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Могилянці відсвяткували
390-річчя своєї Alma Mater

У нашому випуску:
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Центр вільнодумства
стор. З

Академія при Братській
церкві: 390 років диспуту
стор. 5

У Бермудському три
кутнику інформаційного
суспільства
390 років Академії... Що це
- вік авторитеної забезпеченої і самовдоволеної поважності чи перехідний
середній вік, коли часто доводиться
переживати нові старти й нові випро
бування.?.. Для історії української ос
віти адекватна перша відповідь. Все ж
таки варто нагадати в незліченний раз,
що йдеться про найстаріший універси
тет України. Але для європейської
інтелектуальної історії це вік, м’яко
кажучи, далеко не пенсійний, а якраз
навпаки - вік кар’єрного зростання та
самоствердження, адже найдревніші
університети Європи старіші за Могилянку вдвічі, а то й більше. Словом,
часові виміри внутрішньоукраїнські та
загальноєвропейські не збігаються.
Цьогорічне свято народ
ження Києво-Могилянської академії
було сповнене музикою та традицією.
Цілий світ української національної
різножанрової музики від духовного
камерного співу студентської Хорової
капели «Почайна» до справжнього
смаковитого українського фольку зі
сцени, встановленої на першому міс
течку. Треба віддати належне креаторам могилянської внутрішньоуніверситетської культури, що і цього
річне свято Академії, зокрема, й інші
університетські свята й культурні акції

позначені саме отим, що зветься
«добрий смак», у всій первозданній
чистоті та повноті цього поняття.
Принцип доповнювано сті та
гармонійного поєднання в культурномистецьких заходах Академії здебіль
шого дотримано. І це тішить неймо
вірно, а надто починаєш це цінувати,
коли маєш змогу порівняти з тим, що
відбувається довкіл.

стор. 8-9

Грант Андрія Сивоконя
стор. 6

Продовження на стор. 2
На світлинах:
Серед почесних гостей, які виступили
із привітанням до професорів і
студентів Академії, були голова
Наглядової Ради Благодійного фонду
«Україна 3000» Катерина Ющенко та
мер міста Чикаго Річард Майкл Дейлі
(США), міністр освіти України
Станіслав Ніколаєнко;
учасників свята вітає президент
НаУКМА В'ячеслав Брюховецький;
голова правління ВАТ «Каховський
завод електрозварювальних
приладів», друг Могилянки
Ярослав Микитин, вітання якого
матеріалізувалось у солідний внесок
у проект «Бакалаврська бібліотека
НаУКМА» та голова фестивалю
«Країна мрій», один із партнерів
проведення свята
Олег Скрипка.

Анонс
Публічна лекція
Юрія Іллєнка
«Місце пророка вакантне
(проблеми української
культури, зокрема кіно)»

Із циклу щорічних лекцій імені
мистецтвознавця Аркади ОленськоїПетришин.
1 листопада, вівторок. Початок о 17.00

Події
Слово «Почайни» в актовій залі
НаУКМА, з якого стартувало святку
вання дня Академії 15 жовтня, стало
просто таки цілющим. Могилянська
«Почайна», керована своїм наставни
ком Олександром Жигуном, виконала
ораторію В. Степурка «Києво-Могилянська академія» та ряд музичних
творів, серед авторів яких Артемій
Ведель, Дмитро Бортнянський, сла
ветні випускники отої давньої Могилянки, про яку ми читаємо з книжок
та до якої хоч трохи можемо доторк
нутися в староакадемічному Мазепинському корпусі. Багато духовної
сили, багато здорового життєстверд
ного духу несе в собі ця музика.
Коли її останні акорди розта
нули, настав час для офіційних про
мов та вітальних звернень осіб, які

вецький сказав лаконічно й просто:
головне надзавдання НаУКМА на
найближче десятиліття - це входжен
ня до п’ятдесяти найкращих закладів
світу. І це при тому, що на даний
момент жоден український універ
ситет не входить навіть до п’ятиста
перших ВНЗ планети! Є плани, є
стратегія, є знання, є сили, стверджує
керманич Академії. Хочеться вірити,
головне - щоб гроші на те все були.
Неймовірно прозаїчно, але й ней
мовірно правдиво. Якщо в когось
складається враження, що Могилянка,
як жоден інший університет України,
розбещена грантами та діаспорськими
подарунками, то це велика омана.
Упродовж
чотирнадцяти
років свого існування після відрод
ження Києво-Могилянська академія,

них не знає абсолютної істини про
Могилянку, істини в останній інс
танції. І тільки в той момент, коли
завершується офіційна частина Дня
народження Академії, коли роздані
нагороди й отримані подарунки, коли
зазвичай журналістські камери вже
згорнулися й поїхали монтувати сю
жет про могилянське свято, коли при
сутні міністри також уже пішли, по
спішаючи на свої наради, коли сцена
спорожніла, коли не чути поліфонії
мобільників, коли запалюються свічки
й лунає щороку одна й та ж пісня, одні
й ті ж слова - вічний дух Академії на
противагу плинному часу розправляє
свої крила. Звісно, можна сказати, що
все це вигадка, що все це ілюзія, що є
ну, дуже далекий від ідеалу гурто
житок і що немає ну, дуже потрібних
стадіону, Інтернету, що десь там панує
бюрократія й стагнація. Так, можна.

Vivat Academie! Vivat Professores!
сиділи в першому ряду актової зали.
Серед можновладців, уповноважених
зачитувати вітання, найвідоміших для
широкого загалу - міністр освіти
України С. Ніколаєнко, який підмітив
одну вельми промовисту річ - КиєвоМогилянці 390 років, але її середній
рік 21, а тому вона вічно молода, а то
му вона вічно сповнена сили й віри;
також від імені Президента та Уряду
Академію вітав віце-прем’єр-міністр
із гуманітарних питань В. Кирггленко,
«лідером рейтингу українських тра
дицій» назвав він Могилянку, особ
ливо приємно, що зробив він це, не
читаючи з папірця. Також на офіцій
ній частині слово тримала дружина
Президента України Віктора Ющенка
Катерина Чумаченко. Вона дякувала
як партріотка, як українка, як мати,
Києво-Могилянці за все, що та робила
й далі робить для України та для укра
їнських талановитих дітей. У словах,
якщо їх відсіяти з урочистих сценіч
них промов вельмиповажних осіб,
прочитується великий кредит довіри
до Могилянки з боку не лише тих, хто
пише промови високопосадовцям, це
загальносуспільний кредит довіри. І
його треба повертати. Чим може роз
рахуватися Могилянка?
Відповідь не надто складна:
випускниками-професіоналами в різ
них сферах, науковими виданнями,
національними науковими школами,
потужними кафедральними тради
ціями, широкомасштабними програ
мами міжнародного обміну, науководослідницькими установами тощо.
Дуже і дуже багато... І практично все
ще треба тільки створювати та вибу
довувати. І головне ж, звісно, при цьо
му всьому не забувати про скромного
спудея з його гуртожитковими поне
віряннями та вічними і часто безус
пішними пошуками в Академії віль
ного комп’ютера з доступом до Ін
тернету. Словом, хоч і 390 років ви
повнилося, а роботи більше, ніж у
практиканта-початківця.
Про стратегічні плани роз
витку Національного університету
«Києво-Могилянська академія» на
офіційній частині президент Брюхо-
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за висловом В. Брюховецького, часто
жила «не завдяки, а всупереч». На
решті, настав час, коли Могилянка
цілком правомірно може розрахо
вувати на грунтовну системну під
тримку з боку держави. Насправді ук
раїнські політики та їхні радники,
мабуть, ще не в змозі вповні збагнути,
який потужний пабліцитний капітал
та які об’єктивні іміджеві дивіденди
вони отримують в очах рафінованої,
національно найсвідомішої україн
ської інтелектуальної еліти, демон
струючи справжнє осягнення фено
мену Могилянки та засвідчення цього
осягнення в різноманітній підтримці й
допомозі! Дехто з вітальників на День
народження Академії прийшов із
грошовиим подарунками, а саме пред
ставники міської державної та район
ної державної адміністрації. Давнім
другом та благодійником Академії
виявився Каховський електрозварю
вальний завод. Прекрасний дует!
Також на офіційній частині
відбулась ще одна цікава подія - вру
чення студентських грантів магіст
рантам другого року навчання ряду
так званих малопрестижних спеціаль
ностей у межах проекту «Обирай сер
цем», започаткованого й здійснюва
ного за участю компанії «САН Інтербрю Україна», фонду братів Кличків і
Києво-Могилянки. Вже йшлося про
дуети, а тепер можна сказати й про
тріаду - вельми конструктивний при
клад взаємовигідної кооперації. Хо
четься вірити, що такі події час
тішатимуть і відбуватимуться не лише
на честь академічних ювілеїв.
Коли всі промови були за
читані, подарунки роздані, то не мож
на було залишити могилянську актову
залу, не зробивши однієї традиційної
символічної речі. Могилянські свічки,
роздані всім присутнім, запалилися
під знайомі звуки й слова «Боже
Єдиний, Великий, ти Україну хра
ни...» У Могилянки є друзі й недруги,
є беззавітні апологети й цинічні кри
тики, є зболені душею й абсолютно
байдужі - кожен має право на свою
думку, кожен має право дивитися на
Могилянку своїми очима. Але ніхто з

Так, це правда. Але тоді б сенс
втрачала не тільки Академія, сенс
втратило б саме життя. А поки свічки
горять, сенс є і мета є. І наша вічно
молода й вічно амбітна Академіяпровідниця в заплутаному лабірінті
національного самопізнання, інтелек
туального самопошуку, колективної,
мовної самоідентифікації стоїть на
початку довгого й важкого шляху, на
початку чергових віражів робочої буденшини, кропіткої, а отже, мало
помітної праці. Академія була, Ака
демія є, Академія буде, навіть якщо ми
це станемо заперечувати... Головне не
втопити в тотальній комерціалізації та
маркетизації вічний могилянський
дух. І тоді Академія буде вічною...
Vivat Academie! Vivat Professures!
P.S. Після концерту «Почайни» й
офіційної частини могилянці та їхні
гості відправилися святкувати далі.
Зокрема, на Контрактовій площі від
булася акція-вшанування фундаторів,
професорів, спудеїв КМА - «Чистий
Сковорода». На площі перед Ака
демією майстри українських ремесел
ярмаркували своїми виробами. А в цей
же час на першому містечку тривало
традиційне пригощання українським
кулішем та пивом «Чернігівське». Між
іншим, історична автентичність куліша доведена. Паралельно відбулась
мистецька акція «Пишемо історію».
Історію могилянці, як виявилося, пи
шуть прямо на парканах. На першому
містечку на Контрактовій площі ви
ступали студентський театр на ходу
лях «Людус» (і, до речі, виступали так
само ефектно, як і високо від землі).
«Бойовий гопак», катання на бричці й
конях, танці з фольклорним колек
тивом «Божичі», з минулих віків від
роджений піснеспів фольклорних ко
лективів, що розносився прилеглими
подільськими вулицями, сольний кон
церт Олега Скрипки - ось не повний
перелік могилянського святкування.
Могилянці святкували, а Могилянка
світло сумувала. Що поробиш - віки,
віки... І позаду, і попереду, але то вже
інші міркування на одвічну тему.
Жанна Безп'ятчук,
студентка НаУКМА

Дати
— В'ячеславе Степановичу, 15
жовтня 2005 року виповнюється 390
років із того важливого моменту ук
раїнської історії, коли був заснований
цей заклад. Фактично то був рішучий
крок у бік Європи, де в цей час почали
потужно розвиватися культура і нау
ки. То було суто українське надбання,
чи в цього явища був ширший кон
текст?
— Києво-Могилянська академія — це
був крок для утвердження українства.
Саме тому його так підтримували по
літичні діячі, які боролися за само
стійність України. Але в тому історич
ному контексті цей заклад фактично
боровся за розвиток усього право
слав’я. Цікаво, що з цією метою досвід
єзуїтського колегіуму — тоді саме

вати в Україні. Всі виїздили в Росію.
Ото був справді масштабний відтік
мізків! Саме тому, починаючи від То
больска і закінчуючи Москвою, а по
тім Санкт-Петербургом, усі школи в
Росії відкривали випускники КиєвоМогилянської академії. Великий укра
їнець Стефан Яворський заснував пер
шу вищу школу Росії — Московську
слов’яно-греко-латинську академію. У
першій половині XVIII століття тут
працювало 95 учених із Києво-Моги
лянської академії, з 23 ректорів 18 бу
ли її випускниками, а з 25 префектів
— 23 могилянці. Отож зрозуміло,
чому саме в Україну приїхав учитися
Ломоносов.
Потім, коли академію закрили, на її
базі засновано Духовну академію. І

Центр вільнодумства
єзуїти створили найкращі колегіуми в
Європі — було перенесено на право
славний Грунт і створено таку школу.
Очевидно, що знадобився певний час,
поки цей заклад зміг готувати випуск
ників рівня Мазепи, Орлика, Березовського... Такого рівня шкіл на той час
ще не було не тільки в Україні — вона
стала однією з перших у Східній Єв
ропі. Зрозуміло, що Києво-Могилянська академія дала освітні промені
на всі православні країни: на Росію,
Сербію, Боснію, Молдавію, Волощи
ну, Болгарію, Білорусію, Чорногорію,
Грецію. Всі православні землі зазнали
потужного культурного впливу випус
кників Києво-Могилянської академії.
— Але незважаючи на цю високу
місію, доля її склалася досить тра
гічно. До неї ставилися, м 'яко кажучи,
досить ворожо в імперському центрі,
коли Україна була приєднана до Росій
ської імперії. Що в її поведінці драту
вало?
— Це з самого початку був центр
вільнодумства, тут з’являлись і гаряче
підтримувались українські ідеї. Ну,
якому імператору «единой и недели
мой» таке могло подобатись? Її закри
ли рішенням Священного синоду в
1817 році. Але й доти майже ціле сто
ліття точилася боротьба влади з ака
демією, бо вона відіграла дуже важ
ливу роль у боротьбі Мазепи. Гетьман
був її вихованцем, він дуже підтри
мував академію, багато грошей на неї
давав, бо вельми добре розумів, що тут
виховується майбутня надія України.
Після поразки Мазепи її перестали
фінансувати, заборонили викладання
українською мовою, почався занепад...
— Але чому саме сюди приїхав Ломо
носов на навчання?
— Цікаве питання. Я теж колись за
питав себе: а чому Ломоносов приїхав
сюди? І відкрив дуже цікаву річ — ви
являється, в селі Холмогори, звідкіля
він родом, школу заснував випускник
Києво-Могилянської академії єпископ
Волостковський. І коли він побачив та
лановитого хлопця, сказав йому: «Тобі
шлях до Києва, тільки там здобудеш
високі знання»...
В історії академії був період, коли її
випускникам не дозволялося працю

вона теж працювала дуже потужно —
тут швидко з’явилися провідні школи
філософів, теологів, істориків. Не
дивно, що Бердяєв, Шестов, Юркевич
і багато інших видатних філософів по
чинали свій шлях із Києва.
Після революції Духовну семінарію
закрили більшовики. У цих будинках
чомусь розміщалися всілякі структу
ри, пов’язані з водою. Спершу тут був
штаб Дніпровської флотилії, пізніше
— Інститут інженерів водного транс
порту, а останнім було Військовоморське політичне училище.
— Ви думаєте, стіни зберегли старі
традиції?
— Переконаний — те, що було зроб
лено колись, не загинуло за 175 років
перерви. Тоді було закладено дуже
сильну інтелектуальну й освітню ідею.
І, крім того, спомин про академію жив
у народі. Думаю, саме тому проект від
родження став успішним...
— Але жоден український універ
ситет досі не потрапив до списку 500
кращих університетів планети, який
складають кожного року. До речі, два
чи три російських заклади там є...
— Так, 62-им у цьому світовому рей
тингу стоїть Московський університет
і, здається, 302-им — Санкт-Петербурзький.
— Чи є надія, що колись КиєвоМогилянська академія потрапить до
освітянської еліти?
— Це велика проблема української
освіти, що наші університети не ви
знані у світі. Річ у тім, що сама струк
тура університетської освіти в Україні
була викривлена за радянських часів.
Уся наука в Радянському Союзі пере
важно робилась у стінах Академії на
ук. Така система в нас залишилась до
сі. Водночас у всьому світі наука ро
биться в університетах. Саме тут ство
рюються науково-навчальні школи, де
видатний професор безпосередньо
працює зі студентами. Це пришвид
шує передачу найновіших знань, ін
тенсифікує наукові дослідження і
зрештою веде до того, що з’являються
Нобелівські лауреати й інші приємні
речі, які додають слави університету.
— Але вони все ніяк не з ’являться в
нас...

— У нас є перспектива. Скажу про
наш заклад — ми виконали наш пер
ший стратегічний план, розроблений
1991 року. Минулого року на акаде
мічній конференції затверджено дру
гий етап розвитку — до 2015 року. Він
принесе чималі зміни. Досі ми, як і всі
інші освітні інституції в Україні, були
навчально-науковим закладом. Нато
мість у розвинених країнах в універси
теті на першому місці повинна стояти
наука, а викладання проводиться на
базі наукових досліджень. Тепер і ми
позиціонуємо себе в ролі науково-нав
чального закладу. Ми вже означили
кілька кроків, які треба зробити, щоб
за десять років увійти до 50 найкра
щих університетів світу.
— Про такі фантастичні плани я не
чув від жодного українського рек
тора...
— Можете скептично ставитися до
цього, але я нагадаю, що 14 років тому
практично всі ставилися скептично і
до відродження Києво-Могилянської
академії.
— Утім, відродити структуру — це
одне, а надолужити втрачене за 175
років — інше. Завдяки чому Ви так
швидко сподіваєтесь пробігти цей
шлях?
— Ми розуміємо відмінність нового
завдання. І якщо досі ми могли все це
зробити навіть усупереч державній
політиці в галузі освіти, то в новому
плані поступу без допомоги держави
не обійтись. Підкреслю — інтелекту
альна складова нашого закладу в
принципі майже готова, але без інфра
структури, потрібної для нормального
забезпечення університету, наступний
крок ми зробити не зможемо. У нас
багато чого бракує з того, що потрібно
сучасному університетові: немає ста
діону, басейну, немає хороших лабо
раторій, зручного гуртожитку. Тому в
наших планах — побудова універси
тетського містечка.
— Але амбітні плани є не тільки у Вас.
Деякі ректори українських універси
тетів уже досяглії досить відчутних
результатів у розвитку Болонського
процесу. Так, дехто спробував приєд
нати дослідні інститути до себе і на
віть створив нові. Адже це — пер
спективний шлях. Що ви зробите, аби
потужно розвинути найближчим ча
сом науку в Києво-Могилянській ака
демії?
— Нині ми працюємо над питанням
про спільні кафедри з деякими
інститутами НАНУ. Але є суто юри
дичні колізії, які заважають нам ство
рити їх. Утім, багато наших кафедр
уже працюють спільно з академічними
інститутами, бо без цього, приміром,
наш факультет природничих наук
просто не зміг би існувати.
Так, Україна приєдналась до
Болонської декларації. Але ми й далі
маємо аспірантуру і докторантуру в
традиційному розумінні. Через кілька
років ми змушені будемо показати
Європі, що ми зробили за новими
правилами.
Олександр Рожен,
оглядач «Дзеркала тижня»
Повністю інтерв'ю надруковано у
«Дзеркалі тижня» 15 жовтня
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мічну «історію в іменах» практично з
самого початку.
«Історія просвітництва
усього краю...»
«Академію Київську дозволяє його
Королівська Милість і стани коронні
установити, яка має користуватися
такими прерогативами й вольностями,
як і Академія Краківська», - такий
пункт вніс до Гадяцького договору,
укладеного з Річчю Посполитою про
входження України як Князівства
Руського до федеративної держави
Речі Посполитої, український гетьман,
випускник Києво-Могилянської ака
демії Іван Виговський. Цей договір
було ратифіковано у травні 1659 року
на Великому Варшавському сеймі.

Академія при Братській церкві: 390 років диспуту
Вічно тиха й вічно прохолодна
Конгрегаційна, або диспутна, зала
староакадемічного Мазепинського
корпусу Києво-Могилянської акаде
мії, де нині розташована дослідницька
бібліотека університету, дивиться
своїми великими вікнами на Конт
рактову площу столиці. Два з поло
виною століття тому в її стінах про
ходили жваві філософсько-богослов
ські диспути за участю Київського
митрополита, ректора та спудеїв Ака
демії. Французький інженер Гігщм Левассар де Боплан, відвідавши Київ на
початку 30-х років XVII століття, зау
важив у своїх нотатках: при Брат
ській церкві «є Університет, або Ака
демія». Тоді ще ніхто не відав, що це
не просто постання першого в Східній
Європі вищого навчального закладу,
що це початок Великого диспуту в
історії України. Майже на три сто
ліття раніше в іншій столиці - Кра
кові, місті польських королів, було
засновано іншу академію - Краків
ську, другу за часом виникнення після
Кардового університету серед най
старіших вищих навчальних закладів
Центральної Європи. Що ж поєднує
між собою ці дві Академії?
Булава і хрест, або історія в іменах
Незалежний від пори дня присмерк
та міцний, як ніколи, запах ладану й
воску у Львівській братській церкві
Успіння Пресвятої Богородиці напов
нювався голосом священика, який
давав обітницю напроти вівтаря: «Я,
Петро Могила, милістю Божою архі
мандрит Київський Печерський... за
ласкою і поміччю Божою і за власною
волею моєю... умислив фундувати
школи, аби молодь у побожності... у
науках навчена була...» Діялося то все
15 червня 1630 року. На той момент
уже п’ятнадцять років функціонувала
Братська школа при Богоявленському
монастирі в Києві, і залишалося два
роки до її об’єднання зі школою, яку
відкрив Петро Могила в приміщеннях
Троїцького монастиря Києво-Печер
ської лаври. Об’єднані школи почали
діяти з 1 вересня 1632 року на тери
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торії і в приміщеннях Братської школи
під назвою Київський братський, зго
дом Київський або Києво-Могилянський колегіум.
Варто завжди пам’ятати: історія
Києво-Могилянської академії є, в
першу чергу, історією кожного, хто
вчився і працював в її стінах. Петро
Могила як фундатор Академії, як її
перший покровитель і меценат від
криває галерею видатних могилянців
ХУІІ-ХУІІІ століття. Протягом двох
перших століть свого існування Києво-Могилянська академія зростила
кілька поколінь церковних ієрархів,
військових канцеляристів, україн
ських гетьманів, дипломатів, вчених,
художників, композиторів. Гортаючи
сторінки товстенного видання «Києво-Могилянська академія в іменах
ХУІІ-ХУІІІ ст.», мимохідь звертаєш
увагу, що на вміщених у книгу
фотографіях в абсолютній більшості
зображені або люди в рясі і з хрестом
в руках, або в козацькому вбранні з
булавою в руках. Григорій Сковорода,
епохальна постать в історії україн
ської духовності, увінчує довгий ряд
видатних могилянців.
Краківська академія так само, як
Києво-Могилянська, має своїх доле
носних фундаторів: її заснував поль
ський король Казимир III Великий
1364 року й відновила та реор
ганізувала королева Ядвіґа і Владис
лав II Яґелл, на чию честь університет
було названо Яґеллонським. Серед
випускників Ягеллонського універ
ситету найвідомішими в світі є аст
роном Миколай Коперник та Папа
Римський Іоанн Павло II.
Очевидно, новочасне майбуття
Києво-Могилянської академії, так
само як і три століття тому, найбільше
й найперше залежить від її випуск
ників. У старшому на три століття
Яґеллонському університеті акаде
мічна традиція та рівень студентів
устійнені й стабільні - натомість
Києво-Могилянська академія починає
після занадто довгої, майже двох
сотлітньої перерви свою новоакаде-

Таким чином, Києво-Могилянську
академію офіційно було визнано ви
щим навчальним закладом подібно до
Ягеллонського університету. І стала
вона такою першою в Східній Європі
та в усьому православному світі.
Ще Петро Могила облаштував
навчання в Київському колегіумі за
моделлю єзуїтських колегіумів із
врахуванням здобутків західноєвро
пейських університетів. Повний курс
навчання в Академії тривав дванад
цять років. Усього за цей час викла
далося 30-32 предмети. Спудеї навча
лися в ординарних та неординарних
класах. Ординарних класів було вісім.
До них належали чотири граматичні,
за ними йшли класи поетики (піїтики),
риторики, філософії та богослов’я. У
неординарних класах вивчалися іно
земні мови, історія, географія, мате
матика, архітектура, музика, меди
цина, економіка. Навіть після 1659
року Києво-Могилянська академія не
була університетом як таким ані в
тогочасному розумінні цього слова,
ані тим паче в сучасному. Будучи
світським навчальним закладом гума
нітарного спрямування і приймаючи
на навчання дітей усіх станів, КиєвоМогилянська академія зі своїм акаде
мічним симбіозом православ’я та
світської науки була ближчою до
єзуїтських колегіумів. Докорінна секу
ляризація, що проникла в універси
тетські аудиторії Західної Європи, не
зачепила так глибоко могилянський
острів духовності та науки. Подібно
до Ягеллонського університету, який у
всі часи залишався одним із акаде
мічних оплотів польського католи
цизму, Києво-Могилянська академія
цілком правомірно принаймні до
укладення Богданом Хмельницьким
договору з Московією утверджувалася
як оплот саме українського, а не
національно безликого панслов’ян
ського православ’я. У стінах КиєвоМогилянської академії відбувався без
прецедентний за своїми наслідками
процес взаємопроникнення європей
ської латиномовної культури та орто-

доксального руського православ’я. На
противагу інтравертному, непорушно
консервативному московському право
слав’ю, українська православна куль
тура була позначена екстравертністю,
відкритістю до діалогу слов’янськолатинського та візантійсько-право
славного світів. Якби цього цивілізаційного діалогу не відбулося, то не
відбулась би й Києво-Могилянська
академія. Великий диспут щодо по
шуку своєї національної ідентичності,
пошуку базових орієнтирів україн
ської культури почався в стінах Ака
демії на київському Подолі ще в XVII
столітті. Опісля укладення Переяс
лавського договору Києво-Могилян
ська академія інволюціонує до орто
доксальної богословської інституції,
де майже не залишається місця євро
пейській традиції. Попри цю спро
воковану колоніальним становищем
української культури в Російській ім
перії інволюцію за менш як двісті ро
ків покоління могилянських учених і
митців витворили свою академічну
традицію та свої наукові школи. Якщо
Яґеллонський університет розвивав
природничі та точні науки і славився
своїми географічними, математични
ми та астрономічними університет
ськими школами, то в Києво-Могилянській академії фундувалися націо
нальні лінгвістична, богословська,
філософська, історична школи.
Понад те все випускники КиєвоМогилянської академії зробили вели
кий внесок в організацію освіти по
всій Україні. Вони заснували та очо
лювали Чернігівський, Переяславсь
кий, Харківський колегіуми, Слов’ян
ську семінарію в Полтаві, НовгородСіверську гімназію, Ніжинський лі
цей. Могилянці засновували школи від
Воронежа до Іркутська, від Архан
гельська до Астрахані. На той час
Києво-Могилянська академія вповні
справилася з роллю колиски освіче
ності, духовності й науки право
славного світу. Мине кілька десятиліть
- і цей факт буде заретушовано
історією, роль буде віддано іншим. А
ще через два сторіччя Києво-Моги
лянська академія, відроджуючись,
знову згадає про свою втрачену роль і
про незавершений Великий диспут
щодо орієнтирів і культурної іден
тичності. Якщо два століття тому на
заваді ставали колоніальна неволя, то
XXI століття породило свою неволю неволю комерційного розрахунку й
ціннісного нігілізму, які важко до
лаються всіма, і Києво-Могилянська
академія не виняток.
Престольні свята
і конґреґаційиа солідарність
У Богоявленському соборі Брат
ського монастиря щойно закінчилася
служба Божа, яку правили митро
полит і архімандрит монастиря, він же
ректор Києво-Могилянської академії.
Цього дня спудеї не вчаться. Громада

зі спудеїв, монахів та киян іде повз
військо магістратське до Дніпра свя
тити воду. Кілька оркестрів, змінюючи
один одного, грали «Коль славен Гос
подь наш...», на Дніпрі вже стояли
льодяні хрести. Дзвонили дзвони всіх
соборів і монастирів Києва. Все то
була давня академічна традиція від
значення Престольного свята Богоявлення Господня, яка свято дотри
мувалися.
Була ще одна важлива традиція в
Києво-Могилянській академії - Сту
дентське братство, яке Петро Могила
перейменував на Конгрегацію (від
лат. - об’єднання, зібрання). Метою
Конгрегації було не лише моральнорелігійне виховання, а й формування у
студентів почуттів братства, вірності
академічним традиціям, вміння захи
щати свої інтереси. Студентська Кон
грегація опікувалася Конгрегаційною
церквою в ім’я Пресвятої Богородиці,
так званою Благовіщенською церк
вою. У ній проходили богослужіння за
участю викладачів та спудеїв Акадмії. Подібна традиція існує й понині в
Ягеллонському університеті. У КиєвоМогилянської академії - Благовіщен
ська церква, а у Краківського універ
ситету костел Св. Анни є місцем ака
демічних богослужінь, з яких почи
нається кожний новий навчальний рік.
Саме історична традиція - це те, що
робить ці університети унікальними.
Колегіум в оточенні храмів
Сучасний Яґеллонський універ
ситет складається з низки Колегіумів:
найстарішого в університеті Колегіу
му Майус, збудованого у XV столітті;Колеґіуму Мінус, Колегіуму ім.
Вітковського, Юридичного Колегіуму
та так званого Нового Колегіуму, спо
рудженого 1887 року. Яґеллонський
університет є частиною дивовижного
архітектурно-історичного ансамблю
Старого Кракова. Університет розта
шований в оточенні старовинних
костьолів, зовсім поруч височіє зна
менита Вавельська гора з королів
ським замком та кафедральним со
бором Св. Станіслава та Вацлава. За
чверть години пішки можна потра
пити в саме серце Кракова - на Го
ловну ринкову площу, де височіє
Маріацький костел. Сам Яґеллон
ський університет має свій костел Св.
Анни та музей. А напроти універ
ситету 1918 року посаджено Дуб
Свободи на честь відродження поль
ської державності.
За своєю архітектурно-історичною
специфікою та культурною енер
гетикою місце розташування КиєвоМогилянської академії є напрочуд
подібним. Студенти Академії помі
чають одну дивовижну річ - із будьякої аудиторії будь-якого корпусу
Академії видно яку-небудь церкву: чи
то академічну Благовіщенську, що
доповнює собою староакадемічний
Мазепинський корпус, чи то Анд

ріївську, чи то Іллінську, чи то Мико
ли Набережного. В оточенні храмів та
старовинних будівель Старого Києва
Києво-Могилянська академія наділена
неймовірно потужною історичною
енергетикою.
Вівтар Вітчизни,
або Диспут без фіналу
У кафедральному соборі Св. Ста
ніслава та Вацлава на Вавельській го

рі розташований так званий Вівтар
Вітчизни, до якого польські королі
клали воєнні трофеї. Між кафедраль
ним собором та Ягеллонським уні
верситетом чверть години пішої ходи.
Старовинний Краківський універси
тет за шість із половиною віків свого
існування успішно провів свій диспут
щодо орієнтирів та цінностей, тради
цій та ідеалів національного куль
турного поступу і здобув великий
академічний авторитет. У лихі часи
для Польщі, як-то - три її поділи на
прикінці XVIII століття, після яких
Польща як держава припинила більш
як на сто років своє існування; як-то,
роки німецької окупації під час Дру
гої світової війни, - Ягеллонський
університет працював підпільно,
підневільно, скуто, але віддано своїм
традиціям і принципам, він ніколи не
спускався у трясовину комерційного
виторгу і ніколи не втрачав свого
духовного опертя. Його роль і його
доля сьогодні не проблематизуються їх усі визнають і усвідомлюють. Киє
во-Могилянська академія вдвічі мо
лодша за Ягеллон. І якщо комусь мо
же здаватися, що Києво-Могилянська
академія із своїм відродженням на
початку 90-х років минулого століття
подібно до Краківського університету
свою місію і роль відстояла й
утвердила, то це все ж таки поки що
не так. І чи буде колись так, і коли то
буде? Ось питання Великого диспуту,
який все ще триває. Попереду дуже
багато - від створення повноцінної
сучасної матеріально-технічної бази
до формування національних науко
вих шкіл. Цього немає, а це має таки
бути... Європейська нація конче пот
ребує з-поміж десятків і сотень своїх
університетів саме такого, яким став
Ягеллонський університет у Польщі.
Жанма Безп'ятчук,
студентка НаУКМА
На світлині:
В'ячсслав Брюховецький
та великий друг Могилянки
Омелян Антонович зі студентами
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Наші випускники
Про роль випускників на
«життєвому шляху» університету
нижче ми розмовлятимемо з випуск
ником Києво-Могилянської академії
1996 року Андрієм Сивоконем. Ан
дрій закінчив факультет природничих
наук за спеціальністю фізика. Сьо
годні він уже виступає як засновник
власного гранту на підтримку залу
чення коштів на розвиток Академії.
А вже на урочистому зібранні з

разом працюємо, з деким ми вже на
віть не просто друзі, а куми, тобто за ці
роки склався зовсім інший рівень сто
сунків. Наш перший курс після від
родження Академії був до певної міри
особливим. На нього вступили люди,
які вже мали певні сформовані життєві
позиції, певний світогляд, їм уже було,
що сказати, і вони відточували себе у
процесі навчання. Зараз уже можна го
ворити, що серед нашого випуску є
люди, які не реалізували себе, водно
час є ті, хто досяг реального успіху.
- Ставлення до Києво-Могилянки серед студентів і випускників
можна зустріти досить різне: хтось
не приховує одвертого розчарування,
хтось навпаки її сакралізує, вважає
кращим вищим навчальним закладом
України, розцінює навчання в ній як
велике щастя. Чим є Києво-Могилянка
у Вашому житті?

її закінчили. Що залишилося незмін
ним? Є прогрес, регрес, у чому вони
полягають?
- Якщо чесно, то не знаю.
Все ж таки для того, аби дати відпо
відь на це питання, треба навчатися
саме зараз у Могилянці. У мене дуже
суб’єктивне ставлення до Академії.
Вона завжди в моїх думках, я пам’я
таю, що це заклад, де я навчався. На
приклад, коли у ЗМІ виступає В’ячеслав Брюховецький, то мені завжди
цікаво, я обов’язково слухаю, хоча ко
мусь іншому це може бути абсолютно
байдуже. Але мені цікаво і важливо,
бо я його знаю. Сказати, чи є прогрес
або регрес і в чому вони полягають,
важко. Для цього треба прийти і
відчути, чим живе вона сьогодні.
— Чи не думали Ви над тіш,
щоб повикладати в Могилянці? Для
багатьох випускників це можливість
залишитися в могилянських стінах і
після закінчення.

Грант Андрія Сивоконя
нагоди 390-річчя КМА Андрій Сивокінь назвав переможця конкурсу на
кращий проект НаУКМА Володимира
Єрмоленка за проект «Лабораторія
наукового перекладу», який розро
били та втілили спочатку студенти, а
тепер аспіранти та випускники Ака
демії. Окрім того, додатково, поза
бюджетом гранту, вручив і заохочу
вальну премію за проект ( здійснений
професорсько-викладацьким складом
- « Центр неперервного електронного
навчання НаУКМА») Миколі Глибовцю, декану факультету інформа
тики.
- Будь-який ВНЗ з особливою
приємністю пишається своїми успіш
ними, відомими випускниками, вва
жаючи, що має свою вагому частку в
їхньому успіхові. Як складався Ваш
життєвий, зокрема і професійний
шлях від дня конвокації до того мо
менту, коли Ваш статус та можли
вості дозволяють виступати з власною ініціативою щодо заснування
іранту?
- Власне, про що я хотів би
розповісти... Закінчив Києво-Могилянську академію, працювати почав
ще на другому курсі, як і всі студенти
Могилянки. Мої життєві універси
тети починалися, так би мовити, з
другого курсу. Працював у різних ус
тановах. Спочатку на приватній фір
мі, після чого розпочав власну спра
ву. То було рекламне агентство, таки
досить успішне, ми працювали в
певному рекламному секторі. Зараз у
нас торгова компанія, займаємося
реалізацією продуктів.
- Що змушує повертатися
знову до НаУКМА після десятиліття
по закінченні. Здавалося б, для Вас це
вже минуле: навчався, отримав
диплом про вищу освіту. Чому знову
Києво-Могилянка притягує до себе?
- Я, власне, не повертаюсь,
тому що ніколи і не залишав КиєвоМогилянку, вона завжди була присут
ньою в моєму житті. Я підтримую
зв’язки зі своїми однокурсниками, ми
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- По-перше, я мушу сказати,
що мені є з чим її порівнювати. До
вступу до Могилянки я навчався в На
ціональному університеті ім. Шевчен
ка на радіофізичному факультеті. Вже
потім я вступив на природничий фа
культет Києво-Могилянської академії
на спеціальність фізика. Треба визна
ти, що фізику тоді краще читали в
Шевченківському університеті, але в
Києво-Могилянки була одна суттєва
перевага. Я міг вивчати предмети, не
пов’язані безпосередньо з моєю спеці
альністю. Можна було розвивати себе
як різносторонню особистість. Скажі
мо, в Могилянці я вивчав project man
agement. Коли я започаткував власне
рекламне агентство, то project manage
ment доводилося використовувати що
дня. Та, власне, і сама фізика, якщо за
глибитися в її суть, формує певний
світогляд і спосіб мислення. Вона
вчить методології управління систем
ними процесами, що також виходить
далеко за межі вузькофахової акаде
мічної підготовки і може бути корис
ним, зокрема, і в бізнесі.
- Серед студентів Могилянки
побутує така думка, що справжню
ауру та дух академії можна відчути,
навчаючись лише на гуманітарному
факультеті. От Ви, як випускник
природничого факультету, що з цього
приводу думаєте?
- Це гуманітарії і придумали
собі таку ауру. І цю ауру розуміють ли
ше гуманітарії. Є, безперечно, певна
аура і на природничому факультеті. На
економічному факультеті ця аура зов
сім інша. Цю ауру створюють люди,
які навчаються там, з якими є ком
фортно, цікаво. І це передбачає не ли
ше дружбу, а можливість знайти одно
думців, висловити власну думку і бути
почутим. Аура дійсно є. Коли ми
навчалися в Академії, то інтереси були
іншими, ніж зараз. Але мені, напри
клад, дуже приємно, що ті люди, які
були поруч тоді, залишаються поруч і
зараз.
- Що змінилося в КиєвоМогилянській академії відтоді, як Ви

-Власне, якщо над цим заду
матися, то, можливо, я міг би розро
бити для могилянських студентів та
кий курс як, наприклад, теорія аван
тюризму. Отого здорового авантю
ризму, який спонукає до розвитку, по
шуку, ризику. Підручників із такого
предмету немає.
—Можете пригадати найяскраві
ший спогад зі студентського життя.
-Найяскравіші спогади пов’я
зані, мабуть, із першим курсом. Здобу
ваючи освіту в Шевченківському уні
верситеті, я бачив, що мене, дійсно,
добре навчать моєму фаху, я буду,
скажімо, добре розв’язувати диференційні рівняння. Але постало питання:
ну, і що далі? Відчувалася певна
стагнація, і це при тому, що я був там
кращим студентом. Якби я зараз запи
тав себе: чому я залишав той універ
ситет і пішов до Могилянки, то навряд
чи зміг би дати чітку відповідь. Отак
з’явилася в моєму житті Могилянка.
Коли вступав, то був останнім у спис
ку зарахованих, під моїм прізвищем
була риска, а вже коли випускався, то
був, наскільки пригадаю, тринадця
тим. Коли ми прийшли до Академії, то
фарбувалися стіни, паркани, все тіль
ки відроджувалося. І перший курс у
нас був ейфоричним, особливим.
А коли ейфорія пройшла, чи
не наступило розчарування?
- Ні, розчарування не було, я
це кажу одверто. Коли щосекунди ти
впевнений у тому, що робиш, коли
немає зайвих сумнівів, то розчару
вання не буде. Ми мали чимало про
блем тоді, гуртожитки були ще гірши
ми, ніж сьогодні, але був у тому
всьому справжній студентський дух.
Все залежить від людини. Якщо хтось
налаштовує себе на якесь депресивне
ставлення, то він бачитиме навколо
лише самий негатив. Якщо ж людина
налаштовує себе на позитивний лад,
то вона знаходитиме в усьому, перш за
все, щось хороше і цінне. Все зале
жить і від того, як людина ставиться
до самої себе, як вона
(Продовження на стор 7)

Наші випускники
сприймає власне життя. Погані гурто
житки, пошарпані стіни - так, все це є,
але десь у сусідній кімнаті живе друг
або подруга, і це значно важливіше.
Все, зрештою, найбільше залежить від
самої людини. Є серед випускників
Могилянки ті, хто працює в бізнесі,
обіймає певні посади, має презента
бельні візитівки, але особисто він ні
чого не реалізував, не зініціював, не
втілив у життя щось суто власне. У
такому разі постає питання: чого ж
насправді він досяг?
-Щ о тоді для Вас значить
«досяг» або «реалізував», які кри
терії?
- Якщо людина досягла певного
психологічного комфорту, якщо їй
комфортно в тому стані, то можна
стверджувати, що вона чогось досяг
ла. У кожної людини є певний поріг
розвитку. Вона його досягає - і постає
питання: а що далі? Я пішов у бізнес,
зокрема, і через те, що в ньому тобі
ніколи не дадуть занудьгувати. По
стійно щось змінюється, змінюються
умови, ситуація, в якій доводиться
працювати. З’являються нові конку
ренти, активізуються старі, і ти мусиш
встигати за цими змінами.
-Я к Ви вважаєте, якщо
людина прагне досягти чогось посправжньому значного, то їй краще
триматися раз і назавжди обраної
мети, чи ніколи не варто припиняти
пошуку, треба постійно підВавати
все сумніву?
-Певний сарказм і аналіз
повинні бути завжди. Якщо в тебе
щось виходить, то зумій отримати від
цього задоволення.
- Як варто ставитися до
можливостей кардинально змінити
власне життя? От, скажімо, отри
мати диплом фізика і піти пра
цювати у сферу, абсолютно не пов 'язану з професійною наукою і
фізикою?
- У мене до цього власне,
особливе ставлення. Специфіка саме
університетського навчання в тому,
що воно освічує і пробуджує осо
бистість. Дієслово «пробуджує» спів
звучне з іменем Будда, що пере
кладається як просвітлений. Якщо
хочеш отримати суто фахову під
готовку, то можеш піти, наприклад, у
гірничо-металургійний інститут або
інститут легкої промисловості. І там
тобі дадуть необхідний набір вузь
кофахових знань, навчать різати,
креслити, шити. Академічне ж нав
чання покликане сприяти от саме
тому просвітленню. Це є здобуття,
перш за все, теоретичних знань, а не
практичних. Людині дають певну
систему знань, а яким чином вона їх
використає в житті, як вона їх зможе
зреалізувати, залежить вже суто від
неї самої.
- У Ваших словах відчува
ється прихильність до індивідуальної
ініціативності та підприємливості.
Виступаючи з власною ґрантовою
ініціативою, ймовірно, ви вкладаєте в
неї, так би мовити, певну філософію,
певну ідею. Якими вони є?
- Почати варто з передісторії.

Коли ще я навчався в Києво-Могилянській академії, то був заснований грант
Миколи Кравця за особливий внесок у
розбудову Української держави. Я
відпрацьовував у комп’ютерному
центрі, і там був Юрій Миколайович
Хмелевський. Він запитав мене: що
вмієш робити? Нічого? Добре, давай
писати гранти, заробляти гроші. Ми
взялися за цю справу, написали проект
на отримання гранту для розбудови
Ака-демії, подали його у фонд
«Євразія» і виграли, тим самим
зробивши внесок у розвиток Академії.
Після цього я дізнаюсь про грант
Кравця, що складав три тисячі дола
рів. І я вирішую, що варто спробувати,
адже я таки зробив внесок у розвиток
Могилянки. Я подався, пройшов спів
бесіду - і нічого не отримав. Я тоді не
міг змиритися, як же так, чому про
грав. І мене це все по-доброму розіз
лило, я зумів у найближчі півроку піс
ля закінчення Академії заробити
удвічі більше. А далі закрутилася ро
бота, я розпочав власну справу. На ос
танній зустрічі випускників Моги
лянки ставилося питання про під
тримку випускниками Академії. Я,
ініціюючи власний грант, так би мо
вити, показую приклад іншим випуск
никам.
Грант, який я засновую, спря
мований на підтримку фанд-рейзінгу
Києво-Могилянської академії, на за
лучення коштів на найкращий проект
із залучення коштів на розвиток та
розбудову Могилянки. При цьому
обов’язковою умовою є популяризація
за допомогою проекту самої КиєвоМогилянської академії в суспільстві,
забезпечення певного піару для
Академії.
- Що Ви вкладаєте в поняття
«розвиток академії»?
- По суті, все, що сприятиме,
як я вже зазначив, популяризації Мо
гилянки в суспільстві, що засвідчу
ватиме, що Києво-Могилянська акаде
мія - це провідний ВНЗ, що вона має
сильний професорсько-викладацький
склад. Якщо проект буде пов’язаний із
впровадженням нових академічних
методик - добре, якщо це буде зміц
нення матеріальної бази університету
- теж добре. Максимальний ефект і
паблісіті для Академії - ось головний
критерій та умова.
-Х т о може бути агиіікантами
- тільки студенти чи також і
викладачі та співробітники?
- Всі, хто працює і навчається
в Академії. Це може бути як суто сту
дентська ініціатива, так і спільна
ініціатива студентів та викладачів.
Скажімо, є викладач, який пропонує
студентам розвивати певну актуальну і
перспективну проблематику. Є сту
денти, які в цьому зацікавлені і готові
працювати. Єдине, що варто зауважи
ти. Я людина технічна, маю технічну
освіту, і тому все оцінюю з позиції
практичних досягнень. Якщо, скажі
мо, на отримання ґранта подавати
муться три творчі колективи, теат
ральні студії, то мені буде досить важ
ко приймати рішення, і доведеться
залучати фахівців. Для мене важливою

є конкретика і те, що це даватиме,
перш за все, Києво-Могилянській
академії.
Ви згадали про те, що на
останній зустрічі випускників КиєвоМогилянської академії ставилося
питання фінансової підтримки Акаде
мії її випускниками. Наприклад, у СІПА
така річ як пожертвування випуск
ників університету на його розвиток є
усталеною традицією. У річних бюд
жетах університетів у доходній час
тині стабільно закладаються цілком
конкретні суми таких пожертвувань.
Як приклад, можна навести Колум
бійський університет: у 2004 році в
університетському бюджеті, в доход
ній частині, 70 млн. $ значилися саме
як пожертвування випускників цього
закладу. В Україні такої традиції, на
жаль, немає. Чому? Що заважає, в чо
му проблема? Що треба робити, щоб
ситуація змінилася? Часом згадують
про законодавчі проблеми.
- Проблема дійсно є, але із зако
нодавством вона точно не пов’язана.
Проблема полягає в менталітеті, в
загальному підході до цього питання та
культурі. Колумбійський університет
перш, ніж вийти на такий рівень фі
нансування з боку своїх випускників,
мабуть, мав щонайменше років із
п’ятдесят досвіду в цій справі. Ймо
вірно, коли залучалися перші кошти
випускників, то це максимум складало
тисяч із сто, і до цифри в 70 млн. тоді
було, ой, як далеко. Коли випускники
університету починають фінансово
підтримувати свій заклад, то наочно
формується на очах у тих студентів, які
ще навчаються, певний елітний про
шарок людей, які навчалися в цьому
університеті. їх запрошують, про них
говорять. Студенти бачать, що це дійс
но видатні люди, що вони чогось до
сягай в житті. У студентів з’являються
стимули, орієнтири, і коли вони, за
кінчивши університет, досягають пев
ного статусу, то прагнуть підтримати
традицію, прагнуть теж зробити вне
сок у розвиток свого університету.
- Чи може Могилянка бути
першопрохідницею в започаткуванні
такої практики і традиції в україн
ській вищій освіті. Чи, може, ще зама
ло було випусків від моменту відрод
ження НаУКМА, і потрібен час, бра
кує поки що потенціалу.
З одного боку, є багато спіль
ного між США та Україною, зокрема і
у веденні бізнесу. Але, з іншого боку, в
нас ще не нейтралізований до кінця
радянський спосіб мислення, побудо
ваний на тому, що держава має году
вати всіх. Я можу навести такий факт:
серед випускників Могилянки є вже
перший мільйонер. Отож потенціал, як
бачите, є, головним є бажання.
Інтерв’ю
Жанни Безп'ятчук,
студентки НаУКМА
На світлині:
Андрій Сивокінь,
випускник НаУКМА 1996 року
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Перспективи
Поняття «інформаційного
суспільства» стало прогнозованим ва
ріантом історичної перспективи XXI
століття. Для України інформатизація
— шлях не лише до європейської
інтеграції, а й до економічного добро
буту. Головним пріоритетом є вироб
ництво нового знання та технологій.
Оригінальність, різноманітність, від
мінність від інших починають поціно
вуватися значно більше типовості та
конформізму.
Інфосуспільство XXI століт
тя є цифровим і глобальним. Воно ха
рактеризується дожиттєвим навчан
ням, мережевим трансляційним інте
лектом та технологією чіпів... Крім
науки, освіти, виховання і технології,
глобалізація інформаційних мереж
змінює фізичний спосіб роботи і нав

проекту майбутнього». Є В М ЗггіЯ —
простір людської безвиході.
Європейський час — доба
інформаційного суспільства, це час,
спрямований у майбутнє. На Україну
ще чекає інформаційний світ. Ближ
чою метою має стати Європейський
інформаційний простір. Мова йде, зо
крема, про Європейську інформаційну
мережу з міжнародних відносин та
регіональних досліджень. Стратегіч
ною метою цієї міжнародної системи є
реалізація одного з найефективніших
шляхів інтеграції країн Західної та
Східної Європи, а саме - інтеграції у
сфері інформатизації.
На думку професора Пахльовської, «вандалізм посттоталітарного суспільства може бути якщо
не припинений, то принаймні марґі-

дустріальним економічним базисом.
Вони мають більше загаль
них рис, ніж відмінностей». Концеп
ція «інформаційного суспільства» має
спільні аспекти з деякими попе
редніми технологічними концепція
ми «просвітлених суспільств». Прихід
«інформаційного суспільства» розгля
дають як цілком природне явище. Це
— якісний шлях уперед. Майбутнє
пролягає через інформаційну техно
логію.
Проте є й інший аспект. По
няття «інформаційного суспільства»
може звучати як життєствердна нота
посеред настрою загальної рецесії. В
Японії воно знайшло повну під
тримку в певної групи людей як гасло
для активізації досліджень та підпри
ємницької діяльності. Якщо будь-який
соціальний прогноз є песимістичним,
вбачає лише занепад чи катастрофу, то

У бермудському трикутнику інформаційного
чання, додаючи до них префікс теле-,
тобто дистанційний. Таким чином,
пошук роботи чи вступ до навчаль
ного закладу більше не означає зміну
місця проживання або розрив родин
них зв'язків.
Незважаючи на це, голов
ною рисою сучасного етапу розвитку
людства є наростання загрози само
знищення цивілізації. Лейтмотивом
другої половини XX сторіччя стала
ідея кризи. В Україні лейтмотивом
ідеї кризи XXI століття є маразма
тична хвороба постсвідомості із ра
дянськими метастазами. Криза ін
формаційної свідомості по-україн
ськи - це криза механізмів адаптації
соціуму в навколишньому соціальноінформаційному середовищі.
Характеризуючи сучасну
епоху, філософ Бодрійар сказав:
«Сьогодні більше, ніж будь-коли, ре
альність — лише рудники мертвої ма
терії, мертвих тіл, мертвої мови». А
це, на думку професора Бодрійара,
веде до політичної смерті.
У «вивихнутому суглобі»
історичної перспективи України візії
інформаційного суспільства перебу
вають на інфернальному рівні. Звідти
їх навіть важко розгледіти. На тій
глибині - лише хаос і дезінтегрованість. Український маразм - не від
старості, а від довготривалої Ра
дянської хвороби. Євроінтеграція, а
разом з тим і трансплантація елемен
тів свідомості інформаційного сус
пільства може покращити ситуацію.
За словами Оксани Пахльовської, «за тринадцять років історикополітичне майбутнє України перетво
рилося на мутанта, що має дві голови:
одна дивиться каламутними очима
кролика, якого загіпнотизував голод
ний удав, у бік Росії. Інша голова му
танта судомно підморгує Європі, що
разу хворобливо шукаючи пояснень,
чому Україна просто не хоче увійти
до інформаційного простору Єв
ропи...
Європа з переляком дивить
ся на цього мутанта, іноді бажаючи в
глибині душі, щоб його вже швидше
з’їла Росія... Таке суспільство не має

8

налізований, якщо Україна знайде в
собі сили протиставити безцеремон
ній свободі численних імперативів
один-єдиний імператив: імператив ре
альної, а не ілюзорної свободи». Ство
рення e-Ukraine — один із варіантів.
Свободі не можна навчити. «Лише від
чувши цю потребу, Україна перестане
штампувати себе на футболках в
аеропортах пострадянською форму
лою «Bom to be wild». І почне писати
себе в історії словами західної демо
кратії, — а тоді також і власними сло
вами: «Born to be free», «народжена
бути вільною».
Освітні системи в Україні
мають бути переорієнтовані, ринок
звільнено від ланцюгів, а дослідження
у сфері високих технологій і торго
вельні угоди повинні зростати. Загаль
ною тенденцією у сфері освіти в епоху
інформаційних технологій стала її тех
нологічна орієнтація. В основі цієї
тенденції лежить цільова настанова
ринкового економічного утилітаризму,
прагнення підготувати прагматично
мислячого сучасного фахівця, який
володіє лише своєю вузькою спеціаль
ністю та комп'ютерними технологі
ями.
Сьогодні в системі освіти
України завдання гуманітарної освіти
людини та її гуманістичного вихован
ня як творчої особистості, розвитку її
загального кругозору та здатності до
самостійного творчого мислення є
непріоритетними. Це вже призвело до
дегуманітаризації системи освіти кра
їн Заходу і, як закономірний наслідок
цього, — до істотної дегуманізації са
мої освіти.
Глобалізаційні процеси еко
номіки, політичної сфери, цивільного
суспільства виступають як взаємоза
лежні процеси, що мають єдине дже
рело, - постіндустріальні зміни у спо
собі виробництва матеріальних благ.
На думку Ханни Арендт, «сучасне
суспільство Заходу разом із характер
ним індустріальним способом вироб
ництва матеріальних благ складає од
ну суспільно-економічну формацію, а
різні соціальні системи, що прита
манні сучасному світові, — це лише
політичні надбудови над єдиним ін

поняття «інформаційного суспіль
ства» звучить позитивно і, вочевидь,
надає певного сенсу соціальним намі
рам і цілям. У той час, коли інтелек
туали оплакують кінець прогресу або
недостатність утопій, оживає стара
ідея про те, що добре суспільство ви
ростає із сучасного.
Таким чином, не лише вико
ристання цього поняття для соціаль
ного аналізу, а й соціальна роль усере
дині національного та глобального
контексту заслуговують на подальше
дослідження. Зокрема, перенесення в
інформаційний простір культурних
надбань практично всіх націй і часів
робить їх потенційно доступнішими.
Тепер не треба вишукувати вільних
грошей і часу, щоб відвідати Версаль,
Ермітаж чи Дувр. Тепер оцифрована
версія Дувру з'являтиметься перед
вами цілісінькою з кожним запуском
програми.
Передумовою формування
інфосуспільства має стати організація
мережі однодумців поза безпосеред
нім соціальним оточенням. Це обо
в'язково має бути зроблено як за допо
могою інструментів на кшталт інтернету, так і іншими засобами задля до
сягнення максимуму можливого.
Зміни мають бути системними. Вони
позначатимуться на онтологічних
принципах функціонування суспіль
ного організму. Коли перетворення
відбудуться в самій структурі сус
пільних відносин, ми зможемо гово
рити, що інформаційне суспільство
відбулося. Рушійною силою в цьому є
молодь — носій нової свідомості.
Молоде покоління має над
звичайну активність у віртуальному
просторі. Воно є сприятливим грун
том для нових технологій. Це аван
гард інформаційного суспільства. Мо
лоді люди першими використовують
е-технології, першими отримують із
них користь, першими стикаються з
небезпеками віртуального світу. Кри
теріями нової інформаційної культури
є вміння людини адекватно форму
лювати свою потребу в інформації,
знаходити її, переробляти, оцінювати і
створювати якісно нову інформацію.

Сьогодні ситуація в цій
царині в Україні далека від ідеалу. У
школах немає спеціальної дисциплі
ни, спрямованої на формування ін
формаційної культури, та і переважна
більшість вишів не забезпечує сер
йозної інформаційної підготовки сту
дентів.
Назріла реальна потреба в
реалізації багатоцільового і багаторів
невого проекту, спрямованого на залу
чення молодих людей в царину інфор
маційних технологій, встановлення
їхнього нерозривного зв'язку з високотехнологічними сферами життя й еко
номіки і формування інформаційної
культури молоді України, а саме: 1)
створення віртуальної моделі моло
діжного інформаційного суспільства;
2) побудова єдиної системної інфор
маційної молодіжної мережі; 3) вве
дення системи електронних паспортів

лежних, критично мислячих, націо
нально свідомих особистостей.
У статті «Творімо майбутнє
сьогодні» президент Національного
університету «Києво-Могилянська
академія» В ’ячеслав Брюховецький
сказав, що «місія цього закладу поля
гає у вихованні студентів в атмосфері
вільного творчого навчання, творенні
високоосвіченої, індивідуально непов
торної особистості, здатної генерувати
оригінальні та плідні ідеї, незалежно
мислити та діяти згідно з принципами
добра і справедливості».
Як бачимо, в цьому універ
ситеті закладено всі підстави для фор
мування молодих фахівців з екоінформаційною свідомістю XXI століт
тя. Інформаційне суспільство з точки
зору політичних процесів є практич
ною реалізацією цінностей суспільст
ва громадянського. Воно забезпечує

суспільства
та інших ідентифікаційних докумен
тів, що дозволяють молодим людям
користуватися можливостями моло
діжних проектів; 4) організацію і про
ведення заходів для дітей і молоді з
метою розвитку навиків, отриманих у
віртуальному середовищі; 5) моніто
ринг потреб молоді; сприяння розвит
кові міжкультурного молодіжної ко
мунікації.
Разом із цим потрібно ство
рити єдиний інтелектуальний та емо
ційний простір. Його принципом існу
вання є доступність для кожного і
можливість включення - принаймні
потенційна - всіх членів суспільства і
його інститутів.
Інформаційні технології, що
сьогодні прагнуть впровадити в
Україні, відкривають нові можливості
здійснення внутрішньої і зовнішньої
політики. Це означає, що коли проста
сума інформаційних технологій по
роджує таке глобальне явище цивілізаційного рівня як інформаційне сус
пільство, громадяни отримують над
звичайно дієвий важіль впливу на роз
виток суспільства, держави, економі
ки...
Утворюється Електронна, Ін
формаційна Україна, e-Ukraine, яка
змінює всі принципи функціонування
соціальних інститутів свого суспіль
ства. Громадянське суспільство має
стати носієм нового мислення і свідо
мості.
Саме цей аспект є одним із
пріоритетних, зокрема, в Національ
ному університеті «Києво-Могилянська академія». Стратегічними завдан
нями НаУКМА стали підвищення
якості навчального процесу шляхом
упровадження новітніх освітніх тех
нологій і відповідного кадрового за
безпечення; перетворення НаУКМА в
потужний науково-навчальний комп
лекс тощо. В цьому університеті пле
кають культуру мислення, орієнтацію
на оригінальні методи розв’язання
проблем, впроваджують передовий
світовий досвід та інтеграцію україн
ського досвіду у світову освітню
систему; відтворюють духовне сере
довище, що сприяє вихованню неза

демократію в буквальному розумінні правління народу як організму. Ці
принципи покладено в основу нав
чального процесу в НаУКМА. «Ос
новне завдання перед Києво-Могилянської академії полягає в принци
повій трансформації навчально-нау
кового закладу в науково-навчальний.
Високоякісний навчальний
процес можна забезпечити лише на
базі солідних наукових досліджень.
Без поєднання науки та освіти не
можливий прорив до освітніх стан
дартів світового масштабу». Зокрема,
бібліотека повинна стати мозковим
центром університету, що пов'язаний з
усіма світовими інформаційними ре
сурсами, які не тільки легкодоступні, а
й постійно використовуються одним із
джерел світового інформаційного ре
сурсу.
Перспективна система осві
ти створюється на основі синтезу но
вітніх знань як в галузі природних, так
і гуманітарних наук. Глобальна криза
сучасної цивілізації є, в першу чергу,
кризою світогляду. Вона тісно пов'я
зана зі свідомістю людей, рівнем їх
ньої освіченості та вихованості, із прі
оритетами їхніх моральних цінностей.
В Україні ця криза має вірусний ха
рактер - бацили колоніальної свідо
мості літають у повітрі вже 14 років.
Єдиний вихід - увійти в Європей
ський час перспективних змін шляхом
інтеграції. Інформаційне суспільство це новий вимір європейської екоінформаційної свідомості. Для цього по
трібно мати нову свідомість...
Проте в Україні і досі не
сформовано аури інтелектуальної нас
наги, спрямованої в Час перспектив.
Та чи довго двері інформаційного сус
пільства, себто європейського Часу,
залишатимуться для нас відчинени
ми?
Дмитро Дроздовський,
студент Національного університету
«Києво-Могилянська академія»

На сайті НаУКМА
20 жовтня НаУКМА відвідала
Генеральний Секретар Європей
ського товариства культури пані Мішель Кампаньоло-Бувер. Пані Кампаньоло прочитала студентам магістер
ської програми з політології і всім за
цікавленим студентам лекцію «Від со
юзу європейських держав до союзу
європейців».
20 жовтня відбувся перший
семінар «Огляд сучасного ринку
праці. Як шукати роботу» в межах
напряму «Твори себе сам» - спільного
проекту «Обирай серцем» Торгової
марки «Чернігівське», Фонду братів
Клинків та НаУКМА. Тренер та автор
семінару Ярослава Бутенко — ке
руючий партнер Компанії Корпора
тивних Тренінпв СТС. Викладач та
тренер семінару Ярослава Бутенко керуючий партнер та бізнес-тренер
Компанії Корпоративних Тренінгів
(СТС) спеціалізується на індивіду
альному і корпоративному консуль
туванні та проведенні семінарів і тре
нінгів з розвитку системного бізнесмислення.
20 жовтня Генеральний се
кретар НАТО Яап де Хооп Схеффер
відвідав НаУКМА.
19 жовтня в межах колок
віуму «Сартр в історії філософії»
відбудеться презентація фотовистав
ки «Життя та творчість Сартра», що
працюватиме в Бібліотечній Галереї
наступні кілька тижнів (Бакалаврська
Бібліотека НаУКМА, вул. Сковороди,
2, 1 корпус, 1 поверх). Виставку до
100-річчя до дня народження ЖанаПоля Сартра - французького філосо
фа, письменника, драматурга, есеїста підготовлено за сприяння Французь
кого культурного центру в Україні та
Центру франко-українського універ
ситетського співробітництва.
^ У межах МКФ «Молодість2005» в кіноклубі Національного уні
верситету «Києво-Могилянська ака
демія» відкриття кінопроекції спеці
альна ретроспектива «По той бік соц
реалізму». Рідкісні радянські фільми
20-х - 30-х рокід. Ретроспективна про
грама «ПО ТОН БІК СОЦРЕАЛІЗМУ»
включає рідкісні радянські фільми
кінця 20-х - 30-х років, які не впи
сались в канон соцреалізму і були маргіналізовані, або й заборонені. Автори
концепції програми - професор Ми
хайло Собуцький і кінокритик Ольга
Брюховецька.
15 жовтня - Урочисте зі
брання з нагоди 390-річчя Києво-Могилянської академії. Урочисте зі
брання розпочалося ораторією В. Степурка «Києво-Могилянська академія»
у виконанні народного колективу Хо
рова капела «Почайна» (художній ке
рівник О. Жигун). Серед почесних
гостей, які виступили із привітанням
до професорів і студентів Академії,
були голова Наглядової Ради Благо
дійного фонду «Україна 3000» Кате
рина Ющенко та мер міста Чикаго Річард Майкл Дейлі (США).
12 жовтня - відкриття
виставки «Графіка української мови»
(Абетка) є презентацією нової україн
ської абетки Василя Яковича Чебаника, відомого українського графіка.
В ’ячеслав Брюховецький висловив
своє захоплення творчістю Василя Чебаника, а Ігор Ліховий, міністр куль
тури і туризму України, наголосив на
унікальності творчості майстра.
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Проекти
Увага, студенти - могилянці! У
рамках уже широко відомого спіль
ного проекту «Обирай серцем» ТМ
«Чернігівське» компанії Сан Інтерорю Україна, Фонду братів
Клинків та НаУКМА, центр кар’єри
та працевлаштування студентів із
гордістю презентує напрям «Твори
себе сам».
У межах напряму «Твори себе сам»
кожен, хто вчасно зареєструється в
ІСС, отримує змогу оволодіти новими
вміннями та навичками, активізувати
власні внутрішні ресурси та визна
читись із майбутніми професійними
пріоритетами - створити себе! «Нап

Другий етап розрахований на
«доросліших» студентів і називається
«Правила успішної кар’єри». Тут від
будуться семінари і щодо ділового ети
кету, і адаптації на робочому місці, і
принципів роботи в команді, і ефекти
вного управління часом. Результат нові знання, навички, вміння. І серти
фікат, для отримання якого потрібно
буде відвідати 90% семінарів обраного
циклу. Тренерами стануть успішні ро
ботодавці, представники відомих
компаній, що є лідерами у своїх
галузях.
Крім того, в рамках проекту про
водитимуться зустрічі з успішними
представниками бізнесу, науки, куль

Твори себе сам!

рям є однією зі складових частин під
готовки студентів до їхнього само
стійного, дорослого життя. Його мета
- адаптація молоді до сучасних умов
ринку праці, допомога студентові тво
рчо розкритися, зрозуміти, що йому
потрібно від життя і якою професій
ною діяльністю він хоче і може займа
тись, які навички мусить здобути, щоб
самореалізуватись», - розповідає
Ірина Картавцева, керівник Центру
працевлаштування НаУКМА. «Адже
лише здається, що дуже легко напи
сати резюме і пройти інтерв’ю.
Насправді ж там є маса нюансів - як
написати своє СУ, щоб його прочита
ли, а не відклали вбік, як пройти інтер
в’ю так, щоб тобою зацікавились, по
казати свої вміння, розкрити свої
найкращі сторони, довести робото
давцю, що ти і є та людина, яка йому
потрібна. Дуже важливими є і перші
кроки на новій роботі, вміння стати
частиною колективу. Ти лідер чи ко
мандний гравець, зможеш повести за
собою чи є хорошим виконавцем? І
коли людина зорієнтується і зможе
адекватно оцінювати себе з цієї точки
зору, вона сама почне відчувати свою
відповідність тим чи іншим критеріям.
Думаю, в професійному житті це дуже
допоможе нашим студентам. Отже, це
унікальна можливість і головна мета
учасників - вміло використати всі ті
знання, що будуть надаватись».
Нашу діяльність буде поділено на
два основні етапи. Перший - блок
семінарів та тренінгів «Шукаємо ро
боту». Тут студентам допоможуть зо
рієнтуватись, пройти професійне тес
тування, зрозуміти, «що вони хочуть,
можуть, для чого взагалі вчаться».
Також студенти навчаться писати
резюме, проходити інтерв’ю. До речі,
проводитиметься кілька спеціальних
тренінгів, де можна буде на практиці
потренуватись у проходженні спів
бесіди з роботодавцем.
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тури і просто з цікавими людьми. «І
хоча ці зустрічі проводитимуться
окремо від семінарів, - зауважує Ірина
Картавцева, - кожний наш тренер
також заслуговує на те, щоб його
назвали успішною, цікавою особис
тістю. Ці люди будуть прекрасним
прикладом для наших студентів, вони
власного кар’єрою доведуть істину, що
якщо ви справді хочете чогось досяг
нути, ви це зробите, незважаючи на
«непрестижність» спеціальності, брак
досвіду роботи чи інші труднощі.
Адже головне - бути активним у
самому житті, і тоді проблем стане
набагато менше».
Семінари будуть проходити раз на
тиждень о 17 чи 18 годині. Якщо тре
нінг буде розраховано на цілий день,
можливо, це буде і в суботу. Час буде
сплановано таким чином, щоб усі
охочі студенти змогли потрапити на
семінари.
Насамкінець хотілося б відзна
чити, що проект є реальністю завдяки
Фонду братів Кличко і компанії «Сан
Інтербрю». «Сподіваюсь, на цьому
проект не закінчиться, й інші студенти
матимуть змогу розвиватись, адже це є
дійсно реальна перспектива для мо
лоді», - завершує розмову керівник
напряму «Твори себе сам», а нам лише
залишається приєднатися до побажань
пані Ірини.
Олена Крнчковська,
студентка НаУКМА
На світлинах:
В’ячеслав Брюховецький,
президент НаУКМА,
Людмила Наконечна,
генеральний директор компанії
Сан Інтербрю Україна,
Віталій Кличко,
чемпіон світу з боксу

«Молоде радіо» півроку в ефірі
Ще починаючи з травня, на другому
плацу Могилянки, а також у київсь
кому радіопросторі стались не всім по
мітні, але очевидно позитивні зміни. В
Академії все частіше з'являються зна
йомі з письменницьких і музичних тусівок постаті. А для радіослухачів у
Києві виникла можливість слухати су
часну українську музику цілодобово, а
також тематичні програми і новини,
які для них точно будуть цікавими.
Джерело цих змін знаходиться в підва
лі четвертого корпусу - саме там уже
майже півроку облаштована студія
«Молодого радіо». За цей час радіо
стало відомим насамперед тим, що для
появи пісні в ефірі потрібні лише дві
речі - її естетична цінність і українська
мова виконання. Тому саме на нашій
хвилі можна почути такі «молоді» гур
ти як «Віранда», «Тенета», «Навколо
кола», «Тостер» і численні інші. Зага
лом пісень уже близько тисячі. Відтак
і перестріти в Могилянці Міська Бар
бару з «Мертвого півня», запальних
«отвінтістів», «Гайдамаків», Віталія
Кириченка з «Нумер 482» цілком ре
ально.
Крім якісної музики, «Молоде» пра
гне надавати слухачеві важливу, повну
й цікаву інформацію. Окрім новин,
виходить ще п'ять (поки що) програм.
Це «Джаз на Молодому» із джазовими
новинами та розповідями про джазову
Україну, «Авангардний собака» - про
«атипову», експериментальну музику,
«Хочу ще» - про невідомих в Україні,
але знаних у всьому світі виконавців,
«12-й раунд», у який ведучі запро
шують відомих та молодих україн
ських боксерів. Звісно, це охоплює не
велику частину спектра зацікавлень
сучасного слухача, тож творча група
радіо активно працює над створенням
нових програм, почути які можна буде
вже за кілька тижнів. Взагалі ідей ку
па: запускати програми англійською
мовою, пускати між піснями вірші мо
лодих (і не дуже) поетів. У перспективі
радіо планує сформувати власну слу
жбу новин та розпочати мовлення у
форматі громадського радіо. Для реа
лізації цих ідей радіо шукає спонсорів
та партнерів і сподівається.
Команда «Молодого радіо» завжди
відкрита для діалогу та співпраці, зо
крема творчої. Пишіть нам на електро
нну скриньку radio@niolode.coni.ua
або заходьте у к.402 в 4-му корпусі.
Точно, іще одна важлива річ. Це частота, на якій нас можна (і таки ва
рто) слухати. Запам'ятовується дуже
легко - 69,68 ФМ. Втім, скоро нас мо
жна буде почути не лише в Києві й на
віть не тільки в Україні. В найближчих
планах радіо - інтернет-мовлення, що
дасть можливість поціновувачам слу
хати «Молоде» в будь-якому куточку
світу!
Антон Семижеико,
журналіст «Молодого радіо»

Контекст
Відомий філософ Жак Дерріда у статті «Університет очима його
вихованців» писав: «Чи існує сьогодні
те, що можна назвати «розумною під
ставою буття» Університету? Що ста
новить єство Університету, його ауру в
модусах розуму та онтології буття?
Мати «розумну підставу буття» —
значить мати виправдання існування,
мати сенс, кінцеву мету, призначення.
Університет XXI століття мусить мати
онтологію, тобто бутгя, тобто істо
ричну основу, тобто коріння в історії
із паростками майбутніх тисячоліть».
У «Суперечці факультетів» І.
Кант писав, що Університет має бути
стоврено на «ідеї розуму», тобто на
ідеї «всього дійсного в теперішньому

хають автентичні запитання про смисл
життя, не перетворилася на товар.
Адже універсальність (ишуегзаІіїаБ)
слід шукати в уніфікації вартостей, а
не в уніфікації ринків. З цим треба
поспішати, бо тенденція до уявної та
реальної еміграції набирає дедалі
більших обертів.
«У цьому контексті, - гово
рить Клаудіо Гуджеротгі, - сміливим і
небезпечним завданням університету,
є розкриття зв'язку між зовнішнім ви
зиском та властивою йому внут
рішньою кримінальністю. Пошуки
«иш-уегейаэ» - це єдина справжня аль
тернатива союзові грошей і політики,
який має місце сьогодні». Без пошани
до гідності особи, до якого б суспіль

різнених уламків — disiecta membra —
вітальну єдність європейської свідо
мості. Треба досягти того, аби кожен
індивід — або багато індивідів, кожен
зокрема, — стали саме такими людь
ми. Хто ж, крім Університету, може це
зробити? Европа — це інтелект, ро
зум. Це справді дивовижне обдарован
ня; дивовижне, бо єдине, що усві
домлює власні обмеження, а відтак
випробовує, до якої ж міри розум є
насправді розумним! Цей дар, що вміє
стримувати сам себе, реалізується в
науці.
Атмосфера, насичена науко
вим ентузіазмом і науковими зусил
лями, — ось радикальна передумова
для існування Університету. Така ат
мосфера потрібна, хоча досі її немає;
сама наука — тобто всеосяжне творен
ня точного знання — має жити нею.

Аура Університету XXI століття,
або про плинне та вічне в Києво-Могилянській академії
часі» («das ganze gegenwärtige Feld der
Gelehrsamkeit»). Але в теперішньому
часі жоден досвід не може бути
адекватним онтологічно, тобто буттєво. Обтяжливе відчуття цієї неадек
ватності і становить сьогодні відчай
душне і надихаюче відчуття піднесе
ного, підвішене, так би мовити, між
життям і смертю.
«Наскільки мені відомо, —
писав Ж. Дерріда, — ще ніхто не ви
сував проекту створення Університету
проти розуму. Але це дуже глибока
ідея. Тобто є всі підстави вважати, що
розумна підстава буття Університету
завжди полягала і в самому розумі, і в
якомусь зв’язку розуму і буття. Але те,
що називається принципом розумної
підстави, не зводиться тільки до ро
зуму. Те, що має назву підстави,
неодноразово формулював Лейбніц у
своїх працях. Частіше за все він цитує
таку формула: «Nihil est sine ratione
seu nullus effectus sans causa» («Нічого
немає без підстави, або: не буває
наслідку без причини). На все є
каузальність. На все своя причина. І
навіть на Університет майбутнього...
Це має бути університет із
філософським, тобто універсальним
підгрунтям. У ньому мають жити Кант
і Лейбніц, Гайдеггер і Фуко, Рікер та
Еко...
"
Це не музей історії. Це лабо
раторія інтелекту в дії! Університет
має відслідковувати найостанніші
досягнення людства. Тому потрібно
тримати високий рівень підготовки
вступників. Потрібні підготовлені
першокурсники із новим типом мис
лення, щоб була можливість спілку
ватися з ними на належному рівні».
Архієпископ Клаудіо Ґуджеротті свого часу сказав: «Університет
- це місце, де накопичуються численні
запитання, що займають розум май
бутнього. Такі запитання, така допит
ливість є беззаперечним багатством,
яке на Заході трапляється набагато
рідше, з огляду на споживацьке сп'я
ніння, яке притуплює сумління і на
магається вгамувати його простим
заспокоєнням потреб споживання (але
не може, і тому виливається в пато
логію).
Культивування допитливого
духу є вельми дієвим антидотом проти
вторгнення вкрай згубної спожи
вацької свідомості, яка вже існує та
кож на теренах Східної Європи. Адже
збереження здатності задавати запи
тання - це вже культура». Для цього
потрібно, щоб культура, яку нади

ного стану чи групи вона не нале
жала, без погляду на духовні цінності
як на невід'ємну частину здорової і
повноцінної антропології, важко буде
творити сприятливу для життя куль
туру.
Патріарх Любомир (Гузар)
стверджує: «Сьогодні ми стоїмо при
колисці народження чогось дуже цін
ного. Університет - це глибоке зрозу
міння великих вартостей. Зрозуміння,
виплекане мисленням, працею, сту
діями, обміном думок та поглядів, ча
сами навіть і суперечкою, але врешті
воно дає глибоке зрозуміння основних
вартостей нашого людського існуван
ня, коли ми пізнаємо, що це є Правда,
що це є Краса, що це є Добро і вчимо
ся розпізнати, відділяти правду від
фальшу, красу від погані, добро від
зла. Пізнання цих найважливіших вар
тостей і є віддзеркаленням самої Бо
жої природи в нас у контексті нашої
культури».
На жаль, у наш час пошири
лося думка, що Університет - це така
вища школа, яка дає нам певне знання,
яка забезпечує нам престижне вміння,
матеріальні, часові блага, дозволяє
нам мати кращі заробітки. Справжній
же Університет дивиться на людину як
на понадчасову вартість, охороняє її
гідність, її права та обов'язки.
На думку Патріарха Любо
мира (Гузара), «Університет - це куз
ня, в якій за допомоги великих зусиль
людина пізнає себе, свого Творця,
своїх сестер і братів, де беруться під
увагу всі Божі вартості. Перед профе
сорами і студентами Університету сто
їть та сама життєва проблематика на
сьогодення та на майбутнє: можли
вість тривалих розв'язок глибокого
зрозуміння дійсності Бога, людини,
природи. Ми хочемо взятися до того
шукання розв'язок, до шукання зрозу
міння, вживаючи найкращих тра
дицій, найкращих досягнень, найкра
щих мислителів і найкращих наших
власних зусиль, щоб піти вглиб і поба
чити дійсність оком мудрим і оком мо
рально чистим».
Хосе Ортега-і-Гассет у статті
«Місія Університету — візійний по
шук ідеї університету і трохи біль
ше...» писав: «Лінія фронту боротьби
за покращення і вибудову Освіти, що
визначає розвиток суспільства, прохо
дить через кожного з нас.
У нашому грандіозному та
невідкладному завданні є дещо від
головоломки в прямому значенні цього
слова. Потрібно реконструювати з по

Сьогодні культура здебіль
шого реалізується через науку. Але
культура — це не наука. Той факт, що
сьогодні в науці створюють більше,
ніж у будь-якій іншій сфері життя, є
фактом не науковим, а якоюсь життє
вою вірою — отже, якимсь характер
ним для нашої культури переконан
ням. П’ятсот років люди вірили в цер
ковні собори, і зміст нашої культури
бере початок звідти. Університет по
требує не тільки науки, а й культурної
аури!
Отже, як зауважує Хосе Ортега-і-Гассет, «культура робить з нау
кою те саме, що раніше робила профе
сія: вона відбирає з науки все життєво
потрібне для того, щоб тлумачити на
ше існування. В науці є великі фраг
менти, що не є культурою, а лише суто
науковою технікою. І навпаки: куль
тура обов'язково потребує, хоче вона
того чи ні, — володіти якимсь повним
уявленням про світ і людину; їй не
дозволено, як науці, зупинятися там,
де в певних випадках зупиняються
методи абсолютної теоретичної точ
ності. Життя не може чекати, поки на
уки пояснять своїми науковими мето
дами Всесвіт. Воно не може жити аб
каїепбаз .стаєсаг».
Найістотніша властивість іс
нування — його невідкладність: життя
завжди нагальне. Ми живемо тут і
тепер без будь-якого можливого пере
хідного зволікання. Життя для нас —
це постріл упритул. Звичайно, й куль
тура, що є тільки його тлумаченням,
також чекати не може.
Ці принципи життя має уві
брати й дух, аура, мозок Університе
ту... Без університету не буде майбут
нього, без майбутнього не буде життя.
Що ж, чи все вдалося увібрати з цього
Києво-Могилянській академії за 390
років? Безперечно, дуже багато. Проте
час змушує прискорюватися... Він
плинний, а Києво-Могилянська ака
демія вічна. Тож на нас чекають нові
390-річчя! Яким буде Києво-Моги
лянська академія хоча б через 100
років? Все залежить від нас сьогодні.

Дмитро Дроздовський,
студент Національного університету
«Києво-Могилянська академія»
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Точка зору
- На сучасному етапі свого
розвитку Києво-Могилянська академія
отримала суспільне визнання як елі
тарний та авторитетний вищий нав
чальний заклад. Наскільки створена
зовні аура елітарності відповідає вну
трішній сутності академії, що на
практиці означає виховувати «еліту
нації» ?
- Безумовно, студенти НаУКМА
на загал освіченіші, активніші в гро
мадському житті, але з виразом «еліта
нації» як із масовим явищем у
НаУКМА, як, до речі, і в будь-якій ін
шій інституції, погодитися важко. На
моє переконання, еліта нації склада
ється з окремих яскравих, таланови-

циніками і продукують аморальність
суспільства. Важко погодитися з дум
кою, що багатьом при вступі просто
таланить. Напевно, цей висновок
грунтується на тому, що далеко не всі
студенти НаУКМА - круглі відмін
ники, чого в принципі не може бути:
різний творчий потенціал, різні
здібності, професійні та психологічні
установки тощо. На відміну від вступ
ного тестування, навчання за своєю
суттю має бути творчим. Суперметою
викладачів є навчити молодих людей
вчитися самим, самостійно вчитися і
творчо розвиватися все життя.
- Якою є позиція Києво-Моги
лянської академії щодо входження ук

У поступі Болонського процесу
У дні святкування 390-річчя
Києво-Могилянської академії біль
ше 90 могилянців відзначено по
чесними нагородами.
Звання Заслуженого діяча науки
України присуджено доктору хіміч
них наук, першому віце-президенту
НаУКМА Михайлу Теодоровичу
Брику.
З ним наше інтерв'ю.
тих і безмежно відданих своєму наро
дові особистостей, які сповідують
високі принципи суспільної і громад
ської поведінки і на цих світоглядних
засадах можуть добровільно об’єдну
ватися за ради високих цілей й ідеалів.
Думаю, що в словах про те, що
НаУКМА виховує еліту нації, скоріше
красива мрія, ніж реальність. До того
ж, мало що робиться для цього, щоб
ми наблизилися до цієї мрії, як сами
ми студентами, так і викладачами
університету. Примусово, без глибо
ких внутрішніх переконань особисто
сті годі говорити про виховання еліти
нації, тим більше на конвеєрі. Пове
дінка багатьох наших студентів, спо
сіб їх мислення і цілі навчання в
НаУКМА часто далекі від елітарності.
Потрібна тривала, на довгі-довгі роки
цілеспрямована робота студентів і
співробітників університету над ви
робленням елітарності aima mater.
- Проведення вступних іспитів у
формі тестування стало візитною
карткою Києво-Могилянської акаде
мії. Наскільки може розкритися осо
бистість абітурієнта за такої сис
теми перевірки знань? Адже йдеться
про формальний контроль, успіх якого
може залежати від випадку?
- Вдосконалення технології вступ
ного тестування і самого навчання процес безперервний. Між вступним
тестуванням, побудованим на форма
лізації знань і нездатним у принципі
виявити творчі здібності абітурієнта, і
творчим навчанням існує суттєва від
мінність. Основною ціллю вступного
тестування не є селекція талановитих і
творчих особистостей (хоча це було би
дуже бажано), а набагато приземленіші, але надзвичайно суспільно важли
ві цілі - недопущення хабарництва,
необ’єктивності і несправедливості
при вступі в університет. Ці страшні
соціальні явища калічать і ламають
молоді душі, роблять молодих людей
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раїнської вищої освіти до Болонсь
кого процесу? І якими, на Вашу думку,
є основні труднощі та перспективи
українських університетів на шляху до
євростандартів?
- Болонський процес є дуже
непростим і однозначно важко від
повісти, що це є для всіх: освітній
прогрес чи зрівнялівка (і в чому зрів
нялівка?). Гірше інше, що мало хто в
країні знає і розуміє, що таке Болон
ський процес, ще менше робиться для
його впровадження в Україні. Підпи
суються формальні документи щодо
входження в Болонський процес, бага
то пустих розмов про нього. Боюсь,
що його можуть успішно заговорити.
Переконаний, що далеко не всім уні
верситетам України під силу вход
ження в цей процес із різних причин:
рівня та організації навчального про
цесу, фінансового і матеріально-тех
нічного забезпечення, доброго знання
кількох європейських мов студентами і
викладачами і багато-багато ще чого. А
чи потрібно всім університетам Украї
ни входити в Болонський освітній про
цес і з цих міркувань, чи є це насправді
їх метою? Не переконаний.
- Києво-Могилянська академія
триста дев'яносто років тому і сьо
годні - ц е є один і той же бренд чи все
ж таки те, що стояло за цією назвою
в добу Петра Могили, та те, що сто
їть сьогодні, це якісно відмінні фено
мени?
- Важко порівнювати КиєвоМогилянську академію часів Петра
Могили з сучасним НаУКМА з точки
зору «брендовості». Та й навряд чи це
турбувало будь-кого в ті часи. Думаю,
сучасний НаУКМА більше брендовий,
ніж стара Києво-Могилянська акаде
мія, хоча би з тих міркувань, що в ті
часи не було радіо, телебачення та по
тужної преси, які в наші дні можуть
«розкрутити» імідж не тільки універ
ситету, а й будь-чого і будь-кого. Бренд
не повинен бути голою самоціллю уні
верситету, тут головне - його внут
рішня сутність, науковий потенціал і
рівень навчання, якість його «продук
ту». Це і створить університету виз
нання і високу популярність в світі .
Жапна Безп’ятчук,
студентка НаУКМА

Іхиєво-Могиляїіська академія.
Сьогодні тут навчається понад 2700
студентів. Однак постає питання, чи
все там настільки позитивно, як
говорять? Власне, це ми і намагати
мемося з’ясувати впродовж нашої
розмови зі студентами.
- Так, я згодний, у нас справді є
певний індивідуалізм і навіть культ
окремої особистості. - Коментує Дми
тро Заєць, студент магістерської про
грами «Історія » (1 курс, закінчив бакалаврат Києво-Могилянської акаде
мії). - Часом дійсно не безпідставно
кажуть про амбіційність могилянців.
Але є ще й зворотний бік справи, я
відчув це на власному досвіді. У зви
чайній середній школі Києва, де на
вчався до вступу, ніколи не почувався
у своєму середовищі. У мене навіть
виник комплекс - відчував себе ви
щим інтелектуально. Ну, звісно ж, не
єдиним, але... Та коли опинився в Могилянці, відчув, що надто вже пере
оцінював себе. І вже зараз, озираю
чись, можу сказати з певністю, що
індивідуалізм у великій концентрації
може бути навіть дуже корисним.
- А тіш часом, чи справді в
Києво-Могилянській академії спосте
рігається найбільша «консистенція»
молодих мізків нації? З одного боку, це
й добре (принаймні, для самого за
кладу), однак з іншого —ця теза так
чи інакше робить усі інші вищі
навчальні заклади дещо меншовартісними. Цікаво було б почути вашу
думку стосовно цього, а також ваше
бачення того, як вплинула особис
тість В ’ячеслава Брюховецького, пре
зидента ВНЗ, на утвердження зак
ладу, адже про це наразі надзвичай но
багато говорять. Коментує Жанна
Безп ’ятчук, студентка четвертого
курсу факультету соціальних наук і
технологій:
Президенту НаУКМА
В’ячеславу Брюховецькому належить
і сама ідея відродження Києво-Моги
лянської академії, і її втілення. Він ко
ристується неабиякою повагою серед
студентів. Я рада, що навчаюсь саме
тут, у цій особливій атмосфері, що
вирізняє Могилянку серед інших
вищих навчальних закладів України.
Так склалося історично, що в куль
турній та інтелектуальній царині кож
ної нації закладалися такі навчальні
осередки, які відігравали виняткову
роль у її становленні та самоусві
домленні. Скажімо, для Польщі це
Ягелонський університет у Кракові. У
нас - Києво-Могилянська академія.
Обидва заклади так чи інакше вико
нують особливу місію. Звичайно, студенти-інтелектуали є не лише у стінах
Могилянської академії. Можна лише
говорити про те, що в НаУКМА закла
дено такі цінності і така конкурентна
основа, яка, можливо, більше акту
алізує і пробуджує ті здібності, що за
кладені в людині. А от у разі навчан
ня десь інде, це все могло б і не проя
витися. Тому говорити про богообраність академії і її студентів не варто.

- Утім, й тут постає питання.
Як ідентифікують студенти внесок
свого президента у розвиток освіти?
Це й оригінальність вступних тестів,
їх творчий характер, і вільне спіл
кування студента з викладачами то
що. До того ж, тут ніхто не пере
віряє, ходиш ти на заняття чи ні. З
усього помітно, що пан Брюховецький
всіляко відстоює ідею працювати за
ради суспільства, у якому живемо.
Проте, в цьому проглядається й пев
не рівняння за Захід... Але чи не загро
жує майбутньому України від 'їзд най
кращих студентів за кордон? Ось, що
про це думає Тетяна Ігнатенко, сту
дентка магістерської програми
«Журналістика» (1 курс), закінчила
бакалаврат Донецького національно
го університету:
- Ми не бачимо в цьому трагедії!
У нас, справді, чимало стимулів: бага
то міжнародних програм, які це від

ліття. Стратегічними завданнями Могилянки стали підвищення якості нав
чального процесу шляхом упровад
ження новітніх освітніх технологій;
перетворення НаУКМА в потужний
науково-навчальний комплекс, інтеле
ктуальну корпорацію.
Корпоративність на рівні ін
телекту - атрибут Оксфорду і Кембріджу, Болонського й Падуанського
університетів. У Києво-Могилянській
академії плекають культуру мислення,
орієнтацію на оригінальні методи
розв’язання проблем, впроваджують
передовий світовий досвід та інте
грацію українського досвіду у світову
освітню систему; відтворюють ду
ховне середовище, що сприяє вихо
ванню незалежних, критично мисля
чих, національно свідомих особистос
тей.
Потрібно впроваджувати єв
ропейські новації на українському

студентського клубу НаУКМА (він,
до слова, цього року став призером
всеукраїнського конкурсу), коментує:
- Нещодавно я була на одній
конференції для молодих лідерів, при
свяченій новітньому баченню проб
лем молодого покоління. Обговорю
вались завдання, які сьогодні і наш
клуб намагається втілювати в життя за
допомогою своїх соціальних проектів.
Відтак, усі наші задуми спрямовані на
відстоювання тієї істини, що, допома
гаючи комусь, ми насправді розкри
ваємо і себе. Власне, тільки в таких
ситуаціях можна достеменно поба
чити, яким є кожен із нас. У таких про
ектах молода людина по-справжньому
розкривається. Адже життя - це на-
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крито пропагують. Але, наскільки ме
ні відомо від колег-однокурсників, у
тому немає нічого поганого, поки в
Україні не створено відповідних умов
для праці. Я знаю, що багато наших
студентів, які проходили стажування
за кордоном, повертаються. Зараз вони
можуть уже на іншому, продуктив
нішому рівні заявити про себе. До того
ж, могилянці - надзвичайно віддані
своєму ВНЗ. Багато студентів, закін
чивши навчання, повертається, аби
викладати. Що не кажіть, а все це свід
чить про висоту мислення президента
академії, який намагається скрізь на
лагоджувати тісні зв’язки, гідно
представляти нас на міжнародному
рівні. Що б він не говорив, його слу
хають всі студенти. Зазвичай таких
людей мало. А в цьому і відчувається
справді якісна освіта.
- А як щодо конкретних при
кладів навчання і стажування сту
дентів НаУКМА за кордоном? Комен
тує Дмитро Дроздовський, студент
другого курсу факультету гуманітар
них наук (спеціальність філологія),
член Національної спілки журналістів
України, лауреат Міжнародної літе
ратурної премії імені О. Гончара:
- У мене є власний досвід
стажування за кордоном. Упродовж
двох років я співпрацюю з кафедрою
лінгвістики Оксфордського універ
ситету. Я переконаний: Європа має
стати відкритою для України. І ми молодь - мусимо вимагати культурнодуховної Європи як виміру історичних
перспектив! Саме на нашому поко
лінні лежить відповідальність за перс
пективи України у XXI столітті. Нове
століття - Час європейських перс
пектив для України. Проте для цього
потрібна нова свідомість - не звалашена радянською системою, а нова,
яка має грунтуватися на генетичному
корінні і на новітніх європейських
візіях. Києво-Могилянська академія є
тим закладом освіти, що формує таку
європейську свідомість, як, власне, і
національну еліту України XXI сто

•

•

грунті. Вже сьогодні я отримав дозвіл
в Оксфордському університеті працю
вати у царині нейролінгвістики. Це,
безперечно, поштовх до створення
нової методології в Україні. І творення
такої методології - завдання молодої
генерації.
Загальновідомо, Національ
ну академію наук України сьогодні
репрезентують люди старшого віку,
або ті, кому «тільки» за 40. Натомість
молоді спеціалісти все частіше втра
чають бажання до наукової праці. На
ука втрачає престиж... Девальвацію
науки (як і культури, і літератури) по
трібно спинити. Для мене було б дуже
почесним у майбутньому викладати в
Києво-Могилянській академії.
А ось що говорить іще один
юний науковець, Ярина Михальонок,
студентка другого курсу факультету
гуманітарних наук (історія), голова
молодіжного осередку з теми дослід
ження боротьби Армії ОУН-УПА,
про свій внесок у розвиток ВНЗ:
- Влітку ми їздили по
Україні - збирали спогади людей про
ті роки. У чому цікавинка? - Вихо
дить як репортаж, суб’єктивне бачен
ня історичного факту. Нещодавно по
чала знайомитися з творчістю Чайковського. Особливо захопили, та й
думаю, надихнули, щоденникові за
писи його вражень від формування сі
чових стрільців на Стрийщині. їх ці
каво читати, та й сам історичний мо
мент присутній не менше! Словом, і
ми хочемо орієнтувати у своїх працях
на те, аби було менше шаблонності і
загально-відомого фактажу. Гадаю,
такі творчі аспекти сприйматимуть
краще, власне, вони ближче лежать до
серця...
Навчання навчанням, але
колись потрібно й відпочивати! Як,
скажімо, із цим справи у ВНЗ? А, як
відомо, найкращим відпочинком, як не
крути, залишається саме активний
відпочинок. Тому, для прикладу, Яна
Салахова, студентка магістерської
програми «Екологія» (2 курс), голова

самперед стосунки між людьми! Лю
дина щодня отримує новий досвід,
впроваджує нові ідеї. А Могилянка для
них повністю відкрита! Якщо в інших
ВНЗ потрібно витратити чимало часу,
аби пройти по бюрократичній спіралі,
доводячи, що твоя ідея є справді
потрібного, то у Могилянці в ідею
чимшвидше просто змушують вдих
нути життя!
- У нас тут, до речі, є своя лі
тературна студія, - додає Галина
Ткачук, студентка другого курсу фа
культету гуманітарних наук (спеці
альність філологія), авторка книги
«Біле благо», член Національної спіл
ки письменників України. - Зазвичай
ми збираємося двічі на місяць. Часто
буваємо і в Національній спілці пись
менників.
Перезнайомилися
вже
практично з усіма!.. І якщо нині орга
нізація більшою мірою вважається та
ким собі чернігівсько-київським об’єд
нанням, це для нас не створює якісь
межі. От, скажімо, нещодавно збира
лися на такий-собі творчий вечір на
Трухановому острові. Прийшло біль
ше півсотні людей зі спальниками, на
метами, ми до вас, кажуть... Ніхто й
не заперечував...
Відповідно і нам не варто за
перечувати. НаУКМА, можна сказати,
на те й НаУКМА. Тут кожен, і студент,
і викладач, почувається комфортно.
Ніхто й не намагається перетягуючи на
себе освітню «ковдру». Хочеш - нав
чайся! Ні - ніхто не заважає змінити
навчальний заклад. А загалом, кож
ному своє: тим паче, що ніколи не
можна сказати напевно, куди завтра
покерує вами ваш внутрішній геній...
Розмовляла
Валентина Олійник
На світлині:
могилянці відзначають
390-річчя академії
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Пам'ять
Щ об залишити слід, або
краще сказати, щоб бути зафіксованим
на тлі формування і лету мікроісторії
Києво-Могилянської Академії з 1994
року президент Академії та його
однодумці започаткували традицію
внесення побажань видатних наших

Публічна лекція
існування: розпорошуються знегоди,
забуваються образи, вдосконалюється
система, з’являється оновлене натх
нення - фундамент української науки і
культури. Політ до власної зорі, що
палає на горизонті - крайня ідея, яку
несе в собі культ Духу Академії. І тут
немов би з буденного полону випростовуються такі відверті і щиросильні,
які вже увічнені, слова відомої спі
вачки Ніни Матвієно: «Ступаю так
впевнено по території викупленої для
Свободи і Науки. Але ж це доля! Щоб
бути свідком сповіді всіх поколінь!».
«Державності не буває без духов
ності» - читаю у «Хвальній книзі»,
певно, в цих словах Миколи Кравця,
великого друга Могилянки, і таїться та
духовність, яку він відчував саме в

Gratias maximas ago!
сучасників на адресу КМА до
«Хвальної книги». Велетенська симво
лічна скарбниця, що вміщує всю сут
ність і ідею функціонування Академії.
На такі думки мене навіяли слова
залишені Юрієм Фещенком-Чайковським у книзі: «Відродження Києво-

Могилянської Академії - справжнє
чудо, а на майбутнє - надія на оно
влення української держави та народу!
Честь і поклін тим, що, поза всіма пе
решкодами, взяли та братимуть на
себе цей обов’язок». Правду кажуть,
що все написане рано чи пізно знайде
своїх читачів, закарбується у світово
му буревії історії і точно цього не оми
нути історичній спадщині, що після
себе так яскраво залишає Києво-Могилянська академія. А все починалося з
ініціативи та нестримного палкого
бажання розпочати і здійснити. По
справжньому оцінити сподвижницво
людей, які створили заново Академію,
народ України зможе пізніше...
Така вже історія. Могилянці
свого часу покладали немало надій на
на Президента України. І зрозуміло,
йому першому випала честь поставити
свій підпис у «Хвальній книзі». Так,
тодішньому Президенту України Лео
ніду Кравчуку: «Народження КиєвоМогилянської Академії, - написано
чорним по білому, - ознаменувало
нову добу в духовності народу». І втіха
на серці від цих влучних слів. І справді
той дух майбуття, який завжди ви
ростає на шанобливому ставленні до
історії, традиції, минувшини, а в Ака
демії все це присутнє, творить її Шлях,
що відкриває рідкісну і величну сто
рінку утвердження сучасної України.
За плечима 390 років тернистого

14

Могилянці. Маєстат, яким огорнута
Академія та справжня середина серцевина української науки, що ви
пускає у «дикий» світ достеменних
провідників національної культури та
відродження Держави. Ще відвер
тішими на пергаменті «Хвальної кни
ги» видались мені слова академіка
НАН України Миколи Жулинського:
«Віват, Академіє! Творення інтелек
туальної еліти для незалежної України
- благородний обов’язок КиєвоМогилянської Академії. Це перший у
незалежній Україні елітарний заклад.
Слава творцям Академії!» Невже після
таких слів не охарактеризуєш пароль
запуску механізму, який дає натхнення
для подвигу Брюховецькому та його
однодумців. По-перше, «Випростовують себе!» - «ефективнішого кредо
я не знаю!», - написала каліграфічним
почерком літературознавець Михайли
на Коцюбинська. Своєю відданістю,
спрагою, що тяжіє до традиції, послу
хом серця, що пульсує в ритмі духов
ного статку України, кожен, хто хоч на
йоту, крихту доторкнувся до творення
історії Академії оре її для все нових і
нових щорічних жнив».
«Щастя - це повернення до
дому», що саме цим хотів сказати
видатний Гриць Гладій, зрозуміло.
«Хвальна книга» - це цілісне
відображення росту Академії, її ма
ленький Літопис, де Могилянка орга
нічного перетворюється рік за роком у
носія елітарного духу, мудрого слова,
повчальної Alma Mater. «Книга» своєрідна світлина, в якій присутні всі
деталі, що формували настрій, вра
ження, почуття, емоції подорожнього
стежками Могилянки. Я спробувала
передати загальну картину, яка мені
постала від прочитаного, ту атмо
сферу, яка навічно затаїлася на папері.
Двері «Хвальної книги» від
чинені для гостей. Наша маленька го
стьова запрошує до увічнення декіль
кох слів у пам’ять Академії...
Михальонок Ярина,
студентка НаУКМА
На світлинах:
Ліна Костенко та Віталій Кличко
над Хвальною книгою НаУКМА

Юрія Іллєнка
«Місце пророка вакантне

(проблеми української
культури, зокрема кіно)»

Із циклу щорічних лекцій імені
мистецтвознавця Аркадії ОленськоїПетрииіин.
1 листопада, вівторок. Початок о 17.00
Вітальне слово головного редактора
журналу «Кіно-театр» Лариси Брюховецької.
«Публічні лекції в Моги
лянці»— події, значний інтерес до
яких виявляють не лише студенти і
професори НаУКМА, а й широка гро
мадськість Києва. До відродження
традиції публічних інтелектуальних
диспутів та дискусій Києво-Моги
лянської академії свого часу долучи
лися відомі вчені й політичні діячі Ук
раїни та світу, серед яких найбільший
резонанс мали виступи Івана Дзюби
«Україна перед сфінксом майбут
нього», філософів Сергія Аверинцева»
«Святе передання Старого заповіту»
та Сергія Кримського «Принципи
духовності XXI століття», письмен
ника Павла Загребельного «Україн
ський шлях», літературознавця Михайлини Коцюбинської «Вітер з Ук
раїни і наші екзистенційні зусилля».
Іллєнко Юрій Герасимович —
визнаний не лише в Україні майстер
кіно: видатний український кіноопе
ратор («Тіні забутих предків», кіно
режисер («Криниця для спраглих»,
«Вечір напередодні Івана Купала»,
«Білий птах з чорною ознакою»), сце
нарист («Мріяти і жити», «Лісової піс
ні»), Його фільми «Тіні забутих пред
ків», «Криниця для спраглих», «З
нудьги», «Вечір на Івана Купала»,
«Білий птах з чорною ознакою”,
«Наперекір усьому», «Мріяти і жити»,
«Лісова пісня. Мавка», «Легенда про
княгиню Ольгу», «Лебедине озеро.
Зона», «Аве Марія» — все це особлива
кіномова українського кінематографа.
Юрій Іллєнко створив неза
лежну кіностудію «Фест-Земля», на
якій зняв перший в Україні фільм не
на державні кошти. В основу фільму
було покладено зеківські оповідання
Сергія Параджанова «Лебедине озеро.
Зона». Написав свій кращий сценарій
про друге пришестя Христа «Агн»,
монографію «Парадигма кіно» — пер
ший в Україні підручник із кінорежисури. Зробив три персональні ви
ставки своїх живописних і графічних
творів, зняв проект «Молитва за геть
мана Мазепу», до якого йшов близько
третини свого життя.
Іллєнко Юрій Герасимович лауреат Національної премії імені Т.
Шевченка, народний артист України,
академік Академії мистецтв України,
професор кафедри кінорежисури і
кінодраматургії. Почесний доктор
Міжнародної кадрової академії.
Прес-центр НаУКМА

Автограф
Дмитрик Олена,
ФГН-2, культурологія
***
Часом правда настільки гірка,
Що смерть здається солодшою
За делікатне подальше життя.
Так
Рок-співак у розпачі
стискає горло мікрофона
На останньому акорді.
Так
Ставки вкриваються кригою,
Щоб всі таки навчилися
ходити по воді.
Так
Янголи стають бомжами,
Щоб не втрачати зв'язок
із людством.
І плачуть, коли бачать
П’яниць-жебраків,

***
Клен-філософ доводить товаришу
Теорію Рассела,
Спираючись при цьому
На Вітгенштейна.
Суперник йому заперечує,
Спираючись
На ріг будинку.
«Ти просто боїшся померти», Каже клен.
Кущі видають овації.
Сутеніє...
Світлана Богдан,
ФГН- 3, філологія
***
Погляну в вікно лишень Стуляє повіки фіранок.
Коли закінчиться ранок,

щоб від холоду не померти.
Ми вставляли квіти
прямо в очі смерти.
Наші радощі вибухнуть
нині смерком
І з небес осиплються феєрверком.

Галина Ткачук,
ФГН-2, філологія
***
На захід річки
ти чуєш:
ідуть істоти
на захід,
на захід річки
на воду,
яка жива
їх болі тоненькі стебла
і руки теплі
і запах ріки
у захід
істоти нов

У серця на кожне життя є ліміт...
що стоять у переходах
І теж собі косять під янголів
Але
Кожна пісня закінчується.
І, додушивши мікрофон,
Рок-співак витирає піт із чола.
Але
Крига скресає,
не навчивши людей нічому.
Але
Алло!
Алло!!
Боже, ти мене чуєш?
Вибач, мережа слабне
І, здається, нас хтось підслуховує.
Добре, кінець зв'язку.
Амінь.
***
Прийшов листоноша.
Приніс тобі поцілунок.
А ти не взяла бо ж відправник невідомий.
Стояла при брамі самотня,
овіяна сумом,
І думала - це не мені,
це якійсь незнайомій...
Сказилися липи своїм
ненародженим медом,
І в темряві серця був Бог,
як в свічаді Веласкеса...
Стояло повітря,
сльозами прип'яте до тебе,
І лиш листоноша благав:
«Розпишіться, будь ласка...»
Похорон другий
Ридає кран. Похнюпились чашки.
На похороні - навіть пачка чаю.
Як ви дізнались, згорблені й гіркі,
Що я любов свою вночі ховаю?
Вони стоять. Розсудливі й німі,
їх відповідь - хвилиною мовчання...
Я вимикаю світло - і в пітьмі
Клянуся, що сьогодні це - востаннє...
/....і лиш годинник істерично скаче:
«Тим паче, так, тим паче,
так, тим паче...»/
Ні, я не плачу, - промиваю рани.
Я просто перекинулась дощем.
Вмикаю світло і глузую з крана:
«Он витри носа - з нього щось тече»,
/...а серце б'ється, втомлене й гаряче:
«Тим паче що?
Що значило «тим паче«?!»

Тоді розпочнеться день.
Співає цвіркун аж так,
Щоб конче почув його
Місяць,
І лапками срібло місить
У краплі дощу світляк.
Щаслива?
Не в тому річ.
Вже всі потомилися речі.
Коли закінчиться вечір,
Тоді розпочнеться ніч.
* **
У серця на кожне життя є ліміт:
Чотири мільярди потужних ударів,
їх можна розкласти на цілих сто літ,
А можна за двадцять промчати
по раллі.
Віднайдеться відповідь зовсім проста,
Чотиримільярдний удар коли буде:
Побачать Христа ті, хто вірив в
Христа,
І Будду побачать, хто вірив у Будду.
** *
Це літо помре десь на березі Криму,
В холодному морі віднайде мир шуканий.
І люди почнуть обростати на зиму
Шарфами, шапками, кудлатими шубами.
І буде рятунок від бід наших звичних:
То мрії зі смаком черешні духмяної,
А також - сім цифр телефонних магічних,
Що викличуть в слухавці голос коханої.
Це літо помре, та нічого страшного:
В останній записці, накиданій поспіхом,
Тепло своїх променів, всіх до одного,
Воно заповість нашим душам і поглядам.
***
Помаранчеві сни, що збулися
В листопаді сніг випадав лапатий,
А по ньому прийшли
помаранчеві люди.
Подіставали гітари,
стали весело грати,
І зібрався народ на майдан звідусюди.
Ми кричали, і нас почули
за всіма стінами.
Добрі бабусі з дому носили нам їсти.
Ми ходили містом,
і це було наше місто
- Воно махало нам
з вікон скатертинами.
Ми танцювали,

і і язичками
як писачками
торкають
тишу основ
і воду нову,
яка жива
ріка у захід
від соку
різних ягід
від крові
від соку злаків
у ній розлиті
молока і масла
тонка істото!
Ріки твоєї
уже не видно
очима
ріка зайшла

Коїачий цар
(за М. При йм ачей ко)
птаха-хижачка
дика пава
наше ціпля схопила
та недовго їй зосталося гуляє котячий цар
гуляє котячий цар
по землі ходить,
по деревах ходить,
по вулиці проходить,
до нас заходить,
до мене говорить:
підійди!
дитина закричала
ми з нею в хаті самі
котячий цар головою поводе
лапою по вусах проводе
каже: дитина кричить підійди!
осінь тепер недовга
болотяний звір
надійшов із Юріївки
на траві сухій став,
лапи склав,
каже мені:
підійди!
скоріше би милий
повертався
вже вечір
лісом іде, стежкою йде,
по вулиці пройшов,
додому зайшов,
серед хати став,
руки склав,
сказав мені:
підійди!
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Про нас так думають...
Кожний п’ятий киянин вважає
нашу Академію
найпрестижнішим ВІГІ столиці.
І майже кожний
десятий думає, що Могилянці
1000 і більше років.
Заради справедливості треба
одразу зазначити, що НаУКМА за
престижністю - лише на другому міс
ці. Поки що на другому. Перше впев
нено посідає університет ім. Шевчен
ка: 54% респондентів назвали саме
його найпрестижнішим столичним
ВНЗ. У нашої Академії друге місце і
19%. Почесне третє поділили між
собою КПІ (10%) і Наргосп (9%, що з
урахуванням похибки (2%) прак
тично дорівнює результату КПІ). Інші
результати: Університет культури і
НАУ - по 3%, МАУП - 2%, КРОК 1 %.
Такі результати отримала
група студентів 2-го курсу спеціаль
ності соціології, яка з власної іні
ціативи вирішила провести опиту
вання киян, присвячене ювілею рід
ного ВНЗ. Було опитано 612 киян,
старших чотирнадцяти років.
Респондентам
пропону
валося також назвати найстаріший ки
ївський ВНЗ. На жаль, ледь не тре
тина опитаних - 29% - не змогли зро
бити навіть припущення. Стільки ж
вважають найстарішим ВНЗ вре той
же Університет ім. Шевченка, 8% КПІ, ще 3% чомусь думають, що
найстаріший ВНЗ Києва - це інститут
ім. Богомольця. А на першому місці наша Могилянка: 31% опитаних киян
впевнено назвали її найстарішим ви
щим навчальним закладом столиці
України.
Щоправда, в багатьох опита
них із визначенням віку Могилянки
виникли проблеми. Майже 10% пере
конані, що нашій Академії - тисячу і
більше років. Ще 6% вважають, що
нашому ВНЗ близько десяти років. Та
все ж більшість опитаних була близь
кою до істини: 23% визначили вік Мо
гилянки у триста років, а 14% - у
чотириста років. Інші відповіді розпо
ділились таким чином: п’ятсот років 16%, двісті років - 15%, сто років 11 %, п’ятдесят років - 3%.
І лише близько 2% респон
дентів чесно зізналися, що не знають
скільки нам років. Найоригінальнішою відповіддю на це запитання була
впевнена заява сорокарічного добро
дія, який азартно намагався переко
нати нас, що Могилянка була засно
вана ще за часів Київської Русі.
Наостанок залишається до
дати, що автор цієї замітки також
опитував киян і може засвідчити пов
ну об’єктивність цього зондування
громадської думки. Ніхто з нас не
підігрував aima mater. Нам просто бу
ло цікаво.
Костянтин Нечипоренко,
студент НаУКМА
UKMA Library * Book

0496956

Анонс
Щойно у видавництві «Ве
селка» побачила світ нова книга Воло
димира Панченка, професора Націо
нального університету «Києво-Могилянська академія». Літературознавче
дослідження має назву «Народу гі
лочка тернова». Ці слова - відлуння
поетичного Слово-Логосу Ліни Кос
тенко.
Я вранці голос горлиці люблю!
Я скучила за дивнизи зойком слова.
Мого народу гілочка тернова.
Гарячий лоб до шибки притулю.

блікаціями в літературознавчих жур
налах, у складі підручника «Україн
ська література 11 клас» (під ред.
Раїси Мовчан), у збірці «Поезія Ліни
Костенко в часах перехідних і вічних»
(Видавничий дім «Києво-Могилянська академія»).
Час відібрав із величезного
доробку Володимира Панченка най
суттєвіше, найвагоміше... А літерату
рознавчий талант зумів об’єднати
фрагменти за аксіологічним критерієм
в одну надструктуру - книжку «Наро

«Народу гілочка тернова»
від Володимира Панченка
Сама текстуальна структура
книжки - це будинок із багатьма
будовами і надбудовами, в яких спроба нового прочитання творчості
Ліни Костенко. Подібних праць в
Україні сьогодні дуже мало. У ме
тушливій буфонаді постмодерної
літератури дедалі рідше виходять
наукові праці класичного ґатунку, які
мають серйозне історичне та куль
турно-філософське підгрунтя. Праця
Володимира Панченка - це не по
вторення вже сказаного, а криста
лізація тих філософських проекцій у
творчості Поетеси, які дотепер так і не
було виокремлено, на яких так і не
було наголошено. Творчість Ліни Кос
тенко у книжці вписано у площину
квінтесенції шістдесятництва із його
аристократизмом духу, комізмом. Во
лодимир Панченко «оголює» Слово
поетеси, розкриваючи за простотою і
поетичною легкістю філософські
глибини, які народилися «крізь тугу
дисонансів». За словами Володимира
Панченка, такі «дисонанси й катаклізми спонукають Ліну Костенко до
творчості значно частіше, ніж гармо
нія й мажор. Але зосередженість пое
теси на дисонансах не є чимось само
достатнім. За нею відчувається гостре
жадання розумнішого й щасливого
людського життя. Прагнення ладу,
краси, затишку, свободи».
«Ліна Костенко не любить
зайвого пафосу. Перебування на Олім
пі» передбачає розмову з кимось Біль
шим... На думку автора книги, це і
певна самотність на рівні фізичних
матерій, і в той же час - це постійний
діалог із Богом. Ця книжка повністю
рефлектує з цією життєвою наста
новою Поетеси. Володимир Панченко
зауважує в книжці, що «мовчання бу
ває красномовнішим за слова. Присут
ність Ліни Костенко відчувається в ду
ховній атмосфері українського сус
пільства всупереч усьому».
«Народу гілочка тернова» книжка цілком класична: тут немає
постмодерної імітації літературознав
чого вибуху. Натомість перед нами
глибина, океанічна безодня Слова.
Книжка - не оголений нерв,
а сильна течія, яка зносить весь мул із
творчого виміру Поетеси, розстав
ляючи крапки і над шістдесятництвом,
і над самою поезією. Розділи цієї
книжки вже виходили окремими пу

ду гілочка тернова». Це видання частина величезної серії книг про ук
раїнську літературу, яку планує ви
давництво «Веселка» в майбутньо
му... Але ця праця не загубиться з-по
серед інших. Вона самодостатня і фі
лігранна. Володимир Панченко зумів
витворити міцну основу.
Проте дослідження про Ліну
Костенко на цьому не завершено. На
нас ще чекають нові відкриття і нове
прочитання Слова Ліни Костенко у
проекції на XXI століття. Проте
Володимир Панченко вже цією пра
цею довів, що, по-перше, справжня,
самобутня українська література є. А,
по-друге, вона є складовою літе
ратури світової, європейської. Це лі
тературознавче дослідження знайде
свого читача як серед допитливих
школярів та студентів, так і серед усіх
шанувальників справжньої україн
ської літератури у світлі європейських
літературознавчих інтерпретацій.

Дмитро Дроздовський,
студент Національного університету
«Києво-Могилянська академія»

