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Політик дбає про наступні вибори.

Державний діяч — про наступне покоління.

Альчіде де Ґаспері

Книжка Оксани Пахльовської, письменника, культуро-

лога, професора Римського університету “Ла Сап’єнца”, нау-

кового співробітника Інституту літератури НАН України, охо-

плює період від переддня падіння Берлінського муру до часу,

коли постпомаранчева Україна стала “нервом” актуалізовано-

го цивілізаційного протистояння між Росією та Заходом на тлі

глобальної світової кризи. Основна тема: культурна РЕ-інте-

ґрація України в Європу як передумова для її політичної інте-

ґрації. Автор аналізує внутрішні та зовнішні соціокультурні

й політичні механізми, які стоять на перешкоді цього процесу,

розглядає шляхи і методи їх подолання.

Своєрідність книжки — в погляді “звідти”: рефлексії ав-

тора ґрунтуються на досвіді праці над розбудовою україністи-

ки в Європі від початку незалежності Української держави.
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Ця книжка — хроніка процесу наближення України до

Європи — і віддалення від неї в роки незалежності. Діагностика

поточної проблематики. Спроба зрозуміти динаміку і перспек-

тиви цього процесу з точки зору людини, яка працювала вчора і

працює сьогодні на грані культур: Україна – Італія.

Звідси — рішення включити до книжки також і статті 90-х

років, з незначною редакцією, поверненням цензурованих фрагмен-

тів та з інформаційними додатками. Таким чином, розмова

починається в момент, коли синьо-жовтий прапор ще називався

у пресі “націоналістичним”, а завершується тоді, коли над По-

маранчевим Майданом національний прапор держави було здій-

нято разом з прапором Європейської Співдружності. Починає-

ться в момент, коли Україна ще не мала самостійних диплома-

тичних представництв за кордоном, а завершується в період, коли

більшість країн Східної Європи ввійшли або входять до ЄС, у

той час, як Україна все ще не отримала конкретної перспективи

членства в розширеній Європі.

З дистанції часу особливо очевидно, що цілий ряд актуаль-

них на початку незалежності проблем до сьогодні не розв’язано,

що цілий ряд надій виявилися ілюзіями і що не один песимістичний

прогноз — справджується. Отже, що це? І справді — неуникні

об’єктивні труднощі розвитку на шляху до інтеґрації в демокра-

тичний цивілізований світ? Чи все ж — суб’єктивна нездатність

остаточно “розмонтувати” посттоталітарну модель? Без-

вихідна інерція культурних механізмів? Нездатність жити в па-

раметрах модерного світу? Чи просто — надто тривалий, але

все ж процес руху до Європи країни, яка постала на цивілізацій-

ному розломі між Заходом і Сходом і залишається драматич-

ним, але й творчим синтезом цього розлому?

Тому саме в Києві вирішується остаточна геополітична —

і геокультурна — конфігурація Європи.

Звідси й назва книжки. Латинське “AVE!” — це вітання при

зустрічі. Але це також і прощання. «Ave, Caesar, morituri te
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salutant!» — «Вітаємо тебе, Цезарю, йдучи на смерть!»,— каза-

ли гладіатори, виходячи на арену, де на них чекали дикі звірі.

Я не знаю, яке з цих двох “AVE!” скаже Україна в найближчі

роки.

“AVE, EUROPA, MORITURI TE SALUTANT?”

Хочу вірити, що українському суспільству вистачить гід-

ності й сили перетворити сьогоднішнє “AVE!” як прощання з

Європою — на “AVE!” зустрічі з Європою.

Рим – Київ, квітень 2008 року



Оксана Пахльовська — письменник, культуролог, профе-

сор Римського університету “Ла Сап’єнца”, зав. кафедри украї-

ністики при Департаменті європейських та інтеркультурних

студій (Секція славістики) на Факультеті літератури і філософії.

Науковий співробітник Відділу давньої української літерату-

ри Інституту літератури НАН України ім. Т. Г. Шевченка. Док-

тор філологічних наук (у 2000 році захистила докторську ди-

сертацію, присвячену концептуалізації української літератури

як невід’ємної частини європейської цивілізації). Закінчила

Московський університет ім. М. В. Ломоносова за спеціаль-

ністю “італійська мова і література” (1980) та аспірантуру Інсти-

туту літератури НАНУ (1986). Перекладач і дослідник італій-

ської, іспанської та провансальської літератур. Автор числен-

них студій (надрукованих в Україні та за кордоном італійсь-

кою, англійською, польською, російською та іншими мовами)

з історії давньої і сучасної української літератури як цивіліза-

ційного перехрестя між “гуманістичним” Заходом та “візантій-

ським” Сходом (зокрема книжки «Civiltа letteraria ucraina»

[Українська літературна цивілізація], Roma: Carocci Editore,

1998, першого в Європі після падіння Берлінського муру комп-

лексного дослідження, в якому аналізується тисячолітня ево-

люція європейського коду української культури). Займається

також проблемами демократичної трансформації та культур-

ної і політичної євроінтеґрації Центрально-Східної Європи.

Член редакційної ради журналу “Сучасність” (2000–2007) та На-

укового Товариства ім. Т. Шевченка. Член Директивного ко-

мітету Італійської Асоціації українських студій, член Італійсь-

кої Асоціації Славістів. Член Наукової ради Інституту студій

суспільної та релігійної історії (Італія, Віченца) та редколегії

наукової серії “Media et Orientalis Europa” (“Центральна і Схід-

на Європа”) того самого Інституту. Лауреат премії ім. Василя

Симоненка (1989) та Олени Теліги (2005).
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