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та прав людини ОБСЄ у Варшаві (Польща)
Ми, вчена рада та трудовий колектив Науково-дослідного інституту українознавства
МОН України, висловлюємо обурення черговим витком українофобії, яку провадить
підштовхувана крайніми реваншистсько-шовіністичними колами влада Польщі.
Зокрема, об’єктом особливої уваги люблінського воєводи Пшемислава Чарнека став
доктор історії Григорій Купріянович, який виступив з промовою на траурних урочистостях у
Сагрині. Воєвода приписав докторові Г. Купріяновичу “однозначне”, на його думку,
порівняння подій на Волині й у Сагрині та навколишніх селах, але сам блюзнірськи
маніпулює “статистикою загиблих”.
Ганебне переслідування історика, одного з найактивніших представників української
громади у Польщі, голови Українського товариства в Любліні, доктора Григорія
Купріяновича може стати поворотним пунктом в українсько-польських стосунках.
“Мірятися пролитою кров’ю наших народів і здобувати на трагедії політичні дивіденди
– це ганебно”, – твердив у Сагрині Президент України П. Порошенко. Особливо ганебно,
коли біля нього знаходиться високий урядовець державної адміністрації – очільник
Люблінського воєводства Пшемислав Чарнек, а до того ще й габілітований доктор права та в
недавньому житті ад’юнкт кафедри конституційного і канонічного права Люблінського
католицького університету Івана Павла II.
Вважаємо, що поведінка воєводи перекреслює також і професійну наукову етику й
несумісна так само зі статусом науковця, підриває основи, на яких століттями будувалося
європейське наукове середовище. Тому звертаємося із закликом до широкої наукової
спільноти дати належну оцінку щонайменше дивним крокам воєводи-правника. Не

випадково, мабуть, люблінський ІПН відхилив позов воєводи проти доктора Г. Купріяновича
й довелося поспішно відшукати “згідливішого” прокурора на провінції.
Вважаємо, що ганебна провокаційна метушня навколо доктора Г. Купріяновича затіяна
з єдиною метою – задля підігрівання дуже потрібної певним силам у нинішній Польщі
побутової антиукраїнської істерії, не виключено, замовленої ззовні, як це нерідко
виявляється в особливо активних на цьому полі сусідів України. Саме так зазначені потуги
сприймає й переважна більшість мислячих представників польського суспільства, які
слушно вбачають у діях воєводи Чарнека, його покровителів та прихильників чергову
ганебну сторінку нинішньої польської історії.
Переслідування Г. Купріяновича може мати потрійну мету: монополізувати право на
історичну істину, випробувати препаровані історичні міфи як важіль тиску на Україну,
врешті – залякати, деморалізувати та підштовхнути до асиміляції українську громаду в
Польщі. Інакше кажучи, кампанія цькування Г. Купріяновича не лише підважує свободу
слова, ставить під сумнів можливість академічної дискусії, не лише демонструє процес
відвертої інструменталізації історії через примусове замовчування одних фактів та
вип’ячування інших, не лише погіршує стосунки між Польщею і Україною, вона стигматизує
і дискримінує всю українську спільноту в Польщі.
Все це змушує згадати найгірші сторінки в історії ХХ століття, терор тоталітарних
режимів, ідеологізовану «арійську» та «класову» науку, які, очевидно, слугують рольовою
моделлю нової польської «поліції думки».
Зі свого боку висловлюємо нашу відданість принципам свободи слова, свободи
наукового дослідження, вільної академічної дискусії, нашу прихильність рівноправному
українсько-польському партнерству і нашу безумовну підтримку та солідарність з
Г. Купріяновичем.
Ми звертаємося до української та польської наукової спільноти із закликом не
допустити розправи над науковцем.
Вимагаємо від Президента України та Міністерства закордонних справ України вжити
всіх політичних та дипломатичних засобів, щоб захистити Г. Купріяновича та унеможливити
подальший наступ реваншистсько-шовіністичних сил на українську громаду Польщі.
Просимо координатора проектів ОБСЄ в Україні та керівника Бюро демократичних
інститутів та прав людини ОБСЄ у Варшаві взяти питання захисту Григорія Купріяновича
під свій контроль.
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