
Участь студентки магістерської програми 

 «Українська ментальність та ідентичність» 

 історичного факультету Ірини Деревчук  

у XIV-тій Східній зимовій школі Варшавського університету 

 

XIV-та Східна зимова школа 2017, яка тривала з 1 по 14 березня 2017 р. у 

Варшаві, Войновіцах та Вроцлаві була організована Колегіумом Східної 

Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського у Вроцлаві та Студіумом Східної Європи 

Варшавського університету і стала потужним майданчиком для зустрічей, 

обговорень та дискусій, а згодом і подальшої співпраці між представниками 

країн Східної Європи. 

 

Учасники школи разом з організаторами у Вроцлавському Оссолінеумі 

Цього року, поміж студентів-магістрантів історичних, правничих, 

філологічних та політологічних спеціальностей з Польщі, Білорусії, Хорватії, 

Болгарії, Росії, Азербайджану та Грузії, учасницею школи стала й студентка 

5 курсу магістерської програми історичного факультету Львівського 

національного університету Івана Франка – Ірина Деревчук. 

       

Деревчук Ірина у Варшавсьому університеті     Після лекції проф. Йоахіма  Діеца  у Варшавському університеті 

З-поміж інших програм, шкіл та лекторіїв Східна зимова школа 

відзначається чудовою організацією, насиченістю заходів, інтернаціоналізмом 

професорів та учасників. Зрозуміти відмінність між народами, розібратися з 

поняттями «Східна Європа» та «Центрально-Східна Європа», визначити свою 



приналежність та впевнитися в самоідентичності, порівняти шлях до свободи і 

демократії різних країн, а також дізнатися багато нового про історію та 

сучасність Європейських народів, обмінятися досвідом та помислами з 

однодумцями, чи подискутувати з опонентами того чи іншого міркування – все 

це принесло користь та було невід’ємною частиною щоденної роботи учасників 

Східної зимової школи 2017. 

Діяльність школи включала в себе відвідування лекцій, семінарів, а також 

різноманітних зустрічей та екскурсій. Викладачі з Польщі, Литви, Латвії, 

Угорщини, Чехії, Болгарії та України зацікавлювали слухачів нетиповими 

темами, виносили на обговорення важливі питання та були відкритими до 

спілкування. Одним із найяскравіших лекторів був доцент Університету 

Вітаутаса Великого, що в Каунасі, Рустіс Камунтавіціус, який виступив перед 

слухачами з лекцією на тему «Як поділити спільну історію? Битва зламу ХХ–

ХХІ ст. за спадщину Великого князівства Литовського: Литва, Білорусія, 

Польща». Пан доцент представив візію трьох держав на спільне минуле та 

продемонстрував спосіб побудови національного грант-наративу кожної з них, 

з усіма відхиленнями/домислами єдиної історії. Аналіз такого досвіду дозволяє 

краще зорієнтуватись в історичному процесі, зрозуміти його суть та 

особливості перебігу залежно від політичних доктрин і національних 

пріоритетів, а також попереджує про необхідність різностороннього вивчення 

минулого та його тлумачення. 

           

Учасники школи разом з проф. Еріксом Єкабсонсом      Учасники школи разом з проф. Єжи Мачков 

Своєрідною «практикою» в полі теоретичних знань та напрацювань, 

запропонованих у лекційних курсах, для учасників школи стали семінарські 

заняття. Усіх присутніх поділили на чотири групи, відповідно до тематики 

магістерських робіт, які презентувалися в ході заняття: група 1 «Політика – 

міжнародні відносини – Європейський Союз», група 2 «Діяльність країн і 

народів Центрально-Східної Європи», група 3 «Країни колишнього СРСР і 

комуністичного табору – трансформація політична, суспільна, економічна», 

група 4 «Культура – література – суспільство». 



Виклади студентів базувалися на власних дослідженнях, тематика яких 

стосувалася подій, пов’язаних з історією Східної Європи: починаючи з проблем 

політики, економіки, членства в ЄС, повертаючись до історії краю, включаючи 

надбання та розвиток перших держав на цих теренах, вирішення суспільних 

проблем та відображення буденного життя і закінчуючи літературним, 

художнім та музичним тлумаченням вищезгаданого. Опісля виголошення 

рефератів аудиторію охоплювала жвава дискусія, яка включала в себе й 

критичні зауваги викладачів школи щодо змісту та недопрацювань, що мало 

важливе значення для подальшої організації наукової роботи студентів. 

Ірина Деревчук брала участь у роботі четвертої групи семінарських 

занять та презентувала результати власного дослідження, що будуть викладені 

в магістерській роботі на тему: «Дитинство в Радянській Україні в 1970–1985-

тих рр.». Дана тематика викликала значну кількість питань у студентів та 

викладача, професора Ремідіуша Форицкого, що, значною мірою, випливали з 

бажання детальніше дізнатися про методологію та інструментарій проведеного 

дослідження. 

          

Учасники 4 група семінарських занять разом з проф.Р. Форицьким    Деревчук Ірина під час само презентації 

учасників школи 

Окрім відвідин лекцій та представлень власних досліджень перебування в 

Східній зимовій школі супроводжувалось переглядом важливих для розуміння 

польської історії фільмів. Кіносеанси в замку у Войновіцах викликали різні 

емоції в студентів: хтось був вражений, когось побачена історія зачепила за 

живе, хтось же залишився байдужим. Пізнавальними були зустрічі з відомими 

людьми такими, як Ян Парис, голова політичного кабінету Міністра 

закордонних справ Республіки Польща, доктор Корнеліус Охман, голова фонду 

німецько-польської співпраці та Адольф Юзвенко, директор національної 

бібліотеки імені Оссолінських. 



 
Зустріч учасників та організаторів школи з Яном Парисом,  

головою політичного кабінету міністра закордонних справ Республіки Польща 

Розпорядок занять у школі включав також відвідини різних історичних 

пам’яток, місць, зокрема, музеїв. Побачені музеї пана Тадеуша та Центр 

культури депо у Вроцлаві викликали особливий резонанс серед учасників, 

вразили інтерактивністю, увагою до деталей та нетиповим представленням 

буденних речей. Вони зламали будь-які стереотипи щодо однотипності 

експозицій та відсутності жодного інтересу до збереження пам’яток культури, 

як з боку працівників, так і відвідувачів, і вкотре довели, що справу пошуку та 

збирання минулого можна, а головне треба, робити цікавою. Захопливими і 

цікавими були відвідини невідомих для більшості студентів міст – Варшави та 

Вроцлава, екскурсія по найбільшому центрі телебачення TVP, поїздка до 

найважливішої святині та паломницького центру Польщі – Ясної Гори, що в 

місті Ченстохова. Відшукати естетичну та душевну гармонію перебування у 

Східній зимовій школі лектори та слухачі змогли, відвідавши мистецьку 

галерею у Народному музеї Варшави та філармонію у Вроцлаві. 

     

Відвідини музею пана Тадеуша у Вроцлаві                                     Екскурсія містом Вроцлав 

Перебування у Варшаві, Вроцлаві та Войновіцах, пронизані історичними 

подіями аудиторії та замок, високий рівень організації, міжнародний склад та 

міждисциплінарні задуми організованої школи зібрали навколо себе 

вмотивованих особистостей, які жадають нових вершин. Знайомство з 

26 молодими людьми, з різних країн та спеціальностей, з різноманітними 

інтересами і бажаннями, 14 лекцій із суперечливою проблематикою від 



найкращих професорів з Центрально-Східної Європи, організатори та 

однодумці, усіх цих людей об’єднує одне – XIV-та Східна зимова школа 2017. 

             

Вручення дипломів по завершенні школи                   Спільне фото учасників школи та організаторів по 

завершенні школи на фоні Замку на воді у Войновіцах 

 

 


