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Передмова

Знання основ історії сусіднього на-
роду є важливим елементом взаєморо-
зуміння. Таку мету ми ставимо перед 
книжкою, яку пропонуємо шановному 
Читачеві. Ідея її видання народилася 
в листопаді 2009 р., коли ми разом із то-
дішнім директором Інституту національ-
ної пам’яті Янушем Куртикою (за кілька 
місяців він трагічно загинув у  авіаката-
строфі під Смоленськом) гостювали в Ки-
єві. Метою тієї поїздки було обговорення 
в колі польських і українських істориків 
перспектив діалогу про спільну історію. 
Ми вирішили, що необхідним елемен-
том цього є знання про минуле, доступне 
широкому колові користувачів, знання 
у формі узагальнення історії Польщі, 
написаного з  думкою про українського 
читача. Також ми вирішили, що видав-
цем такої книжки повинен бути Інститут 
національної пам’яті.

Польський Інститут національної 
пам’яті розпочав свою діяльність в се-
редині 2000 р. Серед його завдань були 
переслідування злочинів 1939–1989 ро-
ків, збирання й удоступнення матеріалів, 
пов’язаних з цими злочинами, здійснен-
ня наукових досліджень і освіта. З 2007 р. 
до завдань Інституту входить також 
люстрація, якою раніше займалася інша 
інституція. Всі ці завдання є  частиною 
складного й часто болісного розрахунку 
з минулим – періодом окупації під час 
Другої світової війни й періодом кому-
ністичної диктатури після її закінчення.

Діяльність ІНП слугує реальній і сим-
волічній справедливості щодо жертв 
і  їхніх близьких. Завдяки ній з’являєть-
ся можливість довідатися про багато 
невідомих чи сфальсифікованих подій 
з найновішої історії Польщі й зрозуміти 
їх. Також відкрилася можливість відтво-
рити долі конкретних осіб, жертв тота-
літарних систем. Освітня діяльність не 
лише сприяє виправленню ситуації щодо 
знання історії, але й передусім допомагає 
формувати громадянську позицію. Лю-
страція сприяє транспарентності публіч-
ного життя. Розрахунок з минулим став 
суттєвим елементом процесу побудови 
стабільної демократії в Польщі. 

Інститут національної пам’яті, який 
існує вже п’ятнадцять років, нині став 
важливим елементом суспільного жит-
тя в Польщі. Доробок ІНП – це тисячі 
слідств, в результаті яких до судів ске-
рували понад триста актів звинувачен-
ня проти близько п’ятиста осіб. Переві-
рено десятки тисяч люстраційних анкет 
осіб, що виконують публічні функції. 
Удоступнено документи тисячам реп-
ресованих, дослідників і журналістів. 
Результатом здійснених наукових дослі-
джень стали сотні конференцій, далеко 
поза тисяча виданих книжок, публікація 
понад двохсот наукових і популярних 
журналів. Було реалізовано багато тисяч 
освітніх проектів, зокрема понад чоти-
риста виставок і понад двадцять освітніх 
Інтернет-порталів.

Польща – нарис історії – це публіка-
ція спеціально призначена для українців. 
Ідея цього видання народилася у  2009 
році під час візиту до Києва покійного 
Януша Куртики, голови Інституту націо-
нальної пам’яті. Тоді ніхто й не підозрю-
вав, що так скоро виникне ситуація, яка 
раптово приведе до Польщі 3 млн укра-
їнських біженців – людей, які тікають від 
відкритої агресії Росії проти їхньої неза-
лежної держави, від жорстоких бомбар-
дувань і ракетних обстрілів населених 
пунктів, селищ і міст. Книжка повин-
на була просто допомогти ближче пізна-
ти один одного та представити україн-
цям сусідню країну і націю – слов’янську 
націю, багато в чому схожу на українців, 
але у багатьох аспектах зовсім іншу. Сьо-
годні така книжка стає ще потрібнішою, 
оскільки 2022 рік нагадав обом націям, 
що історія ніколи не закінчується. Від-
крита війна, яка може перевизначити ка-
тегорії мислення цілих націй, знов стала 
фактом.

У Польщі раптово з’явилося бага-
то українських національних прапорів. 
Поляки, хоча їхній погляд на українську 
націю був і залишається пов’язаним із 
пам’яттю про незагоєні рани Другої сві-
тової війни, з розпростертими обійма-
ми зустріли мільйони українських бі-
женців. Героїзм українських воїнів став 
предметом повсякденних розмов про-
стих людей, які відчувають, що ця вій-

на і ця оборона свободи України є на-
шою спільною справою. Ключова роль 
Польщі у забезпеченні української армії 
зброєю, як польською, так і з інших кра-
їн, є важливим елементом міжнародних 
відносин. Спонтанний порив допомоги, 
підтриманий державою та місцевими 
самоврядними управліннями, свідчить 
про те, що наступні покоління мають 
шанс побудувати новий етап у відноси-
нах двох народів.

Тим важливіше цим народам пізнати 
і зрозуміти один одного, а для цього не-
обхідно припинити замовчувати та фаль-
сифікувати історію в публічній дискусії 
в дуже чутливих питаннях. Продовжува-
ти це робити є дорогою в нікуди. Об’єк-
тивний опис подій та їх наслідків з ука-
занням на чорні сторінки історії дозволяє 
у повному блиску показати також і світлі 
сторони нашої спільної історії. Сьогодні 
вони можуть бути орієнтиром, джерелом 
натхнення і зразком для наслідування. 
Тільки правда про спільний досвід від-
криває шлях до справжнього примирен-
ня і дружби народів.

Книга є спробою показати як саму 
Польщу, так і польський погляд на мину-
ле. Водночас – оскільки вона адресована 
українцям – більше уваги приділяє пред-
ставленню спільного досвіду. Звісно, це 
лише нарис справжньої історії – спроба 
синтезувати події тисячоліття в доступ-
ній, багато ілюстрованій формі не може 



Важливе місце в діяльності Інституту 
займають також стосунки поляків з  ін-
шими народами. В багатьох випадках це 
болісне минуле, позначене стражданням 
і жертвами. Однак ми переконані, що 
і  в  цих питаннях можливий діалог, ба-
зований на прагненні до правди. Правда 
становить фундамент пам’яті і  робить 
можливим порозуміння. Думаю, що 
книжка, яку ми передаємо до Ваших рук, 
є добрим цього прикладом.

Співініціатором і співредактором цієї 
публікації є проф. Влодзімєж Менджець-
кий, якому я висловлюю щиру вдячність 

за витривалість у прагненні до реалізації 
цього проекту. Дякую всім авторам, ін-
дивідуальні погляди яких складаються 
в багату панораму історії Польщі від на-
родження держави до сучасності.

Сподіваюся, що ця книжка зустріне 
зацікавлення українських читачів і спри-
ятиме кращому розумінню історії Поль-
щі, в тому числі стосунків, які єднають 
наші народи. 

Лукаш Камінський
голова 
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бути вичерпним викладом усіх аспектів 
того, що було.

Було б добре, якби й українці колись 
представили полякам свій погляд на іс-
торію власної громади. Бо варто зроби-

ти так, щоб поляки також могли ближче 
пізнати своїх сусідів, за чиєю боротьбою 
за свободу вони зараз із захопленням сте-
жать, бажаючи Україні перемоги.

д-р Кароль Навроцький
голова Інституту національної пам’яті


