
Звернення Громадського комітету солідарності з Україною

 
Члени Громадянського Комітету Солідарності з Україною з визнанням на надією вітають події, 
які останньо відбулись у Києві та в інших містах України. Майдан став великою перемогою ідеї 
свободи, солідарності та єдності України і її народу. Також він є великою перемогою всіх тих, хто 
знаходиться за межами України, але також сповідує ці цінності.

Дев’яносто днів – на морозі, в холоді, під кулями, у вогні – тривала боротьба за гідність та право 
на життя згідно з європейськими цінностями, за право до самостановлення, за право на повагу 
до власної держави. Майдан вчив, як будувати суспільство, як бути солідарним, як брати відпові-
дальність за себе, за інших, за власну державу. Майдан зміцнив в українців почуття національної 
ідентичності, зміцнив свідомість того, що незалежно від того, чи вони з Дніпропетровська, Одеси, 
Харкова, Львова чи Києва, чи розмовляють українською, чи російською – становлять одне ціле, 
єдиний організм.

Ця солідарність та почуття єдності, збудовані на Майдані, виходять за межі однієї держави. Разом 
з українцями загинули також: білорус, вірменин, грузини та поляк. Ми розуміємо значення, яке 
несе символіка цих смертей для Європи.

Протягом останніх тижнів поляки отримали великий кредит довіри і вдячності від українців 
і побачили велич та гордість українців у момент їх історичного випробування. Не дозволимо цієї 
довіри, цієї солідарності, яка виросла в період таких трагічних днів для України, знищити невідпо-
відальними та образливими словами і звинуваченнями. Особливо тепер, коли українці роблять 
спроби побудувати все заново, коли вірять, що тепер це їм вдасться! А ми разом з ними!

Одним з найважливіших елементів солідарності та підтримки Польщею українського суспільства 
є і буде глибоке розуміння процесів, які там розпочинаються, а також відповідальність за свої 
слова, зрівноважене оцінювання.

З тривогою відмічаємо коментарі деяких польських політиків та публіцистів, котрі піддаються 
спокусі спрощень, фальшивих міфів та стереотипів, які опираються на розповсюдженному пере-
казі неприхильних до української незалежності середовищах, зокрема підпорядкованих політиці 
Кремля, російській пропаганді. Українці своїми діями кожного дня доводять несправедливість 
таких поглядів. На Майдані було показано, що є неправдивим твердження, ніби характеризує 
їх невміння організації та схильність до анархії. Приймаючи кермо влади в державі, українське 
суспільство доводить, що основними його рисами є поміркованість, здоровий глузд та відпо-
відальність. Неправдивими виявились також закиди про антисемітизм, чи вороже ставлення 
до поляків.

Якщо не дооцінимо того, чим для Європи, для Польщі є розбудова нової, демократичної, само-
стійної України, як сильно українці заслуговують на повагу та кредит довіри, історія може нам не 
дати наступного шансу. 
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