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Інформаційне видання Національного університету «Кнєво-Мої илянська академія» Травень 2009

Рейтинги ВЇІЗ України
За результатами загальнонаціонального рейтингу «Компас 2009» Національний університет «Києво-Могилянська академія»
посідаг друге місце серед українських ВИЗ (журнал «Кореспон
дент»).
'
'
Рейтинг «Компас» другий рік поспіль складає Київський
міжнародний інститут соціології (КМТС) ча підтримки Благодійного
фонду Ріната Ахметова «Розвиток України».
Повна версія рейтингу можлива для ознайомлення з 25 травня 2009 року
на офіційному сайті проекта ^укхї.уошхотрихз.агр,).

У нашому випуску:
II
Міжнародна
наукова конференція
нам’яті Омеляна Пріцака

Рейтинг університетів «Тон 200 Україна» за 2008 рік
Третім рік поспіль кафедра ЮНЕСКО «Вища технічна освіта, прик
ладний системний аналіз та інформатика» проводить роботу з оцінювання рей
тингів ВИЗ України в рамках проекту7 «Визначення рейтингів кращих 200 вищих
шшчалытнх закладів України». У методиці, яку використовує кафедра ЮНЕСКО,
рейтинг ВИЗ визначається ча допомогою трьох комплексних критеріїв: І) науковопедагогічний потенціал; 2) якість навчання; .3) міжнародне визнання.
НаУКМА посідає 9 місце в рейтингу «Тон 200 Україна» за 2008 рік.
Повна інформація па сайті; http://www.dt.na/3000/3300/66306/

VI Всеукраїнський фестиваль дітей та молоді
«Шевченко в моему серці»
В травні в НаУКМА вже тради
ційно пройшов підсумковий тур Фес
тивалю «Шевченко в моєму серці» —
(конкурс чіпців, театральний конкурс). У
програмі Vl-ro фестивалю — проведення
семи творчих конкурсів: літературного,
художнього, народного та прикладного
мистецтва, музичного, театрального, чит
ців та історнків-крагзнавців.
Програма фестивалю 2009 року
передбачала проведення творчих конкур
сів по всій Україні. Фестиваль «Шевченко в моєму серні» показав, що у гроні
багатьох інших дитячих фестивалів України він є одним із папбагатограпішпх та
універсальних у виявленні юних талантів саме національного спрямування.
Творчість юних шевченкознавців оцінювало авторитетне журі, до складу
якого входять визначні діячі культури і мистецтва України. Художній керівник
Фестивалю Народна артистка України Лариса Кадирова. лауреат Національної
премії ім Тараса Шевченка, Голова правління «Шевченківського фонду - XXI
століття».
(Початок. Продовдження на стор. 8).

Лариса Бргоховсцька: «Українці щедра нація: ви забрали
нашого Гоголя — нам не шкода, в нас ще с таланти»

Стор. З
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C rop. 4-5
День Європи
Мої илянці

і нагоди 200-ліття з дня народження видатного письменника
Миколи Гоголя та з приводу міждисциплінарної конференції
«Інтерпретацій творів М. Гоголя у ХХ-ХХ1 століттях», ми взяли ін
терв’ю в Лариси Ьрюховецької, керівника Центру кінематографіч
них студій Могнлянкн, іно виступив одним із організаторів кон
ференції.
— Магмо 200 років з дня народження Гоголя... Па Вашу дум
ку, українське суспільство готове оцінити весь його внесок у світову
духовну скарбницю; чи нс поставлено нгіучні рамки?
— Це. звичайно, дуж е ш ирока тема. За моїми спостереж енням и і
рамки звуж ені, і суспільство не готове. Ми можемо сміливо казати: Гоголь
дорівню є рівню культури суспільства. Сьогодні мене як члена цього сус
пільства рівень культури не задовольняє: ЗМІ щодня повідом ляю ть іїро
кількість дітей, які курять, вживають алкоголь та наркотики, тобто наявні
всі ті сим птом и, які свідчат ь про д еград ац ію суспільства.
(Початок. Продовження на crop. 2).

Стор. 7
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Актуально
(Продовження. Початок на crop. І).

1 тому навряд чи можна
говорити, що суспільство в повній
мірі оцінить Гоголя. Сьогодні цін
ності диктує передусім телебачен
ня. де Гоголю майже немає місця.
Хоча мушу сказати, що ювілеї ви
конують свою функцію тою мірою,
що спонукають людей, причетних
до культури і мистецтва, займатися
вивченням цієї теми, виявляти
свою реакцію на цю постать і по
повому прочитувати її твори.
Кілька років тому святкували 150

саме це пояснює той факт, пю Го
голь, аби стати знаменитим, пише
російською — офіційною мовою
Російської імперії. Але все ж інше
залишилось українським! «Яка у
Вас душа?». —запитували у Гоголя
на схилі літ, а він відповідав, що
навіть він цього не знає. Це вже
годі, коли він пройшов те випро
бування захвалюванням, адже його
дуже високо підносила (зокрема це
робив Бєлінський), російська кри
тика, і саме за те, що Гоголь обрав
собі російську мову.
— На конференції неод
норазово зачіпалася тема фільму
Бортка «Тарас Бульба». Абсо
лютно очевидно, що це заідеоло
гізований фільм, в якому відчу
вається міцна рука влади. Оці
ніть, будь-ласка, цей фільм із ху
дожньої точки зору та з точки зо
ру дотримання сюжету.
— Щодо сюжету; то він
білі.ііі-мсіпп дотриманий, хоча є
відхилення, але кіно без цього не
буває, і режисер, який робить такі
відхилення, може розуміти текст
по-своєму. Тут уже все на сумлінні
режисера, особливо в наш час

ру», що росіяни дуже вміло і
вправно наслідують голлівудське
комерційне кіно. І дійсно, якщо
Бортко в кінці КО-х вміє вдумливо
проінтерпретувати непрості твори
(«Собаче серце» Булгакова, «Ідіот»
Достоєвського), то тут у нього комерційний видовищний проект,
який спрямований на те. щоб охо
пити аудиторію, яка вже звикла
дивитися американське кіно. І ця
видовищна сторона затуляє якісь
інші мотиви, інші спонуки, які бу
ли основними в Гоголя. Герої кар
тини говорять «За братство!», «За
товарищество!», але духу цього
«товаришества» в фільмі я особис
то не відчула. Адже Гоголь і у «Ве
чорах на хуторі...», і в «Тарасі
Бульбі», і в «Миргороді» - все-таки
національний письменник, і тут
постає проблема передачі цього
національного в кіно: або воно від
чуте режисером, або ні.
— Проведена конферен
ція дала більше відповідей чи за
питань?
— Ми зробили перші кро
ки, запропонували підходи до
інтерпретації творчості Гоголя, на-

Лариса Брюховецька: «Українці щедра нація: ви забрали
нашого Гоголя — нам не шкода, в нас ще є таланти»
років із дня народження Франка, і
у Львові з нього приводу було зіб
рано величезний симпозіум. Я ду
маю. в Києві можна було б зроби ти
щось подібне до 200-річчя Гоголя,
цей письменник на те заслуговує,
попри всю неоднозначність став
лення до нього, па відміну від
Шевченка чи Франка. Українці
щедра нація: будь ласка, ви заб
рали нашого Гоголя - нам не шко
да, в нас шс є таланти. Ставитися
так до своїх скарбів, м’яко кажучи,
легковажно. На мою думку, в Ук
раїні Гоголя ще далеко не повністю
дослідили.
—
П іна п п я: Ги гиль
російський чи український,
письменник, обговорюване в ко
лах інтелігенції, не звужує, ІІС
стискає?
— Гоголь і російський, і
український письменник. На на
шій конференції «Інтерпретація
творів М. Гоголя у ХХ-ХХІ сто
літтях» Вадим Скуратівський саме
з цього й почав. Він. використову
ючи історичний підхід, звернувся
до тієї доби, коли Україна не мала
державності, коли проблематично
було писати українською мовою, і
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постмодернізму, коли режисери ще
більше можуть змінювати сам твір.
Я щоправда не знаю, навіщо цс
робити. Якщо хочеться робити
кіно зовсім інше, ніж написано в
книзі письменника, то пишіть собі
свій власний сценарій і робіть, а
якщо займатися спекуляцією на
імені автора, то цс, я вважаю,
непорядно. Смішно, звичайно, чу
ти. коли йдеться про період козач
чини, про період, коли Україна
входила до Речі Посполитої, коза
ки з поляками боролись за гідність
свого народу, і д і і в і ю чути, що козакп-запорожці помирають зі сло
вами «За русскую землю!». Борт
ко, очевидно, сам пс усвідомлює,
наскільки це смішно, і цей ідеоло
гічний компонент фактично пере
креслює тс, що зроблено з мис
тецької точки зору зусиллями Бог
дана Ступки, зусиллями того ж
Ссрі'ія Якутовича, який все робив
для тою, щоб костюми, зачіски,
зброя були максимально наближе
ними до автентичних, щоб це кіно
перекопувало матеріальною скла
дового.. Але якщо брати концепту
альний бік. то цс продукт, який
свідчить, як правильно написала
одна глядачка в листі «Кіно-Тсат-

віть не стільки самого Гоголя, як
інтерпретацій. Дуже важко в нашій
країні досліджувати твори, зняті
за гегелівськими мотивами. Візь
мімо, наприклад, кіно: багато
фільмів, знятих у 20-30-х роках,
недоступні, я вже не кажу про
вистави, які збереглися тільки у
вигляді рецензій і описів - все цс
передбачає тривалу дослідницьку
роботу. Мені здається, що конфе
ренція тільки намітила підходи до
досліджень. Я тішуся, що в кон
ференції взяли участь такі про
відні вчені, як. доктор філоло
гічних наук, Павло Мнхед, який
багато років займається дослід
женням творчості Гоголя. Думаю,
що і серед молоді мають з ’явитися
літературознавці і мистецтвознав
ці, які б цс питання досліджували воно того варте. Треба також
додати, що матеріали конференції
обов’язково будуть опубліковані, і
з її результатами зможе ознайоми
тись набагато більше коло людей.
Спілкувався
Євген Савватссв,

студент ФПІ-2

Наука в НаУКМА
Наприкінці
іраннн
н
НаУКМА проходила II Міднаро.тна
конференції!, присвячена нам’яті
Омеляна Пріцака. В рік 90-літти і
дня народження видатного науковця
цс вже не перша подія, присвячена
цій даті, яка проводиться в К и сть
Могилянськін академії. Зовсім не
давно в науково-дослідному кабінеті
Омеляна Пріцака було відкрито
виставку прань видатного науков
ця, і кожен охочий тепер зможе озна
йомитись із грандіозною академіч
ною спадщиною, яку залишив Оме
лян Пріцак.
Названа конференція с дуже
помітною подією в усьому науковому
світі України, адже конференція зі
брала вчсннх-еходознавіїів не тільки з
багатьох куточків України (зокрема бу
ли присутні такі відомі діячі, як
Ярослав Даінкевнч, Юрій Кочубсн.
Серпії Ленявко) — а іі закордонних
дослідннкіп, а саме, з Туреччини.
Азербайджану, Казахстану, Польщі іі
Росії. Конференція відбулася за під
тримки посольств трьох республік: Ту-

заидякн мого зусиллям і зусиллям
Ігоря Шевченка, відомого українського
візантиніста, було створено цю
асоціацію, адже Омелян Пріцак
вважав своїм обов’язком об’єднати
зусилля тих дослідників, які пра
цювали к радянській Україні і дослід
ників. які працювали за її межами. Як
тільки з'являється можливість, Оме
лян Пріцак повертається в Україну і
створю! Інститут сходознавстві! імені
Агатамгела Кримського, пам’яті свого
вчителя». — зазначив у доповіді Ми
кола Жулинськнй, академік, директор
Інституту літератури імені Т. Шевчен
ка НАМ України.
В підсумкових рішеннях
конференції було зафіксовано такі про
позиції: відкрити Міжнародний фонд
Омеляна Пріцака при НаУКМА, кло
потатися перед Урядом України щодо
нагородження академіка НАН України
Омеляна Пріцака посмертно орденом
Я. Мудрого.
Неможливо обійти увагою
надзвичайно цікаву доповідь профе
сора Львівського національного уні
верситету ім. І.Франка Ярослава Данткевича. Пан Ярослав особисто був зна-

цієїо, в них було дуже багато пропо
зицій, частину з яких ми включили до
рішень конференції, учасники конфе
ренції розраховують на глибоку спів
працю і не лише в науковій, а й у нав
чальній сфері: проректор Азійського
університету в Анкарі запрошував 20
наших студентів, які вивчають турець
ку мову, приїхати туди для її поглиб
леного вивчення, при цьому турецька
сторона погодилась взяти всі витрати,
крім перельоту, на себе.
— Які ниипроблемніші пи
тання було порушено під час конфе
ренції?
— Я керував секцією мово
знавства і основні проблеми, які було
названо, це проблеми східних впливів
па українську мову, зокрема на топо
німію. на географічні назви. Доповіді
професора Халамогіеика з КНУ ім.
Т.Г.Шевченка, доктора Ушакова з Ма
ріупольського інституту сходознавства
та мій виступ торкалися саме цієї
теми. Другий блок доповідей було
присвячено лексмко-еемаптіїчному та
концептуальному аспектам зіставлен
ня тюркської та української мов, зок
рема концепту «жінка» в українській і

II Міжнародна наукова конференція пам’яті
Омеляна Пріцака
реччшш, Азербайджану та Казахст ану.
Для учасників конференції давала клі
пері народна хорова капела «ТТочаііна», також у Галереї мистецтв імені
Олени Замоетяи була відкрита вистав
ка «Із колекції Омеляна Пріцака».
Але основні події, звичайно,
відбувались у конференц-залі. Перший
виступ на пленарному засіданні мав

голова оргкомітету конференції, пре
зидент НаУКМА Сергій Квіт. Він на
голосив па пелпчезш'й важливості цієї
події, а також на багатющій нанковій
спадщині Омеляна Йосиповича.
Приблизно я такому самому
ключі прозвучали псі вітальні допо
віді. «Макі сказати, що Омелян Пріцак
своїми науковими досягненнями роз
вивав сходознавство як науку та ос
новну його част ішу — т юркологію не
тільки в Україні, але і в багатьох краї
нах світу». — зазначив Надзвичайний
і Повноважний Посол Республіки
Азербайджану в Україні Таляг Алієв.
«Саме завдяки енергії Омеляна Пріцака українське літературознавство на
Заході розвивалось і набувало вели
кого авторитету. Мого проекти,
зокрема знаменитий гарвардський
проект бібліоіскн української .ііїсратурп, до сьогодні є унікальним мгш щем у науковій діяльності Універ
ситету. Омеляну Пріцаку належнії,
ідея створення Між-пародної асоціації
україністів: у 1989-му році я Неаполі

інший із Омеляном Йосиповичем, від
так міг більше розповісти про дослід
ника. виходячи з особистого досвіду
спілкування; лунали не тільки якісь за
гальновідомі речі, але щось мало
відоме для загалу. Пап професор також
виступив із пропозицією: відкрити у
Львові при Львівському національ
ному університеті ім. І.Франка Інсти
тут сходознавства ім. Омеляна Пріца
ка. Ця думка також була зафіксована в
рішеннях конференції.
В цілому можна сказати, що
звітна конференція стала визначаль
ним моментом у житті вітчизняної схо
дознавчої науки; по-перше, протягом
двох днів напувала на диво невиму
шена та спокійно-урочиста атмосфера,
а по-друге, що теж дуже важливо, чіт
ко сформульовані рішення конференції
зафіксовано па папері і вони мають бу
ти втіленими в життя.
Коментар li.lt. Лучнка, чле
на Оргкомітету конференції, завіду
вача кафедри загального і слов’ян
ського мовознавства НаУКМА
— Шановний Василю Вікто
ровичу, ця конференція виправдала
Ваші сподівання?
— Вважаю, т о конференція
досягнула своєї мсти. Цс була між
народна конференція, брали участь
представники 10 країн: України,
Туреччини, Польщі, Російської Феде
рації, США, Канади, Італії, Азербайд
жану, Казахстану. Грузії. Зокрема з Ту
реччини було іюпад 20 докторів і про
фесорів із провідних університетів
країни. Конференція пройшла па ви
сокому науковому' рівні і стала знако
вою подією особливо в розвитку укра
їнсько-турецьких наукових зв’язків.
— Які були враження
учасників конференції?
■ Учасники залишились
задоволеними проведеною копферсн-

гурсцькім мовах.
— Якими іїгє)гшь результати
конференції?
Всі рішення конференції с
реалістичними для виконання, але не
все залежить від учасників конфере
нції та навіть від НаУКМА. Є рішення
різного рівня, починаючи з того, щоб
відзначиш Омеляна Пріцака посмерт
но орденом Ярослава Мудрого, що є
компетенцією Президента України,
була пропозиція щодо встановлення
бюсту Омеляна Пріцака. але знову ж
таки, якщо цс на території універ
ситету, то особливих проблем не має
бут и, якщо ж за межами - зовсім інша
розмова. Як на мене, найскладнішим
завданням с видання матеріалів конфе
ренції, адже на цс погрібні додаткові
кошти.
Меморіальний
кабінет
(Ьібліотека-архів-музен) Омеляна
Пріцака (4 корпус, кімната 130)
Кабінет створено в 2007 р. на
основі приватної колекції професора
Омеляна Пріцака, що складається з
бібліотеки, архіву, музейних експона
тів, творів мистецтва.
Завідувачка: Інші Кізченко
телефон: (044) 417-31-13
c-пошта: kizcheiiktiïûакта.kicv.ua
Кабінет працює іцоліїн, крім
суботи та неділі, з 13.110 до 17.00.

Євген Савватссв,

<тудент ФГИ-2
З

Подія
Адам Міхнік —- ліодпна-.ісгеїіда. Він г почесним доктором Могнляїікн. Про таких як він можна
ни-сати вже томи для історії, а мож
на просто написати «Адам Міхнік».
Або: пан Редактор «Газети вибор
чої». Тоді в свідомості виринають
різні фрагменти історії, які розкри
вають цю особистість в універсаль
ній проекції- 21 травня відбулась
відкрита лекція А. Міхніка в Могнляпці. Привід для розмови —
вихід ного нової книжки «У по
шуках свободи. Есеї про історію та
політику», що побачила світ у
могнляпському видавництві «Дух і
літера».
Майже гри роки тому Адам
Міхнік уже був у стінках Могнлянкн,
як почесний промовець на інавгу
раційній лекції для студентів-перпюкурсників. Тепер він повернувся як
автор книжки, яка мас розставити
крапки в питаниях європейської інтег
рації України, у виборі стратегічного
партнерства та стосунках із Польщею.
Цікаво, що лише впродовж півроку в
Україні побачили світ три фупдамсн-

собою, не забропзоїшіий, вільний у
своєму духові, здатний дивитися
іронічно па себе, але серйозний у пи
таннях історії, яка. правда, часом та
кож доходить до абсурду. В’ячеслав
Брюховецький у своєму вступному
слові сказав, що в принципі, щоби
здійснити щось велике, людина має
бут и пар’ятом. Справді, лише з такого
«усвідомленого» божевілля в історії
народжуються величні особистості,
які можуть змінити пей світ, які не
бояться п пі проти течії, проти
усталених норм. Принаймні вони
прагнуть змінити історичну модель
розвитку. Неодноразово лунала думка
на цьому вечорі, що саме Міхнік зла
мав радянську систему в Польщі. На
цьому наголошував і Борис Тараскж,
назвавши Адама Міхніка «легендою
для Сиропи і цілого снігу».
Адам
Міхнік переважно
сконцентрувався на питаннях історії,
згадуючи події 1989 року, тобто вже
двадцятирічної давнішії. Але саме з
цього можна було сконструювати про
екцію і на теперішнє. Позбувшись
радянського виміру історично, ми за
лишилися в коді інших проблем, уже
маніть не скільки історичних, скільки

4 парадокси Адама Міхніка

тальні книжки, магістрального темою
яких і: визначення іс торичної перспек
тиви України, щоби через аналіз мину
лого дійти моделі майбутнього, щоби
сформувати модель демократичної Ук
раїни, яка споконвічно була в Європі, а
отже, сьогодні мас увійти в цей
простір шетнту цінно. Або не увійти...
Маю на увазі «Ave. Europa!» Оксани
Пахльовської, «До ефективних сус
пільств. Дороговкази в майбутнє» Бог
дана Гаврнлишипа. І ось тепер — «У
пошуках свободи...» Адама Міхніка.
На лекції інша Міхніка в
НаУКМА мали вступне слово Надзви
чайний і повноважний посол Респуб
ліки Польщі в Україні Яцек К.чючковскі, голова Комітету Верховної Ра
ди з питань евроінтеграції Борис Тара
сюк. почесний президент НаУКМА
В’ячсслав Брюховецький; в залі були
присутні знані політичні діячі, куль
турологи, науковці та журналісти.
Адам Міхнік одразу справив
враження абсолютно європейської
людини, яка всією своєю сутністю не
належить жодній догматичній системі.
Цс можна було відчути в манері спіл
кування, в ході, в стилі одягу, в став
ленні до присутніх. Міхнік залишився
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моральїто-ептчшіх, правових, цпвілізацііню орієнтованих. Міхнік сказав на
початку, т о будь-яка революція — це
завжди насильство, прагнучи подати
амбівалентність кожного історичного
явища, його внутрішню парадоксаль
ність. Міхнік бугі свідомий того, що
насильства в результаті революції не
вдалося оминути і в Польщі, правда, тс
насильство мало місце в значно мен
шій мірі, ніж можна було очікувати.
Для мана редактора, здається, наразі є
прийнятною лише ліберальна і пра
вова форма взаємодії між політичними
об’єктами, хоча па практиці саме пра
вове врегулювання залишається біль
ше бажаним, ніж дійсним. Міхнік не
щадніш і до нинішньої політики Поль
щі, до історичних помилок і нинішніх
нрорахуиків.
Так, пап Адам сказав, що для
нього сьогодні існують дві великі
загрози, які в його лекції отримали
назву «путіпізму» та «берлусконізму».
Обидві системи є пародійними, але са
ме вони визначають межі для людсь
кого історичного існування, узурпуючи свободу духу. Путінізм, на думку
Адама Міхніка, — цс плагіат на основі
політики Олександра Лукашенка, який
досить успішно втілив Владімір Путіп.
Його диктатура і терор насправді не
власний винахід, а приховане бажання
втілити в Росії політику білоруського
батьківського диктату, встановити
контроль над громадською думкою,
адже всі російські медіа наразі вико
пують «державне замовлення», видаю
чи лише потрібну і «перевірену» ін
формацію, переколовуючи в такий
спосіб російську реальність, бомбу
ючи мільйонне населення тоннами
аптп-іпформації. штіи-скойчдч. Бсрлускоиізм. як іронічно сказав пан
Міхнік, — це просю карикатурна фор
ма демократії, сплюндрована демок

ратія, несправжня, ілюзорна; але на
разі вона вже паві і ь не стільки смішна,
скільки трагічна, якщо брати до уваги
зовнішній вектор. Берлускопі сфор
мував політику карикатури та абсурду
в Італії.
Незважаючи на все це, пан
Міхнік називає себе «справжнім аптирадянським русофілом», як афорис
тично він назнав себе в інтерв’ю
одному російському виданню. Для
нього радянське минуле — це час
неможливості альтернатив, час браку
особистості в Істр ії, коли потрібно
було десь на заводі просто штампувати
бюсти Леніна і не усвідомлювати, що
світ може бути інакшим. Комунізм
позбавив людину здатності мислити
вільно, здатності розуміти аитиномічиість історії. Людина не може бути
одновнмірною і керуватися лише од
нією офіційною ідеологією. Радянська
система, — і це її найстрашніше
внутрішнє зло. що хотіло переробити
людину, — прагнула зробити людей
однаковими. Це була гака собі фабрика
ліжок імені Прокруста. В ’ячеслан
Брюховецький, до речі, підкреслив
саме иеодпопимірпість Адама Міхніка
як людний, яу політичного гравця,
здатного завжди прийняти точку зору
іншого. Зокрема ж уже зараз пап Адам
часом навіть встає на захист кому
ністів у нинішній Польщі, хоч свого
часу саме він і був винуватцем падіння
комуністичного режиму. Пан Адам із
пошаною згадав ім’я академіка Андрія
Сахарова; він усвідомлює велич
російської культури. Так, одним із
найулюбленіших своїх авторів назвав
Антона Чехова, хоча і трохи скептично
відреагував па прізвище Доегоєвського. Пап Міхнік уміє дуже добре роз
різнювати чорне і біле, не маючи жод
ної о д і ю л і і і і й і ю с ті в історичному мис
ленні: культура Росії— це одне, а ідео
логічний режим і тоталітаризм, і пу
тинам
зовсім інші питания.
1Більша сьогодні, па думку
пана Адама, має бузи важливим
стратегічним партнером. Саме за
Польщею залгппагться право зробити
псе для того, щоб Україна вступила в
ЄС. Так. ми перебуваємо в Сиропі, але
й досі немає інституцій ного закріп
лення цієї ситуації, немає визначеної
закріпленості в правовому йолі сто
сунків між Україною та СС.
У своєму екскурсі в історію

становления незалежної Польщі та
повалення комуністичного режиму
Адам Міхнік визначив чотири основні
парадокси, які, проте, зіграли вирі
шальне значення для боротьби з ко
муністичним режимом, сиричшшвши
емансипацію польської історії.
Перший парадокс — це пара
докс партії «Солідарність», до якої на
лежали 10 мільйонів членів цього руху.
Зрештою, таке поняття, можливо, вар
то розуміти не лише в контексті ут
вореної громадянської сили, а й як
зміцнення національних сил, відчуття
опори для запільного опору проти
червоної чумп. [ не при тому, що до
«Солідарності» належали самі ті зви
чайні робітники, які стояли за верста
тами на заводі й виготовляли бюсти
Леніна і які насамперед опинилися без
робочих місць після «оксамитової

революції». Проте ця народна солідар
ність і виявилася ключовою в історич
ній перемозі. Другий парадокс — па
радокс польської католицької церкви.
Як відомо, наголосив нан Міхиік.
католицтво було історичним маркером
польської ідентичності. Так, іще в XIX
сторіччі, коли Польща була в складі
Російської імперії, можна було на собі
відчути, що для того, аби зробити собі
кар'єру в імперії, потрібно було при
йняти православну віру. З іншого боку,
Польща перебувала під боком Німеч
чини (Пруссії), яка також праї пула
«онімечити» поляків. Але німці у сво
єму релігійному віровченні - про
тестанти. Таким чином, польська като
лицька церква була тим джерелом
енергії боротьби за незалежність, що
давала можливість відчути себе інак
шими, ніж імперські колонізатори, ак
туалізувати мольськість як етичноісторичну категорію. Ідея католицтва,
па думку Ддама Міхиіка, стада твер
динею для утвердження польського
духу. Зокрема ж це відбувалося в той
час. коли поляк Кароль Войтила (Іоамп
Павло II) очолював римо-католиньку
церкву у Ватікані. Тертій парадокс
Польщі — це польське селянство, яке
пе піддалося колективізації та кєл/гнііації, як. скажімо, селянство в Ук
раїні, коли всіх незгодних було просто
фізично винищено, коли індивідуаль
ну приватну власність було замінено
колгоспами з необмеженою владою
«комуни», себто з нічийною владою.
Від селян залежав економічний роз
виток міста, адже саме вони постачали
продовольчі товари до міст. Але коли
скінчилася планова керована еконо
міка. то селяни перетворилися па дово
лі слабку економічну силу. Четвертий,
останній парадокс польської історії в
інтерпретації пана Міхиіка — це па
радокс свободи слона. Зрештою, саме
цей парадокс можна було б успішно
накласти і на ситуацію в Україні. До
незалежності в Польщі пе було віль
них джерел інформації, все піддава
лося жорсткій цензурі. Натомість після
падіння комуністичного режиму роз
почався період інформаційної ((Како
фонії», період таблоїзації та пожов
тіння преси, коли інформація втратила
етичні джерела. Жовті видання стали
домінувати, перетворивши свободу
слова па вияв цинізму. Такими поста
ють у історичній проекції чотири пара
докси Адлма Міхиіка. які зробили ви
рішальну ролі, для подолання радян
ської влади, але які в незалежний час
також здобулися значних трансфор
мацій або ж із незрозумілих причин
втратили свою силу.
Говорячи про Польщу, якою
вона 5 тепер, пан Адам зізнався, шо в
Польщі існує віра в національне ме
сіанство; Польщі переконливо для се
бе вірит ь, що довгий час нона була ли
ше гнобленою, тобто підпадала під
негативні сили імперій, натомість вона
ніколи нікому пе зробила жодного зла.
Процес розгрішешія Польщі и досі
дуже проблематичний. Польща вірить
нібито в свою незахищеність та фор
мує образ покривдженої Польщі, пе
ред якою всі мають вибачитися, нато
мість значна частина Польщі не усві
домлює себе історично також і як ім

перську силу, яка могла завдати багато
шкоди, а тому мусить просити виба
чення перед іншими народами. «Комп
лекс жертви суттєво заважає, побачити
польську провину», — підсумував
Адам Міхиік. Усе пе є загрозою для
нинішньої Польщі, яка прагне побу
дувати демократичні стосунки з Украї
ною.
На одне із зауважень про те,
що Адам Міхиік робить вкрай багато
для діалогу між Польщею та Украї-

все це підводить до небезпечної за
грози, як, як зауважив пап Міхиік, іс
нує і в польському суспільстві: немож
ливість побудувати демократичну дер
жаву як таку, де свобода існує на за
садах права. Й ця проблема є ще
страшнішою, ніж иутіиізм та берлусконізм. У Польщі 1988 року' за стіл пе
реговорів сіли і представники «Солі
дарності» і польські комуністи, і Ва
лепса. і генерал Ярузельський. Минуле
і теперішнє зійшлося в діалозі, щоби
вибудувати спільну історію заради
Польщі. Особистісні амбіції залиши
лися позаду, щоби попереду відбулось
настання демократії. Чи можливий
такий круглий стіл в Україні у 2009?
Звичайно, не варто ідеалізу
вати потреби Польщі в Україні, де й
досі існує дуже багато антиукраїнсь
ких сил. Проте допоки в Польщі іс
нуватимуть такі, як Адам Міхиік, є все
більше шансів для порозуміння та для
етичного діалогу історій і культур.

«У пошуках свободи...»:

пою, пап Адам дотепно відповів: «Ста
раємося як можемо». ї справді, сила
індивідуальності в історії сьогодні ви
дається не такою значною, як колись.
Зокрема в час панування великої сили
демократичних інституцій. Але насп
равді саме від окремих людей і зале
жить доля країн і континентів. Лише
індивід, який усвідомлює свою куль
турно-історичну причетність до нації,
може зробити значно більше, ніж інс
титуція, що складається з розрізнених
людей, які прагнуть власної вигоди.
Пан Міхиік ніколи, здасться, не
прагнув утвердити себе в історії, але
сама історія віддячує тим, хто розуміє
її механізми. Навіть Лех Валепса свого
часу відраджував пана Адама від його
поїздки в Україну па установчий І з ’їзд
Руху. І саме тоді пай Адам сказав
сакраментальну фразу, таки поїхавши
в Україну: «Хай живе вільна демок
ратична і справедлива Україна!».
Па жаль, далеко не все справ
дилося з цього побажання. Україна
здобула незалежність, але чи с Україна
демократичною та, шо важливіше,
справедливою? Це часом викликає іро
нію... Поряд із демократією створи
лися потужні інститути охлократії, які,
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проте, живляться з державного бюд
жету. Одним із найвизначніших таких
інститутів с Верховна Рада. Зрештою,

«У пошуках свободи. Есеї
про історію та політику»
це перше в
Україні видання есеїв Адама Міхиікапольського громадського діяча, диси
дента, активного учасника політичної
опозиції в Польщі 1968-1989 років,
одного з лідерів “Солідарності”, голов
ного редактора “Газети виборчої” з
1989 року до сьогодні. Адам Міхиік, як
представник першого післявоєнного
покоління активно долучився до ство
рення нової Польщі. Нін пройшов
крізь арешти і ув'язнення, долаючи
наклеїш, втрати, розчарування... Його
мрією була демократична Польща, і
він докладав максимум зусиль задля

досягнення цієї мети. Події та роздуми
про ці події знайшли своє відобра
ження па сторінках книги. Періоду бо
ротьби з комунізмом присвячені три
перші есеї збірки, періоду змагань за
вільну та демократичну Польщу - всі
інші. В кишу увійшли нариси про
ідейних настаиішкін Міхиіка - Анто
нів Слопімського та Яцека Куроня. про
дилеми польського романтизму, про
драматичне переплетення польськоукраїнських та польсько-єврейських
стосунків, які Міхиік розуміє і відчу
ває як мало хто.
Книжку можна придбати у
видавництві «Дух і літера» ІїаУКМА:
04070, Київ. пул. Волоська, Н/3
/ Іаціональїшії і піверситет
п к'исво-Мо,т/,пінська академія»
корпус 5. кім. 209-211
тел./факс: і З В (044) 423-60-20
(іид-і-ІіІепіСаіиккпеІ - відділ юуту
Дми гро Дроздової,кий,
МП-1 "Філологія "
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Наука в НаУКМА
26 травня в Польському
центрі при Кисво-Могплянськїн
академії відбулася презентація чер
гового, нього разу вже третього но
мера гуманітарного міждисципліна
рного часопису "Україна модерна".
Наважуся нагадати, що кож
ний випуск цього видання присвя
чений певній соціо-політичній пробле
матиці, що турбує не лише україн
ських, а іі світових інтелектуалів. Як
зазначив Андрій Портнов, відпові
дальний редактор "України модерної",
тематично повий номер журналу є
продовженням розпочатого на сторін
ках двох попередніх номерів діалогу.
Перший номер був ретроспективою
сучасного стану гуманітарітстпки, дру
гий було присвячено подіям під час
Другої світової війни. Тому логічно
було припустити, що центральна тема
свіжого номера журналу' буде хоча б

алів у радянській державі з її едино
правильною істиною та репресіями?
Як зазначила історик профе
сор НаУКМА Наталя Яковенко, марк
сизм був і лишається дотепер дуже
авторитетним у інтелектуальному світі
та історіонисашіі. Та. на жаль, у су
часній Україні зовсім відсутні док
ладні і а змістовні дослідження марк
систської складової в українській істо
ричній методології. І для сучасних гу
манітаріїв не лишається секретом, що
новітня українська наука вийшла з
радянщпни, що проблеми і теми, мстодолої ія. іпо нею оперують дослідники
в модерний період, є запозиченням,
нема де правди діти, з радянських ча
сів. Так само полягає ситуація у філо
софії т а інших гуманітарних напрямах,
(.'умні факти лишаються фактами...
Ще однією популярною те
мою, що є предметом жвавих диспутів
у сучасних гуманітарних колах, с пи
тання щодо СРСР як "колоніальної ім

“Україна модерна”:
повернення до марксизму
опосередковано дотична до двох по
передніх дискусій. Власне, так і ста
лося нього разу. Третій випуск часо
пису присвячено цілковито проблемі
осмислення марксизму, що аж ніяк не
може не обходити сучасну гуманітарну
наукову спільноту' України та світу'.
Марксизм як одне з великих
вчень минулого і сьогодення погребує,
на думку авторів ''України модерної",
нового раціонального підходу до себе
з боку когорти саме українських ін
телектуалів і науковців. В Україні до
нього часу, як було зазначено на
презентації, не сформувалася потужна
критична щодо марксизму традиція,
хоча існує низка гострих нагальних
питань, якими у свідомості не лише
науковців, а н пересічних українців
обросла, в силу історичної дапості.
зазначена тема.
Жвава дискусія в мопілянських стінах між представггпкамн істо
ричного, культурологічного та філо
софського цехів показала, що єдиного
погляду на те. чим г феномен марк
сизму для XXI століття з огляду па су
то українську специфіку, ще немає.
Нібито удавана легкість від
мови від радянського марксизму і
повна відсутність в Україні тих, хто
зважуються відкрито і вслух позиніопувати себе марксистами — не лише
кілька моментів, згаданих протягом
презентації. Також актуальними ли
шаються питання про минуле історич
ної та філософської наук на теренах
СССР, цієї, па думку ісгорика-маркеиета Гобсбаума, втіленої в життя мрії
про соціалізм та питання про позітшопуваиня марксизму як такого.
Скільки їх. тих марксизмі», узагалі
існує? Як поєднати досвід західного
лівацтва, що до нього належали Бурльє
і (Руко, та трагічне минуле штелекту-
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перії" і статусу України колонізованої.
Доси п, несподівано, як на мене, звуча
ло спокійне констатування присутніми
на презентації істориками (Наталею
Яковенко, Станіславом Кульчипьким,
Юрієм Шаповалом) того, що ця ідея
належить історикам-маркснстам і того,
що в жодному разі не треба забувати
про те. що серед класиків україн
ського державотворення були зов-сім
небайдужі до лівої ідеї люди, згадати,
наприклад, хоча б І. Лнсняка-Рудпицького.
Ще однії цікавий факт із пе
ребігу дискусії: як зазначив на початку
заходу Володимир Маслійчук, один із
засновників "України модерної", під
час підготовки до презентації номера
про марксизм він у глобальній мережі
знайшов безліч версій "Інтернаціо
налу" різними мовами. Єдиний народ
з-посеред європейських, що ніколи не
співав цієї пісні своєю мовою, — це
українці. Варто задуматися чому...
Дотепер гострим та неодноз
начним питаниям лишається віднаход
ження тих практик марксизму, що б
спричинилися до позитивних резуль
татів та зрушень у світі. Та їх чомусь
не знаходиться, а апологети лівацтва
мовчать. І не, зрештою, підводить до
фінального питания, що пролунало на
прикінці заходу: ідея соціальної рів
ності. що її викорис тано в марксизмі,
не втрачає своєї актуальності і
протягом сьогодення, але, зрештою, чи
виживе марксизм?
Ганна Трегуб,
студентка НаУКМА

Подія
Перебудова очима Миколи
” Рябчука
У травні r рамках циклу лекцій
пам'яті Броніслапа Герсмека «Спадок
1989 р.: погляд т 2009» відбулася лекція
Миколи Рябчука. знаного українського
журналіста, публіциста, перекладача. Ця
зустріч стала четвертою в циклі лекцій,
присвячених 1989-му року. Саме про
1989-й розповідали професор В. Брюховецький, який зосередився па проблема
тиці формування Народного руху Укра
їни, професор В. Мореиець говорив про
історичну пам’ять, а також про те, нас
кільки загубленим є. цей 1989-й рік для
молодого покоління, професор Байерль
із австрійського університету покачав, як
виглядав 89-й рік із Відня, адже саме в
1989-му році для всього континенту від
крився величезний простір ЦентральноСхідної Свропп.
Подія зацікавила як викладачів
університету, так і студентів, багато з
яких уже не пам'ятає тих подій кінця
вісімдесятих. Саме для встановлення
оцих комунікативних мостів між поко
ліннями і організовуються подібні зуст
річі. Як зазначила модераторка зустрічі,
викладачка кафедри історії Олена Бетлій:
«Ми, молоде покоління, вже не маємо
тих кодів, не розуміємо тої символіки, ми
не читаємо тексти так, як їх чіпали без
посередні учасники тих подій».
Свою лекцію (хоча слово «лек
ція» тут. напевно, буде надто офіційним,
скоріше
розповідь) пап Микола почав
із твердження, що в Україні 1989-й рік не
був аж таким винятковим, яким він був у
інших країнах Центрально-Східної Єв
ропії: «Багато, що відбулося в 89-му році
в Україні, але це не йде в жодне порів
няння з тим, що відбулося в ЦентральноСхідній Свропі, де справді дійшло до ра
дикальної зміни системи, повалення ре
жимів, тобто на тлі них справді фантас
тичних подій, українські події були, звлчаїиш, більш поміркованими... Найваж
ливіше враження від років Перебудови не відчуття адреналіну в кроні, тобто ко
жен день ти чекаєш, поки ця Перебудова
посунеться далі, і буде більше свободи,
гласності і т.д. Але водночас було таке
пронизливе відчуття, що все це скоро
закінчиться, що сьогодні
останній
день, коли оце все доступно, а завтра бу
де черговий переворот, чергове «закру
чування гайок». Тоді було невідомо, якдалеко ця Перебудова зайде». Микола
Рябчук додав: «Було бурхливе суспільне
життя, кожного дня десь щось відбува
лось. Я вже не кажу про вистави, сама
кількість самвидаву, що продавався на
кожному кроні, була вражаючою, як я по
тім дізнався, кількість еамвпдавннх най
менувань була снінмірноіо з офіційними,
а роль цього самвидаву була, очевидно,
набагато більшою».
Загалом та кількість дрібниць
та випадків, які запам'яталися папу Ми
колі.сформували таке специфічне відчут
тя причетності до тих полій кінця вісім
десятих (навіть якщо причетними ми і не
були), т о дозволили якщо і не звести зга
дувані на початку комунікативні мости,
то принаймні зануритися в події 1989
року.

Євген Савватссв.
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