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                             Галина Рудник, 
студентський Медіа-центр Університету «Україна» 

 

 СОЛОДКИЙ ПРИСМАК ПОЛИНУ  

(рецензія на інноваційний арт-проект Юрія Андруховича «Абсент») 

                                       «…мусила зауважити кілька плям на простирадлі. 
                                       На жаль, ми не вміємо робити цього чистіше. 
                                      Чистіше могли б ангели, 
                                      але вони не кохаються. 
                                      Чистіше не буває». 

                                              (Ю. Андрухович) 
 

   18 грудня у Київській  

консерваторії українці купалися в  

«Абсенті».   Що його готував  

поетичний алкотворець, культова  

особистість Ukrainian contemporary,  

Юрій Андруховий in tandem з   

польсько-швейцарським гуртом  

Karbido. Це останній ковток  їх            

медіатрилогії «Самогон, Цинамон,  

                                                                       Абсент». Вже декілька років 

поспіль польські музиканти феячять пісні на вірші українського автора.    

 

Юрій Андрухович − поет, прозаїк, 

перекладач, есеїст, засновник поетичної 

групи Бу-Ба-Бу, віце-президент Асоціації 

українських письменників, ambiguous 

figure of Ukrainian culture. 51 рік. Місце 

народження – Станіслав. Мешкає й 

працює в Івано-Франківську. Одружений. 

Син – Тарас, дочка Софія (письменниця, 

перекладачка та публіцист), зять – Андрій 
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Бондар (поет), онука – Варвара.  

    Домінантою  усієї творчості Андруховича є напружене шукання “духовної 

вертикалі буття”, суттєво знижене тенденцією до примирення 

“вертикального з горизонтальним”, “ високого з низьким (тваринним)”. А 

отже, стале поєднання патетики з іронією, нахил до стилізації й заміна 

“ліричного героя” щоразу новою “маскою”. 

 

 

 

     

 

 

  З іменем Юрія  

Андруховича пов’язано 

перші факти 

 неупередженого зацікавлення сучасною українською літературою на Заході. 

Його твори  перекладено польською, англійською, німецькою, російською, 

угорською, фінською, шведською, іспанською, чеською, словацькою мовами 

й есперанто. Сам він володіє п’ятьма мовами: українською, німецькою, 

англійською, польською, російською. Захоплюється фонотекою. І ненавидить 

усілякі банальності.   

 

                           

                     
 
"Андрухович, наряду з Іздриком та Прохаськом, справив на 
 мене величезне враження в ранній юності і підштовхнув писати 
 взагалі... ну і відтак, надивившись на вищезгаданих персонажів, на їхню 
харизму, посил, сексуальність, мені й прийшла до голови та  моя ідея 
промоції українських літераторів взагалі: “ Країна повинна дуже близько 
знати своїх героїв, бо ж вони у сто тисяч разів того більш варті, ніж 
 поп-зірки середньої заміняємості..."  
                                       (Ірена Карпа про Юрія Андруховича) 
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«О, справді? Вона мене не любить? А от я її люблю. Чорт, і що з цим 

робити? Але в житті, на жаль, таке трапляється - ти її любиш, а вона 

тебе ні. Так і живемо». 

  (Ю. Андрухович в інтерв’ю Ірини Славінської на запитання: Чому вас 

так не любить Оксана Забужко?). 

 

 

Попередні частини – «Самогон»  

(польське видання – 2006, українське – 

2008) та «Цинамон» (відповідно 2009 і 

2010) – як самі альбоми, так і їх концертні 

втілення на сценах України та Польщі, 

стали помітним і розгорнуто дискутованим 

явищем сучасної вільної культури.  
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                                                                   В екстракт полинного видовища              

                                                                  увійшов роман Юрія  

                                                                  Андруховича «Первезія» (той   

                                                                  самий, який надихнув гурт  

                                                                 «Гайдамаки» на однойменний  

                                                                  студійний альбом). Character  

                                                                   which − Станіслав Перфецький –  

                                                                   поет, мандрівник. У березні  

1998 року потрапивши до Венеції, він шалено закохується й до останнього 

граму dissolver in this love.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Первинний задум такий: навколо цього роману ніби знімався якийсь 

фільм. Але його втрачено і, здається, безповоротно. Залишилися тільки 

фрагменти. Фрагментарний характер самого роману знаходить 

продовження і в нашому рішенні. Залишилися уривки фільму, які ви будете 

бачити протягом вистави. І ще збереглося те, що називають саундтреком, 

тобто музичний бік цього втраченого фільму - не тільки музика, а й звуки 

(сплеск води там грає ключову роль). Тобто, ми створили щось наче 

візуально-музично-медіа версію цього роману. Безумовно, що це якийсь такий 

твір на виріст». 

(Ю. Андрухович на прес-конференції щодо ідеї «Абсенту». УНІАН.). 
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Багатозначні анімації, музичний психодел, мелодекламації, 

харизматична енергетика поета, гра зі світлом, тінями, словами, символічний 

зелений колір (колір свіжості та життя), соковитий відео-арт – годину 20-ть 

дійство суцільного сучасного арт-драйву когось підсвідомо відштовхувало, а 

когось не відпускало із залу. Але і тим, й іншим простий меседж надсилало – 

живіть-гадайте-думайте-КОХАЙТЕ, поки ви є один у одного на цій Землі! Бо 

«там» не кохаються.   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

              «…і така цілковита незаплямованість, 

              що з'явилися непогані шанси 

              на потрапляння в небо. 

              Але там не кохаються». 

                                    (Ю.Андрухович) 

 

 

 


