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Нова Східна Європа? Східна Європа у глобальній історії і 
глобальній політиці, 1914-2014 рр. 

22 жовтня 2014 р.— Ця тема була головною на круглому столі, зорганізованому 
Програмою Петра Яцика для дослідження історії та суспільства сучасної України разом з 
журналом New Eastern Europe  (Вроцлав-Гданськ, Польща) у рамках чергового Форуму 
видавців у Львові, 12 вересня 2014 року. Дискусія постала внаслідок пропозиції 
професора Романа Шпорлюка, члена редколегії New Eastern Europe, забрати слово 
«Eastern» з назви журналу. Така зміна мала би відображати нові реалії, що постали 
внаслідок Євромайдану. 

Дискусію провадив Адам Райхгардт, головний редактор New Eastern Europe. Чотири 
дискутанти —проф. Андреас Каппелер (Віденський університет), проф. Марк фон Гаген 
(Університет Арізони), проф. Франк Сисин (Канадський Інститут Українських Студій 
Альбертського університету) та проф. Ярослав Грицак (Український Католицький 
Університет)— намагалися відповісти на питання: що саме, станом на 2014 р., означає 
поняття «Східна Європа»? Очевидно, що в цьому історичному регіоні відбуваються 
величезні зміни, особливо у контексті останніх подій в Україні. Але хоча ці зміни 
символізують певний поворот у політичному розвитку, не можна не помітити певної 
тяглости починаючи з 1914 р., коли Східна Європа займала центральне місце у світовій 
політиці. 

Дискусія послужить основою для нового номеру New Eastern Europe, і, також, буде 
надрукована у черговому номері журналу Україна модерна, що планується як Festschrift 
для проф. Романа Шпорлюка. 

Фотографія (зліва направо): Адам Райхгардт, головний редактор журналу New Eastern 
Europe; проф. Андреас Каппелер; проф. Франк Сисин; проф. Ярослав Грицак; проф. Марк 
фон Гаґен. 
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