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Ми не хочемо ховатися, бути анонімними 

Розмова з владикою Володимиром Ющаком, єпископом-ординарієм Вроцлавсько-

Ґданської єпархії УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ в Польщі  

Минулий і новий рік насичені ювілейними датами в житті українців, розсіяних 

теренами Польщі ліворуч Вісли від Сілезії до Балтійського моря. До Другої світової 

війни ці землі входили до складу Німеччини. Після війни склад тутешнього населення 

радикально змінився. Тепер і у Вроцлаві, й в околицях унаслідок операції “Вісла” 

мешкає дуже багато українців.  

Якщо в минулому найчастіше доводилося відзначати роковини сумних подій, чергові 

роковини акції “Вісла” чи 60-річчя львівського псевдособру, то теперішні ювілеї дають 

нашій Церкві надію на краще майбутнє. 2006 року святкували десятиліття 

встановлення Перемисько-Варшавської митрополії з двома єпархіями, однією з яких є 

Вроцлавсько-Ґданська. Про релігійне життя української громади “Газеті” розповів 

єпископ-ординарій Вроцлавсько-Ґданської єпархії УГКЦ у Польщі владика Володимир 

Ющак. 

– Оскільки ви, владико, народилися в Нижній Сілезії, незабаром святкуватимете 

своє 50-річчя, то були учасником духовного відродження українців на цих землях. 

Що найбільше запам’ятали? 

– Мій батько з Лемківщини, із села Боднарівка, яке 1947 року виселили на землі 

Західної Польщі. Моя мама – з-під Перемишля, із села Березка біля Бірчі, де в травні 

1945 року загинуло майже двісті осіб разом з отцем Біликом. Так сталося, що я був 

першою дитиною, охрещеною в греко-католицькій парафії в Ліґниці. Хрестив бл. п. о. 

Володимир Гайдукевич, який там був першим парохом. Спочатку богослужіння 

відбувалися один-два рази на місяць, згодом щонеділі. Ми не мали своєї церкви, а 

користали з каплиці в протестантському храмі. Транспорту не було, тому з нашого села 

Росохатої треба було вийти вранці до потяга, а ввечері поверталися. Вдома залишалися 

лишень ті, хто мусив нагодувати худобу, решта йшли до церкви. 

Пізніше замість протестантської каплиці богослужіння почали відбуватися в костелі 

св. Яцка, де я приймав священичі свячення 1983 року. А щойно від початку 1990-х 

будують церкву, яка вже майже на викінченні. Після смерті о. Гайдукевича рік не було 

пароха. 

–Ним став о. Іван Мартиняк, за якого я пішов до монастиря й до семінарії. Відтоді ми 

зв’язані. Тепер він є моїм митрополитом, а я – єпископом. 

Спочатку виникло майже 20 греко-католицьких парафій, яких польський уряд не 

визнавав. Так ми служили до 1989 року, хоча число таких парафій збільшувалося. 

Бракувало священиків, не всі повернулися до свого обряду. Тривалий час ми служили в 



римсько-католицьких костелах, бо не мали своїх церков. У деяких місцях латинські 

єпископи були відкриті, й нам дали порожні приміщення протестантських чи 

католицьких храмів на постійно. У нашій єпархії не знайдемо багато церков, які ми 

отримали б повністю. Лише три, що є нашою власністю. Пізніше, коли після 1989 року 

одержали юридичний статус, довелося будувати нові церкви.  

– Яким чином у Вроцлаві українці отримали приміщення для катедри, яка тепер є 

одним із найбільших греко-католицьких соборів поза межами України?  

– Тут, у Вроцлаві, є кардинал Генрик Ґульбінович, один із найбільш прихильних до 

українців римсько-католицьких єпископів у Польщі. За нього скінчилися наші 

мандрівки, коли він призначив нам долішню частину костелу св. Хреста. Він сам із 

переселенців біля Вільна й розуміє східну душу. У нас дуже гарні стосунки. 1996 року 

створено Вроцлавсько-Ґданську єпархію, й катедрою спочатку стала долішня частина 

того костелу. 

1997-го, коли у Вроцлаві відбувався Євхаристійний Конгрес, кардинал Ґульбінович 

через Святійшого Отця Івана Павла ІІ віддав нам один із найстаріших костелів, 

споруджений іще на початку ХІІІ століття. Це фундація князя Генрика Побожного, 

який загинув біля Ліґниці в боротьбі з татарами 1241 року. Цей знищений під час війни 

костел до 1991 року перебував у власності держави і мав бути призначений під музей 

сучасного мистецтва, але ремонту не докінчили, бо забракло грошей. Храм перебрав 

кардинал Ґульбінович і віддав для потреб військової парафії, а коли вона 

випровадилася, то костел знову став порожнім. Тоді кардинал Ґульбінович вирішив, що 

годиться, аби греко-католики мали у Вроцлаві поважний храм під катедру. Адже 

православні мають, протестанти й католики – теж. Наша катедра перебуває під 

покровом Воздвиження Чесного Хреста і св. Йосафата, а водночас залишили історичну 

назву – св. Вінкентія. 

– Як пристосували готичний храм для потреб візантійської літургії? 

– Спершу українці розгубилися. Вагалися, чи варто брати таку величезну споруду, 

частина якої ще була в руїні. Міркували, чи не відмовитися, але, дякувати Богу, цей 

храм залишили собі, й тепер він є нашою власністю. Перенесли сюди іконостас 

Новосільського, який вписався до готичного інтер’єру. Поміщено нові ікони 

перемиських мучеників владик Йосафата Коциловського та Григорія Лакоти. Так цей 

храм набув східного духу. Торік поміняли весь дах, на що були потрібні величезні 

кошти. У добудові на місці руїни нині маємо приміщення консисторії. Тепер у 

Вроцлаві видно нашу присутність. Ми не хочемо ховатися, бути анонімними. Це церква 

для нашої громади, нашої спільноти, але все ж таки хочемо бути живою часткою цього 

міста. Я говорю про це на кожному кроці.  

– Наскільки Вроцлав є толерантним містом?  

– Це відкрите місто. І мешканці, й місцева влада не затаюють минулого. Знаємо, що, 

будучи світською особою, у Вроцлавському університеті вивчав право майбутній 

львівський греко-католицький Митрополит Андрей Шептицький. Я вже розмовляв із 

президентом міста про встановлення пропам’ятної таблиці в будинку університету, 

який розташований поряд із нашою катедрою. Не маємо проблеми з владою Вроцлава, 



ці люди відкриті й на Схід, і на Захід. Для Вроцлава Львів – партнерське місто, між 

ними існують жваві контакти.  

З іншого боку, є покоління старших людей, які приїхали з “кресув”. У частини з них 

сильна антипатія до українців, зокрема, через події на Волині. Ці люди прийшли сюди 

зі своїми стереотипами та болями. Після війни польська влада вважала, що національні 

меншини – то якийсь маргінес, узагалі про них не потрібно говорити, тим паче про 

релігійну ситуацію. Ми, українці, почувалися другою-третьою категорією людей, про 

яких говорили, що “то все бандити”. 

Я є членом Синоду Єпископів УГКЦ і також беру участь у роботі Римсько-

Католицького Єпископату Польщі. Тож із двох боків заангажований у справи 

порозуміння між двома народами, яке на початку ХХІ століття ініціювали Синод 

Єпископів УГКЦ і Єпископат РКЦ Польщі. Останніми роками вдалося багато чого 

зрушити. Наприклад, справа Павлокоми набула розголосу в мас-медіа і спростовує 

стереотип, що лише українці мордували поляків, але доводить, що й поляки мордували 

українців.  

Кожна з жертв – це трагедія. Ми не виміряємо все на літри пролитої крові. Так ніколи 

не домовимося. Просто треба визнати, що були трагедії і з одного боку, і з іншого. І не 

дай Боже, щоб щось схоже повторилося в майбутньому. Мусимо все це дослідити – для 

цього є історики. А ми по-християнськи маємо простити й іти вперед.  

Якщо говорити про відносини з представниками інших Церков, то не маємо проблем. 

Вони бувають у нас, ми –  в них. Не маємо контактів тільки з православними. Навіть 

під час тижня молитов за єдність християн вони не приходили на наше запрошення, 

хоча з владикою Єремією вітаємося, чоломкаємося, розмовляємо на нейтральному 

терені. Ми завжди висилаємо до нього запорошення, різні повідомлення, але з їхнього 

боку немає ніякої реакції, на наші листи ніхто не відповідає. Як я вже згадував, маємо 

дуже відкриті контакти з римо-католиками. Їх розпочав кардинал Ґульбінович, тепер 

продовжує його наступник. Є традиція, що на Різдво Христове я буваю в них, вони 

бувають у нас. Так само, коли відбуваються якісь торжества. Одним із них є інавгурація 

навчального року на Папському богословському факультеті. Нещодавно ця подія 

збіглася в часі з присвоєнням звання почесного доктора цього навчального закладу 

кардиналові Мар’яну Яворському зі Львова, який очолює Римсько-Католицьку Церкву 

в Україні. Сподіваюся, що моя присутність на цій урочистості як представника УГКЦ 

спричиниться також до того, що відносини між греко-католиками та римо-католиками 

в Україні будуть теплішими. 

– Чи зросла вроцлавська греко-католицька парафія через наплив заробітчан, а 

також студентів з України?  

– Не дуже. Є, звичайно, частина наших людей, які пустили тут глибше коріння, і вони є 

при Церкві. Так, наш дяк з України, випускник Одеської консерваторії. Але це дуже 

маленька частинка тих українців, які є тут. Може, одна-два дитини з України ходять на 

катехизацію. Чому? Тут багато людей, які приїжджають тільки на заробітки, часто 

перебувають нелегально. Студентів також небагато з’являється в церкві. До речі, вищі 

навчальні заклади Вроцлава зацікавлені в студентах з України, що пов’язано з 

демографічною проблемою в Польщі. Про це ми теж подали інформацію на нашій 



інтернет-сторінці. Хочуть запрошувати студентів навіть із Китаю, але насамперед – зі 

Східної Європи. 

Розмовляв Костянтин Чавага 
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