а к а
Інформаційне видання Національного університету «Києво-Могилянська академія» Червень 2009
КОНВОКАЦІЯ 2009 - 15-та церемонія вручення дипломів
Шановна могилянська спільното! Викладачі, студенти, ви
пускники, батьки і партнери НаУКМА!
Всі ті, хто протягом року читав лекції і приймав іспити,
підраховував кредити і складав розклади, забезпечував жит
тєдіяльність університету, вкладав свою працю і душу в спраьу
розвитку Академії, не шкодував сил і часу задля досягнення
спільного успіху!
Запрошуємо Вас 28 червня о 18.00 на урочисте свято Конвокацїї — загальноуиіверситетську церемонію вручення дипломів випускникам НаУКМА.
У програмі:
- напутні слова і привітання від почесних гостей та професорів Академії;
- відзнака лауреата премії ім. Миколи Кравця "За практичний внесок у справу розбудови України";
- клятва випускників На УКМА та підкидання бонетів;
- дружнє виконання "Гаудеамусу" :-)
Від редакції: у свою чергу, колектив АП радо вітає могилянців із за
вершенням непростого навчального року. Гарного відпочинку і — до нових могилянських злетів і звершень. Чекайте на нас уже в електронному форматі з
не менш цікавими дискусіями та аналітикою!

Партнерство заради майбутнього
У М огилянці відбулася зустріч із партнерами університ ету,
членами Д о вір ч о ї Ради, засновникам и ст ипендійних ф ондів та
багатьох інших інноваційних та суспільно значимих проектів. А дж е в
незаперечних успіхах М огиляики є вагома частка внеску бізпесспільноти, однодумців університ ет у, я к і умож ливлюють своєю уч а с
тю та допомогою реал ізац ію найцікавіших, найпот рібніиіих проек
тів Могиляики. Фактично, це був перший публічний звіт університ е
ту перед своїми партнерами, який започат кував традицію т аких щ о
річних зустрічей.
_
Під час зустріті були представлені досягнення університету,
його стратегічні приоріт ет и та завдання, зокрема її амбітна мет а
— увійти до кола кращ их університ ет ів світу.
Могилянка прагне зробити все м ож ливе для того, щ об у т 
вердитися як одному з провідних університ ет ів світу та — перш им з
українських ВНЗ — увій т и до світого рейт ингу найпрест иж ніш их
навчальних закладів, який , скажімо, сьогодні очолюють Оксфорд,
Кембридж і Гарвард. П ропонуєм о деякі комент арі учасників зустрічи.
Доктор Олав Берстад, Надзвичайний і Повноважний Посол
Королівства Норвегії в Україні:

В яких напрямах відбувається співпраця між НаУКМА та
Посольством Норвегії в Україні?
— Норвегія, її університети є традиційними партнерами НАУКМА.
Сьогоднішня зустріч була надзвичайно корисною. Особисто мені цей
міні-брифінг дав дуже детальну картину про міжнародні проекти, плани
на майбутнє в НаУКМА.
—
Що наразі потрібно зробити НаУКМА, щоб досягти мети потрапити у список найвизначніших університетів світу?
— Академія належить до спільноти європейських університетів. Дуже
важливим пунктом у цій справі є студентські обміни з університетами
Європи, а не тільки викладацькі чи професорські. Ми завше готові в
цьому допомогти. Норвегія — стратегічний партнер України, а наше
Посольство — друг і партнер Могиляики.

—

У нашому випуску:
Свято французької

книжки в НаУКМА
Стор. 2-3
Мистецтво думки

Стор. 4-5
Українська домашня ікона
— язичницький оберіг чи

Петро Чсриишов, генеральний директор групи підприємств
ВВН (ТМ "Славутич"):
Яким мас бути університет, який хоче увійти до першої сотні
найкращій світу? Які перші кроки необхідно зробити для цього?
— Я можу сказати, що якщо в університету немає своєї науки, яка
розвивається, то нічого з такого університету не вийде. Гадаю, це і є
перший крок. Університет обов’язково має стати центром наук, які тут
викладаються. Повинна бути своя науково-дослідницька культура,
наукова школа.
—

(Початок. Продовження на стор. 7).

символ християнства?
Стор. 1-7

Подія
Декарт і Монтень, Бергсон і
Бодріяр, Дерріда й Дельоз, — перелік
французьких мислителів, які пожвав
люють розвиток української філософ
сько/ думки завдяки сучасним перек
ладам їхніх праць, вражає кількістю
непересічних постатей та знаних у
світі імен. 12 червня побачити роз
маїття книжкової продукції, перекла
деної з французької, можна було в
Києво-Могилянській академії на Святі
французької книги. Видавці з’їхалися
до НаУКМА, адже співорганізаторами
свята виступили керівники програми
сприяння видавничій справі Посоль
ства та МЗС Франції із символічною
назвою «Сковорода». Найяскравішою
подією свята стала презентація україн
ського перекладу «Думок» видатного
математика, фізика та богослова XVII
ст. Блеза Паскаля, здійсненого могилянським видавництвом «Дух і Літе
ра».
Книжкова виставка-ярмарок;
лекція фахового паскалезнавця, про

Аташе з культури посольства
Анн Дюрюфле зауважила, що завдяки
програмі «Сковорода» і французи зна
йомляться з Григорієм Савичем, хоч
пані Дюрюфлє дізналася про те, «що
він був плідним мислителем і «батьком
перекладачів», тільки поживши пев
ний час в Україні. Вона переконана,
що програма сприяння перекладам
французьких авторів українською важ
лива і корисна. Однак найголовніше,
щоб книжки знайшли свого читача студента, викладача, представника ін
телігенції, тому Свято французької
книжки і вирішили влаштувати саме в
НаУКМА.
Свято французької книги є
гарною нагодою відзначити провідних
вітчизняних перекладачів. Над склад
ним перекладом «Думок» Блеза Пас
каля працював Анатоль Перепада, яко
му, на жаль, не судилося побачити ре
зультат своєї праці. Минулого року він
загинув за трагічних обставин, зали
шивши після себе, окрім усіх інших
творів, перекладені українською 7
томів Пруста, 3 томи Монтеня, дво

щини Паскаля все ще залишається не
відомою українським фахівцям, хоча
це могло б допомогти в осягненні й
українських феноменів XVII ст.».
З іменем Паскаля в нас, пере
довсім, асоціюється комп’ютерна
програма Раясаі, вимірювання атмос
ферного тиску. Окрім того, відомо, що,
рятуючись від зубного болю, вчений
розв’язував математичні задачки, лю
бив гратися трикутниками і писав
книги «з думками». Насправді ж, за 39
років свого земного життя, сповненого
постійних хвороб і страждань, Блез
Паскаль встиг довести одну з теорем
Евкліда у 12-річному віці; сконструю
вати арифметичну машину в свої 19
років; зорганізувати підприємство
«карет за 5 су», своєрідних «автобу
сів» XVII ст.; а також створити чимало
наукових та філософсько-теологічних
концепцій. Навернувшись у християн
ство під впливом пор-рояльських монахів-янсенітів, Паскаль провадив
надзвичайно аскетичне життя. Він мрі
яв написати апологетичну працю на
захист християнської релігії, однак,

Свято французької книжки в НаУКМА
фесора Домініка Декота; вистава могилянської Театральної студії за мо
тивами афоризмів Паскаля, — фран
цузько-український інтелектуальний
бенкет перевершив усі сподівання
могилянської громади, вітчизняних
видавців та французьких гостей.

«Програма сприяння видав
ничій справі «Сковорода» — найдав
ніша з чинних в Україні іноземних
програм підтримки книговидання.
Французи звернулися до нас значно
раніше, ніж британці, італійці, німці»,
— наголошує директор могилянського
видавництва «Дух і Літера» Костян
тин Сігов. — «Відомо, що за сприяння
цієї програми в різних містах України
здійснюються поодинокі видання
Паскаля, Монтеня, Пруста, Рабле, але
коли усі ці книги складаються в одну
мозаїку, з фрагментів збирається ціле,
яке вражає. Назва програми пов’язує
французьку книгу, передовсім, з Києво-Могилянською академією. Крім
того, вона відсилає нас до цікавої
паралелі «Паскаль - Сковорода», адже
кожен з цих філософів є знаковою
фігурою в культурі своєї країни. Ми
сподіваємося, що ця паралель надихатиме могилянських бакалаврів та ма
гістрів на ґрунтовні компаративні дос
лідження».
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томник Рабле, а також «Думки» Пас
каля. Перефразовуючи вчення Паскаля
«про три порядки буття», серед яких
спершу ідуть речі, потім думки, а
найповнішим є третій порядок милості
або любові; Костянтин Сігов побажав,
щоб книга «Думок» стала гарною
річчю серед речей, в якій кожен читач
зуміє розтлумачити для себе Паскаля.
А третім порядком буде наша вдяч
ність, яку хотілося б висловити, насам
перед, геніальному перекладачеві Анатолю Перепаді.
Співперекладачем «Думок»
став голова Паскалівського товариства
в Україні Олег Хома. На початку 90-х
років він працював над російським
перекладом «Думок», однак цьогоріч
не україномовне видання пан Хома
вважає унікальною книгою для всього
СНД. Усі попередні видання Паскаля
спиралися на одну з опублікованих у
Франції редакцій, але на цей раз Олег
Хома звіряв кілька відомих на сьогодні
оригінальних видань Паскаля, забезпе
чивши цим найбільшу текстологічну
достовірність українського перекладу.
Олег Хома розповідає: «Для
пересічного українця найвідомішим
французом буде, напевно, Дюма; а для
більш спокушених —Декарт або Пас
каль. Блез Паскаль, на мою думку, є
унікальним представником філософії
Нового часу. Вже 300 років французи
перевидають Паскаля, і кожного разу,
коли вчені або літератори звертаються
до його геніальної спадщини, вони
витворюють новий якісний продукт
високого культурного рівня. Річ у тім,
що Паскаль значно випереджав своїх
сучасників. Відмовившись від деяких
традиційних в його епоху понять, він,
натомість, розробив оригінальну кон
цепцію про три порядки буття. На
жаль, значна частина творчої спад

смерть завадила йому це зробити.
Після смерті Паскаля його
рідні та друзі знайшли нотатки до
ненаписаної апології й видали їх під
власною назвою «Думки». Ніхто з них
не знав, як планував впорядкувати свої
підготовчі матеріали Паскаль, проте,
«книга, якої не існує» побачила світ. «І
саме завдяки незакінченості та
фрагментарності цього видання; його
зітканості з окремих фраз і абзаців, в
яких акумулюється думка, Паскаль
стає більш зрозумілим для читачів XXI
ст., які звикли отримувати інформацію
саме в такому вигляді», — вважає
Домінік Декот, директор Міжнарод
ного центру ім. Блеза Паскаля, про
фесор ф/ранцузької літератури XVII ст.
в Університеті Клермои II.
У своїй лекції пан Декот
довів, що кожна епоха і кожна країна
віднаходить свого Паскаля. У Франції
XVIII ст. Паскаля вважали релігійним
фанатиком, однак, при цьому його
учень і супротивник Вольтер повністю
засвоїв паскалівську манеру письма. У
XIX ст. Паскаля почали сприймати як
«Гамлета християнської релігії», а в

XX ст. його концепції приймали, не
здійснюючи власного релігійного
рішення. Отже, з впевненістю можна
сказати, що глибше зрозуміти Камю,

Моріака, Сартра можливо тільки за
умови знайомства з Паскалем.
Блез Паскаль був унікальним
вченим, який прагнув бути зрозумілим
для читачів, що їх він називав
«чесними людьми», маючи на увазі

інтелігенцію свого часу. На відміну від
інших вчених XVII ст., Паскаль писав
французькою, а не латиною; досліди
свої робив не в тісній лабораторії, а на
одній з найвищих гірських точок
Франції. Він намагався зрозуміти
потреби людини,
загубленої в
безмежжі цього світу, в результаті чого
став одним з найталановитіших
моралістів рівня Ларошфуко. Його
геній довершується літературним
даром, адже Паскаль не складнонудний письменник, як багатьом
здається, а талановитий літератор,
часом іронічний, завжди дружній і
відкритий для вас, якого так само
приємно читати, як Мольєра чи Расіна.
На думку Домініка Декота, однією з
найважливіших ідей для Паскаля була
ідея верховенства правди, щоб
об’єднує автономні порядки релігії,
науки і політики. Своїми працями
Паскаль намагався зарадити духовній
кризі, котра розпочалася у XVII ст. і
повного мірою розквітла саме в наш
час. Паскаль не догматизував і не
нав’язував нікому своєї думки. Він
звертався до розуму читача, який
завжди потребує доказів та аргу
ментації навіть у випадках з ір
раціональними сутностями. «Вся гід
ність людини в її думці», - писав Блез
Паскаль. Доктор філософських наук,
професор Віктор М алахов пере
конаний, що актуальність Паскаля в
XX столітті, столітті новітніх техно
логій маніпулювання свідомістю, ідео
логії успіху та споживацько-прагма
тичного ставлення до знань, полягає в
заклику до ясності думки й прозорого
мислення як єдиної запоруки мораль
ності людини.
Леонід Фінберг, головний
редактор видавництва «Дх і Літера»:
Пане Леоніде, розкажіть
про сам процес перекладу «Думок»
Паскаля.
- Для видавництва «Дух і
Літера» ця книга є етапною. Вона
значною мірою започатковує традицію
класичного академічного видання книг
видатних авторів. На сьогодні ви біль
ше не знайдете в Україні книги з 400
сторінками геніального перекладу, ад
же Анатоль Перепадя був одним з
останніх із блискучої когорти україн
ських перекладачів, і коментарями на

250 сторінок. Ми багато видавали і
продовжуємо видавати знаного росій
ського філософа Сергія Авєрінцева,
так от він колись відповів на запи
тання, чому він друкується в Києві, а
не в Москві, словами: «Мої московські
видавці поспішають; а мої київські ви
давці мають наполегливість і терпін
ня». Олег Хома працював над комен
тарями майже рік, і ми не перебивали
його, розуміючи, що йде творча робота
одного з найкращих сучасних філосо
фів України.
Синхронно з нами працю
вали наші колеги. Книга потребувала
складної верстки. Її видрукувано на
високому видавничому рівні з оригі
нальним дизайном Ірини Пастернак.
Одним словом, це книга з тих, які на
роджуються з любов’ю. Для нас та
кими ж «улюбленими дітьми» є книж
ки Міхніка, Зонтґаймера, Бубера. За
останніх кілька років ми піднімаємо
планку для себе, про що свідчить і
цьогорічний вихід «Думок» Паскаля.
- Якою буде наступна книж

кова сенсація від видавництва «Дух і
Літера»?
- Наступною подією буде
книжка, ви не повірите яка. «Кобзар»
Тараса Шевченка. Але це буде незви
чайний «Кобзар», а книга з ілюстра
ціями геніального художника Василя
Седляра, улюбленого учня Михайла
Бойчука. Він зображав у своїх малюн
ках зовсім не те, на що звертали увагу
більшість ілюстраторів Шевченка. 10
тисяч примірників першого накладу
1931 року було знищено; увесь другий
наклад 1933 року також пішов під ніж.
Вчені, котрі вивчають історію україн
ського мистецтва, знають, що було та
ке видання, але ніхто з них його не
бачив. Цей «Кобзар» дивом зберігся у
мого друга, який є онуком редактора
цього «Кобзаря». Ми півтора роки
готували книгу до друку. Довелося від
мовитись від факсиміле через того
часні виправлення у тексті та вульгар
ні коментарі. Однак нам вдалося
зберегти стилістику тих років, а також
зберегти малюнки великого майстра. Я
переконаний, що це буде повернення в
нашу культуру «українського Матіса»,
якого, на жаль, було репресовано у
1937 році.

Юлія Морозюк,
студентка ФГН-4

Актуально
Проблеми вивчення
другої іноземної мови в
НаУКМА
Від початку свого відрод
ження Києво-Могилянська акаде
мія позиціонувала себе як багато
мовний університет. Обов’язковим
для студентів є вільне володіння
українською та англійською - дво
ма робочими мовами НаУКМА.
Окрім того, студенти отримали
можливість безкоштовно вивчати
слов’янські та класичні мови. Інші
іноземні мови в Академії платні.
За словами віце-прези
дента з науково-навчальних студій
В.П. Моренця, щороку приблизно
чверть студентів бакалаврату запи
сується на другу платну іноземну
мову, оскільки це дає змогу стажу
ватися за кордоном, займатися
компаративними дослідженнями у
своїй галузі та ін. З огляду на те,
що цього року виникли певні
непорозуміння між студентами,
що записалися на платні курси, та
деканатами, які врахували їхні не
задовільні оцінки з цих дисциплін
по завершенні триместру; ми звер
нулися до Голови навчально-мето
дичної комісії, віце-президента з
науково-навчальних студій Анато
лія Бурбана за роз’ясненням.
А.Ф. Бурбан зауважив, що
перед записом на другу платну
іноземну мову студент мусить по
дати заяву на ім’я декана з прохан
ням враховувати його оцінку за
вивчення дисциплін «Друга іно
земна мова І», «Друга іноземна мо
ва II» при підрахунку рейтингу
для призначення стипендій, а
також залікові бали за ці курси —
при підрахунку загальної кількості
залікових балів в навчальному пла
ні. Якщо студент не бажає, щоб
ймовірна погана оцінка з дисцип
ліни, за вивчення якої вій сплатив,
могла впливати, наприклад, на
його стипендію, він може відмо
витися від зарахування кредитів з
цього курсу в заяві. Крім того, на
засіданні навчально-методичної
комісії від 26 січня 2009 року було
ухвалено, що академічні заборго
ваності з цих дисциплін враховува
тися в зваженому навчальному
рейтингу студента не будуть.
Ю лія Морозюк,
студентка ФГН-4
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РКОчитання
Ревність народу юдейського до своїх
законів;
надто відколи вже немає пророків
Блез Паскаль («Думки»).
Сьогодні дедалі більше ко
жен сегмент суспільно-культурного
життя прагне до віртуалізації. Водно
час у XX столітті світ, у якому пере
буває людина, разом із самою люди
ною перетворився на величезний
текст. Процес тотальної текстуалізації
виявився настільки успішним, що
сьогодні важко говорити про світ не в
текстуальних категоріях. Як писав Л.
Вітгенштайн іще 1921 року: «Світ —
це світ лінгвістичних форм». Наразі
йдеться вже про пост-лінгвістичні
форми, про використання новітніх
технологій у вимірі людської культури:
створено віртуальні музеї, в яких
історія людства постає як уявний
текст; сучасні арт-майстерні і театри
продукують якісно іншу культурну
продукцію; в сучасних виставах
людська гра постає в нерозривній
єдності із технологіями, а подеколи
технології заміняють людину.

верджувало нову висхідну естетичну і
світоглядну достовірність. Якщо аме
риканське суспільство вшановує своїх
перших президентів, що були філосо
фами нового історичного простору
(Вашингтон, Лінкольн), то для євро
пейського суспільства саме філософи
були тими історичними і соціальнополітичними акторами, які визначали
розвиток цивілізації.
Така традиція має давнє ко
ріння (від Пітака, Солона, Платона,
Аристотеля до Руссо, Спінози, Гоббса,
Локка...). І в цьому пантеоні найвиз
начніших імен, безперечно, немож
ливо пройти повз Блеза Паскаля. Так,
нещодавно у видавництві «Дух і Лі
тера» побачило світ довгоочікуване
видання: Блез Паскаль. «Думки» в
перекладі Анатоля Перепаді та Олега
Хоми. Передмову до цього поважного
видання, в якій зазначена ренесансна
універсальність Паскаля, написав фа
ховий історик європейської філософії
Віктор Малахов, а майстерну у фасеточності і граційну у фактурності піс
лямову — культуролог Вадим Скуратівський.
Треба звернути увагу, що це
видання саме по собі є знаковим. І не

Мистецтво думки
У могилянському видавництві «Дух і Літера» вийшли у світ
«Думки» Блеза Паскаля
І все ж таки ще не все втра
чено. Відомий французький струк
тураліст і «археолог знання» Мішель
Фуко боявся, що людина в XX столітті
перетвориться на абрис на піску, який
змиє припливна хвиля. Але порятувати
людину може лише повернення до
історії, до традиції, до вічного і не
змінного, що завше визначало простір
людського духу. Звичайно, таке повер
нення не означає заперечення пос
тупального руху, але такий прогрес
можливий переважно в технологіях,
натомість у царині мистецтва він
видається абсурдним. «Не в природі
людини йти постійно вперед, вона має
власні припливи і відпливи», — писав
Блез Паскаль. За ці століття було
витворено і в європейській, і в східній
цивілізаціях потужні колодязі худож
ньо-естетичної думки, які разом утво
рюють підземне море знання. Так-от,
саме до цього моря сьогодні і важливо
повертатися, але вже з позиції нашого
теперішнього мислення.
Кожним таким поверненням
може бути видання праці зі скарбниці
світової культури. Зокрема сьогодні,
коли українське суспільство прагне
орієнтуватися на входження в євро
пейський духовний простір, не забу
ваючи про власні здобутки. Увійти в
іншу культуру можливо лише тоді,
коли відбувається діалог із цим
інакшим мисленням. У такий спосіб
сьогодні, відверто кажучи, вже недос
татньо просто вивчати іноземні мови.
Потрібно розуміти філософію, стиль
життя. «Людина — це стиль», — писав
Бюффон. Європейський стиль думан
ня витворювався видатними філосо
фами, які залишили після себе спад
щину, поринаючи в яку, людство ут
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лише тому, що український культур
ний простір уже давно чекав на появу
українського перекладу «Думок» Пас
каля. Крім усього, це посмертно вида
ний переклад блискучого тлумача Ана
толя Перепаді, який працював над цим
творінням багато років, а вже завер
шити цю роботу випало Олегові Хомі.
Анатоль Перепадя разом із видавниц
твом «Дух і Літера» кілька років тому
подарували українському читачеві
«Проби» Мішеля Монтеня. Наразі
йдеться про дарунок наступника монтенівської афористики — вже «баро
ково-раціонального» Блеза Паскаля.
Для української культури це видання
буде вкрай потрібним. На наших те
ренах, як відомо, бароко пройшло всі
стадії свого розвитку, взявши на себе
навіть функції Ренесансу. Тому гра
думки, яка наявна в цих «Думках», що
відображають бароковий спосіб мис
лення, подвійність, принципова невиз
наченість, поліголосність, приціль-

ність у висловлюваннях, — усі ці риси
«Думок» будуть прийнятні і зрозумілі.
Блез Паскаль, відомий наразі
більше з курсів шкільної фізики, тепер
має всі підстави для того, щоб явитися
новим дороговказом. Ошатне видання
на 704 сторінки буде чудовим подарун
ком. Але лише половина книжки —
самі «Думки». Інша половина — це
грунтовний і фаховий коментар, при
мітки, післямова, важливі таблиці. Все
це засвідчує високу культуру цього
видання, його наукового апарату. Але
ця книжка потрібна не лише для
науковців, не лише для гуманітаріїв, а
й для всіх нас, адже вона повертає
людину обличчям до себе. Недаремно
в післямові Вадим Скуратівський за
значив, що Паскаль — він усюди, це
знак доби; досить часто ми вже не
здатні знайти суто паскалівське корін
ня в нашому несподіваному і
турбулентному житті. «У нашій сучас
ності ми звідусіль ніби оточені Паска
лем. Безпосередніми, а чи перетво
реними інтелектуальними продуктами
дивовижної сили математичного моз
ку. Покладеними в основу всього цивілізаційного сьогодення. Приміром,
поглядаючи на барометр, а чи пе
ревіряючи свій артеріальний тиск, ми,
вже не відаючи того, звіряємося з тим
незвичайним мозком... Так само і тоді,
коли входимо у всесвіт наймодерніших інформаційних технологій.
Адже все те ревербує, відлунює колись
закладеними в ноосферу — чи не
десятками! — математичними побудо
вами зовсім молодого француза із
Клермон-Феррана, а по тому вченогосамітника із янсеністської спільноти
паризького Пор-Роялю. Побудовами
стільки ж віртуозними, скільки і
переконливими. І до того ж кожна із
них — то ніби справді пор-рояль,
себто “королівські ворота” у те чи те
математичне, а за тим і технологічне
майбуття».
Афористичний спосіб думан
ня і фіксування думок украй виграш
ний. Як відомо, в XX столітті відбу
лася тотальна есеїзація літературного
простру. А есей, що за предтечу має
саме «Проби» Монтеня, — це апріор
но «людський» жанр або й навіть
четвертий рід літератури. Недаремно
В. Скуратівський, порівнюючи «Дум
ки» з надп’єсшо Паскаля, говорить про
її людськість, указуючи, проте, на
антропологічну трагедійність світосп
рийняття що відбиває бароковий код:
«Вся драма нашого ось тут перебуван
ня у всіх її можливих версіях, — міфо
логічних, релігійних, філософських та
інших, аж до “соціологічних” — ось
що таке ці “Думки”.
При цьому слово “драма” ми
вживаємо зовсім не метафорично.
Адже у ній “думки” жанрово вочевидь
нагромаджувалися у вигляді якогось
гаданого майбутнього “діалогу”, — як
гранично стислі проспекти і програми
певних там реплік чи монологів.
“Думки” — то ніби лібрето такої собі
колосальної філософської “п’єси”, яка,
напевне, мала б посісти у разі свого
написання щонайночесніше місце у
тогочасному французькому театрі, у
великій його тодішній драматургії,
цілком зосередженій на “стані люд-

ському”, на фундаментальних його оз
наках (хоча взагалі-то Пор-Рояль впер
то не помічав світоглядну свою спо
рідненість з тим, що діялося на того
часному кону — внаслідок радикаль
ного свого неприйняття самої стихії
театрального).
Та “надп’єса”, отже, не була
написана Але ж залишилися її ге
ніальні ніби чернетки, дивовижні на
черки до неї. Сказати б, крокі і ескізи
до певної світоглядно-художньої ціліс
ності, котрі важать, може, більше за
будь-яку цілісність. Адже Паскаль як
ніхто з його сучасників, спостеріг
неможливість, а точніше недоречність
нібито цілісного, штучно системати
зованого філософського портрета лю
дини. Згадаємо при цьому, як хита
ються терези “стану людського” у тра
гедіях янсеніста Расіна, молодшого су
часника Паскаля, як той “стан” ходить
тут ходуном, як сюжетний і психоло
гічний маятник героїв драматурга грізно-почережно входить у всі їхні проти
лежності. У ті чи ті антагоністичні
стихії, які з такою силою і виразністю
означені у “думках”. В антропологіч
ній трагедії Паскаля постає гомінкий
гала-спектакль нашого перебування в
історії, у всіх гротесках суспільства,
що у них ми упокорені тим чи тим
його міфом...».
Есей — і справді антрополо
гічне створіння, що є результатом
напруженої роботи людської думки,
орієнтованої завше на діалог. «Я
значно більше боявся б помилитися і
переконатися, що релігія християнська
істинна, ніж не помилитися, вірячи,
що вона істинна». Єдине, можливо, в
Паскаля модус світорозуміння не
стільки трагічний у нашому постекзистенційному розумінні, скільки в
бароковому сенсі, адже високе бароко
повернуто обличчям до універсальних
проблем буття (це символічний світ,
простір уапіїаз і водночас гіісноспівів
Творцю). В афоризмах Паскаля
відбувається конденсація найважливі
шого, зведення розлогої життєвої си
туації до чогось фрагментарного, але
насправді в цьому фрагменті, наче в
краплі води, відображено цілий космос
людських переживань та уявлень.
«Юдеї так любили (самі по собі)
проображувані речі і так пильно їх
очікували, що не розпізнали реаль
ність, коли та постала у проречений
час і спосіб». Афоризми — це те, що
твориться з ірраціонального, адже
неможливо раціонально і логічно
схопити неохопне; для цього потрібно
піднятися над повсякденністю, схо
пити сутність неземну і повернути її
на землю, щоби людина, усвідомивши
цю небесну мудрість, із часом знову
віддала її Богові, але вже у формі
концепту, осмисленого, персоналізова
ного, відчутого і пережитого. «Хто не
вважав би, бачачи нас складеними з
уму і тіла, що ця суміш легко осягненна для нас? А проте це річ, яку ми
осягаємо найменше; людина для себе
самої — найдивовижніший предмет у
світі», — писав Паскаль.
Афоризми французького фі
лософа відображають бароковий спо
сіб думання; в них поєднується земне і
небесне, людське і Божественне. Лю

дина усвідомлює, що вона може досяг
нути висот лише тоді, коли дослу
хатиметься до універсальних законів
світоустрою, водночас, людина — це
«очерет на вітрі». «Могутність мух:
вони виграють битви, перешкоджають
душі нашій діяти, з’їдають наше тіло».
Або ж: «Людина є тільки тростина,
найслабша у природі, але це тростина,
що мислить». Афоризми французького
філософа дають можливість нинішній
людині повернутися до потреби в
духовно-естетичному досвіді. «Напас
ті людського життя стали основою
всього цього. Скоро люди це помітили,
то вхопилися за розваги», — іронізує у
своїх сентенціях Паскаль. Духовне —
це запорука гармонійного існування зі
світом, це розуміння не стільки
мізерності (хоча людський розум по
рівняно з космічними законами — це і
справді піщинка), скільки того, що в
світі існує щось значно глибше, ніж те,
що ми бачимо в повсякденні. «Думки»
Паскаля повертають людину до осмис
лення власної природи, до усвідом
лення потреби в мисленні, але саме це
мислення має триматися вічних етич
них законів життя.
В афоризмах поєднано стиль
(витонченість художньої мови, її есте
тичну привабливість) і логічність,
аргументованість. Вони показують, як
під час думання в людині відбувається
взаємодія раціонального та ірраціо
нального; перетікання досвіду в усві
домлене історичне буття, персоналізо
ване, особистісне. Людина має навити
ся думати самостійно — ця тазе також
доволі актуальна в Паскаля, лише тоді
може йтися про дошукування глибин
них законів буття. Людина, яка не
мислить, є заручником світу. Але Бог
подарував розум саме для того, щоб
людина могла пізнати Божественне
творіння і насолодитися ним. Піко
делла Мірандола писав, що людина
має оцінити результати роботи Бога і
визначити місце для себе. Бароковий
поліфонізм Паскаля поєднано з цієї
ренесансною ідеєю про людину, яка
постійно шукає своє місце. Бароко
показало, що світ безкінечний, що
людині не осягнути всього світу, але
постійно треба намагатися дійти суті
кожної речі, бо тоді відбувається пі
знання небесного. Блез Паскаль — лю
дина, яка власним життям довела
поєднуваність раціо й того, що немож
ливо описати, але що присутнє в на
шому світі і виявляє себе через натяки
і загадки, які можливо розв’язати лише
в процесі думання.
Як зазначає В. Скуратівський: «Паскаль — син дилетантаматематика, виучень високофахового
математика Дезарга, і як його батько, і
як той батьків друг — і взагалі як усі
сучасні йому великі (і не тільки)
математики — всі вони, по суті, завер
шують у своєму столітті математичну
суму, нагромаджену століттям попе
реднім.
Тогочасний парадиз практич
ного і абстрактного розуму...
А проте у стихіях того століт
тя, одразу ж, у перші його десятиріччя,
зазвучала одна важка нота, що її
почули, зрештою, згадані мистці і
драматичного, і романно-епічного

слова.
Почули — і от померли в
один і той же день... Трагедії Шекспіра
і “Винахідливий гідальго Дон-Кіхот”
— ніби фонографують ту ноту, загроз
ливе наростання її в подієвому хорі не-

календарного “кінця віку”. Власне, на
порозі XVII століття».
Це видання має увійти в
український гуманітарний простір.
Приємно, що тепер Паскаля цитувати
муть уже переважно не через російські
переклади, а в блискучому українсь
кому перекладі Анатоля Перепаді,
який дозавершив Олег Хома. Споді
ватимуся, що через певний час філо
софська спадщина цієї людини гармо
нійно і планомірно, системно увійде
до української культури, породжуючи
нові форми людського духу, витворю
ючи нові симбіотичні моделі людсь
кого мислення на перетині пост
постмодерну та барокової символіч
ності. Зрештою, ми всі невблаганно
наближаємося до нової культурологіч
ної парадигми. Для Гаролда Блума це
— настання Другої Теократичної ери.
Що ж, можливо, це і логічно, адже для
того, щоби людство зберегло себе
після жахів XX століття, йому знову
потрібно віднайти вищу сутність,
зрозуміти потребу в гармонії між ро
зумом і світом. І Паскаль здатний від
найти цю гармонію в XXI столітті.
Як підсумовує Скуратівський: «На маргінесі “Думок” має про
ступити всеньке життя того, хто їх
читає.
Хоча невідомо, хто тут кого
читає. Ми — Паскаля, чи Паскаль —
нас...». Отже, вперед до «Думок»
Паскаля!
Книжку можна придбати у
видавництві «Дух і літера» ЬІаУКМА:
04070, Київ, вул. Волоська, 8/5
Національний університет
«Киево-Могилянська академія»
корпус 5, кім. 209-211
тел./факс: +38 (044) 425-60-20
<1и1і-і-Шега@,икг.пеі — відділ збуту
Дмитро Дроздовскнй,
МІ1-1 "Філологія"
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Наука в НаУКМА
В українській історії (як,
зрештою, і в історії будь-якої іншої
країни) є події, ставлення до яких як
із боку громадськості, так і з боку
представників науки, - особливе.
Події такого формату прий
нято називати переломними, визна
чальними, такими, іцо неабияк
вплинули на всю подальшу історію
країни, стали вагомим иацієтворчим чинником. їх поява так чи інак
ше пов’язана з політикою, яка вико
ристовує їх у своїх інтересах.
Після політичної «оброб
ки» певної історичної події, завдан
ням історика стає повернути хід об
говорення в наукове русло. Інакше
історична подія загрожує перетвори
тися на політичний інструмент та
отримати якесь довготермінове тав
ро та купу стереотипів. До історич
них подій такого типу, без сумніву,
можна записати і Полтавську битву
1709 року.
Семінар-обговорення «Полтавська
битва - осмислення в часовій перспек
тиві», що пройшов у Могилянці, — до
подій, які здатні сформувати в громад

характер.
Захід проходив під патронатом
НаУКМА, а також Посольств Швеції
та Фінляндії.
Цей семінар - не перша наукова
подія в Могилянці із тематики Полтав
ської битви, адже в жовтні 2008 року в
НаУКМА відбулась конференція на
тему «Іван Мазепа та його доба», а в
2002 році — презентація дослідження
Класа-Єрана Карлсона «Карл XII»,
отже, цей семінар став логічним про
довженням низки подібних заходів.
У семінарі брали участь науковці з
провідних університетів Швеції та
Фінляндії, а саме: Елізабет Лефстранд
- доцент кафедри слов’янських мов і
літератур Стокгольмського універси
тету, Петер Ериксон — викладач ка
федри історії Упсальського універси
тету, Макс Енгман — професор загаль
ної історії в Академічному універси
теті Обу, Любомир Дюрович - почес
ний професор слов’янських мов Лундського університету, Матті Клінґе професор історії в Гельсинському уні
верситеті 1975-2001 рр., Кристіан Ґернер - професор історії Лундського уні
верситету.
«І Полтавська битва, й ім’я гетьмана

Варто сказати, що всі ці військові
конфлікти зрештою, на мою думку,
пішли на користь Швеції: життя стало

п р о ф е с о р М а т т і К л іш е
ста-більнішим, люди почали жити
краще. Якщо в XVII ст. Швеція була
однією з досить агресивних держав
Європи, то з часом це змінилось», —
зазначив пан Посол. Від себе ж додам,
що точки зору цих істориків можуть
бути діаметрально протилежними.
На питання про важливість Пол

Полтавська битва - осмислення в часовій перспективі
ськості більш тверезу та менш
заангажовану думку щодо подій почат
ку XVIII сторіччя.
Семінар мав на меті, як уже зазна

професор Крпстілп Гсрпср
чалося, повернути дискусії щодо Пол
тавської битви з царини політичних
спекуляцій до лона історії.
Цей семінар, на мою думку, справді
може претендувати на роль такого собі
стабілізуючого чинника в питанні про
Полтавську битву і Північну війну за
галом, адже були запрошені авторитет
ні зарубіжні науковці, які підходили до
дослідження зазначеного питання (но
вітні концепції розуміння Полтавської
битви) з різних точок зору: економіч
ної, релігійної й геополітичної. Саме
такий диференційований підхід може
стати запорукою успіху і зможе повер
нути обговорюваній темі науковий
б

Мазепи залишаються метафорами для
сучасних українських політичних
реалій. Тому наше завдання сьогодні
— висвітлити Полтавську битву перш
за все науково», — зазначив у вступ
ному слові Президент НаУКМА Сер
гій Квіт.
Теми доповідей торкалися як безпо
середньо Полтавської битви, так і
шведсько-російських відносин зага
лом. «В другій половині XVII сторіччя
Швеція була панівною державою на
Балтійському узбережжі та контролю
вала торгові зв’язки між західними
країнами та Росією. За умовами Стам
бульського миру, і західні і російські
купці мали сплачувати торгове мито
Шведській державі, що важило на той
час для економіки цієї країни дуже ба
гато. Проте саме така ситуація стала
зачатком конфлікту, війна між Росією
та Швецією була неминучою», зазна
чила у своїй доповіді Елізабет Лефст
ранд.
Яка б геополітична ситуація скла
лась у Європі, якби Карл XII в 1709
році переміг у Полтавській битві?
Саме про це ми запитали в Надзви
чайного і Повноважного Посла Швеції
в Україні, п. Стефана Ґульгрена: «Це,
звичайно, цікаве запитання, проте
воно також є джерелом численних
політичних спекуляцій. Ми маємо
прийняти те, що сталося, визнати це та
поважати всі думки щодо цієї події.
Північна війна не була останньою
шведсько-російською війною у XVIII
столітті, а лише однією з цілого ряду.

тавської битви для всієї Європи відпо
відав авторитетний професор Гельсинського університету (1975-2001 рр.)
Матті Клінге: «Полтавська битва —
визначна подія в історії всіх країн, які
брали в ній участь. Але важливо ска
зати, що ця битва була однією у вер
вечці битв, що точилися між Росією та
Швецією протягом XVIII сторіччя.
Щоб повною мірою оцінити вагу тієї
чи іншої історичної події, важливо по
глянути на її передумови, наслідки та
той історичний контекст, за якого вона
відбувалась. З огляду на це, пригадай
мо, що мирний договір не було підпи
сано одразу після битви, а вже через
багато років потому (у 1721 році —
прим. ред.). Полтавська битва — одна
з найвідоміших у Європі, проте можна
сказати, що це лише ланка в тій сис
темі війн, що відбувалися в XVIII сто
річчі в усій Європі».
Полтавська битва — одна з най
відоміших та найрєзонапсніших подій
в історії України. Існує багато підходів
для дослідження подій 1709-го року,
але тільки відкинувши політичноідеологічну складову, ми зможемо на
близитись до розуміння того, що тоді
сталося.

Савватєєв Євген,
студент ФГН-2

Дискусії
У НаУКМА відбулася відкрита
лекція Заслуженого лікаря України,
відомої поетеси та співачки, директора
Інституту дерматології та косметоло
гії, професора Ольги Богомолець. Лек
ція «Українська домашня ікона —
язичницький оберіг чи символ хрис
тиянства?» пройшла в межах культу
рологічного циклу лекцій імені мис
тецтвознавця, художниці Аркадії
Оленської-Петришин.
«Сутність домашньої ікони, народна
філософія, свідома руйнація духовнос
ті нації, особливості домашньої ікони,
її ієрархія, професійна та народна

— Звичайно, в нас нема на меті
тримати ці ікони і нікому не показу
вати, мета - зберегти, продовжити їм
життя та віддати людям. Багато років
ми шукали можливості, як це зробити,
і ось, нарешті, придбали в місті Радо
мишль будівлю колишньої папірні Ки
єво-Печерської лаври, там зараз відбу
ваються реставраційні робити, а після
там буде музей, де я сподіваюсь,
більша частина цих образів буде
виставлена.
— Чому було обрано саме КиєвоМогилянську академію для лекції?
— Я обрала Києво-Могилянську
академію, оскільки В’ячеслав Степа
нович мене сюди запросив, якщо б це
було якесь інше місце чи інша людина,
напевно, я б через свій напружений
графік не змогла б так мобілізуватись.
— Подібні до сьогоднішнього за
ходи заплановано найближчим ча
сом?
— Мушу сказати, що попри те, що
кожного тижня читаю лекції в Інсти
туті дерматології і косметології, сьо
годні для мене відбувся дебют на
таких публічних лекціях.
— Чи знайомі Ви із сучасним
станом справ у царині народної іко

Українська домашня ікона — язичниць
кий оберіг чи символ християнства?
домашня ікона, таїнство написання
домашніх образів, психо-етнографічні
особливості домашнього іконостасу,
обрядові образи, святі покровителі —
кожен з цих пунктів буде мати окреме
життя, адже явище домашньої ікони є
багатогранним, і до кожної грані слід
придивитись», — так означила коло
тем пані Богомолець.
Описувати ікони, які були присутні
в залі - все одно, що описувати му
зику: краще один раз просто все це по
бачити. Через це ми зосередимо нашу
увагу на іншому. Як людина, яка хай і
належить до славетного роду, але не
має жодного стосунку до іконопису та
ікон взагалі, могла зацікавитись цією
справою і змогла зібрати таку величез
ну колекцію? Звичайно, мав статись
випадок: «Якось я йшла через ринок і
не змогла стати ногою на спотворений
образ, який лежав посеред бруду. Як
можна було наступити на лик, шмат
від якого було відірвано, а решту поні
вечено? Я спитала, скільки він коштує,
заплатила ті гроші і, не розуміючи
навіщо все це зробила, пішла». Коли
пані Ольга почала цікавитись україн
ською домашньою іконою, виявилось,
що інформацію про неї знайти майже
нереально: так було через те, що укра
їнська домашня ікона не була каноніч
ною, адже візантійський канон - це
передусім безтілесність та беземоційність, а українська домашня ікона була
і тілесною, і передавала емоції.
Тому колекція пані Богомолець та її
теоретичний внесок у дослідження до
машньої ікони - просто скарб для на
шої країни. До речі, про колекцію:
«Серед п’яти тисяч домашніх ікон, які
зберігаються в нашій колекції, не мож
на знайти дві однакові, кожен образ,
що його писав іконописець, мав бути
єдиним і унікальним, про тиражування
не могло бути і мови, адже масовість
вбиває духовність та особистість».
Про плани щодо вивчення
української домашньої ікони ми вирі
шили поговорити з самою Ольгою Бо
гомолець.
— У вашій колекції біля п ’яти
тисяч ікон. Чи не плануєте Ви
представити їх усі широкому загалу?

ни? Чи малюють зараз люди в селах,
що малюють, які наявні тенденції?
— У зв’язку з великими
міграційними процесами, які відбу
лись, практично не збереглось регіо
нальних етнічних особливостей. У
зв’язку з доступністю у продажу вели
кої маси друкованих, мальованих, про
фесійно оздоблених ікон зменшилась
потреба. Чому їх раніше малювали? Бо
потреба у вірі була дуже велика, людям
потрібні були образи, тому в кожному
селі був хтось, хто їх малював, тому
що в кожній хаті були іконостаси. На
сьогодні цю проблему можна виріши
ти, маючи кошти... Щодо того, як ма
люють зараз, то, безперечно, є худож
ники, більшість з них - професійні, які
малюють домашню ікону і я спілку
юсь із цими художниками.
— Як Ви ставитеся до сучасного
сакрального мистецтва?
— Головне, щоб ікона відповідала
потребам людини, тому що тільки ре
лігія має сталий характер, почуття ві
ри, почуття розвитку суспільства, по
чуття власного розвитку постійно змі
нюється. Є люди, які зупинились в сво
єму розвитку, яким притаманне бачен
ня суто класичне, є інше покоління,
постмодернове, яке йде вперед, і це те,
про що я намагалась сьогодні сказати:
так, нам необхідно зберегти ікону, але
це наше минуле і ця функція домаш
ньої ікони, яку вона виконувала, а саме
наповнення буття сенсом, вибудова
шкали цінностей, сумління, виховання
дітей, гармонізація родини, себе і
суспільства — ця функція має кудись
перейти.
Щодо запитання, яке було винесено
в заголовок статті (і яке було темою
лекції), то ще на самому початку своєї
розповіді пані Ольга запропонувала
кожному в кінці зробити свої власні
висновки. Що ж, як на мене, не стільки
важливим є те, чи ікона язичницький
оберіг, чи християнський символ,
важливою є та енергетика, яка предається при спогляданні образу, та сила,
яка за посредництвом народного
майстра, допоможе людині в житті.
Савватєєв Євген,
студент ФГН-2

Партнерство
Наскільки важливе формування Ра
ди партнерів при НаУКМА?
— Це дуже важливе питання, оскільки
така Рада є в усіх англосаксонських
типах університетів. Вважаю, це надає
великі переваги, адже не дозволяє
університетові замикатися в собі. До
такої Ради мають бути залучені фа
хівці, готові віддавати частку свого ча
су та досвіду НаУКМА. Брюховецький
нарікає, що «в НаУКМА мало студен
тів» порівняно з іншими закладами. А
звідки тут візьметься багато студентів,
якщо в основному українська молодь
звикла вчитися, не навчаючись. Якщо
молодь звикла нічого не робити, то
хіба така молодь піде в навчатися в ос
вітній заклад, де наявні дуже високі
вимоги до навчання?
Наталя Попович, директор
компанії «РКР-Україна»
—
Якою є Ваша думка щодо розвитку
іміджу НаУКМА?
— Мені здається, що Могилянка ро
бить це вже протягом багатьох років. В
Академії є чудова репутація, тож її
треба лише підсилювати, берегти і
поширювати. На мою думку, теперішні
тенденції в РЯ — це робота з абсолют
но всіма аудиторіями. Зокрема це і ме діа, які поширюють репутацію Ака
демії тощо. Для мене ще дуже
важливими є онлайн-канали, бо сере
довище Могилянки вже давно перей
шло кордони країни. Це вже цілий світ.
Мені здається, що спілкуватися з ними
через традиційні канали в Україні не є
ефективним. Тут с1і§йа1-канали вже
відіграють величезну роль. Сьогод
нішня зустріч - дуже правильний крок,
оскільки в Могилянки є ще ціла плеяда
зацікавлених партнерів, які через такі
регулярні зустрічі, знайомство з пріо
ритетами розвитку стануть ще більше
залученими до життя НаУКМА.
Оксана Маркарова, прези
дент компанії «ІТТ Інвсст», член
Довірчої Ради НаУКМА
— Наскільки українська модель освіти,
наразі популярна у світі?
—У світі українську освіту визнають.
Всі знають, що базові (точні науки,
природничі) на високому рівні викла
даються в НаУКМА. Для України ве
ликий успіх — показати, що вона не
тільки може продовжити ті освітні
традиції точних наук, як), були, ска
жімо, в радянській школі. Йдеться про
залучення світового досвіду. Мабуть,
не всі університети вже цього досягай
в Україні. А НаУКМА - одна з не бага
тьох інституцій, якій це вдалося, яка
досить успішно поєднує в собі тради
ційну українську модель з міжнарод
ними освітніми підходами.
-Я к і освітні проекти в Україні ви вва
жаєте найкращими?
—Безперечно, для мене це Києво-Могилянська бізнес-школа (дуже успіш
ний проект).
— У Могилянки є шанс потрапити у
«рейтинг кращих університетів сві
ту»?
—Для цього треба багато працювати.
Багато залежатиме не лише від Моги ляпки, а від держави, і від Мініс
терства освіти.
Світлана Шитікова, дирек
тор національного офісу «ТемпусТасіс»
—
Якою є співпраця вашої компанії з
НаУКМА?
— Я бачу великий потенціал проектів,
що вже були реалізовані в Могилянці.
Ніколи не потрібно зупинятися, адже
тоді змін не буде. Я бачу вплив наших
програм, адже багато студентів вже
брали в них участь, отримували серти
фікати та дипломи, які визнавалися і в
тих країнах, і в нашій.

—

7

Актуально
Від редакції: вже під час фі
нальної верстки червневої АП до ре
дакції потрапив відкритий лист, який
порушує украй важливе питання з могилянського життя. На жаль, за браком
площі, ми не можемо подати листа
повністю, а лише фрагмент. Проте в
черговому випуску АП читачі отрима
ють повний текст цього листа. Всі не
байдужі можуть надсилати свої пропо
зиції на скриньку Юрія Завгороднього, викладача кафедри філософії та
релігієзнавста zavnorodniv@ukr.net
4 червня 2009 р.
Президенту НаУКМА
проф. Квіту С.М.
ВІДКРИТИЙ лист
Вельмишановний пане Президенте!
Як Ви знаєте, чимало наших
випускників успішно працюють у
наукових інституціях як в Україні, так
і за кордоном, але при цьому бажають
продовжувати викладання в НаУКМА
і ставляться до цього з великим енту
зіазмом і відповідальністю. Не менш
важливо, що випускники, які знайшли
свою реалізацію в найрізноманітніших
галузях, бажають продовжують науко
ву и викладацьку роботу в стінах уні
верситету. Багато хто з них зберігає
відданість Академії упродовж років.
Поєднування основної роботи і викла
дання створює якнаисприятливіші
умови для формування фахової куль
тури студентів. Тож наявність у складі
різних кафедр сумісників - це явище
необхідне й позитивне.
Звертаємо Вашу увагу на ті
небезпеки, що їх створює для розбудо
ви НаУКМА як науково-навчального
закладу, введення в дію наказу №147
від 06.04.2009 р. «Про затвердження
норм часу для планування і обліку нав
чальної роботи».
При підрахунку планового
навантаження на наступний навчаль
ний рік 2009-2010 стає очевидним, що
через збільшення обсягів індивіду
ального навантаження викладачів і ви
лучення з підрахунку низки робіт (кон
сультації, офісні години, членство у
ДЕК, письмові роботи з НДС тощо),
навіть штатні викладач кафедр, які за
безпечують викладання чотирьох-гГяти дисциплін, далеко не отримують
повної ставки. Ще гіршою є ситуація у
викладачів-сумісників, адже навіть за
умови читання трьох і більше дис
циплін, вони не можуть добрати до 0,4
ставки; натомість більшість із них,
викладаючи по 1-2 курси, опиняються
на рівні 0,1-0,15 ставки і втрачають
при цьому свій педагогічний стаж. Не
кажемо вже про те, що складається си
туація, коли заробітна плата виклада
чів університету «Києво-Могилянська
академія», а особливо викладачів-су
місників, фактично не відображає їх
ній внесок у забезпечення якісної ви
щої освіти. Деякі викладачі-сумісники
змушені задовольнятися зарплатою від
200 до 400 гривен.
Ми залишаємось палкими
прихильниками нашої Alma Mater і не
можемо собі дозволити, щоби вона, за
мість того, щоби увійти до числа най
кращих університетів світу, перетво
рилась на глибоко провінційний ви
щий навчальний заклад із позірним
іміджем для споживачів PR продукту
(made in NaUKMA) як в Україні, так і
за її межами.
Ми сподіваємось на Ваше ро
зуміння ситуації, що склалась в універ
ситеті, і конструктивну підтримку на
ших пропозицій.
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Щороку Києво-Могилянська
академія пропонує українцям із Євро
пи та Північної Америки літні укра
їнознавчі студії. Навчання триває з кін
ця травня до кінця червня й перед
бачає вивчення української мови, мис
тецтва, фольклору, а також екскурсій
ну програму з відвідуванням київських
пам яток та відпочинком в Карпат
ських горах або на Кримському узбе
режжі. Від початку 90-х років учасни
ками Літньої школи україністики вже
стали студенти^ з університетів Пен
сільванії, Нью-Йорка, Торонто, Вінні
пега разом із науковцями чи звичай
ними іноземцями, не пов’язаними з
Україною кревно, але залюбленими в її
мову та культуру.
Під час вручення дипломів
учасникам Літньої школи україністики
- 2009 Президент Києво-Могилянської
академії Сергій К віт розповів: «Одно
го разу, розмовляючи зі своїм сербсь
ким колегою, я запитав його, яка го
ловна ознака національної належності
сербів. «Серби там; де сербські моги
ли», — була його відповідь. Гадаю, ви

Соціум
ність в українській культурі та історії.
Окрім того, груша надзвичайно дис
циплінована и організована, гадаю,
більшою мірою завдяки тому, що
частина учасників - сумівці. На мою
думку, ця молодь є українською елітою
в Канаді, котра і в майбутньому ціка
витиметься долею України». Учасниця
Школи Аріадна Длугош із Вінніпега
говорить про Україну з хвилюванням у
голосі: «Мої батьки народилися вже в
Канаді, але дідусі й бабусі - з Терно
поля. Вдома ми намагаємося якнай
більше говорити українською, беремо
участь у різних українських імпрезах».
Почесний Президент Могилянки В’ячеслав Брюховецький зга
дує, як на початку 90-х в Америці його
запитували: «Чи зможуть наші діти
вчитися у відродженій Академії?» З
того часу до НаУКМА приїжджають
не лише на Літню школу, а й на три
местр чи рік бакалаврської програми
або на магістерські студії. Першою
студенткою з Канади, яка одержала

Літня Школа Україністики в НаУКМА
погодитеся зі мною, що українці там,
де українська мова». І справді, біль
шість учасників приїхали в Київ саме
задля вдосконалення своєї української.
На урочистому вечорі перед від’їздом
вони демонстрували свої успіхи, спі
ваючи українські пісні, які вони вив
чили разом з викладачами й студен
тами Академії. Директор Літньої шко
ли Лариса Кадуріна наголошує:
«Учасниками нашої Школи можуть
стати люди будь-якого віку: від 14
років до тих, кому за 70. Одного літа
до нас приїхав молодий італієць, який
найбільше хотів вивчити українську
мову. Іншим літом учасником Школи
став професор з Іспанії, який також не
був українського походження, але мав
бажання вивчати нашу мову».
Андрій Ссмешок із Він
ніпега ділиться своїми враженнями:
«Насправді, частина з нас в Україні
вже не вперше. Три роки тому від
булася наша перша подорож до Києва,
після чого ми почали шукати якусь
програму, щоб приїхати знову. Цього
разу мені особисто найбільше спо
добався Музей Тараса Шевченка, тому
що я тепер побачив усе на власні очі. З
упевненістю можу сказати, що від часу
першої подорожі багато що змінилося:
зараз ми все сприймаємо більш осмис
лено завдяки грунтовнішим знанням з
історії. Я б дуже хотів колись тут жити
або навіть купити квартиру і приїжд
жати хоча б раз на рік. У будь-якому
разі ми всі хочемо наступного року
знову зустрітися в Києві».
За словами керівника канад
ської групи Ірини Комстантюк, вик
ладача української та російської мов в
Університеті Манітоба (м. Вінніпег),
єдиною вимогою до слухачів Літньої
школи є хоча б елементарний рівень
володіння українською мовою. Перед
початком навчання учасники склада
ють мовний тест, за результатами
якого їх ділять на дві групи з метою
якнайкраще адаптувати програму до
потреб слухачів. Окрім мови, вони
також вивчають історію України; слу
хають лекції з фольклористики та мис
тецтвознавства; беруть участь в кругли
столах, присвячених сучасним євроінтеграційним процесам в Україні; в
обговореннях екологічної ситуації в
нашій державі та ін.
Пані Ірина не приховує свого
захоплення від цьогорічної групи:
«Перше, що вражає, це їхня обізна-
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диплом магістра НаУКМА була Ксеня
Мариняк. А один зі слухачів Літньої
школи після повернення додому навіть
заснував фонд допомоги КиєвоМогилянській академії.
Коли ідея таких літніх студій
виникла, ми постали перед ось якою
проблемою: на Заході студенти зазви
чай отримують певну кількість кре
дитів за прослухані курси, що зара
ховуються їм в їхніх університетах. Як
ви розумієте, нам спочатку було не
просто довести, що наші курси таких
кредитів варті. Зараз наші слухачі от
римують 4 або 6 кредитів залежно від
програми, а перші наші учасники,
яких привіз Михайло Найдан із універ
ситету Пенсільванії, отримали всього
1 або 2 кредити. Тогорічна школа була
надзвичайно вдалою, однак, на жаль,
вдруге їм приїхати не вдалося. Воче
видь, справа полягала в коштах, адже
частину платять самі студенти, а
частину компенсує університет.
Колись мої знайомі за кор
доном казали: «Швидше б вже Україна
стала незалежною й сильною держа
вою. Тоді б я вже міг забути, що я ук
раїнець, та жити звичайним американ
ським життям». Ці слова - із тих жар
тів, в яких є частка сумної правди. Ук
раїнці в діаспорі вимушені жити не
так, як інші громадяни, тому що в них
ще десь там є Україна, за яку стільки
років доводилося боротися, так що,
зрештою, люди просто втомилися від
постійної думки про це. Хоча з пос
танням незалежної України з’явилося
таке покоління як «new born
Ukrainian», тобто вже старші люди, які
зробили успішну кар’єру за кордоном,
почали
повертатися
до
свого
українського коріння.
-

Юлія Морозюк,
студентка ФГН-4

