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«Совок» рулить…
На початку лютого в Лісабоні відбулася конференція «Європа ХХІ століття: пропозиції ідентичності» та низка науково-практичних семінарів, у
роботі яких взяли участь викладачі Бердянського
університету менеджменту і бізнесу, члени
Польського товариства «Відродження».
З питаннями ідентичності був пов’язаний виступ доцента Лєха
Сухомлинова. У його доповіді було проаналізовано так звані
«розмиті» тожсамості, зокрема пострадянський тип свідомості,
тобто «совковий».
Сленгове слово «совок» виникло ще у 70-ті роки минулого
століття в середовищі дисидентів, мистецької богеми та тогочасних фарцовщиків, а з часом стало поняттям, що позначає
завзятих поборників радянської системи, нездатних мислити
по-іншому й об’єктивно оцінювати реальну ситуацію. На сьогодні це слово означає пострадянську людину (Homo PostSoveticus), свідомість якої глибоко закорінена в культурі та традиціях уже неіснуючої тоталітарної країни.
У рефераті зазначається, що народжені в СРСР особи, а також виховане у пострадянських реаліях покоління позначене
клеймом «Сделано в СССР». Спадковість традицій, позначених
візантійсько-радянськими традиціями, які прищеплювались поневоленим народам Країни Рад, відрізаність суспільства від зовнішнього світу, постійний страх переслідувань і репресій спотворили спосіб мислення та світосприйняття багатьох поколінь, а
сам факт приналежності до комуністичної системи залишив
травматичні сліди у свідомості пострадянської людини.
Ілюструючи свій виступ фактами, Л. Сухомлинов робить висновки, що на сьогодні переважну більшість громадян України та

й інших територій колишнього Радянського Союзу поєднує пострадянська оптика сприйняття навколишнього світу, а отже, як
наслідок, домінуюча сучасна культура, яку часто називають
«попсою». Її прояви містяться всюди: музика, образотворче
мистецтво, література, а також політична культура, спосіб поведінки чи тренди «моди» тощо. «Попса» стала стилем життя й
способом мислення пострадянської людини. Ознаками «совкової попси» є кіч, примітивізм, банальність, поверховість, схематизм, спрощене сприйняття, доступність і масовість. «Попсовий»
продукт потрапляє до споживача, не завдаючи йому зайвого
клопоту та не змушуючи до мислення. Ідеальний продукт для
суспільств, що знаходяться у перманентній ідеологічній і економічній кризі.
Конференція в Лісабоні стала ще одним доказом того, що
інтелектуальні кола Європи не зреклися цінностей багатокультурності, навпаки, продовжують пошук сучасних і більш ефективних механізмів етнокультурної інтеграції.

Міжнародний День Кота в Польщі
Метою цього свята, яке припадає на 17 лютого, є підкреслення значення котів у житті людини, заохочення до надання допомоги цим тваринам, особливо бездомним, які не
мають власного притулку та люблячого господаря. Уперше в Польщі Міжнародний День Кота відзначили у 2006
році. Ініціатором святкувань був головний редактор щомісячника «Кіт» Альберт Куровські.
У 2006 році побачила світ збірка віршів Якуба Вольського «Книга польських котів», ілюстрована малюнками відомого художника Богдана Бутенка. Цікаво, що опубліковані
ліричні твори є своєрідними пародіями на вірші видатних
класиків польської літератури й показують різні сторони
котячої норовливої натури.
Уже у 2010 році святкування Дня Кота в Польщі відбувались під патронатом Благодійного фонду «Viva!» спільно з
телепрограмою «Мій пес й інші тварини» Польського телебачення у Варшаві, а Товариство любителів породистих
котів «Jedynka» організувало виставку-конкурс цих домашніх тварин.
Відтоді під час святкування 17 лютого в різних містах
Польщі організовуються не тільки виставки котів, а й гуманітарні акції. Волонтери збирають гроші й інші необхідні тваринам пожертвування, які потім використовуються для допомоги бездомним котам. Усе частіше такого типу заходи
проводяться у школах і дитячих садках, завдяки чому прищеплюються любов і повага до четверолапих м’явкунів.
Популяризація Міжнародного Дня Котів об’єднує людей із
навколишнім світом, сприяє гармонізації сучасного технократичного й урбанізованого світу.

Miкdzynarodowy Dzieс Kota w Polsce

Згадуючи війну
25 січня в Бердянському університеті менеджменту і бізнесу відбувся вечір пам’яті жертв Другої
світової війни. Згадуючи буремні роки у нашому місті, неможливо було не згадати про постать
Людвіга Годлевського, який як лікар робив усе від нього залежне, щоб завадити відправленню
бердянців на примусові роботи до Німеччини: радив, які потрібно вживати ліки, щоб викликати
хворобливі симптоми, виписував довідки, ставив смертельні діагнози здоровим людям. Саме
завдяки йому багатьом людям вдалося уникнути поневолення.
Поляк за походженням, Л. Годлевський народився у Києві у 1831 році. Протягом 1907-1911 років навчався у чоловічій
гімназії в Петрозаводську. Потім – медичний факультет Київського університету. Водночас навчався живопису. Брав участь
у воєнних діях І світової війни, виконуючи функції ординатора дивізійного лазарету. До 1926 р. працював лікарем у Харківській
губернії. У 1927 році Годлевський переїздить до Бердянська, де саме й розкривається його багатогранний талант лікаряофтальмолога та здібного художника, який зміг утілити у своїх картинах красу й неповторність навколишнього світу, а також
історію та повсякденне буття приморського Бердянська.

Jest to њwiкto, obchodzone jest 17 lutego, maj№ce
podkreњliж znaczenie kotуw w їyciu czіowieka, zachкcaj№ce
do niesienia pomocy wolno їyj№cym i bezdomnym zwierzкtom,
ktуre miaіy kiedyњ dom, ale go straciіy. W Polsce obchodzony
po raz pierwszy w 2006 roku. Pomysіodawc№ obchodуw Dnia
Kota w Polsce byі redaktor naczelny miesiкcznika „Kot” Albert
Kurkowski.
W tym samym roku ukazaі siк ciekawy zbiуr wierszy o tych
zwierzakach „Ksiкga Kotуw Polskich” autorstwa Jakuba T.
Wolskiego, ilustrowany przez Bohdana Butenkк. Opublikowane
utwory poetyckie przewaїnie s№ pastiszami wybitnych dzieі
klasyki polskiej literatury i pokazuj№ rуїne strony natury
nieupokorzonych kotkуw, naszych oblubieсcуw.
Juї roku 2010 Fundacja Viva! oraz program „Mуj Pies i inne
zwierzкta” w TVP Warszawa przyjкіy patronat Њwiatowego
Dnia Kota. Stowarzyszenie Miіoњnikуw Kotуw Rasowych
Jedynka zorganizowaіo wystawк kotуw rasowych.
Towarzyszyіa jej akcja pomocy dla zwierz№t bezdomnych i
wolno їyj№cych, dla ktуrych zima jest trudnym okresem do
przetrwania.
Od tamtego czasu tradycyjnie w trakcie Dnia Kota wiкkszoњж
klubуw felinologicznych organizuje pokazy kotуw rasowych i
akcje charytatywne, zbierane s№ wtedy pieni№dze i dary
rzeczowe dla bezdomnych kotуw. Akcje te coraz czкњciej
przenosz№ siк rуwnieї do szkуі i przedszkoli. Przyczynia siк
ono do integracji miіoњnikуw kotуw. Zarуwno hodowcy kotуw
rasowych, jak i miіoњnicy kotуw domowych wspуlnie
propaguj№ szacunek dla kotуw.

