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 Від здобуття Україною своєї незалежності у 1991 році, 2014 рік був найвирішальнішим з огляду на 

євроінтеграційні прагнення українського народу, що вилилися у протестні виступи на Євромайдані восени 

2013 року. І хоч ці події сприймаються українським громадянським суспільством як Революція Гідності, на 

разі її суспільний вплив відчитується поки-що як лише процес консолідації суспільства і стимул до реформ. 

Водночас зовнішні фактори, такі, як незаконна анексія Кримського півострова та гібридна війна на Донбасі, 

призводять до однієї з найбільших геополітичних криз сучасної європейської історії. Як на рівні 

суспільства, так і в політичній площині конфронтації і війна призводять до формування образу ворожості. 

Це стосується як внутріполітичних процесів в Україні і Росії, так і в двосторонніх стосунках між Україною 

та Росією, які і так позначені багатовіковими конфліктами і війнами. Протягом останніх років 

всюдиприсутність стереотипу ворога підсилюється війною на шпальтах засобів масової комунікації. 

За допомогою спільних зусиль партнерів з України, Польщі та Німеччини ця конференція ставить перед 

собою за мету знайти відповіді на такі питання: Як виникають такі негативні стереотипи? Яким чином вони 

посилюються або послаблюються? Як геополітичні конфлікти впливають на сприйняття інших і на їхнє 

практичне життя? Які уроки можна винести з процесу примирення між Польщею і Німеччиною у період 

після Другої світової війни? Який резонанс викликало українсько-польське примирення в новітній історій 

взаємин України та Росії? Яку роль у цьому примиренні відіграла Церква і релігійні спільноти. Відтак, на 

цій конференції буде зроблена спроба виробити пропозиції і стратегії подолання образу відчуження за 

допомогою примирення і дружби. 

Завдання міжнародної міждисциплінарної конференції є такі: 

 вивчити і проаналізувати передумови – у зв'язку з подіями в Україні та подібними конфліктами – 

що ведуть до політичних, соціокультурних та богословських «механізмів», що призводять до 

формування стереотипу ворога. 

 базуючись на досвіді німецько-польського і польсько-українського примирення, розглянути 

концепції, візії та конкретні дії, які можуть зробити вагомий внесок в майбутні процеси примирення 

між Україною і Росією на політичному і суспільному рівнях. 

Польсько-німецька і польсько-українська моделі примирення, що розглядатимуться на конференції, 

вказують на те, що умовами для успішного примирення є діалог та спільні цінності. З перспективи 

потерпілих, важливо відновити справедливість та встановити провину. Усе ж відштовхуватися слід від 

спільних поглядів та цінностей як вихідної точки для співпраці між усіма заангажованими групами, а вже 

тоді можна говорити про міру «компенсації», що сприймаються двома конфліктуючими сторонами за 

посередництвом міжнародної спільноти. З цього огляду, конференція «Вибачаємо і просимо вибачення». 

Ризик примирення. Німеччина-Польща-Україна Р.Б. 2016 розглядається як початок широкомасштабної 

дискусії, яка передбачає додаткові круглі столи, конференції, обміни досвідом, студентами, дослідниками 

та представниками як академічних, так і політичних кіл різних країн. Крім того, такий обмін досвідом і 

серйозного осмислення конфліктів та процесів примирення передбачає також міждисциплінарний підхід, 

який стане місцем зустрічі культурологічного, політичного, суспільного та богословського аспектів, що 

допоможе проаналізувати і оцінити процеси подолання стереотипів ворога. 
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9.30 - 10.00  Вітальне слово  

о. Богдан Прах, Ректор Українського католицького університету  
проф. Радослав Жендеровскі, директор Інституту політології Варшавського 
університету ім. Кардинала Стефана Вишинського (ІПВУКСВ)  
диякон Роман Завійський, декан філософсько-богословського факультету, УКУ 
 

10:00 - 11:30  Польсько-німецьке й польсько-українське примирення. Соціальний, політичний та історичний 
контекст  
проф. Кляус Цімер, ІПВУКСВ  
проф. Ярослав Грицак, УКУ  
Модератор: проф. Радослав Жендеровскі, ІПВУКСВ  

 
11:30 - 12:00  Каво-перерва  
 
12:00 - 13:30  Шанси та ризики примирення. Політичний, етичний, релігійний виміри  

о. д-р проф. Пйотр Мазуркевіч, ІПВУКСВ  
Мирослав Маринович, президент Інституту релігії і суспільства, УКУ  
Модератор: о. Олег Кіндій, УКУ  

 

13:30 - 14:30  Обід  

 

14:30 - 15:30  Нагода для примирення нового покоління чи повторення помилок прадідів?  
д-р Бартош Ридлінські, ІПВУКСВ  
Орися Гачко, УКУ  
Модератор: проф. Ігор Скочиляс, декан гуманітарного ф-ту, УКУ  

 

15:30 - 16:30  Примирення у Центральній та Східній Європі. Пастки та нагоди  
проф. Радослав Жендеровскі, ІПВУКСВ  
д-р Олег Турій, УКУ  
Модератор: д-р Анджей Рудовскі, ІПВУКСВ  

 

16:30 - 17:00  Підсумки конференції  
проф. Ярослав Грицак, УКУ  
д-р Анджей Рудовскі, заст. директора Інституту політології ВУКСВ 


