
ЗВІДКИ МИ ПРИХОДИМО –  
ДЕ МИ ЗНАХОДИМОСЯ – 
КУДИ МИ ЙДЕМО  

Наша історія і польсько-українські відносини є 
дуже складні, повні слави і нещасть, успіхів і 
ганьби. Всі події дуже важко підсумовувати, 
узагальнювати. Іноді ми відчуваємо себе 
безпорадними. Візьмемо, приміром, перемогу під 
Грюнвальдом у 1410 році. Ми не можемо бути 
впевнені, що це реальна і тривала перемога. На 
додаток, ми завжди повинні пам'ятати, що ця 
перемог була можлива завдяки участі 
представників різних релігій, народів, не тільки 
поляків і литовців, під пануванням яких 
знаходилися русько-українські і білоруські землі 
бувшої Київської Русі, і які після польсько-
литовської унії творили від 1569 р. Річ Посполиту 
обох народів. У цій спільній державі шляхетської 
Речі Посполитої, поруч з поляками і литовцями, 
жили білоруси і українці, євреї, вірмени, караїми, 
німці, польські протестанти та представники інших 
конфесій, віросповідань тих усіх народів, які 
внесли свій внесок в історію та культуру держави 
Ягеллонів. Означає це, що у перемогу під 
Грюнвальдом внесли свій внесок громадяни різних 
національностей а, особливо, русини-українці 
й русини-білоруси, яких у тому часі, а також 
у наступних сторіччях влада І Речі Посполитої, а 
також ІІ Речі Посполитої й повоєнної комуністичної 
Польщі трактували не як суб'єкти, але як об'єкти 
суспільно-політичного життя. Ми повинні також 
знати, що в тій першій шляхетської Речі Посполитій 
в 1569-1795 роках поляки чисельно були 
в меншості. Варто підкреслити цей факт тому, що 
нині у масовій польській свідомості та історичній 
пам'яті про ці факти забувається. Власне це є 
причиною того, що маємо все більше і більше 
проблем з історичною політикою, а що ще гірше – 
з проектуванням майбутнього, яке є «минулим, 
тільки дещо дальшим», як це усвідомлював 
Ципріан Норвід.  

Отже, куди нас приведе політизація фактів, 
вибіркове посилання на найважливіші, але і 
драматичні, навіть трагічні події більш ніж 
тисячолітньої історії християнства і традицій, 
культурної спадщини, християнської духовності 
всіх існуючих від ХVІ до ХХ ст. Річ Посполитих? Ці 
проблеми мають особливо важливе значення 
тому, що, з одного боку, ми любимо покликатися 
на відповідно вибрані факти з польської історії і 
традицій династії П'ястів, а з іншого боку, на 
традиції та історію держави Ягеллонів, східні 
кордони якої сягали далеко за Дніпро.  

У результаті, нерідко в польському культурному 
просторі, так дуже насиченому історичною 

SKĄD PRZYCHODZIMY –  
GDZIE JESTEŚMY –  
DOKĄD ZMIERZAMY 

Nasze dzieje są bardzo złożone, pełne chwały 
i nieszczęść, sukcesów i hańby. Bardzo trudno je 
podsumować. Chwilami czujemy się bezradni. 
Weźmy na przykład zwycięstwo pod Grunwaldem. 
Nie jesteśmy pewni, że było to rzeczywiste i trwałe 
zwycięstwo. W dodatku powinniśmy zawsze 
pamiętać, że brali w tym zwycięstwie udział 
przedstawiciele różnych religii, narodów, nie tylko 
przecież Polaków i Litwinów, którzy po unii polsko-
litewskiej współtworzyli od 1569 r. Rzeczpospolitą 
tych obojga narodów. W tym wspólnym państwie 
I Rzeczypospolitej szlacheckiej żyli obok Polaków 
i Litwinów żyli zatem Białorusini i Ukraińcy, Żydzi, 
Ormianie, Karaimi, Niemcy, polscy protestanci 
i przedstawiciele innych wyznań, religii, narodów, 
którzy wnieśli swój wkład do dziejów i kultur 
państwa Jagiellonów. A zatem już do zwycięstwa 
pod Grunwaldem przyczynili się obywatele 
różnych narodowości, a zwłaszcza Rusini-Ukraińcy 
i Rusini-Białorusini, traktowani wówczas, a także 
w następnych stuleciach nie podmiotowo, 
a przedmiotowo przez władze I Rzeczypospolitej, 
a także II Rzeczypospolitej Polskiej i powojennej 
komunistycznej. Powinniśmy też wiedzieć, że w tej 
pierwszej szlacheckiej Rzeczypospolitej Polacy 
liczebnie byli w mniejszości. Podkreślamy ten fakt 
dlatego, że w dzisiejszych czasach w powszechnej 
polskiej świadomości i pamięci historycznej o tych 
faktach zapominamy. Z tego powodu mamy coraz 
większe problemy z polityką historyczną, a co 
gorsza z kreowaniem przyszłości, która jest 
„przeszłością tylko cokolwiek dalej”, jak 
uświadamiał Cyprian Norwid. 

Dokąd zatem nas zaprowadzi upolitycznianie 
faktów, selektywne odwoływanie się do 
najważniejszych, ale i dramatycznych, wręcz 
tragicznych wydarzeń z ponad tysiącletniej historii 
chrześcijaństwa i tradycji wszystkich 
dotychczasowych Rzeczypospolitych. Są to 
problemy szczególnie istotne dlatego, że z jednej 
strony lubimy nawiązywać do odpowiednio 
eksponowanych faktów z polskiej historii i tradycji 
piastowskich, a z drugiej strony do tradycji 
i historii państwa Jagiellonów, którego granice 
wschodnie sięgały daleko za Dniepr. 

W efekcie, nierzadko w polskiej przestrzeni 
kulturowej, tak bardzo nasyconej polityką 
historyczną słychać pilną potrzebę utwierdzania 
polskości na odzyskanych - północnych 
i zachodnich terytoriach państwa polskiego, 
znaczonych pomnikami z Orłem Piastowskim 
w Szczecinie, Wrocławiu. W tym samym czasie 



політикою чути пильну потребу зміцнення 
польськості на повернених – північних і західних 
теренах польської держави, з зазначеними 
пам'ятниками з Орлом П'ястів у Щецині чи 
у Вроцлаві. Водночас, паралельно з 
популяризацією ідей та історії держави Польщі 
П'ястів, все частіше появляються, закріплені в 
польській пам'яті, свідоцтва культурного надбання 
багатьох поколінь поляків, які від середини XIV 
століття жили поруч чи разом з русинами-
українцями, білорусами, литовцями, також у 
східних регіонах колишньої Речі Посполитої 
фактично чотирьох народів. А, отже, в межах І Речі 
Посполитої не тільки двох – польського і 
литовського народів – як підкреслює Норман 
Дейвіс («Боже грище. Історія Польщі») – 
в результаті початого в 1340 році завоювання 
Польщею Червоної Русі і втілення в Польщу 
Галицько-Волинської Русі в 1349 році та втілення 
в 1365-1366 роках земель всієї України і Білорусі, 
які стали частиною Речі Посполитої, яка, на думку 
Олександра Ґейштора, стала «імперією без прямої 
державної спадкоємності»1. 

Отже маємо проблеми зі спадщиною 
«об'єднання» ідеї історії держави Польщі П'ястів та 
ягеллонської ідеї І Речі Посполитої. Натомість не 
маємо сумнівів, коли йде мова про значення 
Павла Влодковича і дуже хотілося б щоб 
«підвищився» рівень загальної знайомості його 
значення. Ми хочемо цього, також і тому, що 
занадто мало ми про нього знаємо, а його знання 
– на нашу думку – могли б пригодитися для 
майбутнього всіх нас.  

Де ми знаходимося? Ось питання. 

Можливо ми знову знаходимося на повороті 
історії. Одночасно перед лицем кліматичної і 
антропологічної кризи. 

Куди ми йдемо – ось питання. Куди ми хочемо йти 
і куди ми дійсно йдемо, волею-неволею.  

Давайте поставимо собі чітку мету, не 
переймаючись тим, що вона схожа на утопію. 

Ми знаємо, що хочемо МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВОГО – 
співпраці через спільний пошук шляхів взаємного 
пізнання і примирення Польщі, України, Білорусі, 
Росії, при цьому завжди пам'ятаючи про Литву, 
Латвію, Естонію, Фінляндію, Англію, Швецію, 
Норвегію та взагалі про визначення нашого 
адекватного місця в духовно неподільної Європі і 
світі.  

równolegle z upowszechnianiem idei i dziejów 
państwa Polski Piastowskiej, wynurzają się coraz 
częściej zakarbowane w polskiej pamięci, 
świadectwa dorobku kulturowego wielu pokoleń 
Polaków, którzy od połowy XIV wieku żyli obok, czy 
wraz z Rusinami-Ukraińcami, Białorusinami, 
Litwinami, także we wschodnich regionach 
przeszłej Rzeczypospolitych w rzeczywistości 
czterech narodów. A zatem w granicach 
I Rzeczypospolitej nie tyko obojga – polskiego 
i litewskiego narodu – jak podkreśla Norman 
Davies („Boże igrzysko. Historia Polski) – w wyniku 
rozpoczętego w 1340 roku podboju Rusi 
Czerwonej przez Polskę i wcielenie do Polski Rusi 
Halicko-Wołyńskiej w 1349 roku oraz dokonanego 
w latach 1365-1366 ziemi całej Ukrainy i Białorusi 
stają się częścią Rzeczypospolitej, która zdaniem 
Aleksandra Gieysztora stała się „imperium bez 
bezpośredniej sukcesji państwowej”.  

Mamy zatem problemy z dziedzictwem 
„zjednoczenia” idei dziejów Państwa Polski 
Piastów oraz idei jagiellońskiej 
w I Rzeczypospolitej. Nie mamy natomiast 
wątpliwości gdy chodzi o znaczenie Pawła 
Włodkowica i bardzo byśmy chcieli jego „awansu” 
w powszechnej znajomości. Pragniemy tego 
również z tego względu, że za mało o nim wiemy, 
a jego wiedza – jak sądzimy - przydałaby się dla 
przyszłości dla nas wszystkich. 

Gdzie jesteśmy? Oto są pytania. 

Być może znów jesteśmy na zakręcie dziejów. 
Jednocześnie wobec kryzysu klimatycznego i 
antropologicznego. 

Dokąd zmierzamy – oto jest pytanie. Dokąd 
chcemy zmierzać i dokąd rzeczywiście zmierzamy, 
chcąc nie chcąc. 

Postawmy sobie zatem wyraźny cel, nie 
przejmując si ę tym, że wygląda na utopię. 

Wiemy, że chcemy rzeczy PRAWIE NIEMOZLIWEJ – 
współpracy poprzez wspólne szukanie dróg 
wzajemnego poznania i się i pojednania Polski, 
Ukrainy, Białorusi, Rosji, zawsze przy tym 
pamiętając o Litwie, Łotwie, Estonii, Finlandii, 
Anglii, Szwecji, Norwegii i w ogólnie o określeniu 
naszego adekwatnego miejsca w duchowo 
niepodzielnej Europie i świecie. 

 

 

                                                           
1 W. Mokry, Stosunki między Polakami i Ukraińcami w XV–XVIII wieku, [w:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej 
tradycje. Materiały z konferencji “Trzysta lat od początku unii polsko-saskiej”, pod red. A. K. Link-Lenczowskiego 
i M. Markiewicza, Kraków 1999, s. 183-191. 



Це необхідно для майбутнього, нині 
перебуваючого в небезпеці з різних причин, 
повного криз та війн світу. І не має значення, що це 
є викликом для здорового глузду. У сучасному світі 
не має здорового глузду. 

Наші завдання є шалені і досить довго такими 
залишаться. Але у нас немає виходу – ми повинні 
робити свою справу, всупереч здоровому глузду.  

Розраховуючи на час та на власну і наших рідних 
заповзятість ми віддаємо себе на милість і 
допомогу прекурсорів гармонійного співіснування 
християнських і загальнолюдських цінностей 
Західної та Східної Європи, Європи із мрій святого 
Івана Павла II, Європи святих Кирила і Мефодія 
і св. Бенедикта. Це духовно неподільна, хоча 
сьогодні все ще розділена Європа. Однак ми 
покладаємося на допомогу святого Іоанна Павла II, 
який опікується нами. Ми знаємо, що перший зі 
слов'янських народів папа римський все своє 
життя і під час свого довгого екуменічного 
понтифікату прагнув, щоб східня легеня 
християнства, яким є Україна, дихала в Україні 
рівномірно із західною. Ми віримо, що в Україні 
перестане кровоточити її східна частина легеня, що 
Україна перестане кровоточити з приводу війни, 
розв'язаної два роки тому її північно-східним 
сусідом. Віримо, що за заступництвом святих 
Київської Русі, святого Володимира, його синів – 
перших мучеників Русі-України святих Бориса 
і Гліба і всіх святих, і св. Івана Павла II так сильно 
страждаюча впродовж століть Україна випросить у 
Сотворителя, Його Сина і Богородиці так дуже 
бажаний мир і гідне життя в Криму, в Донбасі, 
в Сирії і скрізь там, де гинуть люди. 

Дякуємо вам з глибини наших сердець за 
молитовну пісню до святих Кирила і Мефодія, 
виконану студентами Кафедри українознаства 
Факультету Міжнародних і політичних студій 
Ягеллонського університету польською та 
українською мовами.  

 

Стефан Вільканович, Володимир Мокрий 

Краків, день 21.11.2016 р. 

 

Jest to konieczne dla przyszłości zagrożonego dziś 
z różnych powodów, pełnego kryzysów i wojen 
świata. Nic to, że jest wyzwaniem dla zdrowego 
rozsądku. We współczesnym świecie nie ma 
zdrowego rozsądku. 

Nasze zadania są szalone i takimi dość długo 
pozostaną. Ale nie mamy wyjścia – musimy robić 
swoje, wbrew rozsądkowi. 

Licząc na czas oraz na upór własny i bliskich 
zdajemy się na łaskę i pomoc prekursorów 
harmonijnego współistnienia chrześcijańskich 
i ogólnoludzkich wartości Europy Zachodniej 
i Wschodniej, Europy z marzeń św. Jana Pawła II, 
Europa św. św. Cyryla i Metodego i św. Benedykta. 
Jest to duchowo niepodzielna, choć dziś wciąż 
rozdzielona Europa. Zdajemy się jednak na pomoc 
czuwającego nad nami św. Jana Pawła II. Wiemy, 
że pierwszy spośród narodów słowiańskich papież 
przez całe swoje życie i w czasie swojego długiego 
ekumenicznego pontyfikatu pragnął, by 
wschodnie płuco chrześcijaństwa, którym jest 
Ukraina, oddychało na Ukrainie równomiernie 
z zachodnim. Wierzymy, że na Ukrainie przestanie 
krwawić jej wschodnia część płuca, że Ukraina 
przestanie krwawić z powodu wojny, rozpętanej 
przed dwoma laty przez jej północno-wschodniego 
sąsiada. Ufajmy, że za wstawiennictwem świętych 
Rusi Kijowskiej, św. Włodzimierza, jego synów – 
pierwszych męczenników Rusi-Ukrainy św. św. 
Borysa i Gleba, wszystkich świętych i św. Jana 
Pawła II tak bardzo doświadczana przez wieki 
Ukraina wyprosi u Stwórcy, Jego Syna i 
Bogarodzicy tak bardzo upragniony pokój oraz 
godne życie na Krymie, w Donbasie, w Syrii 
i wszędzie tam, gdzie giną ludzie. 

Dziękujemy z głębi naszych serc za modlitewną 
pieśń do św. św. Cyryla i Metodego, wykonaną 
przez studentów Katedry Ukrainoznawstwa 
WSMiP UJ w języku polskim i ukraińskim.  

 

 

Stefan Wilkanowicz, Włodzimierz Mokry 

Kraków, dnia 21.11.2016 r. 

 

 
 


