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STRESZCZENIE. W artykule dokonano analizy polsko-ukraińskich relacji końca XX początku 
XXI wieku w  badaniach Instytutu Sztuki, Folklorystyki i Etnologii im. M. Rylskiego Narodowej 
Akademii Nauk Ukrainy. Przeanalizowano rozwój współczesnej polonistyki na Ukrainie. Szcze
gólną uwagę poświęcono recepcji polskiej kultury na Ukrainie oraz ukraińskiej w Polsce.

POLISH STUDIES IN UKRAINE AND UKRAINIAN STUDIES IN POLAND: 
THE DIALOGUE OF CULTURES

LARYSA VAKHNINA
M. Rylsky Institute of Art, Folklore and Ethnology National Academy of Sciences of Ukraine,

Kyiv -  Ukraine
ABSTRACT. The article deals with the Ukrainian-Polish scientific relations o f the late 20th century 
-  the beginning o f the 2 U* century in the scientific achievements o f  the M. Rylsky Institute o f  Art 
Studies, Folklore and Ethnology o f the National Academy o f  Sciences o f  Ukraine. The deep 
analysis o f the modern folklore and art studies in Polish studies has been conducted. Significant 
attention has been paid to the reception o f the Polish culture in Ukraine and the Ukrainian culture 
in Poland.

Проблеми украшсько-польських культурних взаемин ввддавна розгляда- 
ються представниками ргзних гуманютичних наук в слов'янських та 
европейських контекстах з поеднанням \ i i ж д ис ци пл i нар н их гпдход1в, 

Полошстичш та украшштичм досл1дження стали в наш час одшею з найакту- 
алыиших проблем не ильки для сучасног славютики в Украпи. Украшсько- 
-польське мгжнародне сшвробтшцтво в гумаштарнш сфер! залишаеться важ- 
ливою складовою наукового та культурного життя в Украпи.

Кате гор i я мг/ккультурно! взаемоди в останш роки привертае особливу 
увагу дослвдншав рпних наук, особливо шторишв, етнолопв, фольклористтв 
та л1тсратх рознавщв, як i дедал i част и rie звертаються до вивчення локальних
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явшц культури, зокрема на микрепональних р1внях. Так, дослщники поль- 
cbkoï кулыури особливу увагу звертають на явища, ям в)дбуваються на поль- 
сько-украшському, польсько-бшоруському чи польсько-шмецькому та поль- 
сько-чеському теренах.

Традици украшсько-польських студш пов’язаш з цшим рядом сшльних 
1сторичних та кулыурних традицш, ям  завжди поеднували тц два народи. 
В украшсько-польських взаеминах у галуз1 культури важливу роль вщдгравали 
саме народш традицп, ко Tpi як у минулому, так i в наш час привертали увагу 
ввдомих вчених р1зних краш (О. Кольберг, О. Брюкнер, К. Мошинський, 
Г. Капелусь, G. Бартм1нський, С. Грица, Р. Кирчт та ш.). Завдяки 1хнш зби- 
рацькш д1яльносп заф1ксована величезна мльмсть фольклорних та етногра- 
ф1чних матер1ал1в, серед них чимало давшх тексттв.

Безщнною для полошстичних досл1джень та вивчення сучасного поль- 
сько-украшського д1алогу культур е арх1вна спадщина Польського Народо- 
знавчого Товариства у Вроцлав1, бшя джерел якого стояли поряд з польськи- 
ми украшсьм культурш д1яч1, письменники та науковщ, зокрема I. Франко ще 
1895 року. Ц1кав1 матер1али можна знайти i в ушкальнш рукописнш колекцп 
Етнограф1чно1 KOMiciï ВУАН, що збер1гаеться сьогодш в наукових арх1вних 
фондах рукопис1в та фонозашклв 1нституту мистецгвознавства, фольклористи
ки та етнологп iMem М. Рильського БАН Укра'1ни. 1нтерес становлять джерела 
вивчення етнолопчного та демограф1чного характеру полямв УкраУни, зокре
ма тогочасного Мархлевського району на Житомирщиш, що став у 20-30-Ti 
роки XX стол1ття пол!гоном для щлого ряду експерименпв у галх’З) нащо- 
нальшл пол1тики, ям  завершилася траг1чно для самого польського населения 
-  масовими репрешями та депортацшми в 1936 р. до Казахстану. Важливе зна
чения на той час вщгравала наукова та збирацька д1яльшсть Кабшету нащо- 
нальних меншин, який було створено 1929 р. при Етнограф1чнш KoMiciï Все- 
украшсько! академЙ наук. Основною метою його даяльносп було комплексне 
досл1дження етшчних труп Украши, збирання як серед сшьського, так i серед 
мюького населения юторичних, демограф1чних, етнограф1чних та фольклор- 
них матер1ал1в. Роботою польського та чеського вщдшв керував проф. G. Рих- 
лш. У видавничих планах на 1931-1932 рр. стояло три позицп праць ттльки 
G. Рихл1ка: Укртнсъю мотивы у  полъсъкш лгтературт, Поляки в Укратг та Чехи 
в Укратг. Еотувалися до друку Збгрник польськог секцп Кабтету i монограф1я 
Полъсъкш Мархлевсъкий район. Планувалося також видання стнографгшо! 
карта Украши та cepiï енциклопедичного характеру Народи УРСР, окремий 
том у ямй присвячено полякам Укра1ни. На жаль, через perrpeciï 30-х ромв 
XX ст. щ проекта не було реал1зовано. Рихлж був репресований, як i чимало 
представнимв тогочасно! 1нтел1генцп. Фольклор полямв Укра1ни збершся 
в записах таких вщомих украУнських дослщнимв-фольклористтв, як Г. Танцю- 
ра, К. Квггка, М. Гайдай та ш. Так само менш вщомою залишаеться розвдаа 
К. КвИки й О. Курило 3 польського фольклору на Укратг (1933 р.).
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HayKOBi контакта власне \пж 1нстатутом мистецгвознавства, фолькло
ристики та етнологы iisiem М. Рильського НАН Укршни (1МФЕ НАНУ) та нау- 
ковими народознавчими центрами Полыщ набули систематичного характеру 
з Kimm 50-х роив XX ст., зокрема з Польським Народознавчим Товариством, 
1нстшутом ЛПературних Досл1джень Польсько) Академн Наук, 1нстшутом 
Мистецтв Польсьюы Академы Наук. Цю ствпрацю започаткували з украш- 
ського боку -  тогочасний директор 1нстатуту поет-академж М. Рильський, 
а продовжили професори К. Гуслистий, М. Горддйчук, В. Юзвенко, Р. Пилип
чук, О. Федорук, з польського -  професори Ю. Кшижановський, Ю. Гаек, Г. Ка- 
пелусь, Ю. Буршта, М. Гладиш, В. Папроцька, 3. Соколевич. Щ традицн трива- 
ють i сьогодш завдяки контактам з Польським Народознавчим Товариством, 
яке подарувало б1блютещ 1нстшуту багатотомне видання спадацини Оскара 
Кольберга, та 1нститутом Оскара Кольберга в Познай, який передав безщ нт 
видання нових томш спадщини видатного польського фольклориста до б)блю- 
теки 1МФЕ НАН Украши. Польсько-украшський ддалог ввдбувся на м1жнарод- 
нш науковш конференцы з порубшжя, оргашзованод Польським Народознав
чим Товариством у м. Замость (2008), де 1МФЕ НАН Укршни став створгаш- 
затором цього поважного заходу.

Достижения польськод тематики, украшсько-польських культурних взае- 
мин було оргашчним для 1МФЕ НАНУ протяго м багатьох роив, можна зга- 
дата щлий ряд таких досл1Дник1в, як Р. Пилипчук, О. Федорук, В. Юзвенко, 
М. Загайкевич, С. Грица, В. Авксентьева, В. Борисенко, Т. Руда, Л. Вахнша, 
А. Калениченко, Б. Сюта, О. Порщька, Л. Пономар та ш. Зокрема залиша- 
еться 1нстилут i в1домим оргашзатором (|»естивалт та конференцш, присвяче- 
них К. Шимановському в KipoBorpaai та Киевг Привернули увагу читал i в 
книжки, пов'язаш з р1зними i менам и та явшцами у польськш культур! та ïï 
промоцй в Украш, особливо постай видатного кшорежисера А. Вайди та його 
фтьм1в'. Нам пощастало, завдяки сприянню М. Бокшчатн з 1нстатуту Л1те- 
ратурних Досл1джень ПАН, мата честь стлкування з щею знаковою для обох 
краш постаттю на вщкритп виставки сценографы' його фшьмш у Музе! Л1те- 
ратури у Bapmaßi, а згодом у Киев i на презентацп фшьму Катинь. Символ1ч- 
но, що минулор1чний кинофестиваль „Молодють” розпочався показом його 
нового фшьму Валенса. Людина нади.

Слад видшити також досл1дження в галуз1 укршнсько-польського музич- 
ного пограниччя украшських мистецгвознавщв (Б. Сюта, Принципы органгза- 
цп художнъог цтсностi у  meopuocmi украшських i полъсъких KOMno3umopie 
1970-х -  1990-х роюе. -  К., 2007), а також окрем1 видання з литературного 
пограниччя {Слое 'янсъка поез!я X IX -  початку X X  столття. -  К., 2008, упор.: 
Н. Лисенко-Сржишвська, Т. Руда, I. Карева, наук. ред. Л. Вахнша) тощо. 1

1 А. В а й д а, Поеертаючисъ до пройденого (перекладач та упорядник, В.А. Авксен
тьева). Льв1в 2000: А. В а й д а. Юно i решта ceimy. aemo6iozpa(j)iH (перекп. з пол. i авт. 
прими. В.А. Авксентьева), Кшв 2004.
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Водночас здшснюеться дослгтження сучасних трансформащй етаокуль- 
турних процсств у Полыщ та в Украли, зокрема моделей иснтичноем украш- 
щв у Польщ1. По щй проблем! видано в останш роки декшька колективних 
монографий, остання з них -  Сучасна фольклористика европейських крат 
-  К., 2013. Захшцено в останш роки кандидатськ1 диссртацй з проблематики 
украшсьюн культури на пограничч1: В. Головатюк, Шсенна культура украт- 
ijie Шдляшшя : жаири i форми побутування та Л. Халюк, Фольклор укратцгв- 
-переселетрв з акцп BICJ1A : топограф/я, сучаст трансформацп. Зараз у дру
га монографичне досл1дження Л. Халюк.

У рамках згадано! проблематики опубл1ковано таи  робота: ТИд одним 
небом. Фольклор етносгв Украти (зб1рник наукових праць, упор.: Л. Бахтина, 
Л. Мушкетик, В. Юзвенко, 1996); Шсенна культура польсъког diacnopu Украг- 
ни (вступна стаття, упорядкування, примггки -  Л. Вахшна, 2002); Полъсът на
родиi казки (Polskie bajki ludowe) (упор., передмова та переклад з польськ. 
Л. Вахшно!. 2004); Енциклопедичний словник Художня культура захгдних та 
теденних слов 'ян (гол. ред. -  Г. Скрипник, колектив автор1в, 2006); Укратсъко- 
-польсьт кулътурт взаемини (вил. 2, гол. ред. -  Г. Скрипник, 2008); Народна 
meopuicmb та етнограф1я. Полъсъка етналог/я (1/2007, гол. ред. -  Г. Скрипник); 
Cmydiï мистецтвознавчг. Польський спецвипуск (3/2008, гол. ред. -  Г. Скрип
ник, координатор проекту -  Л. Вахшна). У 2004 р. в 1нституп ввдбулася пре- 
зентащя книжки Кримсът сонети Адама Мщкевича доктора Кшиштофга Чай- 
ковського, голови Товариства iMem А. М1цкевича в Ченстохов1 (Генерального 
консула РП в 1ркутську). Презентаци полошстичних видань 1нституту вадбу- 
лися за участю Посольства Польщ1 в Киев1 (грудень 2008 р.) i Посольства 
Украши у Варшав1 (червень 2009 р. ).

Знаковою постаттю в музичнш ф)ольклористша 1МФЕ е член-кореспон- 
дент НАМУ, проф)есор С. Грица, цший ряд праць яко! присвячено дослщжен- 
ню украшсько-польського пограниччя2. Ще в 60-ii роки С. Грица почала 
сшвпрацювати з в1домими польськими етнологами, фюлышористами та музи- 
кознавцями, такими як Ю. Гаек, А. Чекановська, Л. Белявський та ш. ÏÏ 1м’я 
широко в1доме та шановане в польських наукових колах, а пращ знайшли 
високу ощнку в польсьюй гумашстищ.

Зав1дувач в1ддшу театрознавства та етнокультурологй' 1МФЕ, член-корес- 
пондент Нащональног Академй Мистецгв Укра/ни профгесор, доктор мистец- 
твознавства 1гор Юдкш в останш роки опубл1кував ряд щкавих розвщок, при- 
свячених Л. Стаф)ф)у та Ц.-К. Норвщу3.

2 С. Г р и ц а, Музичний фольклор з Пол/сся у  записал Ф. Колесси та К. Мошинського, 
Кшв 1995.

3 1. Ю д к i н, Льв/вський ceim Леопольда Стаффа або про nipuKy noziKu, [в:] „Украш- 
сько-польськ1 культурн1 взаемини”, Ки!в 2008, вип. 2, с. 49-69; Фоносемантика неороман
тического идиолекта Леопольда Стаффа, [в:] Мир романтизма, т. 12 (36), Тверь 2007, 
с. 187-198; Хартвсьт eipuii Леопольда Стаффа або катастрофа як перетворення.
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Театрознавець, колишнш ствробггник 1МФЕ (сьогодш -  зав i дувач ввддшу 
науково-творчих дослщжень, шформацп та анал1зу 1нстшуту проблем сучас- 
ного мистецгва), професор, доктор мистецгвознавства Ганна Веселовська тор- 
каеться проблем театрального пограниччя. У монографй Театрсшьт пере- 
хрестя 1900-1910-х рр. Кшвсъкий театральный модертзм (2006) дослщниця 
висвгглила театральне ж и ля Киева початку XX ст., здшснила спробу охопити 
модершстичний перюд розвитку украшського театру й не оминула своею ува- 
гою дгяльнють польських драматурпв та актор i в, зокрема С. Виспянського,
С. Пшибишевського. Пишучи про розвиток кшвського театрального модер
низму, Веселовська зазначила, що на украшський театр значний вплив мали 
естетичш засади („мистецгво для мистецгва”) та творчий доробок С. Пшиби
шевського. Дослщниця наголосила на тому, що у 1900-1910 рр. у Киев) на сце
нах театр1в Соловцов та школи М. Садовського з великим усшхом йшли виста- 
ви Ю. Словацького, С. Пшибишевського, С. Жулавського, Г. Запольсько!, 
Л. Риделя, С. Виспянського, яю вражали кшвську публ1ку своею вщвертютю 
й модершстичшстю зображення. Зокрема було вперше шсценовано /х четверо 
Г. Запольсько! (окр1м п’ес Дгвочш! вечзр, Агасфер, Мораль/петь пат ДулъсъкоЧ) та 
Зачароване коло, 3 доброго серця Л. Риделя, Гра, Ерос та Психея, Миртовый 
einoK  Жулавського, Мазепу Ю. Словацького. На сцеш Львтського театру, 
KepißHHKOM якого був Т. Павлжовський, було поставлено Bei драматична твори 
С. Пшибишевського (Задля щастя, Золоте руно,Гостг,Мати, Стг). Ставилися 
щ п'еси i в Херсонському leaipi у рсжисур1 В. Мейерхольда. Учена тдкреслила, 
що украшська театральна критика доешь упереджено поставилася до творчо- 
CTi С. Пшибишевського. Веселовська згадала i про Молодий театр Л. Курбаса, 
який шецешзував Полю С. Жулавського. Пщкреслила й те, що Л. Курбас був 
знайомий з режисером Нового Польського Театру Ю. Остервою, який справив 
ПОМ1ТНИЙ вплив на украшського режисера. Нагадала Веселовська i про вщо- 
мих польських актор i в та рсжисе])1в, що грали на укршнсьюй сцеш: Е. Камш- 
ську, К. Кам1нського, Ю. Остерву, С. Висоцьку, А. Семашко, I. Сольську.

До в1домих в Украпл польських дос п,1НИК1г, сучасних проблем посткому- 
шзму належить проф. Мирослава Дрозд-П’ясецька -  керншик Центру Етнологп 
1нстипуту Археологй та Етнологй Польсько! Академй Наук. Завдяки ïï д1яль- 
Hocri був реал1зований проект видання спецвипуску журналу „Народна твор- 
ч)сгь та етнолопя”, присвячений польськ1Й етнологй (1/2007)4.

Украхнсько-польська проблематика та питания науково! сшвпращ вчених 
i кулыурних ддяч1в двох кра!н була ттцйована директором 1нстшуту мистецгво
знавства, фольклористики та етнолоп! iM. М.Т. Рильського НАН Укра!ни ака-

[в:] „Слово i час” 2009, № 1, с. 50-60; 1д\омаптзащя образных внслов1в у  драмах Ципр^яна 
Hopeida, [в:] „Слов’янський cbit”, Кш'в 2008, вип. 6, с. 130-146; АНфолог1чт джерела етч- 
hoï onoeidi в драматичных поемах Ц. Hopeida i С. Руданського, [в:] „Слов’янсью обрй” 
2010, вип. 3, с. 84-95.

4 Див.: Польська етнолог1я на меж! тисячолтъ, [в:],Народна творчють та етнолопя” 
2007, № 1.
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дсм i ком Нацюналыкл Академп Наук У к р aï ни Ганною Скрипник, яка постшно 
звертаеться до щеУ проблематики як кер1вник украшсько-польських наукових 
проект! в. Як президент М1жнародно1 асощацп украппсттв у 2005-2013 рр., 
академ i к Г.Скрипник сприяе розвитку украппстики в Польщ1, зокрема за ïï шд- 
тримки було створено заклад украппстики Варм1нсько-Мазурського ушверси
тету (Ольштин), який очолила доктор Ярослава Конева. Було шдписанно уго
ду про нам1ри по сшвробтшцтву м1ж 1МФЕ НАН Украши та Варм1нсько- 
-Мазурським ушверситетом, започатковано виконання спшьного проекту 
з дослщження украшщв регюну. На жаль, в останшй час украппстика згада- 
hoï установи втратила cboï позицн, незважаючи, що в цьому репош украш- 
ська громада одна з найчислешших у Полыцг

Протягом останшх роив на м1жнародних наукових конференщях 1н- 
ституту мистецтвознавства, фольклористики та етнологп шеш М. Рильського 
НАН Украши та вчених радах виступили цший ряд вщомих представншав 
заруб1жно1 украппстики та досладншав польсько-украшських взаемин з Поль- 
щ1. Послйними доповщачами стали представники Кафедри украппстики Вар- 
шавського ушверситету: гноземний член Нафонально! Академй Наук Украши, 
багатор1чний кер1вник та оргашзатор кафедри, професор, доктор габишова- 
ний Стефан Козак, книжки якого широко в1дом1 в У крапп, доктор габшпова- 
ний Василь Назарук, в1домий досл1дник та перекладач Б.1. Антонича, ниш 
професор Украшського вшьного ушверситету в Мюнхеш, професор, доктор 
габ1л1тований Валентина Соболь, автор ушкальних видань з давньоукрашсько! 
л1тератури та польсько-укрш'нських кулыурних взаемин в1д найдавшших ча- 
С1В, невтомш пошуки яко! в архшах Польщ1 та Францй принесли нов1 руко- 
писш знах1дки про украшських Д|дч1в, минулого -  Пилила Орлика, Данила Туп- 
тала. 3 коротким впитом вфвфала 1нституту кер1вник Кафедри украппстики 
Варшавського Ушверситету -  професор, доктор габЫтований фена Митник.

Краювська украйпсгика займае пом1тне м1сце на маш Польщ1. В Ягел- 
лонському yniiîepcmen в Краков1 створено дв1 кафедри -  украшсько! (|плоло- 
riï i украшознавства, у Micri дпоть укрш'нська фундащя, украшський д1м та 
ресторан з укршнськими стравами. Старовинний Крашв, розташований на 
перехресп культур, завжди був приязним до Украши та украшщв. Сьогодш 
це шдтверджують, зокрема, прац1вники Ягеллонки. Так, наприклад, доцент- 
-емерит Вожена 31нкевич-Томанек готуе спшьно з 1нститутом мовознавства 
iM. О. Потебтп Нащонально! Академй Наук Украши новий укршнсько-поль- 
ський та польсько-украшський словник. Сгавпрацю шдгримують i шли нау- 
ковщ цього ушверситету. У радюпередач! на канал1 украшського радю „Куль
тура” академш Г. Скрипник висвгглила р1зш аспекти даяльносш украппсттв 
Кракова, уникального мюта, пов’язаного з творчютю Василя Стефаника, Бог
дана Лепкого, Свгена Маланюка та багатьох шших.

Не можна не згадати i шотижнев! програми на цьому ж сфф1 письменни- 
ка та перекладача Сташслава Шевченка з багатьма украУнськими полошстами 
та украппстами Польщ1, вщомими культурними даячами. Тема культурного
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д1алогу двох наро;ив постйшо обговорюеться багатьма д1ячами культури обох 
краш в його програш .Дорогою назустр1ч”, де неодноразово виступала й ав
тор статп.

Серед активних оргашзатор1в та популяризатор1в украшсько! культури 
в Познаш сл1д згадати науковщв Ушверситету iM. Адама Мшкевича (УAM). 
Зокрема, професора, доктора габштованого Галину Корбич, дослщника укра- 
шсько-польського лпературного пограниччя, викладача украшсько! мови та п- 
тератури, яка виступила на науковому ccNimapi 1нституту мистецтвознавства, 
фольклористики та етнологй iMetri М. Рильського НАН Украши (2012). Ïï нау- 
KOBi пращ широко в1дом1 в У Kpami: будучи головою оргкомитету мпкнародно! 
конференцй' „Украшська лггература у кол1 питань науково! компаратистики” 
(Познань, 14-15 травня 2013 р.), Г. Корбич проявила себе вщмшним оргашза- 
тором наукових зустр1чей, що не могло не викликати бажання ycix учасниюв 
-  проводили цю конференцЬо регулярно. В1д 2008 року щороку вщбуваеться 
фестиваль „Украшська весна у Познаш” -  найбшын репрезентащ йш й у Поль- 
гщ зах1д, присвячений украшськш культур!. Його оргашзатором е Почесне 
Консульство Украши у Познаш, яке очолюе Вггольд Горовський. Активну 
участь у проведенш фестивалю постшно беруть студенти-укрandern УАМ, 
а також викладач1 цього ушверситету А. Хранюк, Б. Бакула, М. Фпура, Г. Кор
бич, Р. Кушдура, Ю. Кушдура та iHmi.

Украшська тематика в галуз1 етнологй та польсько-украшських етноло- 
Нчних взаемин е в кол1 наукових защкавлень професора УАМ, доктора габш 
тованого Збшнева Ясевича, цший ряд книжок якого присвячено пошукам 
малов1домих арх1вних джерел. Його публжацп в журнал! „Народна творчють 
та етнолоНя” i шоршнику „Слов'янський свгг” е актуальними для розвитку 
у кр аУшстик и i в Полыщ, i в У Kpami. На вченш рада 1нституту мистецтвознав
ства [...] було апробовано проект познаньського вченого, присвячений куль- 
турним взаеминам обох краш на приклад! вщомих постатей етнолопчно! 
науки.

Особливе м!сце в сучасному украшсько-польському та польсько-укра!н- 
ському д!алоз! належить постатт проф. доктора габ. Богуслава Бакули, почесно- 
му доктору Кшвського слав!стичного ушверситету, книжки якого неоднора
зово видавалися в У Kpami. Зокрема, широкою популяршетю користуеться 
упорядкована ним спещально для украшських студенттв-полошсттв тритомна 
Antologia literatury polskiej 1891-2001. Od Młodej Polski do postmodernizmu (Кгав 
2004-2005). Його спецкурси з сучасно! п о л ьсько ё  л1тератури завжди е подюто 
не ттльки для студенттв, а й для культурного житгя Киева. Адже на його лекцй 
приходило чимало науковщв, письменниктв, ycix, хто небайдужий до поль- 
ського слова, яке в творч1Й im ep n p eT au iï Б. Бакули сприяло прагненням укра- 
ÏHCbKoro народу до кращого розумшня ceoeï щентичностт та свого мюця в су- 
часшй Сврош. Невипадково украшський академш I. Дзюба присвятив йому 
статпо в Енциклопедй сучасшл Украши. /йяльшеть польських вчених сприяе
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розвитку сучасного мшкультх р но го д1алогу обох краш, новому баченню пер
спектив Hanioï cnmnpani в европейському kohtckcti.

Пер1одичне видання Укратсъко-полъсъю кулътурт взаемини , до авторш 
якого належать Г. Корбич, G. Ковальчик, В. Назарук, Б. Бакула, а також 
досл1дники польсько-украшського поруб1жжя декан юторико-фшолопчного 
факультету Академи iM. Яна Длугоша (Ченстохова) проф. Агнешка Чайков- 
ська та сшвробггник згаданого вишу доктор Кшиштоф Чайковський (донедав- 
на -  Генеральний консул РП в 1ркутську), стало вщображенням галдно! сгав- 
пращ польських та украшських науковщв.

Д1яльшсть польських вчених сприяе розвитку сучасного м1жкультурного 
д1алогу обох краш, новому баченню перспектив налип сгавпращ в европей
ському контекст! Новим словом в досл1дженн1 польсько-украшського куль
турного пограниччя стало упорядковане ними нове видання Rysunki. J.I. Kra
szewski (Варшава 2012), де вперше представлено рукописний альбом ведомого 
польського письменника з його подорожей Украшою, який зберпаеться в apxiBi 
1нституту л1тератури iMeHi Т.Г. Шевченка НАН Украши.

Сл1д сказали, що м1жнародна наукова конференщя „Сучасш художньо- 
-мистецый та етнокультурш процеси пол1етшчного середовшца У краши” (до 
90-р1чя 1МФЕ iM. М. Рильського, Кшв 7-10 грудня 2011 р.) об'еднала навколо 
1нституту провщних украийсттв вщ Сходу до Заходу. На пленарному зааданш 
з щкавими науковими догашдями виступили шдом1 вчен1 Полыщ, Pociï, 
Угорщини, Словени, Литви, Bmopyci. На круглому cierni „Етно культурен транс- 
формаци та м1жкультурш взаемини в умовах пограниччя” було заслухано до- 
повщь згадано! вище А. Чайковсько! (Полыца) „Ейд крес1в до пограниччя. 
Польська лггература XIX та XX ст. на шляхах полшультурностт”. Слад згадати 
i мшиародну наукову конференцЬо ..Мттсулы урний ддалог слов'янських спшь- 
нот Центрально!' та СхщноУ Свропи" (Кшв, 22-23 травня 2012 р.), яка також 
вщбулася гад епдою МтжнародноУ Асощаци Украшклтв, Украшського Комь 
тету Славюттв та Украшського Ком нету доелвдження слов'янських культур 
(президент -  академш Г. Скрипник). Hi заходи гадтвердили, що поетшна до- 
сл1Д1шцька праця в контекстт украшсько-польських студш стае вагомою скла- 
довою м1жнародного nianory в галуз1 культури, в тому числ1 вона сприяе 
i науковим проектам украшських дослщншйв по вивченню укршнщв близь- 
кого заруб1жжя.

Значущими для сучасних украшсько-польських культурних та лггератур- 
них взаемин е пращ, присвячеш динамщ розвитку наших культур В1д XIX ст. 
до сучасностт. Актуальним залишаеться намагання дати вщповщ на цшу низ
ку питань, KOTpi хвилюють як штелектуальш середовшца, так i широке коло 
читач!в. 1дентичшсть украшсьюл та польсьюп культур, роль нащональних чин- 5

5 Див., наприклад, Укратсъко-полъсъю кулътурт взаемини, Г. Скрипник (ред.), вип. 2, 
1МФЕ iM. М. Рильського НАНУ, Кшв 2008, 294 с.
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нишв у дсржавотвореннi. взаемне бачення та розумшня проблем сшльно! 
icTopiï та культури, але найважливше -  якою буде м1сце та роль обох держав 
у загальноевропейському простор^ в поспйних протир1ччях хлж Сходом та 
Заходом. Ц| проблеми залишаються й нин1 у кол i наукових iHrepeciß i укра- 
шських, i польських досл1дник1в. Своею науковою та оргаюзащйною гияль- 
шстю вони помггно сприяють европейському баченню Украши в св n i


