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Польща – нарис історії – це публікація спеціально призначена для українців. […] 

Книжка повинна була просто допомогти ближче пізнати один одного та представити
українцям сусідню країну і націю – слов’янську націю, багато в чому схожу на
українців, але у багатьох аспектах зовсім іншу. Сьогодні така книжка стає ще
потрібнішою, оскільки 2022 рік нагадав обом націям, що історія ніколи не
закінчується. Відкрита війна, яка може перевизначити категорії мислення цілих
націй, знов стала фактом.

У Польщі раптово з’явилося багато українських національних прапорів. Поляки, хоча
їхній погляд на українську націю був і залишається пов’язаним із пам’яттю про
незагоєні рани Другої світової війни, з розпростертими обіймами зустріли мільйони
українських біженців. Героїзм українських воїнів став предметом повсякденних
розмов простих людей, які відчувають, що ця війна і ця оборона свободи України є
нашою спільною справою.

Кароль Навроцький

 

Складно знайти кращий приклад суперечок про минуле, які віддавна ведуть
між собою поляки й українці. Дискусії навколо оцінки постаті Богдана Хмельницького
точилися ще в Речі Посполитій, подальші десятиліття відкривали нові поля полеміки,
що стосувалися, зокрема, Барської конфедерації, Січневого повстання, взаємин у
1917–1921 рр. чи оцінки трагічного для обох народів періоду Другої світової війни. Ця
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праця готувалася з думкою про реалізацію двох найважливіших цілей. Першою є
ознайомлення українського Читача – передовсім учителя гуманітарних дисциплін,
студента й учня, що цікавиться історією – з основними знаннями з ділянки історії
важливого сусіда незалежної України.

Другою є представлення польської перспективи бачення власної історії, показ у ній
місця українців і України, а також польського розуміння численних спільних епізодів
нашої історії. Хочемо дуже сильно підкреслити, що не йдеться про спробу накинути
польську точку зору Читачеві з України. Ми переконані, що таким чином збільшуємо
шанс на справжнє взаєморозуміння обох наших народів.

Влодзімєж Менджецький, науковий редактор
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