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współczesnej prasy jako ten, który najszybciej rejestruje wszelkie zmiany 
zachodzące w języku.

W 1999 roku literaturoznawcy zajmowali się tematem „Białoruś, 
Rosja, Ukraina: problematyka zmiany w literaturach narodowych”.

W przyszłości międzynarodowe sympozja slawistyczne będą się 
odbywały co dwa lata z udziałem zarówno językoznawców, jak i litera- 
turoznawców.

Małgorzata Łuczyk

Четвертий міжнародний конгрес україністів, 26-29 серпня 1999 
р., Одеса

З 26 по 29 серпня 1999 року в Одеському державному 
університеті ім. 1.1. Мечникова відбувався Четвертий міжнародний 
конгрес україністів.

На Конгресі працювали 75 секцій, відбулося 119 тематичних 
засідань і 6 круглих столів, було виголошено 719 доповідей пред
ставниками з 25 країн світу і 20 міст України. За роботою конгресу 
слідкували 8 телекомпаній, 3 радіокомпанії, репортери з 10-ти газет.

У перших доповідях -  Івана Дзюби, Івана Кураса (Київ), Зенона 
Когута (США) та Миколи Жулинського (Київ) -  було концеп
туально висвітлено стан і перспективи різних аспектів україно
знавства, тим самим визначаючи основні напрями роботи Конгресу 
в галузі культури, політики, історіографії та літератури.

Ціла низка секцій обговорювала коло питань, пов’язаних з гео
політикою, міжнародними відносинами та українською діаспорою 
в світі. Переважав аналіз польсько-українських взаємин, окремі ас
пекти якого розглядали Шпорлюк (США), Степан Заброварний 
(Польща), Богдан Осадчук (Німеччина) та інші.

Питанням історії та новітнім інтерпретаціям польсько-українсь
ких взаємин був присвячений круглий стіл Україна між Сходом 
і Заходом: розвиток ідеї, в якому взяли участь Наталя Яковенко 
(Київ), Оля Гнатюк (Польща), Степан Козак (Польща), Тереза Хин- 
чевська-Геннель (Польща).

На Конгресі розглядалися можливі шляхи розвитку та втілення 
етнополітики та проблеми етнодержавотворення. Крім того, було
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представлено велике коло питань пов’язаних з екологією, книгови
давництвом, журналістикою та перекладознавством, міжконфесій
ними взаємостосунками та роллю християнства в українській куль
турі та багато інших, не менш важливих для поступу української 
державності та національної культури.

Кілька секцій були присвячені видатним постатям -  І. Франкові, 
М. Грушевському, О. Оглобліну, О. Пушкіну, Юліушу Словацькому, 
О. Потебні. Альберт Бартошевич (Польща) та Леонтій Миронюк 
(Польща) у спільній доповіді Проблема языковой конденсации 
мысли в свете лингвистического наследия А.А. Потебни, проаналі
зували теорію Потебні про два етапи „згущення” думки в розвитку 
мови та прослідкували її дію на сучасному матеріалі.

Своїми науковими досягненнями на ниві українського мовоз
навства поділилися представники польських наукових осередків -  
Вожена Зінкевич-Томанек, Орест Співак, Ірина Кононенко, Ірена 
Гук.

Нові шляхи теоретичного осмислення літературних процесів 
були запропоновані Михайлом Наєнком (Київ) {Етап модерного 
українського літературознавства (М. Гнатииюк), Іваном Фізером 
(США) {Український Фуко чи французький Петров? Разюча схо
жість двох історіософіє), Григорієм Грабовичем (США) {Кобзар, 
Каменяр і дочка Прометея: парадигми літературознавства і їх 
підтексти). Літературознавчу Польщу на Конгресі репрезентували 
Степан Козак, Оля Гнатюк, Василь Назарук, Катажина Котинська, 
Ярослава Конєва.

На заключному пленарному засіданні віце-президент МАУ та 
голова Польського українознавчого товариства С. Козак яскраво й 
панорамно представив свою візію майбутнього України. Президент 
МАУ Ярослав Ісаєвич оголосив втішну новину про заснування двох 
нових осередків МАУ -  у Приморському Краї та у Петербурзі.

Наприкінці відбулося переобрання президента МАУ. Відтепер 
і до часу наступних виборів обов’язки президента виконуватиме 
М. Жулинський (Київ).

Jarosława Koniewa


