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ІДЕЯ МІЖМОР’Я СЬОГОДНІ: ПЛАЦДАРМ НОВИХ ЦІННОСТЕЙ 

ЄВРОПИ АБО ЧЕРГОВА УТОПІЧНА ІДЕЯ 
 

У статті йдеться про можливість втілення ідеї створення Балто-Чорноморського союзу на сьогоднішньому 

етапі розвитку геополітичних відносин європейських держав. Також порушуються питання необхідності 
такого об’єднання, його позитивні сторони і недоліки.  

Актуальність цієї теми полягає в тому, що можливо саме такий союз зміг би встановити баланс політичних 
сил у Європі, а також надати значні привілеї країнам-учасникам.  

Ключові слова: ЄС, Україна, Польща, Міжмор’я, Балто – Чорноморський союз, Інтермаріум. 

 

Постановка проблеми та дослідження 

актуальності питання. Враховуючи системну 

кризу ЄС та неготовність Заходу надати реальні 

гарантії безпеки від російської агресії Україні, 

Грузії та Молдові, між країнами Балтійсько-

Чорноморського регіону дедалі актуальнішими 

стають спільні оборонні інтереси. Вихід 

Британії з ЄС, економічні кризи у Греції, 

колапс системи європейської солідарності та 

політики мультикультуралізму наочно 

продемонстрували східноєвропейським 

країнам потребу у «плані Б», або у «запасному 

варіанті НАТО». А заяви Дональда про те, що 

США не повинні надалі витрачати трильйони 

доларів на оборонні інтереси далеких країн, 

змусили багатьох політиків у Польщі, Литві, 

Латвії, Естонії та Грузії задуматися над 

подальшим існуванням своїх держав по 

сусідству з Росією. У зв’язку з одночасною 

девальвацією Будапештського меморандуму й 

задекларованими кремлівською пропагандою 

намірами відновити СРСР та повернути свою 

сферу впливу у Центральну Європу, низка 

країн Східної Європи, від Фінляндії до Грузії, 

опинилися в однаковому геополітичному 

становищі [4]. 

Спільні загрози країн Балтійсько-Чорномор-

ського регіону зумовлюють об’єктиві підстави 

для формування нового військово-політичного 

союзу на території Східної Європи. Характерно, 

що більшість потенційних учасниць Балто-

Чорноморської осі вже тією чи іншою мірою 

втягнуті у гібридну, інформаційну, історично-

ідеологічну, торговельну, холодну або й гарячу 

війну з російською агресією. 

В інформаційному просторі країн регіону 

дедалі більшої популярності набуває ідея 

Балто-Чорноморського союзу (БЧС), яка в 

Польщі на початку XX століття існувала під 

назвою «Міжморя» або «Intermarium». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Так як 

тема Інтермаріму є досить актуальною на 

сьогоднішній день, то коло дослідників з даного 

питання є доволі широким. Серед українських 

дослідників можна назвати А. Бондаренка, І. 

Загребельного, О. Маслака, О. Семеняку, О. 

Шевченко. 

Мета статті. Головною метою даною статті є 

аналіз формування поняття ідеї створення 

нового європейського союзу, а також його 

плюси та мінуси. Також стаття містить 

твердження щодо доцільності такого 

об’єднання і вигляду, в якому воно могло б 

існувати на сучасній політичні арені.  

Основні результати дослідження. Міжмор’я 

являє собою ідею створення союзу держав 

Центральної та Східної Європи, що 

розташувалися від Балтійського моря до 

Чорного.  

Перший проект «Міжмор’я», що був 

висунутий Юзефом Пілсудським після Першої 

світової війни, так і не був втілений в реальність. 

Цей проект передбачав створення великої 

конфедерації, що охоплював би території 

Польщі, країн Балтії, Фінляндії, 

Чехословаччини, Угорщини, Румунії, 

Югославії, Білорусі та України. Ця концепція 

мала стати продовженням традицій польської 

державності, зокрема Речі Посполитої, а також 

убезпечити Польщу від загрози зі стороні Росії 

та Німеччини. Втім, у геополітичних реаліях 
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того часу, ця ідея не знайшла підтримки у 

європейських акторів та скоро стала 

неможливою навіть теоретично [5]. 

В останні роки тема Інтермаріуму знову 

оживилася. Пов’язано це з тим, що президент 

Польщі, Анджей Дуда, в одному з перших своїх 

інтерв’ю у цьому статусі заявив про 

перспективу створення певного союзу між 

країнами від Балтійського до Адріатичного та 

Чорного морів. Пряма цитата: «Ми повинні 

проводити активну політику в Центральній та 

Східній Європі. Я прихильник більш тісної 

співпраці між державами в регіоні - від 

Балтійського моря до Адріатичного та Чорного 

моря. Вони мають спільний досвід другої 

половини ХХ століття, і часто спільні проблеми 

сьогодні. Я маю на увазі не тільки питання 

безпеки, але й економічну ситуацію» [1]. 

Східноєвропейська співпраця регіонально 

багатовимірна та багатоформатна 

(східноєвропейське економічне [2] партнерство, 

військова співпраця тощо). Інтеграція України до 

цього простору як раз і є важливою ланкою 

об’єднання, якої не вистачало задля завершення 

коаліції у запланованому форматі. З іншого боку 

утопічно нездійсненними залишаться намагання 

окремих країн (наприклад Польщі) вкласти в унію 

Міжмор’я націоналістичний зміст, використати її 

у якості обгрунтування претензій на регіональне 

лідерство, що ніколи не сприйматиметься 

міжнародною спільнотою та безпосередніми 

країнами - учасниками такого об’єднання.  

Зацікавлені також такі держави, як Франція 

і Велика Британія, що прагнуть стабілізувати 

положення у Європі [3]. За оцінками експертів 

незадоволеними залишаться Німеччина і Росія, 

яким потенційно не вигідно зростання ваги 

вищезгаданих країн.  

Висновки та пропозиції. Тим не менш, 

протягом багатьох років Балто-Чорноморська 

вісь виглядає доволі перспективно, як 

потенційний безпековий, політичний та 

економічний проект. 

Але країни має згуртувати не тільки 

перспектива вдалого економічного і 

військового союзу, а й спільні європейські 

цінності. 

Навряд чи можна вже дати перелік цих 

цінностей і це навряд чи є доречним, але цілком 

необхідно окреслити приблизний вектор цих 

цінностей, які вірогідно ляжуть в основу нового 

європейського світогляду, твореного в БЧС. 

По-перше, важливою умовою, яка впливає на 

розвиток БЧС є сусідство з двома типами 

ціннісних систем: ЄС та Євразійським союзом. 

В одному випадку можна казати про доведення 

до абсурду індивідуалізму, в іншому ж - 

абсолютне холопство і колективізм. БЧС має ці 

цінності збалансувати, не впадаючи у крайнощі 

жодної з систем. Культура країн, що мають 

творити БЧС, в цілому консервативна, однак не 

передбачає плазування перед владою, тож цей 

консерватизм не знатиме азійського 

деспотизму. Інше ж питання – гідність людини, 

яка буде безумовно дотримуватися, але аж ніяк 

це не зайде на рівень всезагальної підтримки 

заходів ЛГБТ - пропаганди.  

Головним питанням залишається реальність 

втілення у життя такого масштабного і 

серйозного проекту. Особисто моя думка така, 

що міжнародна спільнота на даному етапі не 

готова до створення союзу такого типу. 
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Билун П.Г 

ИДЕЯ МЕЖДУМОРЬЯ СЕГОДНЯ: ПЛАЦДАРМ НОВИХ ЦЕННОСТЕЙ ЕВРОПЫ ИЛИ ОЧЕРЕДНАЯ 

УТОПИЧАСКАЯ ИДЕЯ 

В статье говорится о возможности воплощения идеи создания Балто-Черноморского союза на сегодняшнем этапе 

развития геополитических отношений европейских государств. Также затрагиваются вопросы необходимости 

такого объединения, его положительные стороны и недостатки. 

 Актуальность этой темы заключается в том, что возможно именно такой союз смог бы установить баланс 

политических сил в Европе, а также предоставить значительные привилегии странам-участникам. 

Ключевые слова: ЕС, Украина, Польша, Междуморья, Балто - Черноморский союз, Интермариум. 

 

Bilun P. 

THE IDEA OF INTERMARINE TODAY IS: SPRINGBOARD OF THE NEW EUROPEAN VALUES OR 

REGULAR UTOPIAN IDEA 

The article is about opportunity for embodiment the idea of creation Baltic-Black Sea union todays level of development 

geopolitical dealings european countries. Also subjects are touched upon are about necessary this kind of association, its 

advantages and disadvantages.  

Actuality of this topic consists in possibility that this union could make a balance for political forces in Europe and also could 

give groundbreaking privileges for members countries. 

Key words: EU, Ukraine, Poland, Intermarine, Baltic-Black Sea union. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


