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Багатонаціональність
є великим скарбом
Фрагмент інтерв’ю з головою польського
культурно-освітнього товариства «Відроджен-
ня»,  деканом польсько-українського відділен-
ня Бердянського університету менеджменту і
бізнесу, доцентом Лєхом Сухомлиновим, яке
провела Гелена Красовська, доктор гуманітар-
них наук (Інститут славістики Польської ака-
демії наук, Варшава).

Гелена Красовська: За-
вершуючи свою монографію
про поляків на сході Украї-
ни, у якій представлені ма-
теріали, що базуються пере-
довсім на дослідженнях
польського середовища
Бердянська, можу стверд-
жувати, що польське куль-
турно-освітнє товариство
«Відродження» чи не найпо-
тужніша національна орга-
нізація у регіоні. Скажіть, з
перспективи майже двадця-
ти років національно-про-
світницької діяльності, як Ви
оцінюєте польську спільно-
ту міста?

Лєх Сухомлинов: Поль-
ське товариство «Відрод-
ження» є лишень складо-
вою, проте завдяки своїм до-
сягненням, невід’ємною
складовою багатонаціо-
нальної палітри Північного
Приазов’я й усієї Східної
України. Незважаючи на
офіційно незначну чи-
сельність поляків у регіоні,
є багато осіб, що мають
польські корені, але не ус-
відомлюють свого поход-
ження. Пострадянська лю-
дина з її  розмитою ідентич-
ністю має певні проблеми з
самовизначенням. Завдан-
ня нашого товариства, яке

об’єднує понад 250 осіб, по-
лягає у створенні відповід-
них умов для пробудження
тих незначних елементів на-
ціональної свідомості, що за-
лишилися після жахливих
експериментів створення
так званого «радянського
народу». На сьогодні това-
риство «Відродження» має
власний Польський дім,
бібліотеку, у якій зберігаєть-
ся майже 5 тисяч польських
книжок, спільно з Бердянсь-
ким університетом менедж-
менту і бізнесу організовує
роботу Центру польської
мови та культури, опікуєть-
ся дітьми-сиротами (також
польського походження) з
місцевого інтернату, забез-
печує діяльність кабінету
медичної допомоги при
римо-католицькій парафії,
видає щомісячний додаток
українською й польською
мовами до місцевої газети,
провадить перший поль-
ський веб-сайт в Україні
та активно займається
науково-дослідницькою
діяльністю.

Гелена Красовська: Як
Ви, на сході України, розу-
мієте поняття «польськість»
чи «польська свідомість»?

Лєх Сухомлинов: Про-

блеми ідентичності та свідо-
мості й досі залишаються не-
допрацьованими, а отже,
викликають низку супереч-
ностей у наукових колах і у
повсякденному житті. Проте
вважаю, що національна то-
тожність (ідентичність) ба-
зується на певних цінностях,
їхньому розумінні та спосо-
бах втілення у повсякденній
практиці.  Поляки мають свої
загальнонаціональні атрибу-
ти: біло-червоний прапор,
герб-орел, гімн, які
об’єднують весь народ, та-
кож і п’ятимільйонну діаспо-
ру у цілому світі. У той час,
коли батьківщина предків
знаходиться далеко, саме
такі символи стають інтегру-
ючими чинниками, що гаран-
тують збереження чи забез-
печують формування свідо-
мості приналежності до того
чи іншого народу. Стосовно
русифікованих і асимільова-
них регіонів, де національні
ідентичності, у тому числі й
українська, є дуже хиткими

та нестабільними, можна
сказати, що формування
національної свідомості ґрун-
тується на усвідомленні
власної «іншості». Цей про-
цес повинен відбуватись од-
ночасно з формуванням
державної свідомості: я по-
ляк і громадянин України.

Гелена Красовська:
Отже, поляки Бердянська
відчувають власну іншість?

Лєх Сухомлинов: Радше
усвідомлюють її. У багато-
національному місті й регіо-
ні надзвичайно розвинена
так звана локальна іден-
тичність, тут домінує кате-
горія «свійськості» чи «ту-
тешності», тобто «усі свої»,
місцеві. Бердянськ є малою
вітчизною для багатьох на-
ціональностей, і вони це ус-
відомлюють, проте пере-
січний мешканець не завж-
ди сприймає місто, як бага-
тонаціональну та багаторе-
лігійну спільноту. Сусідство
культур уже саме по собі є
великим скарбом.

Підсумки
головування
Польщі в ЄС

Європейські газети підсумовують головування Польщі
в Євросоюзі. Оглядачі вважають, що незважаючи на явні
невдачі з політикою сусідства, включно з Україною, Вар-
шава все ж домоглася позитивного балансу своєї про-
європейської діяльності на чолі ЄС у другому півріччі 2011
року.

Швейцарська «Neue Zurcher Zeitung» вважає, що
Польща має у цілому позитивний баланс свого піврічного
президентства в ЄС. І це не зважаючи на невдачі з Украї-
ною, коли не вдалося парафувати угоду між ЄС та Киє-
вом. Газета зауважує, що Польща і Швеція, котрі ініцію-
вали «Східне партнерство», не змогли «просунутися тут
на якісь суттєві кроки вперед». Хоча в активі Варшави –
затвердження членами Євросоюзу майбутніх бюджетних
принципів для обмеження державної заборгованості у
межах ЄС. Польща радіє щодо успішного завершення
переговорів з Хорватією про вступ до ЄС, з того, що вда-
лося уникнути поділу ЄС на членів єврозони й країни без
євро. Експерти також уважають, що польській владі вда-
лося подолати посткомуністичні та консервативні вади
свого правління.

Польська «Rzeczpospolita» цитує польського євроде-
путата Павла Коваля, який висловлює жаль з приводу
невдачі польської влади щодо визволення Юлії Тимошен-
ко та висловлює занепокоєння щодо позиції з цього пи-
тання влади Данії, котра перебрала естафету головуван-
ня в ЄС від Варшави з 1 січня 2012-го. Коваль також вис-
ловив сподівання на те, що «парафування угоди між ЄС
та Україною може відбутися у найближчі кілька місяців».
Тут також висловлюється думка про «неясність майбут-
ньої політики Президента Януковича» і ставиться питан-
ня, чи буде він й надалі притримуватися стратегічної мети
євроінтеграції України,чи ж зближення з Росією.

www.radiosvoboda.org

Напередодні Різдва у Польському домі у Бер-
дянську традиційно відбулися святкові зустрічі
членів товариства “Відродження” і вихованців місце-
вої школи-інтернату. Завдяки фінансовій підтримці
з боку Генерального консульства Польщі у Хар-
кові організатори мали можливість придбати та пре-
зентувати дітям одяг і подарунки, про які вони мрія-
ли протягом року. На потреби інтернату було пе-
реказано аудіоапаратуру, що полегшить організа-
цію культурних заходів і дискотек для малечі й
підлітків.

На початку липня цього року у польському місті Ополє відбу-
деться Всесвітній конгрес полоністів. Фахівці у галузі польської
мови та літератури з усього світу збираються раз на п’ять років у
різних університетах Польщі, де обговорюються досягнення й ак-
туальні проблеми полоністичної науки. До участі у конгресі також
запрошені бердянці, працівники Центру польської мови та культу-
ри Бердянського університету менеджменту і бізнесу доцент Лєх
Сухомлинов (голова товариства “Відродження”) і старший викла-
дач Ольга Попова, які представлять реферат на тему “Україн-
ська полоністика: історія становлення й перспективи розвитку”.

19 грудня 2011 року члени товариства “Відродження”
взяли участь у презентації монографії професора Стані-
слава Ульяша “Література пограниччя — пограниччя літе-
ратури. Феномен Східних Кресів у польській літературі
міжвоєнного двадцятиріччя”, яка відбулась в Інституті філо-
логії Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Книга була опублікована українською мовою,
що стало можливим завдяки співпраці кафедри полоністи-
ки згаданого вишу і Центру польської мови та культури
Бердянського університету менеджменту і бізнесу.
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