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Тривалий час Польща й Україна, 
ніби знову відкривши себе, втішалися 
гармонією близькости й бачили од-
на в одній радше вимріяні образи, 
ніж реальні характери. Сьогодні ро-
жеві окуляри, схоже, впали, і стало 
зрозуміло, що медовий місяць завер-
шився...
 Що ж, нема на це ради, і нам 
треба вчитися жити нормальним циві-
лізованим життям навіть тоді, коли 
настає розчарування і спалахують 
непорозуміння. Адже сподівання 
на те, що нам вдасться встановити 
безконфліктні відносини, було би 
цілком утопічним. Недарма першою 
аксіомою конфліктології є правило: 
«Конфлікт інтересів – це природна 
річ». Інша справа, що цей конфлікт 
інтересів ніколи не має переростати 
в силове протистояння, а то й у зброй-
ний конфлікт. У цьому полягає тест 
на цивілізованість, що його сьогодні 
повинні успішно пройти Польща й 
Україна. Зокрема, обидва народи 
мали би по-новому пережити той 
очевидний інтерес, який притягує 
їх один до одного і відрізняє їхні 
стосунки від стосунків з іншими су-
сідами. Церкви обох народів могли 
би тут додати: у цьому нарощенні 
культури стосунків полягає тест на 
євангельську природу нашої віри, яку 
і поляки, й українці повинні нарешті 
підтвердити. Тому ця стаття могла би 
мати інший заголовок, а саме: «Яку 
роль у польсько-українських узає-
минах відіграють Церкви?». Якою є 
місія тих, що прагнуть стояти на боці 
Христа і є носіями логіки Царства, яке 
не від світу цього?
 Я не готовий подати систематичний 
і вичерпний перелік зусиль, що їх 
доклали і докладають, з одного боку, 
Римо-Католицька Церква у Польщі й 
Україні та, з другого боку, Українська 
Греко-Католицька Церква в обох 
країнах. Це мало би стати завданням 
спеціяльних наукових студій. Мені ж 
під силу буде лише згадати визначальні 
віхи, які відгукнулися в житті обох 
народів особливим суспільним резо-
нансом.
 Першими в цьому ряду хочу зга-
дати профетичні дії Церков іще до 
1989 року, особливо під час святку-
вання тисячоліття Хрещення Русі-
України (1988), і роль у цьому блажен-
ної пам’яті папи Івана-Павла II. Тоді 
ще не було незалежної української 
держави, та й у Польщі ще доживав 
свій вік комуністичний режим. Але 
було виразне розуміння того, що 
національне визволення безпосередньо 
пов’язано з визволенням духовним, 
а це означало передусім примирення 
заради майбутнього. Ось чому і на 
ювілейних урочистостях 1988 року 
у Римі за участи папи, й опісля у 
Ченстохові греко- та римо-католицькі 
владики спільно прикликáли Святого 
Духа – Духа Свободи на наші при-
гноблені народи. Господь відчув щи-
рість цих молитов і врешті дарував 
нам свободу.
 Наступна віха – паломництво до 
України папи Івана-Павла II. На ос-
нові його тодішніх (як і, зрештою, 

попередніх) виступів можна було 
би скласти ціле богослов’я між-
національного порозуміння. Зокрема, 
його заклик до обох народів, виго-
лошений 2001 року у Львові, прозвучав 
із надзвичайною силою:

Настав час звільнитися від бо-
лісного минулого! Християни обох 
народів повинні йти разом в ім’я 
єдиного Христа, до єдиного Отця, 
під проводом того самого Духа, 
Який є джерелом і принципом єд-
ности. Нехай прощення – дароване 
й отримане – розіллється, немов 
цілющий бальзам, у кожному сер-

каменями в новітній історії польсько-
українського порозуміння, яку заклав 
іще Єжи Ґедройць у його паризькій 
«Культурі».
 Утім, і в Польщі, й в Україні 
ніколи не бракувало політиків, які 
легко плутають епохи і переносять у 
день сьогоднішній моделі патріотизму, 
властиві минулим часам. У результаті 
героїка непоступливости й узаємного 
поборювання знову й знов упорскується 
в наші суспільні організми черговою 
порцією отрути. Так сталося і довкола 
личаківських меморіялів «Орлят» і 
воїнів Української галицької армії у 

 Спільні молитви повторювалися 
щороку і,  я певен, врешті-решт 
вплинули на те, що небо над Личаковом 
роз’яснилося. Цим я, звичайно, не 
хочу применшити значення інших 
зусиль, що їх докладали люди доброї 
волі на державному рівні. Проте в 
піднесеній атмосфері офіційного 
відкриття меморіялу «Орлят» 24 черв-
ня 2005 року, вочевидь, була часточка 
тієї намолености, в яку всі учасники 
спільних молитов вкладали свої душі 
й серця.
 Ці дні можна вважати кульмінацією 
процесу примирення. Адже 19 червня 
2005 року у Варшаві та 26 червня 
у Львові відбулися також урочисті 
богослужіння, які ознаменували при-
йняття Акту примирення між поль-
ським та українським народами. Римо- 
і греко-католицькі ієрархи спільно 
зачитали Молитву поєднання, в якій, 
зокрема, говорилося: «Господи, за 
заступництвом Твоєї Пречистої Матері 
й усіх святих наших обох народів, 
відпусти нам наші гріхи і провини й 
благослови на дальшу дорогу, щоб ми 
жили й чинили так, як годиться братам 
і сестрам».
 З усіх тодішніх проповідей і 
промов я виділю лише слова Глави 
Польської Єпископської Конференції 
Архієпископа Йозефа Міхаліка:

Чи можна писати історію народів 
ненавистю і смертю? Можна. Але 
тоді таке суспільство було б ци-
вілізацією смерти, яку не мож-
на прийняти. Така настанова зав-
жди кличе до помсти: пролита 
кров вимагає крові, прокльони 
породжують нові прокльони. Чи не 
краще побороти злу волю і злі думки, 
пробачити і розпочати спочатку? 
Милосердя завжди є кращим і є 
тим, що дає перспективу.

 Окремо слід згадати Европейські 
Дні Добросусідства, от уже вшосте 
організовані наприкінці серпня на 
польсько-українському кордоні зу-
силлями церковних та світських інсти-
туцій обох народів. Це прекрасний 
майданчик для зустрічі молоді й усіх 
людей доброї волі.
 Важко перерахувати також усі 
добрі ініціятиви, що їх виявили хоч 
і світські організації, але за безпо-
середнього сприяння Церков та ре-
лігійних організацій. Для ілюстрації 
назву лише міжрелігійний польсько-
єврейсько-український молодіжний 
семінар «Ковчег», який уже чотири 
роки поспіль проводять Центральний 
Український Фонд історії Голокосту 
«Ткума», Генеральне консульство 
Республіки Польща в Україні та Ук-
раїнський Католицький Університет 
на базі Унівської Святоуспенської 
Лаври. Саме тут у часи Другої світової 
війни священики та ченці-студити 
Української Греко-Католицької Церк-
ви з ініціятиви митрополита Анд-
рея Шептицького та його брата ар-
хімандрита Климентія Шептицького 
рятували єврейських дітей і надавали 
допомогу українським та польським 
дітям.
 Наведених тут прикладів цілком 
досить, щоб проілюструвати, яким 
торжеством миру й порозуміння 
можуть обернутися суспільні події, 
якщо за ошляхетнення їх христи-
янським духом беруться Церкви. 
Докласти своїх зусиль тут ніколи не 
пізно, а здобуті результати – завжди 
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ці. Нехай завдяки очищенню істо-
ричної пам’яті всі будуть готові 
поставити вище те, що єднає, а не 
те, що розділяє, щоб разом будувати 
майбутнє, оперте на взаємоповазі, на 
братерській спільності й співпраці, 
на автентичній солідарності.

 Увесь понтифікат Івана-Павла II 
був тим дивовижним періодом, коли 
польські й українські серця, відкри-
ваючись на заклики цього великого 
папи, відкривались водночас одні на 
одних.
 Отож не дивно, що під час тієї ж 
пам’ятної літургії у Львові за участи 
понад мільйона вірних із уст патріярха 
Української Греко-Католицької Церк-
ви кардинала Любомира Гузара про-
звучали сповідальні та визначальні для 
всіх греко-католиків слова:

Історія минулого століття нашої 
Церкви знала і темні, й духовно 
трагічні моменти. Вони полягали 
в тому, що деякі сини й дочки 
Української Греко-Католицької 
Церкви, на превеликий жаль, сві-
домо й добровільно заподіяли 
кривду своїм ближнім із рядів 
свого рідного народу чи інших 
народів. За них усіх у Твоїй 
присутності, Святий Отче, від імені 
Української Греко-Католицької 
Церкви бажаю просити прощення 
у Господа, Творця й Отця нас 
усіх, а також у тих, кого ми, сини 
і дочки цієї Церкви, в будь-який 
спосіб скривдили. Щоб не тяжіла 
над нами жахлива минувшина і не 
затруювала наше життя, ми радо 
прощаємо тим, хто в будь-який 
спосіб кривдив і нас.

 Це були високі приклади, які під-
носили людський дух і робили всіх 
кращими або принаймні спонукали 
такими бути. Вони стали наріжними 

Львові. Уже навесні 2002 року зга-
дані політики, всупереч поєднавчим 
ініціятивам президентів Алєксандра 
Кваснєвського та Леоніда Кучми, 
зробили все, щоб над Личаковом 
скупчилися грозові хмари, а взаємна 
риторика забрязкотіла металом. 
Здавалося, дух польсько-українського 
протистояння знову війнув вуличками 
Львова – тільки вже без того лицарства, 
що його 1918 року виявляли герої по 
обидва боки барикад.
 І тоді потужно заговорило хри-
стиянське почуття. 18 червня того 
ж року патріярх Любомир, духовно 
готуючи вірних до вшануваня першої 
річниці паломництва до України папи 
Івана-Павла II, у публічному зверненні 
порушив питання про християнське 
осмислення історичних національних 
кривд і, зокрема, закликав до молитви 
над українськими та польськими війсь-
ковими могилами Личакова: «Святість 
героїв викликає у кожного народу 
законну гордість, тоді як немочі наші 
потребують передусім молитви».
 Цей заклик набув особливого 
резонансу 1 листопада. Із Польщі при-
їхала група польських інтелектуалів, 
які зустрілися з групою українських 
інтелектуалів в Українському Като-
лицькому Університеті на семінарі 
«Що нам робити зі своєю історією?». А 
після непростої, але приязної розмови 
обидві групи поїхали на Личаків, 
щоби спільною молитвою за упокій 
душ колишніх військових суперників 
просити Бога звільнити обидва народи 
від духу суперництва як такого. Того 
дня ці молитви очолили патріярх УГКЦ 
кардинал Любомир Гузар і римо-
католицький митрополит Львівський 
кардинал Мар’ян Яворський за участи 
духовенства й мирян обох Церков.

Українські та польські пластуни після передачі Вифлеємського вогню на українсько-
польському кордоні в Раві-Руській на Львівщині (20 грудня 2007 року)
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вчасні й неоціненні. Отож хай будуть 
благословенні всі порухи душі, які 
покликали стількох добрих людей до 
миротворства!
 Проте немає, здається, в історії 
культури міту актуальнішого, ніж 
міт про Сизифа. Бо кожна досягнута 
духовна вершина наче пророкує, 
що подальший рух означатиме но-
ве зниження духу. Нові труднощі 
постають не лише довкола наших 
Церков, а й усередині їх. Психологічно 
я не готовий у тому ж репортажному 
стилі перелічувати випадки нових 
непорозумінь. Хай це буде наївно, 
але доки неозвучені прикрі факти 
зберігають спроможність розчинитись у 
морі інших життєвих турбулентностей, 
я радше промовчу. Але можна і треба 
говорити про канали, якими нові 
суперництва можуть знову отруїти 
людські душі.
 Передусім згадаю про самі Церкви. 
Адже лікар також може стати жерт-
вою вірусу. Причиною більшости 
непорозумінь, які виникали в історії 
між кліром Римо-Католицької Церкви 
і кліром Греко-Католицької Церкви 
в Польщі та в Україні, був одвічний 
прийом диявола, яким він споконвіку 
спокушає все людство: недовіра поро-
джує хибну інтерпретацію дій свого 
візаві, що, своєю чергою, веде до об-
рази, а тоді до амбітної та гордовитої 
реакції на справжню чи уявну кривду. 
Часом аж дивуєшся, якими вразливими 
до цього сатанинського прийому є ті, 
що покликані Богом розтлумачувати 
мирянам злоякісну дію суперництва!
 В основі цієї закономірности – 
різні очікування щодо дій своїх екле-
зіяльних партнерів. Кожна сторона 
свідомо чи несвідомо вибудовує в 
уяві очікувану модель поведінки іншої 
сторони. Реальне відхилення від неї у 
позитивний бік навіть якщо спочатку 
й викликає приємне здивування, то 
його швидко сприймають як належне. 
Натомість відхилення в неґативний 
бік одразу стає свідченням злої волі. 
Недарма ж існує правило: якщо 
люди не знають справжньої причини 
вашої поведінки, то майже завжди 
пояснюють її в найгірший спосіб. 
Небезпека цієї закономірности зростає 
стократ, коли йдеться про час після 
Акту примирення. Відхилення від 
очікуваної поведінки сприймається 
як порушення проголошеної клятви, 
як підтвердження одвічного «хоч як 
вовка годуй, він усе в ліс дивиться». 
Відтак людина й не спам’ятається, а 
вона вже на гачку в Лукавого.
 Узаємини між римо- і греко-като-
ликами обтяжує іще той факт, що на 
одній території (чи то в Україні, чи в 
Польщі) репрезентантами католицизму 
виступають двоє. Тому вони приречені 
на взаємні ревнощі та конкурентність 
стосунків. Це особливо легко про-
читувалося під час підготування візиту 
папи Івана-Павла II в Україну (хоч 
не можна не віддати обом сторонам 
належне: приховані ревнощі так і не 
вихлюпнулися назовні). Проте життя 
чомусь завжди щедре на причини 
для ревнощів, а тому обидві сторони 
мають бути обачні, щоби вчасно ней-
тралізувати потенційне зло. Адже 
лікар, який курить сам, навряд чи пе-
реконає хворого кинути курити...
 Свої канали інтоксикації є і на 
полі суспільно-політичному. Як на 
мене, чи не найбільше шкоди завдає 

навіть не допускала можливости на-
ціонального самовизначення україн-
ців і жорстоко карала активістів ви-
звольного руху? То чи буде покірним 
звір, загнаний у безвихідь?
 Я, українець, зважуюся на цю 
нелояльну щодо своїх краян метафору, 
щоб нагадати: історія – це неперервний 
ланцюг причин і наслідків, із якого 
не вдасться вирвати самодостатнього 
всепояснювального відтинку. Тому 
боротьбі історіографій не буде кінця, 
якщо нам не вдасться охристиянізувати 

своє історичне мислення. 
Ми всі – українці та по-
ляки – мусимо усвідо-
мити, що формула «хай 
спершу вони (визнають, 
вибачаться тощо), а тоді 
вже ми» є насправді кон-
фронтаційною і веде до 
погибелі. Вона свідчить 
про слабкість нашої віри, 
бо християни мають зма-
гатися в любові, а не в 
національних амбіціях.
 Визнання 1991 року 
незалежної України, що 
його зробила Польща, і 
жертовне обстоювання 
з ї ї  боку українських 
національних інтересів, 
безперечно, свідчило, що 
Польща визнала свою 
довоєнну політику що-
до України хибною. Але 
новітнє партнерство не 
має зворотної сили. А 
тому, аналізуючи події 
кінця 1930-х і  1940-х 
років, ми занурюємось 
у гнітючу атмосферу аґ-
ресивних національних 
еґоїзмів. Здавалося б, чи 
не всі народи Европи були 
інфіковані культом сили 
й розпихали одні одних 
ліктями, забезпечуючи 

собі життєвий простір. Немає серед 
них невинних народів, як немає і тих 
терезів, якими можна було би зважити 
вину кожного. Такі терези є лише в 
руках Бога, і перед Ним ми всі маємо 
покаянно схилитися.
 Не менш дражливою та конфлік-
тогенною для польсько-українських 
стосунків залишається проблема геро-
їзації тих, кого інша сторона вважає за 
злочинців. Проте, схоже, ця проблема 
більше нервує Польщу, ніж Україну. 
Україна надто заклопотана своїми 
внутрішніми проблемами та щораз 
більшою аґресією з боку Москви, щоб 
приглядатися до того, як історичні герої 
сучасної Польщі ставилися до України. 
Так, здається, з України на адресу 
Польщі не було висловлено жодного 
політично значущого докору, що вона 
вшановує вояків Армії Крайової, 
хоча в історичній пам’яті українців її 
образ асоціюється з трагічними анти-
українськими акціями.
 Натомість у польській свідомості 
сформувалася виразна логічна петля: 
оскільки українці вшановують воїнів 
УПА, то тим самим вони не хочуть 
визнати свою провину за трагічні анти-
польські акції, а отже, вдаються до 
недоброзичливих щодо Польщі кроків. 
І жодними силами ні польським, 
ні українським журналістам не вда-
ється переконати поляків, що ми вша-
новуємо УПА насправді зовсім не за 
етнічну чистку на Волині, а за опір 

гітлерівцям і особливо совєтському 
режимові. Якби не було УПА, то 
для мене, колишнього дисидента, не 
було би ні патріотичного зразка, ні 
наснаги для мого власного опору. 
Викинути це з історичної пам’яті 
українців (принаймні в Галичині) 
неможливо – навіть під загрозою 
погіршення стосунків із Польщею. 
Тому ультиматуми з польського боку 
не принесуть нічого доброго, лише 
викличуть зустрічні жорсткі вимоги 
українців зректися вшанування в 
Польщі ненависників України. Це, 
вочевидь, глухий кут.
 Усі ці розбіжності – хліб для не-
примиренних. Усім їм здається, що 
переможе той, хто непохитніше сто-
ятиме на своїй правді. А раз так, то 
навіть найменша спроба визнати свою 
провину виглядає як капітуляція перед 
ворогом і зрада національних інтересів. 
Отож про можливість прощення вини 
суперника можна буде говорити лише 
тоді, коли він безоглядно і безвинятково 
визнає правильність нашої версії 
історії. І доброзичливою щодо Польщі 
Україна буде, мовляв, лише тоді, 
коли прийме польську інтерпретацію 
історичних подій (і навпаки). Чи треба 
знову розтлумачувати і полякам, і 
українцям, що така затятість ради-
кально суперечить Нагірній проповіді 
Христа?
 Виявляється, однак, що треба. Бо 
в цьому випадку будь-якого вибачення 
завжди буде не досить. Адже насправді 
від суперника очікують не покаяння, 
яке відновлює гідність обох сторін, 
а самоприниження, яке лише лоско-
татиме гонор непримиренного. Ось 
чому на початку третього тисячоліття 
все-таки потрібна була енцикліка 
Святішого Отця «Caritas in Veri-
tate», щоб нагадати: як немає любові 
без правди, так немає і правди без 
любові.
 Як на мене, ця енцикліка важлива 
передусім для самої Церкви. Були 
епохи в минулому, коли духовенство 
обох наших народів уважало за душ-
пастирський обов’язок «освячувати 
ножі», якими народні месники побо-
рювали національні кривди. Не судімо 
їх суворо, бо й ми перебуваємо лише 
на підступах до осягнення Божої 
правди. Проте й не переносьмо герої-
ку їхнього часу в нинішній день. 
Сьогодні Церква не тільки сама не 
сміє пройматися «відплатними» на-
строями, а й покликана застерегти 
своїх вірних від «праведного» гніву, 
що бере початок із нібито очевидної 
правди, проте обертається врешті-
решт злочином супроти Господньої 
правди і любові.
 Є певні небезпеки і на геопо-
літичному рівні, оскільки тут також 
спостерігається втома від незреалі-
зованих очікувань. Особливо це 
стосується Польщі, яка ось уже 
два десятиліття, дбаючи про свої на-
ціональні інтереси, мудро обстоює і 
стратегічні інтереси України – часом 
навіть більше, ніж сама Україна. 
Природно, що Польща очікує від 
України адекватного відгуку на своє 
геополітичне партнерство. Натомість 
криза ідентичности й параліч політичної 
волі в Україні створюють гнітючу 
картину саморуйнації країни. Більшість 
нинішніх українських проблем можна 
легко вивести з кризи українського 
національного духу, а тому головну 

непримиренне переживання чергових 
сумних ювілеїв. Тут промовляє не 
так біль історії, як голос політичних 
маніпуляторів, в інтерпретації яких за 
всі біди вину несуть лише суперники, 
лише ненависні «вони». Історія тоді 
перетворюється на таку послідовність 
подій, у якій «вони» виглядають уті-
ленням вселенського зла. Натомість 
опоненти, захищаючись, виривають 
з історії іншу послідовність подій, де 
їхні дії виглядають як справедлива 
відплата за нічим не спровоковану 

кривду. Так постають криві дзеркала 
противленства.
 Євангельський імператив – а це наш 
спільний імператив! – означає вміння 
зрозуміти біль іншого, подивившись 
на якусь подію також і його очима. 
Тому українці мають зрозуміти, що 
на будь-яку згадку про Волинь і Ка-
тинь у комуністичній Польщі було 
накладено табу, тож колишні во-
линяки довго притлумлювали свій 
біль. Замовчування волинської трагедії 
уже в посткомуністичний час, навіть 
із доброю метою не погіршувати 
стосунків із Україною (за що ми 
вдячні), принесло, здається, мало ко-
ристи, бо врешті викликало бунт за-
мовчуваних і штовхнуло цих людей, 
які хотіли розповісти про свої трагедії 
та болі, в руки маніпуляторів. Тому 
ми, українці, матимемо моральне 
право будити сумління світу щодо 
своїх національних трагедій лише 
тоді, коли покаянно схилимося перед 
польським болем, що його спричинила 
вина українців за криваву й злочинну 
етнічну чистку на Волині.
 Але чи схиляться й поляки перед 
українським болем? Чи ж може хри-
стиянин, стоячи перед Богом, сказати, 
що помста є милою Ісусовому серцю, 
а тому смерть невинних українських 
жінок і дітей навіть у так званих 
«відплатних акціях» є виправданою? Чи 
не слід ще і ще раз нагадувати собі про 
те, що міжвоєнна Польська держава 

На відкритті монумента українсько-польського 
примирення «Пам’ять – Скорбота – Єднання» 

у селищі Павлівка (польський Порицьк) на Волині, 
де 11 липня 1943 року під час недільної відправи

 вояки УПА замордували кількасот 
місцевих жителів – поляків (11 липня 2003 року)
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вину за падіння престижу України й 
за зневіру міжнародної спільноти в 
її національній спроможності несуть 
передусім українці. Отож важко й 
уявити, хто би на місці Польщі не 
втомився від власної шляхетности й 
не подумав, що «доктрина Ґедройця» 
все-таки має свої незручності.
 Але в цьому й криється потенційна 
небезпека. Адже згадана «картина 
саморуйнації» мимоволі запускає в 
дію механізм зневаги сусідів України 
щодо її народу-невдахи. Ознаки цього 
презирства, зокрема з польського 
боку, щораз краще прочитуються на 
обличчях і прикордонних митників, 
і туристів, і дипломатів. Як швидко 
змінюється атмосфера стосунків! У 
час комуністичного гніту ми були май-
же рівними і взаємно шанобливими у 
своєму прагненні до свободи. У 1990-х 
роках ми, галичани, виразно досвідчили 
успішні зусилля поляків подолати 
свою минулу позицію зверхности 
щодо українців. І ще зовсім недавно 
ми зі сльозами на очах по-братерськи 

обнімалися на помаранчевих майданах. 
А нині маємо щораз більшу небезпеку 
нового зриву в давні стереотипи й 
нового наміру зверхньо повчати.
 Церкви і тут могли би зробити 
чимало, щоб застерегти своїх вірних 
від спокуси інерційного повернення до 
звичних стереотипів. Українці, якщо 
хочуть поваги з боку сусідів, мають 
здобутися на повагу до самих себе. 
Громадянська мужність, чесність, 
лицарство і жертовність є неодмінними 
передумовами такої самоповаги. По-
ляків же я просив би усвідомити, 
що повільніший темп нашого виходу 
із цивілізаційної ями викликаний не 
лише цивілізаційною відсталістю ук-
раїнців, а й несамовитою складністю 
тих завдань, які їм доводиться сьо-
годні виконувати. Майте терпіння і 
не зневажайте тих, чия слабкість де-
термінована глибинними історичними 
причинами, – саме про це говорить нам 
євангельський імператив!
 Зокрема, ми розраховуємо на 
добру пам’ять поляків, які легко 

зауважать певний паралелізм наших 
доль. Адже сімдесят років тому саме 
Польщу оголосили історичною по-
милкою й геополітичною аномалією, 
як тепер Владімір Путін оголосив 
Україну «навіть не державою», а 
російський парламент затверджує 
прозорий у своєму натякові документ 
про допустимість введення військових 
формувань на чужу територію «для 
захисту своїх співвітчизників». Та-
ке разюче дежавю дуже нагадує не-
засвоєний Господній урок, що його 
тепер Церкви повинні всім розтлу-
мачити. Христова Церква вміє ди-
витися на історію з погляду вічности, 
у перспективі якої нинішній циві-
лізаційний розрив між захищеною 
Польщею і напівспаралізованою та 
загроженою Україною є лише миттю, 
яка з Божої волі може змінитися вод-
ночас. 
 Наші Церкви просто зобов’язані 
вийти з цього випробування з честю, 
стійко тримаючись Христових завітів 
і впевнено будуючи простір узаємно-

го партнерства і духовного взаємо-
збагачення.
 У польсько-українських узаєминах 
Сизифів камінь, на щастя, не падає 
стрімко вниз, а котиться вниз по схилу. 
В цій ситуації кожен остережний голос 
стає спасенним деревом, яке хай навіть 
і не зупинить камінь, та може стримати 
його падіння. За двадцять років 
польсько-українського примирення 
та геополітичного партнерства в 
обох країнах сформувалися потужні 
осередки людей доброї волі, які 
здатні стати вище понад старі й нові 
бар’єри. Візьмімося за руки, друзі, й 
стримаймо камінь, що котиться! Не 
допустімо, щоби про сумне завершення 
новітнього польсько-українського 
партнерства колись сказали словами, 
що завершують фільм Єжи Гофмана 
«Вогнем і мечем»: «Де двоє б’ються, 
там третій користається». Нас мо-
жуть відрізняти наші національні 
історіографії, у нас можуть бути різні 
земні інтереси, але нас об’єднує один 
Бог.

Grzegorz Motyka. «Akcja “Wisła”». Przegląd 
Polityczny, 2009, №95. Переклала з польської 
Оксана Курило.

Обраний на вільних виборах Сенат 
3 серпня 1990 року прийняв ухвалу щодо 
проведених 1947 року примусового 
виселення і позбавлення «маєтків, 
будівель і святинь» українського та 
лемківського населення північно-
східної частини Польщі. В ухвалі 
відверто сказано: «Сенат Республіки 
Польща засуджує операцію “Вісла”, 
у якій застосовано властивий для 
тоталітарних систем принцип колек-
тивної відповідальности».
 Небагато ухвал парламенту викли-
кало такі сильні емоції й водночас 
увійшло до колективної пам’яті, як 
ця. Із невеликим перебільшенням 
можна сказати, що це була най-
голосніша ухвала Сенату РП за всю 
історію III Польської Республіки в 
XX столітті. Спроба провести таку 
ухвалу в Сеймі вже не мала успіху: її 
заблокували противники. Сенаторів, 
які голосували за ухвалу, національна, 
кресова та посткомуністична преса до 
сьогодні в найкращому разі називає 
наївними, у гіршому – представляє 
фальсифікаторами історії, які під-
дають сумніву злочини Організації 
українських націоналістів та Україн-
ської повстанської армії щодо поляків. 
Неймовірно, наскільки схожі думки 
щодо цього висловлюють «Trybuna», 
«Nasz Dziennik», «Przegląd» і «Наша 
Польща». В одній із типових статтей 
на цю тему можна прочитати:

Найбільшою пропаґандистською 
перемогою постоунівців у Польщі 
була скандальна і в процедурному, 
і в фаховому плані ухвала Сена-
ту, котра засуджувала операцію 
«Вісла».

 Нагадаємо, що рішення про про-
ведення виселень 29 березня 1947 року 
ухвалило політбюро Польської ро-
бітничої партії. За місяць, 28 квітня 
1947 року понад 20 тисяч військових 
Польської армії та Корпусу внутріш-

ньої безпеки взялися за примусове 
виселення українського і лемківського 
населення й так званих мішаних сімей. 
За три місяці на західні та північні землі 
було вивезено понад 140 тисяч осіб, 

не було зроблено. Зрештою, скупчення 
відповідних сил іще раніше (влада 
до 1947 року зосереджувала свої 
зусилля на подоланні польського під-
пілля та опозиції) могло привести до 
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відтак їх розселили на відстані – щоби 
полегшити асиміляцію. Одночасно 
здійснювані протипартизанські акції 
знекровили загони УПА, змушуючи 
їх пробратися в Україну чи до Західної 
Німеччини.
 Саме діяльністю українського пар-
тизанства виправдовували необхідність 
здійснити переселення. Попри те, що 
плани УПА передбачали зменшити 
територію Польщі і влада була зо-
бов’язана її побороти, на мою думку, 
неможливо обстоювати твердження, 
що повне виселення було єдиним 
способом її знищити. Безсумнівно, під 
час проведення протипартизанських 
акцій слід відділяти цивільне населення 
від партизанів, але це не повинно оз-
начати виселень. Можна намагатися 
зробити з місцевих мешканців своїх 
прибічників за допомогою відповідно 
скоординованих військових, полі-
тичних і пропаґандистських дій (на-
приклад земельної реформи), а цього 

знищення загонів УПА, що діяли на 
вузькій прикордонній смузі. Примусові 
переселення здійснювали не тому, 
що вони були необхідним способом 
перемоги УПА, а тому, що це було 
найпростіше та найлегше виконати. Те, 
що під час цієї операції постраждали 
тисячі невинних осіб, для влади, котра 
масово застосовувала терор проти 
власного суспільства, не мало жодного 
значення.
 Прочитавши ухвалу уважно, можна 
побачити, що сенатори розглядали не 
діяльність УПА, а страждання, завдані 
невинному цивільному населенню. Вони 
також усвідомлювали, що фактично до 
1989 року це населення було піддано 
таємному наглядові комуністичних 
органів безпеки, а в період сталінізму 
навіть були спроби знищити його по-
чуття належности до українського 
народу. Почуття кривди, завданої при-
мусовими виселеннями, до сьогодні 
мають багато польських громадян 

українського походження. Ухвала 
була спробою дати їм зрозуміти, що 
час, коли їх сприймали як громадян 
другого сорту, вже закінчився. І що 
разом із падінням комунізму вони 
опинилися в державі, у якій можна 
бути просто собою і яка є для них 
домом. Великою мірою так і сталося: 
у Третій Польській Республіці багато 
уваги приділено питанню ідентифікації 
нацменшин та їхніх прав. У квітні 
2002 року, після дванадцяти років від 
ухвали Сенату, президент Алєксандер 
Кваснєвський у спеціяльному листі з 
нагоди 55-ї річниці виселень (у ньому 
він «від імені Польської Республіки» 
висловив співчуття всім українцям, 
«які постраждали внаслідок ганебних 
діянь») так описав цей процес:

Щось, що колись краще було при-
ховувати, сьогодні, у новій, де-
мократичній і відкритій Польщі дає 
привід пишатися і знаходить вияв у 
культивуванні мови і культури та 
практикуванні релігії.

 Ті, хто сьогодні обурюються за-
судженням акції «Вісла», не хочуть 
зрозуміти, що фактично вони ви-
магають зупинити цей процес. Ба 
більше, іноді складається враження, 
ніби вони очікують, що нащадки 
виселенців висловлять свою «радість» 
із приводу того, що держава бездушно 
поставилася до їхніх дідів чи батьків, 
трактуючи це як тест лояльности до 
Польщі (на їхнє переконання, той, 
хто засуджує операцію «Вісла», є 
небезпечним українським націоналістом 
або «криптонаціоналістом»). Тим 
часом Сенат РП представив зовсім 
інше розуміння польської сутности. 
Голосуючи за ухвалу, сенатори при-
єдналися до довгого списку тих поль-
ських політиків, котрі дивилися на 
Польщу як на спільний дім, у якому 
є гідне місце для всіх її громадян, 
незалежно від національної та ре-
лігійної належностей (до 1939 року 
такі погляди представляли, зокрема, 
Генрик Юзефський і Тадеуш Голувко, 
не згадуючи про самого маршалка 
Пілсудського).
 Однак ухвала Сенату безперечно 
була звернена до українців не лише 
в Польщі, але й в Україні. Не було 
таємницею, що однією з причин такого 
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