
34 ISSN 0372-6436. Вісн. НАН України, 2010, № 2

Визнання

МІЖНАРОДНА ПРЕМІЯ КУЛЬТУРИ – 
УКРАЇНСЬКОМУ ІСТОРИКОВІ

Щороку восени в італійському місті 
Пістоя відзначають Міжнародний 

день миру, культури і солідарності. Його 
ініціатором є Центр студій «Джузеппе До-
наті», названий так на честь одного з по-
борників демократії в Італії ХХ ст. Свою 
головну мету ця неурядова асоціація, очо-
лювана від часу заснування в 1974 році ві-
домим італійським громадським і політич-
ним діячем Джанкарло Нікколаї, вбачає в 
сприянні вивченню й розв’язанню акту-
альних соціальних і політичних проблем, 
у тому числі захисту прав кожного народу 
на самовизначення, мирне життя і свобо-
ду, налагодження міжрелігійного діалогу. 
Центр організовує конференції, виставки, 
лекції, публікує і презентує книжки, з 
1896 року встановив міжнародні премії, 
якими щороку відзначає громадських, цер-
ковних, державних діячів, митців, учених і 
окремі установи за внесок у розбудову та 
зміцнення засад миру, культури й солідар-
ності у світі. Їх одержували нобелівський 
лауреат Агнес Гонджа Бояджіу (мати Те-
реза) з Індії (1995), Прем’єр-міністр (нині 
Президент) Ізраїлю Шимон Перес (1997), 
популярний італійський кіноактор Аль-
берто Сорді (2000), екс-президент Італій-
ської Республіки, сенатор Оскар Луїджі 
Скальфаро (2001), префект ватиканської 
Конгрегації духовенства кардинал Клау-
діо Хуммес (2007), низка інших діячів із 

Аргентини, Італії, Польщі, Росії, Таїланду, 
Угорщини, Франції.

29 листопада 2009 р. цієї нагороди впер-
ше вдостоєно представника України. Лау-
реатом Міжнародної премії Центру студій 
«Дж. Донаті» в номінації «культура» став 
головний науковий співробітник Інститу-
ту історії України НАН України, заслуже-
ний діяч науки і техніки України, доктор 
історичних наук, професор М.М. Варвар-
цев. Урочиста церемонія вручення премії 
відбувалася в єпископському палаці на 
зборах громадськості під головуванням 
віце-президента Сенату (верхньої палати 
парламенту) Італійської Республіки сена-
тора Ванніно Кіті за участю чільників дер-
жавної та муніципальної влади, засобів 
масової інформації. В обґрунтуванні рі-
шення про нагородження премією україн-
ського історика зазначено: «Присуджуємо 
цю премію професорові Миколі Варварце-
ву, який протягом багатьох десятиліть з 
ентузіазмом, надзвичайним сумлінням та 
наполегливістю сприяє поширенню іта-
лійської культури в Україні та Росії свої-
ми працями про Мадзіні та його ідею єд-
нання європейських народів. Професор 
Варварцев заснував нову історичну дисци-
пліну, яка займається вивченням взаємин 
між Італією і Україною, демонструючи, зо-
крема, як Чорне море від доби венеціан-
ських і генуезьких колоній перетворилося 
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на море миру і співробітництва між наро-
дами, різними за мовами, культурами і ре-
лігіями».

Міжнародні премії центру «Донаті» за 
2009 р. також одержали голова конферен-
ції єпископів Італії кардинал Анджело Ба-
ньяско, волонтер женевського Міжнарод-
ного комітету Червоного хреста Еудженіо 

Ваньї, визволений із полону екстремістів 
на Філіппінах, Італійський комітет Дитя-
чого фонду Організації Об’єднаних Націй, 
хорова капела м. Пістої та ін.
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