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Echanges  
autour de questions, n’ayant pas de réponse simple : 

la guerre en Ukraine et la recherche de la paix 
à la lumière de l’héritage millénaire des 

Saints Princes-Martyrs  
Borys & Hlib 
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Monseigneur Borys Gudziak 
Évêque de l'Éparchie Saint Volodymyr-le-Grand de Paris 
des Ukrainiens pour la France, le Benelux et la Suisse 
Chef du Département des Relations Extérieures de 
l’Eglise Gréco-catholique Ukrainienne 
Président, Université Catholique d’Ukraine, Lviv 
 
Son Excellence Oleh Shamshur  
Ambassadeur d’Ukraine en France, récemment nommé 
 

Dr Antoine Arjakovsky 
Directeur de recherche au Collège des Bernardins, Paris 
Fondateur de l’Institut d’études œcuméniques en 
Ukraine

Monseigneur Hlib Lonchyna 
Évêque de l'Éparchie de la Sainte-Famille de Londres 
Visitateur apostolique pour les Ukrainiens catholiques en 
Irlande 
 
 
 
Professeur Myroslav Marynovych 
Vice-recteur de l’Université Catholique d’Ukraine, Lviv 
Directeur, Institute Religion & Society 
Célèbre dissident ukrainien, défenseur des Droits de 
l’Homme, ancien prisonnier du goulag 
 
 

 
 
 

Le 21 novembre 2013, marque le début de la Révoluti on de la Dignité . A la mobilisation pacifique de la 
société civile a répondu la violence du gouvernement, ce qui a conduit à la chute du régime corrompu de 
Yanoukovych. La Russie a répondu à ces développements en annexant militairement la Crimée et en incitant 
une insurrection séparatiste dans le Donbass. La guerre soutenue par la Russie reste une menace pour la 
souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi que pour les réalisations et les perspectives de la 
Révolution de la Dignité. Plus de 5.000 personnes ont été tuées, des dizaines de milliers d’hommes et de 
femmes ont été blessés, et plus de 500 000 citoyens ukrainiens ont été déplacés. Suite à la dépossession 
économique et l’invasion militaire, le peuple d’Ukraine tend à des réformes politiques, sociales et 
économiques basées sur des principes moraux, les principes fondateurs de l’Europe. Tout au long de cette 
année, les symboles spirituels ont été au cœur du mouvement populaire. Mais demeure la question centrale, 
comment se défendre, rétablir la paix, la vérité et la justice, vaincre la corruption, et garantir la dignité. 
 
Quel éclairage, l’héroïsme du passé peut-il jeter sur les défis actuels ? En l’an 1015, la mort de Saint 
Volodymyr le Grand, qui a baptisé la Rous’Kiévienne - l’Ukraine, a provoqué un conflit militaro-politique 
complexe. Son fils, le Prince Sviatopolk, par crainte pour sa place sur le trône, lança une campagne contre 
ses propres frères. Les Princes Borys & Hlib, dignes représentants des nouveaux Chrétiens de Kyiv, 
refusèrent de répondre par la violence à l’agression de leur frère, en choisissant la mort. Presque mille ans 
avant Gandhi, Martin Luther King et Nelson Mandela,  les Saints Borys & Hlib ont fait preuve de non-
violence volontaire, dans un contexte de grande con fusion politico-militaire.  Les actions non-violentes 
du vingtième siècle, ont changé les continents asiatique, américain et africain. Borys & Hlib, témoins du 
Christ, consacrés par une Passion à l’égal du Christ, sont devenus les premiers saints canonisés de la 
Rous’Kiévienne. Le millénaire de leur martyre (2015) qui coïncide avec la crise et l’invasion de l’Ukraine, offre 
l’occasion de réfléchir aux défis incommensurables liés à la guerre, à l’auto-défense et à la recherche de la 
paix. Dans nos échanges, les aspects tant historiques et théologiques, sociaux et civiques, que militaires et 
diplomatiques de la guerre, de l’auto-défense et du retour à la paix en Ukraine seront abordés. 



 

 
A Conversation 

About Questions that Have no Simple Answers: 
War in Ukraine and Peace-Making In Light of 

The Millennial Legacy of the 
Princes and Martyrs 

Borys & Hlib 
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Bishop Borys Gudziak 
Eparchy of St. Volodymyr the Great in Paris for 
Ukrainians in France, Benelux and Switzerland  
Head of the Department of External Church Relations 
of the Ukrainian Greek Catholic Church 
President, Ukrainian Catholic University, Lviv 
 
His Excellency Oleh Shamshur  
Ambassador of Ukraine in France, newly appointed 
 
Dr. Antoine Arjakovsky 
Director of research at the Collège des Bernardins, 
Paris 
Founder of the Institute of Ecumenical Studies, Lviv

Bishop Hlib Lonchyna 
Eparchy of the Holy Family in London,  
Apostolic visitator for Ukrainian Catholics in Ireland  
 
 
 
 
Professor Myroslav Marynovych 
Vice-rector, Ukrainian Catholic University, Lviv 
Director, Institute of Religion & Society 
Human rights activist, former dissident and prisoner of 
the GULAG  

 
 
November 21, 2013, the Revolution of Dignity  began. The peaceful mobilization of civil society 
was soon met by repeated government violence. Ultimately, the corrupt Yanukovych regime was 
forced out. Russia responded by militarily annexing Crimea and inciting a separatist insurgency in 
the Donbas. The ongoing Russian-sponsored war remains a threat to Ukrainian sovereignty and 
territorial integrity as well as to the achievements of the Revolution of Dignity. Over 5000 persons 
have been killed, tens of thousands have been injured, and over 500 000 have been displaced from 
their homes. Enduring economic deprivation and military invasion the people of Ukraine seek 
political, social, and economic reform based on moral values, the foundational principles of Europe. 
Religious and explicitly ecclesial categories and symbols have been at the heart of Ukraine’s civic 
movement. Now, the central question facing the country is how  to defend itself, establish 
peace, truth and justice, defeat corruption, and gu arantee dignity.  
 
Can historic heroism cast light on these challenges? In 1015, the death of St. Volodymyr the Great, 
the baptizer of Kyivan Rus’-Ukraine, was followed by a complex political, military conflict. Fearing 
loss of his succession to the throne, Volodymyr’s son Prince Sviatopolk waged a campaign against 
his own brothers. Princes Borys and Hlib, representatives of the new Kyivan Christians, refused to 
respond with violence against fraternal aggression choosing to suffered death. Almost 1000 years 
before Ghandi, Martin Luther King, and Nelson Mande la Sts. Borys and Hlib demonstrated 
radical non-violence during political and military turmoil.  Twentieth century non-violent social 
action changed the Asian, American, and African continents. Borys and Hlib, witnesses of Christ, 
Christ-like “passion bearers,” became the first canonized saints of Kievan Rus’. The millennium of 
their martyrdom (2015), coinciding with the crisis and invasion of Ukraine, offers an occasion to 
reflect on the excruciating challenges of war, self-defense, and peacemaking. In open conversation, 
the historical and theological, social and civic, political and diplomatic aspects of war, self-defense, 
and peacemaking in Ukraine will be discussed. 
  



 

Відкрита розмова 
Про питання, що не мають простих відповідей: 

Війна та миротворчі ініціативи в Україні 
у світлі тисячолітньої спадщини 

князів-мучеників 
Бориса і Гліба 

+1015
 
Владика Борис Ґудзяк  
Єпархія святого Володимира Великого в Парижі 
для   
Українців у Франції, Швейцарії та країнах 
Бенілюксу  
Голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків  
Української Греко-Католицької Церкви  
Президент Українського католицького 
університету 
 
Професор Мирослав Маринович  
Віце-ректор Українського католицького 
університету  
Президент Інституту релігії і суспільства 
Правозахисник , колишній дисидент і політв’язень 

 
Владика Гліб Лончина  
Єпархія Пресвятої Родини в Лондоні  
Апостольський візитатор для українців-
католиків в Ірландії  
 
Олеr Шамшур 
Надзвичайний та повноважний Посол України в 
Франції  
 
 
Д-р Антуан Аржаковський  
Директор наукового відділу 
Бернардинського коледжу в Парижі  
Засновник Інституту екуменічних студій у Львові  
 

 
21 листопада 2013 року розпочалася Революція Гідності. Мирний протест громадян 
неодноразово зазнавав насилля з боку влади. Згодом корумпований режим Януковича був 
повалений. Росія відповіла військовою анексією Криму та підбуренням бойовиків-сепаратистів 
на Донбасі. Війна, яку веде і підтримує Росія, є не лише загрозою для незалежності і 
територіальної цілісності України, але й також для досягнень Революції Гідності і безпеки 
Європи та світу. Більше п’яти тисяч осіб загинули (за офіційними даними), десятки тисяч 
поранені, більше півмільйона були змушені залишити свої домівки. Переживаючи економічну 
кризу та військове вторгнення, українці намагаються впроваджувати політичні, соціальні та 
економічні реформи, що ґрунтуються на моральних цінностях, на яких побудована Європа. В 
природі українського громадянського руху постійно присутні релігійні і церковні категорії та 
символи. Сьогодні центральними питаннями для країни є захист, встановлення миру, 
правди і справедливості, боротьба з корупцією і гарантування гідності людини. 

Чи постава героїв минулого може допомогти нам подолати ці виклики? 1015 року, після смерті 
св. Володимира Великого, хрестителя Русі-України, розпочався складний політичний і 
збройний конфлікт. Боячись втратити своє право на престол батька, син Володимира, князь 
Святополк (Окаянний), напав на власних братів. Князі Борис і Гліб, перші спадкоємці 
Володимирового Хрещення, відмовилися відповідати насиллям на насилля брата і прийняли 
смерть. Майже 1000 років до Махатми Ганді, Мартіна Лютера Кінга та Нельсона Мандели, 
вони дали свідчення радикального ненасилля в контексті політичного лихоліття. 
Ненасильницький соціальний спротив ХХ століття змінив азійській, американський та 
африканський континенти. Чи можливо це в ХХІ столітті в країнах колишнього Радянського 
Союзу? Борис і Гліб, свідки Христові, страстотерпці, стали першими канонізованими святими 
Київської Русі. Тисячоліття їх мучеництва (2015 рік), що співпадає з кризою та нападом на 
Україну, дає нам можливість осмислити болісні і складні виклики війни, самооборони та 
миротворчих ініціатив. У відкритій розмові учасники круглого столу обговорять історичні та 
богословські, соціальні та громадянські, політичні та дипломатичні аспекти війни та мирного 
процесу в Україні.   
 


