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego oraz Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej. Na Węgrzech sytuacja polityczna również uległa 
zmianie. W 1988 roku János Kádár zrezygnował z funkcji sekretarza gene-
ralnego. Na jego zastępcę wybrano Karela Grosza, a stanowisko premiera 
objął uważany za reformatora Miklós Németh. Dławione dotąd organiza-
cje dysydenckie, takie jak Węgierskie Forum Demokratyczne czy Związek 
Młodych Demokratów, zmusiły władze komunistyczne do podjęcia dia-
logu w ramach tzw. „Trójkątnego Stołu”, zgodnie z polskim doświadcze-
niem obrad „Okrągłego Stołu” (Czubiński, Olszewski, 1995, s. 496–499). 
Jednakże warto zwrócić uwagę, że Węgrzy bardziej ewolucyjnie podcho-
dzili do zmian systemowych aniżeli Polacy i odbierani byli przez Euro-
pę Zachodnią jako kraj bogatszy i postępowy. Już w czerwcu 1989 roku 
węgierskie władze komunistyczne wykazały się większą wolą do podjęcia 
rozmów przez zorganizowanie uroczystego pogrzebu przywódcy powsta-
nia węgierskiego z 1956 roku – Imre Nagya (Stawiski, 2015). W rezultacie 
w marcu 1990 roku odbyły się pierwsze demokratyczne wybory, w których 
zwyciężyło Węgierskie Forum Demokratów. Na prezydenta wybrano Ár-
páda Göncza ze Związku Młodych Demokratów (Czubiński, Olszewski, 
1995, s. 496–499). W styczniu 1989 roku społeczeństwo czechosłowackie 
po brutalnym stłumieniu protestu praskich studentów także rozpoczęło 
demonstracje. Najbardziej przełomowe wydarzenia nastąpiły pod koniec 
1989 roku, kiedy przeciwnicy zmusili rząd do oddania władzy, dokonując 
w ten sposób „aksamitnej rewolucji” ze względu na jej względnie pokojo-
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wy charakter (Stawiski, 2015). Václav Havel został wybrany na prezyden-
ta, a wybory parlamentarne wygrało Forum Obywatelskie oraz Społeczeń-
stwo Przeciw Przemocy (Historia. Czechosłowacja, 2015). W ten podobny 
sposób Polska, Czechosłowacja i Węgry przeszły na drogę transformacji 
systemowej.

Wszystkie przemiany miały wspólne podłoże, czyli niezadowolenie 
społeczeństwa  z panującego systemu. Transformacja ustrojowa w pierw-
szej kolejności we wspierających się wzajemnie trzech państwach dopro-
wadziła do konieczności utrzymania i rozwijania demokratycznych re-
form. Kolejnym etapem była transformacja gospodarcza wynikająca m.in.  
z otwartości Europy Środkowej na nowe rynki zagraniczne. Z początkiem 
lat 90. postanowiono nawiązać współpracę regionalną, która miała za za-
danie utrzymać stabilizację w Europie Środkowej na poziomie politycz-
nym, gospodarczym i społecznym, jak również zapewnić bezpieczeństwo 
militarne. 

Ustalenie głównych celów współpracy wyszehradzkiej 

Po raz pierwszy oficjalnie temat współpracy Polski, Czechosłowacji i Wę-
gier poruszono w pierwszej połowie 1990 roku podczas spotkań przed-
stawicieli najwyższych rangą w stolicach trzech państw (Grajewski, 1991, 
s. 100). Podkreślano wspólne ideały, historię i potrzebę poradzenia sobie 
z transformacją systemową. Czechosłowacki prezydent Václav Havel, bę-
dąc zwolennikiem wszelkiej integracji regionalnej, w przemówieniu wy-
głoszonym w polskim parlamencie 25 stycznia 1990 roku określił współ-
pracę trzech państw jako „szczególny zespół, który mógłby się zbliżać do 
bogatszej Europy Zachodniej nie jako ubogi krewny. Nie jako bezradnie się 
rozglądający amnestionowany więzień, lecz jako ktoś, kto sam również coś 
wnosi: duchowe i moralne inspiracje, odważne inicjatywy pokojowe, nie 
wykorzystany potencjał twórczy, etos świeżo zdobytej wolności i inspiracje 
do odważnych i szybkich rozwiązań” (Havel, 1990). W związku z tym dążo-
no do rozpadu Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Gospo-
darczej, jak również koordynowano stanowiska w sprawie wycofania wojsk 
radzieckich i nawiązania nowych traktatów dwustronnych.
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Polska przychylność dla współpracy opierała się głównie na konieczno-
ści uniknięcia politycznej oraz wojskowej izolacji państwa pomiędzy Zjed-
noczonymi Niemcami i Związkiem Radzieckim, a także na budowaniu 
stanowiska rzecznika krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Dodatkowo 
już od czasów drugiej wojny światowej w polskich kręgach omawiany był 
pomysł polsko-czechosłowackiej federacji lub konfederacji (przede wszyst-
kim przez rozpowszechnianie koncepcji Zbigniewa Brzezińskiego). Z kolei 
dla nowej politycznej reprezentacji w Czechosłowacji, głównie składającej 
się z przedstawicieli Forum Obywatelskiego, najistotniejsze stało się zin-
tegrowanie z zachodnioeuropejskimi strukturami. Minister spraw zagra-
nicznych Jiří Dienstbier tłumił polski entuzjazm projektów federacyjnych. 
Chociaż z drugiej strony podkreślał na kompleksową współpracę państw. 
W jego koncepcji „Foreign Policy” w grudniu 1989 roku przedstawił rolę 
Czechosłowacji jako aktywnego gracza w procesie demokratyzacji Euro-
py oraz poszanowania praw obywateli do zapewnienia pokoju i dostatku. 
Takie hasła stały się punktem wyjścia dla określenia późniejszej współ-
pracy wyszehradzkiej. Węgierska reakcja na inicjatywę Václava Havla była 
w  przeciwieństwie do Polski raczej wstrzemięźliwa. Węgry początkowo 
preferowały współpracę z państwami alpejskimi (Włochy, Austria, Jugo-
sławia), jednakże opóźnienia w strategiach polityki międzynarodowej tej-
że grupy i pogłębienie kryzysu jugosłowiańskiego ukierunkowało węgier-
skie władze na zwrócenie się w stronę Polski i Czechosłowacji (Lukášek, 
2010, s. 17–18). 

W tym okresie pojawiły się także nieprzychylne głosy na temat współ-
pracy środowiska, które uważały, że łatwiej będzie osiągnąć zamierzone 
cele samodzielnie. Przykładowo na Węgrzech uważano, że Polska nie ma 
zbyt wiele do zaoferowania w kwestiach ekonomicznych, a w politycznych 
współpraca z nią niekorzystnie wpłynęłaby na stosunki z Niemcami. Cze-
chosłowacka prasa natomiast skoncentrowała się na kampanii wymierzo-
nej w mniejszość polską, doprowadzając do utrudnień w małym ruchu 
granicznym, między innymi w kontaktach Polaków z Zaolzia z ich rodzi-
nami po drugiej stronie Olzy1. Stosunki między Czechosłowacją a Wę-
grami także nie były korzystne ze względu na trwający konflikt w spra-

1 Winą obarczano polskich handlarzy rzekomo wykupujących sklepy Karwiny, 
Ostrawy czy Hawierzowa.
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wie statusu i praw mniejszości węgierskiej, między innymi odmówiono 
powołania urzędu ministra ds. mniejszości narodowych (Grajewski, 1991, 
s. 101–102). Problemem była również dunajska zapora energetyczna, któ-
rej Węgry sprzeciwiały się ze względów ekonomicznych i ekologicznych 
(Buczma, 1991, s. 42). Ponadto we wszystkich trzech państwach udziela-
ły się resentymenty historyczne, głównie o kwestie graniczne. Panujące 
stereotypy o danych narodowościach również nie sprzyjały otwartości na 
współpracę. W rezultacie ciągłe stawianie na interesy narodowe sprawiało 
trudności w szybkim nawiązaniu korzystnych relacji. 

Pomimo konfliktowych kwestii społeczno-ekonomicznych, pomiędzy 
Polską, Czechosłowacją i Węgrami ówczesna sytuacja międzynarodowa 
wymusiła współpracę. Po pierwsze region Europy Środkowej nadal zagro-
żony był destabilizacją ze strony Moskwy i ruchów narodowowyzwoleń-
czych w państwach sąsiednich. Po drugie organizacje międzynarodowe 
wyznaczały kryteria akcesyjne, które samodzielnie były trudne do osią-
gnięcia. Państwa zachodnie obawiały się przede wszystkim bałkaniza-
cji regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Współpraca trzech państw 
miała być ponadto „sprawdzianem ich dojrzałości politycznej i organiza-
cyjnej” (Grodzki, 2009, s. 223). Po trzecie zaczęto zauważać, że wymia-
na gospodarcza czy kulturalna przynosi wartość dodaną dla wszystkich 
państw regionu. W związku z tym 12–15 lutego 1991 roku w miejscowo-
ści Wyszehrad na Węgrzech odbyło się spotkanie, które zapoczątkowa-
ło niesformalizowaną formę współpracy między państwami nazwaną od 
miejsca spotkania Trójkątem Wyszehradzkim2. W podpisanej ostatniego 
dnia szczytu „Deklaracji o współpracy Rzeczypospolitej Polskiej, Czeskiej 
i Słowackiej Republiki Federalnej i Republiki Węgierskiej” przez prezy-
dentów Lecha Wałęsę i Václava Havla oraz węgierskiego premiera Józse-
fa Antalla podkreślono wspólną historię, ustrój polityczny, rozwój gospo-
darczy i inne łączące kwestie. Wskazano na wzajemne cele do osiągnięcia, 
takie jak: zapewnienie bezpieczeństwa regionu czy akcesje do organizacji 
międzynarodowych. Zwrócono także uwagę na prawa mniejszości naro-
dowych, etnicznych, wyznaniowych i językowych, co było bardzo ważnym 
punktem, biorąc pod uwagę panujące zatargi w tych kwestiach (Leszczyń-

2 Po rozpadzie Czechosłowacji od 01.01.1993 r. Trójkąt przeistoczył się w Grupę Wy-
szehradzką.
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ski, Kosecki, 2001, s. 75–76). Państwa postanowiły na wspólnych spotka-
niach na różnym szczeblu uzgadniać kolejne wyzwania dla współpracy 
wyszehradzkiej. Polski politolog, znawca stosunków międzynarodowych, 
Franciszek Gołembski (1994, s. 61) pisał: „Jest rzeczą charakterystyczną, że 
współpraca ta przybrała od początku zdecydowanie wymiar funkcjonalny. 
Starano się też unikać rozwiązań, które mogłyby prowadzić do tworzenia 
sformalizowanych struktur współpracy. Od początku swojego istnienia 
Trójkąt Wyszehradzki nie miał stać się ani sojuszem, ani formalną organi-
zacją międzynarodową. Chodziło raczej o stworzenie rzeczywistych pod-
staw rozwoju współpracy w poszczególnych dziedzinach między trzema 
wówczas państwami Europy Środkowej, które wkroczyły na trudną dro-
gę transformacji ustrojowej, oraz o koordynowanie działań, których celem 
miała być integracja ze strukturami zachodnioeuropejskimi, a nie zastępo-
wanie ich quasi nową formą integracji w regionie środkowoeuropejskim. 
Współpraca w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego miała na celu zadania 
adaptacyjne, niezmierzające do powoływania do życia nowych struktur”. 
Warto podkreślić, że nadany w ten sposób ugrupowaniu charakter nie-
sformalizowany zaczął kształtować działalność oddolnie i spontanicznie 
poprzez różne inicjatywy w każdej dziedzinie. Deklaracja Wyszehradzka 
dawała ogólny zakres działalności, dlatego też kolejne spotkania służyły jej 
skonkretyzowaniu.

Jednym z głównych wspomnianych celów w deklaracji było osiągnię-
cie bezpieczeństwa regionalnego. W związku z próbą zamachu w Moskwie 
oraz wybuchem konfliktu w byłej Jugosławii na szczycie 6 października 
1991 roku w Krakowie dyskutowano nad ściślejszymi relacjami z Sojuszem 
Północnoatlantyckim. Podczas spotkania przyjęto Deklarację Krakowską, 
w której podkreślono korzyści wynikające ze współpracy oraz potrzebę jej 
rozwijania w celu stowarzyszenia z zachodnimi strukturami oraz zapew-
nienia europejskiego bezpieczeństwa (Leszczyński, Kosecki, 2001, s. 124– 
–127). Trójkąt Wyszehradzki nie zmierzał do nawiązania sojuszu wojsko-
wego, jednakże z wykorzystaniem metod pokojowego rozwiązania sporu 
czynnie zaczął angażować się w sprawy europejskie. Transformacja syste-
mowa nie byłaby w pełni możliwa, jeśli państwa były nadal zagrożone nie-
bezpieczeństwem zewnętrznym.
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Na drodze do utworzenia strefy wolnego handlu 

Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego i Rady Wzajemnej Pomocy Go-
spodarczej w 1991 roku nastąpiły istotne utrudnienia w funkcjonowaniu 
gospodarki w byłych państwach Związku Radzieckiego: wygasły wszelkie 
umowy, dolar zastąpił rubla w rozliczeniach finansowych, zlikwidowano 
instytucje (Grajewski, 1991, s. 102–103). Taka sytuacja spowodowała nie-
opłacalność towarów i usług oferowanych przez państwa Europy Środko-
wej w stosunku do tych na rynku światowym. Doświadczano kryzysów 
i regresów gospodarczych, hiperinflacji, wzrostu bezrobocia, przestępstw 
gospodarczych, korupcji, spadku wartości PKB, PNB, czy powiększania się 
zadłużenia zagranicznego (Pudło, 2004, s. 20). 

W Polsce poniesiono wysokie społeczne koszty transformacji gospo-
darczej, takie jak: wzrost współczynnika bezrobocia czy pauperyzacja spo-
łeczeństwa, jednakże dokonując w ten sposób istotnych kroków w kierun-
ku liberalizacji rynku. Prywatyzacja transakcji zagranicznych przebiegała 
szybko, natomiast przedsiębiorstw nieco wolniej. Przyśpieszenie zmian 
hamowała wadliwa biurokratyzacja czy infrastruktura życia gospodarcze-
go (bankowość, łączność, komunikacja, obsługa celna). W Czechosłowacji 
zmiany zachodziły podobnie. W lutym 1991 roku uchwalono „ustawę re-
stytucyjną” mającą na celu reprywatyzację majątku produkcyjnego zna-
cjonalizowanego po II wojnie światowej. Węgry posiadały większe trudno-
ści w procesie prywatyzacji rolnictwa. Rekompensatę ujemnych skutków 
transformacji gospodarczej przynosiły im natomiast liczne inwestycje za-
graniczne (Kofman, Roszkowski, 1992, s. 18–19).

Przejście z gospodarki centralnie sterowanej na rynkową zaczęło wy-
muszać wymianę gospodarczą między państwami. Postanowiono skon-
centrować działania w celu likwidacji barier w handlu między państwami 
Trójkąta Wyszehradzkiego. Stopniowo miały być znoszone cła, ogranicze-
nia ilościowe, opłaty fiskalne lub eksportowe oraz podatki wewnętrzne. 
Przystąpiono także do tworzenia strefy wolnego handlu artykułami prze-
mysłowymi z Europejską Wspólnotą Gospodarczą3 oraz nawiązano roz-

3 Na podstawie wcześniejszych umów ze stowarzyszeniem z Europejską Wspólnotą 
Gospodarczą z grudnia 1991 roku.
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mowy z Grupą Siedmiu – G7 odnośnie wsparcia ekonomicznego (Dienst-
bier, 2006, s. 45). 21 grudnia 1992 roku w Krakowie postanowiono podpisać 
Środkowoeuropejskie Porozumienie w sprawie Wolnego Handlu między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Repu-
bliką Węgierską (ang. Central European Free Trade Agreement – CE FTA), 
które przychylnie zostało ocenione przez państwa zachodnioeuropejskie 
(Gołembski, Kupich, Wiejacz, 1992, s. 88). Planowano w przeciągu 10 lat 
osiągnąć zamierzony cel poprzez stopniową redukcję ceł i kwot importo-
wych między państwami (Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Han-
dlu – CEFTA, Kraków, 21.12.1992). CEFTA stała się w kolejnych latach 
działalności wyszehradzkiej najważniejszym polem współpracy i trans-
formacja gospodarcza zdominowała ustrojową ze względu na wymierne 
osiągnięcia w tej kwestii. Dużą rolę w intensyfikacji współpracy gospodar-
czej państw wyszehradzkich odegrała niewątpliwie Europejska Wspólno-
ta Gospodarcza, często używając przymusowych środków. Jednymi z nich 
były działania ograniczające dostęp do rynku Wspólnoty Europejskiej nie-
których towarów wyszehradzkich, wprowadzanie ceł antydumpingowych, 
określanie cen minimalnych na produkty rolne, a nawet zakaz importu 
mięsa pod pretekstem epidemii (Szczepaniak, 1995, s. 94–95).

Po rozpadzie Czechosłowacji 1 stycznia 1993 roku współpraca wyszeh-
radzka została zahamowana, głównie za sprawą czeskiego rządu. Premier 
Czech Václav Klaus uznał, że indywidualnie szybciej będzie można zinte-
grować się ze strukturami zachodnioeuropejskimi. Praga najlepiej wypada-
ła na tle regionu Europy Środkowej po okresie transformacji gospodarczej. 
Wykazywano niską stopę bezrobocia, inflacji i zadłużenia zagranicznego 
(Terem, Lenč, 2011, s. 83–84). Spotkania odbywały się nieregularnie, bra-
kowało nowych przedsięwzięć, dochodziło do konfliktów interesów, któ-
re szkodziły pozytywnemu dotychczas wizerunkowi państw wyszehradz-
kich na arenie międzynarodowej. Zainteresowanie współpracą regionalną 
przez inne państwa również zmalało i ograniczyło się jedynie do Słowenii 
(Deszczyński, Szczepaniak, 1995, s. 47). Dopiero w 1998 roku w wyniku 
konieczności przyspieszenia wejścia do NATO Czechy zmieniły swój sto-
sunek do współpracy wyszehradzkiej (Terem, Lenč, 2011, s. 83– 84).
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Zakończenie

Transformacja systemowa w tym samym okresie w państwach wyszeh-
radzkich była wynikiem ich wzajemnego wspierania się w ruchach opo-
zycyjnych i dzielenia się doświadczeniami we wspólnej działalności. Bez 
wątpienia współpraca Trójkąta Wyszehradzkiego na początku lat 90. przy-
śpieszyła przemiany po upadku komunizmu. Państwa wyróżniały się na 
tle całego obszaru postkomunistycznego i dawały przykład na powsta-
nie podobnych inicjatyw w państwach należących do byłego Związku Ra-
dzieckiego. Pomimo istniejących przeszkód wewnętrznych i zewnętrznych 
Polska, Czechosłowacja i Węgry potrafiły porozumieć się co do najważ-
niejszych celów do osiągnięcia. Zapoczątkowana współpraca rozszerzyła 
się w kolejnych latach na inne sfery działalności i została utrzymana do 
czasów obecnych. Zmieniło się również postrzeganie Europy Środkowej 
przez społeczeństwa państw wyszehradzkich. W wyniku współpracy zbu-
dowano wysoki poziom akceptacji i zaufania, zaczęto promować region 
środkowoeuropejski jako obszar różnorodności, tolerancji, kreatywności, 
człowieczeństwa, wolności, prawdy i solidarności (Rhodes, 2003, s. 3). 

Niestety warto zauważyć, że w pewnych okresach czasowych współpra-
ca wyszehradzka została zahamowana. Powodowane było i jest to nadal 
przez spory głównie na tle politycznym czy społecznym. Obecnie państwa 
nie potrafią porozumieć się co do stanowiska wobec nakładania sankcji 
gospodarczych na Rosję za spowodowaną sytuację na Ukrainie.
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