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  Не так 
 Сьогодні, коли дивлюсь на свій 
студентський із страшною фоткою, як і 
у всіх, згадую, як сидів під тими корпу-
сами біля НВЦ, до яких добирався за-
битими з байдужими до тебе людьми, 
вагонами метро 
та маршрутка-
ми, і приймав 
рішення, чи 
поступати до 
цього ВНЗ, пов-
на назва якого 
зараз написана 
над тією самою 
страшненькою 
фоткою. Здавши 
документи і 
усв і дом ивши, 
що пізно пити 
«Боржомі», я 
розмірковував 
над тим, на що 
тепер варто спо-
діватися. Стере-
отипи та очіку-
вання є завжди. 
Та й як їх оми-
н ут и ,  к о л и 
йдеться про 
найкращий ви-
щий навчальний заклад у країні, й сту-
дентське життя загалом? Я вважав, що 
мене чекає нереально важке навчання, 

колеги, що присвячують себе лише 
науці, суворий та формальний заклад, 
самостійне життя,  з іншого боку розра-
ховував на цікаве навчання, високий 
рівень викладачів, веселе життя студен-
та – одним словом думок було багато і 
вони були різні. Але настало 1 вересня, 
день, коли все таємне розпочинало 
ставати явним. 

 Перше що я відчув – це велич 

червоного корпусу. Червоні килими, 
прибрана та доглянута будівля, що 
скидалась на якийсь замок. Це виклика-
ло захоплення та гордість за те, що я 
тут навчаюсь. Кажуть театр починаєть-
ся з вішалки, а червоний корпус…теж з 
вішалки, але їдальня тут крутіше. Такої 
великої їдальні я давно не бачив. Кож-

ної перерви сюди сповзаються студен-
ти, неначе вівці до водопою і треба чи 
не треба стають в чергу, роблячи її ще 
більшою, що зменшує шанси на обід. 

 А обід для мене набув нового 
значення. І анекдоти про голодних сту-
дентів здаються не такими смішними. 
Прийшло усвідомлення, що треба жити 
самостійно, самостійно вчитись, готу-
вати, відповідати за те, що робиш. Але 
не будемо про те, як важко випрати 
собі шкарпетки чи відкрити пиво двома 
капцями і 
с т о л о в о ю 
л о ж к о ю , 
н а б а г а т о 
ц і к а в і ш е 
поговорити 
про те, що я 
зустрів в 
Києві – це 
люди. Інші 
люди. 

 Н а 
власний по-
див я заува-
жив, що лю-
ди тут інші, 
ніж удома. 
Вони відкри-
ті, щиріші, 
можливо, вони менше довіряють, у них 

інші інтереси, цінності, поведінка. З 
самого початку всі були незнайомі між 
собою й налаштовувались на 
«контакт», відкривались. Тоді за корот-
кий час довелось пізнати багато різних 
характерів та думок, знайти ближчі до 
своїх, розпочати будувати інші відно-
сини. Я вливався в цей народ студентів 

– веселий, запаль-
ний, молодий. 

Мабуть найменше я 
собі уявляв сам про-
цес навчання. Від 
школи відрізнялося 
все. Навіть дошки 
тут без крейди. Взає-
мовідносини з викла-
дачами зовсім інак-
ші, ніж з учителями. 
Тепер ти – особис-
тість, і настільки 
особистість, що ти 
навіть уже й не «ти», 
а «ви». Тебе тут по-
важають, не став-
ляться як до школя-
ра, але й вимагають 
не як у школі. Якщо 
гора не йде до Маго-
мета, то Магомет іде 
до гори, але студенту 
до викладача завжди 

доведеться 
йти само-
му. На-
вчання – 
виключно 
твій інте-
рес. Думка 
«щоб не 
спит ал и » 
з а л и ш и -
лась в 
школі, бо 
бали заро-

б л я є ш 
т а к о ж 
сам.  

Цікавим випробуванням була 
й перша сесія. Вона прийшла, як 
2012, але наче нічого, пережили, 
обіцяли ще.  

 Ховаю студентський в кише-
ню і розумію, що щастя першокурс-
ника, це всього лиш їжа, сон, добрий 
викладач ну і ще щось, щось, до чого 
є прагнути. Ось так починаються 
чотири роки не такого, іншого жит-
тя. 

Андрій КРИШТАЛЬ 

Враження 



 Великая Депрессия 
(веберизация сознания) 

Привольно, раздумчиво                   

      Одним из моих безутешных апрель-
ских вечеров, когда солнце еще не зака-
тилось за горизонт, а на лакмусовом 
закатном небе уже просвечивался силу-
эт месяца, мне таки довелось сознаться 
себе в холодности и безразличности по 
отношению к Максу Веберу.   

       Дело в том, что в те беспечные 
времена, когда перспектива непосредс-
твенной кройки и шитья курсовой мая-
чила вдали, я то и дело, что предава-
лась занимательным рассказам Мари-
анны (его супруги) о его педантичной 
молодости, состоящей из кодексов, 
когда он съедал яичницу из 4-х яиц 
перед сном и ужасно не любил вечери-
нки.  Я специально тянула резину, при-
думывая оправдание, будто главного 
героя нужно знать в лицо. Но, ста двад-
цати семилетняя разница в возрасте 
оказалась весьма уважительной причи-
ной не понять друг друга. Единствен-
ное, что меня тогда сдерживало, так это 
то, что к старшим (а тем 
более мертвым) нужно отно-
ситься с почтением. 

      Хорошо, сначала я дума-
ла – 2 недели, 2 недели глу-
бокого общения – и я начну, 
в  к о н ц е  к о н -
цов,  беспрекословно согла-
шаться со всеми его идеями 
и прихотями; еще 2 недели – 
и я начну производить хоть 
какие-то бессмысленные 
кривые предложения курсо-
вой, за которые мне не будет 
стыдно. И когда мне таки 
удалось приоткрыть завесу 
моего абсолютно позитивис-
тского мышления, напрочь 
испорченного, продырявлен-
ного постмодернизмом, уда-
риться в неокантианст-
во,  углубиться в проблемы 
аксиологии, от души раскри-
тиковать некоторых моих 
любимых младогегельянцев, 
влиться в контекст эпохи 
(чужой, заметьте), я поняла, 

что самое ужасное 
всё еще ожидает 
меня впереди.  

     Выждав некото-
рое время, он взду-
мал знакомить меня 
со своими друзья-
ми. Сначала, нас 
пригласили на 
штрудель у Шпрон-
деля,  мы съездили 
на речку с Тембру-
ком, а потом еще 
«совершенно слу-
чайно» оказались в 
одном купе с Зей-
фартом… Это было что-то… Это были 
новые, совершенно незнакомые люди. 

     Да, было далеко нелегко, но теперь,  
когда то концертно-вопельное состоя-
ние приутихло, я еще умудряюсь ло-
вить себя на холодности? Ну нет, после 
всего того, что было, я как порядочная 
должна жениться! Шутка, конечно. А в 
каждой шутке лишь доля шутки. Пото-
му что, как раз Вебер для меня стал 
фундаментом личного профессиональ-

ного мышления, отцом моей внутрен-
ней социологии, стартом на пути к 
«пониманию».  

 

   P.S.  Главное, чтоб он не узнал о моей 
курсовой. Отец не допустит, чтоб его 
дети так бездарно творили. 

            Анастасия ФИТИСОВА 

Враження 3 

 
Володимир Куш 



Наукове життя 4 
«Шевченківська весна 2010» 

Весна у студентів Київського 
національного університе-
ту імені Тараса Шевченка 
асоціюється не лише з 
пробудженням природи та 
відновленням цвіту, краси 
та кольору життя, але та-
кож «шевченківці» мають 
свою наукову візитівку – 
«Шевченківську весну» – 
щорічну міжнародну нау-
кову міждисциплінарну конференцію 
студентів, аспірантів та молодих вче-
них.  

«Шевченківська весна» відбува-
лася 22-26 березня 2010 року. Предмет-
на і тематична сфера цієї конференції 
охоплювала надзвичайно широкий 
спектр питань, тому практично кожен 
студент міг би взяти участь у цій мас-
штабній події Університету. Не зва-
жаючи на те, що секція соціології 
представлена на «Шевченківський 
весні» лише третій раз, зареєстрова-
них учасників було досить багато – 
майже 60 осіб.   

Про враження від конференції 
дізнавалися у модераторів секцій з 
соціології – доцента кафедри методо-
логії та методів соціологічних дослі-
джень, кандидата соціологічних наук 
Жулькевської Олени Володимирів-
ни, кандидата соціологічних наук 
Цимбала Тараса Володимировича 
(кафедра теорії та історії соціології), а 
також у Голови НТСА факультету 
соціології – Грищенко Марії. 

О.В. «Якщо студент навчається 
в університеті, то це цілком природно, 
що у нього є інтерес до наукової діяль-
ності. Здивування та занепокоєння по-
винні виникати тоді, коли такий інтерес 
у студентів не проявляється. Активна 
освітня, наукова, громадська діяльність 
є необхідною складовою активного 
способу життя та активної життєвої 
позиції. Ті студенти, які зацікавлені в 
отримані професії та у науково-
професійному зростанні шукають шля-
хів досягнення своєї мети, а студентсь-
кі наукові конференції і виступають 
першою сходинкою на цьому шляху».  

Т.В. «Більшою мірою актив-
ність серед студентів і кількість учас-

ників на секціях, які були присвячені 
соціології, свідчить про зростання ефе-
ктивності системи освіти, про зростан-

ня зацікавленості і рів-
ня професійної орієнто-
ваності студентів, які 
навчаються на факуль-
тетах соціології. Споді-
ватимемося на те, що 
більша кількість цих 
студентів обере саме 
соціологічні професії, 
тоді як раніше, закінчи-

вши наш факультет, багато студентів 
йшли працювати в інші сфери. Участь у 
конференції свідчить про те, що вже на 
стадії набору до університету студенти 
були більш орієнтовані на соціологію». 

«Участь у конференції – це мо-
жливість розширити контакти, познайо-

митися з тим, хто чим займається, мож-
ливість ознайомитися з цікавими мате-
ріалами. Тим паче участь у конференці-
ях дає можливість отримати додаткові 
бали для вступу до магістратури, що 
теж стимулює.», - додає Марія Грищен-
ко.  

Чому ж на стільки важливою 
та знаковою для студентів є участь у 
«Шевченківській весні»? 

Т.В. «Конференції важливі тим, 
що вони змінюють погляд студента на 
проблеми. Проблема постає як динамі-
чна, як ситуація, що розвивається, за-
знає змін, потребує певних рішень соці-
альних агентів, того ж таки соціолога 
чи соціологічної спільноти. Зрештою, 

якщо одна й та сама тема розглядається 
кількома учасниками конференції, ми її 
розглядаємо з різних точок зору, кож-
ного разу відкриваються все нові аспек-
ти та ракурси. Це може бути результа-
том висловлення власних позицій, це 
може бути результатом вироблення 
якоїсь серединної позиції, як форму-
вання певної метапозиції, яка узагаль-
нює дві попередні позиції тощо. Одним 
словом, це зовсім інше спілкування, 
аніж ієрархізоване спілкування викла-
дач-студент». 

Також іншими важливими мо-
тиваційними важелями участі виступа-
ють можливість познайомитися з ціка-
вими людьми, які знаходяться в спіль-
ному науковому просторі, додає впев-
неності у собі, розширює кругозір. Це 
також можливість формувати зв’язки з 

представниками інших університетів, а 
також для того, щоб проводити специ-
фічний соціологічний форум, як прос-
тір, в якому здійснюється комунікація 
саме соціологічною мовою на соціоло-
гічні (і не тільки) теми. Інша, ідеалісти-
чна мотивація – прагнення висловити 
свою думку, самореалізуватися, зали-
шитися поміченим, виділитися, а не 
тільки утилітарні мотиви, які обумов-
люють їхній подальший кар’єрний 
шлях у ході навчання. Викладачі зі 
свого боку також намагаються різними 
методами заохочувати та сприяти нау-
ковому розвитку студентів.  

 

(продовження статті на с. 5) 



«Шевченківська Весна» – це 
дійсно особлива конференція, яка вра-
жає і своєю масштабністю, і особливою 
теплою дружньою та інтелектуальною 
атмосферою. Кількість учасників пос-
тійно збільшується, що досягається 
підвищенням зацікавленості наукою 
серед студентів, і розширенням сфери 
контактів організаторами, і вищою 
поінформованістю щодо її проведення. 

О.В. «Щодо росту кількості 
учасників, тут висновки неоднозначні. 
Якщо підходити суто формально, то на 
прикладі факультету соціології КНУ ім. 
Т.Шевченка, можемо побачити, що 
кількість студентів на факультеті збіль-
шилася, що звісно впливає і на чисель-
ність активних студентів. А з іншої 
точки зори, Університету було присвоє-
но статус дослідницького, що значною 
мірою посилило увагу до цього вектору 
діяльності і викладачів, і студентів, що 
підвищує інтерес до наукових пошу-
ків».  

Під час проведення 
«Шевченківської весни 2010» на секціях 
соціології виступало досить багато 
учасників, а спектр тем окреслював 
широке коло найрізноманітніших соціа-
льних проблем, які турбують суспільс-
тво. Виникали цікаві та змістовні дис-
кусії, які часто доводилося переривати, 
аби усі учасники встигли висловитися. 
Проте чи не були часом ці дискусії по-
верховими? 

Т.В. «Дискусії справді можуть 
мати поверховий характер, за винятком 
ситуації, коли сходяться дві людини, 
які цікавляться однією проблематикою, 
проте добре те, що ми вже маємо. А на 
майбутнє, сподіваюся, ми збільшимо 
географічний радіус нашої конференції, 
збільшимо кількість учасників. В ре-
зультаті зросте і спільність інтересів в 
межах секцій, тоді й зросте рівень дис-
кусій. Якщо секції зробити менш чисе-
льними за кількістю учасників, тоді 
більше уваги можна приділяти кожно-

му з них, глибше занурювати-
ся у проблематику». 

О.В. «На нашій секції відбува-
лися досить жваві дискусії, які виника-
ли, як правило, навколо гострих і болю-
чих тем, яких торкалися доповідачі». 

Усі учасники конференції як з 
боку студентства, так і з боку виклада-
чів отримали позитивні враження від 
цього заходу, оскільки вважають, що 
основні завдання, які ставилися перед 
«Шевченківською весною» як студент-
ським форумом, були виконані. А для 
того, аби конференція стала ще кращою 
та ще більш насиченою їй бракувало 
саме Вас!  

 

 

Поради учасникам 
1. При написанні тез своєї допо-

віді дотримуйтеся наукового стилю 
письма, публікація повинна мати чіт-
ку структуру, логічність викладу, пос-
лідовність. Наприклад, у висновках не 
можуть з’являтися нові поняття чи 
терміни, про які не йшлося вище. Бу-
дьте максимально уважними! 

2. Доповідь на конференції – 
це Ваша самопрезентація та презента-
ція результатів Вашого наукового 
пошуку та рефлексії. Тому слід гово-
рити чітко, лаконічно, визначивши 
основні поняття та висновки, до яких 
Ви прийшли. 

3. Дотримуйтеся регламенту: 
час, який надається для виступу – 5-
7хвилин. Продумайте, що саме Ви б 
хотіли сказати, прорепетируйте вдо-
ма, аби встигнути сказати найголовні-
ше. 

4. Підготуйте презентацію, 
бажано – англійською мовою! Все це 
для того, аби Вас краще зрозуміли, а 
також для того, аби забезпечити мак-
симальний комфорт для усіх учасни-
ків. 

Не соромтеся брати участь у  

конференціях!   
 

Анастасія МАЗУРОК 
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 НЕ ДОЗВОЛЯЮ!  
Він проживав своє життя ніби 

знову, кожну мить, кожну хвилину, всі 
страхи й переживання повто-
рилися й знову народжували-
ся й народжуючись, були, все 
ж, непотворними.  

 Василь Барвінський – 
один із тих забутих, викрес-
лених, зацькованих майстрів 
втраченої культури, культури 
«поскрибованої», як сказав 
би М. Драгоманов, тепер 
знову звертається до нас, до 
нащадків своїм життям, сво-
єю творчістю, у блискучих 
зразках якої проблематизація 
життя, пошук сенсу, пошук 
істини – завдання дійсного, 
не спрофанованого мистецтва.  

 Василь Барвінський помер 9 
червня 1963 року.  

Політв’язень, заручник систе-
ми, що підсипала йому смертний вирок, 
знищуючи пам'ять про нього, знищую-
чи його музику; він до останнього дня 
свого життя відроджував по пам’яті 
все, що було написане раніше й, що не 
збереглося, а не збереглося надто бага-
то. 1948 р. за звичною для більшовиків 
практикою – наклепом, В. Барвінський 

був заарештований разом із дружиною 
та десять років пробув у мордовських 
таборах. У енкаведистських застінках у 
нього вибили «дозвіл» на смерть, дійс-
ну смерть: «Дозволяю знищити мої 
рукописи», цю брудну, цинічну справу, 

«з дозволу» пана композитора, більшо-
вики поспішили здійснити, не витрача-
ючи зайвого часу й у дворику Львівсь-
кої консерваторії, де до того часу ви-

кладав В. Барвінський (композитор зі 
світовим ім’ям, чий перший авторський 
концерт відбувся у Празі, який був 
знаний у всій Європі, твори якого були 
відомі від США до Японії), відбулося 
спалення «єретичних книг», творів 
одного з найбільш оригінальних і гли-
боких композиторів ХХ ст.. у вітчизня-
ній музиці. Підступно, мов злочинці, 
що відчувають власну провину, чекісти 
спалили рукописи із особливим задово-
лення і почуттям варварства, маючи 
«дозвіл» композитора.  

 В. Барвінського реабілітували за 
рік після смерті, у березні 1964 р., у 
таборі він намагався не забути того, хто 
він і треба було дійсно бути генієм його 
рівня, треба було дійсно бути митцем, 
щоб мати змогу знайти в собі сили по-

вернутися й цим подати гідний знак 
всім і знову кинути виклик злу й ко-
щунству в усіх його проявах.  

 Опираючись на свою феномена-
льну пам'ять, він знову писав, до остан-
ніх років, до сьогоднішнього дня його 
твори віднаходять і знову повертають 
загалу завдяки таким музикантам, як 
блискуча піаністка М. Крушельницька, 
диригент Ю. Луців, критики С. Павли-
шин і В. Грабовський, а також багато 
інших, хто знову надає нам відчуття 
гордості за ту культуру, повертає вимо-
гу покарання в ім’я справедливості для 
тих, хто палив рукописи, багато тих, 
хто повертає нам, кожній вихованій на 
високих зразках класичної культури, 
людині, відчуття огиди й сорому за 
невігластво й потурання цьому злу.  

 В. Барвінський називав себе 
«поміркованим модерністом», його 
стиль – насолода не лише для фахівця й 
апеляція до почуття навіть не особливо 
фахового слухача. Він універсальний і 
при цьому не зводиться до загравання 
із масовою публікою, із плазуванням 
перед зразками її культури. Коли В. 
Барвінський дозволяє адаптувати для 
своїх шедеврів відомі інтонації, напри-
клад, тих же українських народних 
пісень, він не зводить музику до вуль-
гарної горільчано-гопачної шароварщи-
ни, але змушує відчути слухача катар-
сис, аби підвищитися над тим рівнем, 
на якому він кинутий власною буденні-
стю. 

 Так, музика В. Барвінського – 
не буденна, вочевидь, їй просто не су-
дилася інша доля. Зрештою, якою ще 
може бути музика, яка пережила такі 
перипетії й без жодного натяку на мож-
ливість бути збереженою, повернулася 
до нас і повертається далі?!  

 В. Барвінський знає ціну тради-
ції. Традиція здатна легітимувати твор-
чість, коли це вільне звернення до по-
передніх набутків, коли це, якщо гово-
рити категоріями герменевтики Ґ.-Ґ. 
Ґадамера, «забобон», тобто та основа, з 
якої починається пізнання, позитивний 
старт, а не імперське кліше чи накинута 
ідеологічна догма, кшталту творів 
«народно-виробничих колективів».  

 (продовження статті на с.7) 
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Стаючи на основу, на опору традиції, 
ти починаєш вчитися мислити, ти почи-
наєш вчитися засвоювати чужий дос-
від, отже, ти починаєш вчитися бачити 
людей і світ навколо себе. Навіть, біль-
ше – ти починаєш бачити.  

 Перший поетичний зойк, який 
пристрасно вирвався з грудей людини, 
це був зойк від здивування перед Боже-
ством, здивування перед традицію, 
вільне, щире, таке ж пристрасне, дає 
початок її оновленню, дає нові початки.  

 Василь Барвінський – вмів поєд-
нувати. Його глибоко українська тра-
диція, та ж народна пісня, та ж тради-
ція її музичного осмислення, яка вста-
новилася у вітчизняній академічній 
музиці від часів творчості Миколи 
Лисенка, стала основою переосмис-
лення музики й того, якою вона має 
бути. Його імпресіоністський стиль, 
глибоке поєднання масового початку, 
оркестру з веденням головного голосу, 
сольного інструменту, його віртуоз-
ність у володінні словом і музикою, 
які починають доповнювати один од-
ного, вміння, тримаючи глибоку стру-
ктурованість і єдність, дотичну до 
класичної романтичної традиції, з 
неймовірно щирими, дещо наївними, 
безпосередніми перепадами сили зву-
чання та розвитком теми, - це перекре-
слює всіляку банальність. Монумента-
льність музики, що так часто критику-
ється вже у ХХ ст., у зв’язку зі своєю 
«неактуальністю», знаходить нові 
джерела для свого творчого життя. І це 
не просто виправдання на рівні захисту 
чогось ретроградного, це глибоко осми-
слений творчий акт збереження глибин-
ної єдності минулого й сучасного, й 
прийдешнього.  

 В. Барвінський вчить сучасну 
музику відчувати пульсацію джерел 
гуманізму та істини у творчості, не 
зводячи її до тотального заперечення, 
що демонтує саму цю тотальність, але 
тим самим, наче приречений Леверкюн, 
втрачає сенс і натхнення. В. Барвінсь-
кий задає вказівку на перспективу, за-
дає імпульс для розвитку у цій самій 
безпосередності й водночас логічній 
стрункості й виваженості своєї музики, 
яка руйнує міщанське уявлення про 

музику, як щось «потойбічне» й разом з 
тим, не зводить процес прослуховуван-
ня до розгадування головоломки.  

 Але, добре, це теорія. Як гово-
рив Мефістофель із ґетівського 
«Фауста»: «А життєве древо – золоте!».  

 Прослуховування його музики – 
це дійсно акт очищення й наближення 
до чогось вищого, якщо хочете, до тра-
нсцендентного, до вищого, до Божест-
венного у тому розумінні, в якому сенс 
музики бачив ще Піфагор. І те, що зда-
ється мертвим і недосяжним – минуле, 

яке відкривається перед нами в книж-
ках, оживає й пульсує у нас всією сво-
єю силою, силою обов’язку перед тими, 
хто був перед нами й перед тими, хто 
буде після нас, і навіть, перш за все, 
перед собою. Минуле живе у смерті, 
минуле, що овіяне смородом мордовсь-
ких бараків і десяти років розтрощено-
го життя, минуле, яке набуває сенсу, 
коли акт творчості перекреслює нісені-
тницю ницих ідеологів і підлих демаго-
гів.  

 І в кожній ноті – наче шифр 
слова, яке апелює до нашої свідомості, 
надихнувшись дійсною традицію, ти 
віднаходиш сили для нових звершень 
тепер, коли наша культура перебуває 
під загрозою, тепер коли сили варварст-

ва, сили тих жалюгідних нікчем і їхніх 
нащадків, що палили того дня рукописи 
Василя Барвінського, надзвичайно си-
льні. Це надихає, це переконує в силі 
творчості знову й знову, коли розчару-
вання стає само собою зрозумілою реа-
льністю серед сірої буденності, яка має 
істинну альтернативу лише в цій самій 
творчості. І, коли зламаний, знищений 
митець, покинутий і зраджений знову 
повертався сам, один до відродження, 
аби перекреслити своє раніше: 
«Дозволяю знищити…», у нас немає 
жодного іншого вибору, як у нащадків 

благородної культури, як набратися 
мужності, набратися сил і гідно сказати 
черні: «Не дозволяю!», сказати тим, хто 
так радо палить, але. хто не вміє наро-
джувати, сказати тим, хто вміє трощи-
ти, але не здатний творити. Тому, що 
ми знаємо, що є дійсна культура, це не 
кілька убогих симфоній Клебанова чи 
п’єс Корнійчука, це не «Інтернаціонал» 
і не купка попелу від згарища й таких 
самих людей країни «загальної грамот-
ності», ось і вся культура, яку лишив 
після себе більшовизм.  

 Раніше заплачена ціна – зобо-
в’язує. Зобов’язує сказати: «Не дозво-
ляю!».  

Володимир ШЕЛУХІН 

7 Особистість 

Володимир Куш 



Особистість 

Головний редактор: Володимир Шелухін 

Відповідальний редактор: Анастасія Фітісова 

Матеріали публікуються українською, російською, англійською мовами. 
Відповідальність за зміст статей несуть автори. Точка зору авторів може не спів-
падати з думкою редакції. 

      
  Студентська 

газета факультету  

соціології  

 Київського національного 

університету  

імені Тараса Шевченка 

8 

Что в голосе его такого?  

(О чем сегодня нам говорит 
имя Юрия Левитана)  

     В далеком 1924 году в СССР только 
зародилось радиовещание.  А уже в 31-
ом на радио устроился 
работать семнадцатиле-
тний паренек Юра, чей 
голос впоследствии 
станет одним из вели-
чайших символов це-
лой епохи… 

     Даже сейчас практи-
ческий каждый из нас, 
заслышав «Внимание! 
Внимание! От Советс-
кого информбюро…!», 
наверняка,  невольно 
ощущает, что вот-вот 
ему откроется нечто 
важное, грандиозное, 
мурашки пробегают по 
коже. Этот тембр и эти 
интонации не спутаешь 
ни с какими другими! 
«ГОВОРИТ МОСК-
ВА!» Говорит Юрий Левитан.  

     Сегодня мы совершенно по-другому 
относимся  к радио. То, что лепечет 
очередной диджей, обычно пропускает-
ся мимо ушей – да и правильно! Нечем 
засорять себе мозг. Когда-то все было 
иначе. Того же легендарного Левитана 
не сразу взяли на работу диктором. Ему 
пришлось изрядно поработать, чтобы 
избавиться от своего акцента и оканья.  
Ведь диктор должен был не просто 
говорить – а говорить грамотно, прави-
льно, он должен быть образцом культу-
ры речи для многомилионного населе-

ния страны. Увы, сейчас вряд ли о ком-
то из диджеев радио можно сказать что
-то подобное… Но речь не об этом… 

     Говорят, Гитлер, первым делом, 
после взятия Москвы обещал повесить 
Левитана. Почему?.. С замиранием 
сердца люди во всех уголках страны 

слушали ежедне-
вные  сводки 
новостей с фрон-
та. И какими бы 
ни были эти 
новости, спокой-
ный и уверенный 
голос из радиоп-
риемников все-
лял надежду, 
дарил веру в 
победу, вооду-
шевлял, возрож-
дал силу духа.  

     Прошло вре-
мя. Окончилась 
война. Жизнь 
постепенно вош-
ла в новое русло. 
Но письма с 

незамысловатым адресом «Москва. 
Левитану» продолжали идти этому 
удивительному человеку отовсюду. В 
них были и слова благодарности, и 
просьбы о помощи или совете. И каж-
дому он старался помочь, чем мог. Рас-
сказывают, что однажды он целую ночь 
метался по всей Москве в поисках ка-
кого-то редкого лекарства для одной 
женщины. Лекарство было нужно сроч-
но. И он нашел его – женщина была 
спасена. 

     …Велика отечественная война в 
прошлом. И с каждым днем все меньше 
и меньше становиться ее героев, тех, 

кто воочию видел весь ее кошмар и 
прошел через ее пекло. А наше время – 
жесткое и часто даже жестокое, не смо-
тря на то, что за окном не громыхают 
танки и не слышно «мессеров». В нем 
есть свои ужасы и страхи. Но кроме 
этого время наше требует от нас много-
го. Нужно все успеть. Нужно во всем 
быть профессионалом. Нужно брать по 
максимуму от всего и всех. И в этой 
безумной гонке мы часто забываем о 
том, что, прежде всего, мы – ЛЮДИ. 
Мало быть профессионалом, мало до-
биться всех поставленых целей, мало 
достичь всех вершин. Важно не очерст-
веть и не стать раводушным. Важно 
чувствовать себя частью единого боль-
шого организма – человечества. Важно 
самому быть ЧЕЛОВЕКОМ. 

     Поэтому мы и вспоминаем о таких 
людях, как Юрий Левитан. Не просто 
по тому, что он был настоящий профес-
силнал своего дела. И даже не потому, 
что его имя стало легендой… Ему чуж-
да была гордыня, он не знал «звездной 
болезни», до конца дней он отдавал 
всего себя работе. Но даже полученные 
звания Заслуженного артиста РСФСР и 
Народного артиста СССР – это малые 
капли в море народной любви и приз-
нания. Думаю, нам – ныне живущим – 
есть чему поучиться у него. Прежде 
всего – ЧЕЛОВЕЧНОСТИ. Наверное, 
она и была той искрой, которая когда-
то разжигала в сердцах ВЕРУ, НАДЕЖ-
ДУ и ЛЮБОВЬ и даже сейчас не остав-
ляет равнодушными тех, кто уже лишь 
в документальных хрониках иногда 
слышит: «Внимание! От советского 
информбюро!...» 

                                                                                                                             

L. Chong                                 



 

Навчальний семестр підходить до кінця, думками правлять мрії про відпочинок, а редко-
легія все не вгамовується і пропонує читачеві ще один розділ газети, який стосується безпосе-
редньо наукових досягнень наших студентів. Поки що, як експеримент, в подальшому,  ми спо-
діваємося перетворити його на добру традицію.  

Отже, - "Наукова Вітальня". 

В цьому номері ми вирішили представити тези двох учасників Міжнародної наукової мі-
ждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська Весна 
2010»  Дейнеки Артемія та Шелухіна Володимира.  

Ваша Вредколегія 
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Секуляризація як наслідок процесу урбанізації.  

Зміни релігійної свідомості. 

 

Дейнека Артемій 

Київський національний університет ім. Шевченка, e-mail: avd-91@mail.ru 

 

Секуляризація та урбанізація 
 

Одними з найпомітніших рис нашого часу є піднесення міської цивілізації та зменшення со-
ціальної ролі традиційної релігії, і ці два процеси взаємопов’язані. Пожвавлення урбанізації  у ХХ 
столітті було спричинене здебільшого науково-технічними досягненнями, і вона у свою чергу спро-
вокувала докорінну зміну у організації суспільного життя людей. Так само і секуляризація стала гра-
ндіозною зміною у способі осмислення людиною світу. Переосмислення світу стало можливим піс-
ля того, як переселившись із села у місто люди стали жити на стику різних культур, що зробило від-
носними міфи, котрі утворювали їх світобачення та не піддавались до цього сумніву. Разом із цим 
люди стали визнавати відносність своїх особистих переконань, внаслідок чого значно знизився авто-
ритет традиційної релігії.  

Із року в рік місто стає все більш і більш світським. Секуляризація є невід’ємною характери-
стикою розвинених країн. Цей процес зовсім не є антирелігійно спрямованим. Скоріше він просто 
витісняє релігію із свідомості сучасної людини. У сучасному великому місті все менше і менше за-
лишається людей, для яких релігія – це тотальна нормативна система, що охоплює всі сфери життя, і 
більшість людей, що відносять себе до тієї чи іншої релігії, обмежують свою релігійність простим 
слідуванням традиції.  

Релігія та особливості життя у великому місті 
 Спосіб організації суспільства завжди певним чином визначав світогляд людини, що у цьому 
суспільстві перебуває. Розглянемо основні особливості організації життя людини у великому місті. 
Загалом образ великого міста можна охарактеризувати двома словами – «анонімність» та 
«рухливість».  
У технополісі індивід виходить із-під впливу традиції і вже може не боятися тиску общини на нього, 
оскільки величезне населення міста робить його особисте життя анонімним для абсолютної більшо-
сті. Це одна із основних відмінностей Gesellschaft -суспільства від Gemeinschaft-суспільства, про які 
говорив Тьонніс.  



Індивід не в змозі підтримувати стосунки типу «Я -Ти» з усіма членами суспільства, і 
це призводить до того, що з великою кількістю людей він зберігає суто функціональні відно-
сини. Такий, свого роду, прагматизм у стосунках часто критикується із боку церкви, оскіль-
ки ставлення до людини як до «засобу», здавалося б, не відповідає релігійній моралі. Але насправді 
цей прагматизм зовсім не передбачає ставлення до людини як до речі, а навпаки є проявом солідар-
ності. Такі стосунки цілком можуть бути моральними, просто індивіди не мають наміру втручатися 
у сферу особистого життя один одного. Натомість анонімність дає людині змогу емансипуватися від 
зовнішнього тиску, і діяти, керуючись своїми особистими переконаннями, що навпаки є позитивним 
для релігійної людини аспектом секуляризації.  

Що стосується «рухливості», то вона також служить засобом руйнування традицій. Постійна 
необхідність переміщатися із одного кінця міста у інший, відділення місця роботи від місця прожи-
вання призводять до десакралізації місця проживання («рідного дому») та самої праці, що викону-
ється людиною. Але цей процес також має зворотній бік, у вигляді того ж самого вивільнення від 
необхідності слідувати традиції, котрі насправді не мають змоги нормально функціонувати в умовах 
технополіса.  

Анонімність і рухливість визначають у свою чергу такі характеристики жителя великого міс-
та як прагматизм і профанність, котрі торкаються усіх сфер його життя, в тому числі і релігійної. 
Під словом прагматизм мається на увазі те, що людину все менше і менше стало цікавити осмислен-
ня онтологічної картини світу. Вона більш схильна шукати відповідь на питання «Для чого це мені 
потрібно?», ніж на питання «Як воно влаштовано?». Профанність проявляється у тому, що міфологі-
чне пояснення зовнішнього світу поступається раціональному осмисленню. Причини подій, що від-
буваються у світі шукаються у самому світі, а не поза ним. Таким чином, знову ж таки, роль тради-
ції у житті зменшується. Але зменшення ролі традиції натомість звільняє простір для раціонального 
осмислення релігії. 

Висновок 
Процеси урбанізації та секуляризації є тісно пов’язаними. У великому місті релігійне життя 

індивіда  існує у новій формі. Процес секуляризації не є одностороннім. З одного боку секуляриза-
ція відбувається у вигляді емансипації суспільства від традиційної релігії, з іншого боку – у вигляді 
емансипації самої релігії від традицій, коли вона приймає індивідуалістичні форми. Релігійна свідо-
мість змінюється таким чином, що індивід у першу чергу асоціює себе вже не певною релігійною 
общиною, а безпосередньо із віровченням.  

 
Література / Джерела 
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2. Кокс Х., Мирской град: секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте, http://

www.gumer.info/ 
3.    Энтони Гидденс, Социология, Проблема секуляризации, http://society.polbu.ru/ 
4. Александр Шмеман, О секуляризме, http://azbyka.ru/ 
 

 

 

СУПЕРЕЧНОСТІ ПРОЦЕСУ РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ В СУЧАСНІЙ АКАДЕМІЧНІЙ  
МУЗИЦІ (НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ МЕТОДУ «АЛГОРИТМІЧНОЇ КОМПОЗИЦІЇ» Л. О. 

ГРАБОВСЬКОГО) 

 

Шелухін Володимир  

КНУ ім.. Т. Г. Шевченка, Факультет соціології, Україна, м. Київ, вул.. Ломоносова, 37,  

513/3, vova.sheluhin@mail.ru 
 
           Характерними рисами сучасних раціоналізованих суспільних трансформацій є потужні інфор-
маційно-технологічні зміни, що широко охоплюють всі сфери людської життєдіяльності: від повсяк-
денності до мистецтва, економіки та політики. Ці зміни мають далекі наслідки й відповідно можна 
здійснити спробу їхньої діагностики у різних сферах, зокрема й академічної музики,  як  невід’ємної 
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частини більшого культурного контексту. Не дивлячись на той факт, що у сукупності ці 
трансформаційні процеси можуть здаватися хаотичними, проте за своєю суттю вони є раці-
оналізованими й вони можуть стати предметом соціологічного осмислення, але предметом досить-
таки складним та неоднозначним. Це яскраво демонструє, як приклад подібної суперечливої неодно-
значності, творчість відомого сучасного українського композитора Леоніда Грабовського, розробни-
ка методу «алгоритмічної композиції», якій в собі синтезує досягнення попередніх поколінь аванга-
рдистської музики (стохастичної композиції Я.Ксенакіса, серійної музики, сонористики тощо) та 
народної й класичної традицій, поряд із застосуванням складних математичних алгоритмів для по-
будови музичного звукоряду, де алгоритм розглядається, як «музично породжуюча граматика» [1, 
7]. 
       М. Вебер розглядав весь процес розвитку музики, саме у зв’язку з її поступовою раціоналі-
зацією, яка на його думку, виражалася перш за все, через становлення акордово-гармонійної систе-
ми [2, 469], хоча він зазначає, що музика не є «раціональною наскрізь» [2, 501] і в ній можуть бути 
присутні відхилення в сторону ірраціонального [2, 483], що зумовлено історичним контекстом та 
принциповою складністю зв’язку між раціональністю та музичною культурою [2, 536]. Накладання 
даних критеріїв визначення раціонального на музику, зокрема, Л. Грабовського, лише ускладнює 
визначення меж та специфіки цього процесу в контексті музичної культури. 
                 Л. Грабовський парадоксальним чином демонтує класичне уявлення про раціональне (у 
широкому контексті, про «розумне», що дає можливість музиці сприйматися аудиторією), але демо-
нтаж здійснюється найбільш раціональними методами – чітким математичним розрахунком, який з 
одного боку йде в унісон з загальною музичною практикою, адже так чи інакше, композитори зав-
жди використовували алгоритми у процесі творчості, але з іншого боку, відбувається це якісно ін-
шими засобами (побудовою таблиць з використанням комп’ютера). До того ж, деякі елементарні 
одиниці музики, в межах алгоритмічного методу Л. Грабовського, не вписуються в контекст раціо-
нально визначеного М. Вебером (це стосується серії та сонору, які можуть бути визначені, як ірраці-
ональні) [3 18]. 
                  Такі поєднання можуть розглядатися в широкому контексті сучасної постмодерністської 
культури, але їхнє детальне дослідження вказує на принципову складність та неоднозначність про-
цесу раціоналізації у музиці, який з одного боку, виражений у яскравій формі інтелектуалізації твор-
чого процесу, а з іншого – у майже цілковитій відмові від традиційних засобів його реалізації, що 
потребує особливо детального осмислення. 
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