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ПЕРЕДМОВА

8 листопада 2018 року в Інституті філології і 
журналістики Таврійського національного уні-
верситету імені В. І. Вернадського в Києві відбу-
лася конференція «ІІ Філологічні читання пам’яті 
М. М. Гіршмана». У роботі конференції в очній 
і заочній формі взяли участь літературознавці з 
різних теренів України – з Житомира, Харкова, 
Чернівців, Бердянська, Вінниці та ін. Життєво 
обумовлена головна роль в цій конференції київ-
ських філологів – з Інституту філології Київського 
національного університету ім. Тараса Шевченка, 
Інституту філології Київського університету імені 
Бориса Грінченка, Національного педагогічного 
університету ім. М. П. Драгоманова. 

Організатори конференції користуються наго-
дою, аби виразити велику вдічність тим, хто, не 
зважаючи на зайнятість, відстань, власну копітку 
працю та інші перешкоди, зробив конференцiю 
незабутньою, наповнивши її напруженими нау-
ковими розмислами, діалогами, в яких власна 
переконаність і оригінальність концепцій поєд-
нувалися з філософською обгрунтованістю. Ми 
щиро вдячні за серйозні дискусії, до яких, до речі, 
прилучилися і присутні на конференції студенти, 
таким чином отримавши абсолютно безцінний 

досвід. Чудово, що всіх нас об’єднала пам’ять про 
Михайла Мойсейовича Гіршмана – визначного 
вченого, чиї ідеї складають цілу епоху в літерату-
рознавчій науці. 

В присутності цієї людини відразу ставало зро-
зуміло, що літературознавство – це наука строга, 
не завжди однозначно точна, але глибока. В своїх 
наукових розвідках М. М. Гіршман прагнув роз-
криття смислу, вираженого художнім словом, 
тобто – особливого і динамічного. «Відповідаль-
ність спілкування» для нього ніколи не була нау-
ковою абстракцією, а була справжньою життєвою 
настановою.

Пам’ять про Михайла Мойсейовича Гіршмана – 
це пам’ять не тільки довга, але й плідна. Ми спо-
діваємося наступного року побачити всіх авторів 
цієї книги на наступній конференції «Філологічні 
читання. Пам’яті М.М. Гіршмана». Всіх авторів 
цієї книги – і багатьох інших філологів, хто від-
чуває культурну і буттєву значущість діалогу, 
хто знає, що «філологія – це служба розуміння» 
(С. С. Аверінцев) і прагне здолання бар’єрів «між 
людьми, народами і віками» (Д. С. Лихачов).
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