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Міжнародна конференція, або що думають студенти та молоді науковці про
сучасні зміни
18-19 жовтня 2010 року на факультеті соціології відбулась
ІІІ міжнародна конференція студентів та молодих науковців, тема якої
«Соціологія та сучасні соціальні
трансформації».
Преамбульна
пром ова,
слова-слова…
Взагалі тема
конференції
дуже цікава та
актуальна, оскільки особливо
зараз світ дуже
швидко змінюється. Особливістю нашого часу є
зростання інтенсивності перебігу
сучасних процесів, поява транснаціональних утворень, нових агентів, суб’єктів соціальної діяльності,
які не лише співіснують, а й взаємозалежать. Яка ж природа цих
суб’єктів, їх характер? Та і взагалі
які чинники обумовлюють соціальні трансформації? На всі ці та багато інших питань ще треба відповісти, зокрема і учасникам нашої конференції.
Один з виступів, що найбільш
запам’ятався, - це доповідь Цимбала Т.В., представника нашого університету, якого ми всі дуже любимо. Його тема – «Глобальна соціальна система. Соціальний аналіз
емерджентних властивостей» - досить складна, але в той же час і дуже цікава. Як суміщати це поняття
з традиційним поняттям соціальної
системи в соціології? Як інтегрувати її у корпус соціальних знань? І
взагалі, що це таке? На всі питання
Тарас Володимирович дав нам відповідь. Як я зрозуміла, глобальна
соціальна система (ГСС) розглядалась як своєрідна одиниця аналізу,
якій притаманні такі емерджентні
властивості як втрата простору для
екстенсивного економічного зростання; неможливість бути учасником трансполітій; необхідність ГСС
розглядати окремо тощо.
Також цікавим був виступ учасниці Тетяни з Інституту соціології
НАН України: «Соціальна історія

як напрям соціальних теорій». Тетяна розглядала розвиток соціальної історії через призму часу, особливу увагу приділяючи школі
«Анналів». Її суть полягала в тому,

Інша («методологічна») секція
влаштувала зовсім неформальне
обговорення наукових проблем за
круглим столом. В режимі онлайн
була кава з печивом, перериватися
було ніколи. Мабуть, це зближувало, тутешня сімейність, навіть
справжність і непідробний азарт до
науки нас прямо-таки здивували.
На цій секції теми були більш зрозумілі: фотографія, бренд, комп’ютерна гра, нове слово
«дауншифтінг» та інші цікаві речі все це учасники перетворили в соціологію, і, звичайно, без професійної уяви не обійшлося. До речі, був
обраний кращий доповідач, яким
що відбулася заміна класичної стала Тетяна Братчикова, студентка
«історії - розповіді» «історією - 1 курсу магістратури, з чим ми її і
проблемою», а також робилися вітаємо.
спроби створити «тотальну» істоВ цілому, усі виступи були дурію, тобто історію, що описує всі
же цікаві, пізнавальні і такі, що
існуючі в суспільстві зв'язки - екопримушують замислитись. Якщо
номічні, соціальні, культурні.
говорити про враження присутніх,
Учасник Олександр присвятив то всі опитані були задоволені захосвій виступ етичному аспектові, а
саме етосу соціології. Справжній
соціолог, на думку
Олександра, має
бути наділений
такими рисами, як
профе сі она лі з м ,
наявність оригінальних ідей, скромність, любов до
науки.
дом, у захваті від представлених
Другого дня – 19 жовтня вистуактуальних та оригінальних тем і ні
пали п ер еваж н о на ук ов ці
в якому разі не жалкували, що при« на йм ол од ш ог о» п ок олі н н я.
йшли. Тому закликаю всіх активСпектр тем «теоретичної» секції
них та зацікавлених брати участь у
був різноманітним: від відтворення
конференціях. У будь-якому випадлітературних практик і застосуванку – це маса позитивних вражень і
ня метафор у соціологічному теоренеабиякий досвід, який також може
тизуванні до перспективи вивчення
бути корисним для вас, якщо ви
колективного несвідомого у сучасдолучитеся до наукової діяльності
ній соціології та інтенцій міждисфакультету.
циплінарної взаємодії. Робота відбувалася настільки інтенсивно, що
учасники навіть не переривалися на
Юлія Гушлевська.
каву-брейк. Єдиний недолік із проведення – це недостатність часу для
фотографії Наталі Бенівської
розгортання більш широкої дискута Вікторіії Беспалько
сії. Хоча в цьому були своїй плюси
– наука іноді потребує лаконізму.
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“Мы начинаем КВН!”
21 жовтня на великій сцені червоного корпусу Університету традиційно стартував XI Фестиваль
КВК. На цей раз себе представляли
12 команд з різних факультетів,
серед яких і наша команда «Основний інстинкт» (збірна факультетів соціології та психології).

А тепер до жартів!
філологи:
Водитель фуникулера, решив полихачить, всю дорогу открывал и закрывал двери.

1.12

Філологи, Військові,
Географи, Геологи,

6.12

Юристи, Економісти,
КІМВ, Філософи

9.12

«Основной инстинкт»,
РФФ, Історики, Фізики

“Основной инстинкт”:

Зал, як завжди, був повний, атмос- Одноногий бегун оставляет на земфера - вражаюча, журі - компетент- ле след в виде штрихпунктира.
не, а жарти були… різні:)
Девочка-китобой любит коллекционировать водолазиков разных
Гра була розподілена на 3 блоки,
в кожному по 4 команди. Щоб по- стран.
казати свої нерозкриті в минулому
таланти, кожна команда мала 5-7
хвилин. Були різні жарти, цікаві
мініатюри, сміх або тиша залу …
Але в цілому, гра була легкою, цікавою, дружньою.

Гра 1/8 фіналу відбудеться за наступним розкладом:

Мальчик, воспитанный шепелявым
суфлёром, понимает язык змей.
А из-за следующей миниатюры нас
не пустят в рай. Мы её покажем вас тоже не пустят.
історики:
Историкам хорошо живется на второй смене. Сразу после последней
пары мы вливаемся в ночную
жизнь столицы, а приходя на первую пару, мы из неё выливаемся.
КІМВ:

Александр Сергеевич Пушкин так
часто в детстве звал свою няню, что
она порой ему отвечала: "Don't call
Бажаючі вболівати за свою коНаша збірна команда показала my name, don't call my name, Alejan- манду та весело провести вечір,
себе гідно, витримавши презента- dro..."
звертайтесь за квитками до Насті
цію в нашому старому стилі. Та, на А решта команд відмовилися дава- або Тамари (4 курс). Ура! :)
думку глядачів і редакторів: це був ти свої жарти. Причини різні. Я
Настя Собко
несподіваний, навіть «вишуканий» схиляюсь до того, що бояться :)
виступ, з родзинкою.
В цьому році боротися за Кубок
Ректора будуть наступні команди,
що отримали відповідні бали:
Фізичний ф-т
Філософський ф-т
КІМВ
Військовий і-т
Збірна ф-тів соціології
та
психології

2,6.
3,0.
3,6.
4,0.
4,6.

Радіофізичний ф-т
Геологічний ф-т
Історичний ф-т
Географічний ф-т
Економічний ф-т
Юридичний ф-т
І-т філології

5,0.
3,0.
3,6.
3,8.
4,6.
4,8.
5,0.
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In vino veritas?
Соціолог не може залишатись осторонь суспільного життя,
ігнорувати світові події, що викликають у суспільстві подив, захоплення, страх. Головне, він
не може залишатись на
одинці зі своїми думками.
А тому, щоб студенти могли поділитись поглядами,
враженнями, переконаннями з колегами, з ініціативи
НТСА на факультеті соціології був створений Дискусійний клуб.
Вочевидь, студенти
довго чекали такої нагоди,
адже охочих прийти на
перше засідання, що відбулось 1 листопада, виявилось немало: всіх ледве
помістила кафедра соціальних
структур і соціальних відносин.
Заходи, організовані самими студентами, нечасто проводяться в університеті, але саме вони виражають
те, що цікаво молоді. Мабуть, не
останню роль у створенні ажіотажу

навколо засідання зіграла і книга,
Роберт Квілен колись сказав:
яку організатори обрали як предмет «Дискусія – це обмін знаннями, а
дискусії – «Маніфест Унабомбера». суперечка – обмін невіглаством». А
Гучний судовий процес над авто- тому запеклою була хіба-що температура в аудиторії, атмосфера ж
була напрочуд теплою і дружньою.
Саме завдяки таким заходам навчаєшся слухати інших, бачити альтернативи, нарешті, й самому вправлятись в ораторстві. Обговорення
тривало близько двох годин, і тільки думка про підготовку до завтрашніх семінарів змусила учасників
все-таки розійтись. Та навіть після
того, як ми залишили аудиторію,
свіже повітря відкрило друге дихання і обговорення тривало аж
поки студенти не розійшлись.
Тож, кому не байдужі проблеми сучасності, хто може знайти
ром книги, його насичена біографія в себе час і книжкам для душі, хто
та радикальні заклики викликали хоче поділитись думками, приєднеабиякий резонанс: книга не зу- нуйтесь до однодумців, адже лише
стріла однозначно позитивної чи завдяки таким дискусіям переконунегативної оцінки в суспільстві. А єшся: істина не в вині, вона десь
тому, ідеї Маніфесту – чудова осно- серед нас.
ва для дискусії.
Олександр Карпець

Здай іспит без підготовки, бо з підготовкою і дурень здасть
А незабаром сесія! В цей час, у
недбайливих студентів, ночі стають
особливо короткі, і катастрофічно
не вистачає часу на магічне миттєве
опанування всього курсу. Тому
вони вдаються до своєрідних хитрощів, забобон, які їм начебто допомагають.

наврочити.

(стрибнути з парашутом, наприклад)

Б) Вдалому списуванню допомагає,
коли шпаргалки якийсь час перед Б) Змусити себе щось зробити
іспитом полежать в заліковій книж- (наприклад таки зайнятися генеральним прибиранням чи поговорити
ці.
з неприємною для вас особою).
3. Звернення до студентських
божків (Халяви, Шари):
6. Категорія «Відключка мозку»:

Стосовно зовнішнього вигляду та О 12 ночі перед іспитом відкрити А) лягти раніше спати.
вікно і крикнути «Халяво (Шара),
правил гігієни:
Б) випити велику кількість спиртА) не можна мити голову перед прийди».
ного в день перед іспитом.
іспитом.
4. З приводу проведення іспиту:
В) гуляти цілу ніч і відразу з клубу
Б) не можна стригтися, голитися, та А) покласти 5 коп. під п’ятку.
прийти на іспит.
навіть підрізати нігті перед іспитом
Б) білет тягнути лівою рукою (в
Вирішуйте самостійно, які тра(в деяких варіантах – протягом всієї
деяких варіантах рука залежить від диції вам більше до вподоби, але не
сесії).
того з якої ноги ти увійшов в ауди- зациклюйтесь на них. Адже везіння
В) потрібно одягти на іспит що- торію).
є везінням, але я дуже сумніваюсь,
небудь червоне, оскільки червоний
що велика Халява допоможе вам в
В) принести з собою улюблену м’япритягує удачу.
інших складних ситуаціях, без яких
ку іграшку або інший талісман
не проходить жодне людське жит2. Пов’язані з заліковою книж5. Наступну категорію можна на- тя.
кою:
звати так «Якщо я це зроблю, то
Включне спостереження провоА) Не можна нікому показувати мені і море по коліно»:
дила:
залікову книжку окрім викладача
А)
Зробити
щось
екстримальне,
під час виставлення оцінки, щоб не
Ганна Гірник
щоб підвищити рівень адреналіну

Подія
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Драбина на драму у Львові
Львів – місто
славне (не зважайте
на банальний початок, далі цікавіше…)
своїми фестивалями
найрізноманітнішого
кшталту. Якщо говорити про літні
враження, то потрапивши в це місто влітку на Фестиваль
сучасної драматургії та
театрального мистецтва,
одразу опиняєшся ніби в
іншому світі. Наприкінці
червня – на початку липня цього року, перенесений з осені, внаслідок
епідемії грипу, міжнародний фестиваль «Драма
на Драбині-2010», організований мистецькою
агенцією
«Драбина»,
зібрав чималу кількість
учасників, драматургів,
як молодих так і класиків, просто
слухачів, читачів і глядачів, театральні колективи з України, а також
Польщі, Чехії, Швеції тощо.

кепських перспектив молодої драматургії. Проблема – театрам простіше працювати з «мертвими», ніж
живими, отже замість того, щоб
ставити Я.Стельмаха, М.Куліша,
сучасних зарубіжних письменників
чи вітчизняних молодих авторів,
театральна сцена на повну витан-

Н. Ворожбит наступного
дня довелося добре постаратися на предмет того,
щоб розвіяти песимізм О.
Ірванця.

цьовує під «Наталку-Полтавку» чи
«Дядю Ваню» із «Вишневим садком» у купі.

Наталія Ворожбит, авторка
«Зерносховища», скандальної п’єси
про одну з найтрагічніших подій української історії ХХ ст..
– Голодомор, яка з
гучним успіхом виставлялася на найпрестижніших сценах Європи, зокрема
лондонського «The
Royal Court Theatre» і Королівського
шекспірівського театру на малій батьківщині відомого драматурга в Стретфорді-на-Ейвоні. У вересні цього року виповнюється, власне рік з моменту
прем’єри цього твору, тема якого
вельми «похмура та безпощадна»,
була блискуче втілена автором
(«Guardian»). Літературознавець і
дослідник літератур пострадянських країн, Ґордон Ґамфріс заявив
для London Evening Standard, що
«Зерносховище» це: «Тривожна
О. Ірванець у звичній маневізія того, як соціалістична догма
рі, виступив у ролі адвоката диявовироджується у масове вбивство».
ла, виступаючи з промовою щодо
Цікаву атмосферу задавала
сама навколишня обстановка – покинута Фабрика повидла, виділена
з дозволу Львівської ратуші, стара,
дещо обшарпана будівля, ніби виштовхувала учасника в світ п’єс
«сучасної новітньої драматургії», речі вельми своєрідною та багато в
чому нестандартної, а декому –
просто незрозумілої. Відчуття, ніби
ти опиняєшся на сцені де грають
Беккета чи Куліша. Почалося все із
спроби самогубства драми, а весь
фестиваль був задуманий, як її порятунок. В якості реаніматорів були запрошені значні сучасні письменники, драматурги Наталія Ворожбит та Олександр Ірванець, автор
знаменитої «Recoding», який ще й
встиг представити на Фестивалі
свої нові книги – збірку повістей та
оповідань «Загальні аналізи» та
останній роман «Рівне/Ровно». Як
завжди іронічні, дещо саркастичні,
як завжди спрощені в цілях
«збереження» інтелектуальності.

Режисер-постановник
із
«The
Royal Court Theatre» Майкл Бойд,
сказав, що у п’єсі метафізика вдало
поєднується із життєвою грубістю
й поставив цей твір в один ряд із
шекспірівським «Королем Ліром».
Ідея відповідальності митця, втілена самою суттю цієї п’єси, набуває
особливої
актуальності
зараз – в дуже непростий
час для нашої країни.

Перспектива драматургії,
як погодилося багато учасників заходу – у вибуховості, публіку, звиклу до
оперет Кальмана чи, в
кращому
разі,
«Украденого щастя», доведеться
шокувати темами й проблемами
нашого сучасного життя (як говорив молодий режисер Андрій Май:
«Ці п’єси можуть бути про інопланетян,
але
ми повинні
там побачити
себе»).
Теоретично,
про це можна говорити,
не
гірше,
ніж
Іван
Франко говорив
про
проблеми
людських
взаємовідносин
понад
сто
років
тому, але чи
публіка готова бачити себе – це питання, як і
питання чи її пустять…
На читку п’єс англійських
драматургів, ікони «сучасної новітньої драматургії» Сари Кейн (як її
«охрестили» хвацькі на етикетки
журналюги) та Марка Равенхілла,
знаменитого своїми творами з життя маргіналів (цього разу він також
не підкачав, адже історія наркомана
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Подія
гомосексуаліста була виставлена в усій красі) «Підірвані»
та «Shopping & Facking», вхід вагітним, особам зі слабкими нервами
чи яким не виповнилося 18 років,
був заборонений. Актори Львівського академічного театру ім.. Леся
Курбаса справилися непогано зі
своєю роботою. Проблематика вражала, вражала навіть надто приземлено. Жодної високої філософії –
страшна буденність, як джерело
театрального (якщо вже не життєвого) абсурду. Зрештою, в необхідності цього, переконувала на своїй
лекції Марися Нікітюк, яка познайомила аудиторію з тенденціями в
розвитку сучасної драматургії.

природного катаклізму – страшної Міжнародного фестивалю
мерзлоти, заточених у власному «Fort.Missa».
будинку.
Поглянувши на автора, театральний критик і
член журі конкурсу, Ольга Мурашко, здивовано сказала: «Я вас зовсім не таким уявляла…» А він такий…
Доречним
буде згадати, що
міжнародний літературний журнал
«Радар» оприлюднив частину твору, зокрема в перекладах німецькою та польською
мовами.

У межах Фестивалю, пройшов також Конкурс для молодих
драматургів, у цьому контексті особливо приємним є те, що студент
нашого Університету, ба, навіть
факультету, став Лауреатом конкурсу – Володимир Шелухін з п’єсою
Після
«Мерзлота», - гротескній історії львівської частини, Фестиваль проПерші три абзаци – Івасик, далі –
очікувань, непорозумінь та самот- довжив кількаденне турне вже на
Телесик…
ності людей різних поколінь, волею польському прикордонні в межах

Вперед, першокурснику!
Настало
довгоочікуване
літо. Сонце спекотно цілувало Землю, гарячий вітер пестив молоді
гілки дерев…. Ніби все було так, як
завжди. Але щось змінилося у моїй
душі, щось непомітне на перший
погляд, але дуже важливе. …а для
того, щоб зрозуміти, треба було
отримати листа.
Лист від Університету…
Радість і неймовірне бажання. Зізнаюсь, це бажання переслідувало
мене досить давно, бажання стати
студенткою найкращого вузу нашої
держави. І воно здійснилося.
… Я дивлюсь у вікно, а
там—глибока осінь… І нічого, що
попереду незвідана даль. Адже всім
відомо, що все, що визріло, має
розпочати нове життя: насіння кульбаби, що полетіло за вітром, щоб
засвітити сонце, достигле яблуко,
яке набралося соку і відірвалося від
гілки. Це неминуче… Це і є нове

життя.
Так, сміливо крокуймо вперед, але й назад обертаймось. Ступаймо хоч подумки ногами босими
на вічний спориш. Можливо, від
його росянистої прохолоди згадаємо те, що забули. Можливо, наш
погляд повернеться до тих, хто йде
поруч, хто потребує наших очей,

плеча. Згляньмось і на мамину
сльозу, яка чомусь щомиті з’являється на її обличчі, як тільки-но
наші очі зустрінуться. Я певна, що
та сльоза зблисне нам серед темної
ночі невдач, допоможе очистити
наші душі. Тож сміливіше в нове
життя.
Людмила Лукашенко

Дружня порада
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GPS для першокурсника
Як говорить невідома приказка:
«Студак до Києва доведе». І якщо
вже з вами так сталось, то варто
скористатись цим становищем й
більше дізнатися про нього. Я маю
на увазі не студентський квиток, а
власне його, єдину мати городів
Руських, наймегаполісніше місто
України та ваш дім на найближчий
час – Київ. Ну що ж, першокурсники і ті хто не встиг, не зміг, чи забув дослідити столицю, якщо вже
так сталось що ви тут, то треба знати, що варто побачити. Тому я
спробую запропонувати вам декілька варіантів проведення вільного
часу, з яких ви можете вибрати
щось для душі.
Варіант пішохідний
Цей варіант передбачає дії ногами
та очима, з метою дізнатись про
деякі куточки Києва. Замість
«класичних» визначних місць на
кшталт Майдану, Хрещатика чи
Софії Київської, пропоную відвідати декілька цікавих і незвичних.
Уявімо, що ми йдемо по центру
міста. Якщо звернути в одну з арок
у будинку, що знаходиться на перехресті вулиць Володимирської та
Великої Житомирської, то можна
потрапити в невеличкий казковий
дворик, що розташований на Пейзажній алеї. Незвичні кольорові лавочки, стіни та скульптурки дозволяють повірити, що ви опинились в
якійсь казці, яку ніколи не читали.
Ще одним казковим місцем в Києві
є будинок під номером 4/6 на вулиці Десятинській. Родзинкою цієї
будівлі є дещо неочікуване але водночас цікаве оформлення фасаду. А
якщо, спускаючись Андріївським
узвозом до Контрактової площі, ви
звернете наліво у вуличку, що називається Воздвиженська, то потрапите у новий житловий квартал,
виконаний в архітектурному стилі
старого Подолу. В цьому районі
деінде ще ведуться будівельні роботи та живе мало людей, тому може скластися насправді реалістичне
відчуття присутності у старому,
мертвому і дуже гарному місті.

бережну. Кнайпи, кав’ярні, магазинчики, пішохідна доріжка з бруківки, ліхтарі створюють чудову атмосферу для вечора, а Дніпро і пляжі
– для денного літнього відпочинку.
Також тут знаходиться такий цікавий об’єкт як «Алея муз», на якій,
логічно, розташовані скульптури
муз, виконані молодими українськими митцями.

Арт Центр”. Якщо говорити стисло,
то це величезна за площею та кількістю залів виставка сучасного мистецтва, що розтягнулась на 4 поверхи. Вхід вільний, графік роботи – з
вівторка по неділю, з 12 до 21 години. Якщо детально – то краще побачити самому. Адреса: М. Площа
Льва Толстого, вул. Червоноармійська Басейна 1/3-2 блок А.

Варіант екологічний

Менш популярне, але варте уваги
місце це “Я Галерея” – мистецький
центр заснований колишнім учасником гурту “Океан Ельзи” Павлом
Гудімовим. Арт-проект об’єднує
дві виставки на Подолі. Серед експонатів домінує сучасне мистецтво
відомих та не дуже авторів, подумати буде про що. Експозиції змінюються доволі часто, тому «Я»
має шанси стати місцем регулярних
відвідин. Окрім експозицій у “Я
Галереї” можна розраховувати на
майстер-класи, цікаві лекції чи дискусії. Детальніше про все можна
дізнатись чи на сайті, чи безпосередньо на місці. Адреса: М. Контрактова площа, вул. Волошанська, 55/57 і вул. Хорива, 49-Б.

Можливо, для когось парки здадуться банальним місцем відпочинку, але коли живеш в великому і
гамірному місті, може виникнути
гостра потреба негайно з’єднатися з
природоюJ. А ось і декілька пропозицій:
Музей під відкритим небом
“Пирогово” може і не цілком у Києві, але оминути його неможливо.
Це
грандіозний
архітектурноландшафтний комплекс, що знаходиться в околицях столиці. Пирогово розділене на декілька зон, що
містять будівлі та різні елементи
побуту українців, розташованих
відповідно за регіональним та хронологічним принципом. Хатки,
церкви, млини та навіть радянські
дачні будинки представлені у цьому музеї. Вартість входу невелика,
а потрапити сюди можна на маршрутці з метро Либідської.
З наміром «побачити природу»
важко не оминути увагою ботанічний сад на Печерську. Можна було
б написати про різні види дерев,
кущів та інших рослин, але ця ботаніка не настільки суттєва, коли
йдеться про таке затишне місце, що
насправді дає змогу забути про міську метушню.
Варіант культурний

Не варто забувати, що самі вулиці
Києва з їхніми експонатами справжнісінький музей без даху. Подивіться на лавки-графіки біля Палацу «Україна», сонячний годинник
на Контрактовій чи міст Закоханих
біля Володимирської гірки. Багато
цікавих
речей також можна
знайти поблизу Золотих воріт
та у прилеглих вуличках,
де
ховаються
вирізьблені
з
дерев
статуї, їжачок на пеньку, кіт Пантелеймон та інше.

Що таке мистецтво для студентів? – це мистецтво на халяву:).
Якщо у вас з’явилася раптова потреба
«окультуритись»
помодерному і без значних затрат, то
можете скористатися кількома за- Це звісно далеко не все, що можна
кладами необхідного спрямування. побачити в Києві, але навіть ця маНайбільшим та найвідомішим ленька часточка допоможе більше
безкоштовним
культурним закла- його зрозуміти.
Дніпровським варіантом прогулядом
Києва
безсумнівно
є “Пінчук
нки можна обрати Оболонську наАндрій Кришталь

Культура
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Таємниця замість роману. Антисовкові одкровення Андруховича
Чому автор вирішив назвати
жанр цього твору “замість роману”,
читач здогадається з перших сторінок.

ховича інтерв’ю й усе геть чисто
про письменника дізнається. З вірністю тим-таки своїм жорстоким
романним звичкам письменник, як і
завжди, вбиває двійника, цього разу
Як чи не найвідоміший сувикориставши автокатастрофу. Але
часний український письменник і
маємо й таки доволі значну відмінвже практично живий класик, Юрій
ність від попередніх творів: зважаАндрухович останнім
часом постійно оточений ореолом деякої
таємничості й навіть
містичності. То він
пише роман, про який
нічого не відомо, то
несподівано зізнається, що спалив – пардон, видалив його з
комп’ютера (Булгаков
мав рацію, рукописи
не горять, але тепер
вони просто стираються з вінчестера!). А
потім так само несподівано оголосив про
вихід книжки з промовистою
назв ою
«Таємниця» – яка, як
зазначається, замість роману.
ючи на автобіографічність, АндруЧи це все був дешевий піар, чи реаховичу довелося лишити в книжці
льні перипетії, що неминуче стай себе справжнього, а журналістові
ються з будь-якою непересічною
відвести роль допоміжну і аж ніяк
особистістю – нам в принципі байне центральну.
дуже. Головне, в Патріарха є книжка, до того ж автобіографічна, і
Про своє життя Андрухович
жадібний погляд читача має спини- розповідає детально і цікаво, час
т и с ь п е р е д ус і м н а т е к с т і . від часу пояснюючи «німецькому
Своїм звичкам Андрухович таки не співрозмовнику» специфічні радянзраджує, навіть коли пише автобіо- ські реалії (паскудник, він ще на
графічну книжку – під звичками я стадії написання книжки розрахомаю на увазі не куріння та понадно- вував на переклади в Європі й зармове розпивання всіляких алкона- здалегідь спростив буржуям читанпоїв, хоча і це також. Колишній (чи ня про нашу жорстоку соціалістичй нинішній?) Патріарх із завзятістю ну дійсність). Звісно, основні теми
якогось середньовічного єврея- й мотиви було неважко передбачикаббаліста (що за бажання виготов- ти: потяги, жінки, поезія, Центральляв собі ручних големів і поводився но-Східна Європа і тому подібні
з ними на власний розсуд) знову речі, що наміцно прописалися в
сотворив літературного двійника- Андруховичевій свідомості та підс«голема», надав йому якомога біль- відомості й із подиву гідною регуше власних характеристик – ну там лярністю виповзають на поверхню
стать, вік, шкідливі звички, музичні кожного його тексту. Структура
смаки etc, майже власне (останнім книжки традиційна: дєцтва, отрочєчасом) німецьке громадянство і ства, юнасть, «від сесії до сесії»,
зрештою представив його як жур- You’re in the army now, труди і дні,
наліста Еґона Альта, який, мовляв, вірші й мітинги, і тільки потім –
сім днів (по-біблійному, себто з після дев’яносто першого – починавідпочинком у кінці) бере в Андру- ється фрагментарність і непослідо-

вність подій: безкінечні роз’їзди,
плацкартні вагони, злодюжки на
вокзалах, тяжко зароблені N баксів
на місяць, Берлін-ПенсильваніяЛьвів, потяги й автобуси, одне й те
саме, одне й те саме, але все таки
кожного разу нове, аж до повної
читачевої дезорієнтації на місцевості, проте чомусь без почуття незадоволення від читання. (Щодо кардинальної зміни після дев’яносто
першого, це цікаво ще й у ширшому контексті – маємо таку чітку
«лінійну парадигму» розповіді до
розвалу Союзу, і, на противагу,
непоєднуваний у якусь логічну ланку подій, цілковито анархічний
«несюжет» після здобуття незалежності: інформація до роздумів над
долею людини-країни-культурилітератури з настанням епохи демократії, плюралізму і постмодерну.)
Андрухович не був би собою,
якби не використовував мало не
щоабзацу всілякі алюзії, явні й приховані цитати, дрібні фальсифікації
та містифікації, від розшифровування яких читач отримує ще й інтелектуальне задоволення. Та й
взагалі читається книжка весело,
цікаво і швидко: грубезний як на
наш час, майже п’ятисотсторінковий томик з’їдається за один вечір і
лишає по собі тільки запитання «це
що, все?» та так і не вдоволений
апетит. Тому доводиться лише з
нехіттю підводитися з дивана й
шукати на полиці попередні романи Андруховича, перечитувати
окремі місця й проводити паралелі
поміж біографією автора і сюжетами творів.
Словом, усі любителі сучукрліту взагалі та Юрія Андруховича:
Андрухович, звісно, розлінився
(ось уже й сюжет не схотів вигадувати, так довелося описувати власне життя), з’європеїзувався (вдома
майже не буває), збуржуазився (15
гривень за вхід на презентацію книжки!), коротше, скурвився на пню –
але все одно лишився тим самим
старим ґеніальним паскудником
Андруховичем. А нам більшого й
не треба!
Катерина Аврамчук
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Приготуватися!
Нова рубрика: Мій університет.
Кажуть, хочеш краще та
повніше пізнати будь-яку науку –
осягни її історію. Думаю, так само і
з нашою другою домівкою, цариною знань - КНУ імені Великого
Сина України.

так, саме ми, шановні соціологи щасливі люди! Бо ми – мешканці
славетного Червоного корпусу і ми
ж на другій зміні тепер. Чому, питаєте, щасливі? А ви, коли біжите

ніться довкола! Особливо зараз,
коли золотава осінь потроху простеляє нам жовтогарячі шляхи під
ноги. Вогні лимонних ліхтарів у
парку та вздовж дороги, оповитих

після останньої пари, особливо четвертої, о цій роковій 19.15 хоч раз
зупинялась на хвилину-другу? Ось
так просто, чимдуж линучи з нашого улюбленого багряного корпусу
додому, вкотре зачинивши за собою двері флагману української
науки, аби завтра знову завітати
P. S. А знаєте, соціологи… сюди за новими знаннями, озир-

сутінками… Погодьтеся, тільки у
нас, «шевенят» є можливість ледь
не щодня мимохідь спостерігати
цю романтичну красу…

Тож спробуємо
разом поступово черпати з глибин минувшини
та сьогодення різні цікавинки про наш університет, події та людей, пов’язані/их з ним.
З чого почнемо
відлік? Оу, так 8 листопада можемо святкувати
177-у річницю появи
указу царя Миколи І про
відкриття
в
Києві
"Императорского университета св. Владимира”.
Та довгоочікувана подія,
яка поклала початок історії передового українського храму науки. І, як
відомо, менше, ніж за
рік, а саме 15 липня 1834
року Київський університет прийняв у свої
стіни перших 62 студенти філософського факультету.
Сподіваюсь, а точніше хочу вірити, що подальшу історію
нашого університету Ви також пам’ятаєте? Пам’ятаєте-не пам’ятаєте, але обов’язково пригадаємо з
вами цікавих людей цікавого університету… у наступному номері.

Я це ♥. Це – наш університет.
Ліана Новікова
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