
ПРОГРАМА
«Українсько-Єврейська Зустріч» 
на BookForum у Львові 2019 року

Наші історії неповні одна без одної



20 вересня
13.30–14.30   Презентація книжок видатного українського історика, професора Гарвардського 

університету й директора Гарвардського Інституту українських студій Сергія Плохія 
«Чорнобиль. Історія однієї катастрофи» та «Загублене царство: пошуки імперії та створення 
російської нації» (видавництво «Фоліо»); Актова зала палацу мистецтв; вул. Коперника, 17

18:00–18:45   Презентація книжки доктора політичних наук, провідного наукового співробітника Інституту 
політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України Владислава 
Гриневича «Червоний імперіалізм. Друга світова війна і громадська думка в Україні, 
1939–1941» про радянську окупацію та встановлення сталінського тоталітарного режиму 
в Галичині; за участі Андрія Куликова (Київ) та доктора історії, професора УКУ Олександра 
Зайцева (Львів); Готель «Bank», вул. Листопадового Чину, 8

21 вересня
19.00–19.45   «Українсько-єврейські стосунки в музейних колекціях і мистецтві». Презентація книжок 

видавництва «Дух і Літера», присвячених популяризації єврейської мистецької спадщини; за 
участі Йосипa Зісельса, Алті Родал (Канада), авторів видавництва «Дух і Літера»;  
Культурно-мистецький центр «Дзиґа», вул. Вірменська, 35

22 вересня
17.00–17.45 Вечір пам’яті Яцека Куроня, великого промотора міжнаціонального полілогу і співпраці 

в Центрально-Східній Європі; презентація другого видання перекладів творів Я. Куроня 
«Поляки та українці: важкий діалог» («Дух і Літера»), модератор Андрій Павлишин; 
Історичний майданчик, вул. Драгоманова, 5

Увага! В програмі можливі незначні зміни, тож стежте за сайтом 
https://bookforum.ua/events/ і сторінкою UJE у соціальній мережі Facebook. 
Наша мережна сторінка: ukrainianjewishencounter.org.

Програма досліджень історії сучасної України 
імені Петра Яцика
Український Католицький Університет
«Українсько-єврейська зустріч» 
Між історією та політикою: Іван Лисяк-Рудницький та його спадщина

Програма міжнародної наукової конференції, Львів, 20-21 вересня 2019 р.
Український Католицький Університет, Центр ім. Андрея Шептицького,
Паркова аудиторія

Серед українських інтелектуалів середини та другої половини ХХ ст. важко знайти 
іншого, хто б справив такий вплив на українську історичну й політичну думку, як 
Іван Лисяк-Рудницький (1919–1984). Він народився і прожив перші двадцять років 
свого життя у Львові, але інтелектуально зреалізував себе на еміграції, головним 
чином у Північній Америці. Усе своє творче життя він присвятив великому проєкту 
– переосмисленню історії України відповідно до викликів сучасності. І, як виглядає, 
залишається в цьому неперевершеним.

Метою конференції є розглянути біографію Івана Лисяка-Рудницького та оцінити 
його творчу спадщину. Її головну ідею можна виразити парафразою слів Бенедетто 
Кроче про Геґеля (їх, до речі, Лисяк-Рудницький ужив щодо В’ячеслава Липинського 
у своєму есе про нього): що живе і що мертве в Лисяка-Рудницького з перспективи 
нашого часу. 

ПРОГРАМА 
«Українсько-Єврейська Зустріч»  
на BookForum у Львові 2019 року
«Українсько-єврейська зустріч» («Ukrainian Jewish Encounter», UJE) – канадська 
благодійна організація, що діє від 2008 р. задля зміцнення та поглиблення стосунків 
між двома народами. Цього року уже вшосте ми представляємо учасникам і 
відвідувачам BookForum у Львові ініціативи та проекти нашої організації, а також в 
інтересах широкого міжнаціонального діалогу підтримуємо дискусії довкола книжок, 
які зміцнюють і утверджують поширювані нами цінності.

18–22 вересня 
Виставка планшетів Алті Родал (Канада) про історію українсько-єврейських стосунків до 1939 
року та візуальних джерел з історії євреїв Галичини, намет студії «UA:Суспільне»,  
просп. Свободи

19 вересня
11.30–12.15  «Галина Ґурська, Юлія Кайль-Рінґель, Руна Райтман: доля і пам’ять про львівських творчинь, 

загиблих у вогні Шоа»; презентація проектів і розмова за участі Андрія Павлишина (Україна) 
та Йоанни Лісек (Польща); готель «Ріус», вул. Гнатюка, 12А

13.00–13.45 Презентація книжки доктора історії, керівника Центру дослідження українсько-польсько-
словацького прикордоння при УКУ Юрія Скіри «Покликані. Монахи студійського уставу та 
Голокост» («Дух і Літера») за участі автора; модераторка Анастасія Негруцька; Історичний 
майданчик, вул. Драгоманова, 5

15.00–15.45   Мультимедіальна презентація проекту Алті Родал (Канада) про україно-єврейські стосунки 
до 1914 року; модераторка Наталія Федущак (США); Мистецький простір у Пороховій 
Вежі, вул. Підвальна, 4

15.00–15.45   Круглий стіл довкола книжки Ірини Мелешкіної «Мандрівні зорі в Україні. Сторінки історії 
єврейського театру» («Дух і літера») та збірника «Єврейська культура» (Львів, ЛНУ), за участі 
професора, декана факультету культури і мистецтв ЛНУ ім. Ів. Франка Богдана Козака, 
модератор Роман Лаврентій; Історичний майданчик, вул. Драгоманова, 5

17.00–17.45   Презентація книжки Ґжеґожа Ґаудена (Польща) про львівський погром 1918 року «Львів 
– кінець ілюзій» за участі Йосипa Зісельса, модератор Андрій Павлишин; Історичний 
майданчик, вул. Драгоманова, 5

18.00–18.45 «Історія та індивідуальна пам’ять: мемуари як історичні джерела». Дискусія за участі 
професорки НаУКМА Олі Гнатюк (Варшава, Київ), авторів і перекладачів журналу «Єгупець», 
ч. 28; Історичний майданчик, вул. Драгоманова, 5

19.00–19.45  Презентація книжок  видатного українського історика, професора Гарвардського 
університету й директора Гарвардського Інституту українських студій Сергія Плохія «Остання 
імперія» та «Ялта. Ціна миру» (видавництво «КСД»); Історичний майданчик, 

  вул. Драгоманова, 5

20–21 вересня
20.09 (9.00–18.00) – 21.09 (9.00–18.00) Конференція «Між історією та політикою: Іван Лисяк-
Рудницький та його спадщина» (див. окремий виклад програми); Центр Шептицького УКУ, 
паркова авдиторія, Стрийська 29а

20 вересня
13.30–14.45   «Текстами Аґнона: від Бучача до Єрусалиму». Презентація літературної резиденції та 

збірки «Ключ у кишені» за участі директора з досліджень Дому Аґнона в Єрусалимі рабина 
Джефрі Сакса (Ізраїль) і письменника Василя Махна (Україна, США). Модераторка: Мар’яна 
Максим’як, програмна директорка Літературного центру імені Аґнона в Бучачі;  
Центр міської історії, вул. Богомольця, 6



Програма досліджень історії сучасної України 
імені Петра Яцика
20 вересня

9.00-10.00   Сергій Плохій (Кембрідж, США), «Rethinking Ukrainian History: спадщина Івана Лисяка-
Рудницький у новому світі»

 Франк Сисин (Торонто), «Іван Лисяк-Рудницький та Омелян Пріцак: історія покоління 
істориків»

9.30-10.00   Обговорення

10.00-11.45   Секції 1. Родина
Олег Павлишин (Львів), «”Соборницький демарш” Павла Лисяка: віденський епізод біографії 
батька історика»

 Ірина Бокало (Львів), «Між материнством і громадською діяльністю: Мілена Рудницька про 
“новий тип жінки”»

 Ілля Чедолума (Львів), «Образи та уявлення родини Рудницьких в міжвоєнному галицькому 
суспільстві»

12.00-14.00   Секція 2. Оточення
Олег Гринчук (Львів), «Назарук і лібералізм»
Уляна Кирчів (Львів), «Іван Лисяк-Рудницький та Пьотр Равич: українсько-єврейська дружба»
Марко Роберт Стех (Торонто), «В тіні Івана Лисяка-Рудницького: Літературознавство 
Олександри Черненко-Рудницької»

15.00-17.00   Секція 3. Центрально-Європейський контекст 
Поліна Барвінська (Одеса), «Іван Лисяк-Рудницький та Центральна Європа»
Оля Гнатюк (Варшава-Київ), «Українсько-польські взаємини в (пере)оцінці Івана Лисяка-
Рудницького»
 Леонід Зашкільняк (Львів), «Українсько-польські стосунки в листуванні І. Лисяка-
Рудницького і Єжи Гедройця»
Ярослав Грицак (Львів), «Іван Лисяк-Рудницький і єврейське питання»

17.00-18.00   Презентація видань: двохтомника «Історичних есе» та «Щоденника» Івана Лисяка-
Рудницького. Презентацію проводять: Леонід Фінберг, Ярослав Грицак

21 вересня
9.00-11.00   Секція 4. Давня і ранньо-модерна історія

Тетяна Гошко (Львів), «Концептуальні проблеми давньої історії України у трактуванні Івана 
Лисяка-Рудницького»
Юрій Волошин (Полтава), «Іван Лисяк Рудницький і козацький міф у сучасній українській 
історіографії»
Володимир Пришляк (Луцьк), «Історія гетьманської доби у баченні Івана Лисяка-Рудницького»
Володимир Склокін (Харків-Львів), «Загублене Просвітництво: Іван Лисяк-Рудницький, Назар 
Каразін й інтелектуальні початки нової України»

11.15-13.00   Секція 5. Сучасна історія 
Ігор Гирич (Київ), «Лисяк-Рудницький як дослідник постаті В. Липинського
Олександр Зайцев (Львів), «Іван Лисяк-Рудницький про український інтегральний націоналізм»
Андрій Павлишин (Львів), «Галицькі москвофіли і радянофіли в оцінці Івана Кедрина і Івана 
Лисяка-Рудницького»

14.00-16.00   Секція 6. Різні теми
Федір Турченко (Запоріжжя), «Іван Лисяк-Рудницький і проблеми історії Східної України»
Юрій Шаповал (Київ), «Іван Лисяк-Рудницький про феномен Радянської України»
Леонід Фінберг (Київ), «Деякі рефлексії про київський семінар імені Івана Лисяка-Рудницького 
(1996-2000 рр.) »
Олена Гузар (Тернопіль), «Есеїстика Лисяка-Рудницького як мірило мовної свободи»

16.30-18.00   Прем′єрний показ фільму «Іван Лисяк-Рудницький: біографія інтелектуала»
Вступне слово від авторів: Юрій Шаповал, Ірина Шатохіна

ukrainianjewishencounter.org


