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ВСТУП 

 

Юрій Андрухович, письменник, добре знаний не лише в Україні, а поза її 

межами, посідає досить помітне місце в сучасному літературному процесі. Його 

творчість розглядається в контексті явища українського постмодернізму, 

причому рецепція Андруховича українською літературною критикою є доволі 

різнобічною: творчий доробок письменника досліджується як феномен 

«карнавальної» прози, з точки зору постколоніальної та ґендерної критики, в 

аспекті пошуку індивідуальної та національної ідентичності тощо. Певні 

вектори дослідження еротичного в текстах українського постмодерніста теж 

існують, що цілком закономірно, адже еротизм є органічною складовою 

постмодерністського тексту, а інтерпретація цього явища в літературі дозволить 

більш повно і точно зрозуміти феномен українського постмодерну межі ХХ-ХХІ 

ст. Розвідки, що вже були зроблені у цьому напрямку, висвітлюють окремі грані 

постмодерністської еротосфери текстів Юрія Андруховича, а саме зв'язок 

карнавалу та еротики, ґендерні варіації любовного дискурсу в сучасній 

українській літературі, інтертекстуальні компоненти в романах письменника-

постмодерніста. Важливості набуває розкриття еротоцентричної призматики 

творчості митця, адже еротичні ландшафти структурують усі тексти 

Андруховича, в яких від самого початку окреслюється розуміння постмодерного 

світу як постлюбовного, як території тотальної елімінації любові, що неминуче 

приведе світ до загибелі. Відтак любов перетворюється на певну мембрану, 

здатну утримати світ від нищівного панування деструктивних інстинктів 

θανατος-у і таким чином утвердити єдино можливу рівновагу. 

У природі встановлення подібної рівноваги здійснюється шляхом осмосу. 

Функцію осмосу як процесу розчинення виносить на перший план Войцех 

Каляґа, говорячи про це явище як синонім поняття «інтертекстуальність» вже у 

контексті літературознавства, де осмос ототожнюється з небулярністю – 

туманністю, що засвідчує розмиті рамки постмодерного тексту на противагу 
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більш чіткій впорядкованості й замкненості інших текстів. Таким чином, 

логічною є апеляція до осмосу як можливості розмежування класичного, 

модерного та постмодерного тексту, в якому хаосмотичні процеси 

простежуються найбільш повно, а розмитість, цитатність, колажування та 

множина сенсів стають основною ознакою. Враховуючи формулювання 

польського вченого, а також теорію хаосмосу Жіля Дельоза та Фелікса Гваттарі, 

у даному дослідженні ми використовуємо термін «осмос» для окреслення 

тотальної дифузності еротосфери постмодерністського тексту.  

Вживання поняття, притаманного природничому науковому дискурсу, в 

контексті літературознавчих шукань невипадкове, особливо якщо звернутися до 

одного із основних принципів постмодернізму – його виняткової 

метадискурсивності, що водночас поєднується із поза-дискурсивним, 

хаосмотичним сприйняттям. У небулярному хаосмотичному середовищі межі 

будь-якого поняття чи явища занадто швидко змінюються, переходять одна в 

одну, трансформуються під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників і 

породжуються безмежну кількість інтерпретацій, що, зрештою, і спричиняє 

притаманне постмодерну «розсіяння смислів». Наприклад, на думку Філіпа 

Куберського [див.: 340], точні науки, гуманітарний дискурс і художня 

література нерозривно поєднані в епоху постмодерну, і таке поєднання виражає 

новий рівень самоорганізації світу та місце суб’єкта «я» в ньому. В центрі уваги 

дослідника-постмодерніста опиняється «парадоксальна зустріч ладу і безладу, 

космосу й хаосу, яку можна побачити всередині атома, а також у рамках 

аналогічних  ядерних об’єктів, таких як «я», слово чи світ»  [340; 192]. В основі 

такого бачення світу зміститься поняття «хаосмос», визначене як контамінація 

хаосу, космосу й осмосу та запозичене із тексту Джеймса Джойса «Finnegans 

Wake» (1939), що визначає «єдину, але не тоталізовану, схематичну концепцію 

світу як поля взаємної та одночасної інтерференції та конвергенції, симбіозу 

суб’єктивного з об’єктивним, суб’єктного з предметним, безмежної царини 

випадку, яка все ж виявляє прагнення до взірця і ладу» [340; 192]. Таким чином, 

дослідник говорить про нову літературознавчу стратегію, котра дозволяє 
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розглянути постмодерністський дискурс з точки зору взаємодоповнення, 

співіснування різних культурних традицій і взаємозв’язку наукових дисциплін. 

А відтак набуває виняткової важливості проведення міждисциплінарних 

досліджень в умовах, коли поняття хаосмосу / хаокосму стає точкою злиття 

хаосу як безладу та космосу як тотальної впорядкованості, що призводить до 

переходу від хаотичного сприйняття до складної диференціації. Так, у 

літературі постмодернізму хаосмотичність виявляється у постійних переходах 

між точними та гуманітарними науками, а відтак не дивно, що сучасна 

гуманітаристика певним чином послуговується термінологічним апаратом 

інших, негуманітарних наук. Один із таких запозичених термінів і стає осмос, 

хоча вживання його поза природничим контекстом не є новим у 

постмодерністській і ширше – у посткласичній парадигмі.   

Таким чином, поняття осмосу (осмози) відображає міждисциплінарний 

характер сучасної науки, в тому числі й літературознавства, у світі, де, на 

переконання М. Бартосяка, літературне мистецтво тяжіє до симбіозу 

(контекстуальності) та осмосу (міждисциплінарності) [див.: 29]. Розуміння 

хаосмосу як того, що знаходиться в позиції між хаосом і космосом, а не просто є 

продуктом їхньої контамінації, призводить до нового бачення 

постмодерністського тексту у вигляді «хаосмосу-корінця» (М. Можейко), 

подібного до окресленої Ж. Дельозом і Ф. Гваттарі ризоми. Причому особливо 

цікавим є саме явище еротичного осмосу, оскільки невід’ємною ознакою 

постмодерністської літератури є її еротоцентризм, більш того, весь простір 

сучасних текстів розглядається як «еротосфера»  (Епштейн), неподільна єдність 

еротичної сфери буття із рештою його аспектів. Еротика у постмодерні носить 

осмотичний характер, тобто, розчиняючись у тілі тексту, зводить його до рівня 

цілісності, залишаючись живим елементом дискурсу у постійному діалозі зі 

своїм культурним, ідеологічним, суспільним і мовним оточенням. Тож еротика 

стає рамкою, яка вміщує і певним чином обмежує постмодерністський текст, та 

в той же час є вирішальною для його самототожності, адже «мусить давати 
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дозвіл на взаємну осмозу, взаємопроникання й обмін між «внутрішнім» і 

«зовнішнім» тексту» [257; 149].  

Актуальність роботи. Постмодернізм як провідний культурний і художній 

напрямок другої половини ХХ - початку ХХІ століття є винятково 

різноманітним явищем. В царині художнього слова таке різноманіття не в 

останню чергу зумовлено особливостями національних літератур, в межах яких 

творяться ті чи інші постмодерністські тексти. Вивчення та різнобічний аналіз 

національних варіантів постмодернізму є важливим завданням сучасного 

літературознавства, як закордонного, так і вітчизняного. Причому найбільш 

широко та детально можна розкрити особливості текстів письменника, котрий є 

актуальним і відомим широкому колу читачів і критиків.  

Цій вимозі відповідає постать  Юрія Андруховича, який посідає одне із 

найважливіших місць серед українських авторів-постмодерністів, адже не лише 

творить у межах даного напряму від самого початку представлення 

постмодерністської естетики в українському літературному контексті (1980-ті 

роки), але й є певним теоретиком постмодернізму в його українській версії.  

Актуальність даної студії визначається мінливою природою 

постмодернізму, кожне наближення до якої вимагає іншого прочитання, що 

дало б змогу відстежити органічний зв’язок еротики та осмози, а ширше – 

філософії та поетики. Такий аспект дозволяє переглянути усталену думку про 

Юрія Андруховича як типового представника естетики постмодернізму, адже 

відстежує ті грані його творчості, що помітно позначені впливом деконструкції.  

Варто також зауважити, що для постмодернізму в українській його версії 

йдеться про усвідомлення явища осмосу не як туманності, а як розчинення – в 

тому числі й «зовнішнього» та «внутрішнього» – кожного конкретного тексту не 

лише у сенсі інтертекстуальності, про яку говорить польський дослідник Войцех 

Каляґа, але як явища більш глобального, здатного охопити різні текстуальні й 

метатекстуальні рівні. Саме еротика стає зв’язувальним елементом, певною 

сполучною тканиною всіх цих рівнів, перманентно знаходячись між ними та 

вплітаючись у них за принципом двостороннього осмосу. І тому корпус романів 
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Юрія Андруховича як типового представника сучасної української літератури 

може стати найбільш знаковим об’єктом для дослідження феномену еротичної 

осмози, адже саме в текстах цього українського постмодерніста дане явище є 

органічним.    

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію 

виконано в межах плану наукової роботи кафедри української та світової 

літератури Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди за проблемою «Концепція «людина – світ» в українській 

літературі ХХ століття». Тему дослідження затверджено на засіданні вченої 

ради Харківського національного педагогічного університету імені 

Г.С. Сковороди (протокол № 2 від 12 травня 2006 року) та бюро Наукової ради 

НАН України з проблеми «Класична спадщина та сучасна художня література» 

(протокол №3 від 8 червня 2006 року). 

Мета роботи – розглянути художню прозу Юрія Андруховича  як 

територію еротичної осмози на матеріалі романів «Перверзія» (1996), 

«Дванадцять обручів» (2003), «Таємниця» (2007) та «Лексикон інтимних міст» 

(2011). 

Мета передбачає розв’язання низки завдань: 

1) дослідити різновекторність розуміння постмодерністського досвіду 

Юрія Андруховича в українському літературознавстві  

2) простежити перспективи еротоцентричної рецепції письменника; 

3) визначити сутність осмотичності як визначальної риси 

постмодерністського дискурсу; 

4) довести осмотичну природу постмодерністської любові 

5) розглянути апоретологічну суть діади «’Éρως -θάνατος» і її інновації у 

літературних шуканнях українського письменника-постмоденіста; 

6)  дослідити орфіко-нарцисистичну призматику еротичної осмози в 

текстах Юрія Андруховича; 

7) проаналізувати постмодерністський еротоцентризм романного мислення 

автора у площині творення роману-таємниці; 
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8) розкрити інцестуально-осмотичну сутність геополітично/геопоетичних 

моделей українського письменника  

Об’єктом аналізу стали романи Юрія Андруховича («Перверзія», 

«Дванадцять обручів», «Таємниця», «Лексикон інтимних міст»).  

Предмет дослідження – перцептивні точки у романах Юрія 

Андруховича, які є найбільш виразним виявом осмотичної природи його 

еротичних шукань. 

Теоретико-методологічну основу роботи становлять праці І. Бондаря-

Терещенка [54-61], В. Ґабора [70-72], Т.Гавриліва [73-75], О. Гнатюк [79],         

Т. Гундорової [90-94], Н. Зборовської [122-127],  Л. Калинської [138-140],          

В. Каляґи [141], К. Москальця [196, 197], М. Павлишина [207-209], О. Поліщук 

[217], М.-Р. Стеха [248], Л. Тарнашинської [254, 255], Р. Харчук [289-292],       

Ю. Шереха (Шевельова) [301], Ф. Штейнбука [305, 306] тощо.    

Концептуальною основою дисертації є ідеї, проголошені у працях 

провідних мислителів  кінця  ХІХ  –  початку  ХХІ ст.:   Р. Барта [26-28],           

Ж. Батая [30, 31], Ж. Бодрійяра [48,49], Ш.Берка [330],  Ж. Дельоза [97; 331],    

Ж. Дерріда [102-112; 332], Ю. Крістевої [157-159],  Ж. Лакана [172], Г. Маркузе 

[189],  З. Фройда [274-280], Е.Фромма [282-284], М. Фуко [285-288] та ін. 

З огляду на специфіку предмета та завдань дослідження, робота виконана в 

межах методу деконструкції та методу трансдисциплінарного прочитання 

тексту, що передбачають інтерпретацію його моделей як найбільш 

переконливих інтеґральних кодів. 

Наукова новизна дисертації та особистий внесок здобувача полягають у 

систематизованому аналізі романів Юрія Андруховича крізь призму еротичної 

осмози. Вперше тексти українського письменника прочитуються як «еротичне 

історіописання» (термін, що його використовує Т.Гундорова на позначення 

корпусу найбільш яскравих зразків сучасної української прози), осмотичне за 

своєю природою та посутньо відзначене ідеями деконструктивізму, що є цілком 

органічним для світу інтелектуала Андруховича.  
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Практичне значення роботи полягає в тому, що вона суттєво поглиблює   

уявлення про постмодернізм, який передбачає присутність деконструкції, 

розкриває природу еротичних ландшафтів у творчості письменників-

постмодерністів, зокрема Юрія Андруховича, а також сприяє глибшому 

осягненню світоглядних та естетичних засад сучасного літературного процесу.  

Матеріали дисертації можуть бути використані у викладанні курсу історії 

української літератури ХХ-ХХІ ст. у вищих та середніх навчальних закладах, у 

підготовці спецкурсів, спецсемінарів з обраної проблеми, монографічних студій, 

дипломних і курсових робіт, присвячених питанням еротики та її проявів у 

культурі постмодерну, а також у процесі вивчення основних засад 

постмодернізму як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення роботи 

викладено у доповідях на вісімнадцяти міжнародних і всеукраїнських наукових 

конференціях і конґресах «Наукова молодь: досягнення та перспективи» 

(Луганськ, 2006), «Українська література: духовність і ментальність» (Кривий 

Ріг, 2006), «Іван Франко і національне й духовне відродження України: до 150-ї 

річниці від дня народження» (Харків, 2006), «Традиції і культура» (Київ, 2006), 

«Діалог літературознавства і методики навчання: шляхи аналізу художнього 

твору» (Переяслав-Хмельницький, 2006), «Великий Майстер “Березоля». До 120-

річчя від дня народження Леся Курбаса» (Харків, 2007), ІХ Міжнародна наукова 

конференція молодих учених (Київ, 2007), «Мова і мовний потенціал 

особистості в поліетнічному середовищі» (Мелітополь, 2007), 

«Мультикультуралізм у перспективі літературознавчої антропології» (Чернівці, 

2009), «Мариністика в художні літературі» (Бердянськ, 2010), «Що водить сонце 

й зорні стелі»: поетика любові в художній літературі» (Бердянськ, 2012), 

«European Applied Sciences: modern approaches in scientific researches» 

(Німеччина, 2013), «Фундаментальные и прикладные науки сегодня» (РФ, 2013), 

«Современная филология: теория и практика» (РФ, 2013), «Сучасний вимір 

філологічних наук» (Львів, 2014), «East West»Association for Advanced Studies 

and Higher Education: European Conference on Languages, Literature and Linguistics 
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GmbH. (Австрія, 2014), «Сучасна філологія: тенденції та пріоритети розвитку» 

(Одеса, 2014), а також на засіданні кафедри української та світової літератури 

Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди 

(Харків, 2008), кафедри мовознавства, літературознавства та культурології 

Харківської державної академії культури (Харків, 2009),  кафедри філології 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (Харків, 

2011) та в ході проведення Першої науково-культурної акції «Квадратура 

трикутника: чотири дні з Хвильовим» (грудень 2013). 

Основні положення дисертації висвітлено у 23 публікаціях, 5 з яких 

вміщено у виданнях, внесених до переліку наукових фахових видань України 

(філологічні науки) Постановою президії ВАК України, 4 – у зарубіжних 

виданнях «Современная филология: теория и практика» (Москва, РФ), 

«European Applied Studies: modern approaches in scientific researches» (Штутгарт, 

Німеччина), «Fundamental and Applied Sciences today» (Чарльстон, США) та 

«Languages, Literature and Linguistics» (Відень, Австрія), 2 – у виданнях, що 

входять до переліку міжнародних реферативних баз Index Copernicus та Google 

Scolar. 

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків та реєстру використаних джерел (346 позицій). Загальний 

обсяг дослідження – 229 сторінок, із них – 200 сторінок основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ ДОСВІД ЮРІЯ 

АНДРУХОВИЧА У ВІТЧИЗНЯНІЙ ГУМАНІТАРИСТИЦІ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЕРОТОЦЕНТРИЧНОЇ РЕЦЕПЦІЇ 

 

1.1. Мультивекторність осягнення Андруховича-постмодерніста 

 

Творчість українського постмодерніста Юрія Андруховича завжди 

викликала досить жваве обговорення. Критика не залишала письменника поза 

увагою, починаючи з перших оповідань, опублікованих у 1987 році та 

закінчуючи останніми публіцистичними текстами, що з’являються в пресі 

постійно і привертають увагу як професійних літературознавців і культурних 

діячів, так і широкої громадськості. Літературний доробок його отримував 

найрізноманітніші оцінки – від повної адорації до абсолютного заперечення 

творів у контексті українського мистецтва. Це стосується і особистості 

письменника, чий не лише талант, але й політичний та громадський вибір 

піддаються сумніву. 

 Про виняткову мультивекторність рецепцій його свідчить виданий до 

п’ятдесятиріччя від дня народження Андруховича каталог книжкової виставки 

«Юрій Андрухович: відчути на дотик епоху» (2010), що налічує десятки 

опублікованих самим письменником окремих художніх і публіцистичних 

творів, а також фрагментів їх у періодичних виданнях, літературознавчих 

текстів, присвячених творчості Андруховича, та численних інтерв’ю з ним за 

останні двадцять років [320; 27]. Це дає право говорити про суттєву 

зацікавленість українського суспільства постаттю письменника, і то не дивно, 

адже його вважають одним із найбільш яскравих представників українського 

та європейського постмодернізму, прирівнюючи за значенням для 

національної культури до видатного італійського письменника-постмодерніста 

Умберто Еко.  
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На тлі переоцінки у вітчизняній літературі двох міфів – модернізму та 

імперіалізму, на думку Тамари Гундорової, саме  бубабізм Андруховича може 

бути співвіднесений із комунікативною теорією модернізації, що асоціюється з 

інверсією офіційних і традиційних форм культури та засвоєння структур 

масової культури (кітчу, року, перфомансу). Дослідниця підкреслює, що з 

погляду психоаналізу «така модернізація бубабізму постає своєрідним 

суперменсько-богемно-синівським реваншем щодо «кастрованого» 

тоталітаризмом материнського тіла української культури» [90; 139-140], 

причому найбільш знаковою фігурою цього культурно-естетичного явища стає 

Юрій Андрухович.  

Як зазначає Віктор Неборак, один із членів Бу-Ба-Бу, Андрухович – 

письменник, якому «вдалося вивести на літературний український кін цілу 

галерею змаргіналізованих шляхтичів чи шляхетних маргіналів», котрі «зовсім 

не переймаються своїми «цеховими» справами, зате не байдужі до всіх земних 

утіх. Усі вони – приречені життєлюби. Вони знають, що за пронизливі втіхи 

доведеться платити, що деградація – неминуча, і найвигадливіше бароко 

колись розпадеться на першоелементи» [7; 45].  

Дійсно переконливим доказом значення Юрія Андруховича для сучасної 

та пост-сучасної гуманітаристики стає перенесення його рецепцій із 

літературознавчо-культурологічної до філософської площини. Так, Віталій 

Табачковський [див.: 251], вивчаючи еволюцію антропологічної рефлексії на 

матеріалі українських і зарубіжних текстів, розглядає Юрія Андруховича в 

контексті есенційно-екзистенційних пошуків новітньої літератури. Філософ 

зауважує, що творчість українського постмодерніста, зокрема його роман 

жахів «Московіада» (1992) та повість «Центрально-східна ревізія» (2000), 

пронизано «вислідковуванням вражаючої мінливості посутніх властивостей 

Homo» [251; 98]. Чітке та яскраве окреслення цих мотивів, на думку науковця, 

уможливлюється в топосі реальної чи уявної подорожі до свого дому, на фоні 

чого розкриваються есенційні пошуки письменника через постійне 
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співвіднесення «антиномічних екзистенціалій», таких як життя/смерть, 

добро/зло, свобода/неволя, любов/ненависть тощо [див.: 251;117].  

Щодо літературознавчої інтерпретації творчості письменника можна 

говорити про кілька векторів його прочитання.       

Так, деякі українські науковці (зокрема Ігор Бондар-Терещенко та Марко 

Павлишин)  зводять сенс романів Юрія Андруховича до феномену «смерті 

автора» (Ролан Барт) у деструкованому постмодерністському тексті. Як 

зазначає Ігор Бондар-Терещенко, «література постмодернізму – це 

виробництво нічийних текстів» [54; 65]. А подібні тексти принципово не 

можуть завершуватися. Відтак до прози Андруховича (зокрема, йдеться про 

роман «Перверзія» (1996)) легітимною може бути теза про те, що «точка 

наприкінці оповіді – завжди випадковий, свавільний, не передбачений 

авторським камланням обрив. Епізоди, як правило, нарощуються до 

безкінечності,... а оповідь може бути продовжена ким завгодно з будь-якого 

місця» [54; 65]. Деструкований текст-хаос, яким постає «Перверзія» у баченні 

дослідника, блискуче вибудовується постмодерністом Андруховичем, котрий 

«фехтує цитатами, жонглює словами, сміливо оперує власною біографією. 

Думка при тому в’ється плавним серпантином, ніколи – з поваги до масового 

читача – не пірнаючи в тунелі глибокого смислу, оскільки поезія, що на ній... 

ґрунтується досвід Андруховича-прозаїка, ніколи не буває складною» [54; 71].      

Ряд літературознавців [див.: 54; 55; 255; 292] розглядає творчість 

Андруховича як містифікацію та міфотворчість, зумовлену тим, що часом 

автор настільки захоплюється ідеєю створення  нової художньої концепції, що 

містифікує, «створюючи якогось вигаданого автора» [255; 171]. 

Постмодернізм приділяє найбільшу увагу ігровій комбінаториці, що є 

позачасовою, ізотропною, байдужою щодо першого й останнього кроку в 

романних пересуваннях, причому саме неспроможність зрозуміти цей світ 

примушує автора приписати йому апокаліптичність. Звідси бажання творити 

текст в антуражі епохи, історично незнаної, тому «підсвідомої». Андрухович 

вибирає епоху таким чином, що навіть для постмодерністської історії вона – 
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ілюзія. Його власні міфи, казки і легенди знаходяться ніби поза межами самої 

історії, «на рівні невидимої протограматики» (Ігор Бондар-Терещенко), яка 

формує уяву читача творів Андруховича, зокрема про історичний час. 

Письменник вилучає із світосприйняття читача картину сьогодення та створює 

свій власний варіант «вже не історії, а археології, своєрідної археології 

бачення» [54; 72]. За цим принципом створюється містифікований автор 

записів, опублікованих спільно із заголовком «Перверзія», містифікована 

псевдобіографія Богдана-Ігоря Антонича у романі «Дванадцять обручів» 

(2003) і власне текст-містифікація «Таємниця» (2007), написана «замість 

роману». Як зауважує дослідниця Наталія Філоненко, письменник прагне до 

містифікації дійсності навіть у поетичній збірці «Пісні для мертвого півня», 

вміщуючи в кінці дещо міфічну біографічну довідку [див.: 272; 16]. У той же 

час Ігор Калинець, говорячи про «Дванащцять обручів», звинувачує автора у 

фактичному спаплюженні Антонича, адже в романі «нема ні одного пункту, 

який би стосувався Антонича. То все є повністю вигадана біографія, вигадана в 

дусі кінця двадцятого століття, до Антонича вона не має ніякого стосунку» 

[150; 26].  

Вартою уваги є модель дослідження Ю. Андруховича та його творів у 

контексті повернення до історії, до джерел формування української культурної 

традиції. Так, Тамара Гундорова пропонує розглядати постмодерністські 

творчі шукання Андруховича крізь призму творення постмодерної топографії. 

Авторка наголошує на тому, що український постмодернізм, зокрема 

уособлена Андруховичем його версія, як соціокультурна рефлексія виконує 

роль топографічного показника на межі свого та чужого, інтимного та 

соціального просторів, власного тіла та зовнішнього світу, реальної біографії 

та літературної фікції. Для письменника-постмодерніста «моя Європа» (Юрій 

Андрухович) є ревізією історії («центральноєвропейською ревізією»), певним 

поверненням до історії, причому місцем, довкола якого відбувається цей 

процес, а також де формується візія Європи, є «маніхейська неповнота – руїни 

минулого, уламки побуту» [91; 38]. Занурений у минуле, герой Андруховича 
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не має меж для трансгресії, його ведуть романтичне бачення здійснення 

майбутнього та образ щасливого Заходу, непричетність до якого і 

засвідчується в українського письменника екзистенційною теперішністю. 

Через естетику бубабізму Андрухович, як зазначає п. Гундорова, пропонує 

«топологію ідентичності» [91; 142] – особливу постмодерну іпостась 

національної культурної свідомості. Андрухович мислить Україну в аспекті 

локальності, і головна його мета – «перебрати на себе реставраторські функції 

й за допомогою найефемернішого з матеріялів – мови – відбудувати хоча б 

фрагменти стін…» [7; 8] колишньої (імперської, ширше – європейської) слави 

та величі. Схожі думки пропонують Іван Пилипенко та Валентина Кузнєцова 

(Донецьк), які, аналізуючи роман «Таємниця», говорять про нього як про 

«ментальну мапу часу, двох епох, режимів, світоглядів» [321; 8], що дає змогу 

реконструювати історію, осмислити своє місце в ній, визначити та 

проаналізувати різні грані життя українців і України на тлі європейського 

культурно-історичного ландшафту.  Напротивагу означеним думкам, Петро 

Іванишин, хоча й ураховує проукраїнськість Андруховича («інколи 

натрапляємо на окремі цікаві публіцистичні статті та есе цього безумовно 

талановитого автора, в яких він опонує російському колоніалізму та його 

спадщині, критикує окремі глобалізаційні процеси, доволі своєрідно й нечасто, 

але намагається промовляти на захист української ідентичності» [135; 98]), все 

ж, аналізуючи прозу письменника-постмодерніста, із певним сарказмом 

ставиться до  його «центрально-східно-європейської совісті» [135; 101].  

Чимало знаних науковців (Вал.Шевчук, Д.Павличко, М.Сулима тощо) 

цілком заперечують присутність у текстах Андруховича поваги до вітчизняної 

ккультурної традиції та української національної ідентичності. Так, Валерій 

Шевчук, говорячи про творчість Ю.Андруховича в контексті української 

сучасної літератури, зазначає, що «Ю. Андрухович назагал є здібним 

літератором, але який, як то кажуть, «відбився від берега» і цілком звироднів… 

мені тепер соромно, бо це я давав благословення для входу в літературу цьому 

автору, але хто міг знати, що з нього вийде не «син народу, що вгору йде», а 
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нікчемний відщепенець» [307; 10]. Більш того, на думку класика української 

літератури, така творчість є не лише чужою, але й ворожою вітчизняному 

літературному процесу, оскільки викривляє та зневажає поняття національної 

ідентичності в патріотичному його розумінні: «Будь-яка література, якщо вона 

є справжньою, має бути національно спрямованою. Водночас в українській 

літературі з’являються твори, ворожі до національних вартощів, власне, 

антиукраїнські – частково в Юрія Андруховича та Оксани Забужко, 

Олександра Ірванця й Джорджа Грабовича, Соломії Павличко і Богдана 

Сушинського та ін., не кажучи вже про звироднілих геростратів типу 

лихопомного Бузини» [там само]. Тієї ж думки притримується і Дмитро 

Павличко, стверджуючи, що письменники на кшталт Андруховича «будуть 

існувати тимчасово» [218; 12], адже усе, на що вони здатні, то – «піднімати 

брудне життя» [там само], не цікавлячись при тому патріотичними та 

національними питаннями.  

Суперечить таким думкам ряд закордонних і вітчизняних науковців, 

літературознавців і дослідників культури  постмодернізму. Так, канадська 

славістка Вікторія Балінська-Оурдева (Victoria Balinska-Ourdeva) розглядає 

творчість Андруховича як повернення до витоків національної традиції. Проте, 

зміщуючи вектор дослідницької уваги, вона говорить про нове відкриття у 

постмодерній літературі української фольклорної традиції, амбівалентної за 

своєю сутністю, як частини сучасної особистості. Вікторія Балінська-

Ордевапідкреслює: «Іt appears that, at present, folkloric texts are subjected to a 

consumable, sarcastic revival that leads to their irrevocable transformation and 

modernization. Established as a generic semiotic system of primarily aesthetic value, 

the texts of “authentic” Ukrainian folklore are selectively approached by 

contemporary authors. The inherited common stock of highly suggestive symbolic 

representations is explored with the intention of discovering images and patterns that 

are well-suited to express the modern, disillusioned and cynical thinking of post-war 

generations. As a result, the oral tradition is being appropriated without excessive 

“nationalist” sentiments. Moreover, the folkloric inventory is being tackled in a 
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sober, ironical and often mockingly playful manner, becoming primarily an 

expression of the writer’s subjective aesthetic ideology» («Виявляється, що 

сьогодні фольклорні тексти підпорядковані процесам споживацького 

саркастичного відродження, яке призводить до їхньої безповоротної 

трансформації та модернізації. Позиціоновані раніше як загальна семіосистема 

первинно естетичної цінності, тексти автентичного українського фольклору 

вибірково наближаються до сучасних авторів. Успадковані зразки високо 

сугестивних символічних репрезентацій досліджуються з метою відкриття 

образів і моделей, які б змогли зобразити сучасне мислення повоєнного 

покоління, позбавлене ілюзій і дещо цинічне.  В результаті усна традиція 

позбавляється поширених у ній «націоналістичних сентиментів». Більш того, 

фольклорна традиція перетворюється у розсудливій, іронічній, часто доволі 

грайливій манері, стаючи найперше вираженням суб’єктивної естетичної 

ідеології письменника (переклад Н.О.)») [329]. Концентруючи увагу на 

першому романі Юрія Андруховича «Рекреації», дослідниця приходить до 

висновку, що «the novella asserts the semantic link between its narrative discourse 

and traditional legendary texts. Andrukhovych’s inter-textual reference affirms what 

I previously called the “national” code, which generally speaking governs the 

“ideological” dimension of Andrukhovych’s fiction. Thus, the text insists upon its 

“Ukrainianness” despite the author’s vanguard (post)modernist literary 

experimentation. Precisely because of this constant “national” selfawareness, the 

novella also displays strong ambitions to mediate between various historical layers 

of Ukrainian culture» («роман стверджує існування семантичного зв’язку між 

своїм наративним дискурсом і традиційними легендарними текстами. 

Інтертекстуальна гра Андруховича окреслює те, що я раніше називаю 

«національним» кодом, який, власне кажучи, керує «ідеологічним» виміром 

художнього світу Андруховича. Таким чином, текст наголошує на своїй 

«українськості», незважаючи на експериментування автора у дусі 

(пост)модерного авангарду. Саме через цю постійну національну 

самосвідомість роман також розкриває весь спектр амбіцій між різними 
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історичними шарами української культури (переклад Н.О.)») [329]. Тож 

Андруховичу вдається у власному естетичному дискурсі простежити та 

відтворити значущі періоди недалекого та суттєво віддаленого українського 

минулого, які пригнічувалися або ігнорувалися колективною історичною 

пам’яттю. Результатом такого змішування стає «the recovery of the historical and 

cultural continuity fundamental for the formation of modem Ukrainian national 

identity» («відродження історичного та культурного існування, основоположне 

для творення модерної української національної ідентичності (переклад 

Н.О.)»)  – [329].  

Шведський дослідник Пер-Арне Будін навпаки переконує, що простір 

романів Андруховича – це реконструкція не лише імперського, але й 

національного дискурсу. Аналізуючи текст «Московіада», автор наголошує на 

цьому, підкреслюючи, що «хоч імперський дискурс і реконструюється в 

наративі п’яного Отто, його власний дискурс також деконструйований» [66; 

66], тобто, Україна, яка бачиться героєві раєм, протиставленим пекельним 

лабіринтам Москви, не зображується в тексті, оскільки на цьому місці роман 

закінчується. Таким чином, на переконання літературознавця, можна говорити 

про певну втрату національної ідентичності разом із деконструйованою та 

фрагментарною особистою ідентичністю.   

Водночас Мар’яна Гірняк підкреслює багатовимірність і різноаспектність 

гри з індивідуальною ідентичністю у текстах Андруховича, в яких відчуження 

від себе стає нормою у світі, де саме втрата власної сутності – це найбільша 

трагедія для людини. Більш того, граючись із власними потенційними 

ідентичностями (наприклад, видавець Ю.А. в «Перверзії», співрозмовник 

Еґона Альта в «Таємниці» чи мандрівник-оповідач у «Лексиконі інтимних 

міст»), автор «перебуває у просторі двозначності, перебудовує свою сутність, 

мимоволі деформує минуле, створюючи нову реальність на межі автентичної 

дійсності та уяви» [320;12]. Таким чином, ідентичність людини (як героїв – 
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вигаданих або реально існуючих, так і самого автора) перетворюється на «одну 

з найзакритіших і найменш досяжних таємниць існування» [17; 222].  

Іронічне підґрунтя постмодерністської гри з ідентичністю вбачає Сергій 

Борис, підкреслюючи, що «(само)творення ідентичності суб’єкта 

усвідомлюється письменником як своєрідна естетична практика – винахід 

нової (поетичної) мови, нового словника і репертуару фігур саморепрезентації, 

зрештою, нової оповіді» [62; 32]. Причому ця іронічна мовна гра є винятково 

інфінітною: маючи безмежну кількість інтерпретацій, вона не є остаточною 

метою суб’єкта, оскільки не прагне віднайти якусь вирішальну ідентифікацію, 

здобути найбільш органічний образ, адекватне самовизначення героя. Тобто, 

замість нової картини світу в оповіді автор пропонує «безперервну критичну 

рефлексію іронічним суб’єктом основ власної ідентичності» [62; 40]. Саме цей 

суб’єкт, який, постійно іронізуючи, вдається до численних містифікацій і 

міфотворчості, потрапляє у фокус уваги дослідниці Ксенії Левків, котра, 

характеризуючи автора, присутнього в романі «Перверзія», зазначає, що він 

«робить іронічні помилки; дає іронічні коментарі; по-новому застосовує 

«удаване незнання»; іронізує з персонажів (як наратор) і до власного тексту 

ставиться іронічно, але й сам стає об’єктом легкої іронії; пародіює»[175; 196], і 

це вписується в контекст постмодерної іронічної гри.   

Функціонування феномена постмодерністської гри в текстах Юрія 

Андруховича розглядає Тетяна Гутнікова, говорячи про те, що національні 

міфи та історія стають найбільш популярними об’єктами такої гри, оскільки 

«це зумовлюється тоталітарним, заідеологізованим минулим вітчизняної 

літератури, для якої «переписування історії» та міфологізація національного 

минулого є одним із варіантів звільнення з-під тоталітарно-імперського тиску» 

[96; 202].   Фелікс Штейнбук погоджується із визначальною важливістю іронії 

як одного з найбільш ефективних засобів творення літературного дискурсу 

Юрія Андруховича, що таким чином отримує можливість відновлення 

втрачених цінностей і буттєвих істин. Проте, на противагу змалюванню 
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неспроможності постмодерного героя досягнути власної ідентичності, 

літературознавець, розглядаючи прозову творчість Андруховича в контексті 

тілесно-міметичного методу, зазначає, що зміст романів українського 

постмодерніста полягає в «пошуках особистого «Я», при тому, що результат 

становить не якийсь остаточний результат, а власне самі пошуки, оскільки 

пошуки, себто процес, рух, дія і діяння, об’єктивно передбачають невпинне 

становлення «Я» – становлення, яке долає межі навіть між життя і смертю» 

[306; 322]. Такої ж думки дотримується і Олена Юрчук, яка в ході аналізу 

перших трьох романів Андруховича робить висновок про те, що його герої, 

«подолавши в собі роздвоєння, відкинувши потребу у відродженні з дозволу і 

за імперськими схемами («Рекреації»), десакралізувавши імперію і вбивши в 

собі радянського блазня («Московіада»), будують українську ідентичність як 

європейську, реставруючи історію через винайдення традиції 

євроцентричності («Перверзія»)» [325; 201].  

Про Юрія Андруховича як творця «карнавальної» прози говорять такі  

літературознавці та критики, як Ніла Зборовська [123], Ігор Бондар-Терещенко 

[59], Тамара Гундорова [93], Тимофій Гаврилів  [73], Любов Печерських [213] 

тощо. За твердженням цих авторів, «карнавальна поетика» письменника, 

виписана в характерній для української літератури травестійно-бурлескній 

традиції, дає можливість запровадження в текст форми «ненормального» 

(перверсивного) дискурсу, а також, за законами постмодерністської 

апоретології, стирає межі між піднесеним і вульгарним.  

Так, наприклад, п. Зборовська зауважує, що «Україна з її архетипним 

авантюрно-козацьким життєвим стилем, з визначальним емоційно-почуттєвим 

характером, так званою кордоцентричністю» і є причиною того, що ідея 

карнавалу стає центральною у всій поетично-прозовій творчості Юрія 

Андруховича [123; 94]. Дослідниця наголошує на тому, що «карнавал 

усвідомлюється як архетип первісної, не враженої цивілізацією чуттєвості. 

Цивілізаційний поступ – наступ на емоційний світ людини. А посткарнавальне 
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безглуздя – це, власне, занепад чуттєвості, сповільнення живої крові в «сонних 

артеріях», мертвотність» [123; 95]. Відтак всякий зіграний у сучасності 

карнавал – це «завше втрачання карнавалу», що нагадує застигле у віках 

мистецтво. Ідея карнавалу тісно пов’язана із наскрізною ідеєю творчості Ю. 

Андруховича – «поясненням» України. У своїх романах він створює її 

«екзотичний, емоційно-почуттєвий краєвид» (Ніла Зборовська), зображуючи 

Україну то безпосередньо, то через її протилежність (Москву), то через 

споріднену країну (Італію), розглядаючи її крізь призму карнавалу як свята 

життя на тлі помираючого європейського світу (чергова варіація постмодерної 

діади «‘Éρως-Θάνατος» розкривається вже на рівні взаємодії різних культурно-

національних площин).    

Тамара Гундорова розглядає романи Андруховича як щаблі еволюції 

бубабістського карнавалу. Дослідниця вибудовує певну парадигму даної 

еволюції. Так, у романі  «Рекреації» письменник демістифікує і образ 

національного поета, і сам карнавал: «На карнавально-фалічному святі 

Воскресаючого Духу в містечку Чортополі троє друзів-поетів, їхні персони та 

маски (патріотична, еротично-суперменська, ностальгійно-пасеїстична), то 

роз’єднуючись, то з’єднуючись, демонструють відчуження особистості від 

біографії, історії, сім’ї, сексу, відчуження, що стало тотальним за радянських 

часів» [93;  83]. У романі жахів «Московіада» Андрухович створює інший 

карнавал, за висловлюванням п. Гундорової, «своєрідний вертеп – 

макабричний, спокусливо-відштовхувальний фантастичний образ 

піздньорадянської Москви» [93; 86]. Загалом же «Московіада» – це розповідь 

про те, як український поет-інтелектуал намагається протиставити себе 

єдиному тотально-гротесковому тілу, названому «радянським народом».  

Водночас у версії Костя Москальця «Московіада» як  карнавалізований 

роман жахів є «таким собі інтимним секретом, інтелігібельним 

присмалюванням ока» [196; 118]. Стикаючись із бурлеском, балаганом, 

буфонадою, що визначають творчість письменника, «жахи» здатні «викресати 

цілий феєрверк сміхових аспектів цього поняття, – тобто, «принада» виглядає 



23 
 

доволі ласою, якщо врахувати майже одночасний вплив трьох чинників 

культурного коду: заголовок, жанр, ім’я головного героя [див.: 196; 118]. 

Погоджуючись із тим, що «елітарний читач» відверто цікавиться подібним 

текстом апріорі, дослідник звертає увагу на певне авторське «шахрайство», 

спекуляцію, засновану на «невідповідності «товару» товарному знакові…, 

невмінні ткати текстуру романного дискурсу» [196; 119]. Головним 

аргументом подібного твердження стає порушення норм, традицій, 

«заповідей» (Кость Москалець) писання роману, що є принципово відмінними 

від віршування. Так, використання фантазмів у поезії трактується виключно як 

властиве поезії перетворення дійсності, проте аналогічне застосування їх у 

прозі потребує обережності, ощадності та обґрунтування. На думку 

Москальця, чим місткішою є система («фраза» - «синтагма» - «парадигма» - 

«тема» - «текст»), тим більше вона тяжіє до цілковитої структурованості й уже 

осмисленого буття як системи довершеної, влади, тотальності, і цього, 

переконаний літературознавець, неможливо знайти в текстах Юрій 

Андруховича, якому «нема чого розповісти «біля багаття» (за висловом Мірче 

Іліаде). Але існує потреба писати, зумовлена тими чи іншими 

позалітературними чинниками, іншими потребами, іншими різновидами 

письма» [196; 123]. 

Як зазначає Тимофій Гаврилів, проза Юрія Андруховича та інших 

представників Бу-Ба-Бу є винятковим зразком «карнавалізації літератури і 

карнавалізації літературою, бо не тільки карнавальне карнавалу і карнавальне 

ринкової площі чинить вплив на літературу, а й, принаймні на зламі епох, 

література здатна карнавалізувати чи співкарнавалізувати соціальне життя» 

[73; 149]. Таким чином розкривається певна амбівалентність карнавальної 

концепції: заперечення охлократії та її продовження, протест проти 

тоталітаризму та його субверсивне тривання. Якщо традиційно література 

послуговується та структурується літературними категоріями, то карнавальна 

література визначається мірками категорій естетики сміху, тож «карнавальна 

радість буття» (Гаврилів) перетворюється на вислизання із повсякденності та 
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містерію одночасно. Сам по собі карнавал не належить до літературних явищ, 

хоча й може бути певною мірою перекладений мовою художньої літератури. 

Саме цей процес і називається її карнавалізацією. Карнавал розвинув мову 

конкретно-чуттєвих символічних форм, які сягають від великих і складних 

масових дій до одиничних карнавалістичних жестів. Тому карнавал не знає 

розбіжностей між акторами та глядачами, роблячи усіх активними учасниками 

дійства, що розгортається. Творячи перевернутий світ, світ навпаки, де закони 

та обмеження, а отже, і пов’язані з ним моральність, страх, етикет втрачають 

своє значення, карнавал поєднує священне із буденним, амбівалентні за своїм 

характером стилістичні засоби карнавалу – гротеск і пародія – є водночас і 

запереченням пародійованого, і його таємним визнанням. Бубабісти, на думку 

п. Гавриліва, «підібрали» ряд колоритних карнавальних масок і образів 

традиційної української пародії (мається на увазі «Енеїда» І. Котляревського) 

та продемонстрували послідовність стосовно самого автора («свого духовного 

батька» – Гаврилів) і своєї власної доби.  Вони «дефлорували та 

дефольклоризували (дешароваризували) мову української літератури, яку так 

любо називають  «красне письменство», збагативши свій вокабуляр словами з 

вулиці і поставивши їх під наголос» [73; 145]. У цьому дослідник вбачає 

найбільш важливу амбівалентність карнавалізаторського бубабізму: очищення 

української літератури, що відбулося за допомогою словника ринкової площі. 

Проте варто зауважити: письменники, об’єднані в угрупування «Бу-Ба-Бу», 

запозичили не тільки слова, що належать до групи стилістично занижених, 

вони взяли також образи, які навіть для українського читача досить часто були 

невідомими і вимагали додаткових пояснень. Так, наприклад, одну із найбільш 

улюблених фігур у поезії Юрія Андруховича (мартопляса) знаходимо в Івана 

Котляревського, його контамінаційного побратима Мартофляка зустрічаємо у 

першому романі Андруховича «Рекреації». Іменник «мацапура» (що так само 

з’являється у Котляревського), підноситься до рівня літературної фігури. 

Персоніфікація сягає коментарів «Енеїди», де згадується Павло Мацапура, 

ніжинський полковий кат, а потім цей же образ виринає і в «Рекреаціях». 



25 
 

Автор призначає його режисером свята Воскресаючого Духу. Таким чином 

відбувається вельми характерне для Юрія Андруховича злиття приватності та 

літературної фікції. Інший образ з «Енеїди», а також із російської традиції, де 

він був улюбленою фігурою народних оповідань першої половини XVIII 

століття, – Ваня Каїн, згодом прописаний у романі «Московіада». Отже, 

прихильність ліричного «я» героїв Андруховича до своїх уявних чи реальних 

співрозмовників, а самого автора до своїх літературних фігур із яскраво 

вираженим негативним колоритом (відьмаків, катів, злочинців-убивць тощо) 

стає очевидною. Адже поряд із найважливішою рисою карнавалу, а саме 

скасуванням соціальної ієрархії, відмінностей і законів, Тимофій Гаврилів 

наголошує на таких ключових поняттях: «магічність (венеційський карнавал 

вважався  магічним часом), гра, святкова п’янливість, (суто людська потреба 

віддатися грі та святковій п’янливості), ілюзія (особиста тотожність), стать 

(скасування статі відбулося на основі перевдягання, тра(нс)вестії), соціальний 

клас переставали існувати, що дужчим було заглиблення у велику ілюзію 

карнавалу)» [73; 160-161]. Карнавальні епізоди пронизують романи 

Андруховича і не підпорядковуються жодній вищій меті, крім сміху та 

інтертекстуальності як важливого чинника постмодерної гри. Кульмінацією 

цього феномену стає «карнавал у карнавалі» (роман «Перверзія»). На відміну 

від текстового корпусу перших романів Андруховича, карнавал суттєво 

перемістився ближче до початку книжки, взявши на себе роль інтродукції, 

вступу до подальшого карнавального дійства, яким за сюжетом є «весь 

венеційський семінар, а найдужче, безперечно, завершальна забава» [73; 162].  

Досить часто літературознавці говорять про театральність як один із 

модусів презентації новітнього карнавалу [див.: 75, 122, 123 тощо]. Справді, 

театр і театральне домінують у діяльності угрупування «Бу-Ба-Бу», 

охоплюючи всі жанри, в яких презентували себе бубабісти. У площині їх 

творчості відбувається містифікація театру, про що б не йшлося: про 

театральний кін, циркову арену чи «театр Бога» – людину із видатними 

здібностями. Тому у творах Андруховича можна зустріти чорнокнижництво, 
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шаблековтання, жонглерство, химери розуму перетворюють реальність, 

реальність стає ірреальністю, театр дії перетворюється на магічне дійство. 

Причому основними дійовими особами стають фігури текстів постмодерних 

письменників,  і часто – це вони самі. Таку сублімацію власної творчості 

можна порівняти із ключовими епізодами «Рекреацій» і «Перверзії». 

Розважаючи себе, бубабісти розважають публіку, таким чином намагаючись 

вивільнити карнавалістичність із замкнутого простору своїх текстів, а сам 

перфоманс (наприклад, прозоопера  «Аве, Крайслер!») вивести із замкненого 

простору оперного театру на вулицю, з якої його упродовж багатьох століть 

витискали в замкнений простір. Так само виводиться за межі, встановлені 

традицією, театральне дійство опери «Орфей у Венеції» («Перверзія»), 

побудоване за принципом пастишу. Як зауважує дослідниця Ніла Зборовська, 

«трагічне кохання Стаха разом із його фанатичною пристрастю до музики 

переграє античний сюжет про Орфея та Еврідіку» [123; 91]. Сукупність 

любовних, детективних, авантюрних мотивів, пов’язаних із постаттю 

головного героя, поступово продовжується на театральній сцені: Перфецький 

занурюється в театральне дійство, входить у роль Орфея, «як до себе додому», 

перетворивши життя на суцільний театр. 

 За висловлюванням Тимофія Гавриліва, всі представники Бу-Ба-Бу, та 

зокрема Юрій Андрухович, «спробували подолати рампу, через театральні 

куліси потрапити в карнавал життя, зруйнувати межу між всередині і зовні так, 

як вони зруйнували у своїх текстах між верхом і низом» [73; 171]. Дослідник 

зазначає: якщо забрати Андруховича з контексту карнавалістичної літератури, 

зникне мірка, якою слід міряти його тексти, а самі тексти втратять свою 

естетичну вартість, свій амбівалентний характер, адже бубабісти свідомо 

покликаються на естетику карнавалу, спорідненого із власне постмодерном – 

як за ігровим характером, так і за технікою творення тексту. Хоча, на відміну 

від карнавалу як гри чуттєвої, постмодерний текст є усвідомлена 

інтелектуальна гра. В Андруховича вона виростає з обставин посттоталітарної 

доби, приходячи на зміну квазігрі радянського часу. Вона є певною реакцією 
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на тоталітаризм і способом від нього звільнитися. Найбільш повно та 

послідовно виявляючись у творчості письменників-бубабістів, літературна гра 

(а надто у рецепції Юрія Андруховича) перегукується із грою в куртуазному 

середньовіччі. Як свідомий гравець, письменник-постмодерніст бавиться із 

мовою і «якоїсь миті бачить, що то мова бавиться із ним і бавиться ним» 

[75;185]. Мова Андруховича – не тільки інструмент оповідання історій, а й 

спосіб і сенс, об’єкт постійних авторських рефлексій, великої любові й 

адекватної ненависті, панічного страху та трепетного схиляння, мовних ігор, 

неоднозначності, інфінітності прочитання, недомовок, натяків, цитат і 

самоцитат. Власне, людина – це суцільна еклектика, а людська натура – 

багатожанрова та безстильна, як писання постмодерністів, відтак людська 

поведінка – це самоповтор і цитата.    

Ігор Бондар-Терещенко говорить про те, що «вся діяльність Андруховича 

– це простісінько собі «Бу-Ба-Бу» (Булгаков-Бахтін-Буратіно). З Булгакова 

походять описи численних сатанинських бенкетів, з відповідними 

персонажами й перетворенням грошей на лимонадні етикетки та інший 

мотлох; з Бахтіна – загалом карнавальна «естетика низу», а від Буратіно 

залишається довгий ніс, яким він прохромлює розкішні Андруховичеві 

симулякри, намальовані на старовинному полотні а ля Ель Греко в комірчині 

папи Карло Л. Черґолі» [54; 64].  

Так само розглядаючи театралізований характер творчості Юрія 

Андруховича, але вже під психоаналітичним кутом зору, Ніла Зборовська 

стверджує, що театралізація – характерне явище невротизму колоніального 

періоду. Письменник перехідної доби, як ніколи, почуває себе актором, він 

прагне «встигнути вписатися в дух часу, заволодіти накинутими ззовні 

постмодерними цінностями, в яких часто немає внутрішньої потреби» [125; 

397], звідси виникає театроцентрична тенденція в літературі періоду так званої 

«театралізованої незалежності» (Зборовська), що презентована у всій 

перехідній українській культурі. Театралізація Андруховича, на думку 

літературознавця, починається з маскування, а маска потрібна, щоб приховати 
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живе обличчя. Крім того, штучне обличчя попередньої епохи розпалося на 

уламки, а перехідна епоха не має нового власного обличчя. Маска потрібна на 

певний час, поки не буде визначено нові параметри індивідуального та 

національного буття, поки не сформується світоглядна основа незалежного 

існування. Проза Ю. Андруховича, за Н. Зборовською, підсумовує семантику 

українського колоніального способу виживання, започатковану                          

І. Котляревським, відповідно до якої в імперському світі можна вижити, 

перетворившись на лицедія. Відтак становлення через маску, пошук ролі-

маски, що відповідає перехідній епосі, є характерними ознаками творчості 

українського письменника-постмодерніста.  

Але театралізація як шлях самозбереження і самопізнання має межу. Ніла 

Зборовська говорить про спокусу естетизації, що «зумовлює продукування 

інфантильного донжуанівського психотипу і множинної жіночої особистості, 

тобто, особистості з шизоїдним Его – отже, продукування фальшивої мужності 

і фальшивої жіночності» [125; 399]. Інфантилізацію мужності в текстах Юрія 

Андруховича зокрема та письменників-вісімдесятників взагалі виявляє також 

те, як вони перелицьовують, «перверсують» існуючий раніше культурний 

канон. «Символічне матеревбивство, – зазначає п. Зборовська, – 

супроводжується агресивним антипсихологізмом так само, як це було у 20-і 

роки ХХ століття» [125; 405]. Дослідниця підкреслює реалістичну природу 

перших текстів Андруховича, подаючи як приклад збірку оповідань «Зліва, де 

серце» (1989), але зазначає, що «через відстороненість від глибинного 

психологічного самоаналізу, без якого немає потужного усвідомлення 

принципу реальності, його недосформоване Его здрейфувало до бубабізму як 

театралізованого лицедійства, ідеологом якого обрано М. Бахтіна» [125; 405]. 

Саме інтровертований бахтінський карнавалізм сформулював 

постмодерністську установку на неможливість віднайдення будь-якого «я», а 

комічна олігофренія, тобто, ослаблена інтелектуальність, окреслила обриси 

української масової культури, на противагу закономірному аристократичному 

процесу самоусвідомлення (Зборовська). На переконання авторки «Коду 
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української літератури», бубабізм як блазнюючий (лицедійський) тотальний 

дискурс почався з осміяння психологізму та патріотизму. Отже, український 

поет-блазень виявляє втрату імперської ідентичності, але разом із нею і 

аристократичної українськості. У просторі розібраного світу він має віднайти 

для себе нове духовне джерело, для того він і реконструює старий світ, аби 

осягнути його віджилий організм та структурування, а звільнену енергію 

спрямувати на створення нового дискурсу. Відтак у середовищі 

театралізованого письма бубабістів народжується «садоавангардизм». 

Зборовська зазначає, що традиційна українська реальність для Андруховича як 

садоорієнтованого авангардиста виявляється недостатнім енергетичним 

джерелом. Оскільки імперське джерело (імперське материнське тіло) 

вичерпане («Московіада»), оскільки національне джерело (національне 

материнське тіло) також визнається вичерпним, і вичерпність означає 

завершеність колоніального статусу української літератури («Рекреації»), то 

український поет (ширше – культурний діяч) подається у світ, що символізує 

потяг до європейського материнського джерела  («Перверзія»), але й тут він 

знаходить енергетичну вичерпаність. Так, робить висновок дослідниця, 

«троїста спроба Андруховича повертає його у замкнене коло, повтор пошуку: 

роман «Дванадцять обручів» за своєї його віртуозності фіксує повтор, занепад, 

спустошення бубабізму», проявляючи внутрішньо пустого національного 

чоловічого суб’єкта як щирого колоніального мазохіста, або «суб’єкта без 

суб’єктності» [124; 54]. Водночас пошук національно-індивідуальної 

материнської іманентності, з якою ідентифікує себе донжуанівський тип героя 

Андруховича, є суттю його  нарцисистичної природи.  

Деякі українські літературознавці, навпаки, вбачають у карнавальності 

Андруховича експлікацію мотивів антикарнавальності, що є певним новим 

етапом розробки традиційної української моделі карнавалу. Так, Наталя 

Шавокшина [298] на матеріалі постмодерністських текстів Юрія Андруховича 

говорить про антикарнавальну природу його прози. На думку дослідниці, 

український письменник відтворює карнавальну атмосферу своїх романів 
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через різноманіття карнавальних спокус і описи галасливої святкової юрби, за 

допомогою «логіки зворотності» (Шавокшина), мотивів гри, в тому числі й 

мовної, характерними рисами меніппеї тощо. Проте слідом за А. Грінштейном, 

авторка розмежовує карнавальну та «маскарадну», тобто, карнавалізовану 

культуру, оскільки, на її думку, і сам Ю. Андрухович «так настійливо подає 

читачеві карнавальні образи, що складається враження, ніби він не лише 

навмисно штучно створює весь цей балаган, але й підкреслено демонструє, що 

карнавальність – то лише маска його тексту, під якою ховається ще одна 

постмодерна пустка» [298; 230]. І хоча проза Андруховича містить чимало 

елементів, пов’язаних із народною сміховою культурою, робить висновок п. 

Шавокшина, радше можна говорити про карнавальну стилізацію, 

театралізоване перегравання формальних чинників карнавалу.     

Міфологічна ідея «вічного повернення того самого», окреслена Юрієм 

Андруховичем у передмові до роману «Дванадцять обручів», що дістала назву 

«Орфей хронічний» [13], аналізується Марком-Робертом Стехом [248] та 

Юрієм Шерехом (Шевельовим) [301]. Дослідники вбачають у символічній 

смерті головного героя у водах Венеційського Великого каналу змогу 

розірвати всі зв’язки зі своїм попереднім існуванням.  

Таким чином, можна говорити про виняткову множину прочитань 

постмодерністського досвіду Юрія Андруховича у вітчизняній літературній 

критиці та публіцистиці, хоча в той же час досі залишається широке коло 

питань, яким варто приділити окрему увагу при дослідженні текстів 

українського письменника. Одним із таких питань і є аналіз творчого доробку 

Андруховича в аспекті еротичної осмози.      

 

1.2. Спроби еротичної фокалізації письменника 

 

Вже перші поетичні та прозові твори Юрія Андруховича викликали 

неоднозначну рецепцію через винесену на перший план присутність еротично-
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сексуальних мотивів, які структурували тексти письменника на всіх без 

винятку рівнях, що було новим, а відтак сприймалося досить негативно.     

Дійсно, еротична призматика постмодернізму Андруховича, що так чи 

інакше наповнює всі його тексти, від ранньої поезії до останньої збірки есеїв 

«Тут похований Фантомас» (2015), потрапляє у фокус літературознавчого 

інтересу.    

Так, Тамара Гундорова переконує, що роман «Перверзія» є спробою 

створити багатоликого персонажа та крізь призму його гностичних, 

містерійних і тілесних перетворень, сплетених з його еротичними пригодами 

та ностальгійними спогадами про минуле, подати авторську студію про 

природу самого постмодернізму.  Причому, використовуючи структуру 

фрагментарного письма, автор вибудовує колізії  на осі романтичній, а саме 

навколо любовної історії. В цілому «Перверзія» – це «перверсивний романс 

про перверсивну любов (некрофілічну, полігамну, андрогінну), який, зрештою, 

перетворюється на трактат про пошуки культурної та європейської 

ідентичності, зорганізований навколо орфічного Рількового міфу» в 

італійській Венеції, і в той же час – «сходження в царство тліну та спроба 

привласнити її жіночу суть» [93; 89].  Своєрідним еротичним карнавалом-

містерією бачиться дослідниці й роман «Дванадцять обручів», де «суміш 

автоцитат, віддзеркалень, повторів і аналогій», властиві тавтологіям 

Андруховича (при тому, що всі його романи змальовують одну й ту ж 

ситуацію, одного й того ж героя), є втіленням романтичної ідеї письменника-

постмодерніста – «містерії любові Чоловіка та Жінки» [93; 95].    

Ще одним аспектом дослідження еротичної осмози текстів Юрія 

Андруховича є ґендерне прочитання їх. Так, дослідниця Агнєшка Матусяк 

акцентує увагу на творчості письменників групи «Бу-Ба-Бу» взагалі та 

Ю.Андруховича зокрема як на зразку типової маскулінної прози, а відтак 

досліджує поняття кемпу як одне з основних у маскулінному еротичному 

дискурсі [див.: 186].  
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Питання ґендеру в романах Ю.Андруховича, і перш за все у «Перверзії», 

опрацьоване також Нілою Зборовською у статті «Два «любовні романи» 

українського кінця століття, або Юрій Андрухович проти Оксани Забужко» 

[122] (книга Ніли Зборовської та Марії Ільницької «Феміністичні роздуми. На 

карнавалі мертвих поцілунків» (1999)). П. Зборовська розглядає у порівнянні 

романи Юрія Андруховича та Оксани Забужко як два варіанти еротичного 

дискурсу – маскулінний і фемінний. Причому, симпатії дослідниці, безумовно, 

залишаються на боці другого. На переконання літературознавця, обидва 

автори оперують у своїй творчості поняттям збоченості, але якщо в романі 

Забужко вона «прихована й замаскована», то в Андруховича натомість «буде 

винесена навіть у назву твору, і саме поняття «збочення» фігуруватиме як 

продуктивне на всіх рівнях роману» [122; 119]. Якщо українська письменниця, 

позиціонована як авторка феміністичної літератури, «представивши 

український секс як своєрідне збочення (без поразки об’єкта), тобто як 

програш суб’єкта» [122; 121], пояснює Україну через чоловічу слабкість і 

вимушену жіночу відважність, то еротична драма в Юрія Андруховича має 

цілком протилежний характер, що продиктовано іншим ставленням до 

кохання. Цитуючи розуміння чоловічої ментальності за Симоною де Бовуар, 

дослідниця робить беззаперечний висновок про те, що, презентуючи у своїх 

героях ідеальну чоловічу ментальність, Юрій Андрухович продукує тексти, 

котрі прочитуються як «пригодницький, авантюрний роман… воістину 

чоловічий твір» [122; 123]. Якщо еротичний потяг головних героїнь Забужко, 

на думку Зборовської, принципово скерований на вибір одного-єдиного, 

достойного серед недостойних, і цей потяг виростає не з тілесного «низу»,  а з 

духовної висоти, то герой Андруховича стосовно жіноцтва мислить тільки 

через тілесність: у жінці він бачить цікавий еротичний об’єкт, своє палке 

бажання, що спрямоване на плоть як таку. І в процесі пізнання плоті духом 

проявляється чоловіча еротична трансцендентність як пізнання власної 

природи, коли дух пізнає плоть. Оскільки пізнання невичерпне, то одна плоть 

не може задовольнити процесу пізнання. Отже, любовна драма Андруховича і 



33 
 

сексуальніша, і легковажніша, ніж у Забужко, вона позначена суцільними 

переходами Духа в тілесність, вниз. Натомість  в О. Забужко «драма набуває 

важкоти, серйозності, проблемності:  письменниця з «тіла», з «низу» виходить 

на філософічність і там веде розмову» [122; 124]. Відтак любовна інтрига 

Забужко і любовна інтрига Андруховича протистоять одне одному як серйозне 

та гра: у першій панує зацикленість на одному моменті – нездійсненому 

коханні, в другій – рух, варіантність, авантюра, що і є ознакою суто чоловічого 

письма.  Якщо у Забужко жінка представлена у своїй подвійній суперечливій 

сутності (вона претендує на суб’єктивність, залишаючись водночас об’єктом, 

тілом, заздрісною і залежною істотою з різними психологічними 

комплексами), а також через сексуальність, то Андрухович фемінізм прочитує, 

відштовхуючись від жіночо-тілесних проблем. Крім того, відмінний характер 

еротичної драми в Андруховича зумовлений іншим ставленням до кохання. 

Зокрема, в образі головного героя «Перверзії» втілено ідеальну чоловічу 

ментальність. Саме тому чоловічо-жіночу драму в письменника легко й 

дотепно пояснює «карнавал», «невиконання» героями любовних ролей, 

чоловіча забава. В ході своїх міркувань дослідниця робить висновок, що 

«сексуально вдовольнити жінку – це означає, за Андруховичем, розв’язати всі 

жіночі проблеми. Тому плоть у нього набуває безлічі форм, вона постійно 

рухається, змінюється. Чоловіча плоть тут здатна вирішити все у світі» [125; 

126].         

Таким чином, п. Зборовська хоча й акцентує увагу на ґендерно-

психоаналітичному аспекті аналізу творчості Ю. Андруховича, проте певним 

чином окреслює еротичні мотиви, наявні у текстах українського 

постмодерніста. Втім, це питання найменш повно досліджене вітчизняним 

літературознавством, незважаючи на те, що постать Андруховича є досить 

знаковою та протягом понад двох десятиліть приваблює науковців.  Як 

зазначає І. Бондар-Терещенко, дискурс еротичного в українській літературі 

1990-х років сприймається, як «інвазія порнографії, оскільки «радість 

віддавання» (Соломія Павличко) описана не в патріотичному, а в еротичному 
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сенсі» [56; 189]. Так, стереотипи тоталітарного мислення сприяють 

фрагментаризації еротичного в літературі, активізуючи натомість ностальгію 

за філософією тілесності, притаманною українському фольклору. Відтак, не 

всіма науковцями еротичні мотиви в літературі, зокрема в Юрія Андруховича, 

трактуються однозначно і об’єктивно.  

Паралельно із дослідженням карнавалу як продовження української 

карнавальної традиції Івана Котляревського (про що вже йшлося вище), 

карнавальність у творчості Юрія Андруховича розглядається  в межах його 

еротоцентричної рецепції.  

Наприклад, Мирослав Шкандрій, з одного боку, трактує «карнавальну 

естетику», котра вшановує духовне сп’яніння, як силу, що прагне затьмарити 

його матеріальні причини. З іншого ж – погляди письменника на історію та 

географію України в європейському та світовому контексті, в яких еклектично 

переплітаються міфи та реальність, окреслюють самих українців як «продукт 

«карнавалу племен», що в різні часи проходили цією землею і всі лишили свої 

сліди в генах і духовності народу» [302; 407]. А відтак – сама ймовірність 

будь-якого автентичного існування або незалежної культури видається 

неможливою. Водночас дослідник трактує творчий доробок Ю. Андруховича з 

точки зору постколоніальної критики, приходячи, з-поміж іншого, до 

висновку, що автор сплітає у своїх творах національну, культурну та еротичну 

сфери буття. Водночас, руйнуючи традиційний український канон, на думку 

Шкандрія, «Юрій Андрухович розчаровує українських націоналістів, 

припускаючи, хоч і легковажно, що були миті єдності культур, а українці 

почасти самі винні в тому, що їх спіткала така доля, бо вдавалися до духовної 

й політичної проституції» [302; 403]. Таким чином, як зазначає дослідник, 

автор порівнює політичний колабораціонізм із сексуальним актом між 

впливовими російськими діячами та видатними українцями. У своїх «Листах в 

Україну», збірці віршів, написаних одночасно з романом жахів «Московіада», 

Андрухович змальовує ці політично-сексуальні відносини із сардонічним 

гумором. Феофан Прокопович, перший український колабораціоніст з 
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імперією, був, як він каже, гомосексуалістом, що спав із Петром І, 

установивши прецедент у цьому, як і в багатьох інших питаннях, для довгого 

списку співвітчизників, які шукали шляху до влади і впливу. Олексій 

Розумовський, коханець, а згодом і чоловік імператриці Єлизавети, був добрим 

співаком (і, відповідно, більше, ніж будь-який інший співак, Україні 

прислужився). Самі українці допомагали створити російську культуру, і 

зрештою вона ж не прийняла їх бажання відокремитися – піти власним 

шляхом. Так, наприклад, у тексті роману «Московіада», як переконаний 

Мирослав Шкандрій, «взаємини оповідача з російською коханкою є 

віддзеркаленням політичного розриву» [302; 404].  

Так само в карнавалізації постмодерної дійсності вбачає еротизм прози 

Юрія Андруховича Тамара Гундорова, коли говорить про постмодернізм у 

версії Юрія Андруховича як карнавальний кітч. Ідеться про те, що кітч, ставши 

прикметною ознакою модерного суспільства споживання, сьогодні все більше 

асоціюється із сучасним постмодерним інформаційним суспільством, більш 

того – постмодерн визначають як третю стадію кітчу після романтизму та 

символізму через схильність до візуального сприйняття реальності. Це 

співвідносне із твердженням Жана Бодріяра про те, що кітч – це правда, яка 

включає всяку амбівалентність, сумнів, моральний вибір і різнобічність 

сприйняття, а отже, кітч – це симулякр, або імітація, яка не імітує нічого 

реального, що існує поза нею. При цьому поруч із наївним, «первісним» 

(Гундорова) кітчем твориться його інший різновид – зумисний кітч, або кітч 

цитатний, опредмечений, той, що свідомо репродукується, цитується, 

переноситься в різні контексти, поєднується з різними стилями. Так, 

письменники літературного угрупування «Бу-Ба-Бу», в тому числі й 

Андрухович, стають співтворцями карнавального кітчу, та психоідеологом 

своїм обирають Поета-Богему, який, відсторонюючись від нормативної 

застійної радянської дійсності 1980-х років, не долучається до андеґраунду, а 

«йде на площу і стверджує себе» [90; 237]. Власне, Ю. Андрухович широко 

використовує в літературі і сам творить «богемний, карнавальний, 
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венеціанський, постколоніальний кітчі» [90; 236] та поміщає їх на межі між 

серйозним й іронічним. Водночас подібний процес творення кітчу, на думку 

дослідниці, власне паралельний розробці Андруховичем його еротичної 

концепції. На основі кітчу, зазначає вона, автор показує персоніфіковану маску 

характеру, як, наприклад, у випадку з Хомським у «Рекреаціях». Успіх 

подібних експериментів письменника Тамара Гундорова пов’язує перш за все 

із тим, що «дух часу» ним виражається саме в еротичних категоріях. 

Відмовившись від занадто серйозного сприйняття літератури і від 

«правильного» життя, що утверджувалося довгі роки на Україні 

народницькою, а пізніше й радянською традицією, він разом із співучасниками 

групи «Бу-Ба-Бу» занурює публіку у стихію «низької» культури, перверсивних 

(перевернених) цінностей і барокової гри з відомими образами. Літературний 

іконостас перетворюється на кітчеві образи поета-пророка, поета-богеми, 

поета-ловеласа, поета-патріота тощо. Словесна іронія, рокове 

інструментування, театралізація тексту, інтертекстуальні перегуки з «уже 

сказаним», перфоманс стають формами його творчості. Сам письменник 

зазначає, створюючи міф «Бу-Ба-Бу», що вже назва угрупування натякає на 

щось непристойне, пов’язане із статевою сферою людського буття, тож 

маскулінний, або суперменський кітч (Гундорова) стає складником загального 

образу групи. Автори самі заперечують суто авангардистське її тлумачення, 

говорячи про те, що «Бу-Ба-Бу» не так із розряду авангардистського епатажу 

та радикального нігілізму, як винятково явище соціокультурного походження. 

Особливий ритуал посттоталітарного переходу перетнувся у творчості 

Андруховича та його колег із постмодерним переломом. Спільним із 

постмодерном стало, на думку Гундорової, те, що традиційні універсальні 

норми було підірвано лінгвістично та іронічно. Деконструкція канонів 

української культури так само узгоджується із постмодернізмом, як і форма 

такої деконструкції – переписування «написаного», проявлення «порожніх 

місць». Постмодерним є і зміст основного «послання» (тексту), який творили 

бубабісти,  «про гру як линву, натягнену над прірвою пострадянського часу і 
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місцем апокаліптичного кінця» [90; 240].  На ґрунті подібного «différance» 

(Дерріда) українські постмодерністи й поміж них Ю. Андрухович творять 

естетизований карнавальний кітч, що й став тією формою, через яку і в межах 

якої письменник відвойовує собі простір свободи. Кітчетворення «Бу-Ба-Бу», 

підкреслює Т. Гундорова, виявилось як ряд моделей іронічно-лінгвістичної 

поведінки або метафор. Серед таких метафор «Бу-Ба-Бу» вона виділяє декілька 

основних: Крайслер Імперіал (образ Гангстера, метафора здійснення марень в 

українській літературі), Королева де білів (Переписана Класика – «Причинна» 

Т. Шевченка або Панночка з «Вія» М. Гоголя), Козак Ямайка (постмодерний 

варіант національного героя козака Мамая), Рекреації (сакрально-фалічне 

національне Свято), Літаюча Голова (необароковий образ маски і площі), 

«Любіть Оклахому» (еротико-патріотичний письменницький гібрид), 

«Турбація мас» (сублімовано-еротичний («мас турбація») літературний 

маніфест «Бу-Ба-Бу»). Ю. Андрухович та інші бубабісти активно 

послуговуються сексуальними символами й поняттями, а також популярними 

культурними образами, які вони перетворюють на кітчеві. Саме кітчевий 

характер бубабістського карнавалу, за Т. Гундоровою,  вирізняє це явище від 

концепції карнавалізації Михайла Бахтіна, позиціонуючи його як певну форму 

антитоталітарного соціального протесту. Такий кітч тримається на владі ілюзії, 

штучно створеної та підтримуваної єдності, на імітації задоволення та краси, 

тож він «користується автоматизмом мовлення і нарцисистичною 

дзеркальністю мовомислення, коли смисл губиться, затирається, натомість 

тебе втягує порожнеча списків-симулякрів [90; 246]. Невід’ємною часткою 

подібної естетики стає маска супергероя і супермена: бубабісти створюють 

його, підмінивши кітч національного Поета-Месії на кітч Поета-Богеміста. 

Таким чином, яскраво виявлений деконструктивізм Ю. Андруховича можна 

сприймати як реконструкцію національної традиції зі «шпаринкою для себе» 

(Гундорова), якою і стає богемний кітч, водночас маскулінний, 

нарцисистичний та еротичний.  
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Карнавал Ю. Андруховича інструменталізує тіло, насамперед тіло 

людини. Він руйнує пропорції і підкреслює недоліки. Карнавал має свої 

улюблені частини тіла: обличчя (маску) та ґеніталії, «машкарований верх і 

гіперболізований спід» (Тимофій Гаврилів). Тіло, а саме тіло людини, яке в 

карнавалі завжди відігравало провідну роль, робить своє значення у 

постмодерні більш вагомим, до того ж не тільки у літературі, де воно завдяки 

карнавалу знову висувається на перший план, а в усьому постмодерному 

житті, з’являючись на перетині карнавалу та постмодерну. Це зумовлює 

виняткову важливість  взаємодії, взаємозалежності тексту та візії, а значить, 

певним чином пов’язує карнавальний постмодерн із театральністю. 

Театралізована мова в такому разі перетворюється на основний модус 

розчинення еротичних мотивів, і разом з неправильним, хаотичним, 

фрагментарним постмодерним світом вона є перверсивною. Так, на думку 

Сергія Бориса, «нарцисистичний еротизм зверненого до себе мовного потоку 

(потопу, в якому тоне усякий цілісний, «наївний» суб’єкт) містить імпліцитні 

культуротворчі стратегії» [62; 34]. При цьому дослідник підкреслює 

глибинний еротизм використаної героями Андруховича мови: «вони плекають 

насолоду від вільного розкошування означника, парономазійної гри, разючих 

семантичних зударів, розкутого ненормативного синтаксу» [там само], тобто, 

можемо говорити про окреслену Роланом Бартом концепцію 

насолоди/задоволення від тексту як один із характерних для Юрія 

Андруховича видів текстової еротики.   

На противагу подібному потрактуванню еротики та еротичного в текстах 

Андруховича, Юрій Шерех ставить під сумнів еротичне спрямування прози 

Андруховича: у романі «Перверзія», як стверджує науковець, «є еротичні 

епізоди, але еротичного роману він не написав (що само собою  не є ні 

похвала, ні гудження)» [301; 124]. Літературознавець порівнює Андруховича з 

чеським постмодерністом Міланом Кундерою, який, за висловом Шереха, 

досить вдало творить «теорію сексу з людським обличчям» [301; 123]. Твір, до 

якого звертається п. Шерех, має назву «Повільність», і його основне 
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досягнення – «олюднення людського сексу, його розтваринення». Глибинний 

аналіз людських фізичних та психічних процесів, на чому зосереджує увагу 

автор, має підґрунтя у багатій традиції європейської еротичної літератури, 

зокрема романах маркіза де Сада та Шодерло де Лакло. Шерех переконаний: 

«Те, що в Кундери є... філософією сексу, у випадку Андруховича більше 

скидається на еротичні мрії молодика» [301; 124], що робить творчість 

українського постмодерніста елементарнішою: вона не про любов (принаймні 

не у первісному сенсі її розуміння) і навіть не про буття, а радше про небуття.   

Отже, еротичні моделі, вибудувані в текстах Ю. Андруховича, цікавлять 

українських літературознавців і дослідників постмодернізму як винятково 

цікавий багатовекторний феномен, хоча розглядаються вони переважно на 

рівні любовної тематики, проблематики,  в популярному нині ґендерному, 

постколоніальному, психоаналітичному аспекті, які не передбачають цілісного 

та різнобічного аналізу постмодерністського досвіду українського 

письменника як еротоцентричного осмосу.  

 

Висновки з  розділу 

 

Таким чином, рецепція Юрія Андруховича літературною українською 

критикою є досить різнобічною і в основному розкриває феномен українського 

постмодернізму Андруховича в контексті іронії та сміхової культури, 

традиційної для української літератури травестійно-бурлескної її версії або в 

межах постмодерністської естетики.  

Можна виокремити кілька напрямків, за якими у вітчизняному 

літературознавстві активно студіюється творчий доробок Юрія Андруховича. 

Твори українського письменника розглядаються крізь призму 

«карнавальності» Михайла Бахтіна, постколоніальної та ґендерної критики,  

феномену «смерті автора», з точки зору пошуку національної та індивідуальної 

ідентичності тощо.  
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Варіанти прочитання еротичних моделей у текстах Юрія Андруховича так 

само існують. Проте вони окреслюють радше певні вектори існування 

еротичного в текстах українського письменника-постмодерніста, 

розглядаючись в межах карнавальності /посткарнавальності, ґендеру чи на тлі 

загальноукраїнського еротичного дискурсу.  

Так, наприклад, Ігор Бондар-Терещенко інтегрує письменника в 

еротичний дискурс 1990-х років,  Юрій Шерех (Шевельов) розглядає 

еротосферу в творчості Андруховича в контексті інтертекстуального аналізу, 

Ніла Зборовська – в межах психоаналітичного її прочитання, а Тамара 

Гундорова звертає увагу на кітчеву природу еротики письменника.  

Проте вищезгадані студії розкривають лише певні аспекти прози 

Андруховича, і їх метою не є  цілеспрямоване дослідження безпосередньо 

осмотичних моделей постмодерністської любові, діалогічно-інтертекстуальних 

за своєю суттю, що відкриває перспективи для нових шукань у площині 

еротичного дискурсу українського постмодерніста.   
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РОЗДІЛ 2: ПОСТМОДЕРНІЗМ ЯК ЕРОТИКО-ОСМОТИЧНИЙ 

ФЕНОМЕН 

 

2.1. Поняття осмосу. Його органічність у постмодерністському 

дискурсі  

 

Осмос як процес проникнення та розчинення чужорідних елементів у 

певному середовищі – закономірна точка в філософії та естетиці 

постмодернізму, хоча поняття осмосу є вкрай рідкісним у сфері сучасної 

гуманітаристики. Йдеться насамперед про те, що постмодерністський дискурс 

інтертекстуальний за своєю природою, тоді як осмос є принципом і способом 

існування інтертексту. 

Теоретики постмодернізму підкреслюють кризовий характер 

постмодерністської свідомості. Специфічне бачення світу як хаосу, без 

причинно-наслідкових зв'язків і ціннісних орієнтирів, світу  «децентрованого», 

який людська свідомість уявляє лише у вигляді механічно невпорядкованих 

фрагментів, і отримало визначення «постмодерністської чутливості» як одного 

з ключових понять постмодернізму. Фрагментарна і хаотична, позбавлена 

логічного центру й винятково плюральна, постмодерністська культура 

уподібнюється для зануреної в неї людини до живої клітини. Ця клітина 

знаходиться в постійній взаємодії з навколишнім середовищем: елементи 

гетерогенних культур проникають одна в одну, взаєморозчиняються, 

впливають одна на одну, причому взаємні ці впливи часто відбуваються 

мимовільно, невпорядковано, спонтанно. Найбільш точно ці процеси 

відображає запозичений із наук природничого циклу термін «осмос».  

Традиційно «осмосом» (гр. ὄσµος «поштовх, тиск») визначаться як 

спонтанний перехід, однобічну дифузію через напівпроникну перегородку 

(мембрану), яка відокремлює розчин від чистого розчинника або розчину 

меншої концентрації [див.: 311]. Така перегородка пропускає малі молекули 
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розчинника, але непроникна для більш великих молекул розчиненої речовини. 

Вирівнювання концентрацій по обидва боки її можливе лише за умови 

однобічної дифузії розчинника. Тому цей процес завжди рухається в напрямку 

від чистого розчинника до розчину або від розведеного розчину до 

концентрованого. Осмос, спрямований всередину обмеженого об'єму рідини, 

називається ендосмосом, назовні – екзосмосом. Перенесення розчинника через 

мембрану зумовлюється осмотичним тиском. Він дорівнює надлишковому 

зовнішньому тиску, який слід докласти з боку розчину, щоб припинити осмос, 

тобто створити умови осмотичної рівноваги. Вперше явищем осмосу 

зацікавився в середині XVIII століття французький дослідник Антуан Нолле, 

більш детальною розробкою його займалися в ХІХ-ХХ століттях Людвіг 

Траубе, який працював над способами створення штучної мембрани, 

Вільгельм Пфеффер, котрий досліджував особливості осмотичного тиску, 

Якоб Вант-Гофф, Ян Дідерік Ван-дер-Ваальс та ряд інших науковців, причому 

активне дослідження осмотичних процесів продовжується до сьогодні.   

 У культурологічному ж сенсі осмос стає механізмом взаємодії різних 

культур, так само, як і окремих елементів в рамках однієї культури.  Подібне 

бачення дифузності культур, їхньої здатності до взаємопроникнення не є 

чимось незвичним і новим у лексиконі постмодернізму, як не є новим і 

залучення досвіду природничих наук для точнішого й детальнішого розуміння 

того чи іншого постмодерного феномену. Зрештою, як зазначає польська 

дослідниця Северина Вислоух, поліфонічність сучасної літератури важко 

осягнути повною мірою без залучення міждисциплінарних зв’язків, без 

можливості застосування їх у сфері інтерпретації, оскільки «теорія 

інтерпретації «відкривається» на інтердисциплінарну проблематику через 

включення широких культурних інтерпретативних контекстів і наділення 

інтерпретатора свободою у їх виборі» [257; 311-312]. Більше того, за 

Ришардом Ничем, поняття тексту «активізує ціле етимологічно-словникове 

гніздо, у його біологічно-медично-ткацько-друкарсько-філософських вимірах, 

тобто як матерії тканини, будови (структури) полотна, переплетення, сітки, 
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різновиду друку, графічно зафіксованої послідовності мовних знаків, форми 

словесного твору тощо» [203; 56], і ця лексія наголошує на цілком природному 

залученні до аналізу тексту понятійного апарату як дотичних, так і 

дистанційованих від літератури сфер і дисциплін.  

Тут варто зазначити, що терміном «осмос» оперує один із теоретиків  

постмодерністської філософії Ролан Барт. У своїх праці «Міфології» (1957), 

розмірковуючи про феномен дитячої творчості, дослідник вживає його на 

позначення взаємного впливу  (культурного та психологічного) світу дорослих 

на світ дитини. «Вірити у поетичну геніальність дитинства – значить вірити у 

певний літературний партеногенез і в черговий раз оголосити літературу 

Божим даром, – наголошує Р. Барт. – Так, будь-який відбиток «культури» 

вважається ознакою фальшування, ніби природа пильно стежить за 

слововживанням, ніби дитина не живе у постійному осмосі із середовищем 

дорослих; метафоричність, образність, спонтанність стають ознаками 

дитинства, тоді як насправді вони є продукти напруженої праці – усвідомленої 

чи підсвідомої – і передбачають глибину мислення, в якій найсуттєвішу роль 

відведено саме ступеню індивідуальної зрілості» [26; 49].  

Ширше й глибше запозичується метафора осмосу в 1970-ті роки, 

набуваючи яскравого філософського та культурологічного забарвлення. 

Виняткової уваги заслуговує те, що терміном осмос послуговується 

представник церкви, що говорить про певну популярність поняття у 1970-их 

роках, коли на тлі розвитку деконструктивізму, постструктуралізму та 

постмодернізму набувають поширення міждисциплінарні зв’язки. Йдеться про 

автора статті «Культурний осмос» ігумена Геннадія (Євгеній Ейкалович) – 

релігійного діяча російської імміграції, котрий жив у Європі й Америці, тож 

міг бути ознайомлений із новітніми тенденціями культурологічної та 

філософської думки, хоча чітка ієрархічна структура висунутої ігуменом 

Геннадієм теорії відбиває суто модерністське бачення автором взагалі явища 

культурного осмосу та зокрема його втілення в межах російської культури, яка 

й стала безпосереднім об’єктом дослідження. Варто зауважити, що автор за 
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модерністською стратегією надає народові (в тексті – російському) 

пріоритетне право стати уособленням культури та відкритися для чужорідних 

елементів, оскільки в модернізмі суб’єкт спроможний пізнати світ та втілити 

його у творчості, коли в добу постмодернізму раціональне пізнання піддається 

всілякій критиці.      

Цілком закономірно ігумен Геннадій розпочинає свій текст, присвячений 

питанням релігійності в Росії у другій половині ХХ століття, саме з біблійної 

притчі про сіяча. Намагаючись дати відповідь на запитання, яким чином 

західноєвропейська ідеологія змогла поєднатися із абсолютно відмінною 

російською культурою, ігумен Геннадій звертається до метафори осмосу. Він 

пише про надзвичайно складні відносини між культурними середовищами в 

людському суспільстві, залежні від багатьох сил і чинників, не здатні до будь-

якого прорахування чи обчислення засобами точних наук. Відтак відносини 

між такими культурними середовищами, встановлення та розвиток їх простіше 

співвіднести з явищами живої природи: «Просочування культурного феномену 

із одного культурного середовища до іншого може коливатися між двома 

крайнощами, з якими можна нечасто зіткнутися у реальності – між повним 

осмосом і повним колоїдом» [132; 213]. Цей процес властивий культурі в усій 

множинності її проявів, тобто явищам релігійної, філософської, етичної, 

соціальної, естетичної сфери тощо. Причому феномени ідеологічної природи 

схильні мігрувати спочатку «в горизонтальному напрямку» (від одного 

освітнього середовища до іншого), а вже потім у «вертикальному» (мається на 

увазі рух запозичень від вищих, освічених прошарків суспільства до нижчих).  

Ігумен Геннадій, аналізуючи різні типи подібних запозичень, приходить 

до висновку, що швидкість дифузії, соціалізації та передачі у випадку 

культурного осмосу залежить від таких факторів, як «настійність і 

універсальність потреби, котру задовольнив би даний феномен, від 

конгеніальності культури-господаря, сили примусу при його впровадженні та 

відповідним чином організованої пропаганди»  [132; 214]. Притому 

відповідальність за те, наскільки ефективно та швидко входить у нову 
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культуру певне явище, очевидно, покладено на саму культуру. За теорією п. 

Ейкаловича, культура не є пасивним екраном, на який проектується певний 

культурний феномен. Навпаки, оскільки вона від самого початку сприймає 

нові елементи, то мусить «зберігати активність у бажанні відкритися новому 

впливові, в бажанні замінити звичні психологічні та соціальні рефлекси 

новими нормами мислення та поведінки» [132; 216].  

 Дослідник підкреслює, що розчинення чужорідних елементів у певній 

культурі інколи відбувається так повільно, що процес цей залишається 

непоміченим, тим не менше існують сфери проявлення такої культурної 

«емульсії». І для більш детального розгляду їх автор розвідки цілком слушно 

використовує класифікацію соціолога Пітіріма А. Сорокіна, наведену в його 

«Сучасних історичних і соціальних філософіях» (Нью-Йорк, 1963). Ідеться про 

те, що елементи іншої культури можуть входити в тіло культури-«господаря» 

по-різному, як різними є й типи культур щодо здатності сприймати чужорідні 

елементи. Так, будь-який культурний феномен переходить вільно та без 

видимих трансформацій від однієї культури до іншої за умови, що «культура 

відправлення тотожна культурі інфільтрації» [132; 213]. Проте, якщо дві 

культури, задіяні в процесі, гетерогенні, культурний феномен, який «мігрує», 

змінюється, причому ця зміна пропорційна ступеню диференціації цих 

культур. У випадку неповної спорідненості, про яку тут ідеться, «ґрунт 

частково виявляється родючим, частково – кам'янистим, деколи посушливим» 

[132; 215] – в цілком пасторській манері теоретизує ігумен Геннадій, і 

відповідно до цього чужорідні елементи всотуються в тіло нової для них 

культури з різною інтенсивністю.    

У випадку ж, коли спорідненість культур часткова, саме внутрішня 

природа культурного явища, яке прагне розчинитися в іншій культурі, 

уможливлює такий перехід. Ігумен Геннадій, коментуючи цей момент за 

Сорокіним, розмірковує про те, що простіші за своєю суттю культурні 

феномени «інфільтруються» швидше за складні, а останні тяжіють до 

спрощення, в тому числі й штучного. Може мати місце і модель абсолютного 
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несприйняття елементів чужої культури культурою-носієм, якщо дистанція 

між ними є нездоланно великою. Тоді культурні феномени, що їх автор 

називає «інфільтратами» (теж термін, запозичений зі сфери природничих 

наук), залишаються чужорідним тілом у дискурсі культури, в яку потрапляють, 

тобто маємо справу із протилежністю осмосу – поступовому й остаточному 

розчиненню нового елемента в культурі-господарі.  

Тому не дивно, що сучасні літературознаці запозичили термін «осмос» для 

позначення виняткової дифузності постмодерного тексту, яка співвідноситься 

із класичним поняттям інтертекстуальності, адже, на думку Жіля Дельоза та 

Фелікса Гваттарі, «книга імітує світ так само, як мистецтво імітує природу, – із 

допомогою процесів, що властиві для неї і успішно завершують те, чого 

природа не в змозі або більше не в змозі  робити» [331; 32]. Вважаючи 

осмотичний характер постмодерного тексту його головною, визначальною 

рисою, дослідники таким чином пояснюють можливість постійного діалогу 

між внутрішнім і зовнішнім простором тексту, а ширше – універсальний 

характер принципу діалогічності, що структурує весь світ постмодерної 

культури. Подібно до клітини живого організму, що «спілкується» із 

навколишнім середовищем завдяки постійному рухові рідин і розчинених у 

них речовин через тонкі стінки клітинної мембрани, слово у постмодернізмі 

«не є самостійною й окремою цеглинкою, яка слугує для зведення так само 

самостійної й окремої будівлі тексту; слово змінюється, розвивається, воно є 

живим елементом дискурсу, який завжди залишається в діалозі зі своїм 

культурним, ідеологічним, суспільним і мовним оточенням» [257; 149].  Отже, 

межі тексту, співвіднесені в такому разі з клітинною мембраною, не можуть 

залишатися пасивними обмеженнями, заданими апріорі, але мусять «давати 

дозвіл на взаємну осмозу, взаємопроникання й обмін між «внутрішнім» і 

«зовнішнім» тексту» [там само], перетворюючи монологічне висловлювання у 

перманентний діалог чи радше полілог текстів і дискурсів, перетворюючи 

розрізнені фрагменти на своєрідно впорядковану цілісність.   
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Втім, попри інтенцію до подолання хаотичної своєї природи, 

постмодернізм визначається як культурна формація, історичний період чи 

сукупність теоретичних і художніх рухів, котрим властиві принциповий 

еклектизм та фрагментарність, відмова від великих, всеохоплюючих 

світоглядів і наративів. «Просвітницьке» бажання знайти ідеал, пошук певної 

універсальної та раціонально досяжної істини ототожнюється з небезпеками 

утопізму й тоталітаризму. Світ сприймається та усвідомлюється як текст, як 

«безкінечне перекодування, гра знаків, за межами яких неможливо віднайти 

означуване, «речі» такими, які вони є насправді, істину саму по собі» [313;12]. 

Кожен окремий текст і взагалі сучасна культура розглядаються 

«інтертекстуально», як гра свідомих та несвідомих запозичень, цитат, кліше, 

алюзій тощо. Поняття реальності конструюється як похідне від тих 

концептуальних схем і текстуальних стратегій, що залежать від расових, 

етнічних, ґендерних, сексуальних ідентичностей та орієнтацій дослідника, від 

його власних позицій і прагнень. Замість категорій єдності та протилежності 

з’являються категорії відмінності та інакшості, що проголошують цінність 

«іншого», того, що виходить за межі даної системи. Будь-яка ієрархія 

цінностей нівелюється заради співіснування різних культурних моделей і 

канонів, які є самоцінними,  самодостатніми та не зводяться один до одного.  

Образ хаотично збудованої, занадто складної, а інколи – штучно 

ускладненої системи закономірно стає метафорою сучасної художньої 

культури, на тлі якої постмодернізм бачиться відображенням світу, 

позбавленого знань і почуттів, світу, що розпадається на фрагменти, які 

відчайдушно намагаються відновити втрачену цілісність із допомогою 

стилістичного еклектизму, інтертекстуальних впливів, колажування та 

пародіювання дійсності. Оголосивши війну «єдності», «цілісності», 

«одиничності», постмодерна філософія просто не може дозволити собі 

розуміти навколишню дійсність ані лише як хаотичну, ані як космічно 

ієрархізовану, оскільки обидва варіанти будуть виявом такої неорганічної для 

постмодерну структури. Вихід із цієї ситуації запропонував Жіль Дельоз у 
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своїй роботі «Логіка смислу» (1969), в якій реальне буття представлене 

іманентною тотожністю хаосу та космосу, де відбувається гра смислу та 

нонсенсу. Тому сенс, перш ніж народитися, має досягнути хаосу, побути на 

межі нонсенсу. За таких умов безсистемність, хаотичність і діалогічність 

«мозаїки постмодернізму» (Віль Міріманов) стають об’єктивним відтворенням 

фрагментованості наших уявлень, «нездатності мистецтва осягнути глибину 

таємниць світобудови» [192; 34]. 

На думку російського дослідника Сергія Зєнкіна, сучасна література 

винятково діалогічна за своєю природою. Письменники, прагнучи до 

збереження власної ідентичності на тлі взаємопроникнення культур, стилів і 

текстів, вдаються до типової постмодерністської гри, причому подібна гра з 

текстом може бути і самоцільною, і агресивною, такою, що заперечує 

попередника, тобто автора чи текст, який вступає у діалог із постмодерним 

текстом, і систему літератури, в якій той працював. За С. Зєнкіним, відповідна 

«агресивна пародія» перетворюється на один із найбільш важливих засобів 

динамічної літературної еволюції в той час, коли «дифузно-фрагментарна 

взаємодія текстів, яка не переслідує системно-полемічних цілей, наближається 

у своєму розумінні радше до поняття «інтертекстуальність» за Ж. Женеттом» 

[128; 71]. Інтертекстуальність іманентно присутня в постмодерному тексті 

таким чином, що два або більше текстів містяться в ньому на одному й тому ж 

просторі, і саме інтерпретатор мусить відновити цей діалог, вичленувати з 

інтертекстуального простору всі свідомі чи несвідомі авторські інтенції.    

За Юлією Крістевою, такий діалогізм тотожний глибинним структурам 

дискурсу. Тому, аби зрозуміти й описати його природу, необхідно 

«витлумачити психічний механізм письма як слід діалогу автора із самим 

собою (з іншим), як форму авторського самодистанціювання, як спосіб 

розщеплення письменника на суб’єкта висловлювання-процесу та суб’єкта 

висловлювання-результату» [158; 176]. Відтак логічно, що цей суб’єкт-

суб’єктний діалог, який структурує будь-який наративний процес, можна 
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простежити саме на рівні дискурсу, адже, зазначає французька дослідниця, 

оповідь завжди створюється як «діалогічна матриця», і цей діалог, знак, 

амбівалентність письма знаходяться в організації дискурсу, тобто, у площині 

літературного тексту, винятково в певних наративних структурах.      

Саме постмодернізм, що перебуває у стані постійного діалогу з іншими 

культурно-філософськими шуканнями та існує за принципами тотальної 

інтертекстуальності,  поглинає всі існуючі художні традиції, але, вириваючи їх 

з контексту історії, створює еклектичний колаж, позбавлений традиційного 

центру, чітко окреслених рамок, тимчасових і культурних координат, що й 

відповідає картині світу автора-постмодерніста – світу розпаду, деструкції, 

світу пост-любовному. Як зазначає американський письменник і 

літературознавець Джон Барт, «постмодернізм – це художня практика, що 

тягне життєві соки із культури минулого, література виснаження» [25; 125]. І 

метафора дерева, що висмоктує із землі необхідні для існування соки, в 

контексті постмодерного дискурсу не є випадковою. Саме так, за принципом 

осмосу, постмодерна культура створює поле, в якому домінує не раціонально, 

логічно оформлена філософська рефлексія, а глибоко емоційна, внутрішня 

реакція сучасної людини на світ навколо неї. Постмодерна культура – 

територія, розміщена не просто на перетині хаосу (анархії) та космосу 

(впорядкованості), а між ними, однаково дотична до обох цих площин і в той 

же час рівновіддалена від них.  Це і породжує явище «постмодерністської 

чутливості», специфічного відчуття світу як хаосу, в якому відсутні будь-які 

критерії ціннісної та смислової орієнтації. Подібне світовідчуття, відповідно, 

виражається на рівні композиції текстів у прагненні відтворити хаос життя 

штучно організованим хаосом принципово фрагментарної оповіді, компоненти 

якої переплітаються між собою за принципом хаосмотичної ризоми-корінця. І 

таке переплетіння – це змішування-контамінація, коли кожен із компонентів, 

об’єднуючись із іншим, не втрачає власних особливостей, і водночас це 
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осмоза, яка передбачає суворий відбір і фільтрацію інтертекстуальних 

вкраплень на відміну від некеровано розсіяної небулярності.  

 

2.2. Осмотичний сенс постмодерністської любові 

 

Еротика стає найбільш органічною сферою проявлення осмотичної 

природи постмодернізму з огляду на те, що осмоза й еротизм – цілком 

гомогенні поняття. А відтак любовний текст є ідеальним ландшафтом для 

розгортання осмози, оскільки, як зазначає Ролан Барт у передмові до 

«Фрагментів мови закоханого» (1977), «слід не розглядати закоханого, як носія 

певних симптомів, а скоріше намагатися почути все те неактуальне, що не 

піддається викладу, але присутнє в його голосі. Звідси вибір «драматичного» 

методу, який відмовляється від прикладів і заснований виключно на діях 

первинної мови (а не метамови). Тим самим опис любовного дискурсу 

заступає його симуляція, і цьому дискурсу надається його фундаментальний 

образ, а саме – «Я», з тим, щоб показати весь акт висловлювання, а не аналіз. 

Пропонується, якщо хочете, портрет; але портрет цей не психологічний, а 

структурний, в ньому має проглядатися певне місце мови – місце людини, яка 

про себе (любовно) говорить перед особою іншого (коханого), що наразі не 

говорить» [28; 13].  

Ю. Крістева називає це трансгресією мовного коду, яка стає можливою та 

двоїстою лише завдяки здатності задавати собі «інший закон», відмінний від 

законів, які детермінували класичний, нефрагментарний дискурс. Діалогізм 

відтак – це не свобода говорити будь-що, а «насмішка, здебільшого трагічна, 

імператив, але не такий, як імператив «одиниці» [158; 126]. Таким чином, 

діалогічність постмодерного тексту Крістева бачить як трансгресію, що 

вимагає категоричного розриву із нормою, передбачаючи через це 

встановлення між одиницями тексту виняткового взаємного зв’язку. Так, різні 

інтертекстуальні елементи поєднуються в тексті, проникають один в одного, 

трансформуються та поширюються у площині постмодерного дискурсу за 
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принципом осмосу, адже й власне трансгресія передбачає феномен переходу 

межі, яку неможливо здолати, і найперше – межі між можливим і неможливим, 

що сприяє нелінійності, осмотичності, подоланню будь-яких обмежень, в тому 

числі й текстуальних. Як зазначає Ж. Батай, трансгресія завжди виявлялась у 

надзвичайних мистецьких формах, тому вона настільки органічно 

розкривається саме в межах непристойної любовної оповіді, оскільки, на 

думку М. Фуко, сексуальність і є об’єктом та інструментом трансгресії [287; 

129].      

Варто зазначити, що у сферу прояву постмодерністської аксіології від 

самого початку потрапила любов. І то не дивно, адже на межі XX – XXI 

століть концепція любові, популярна протягом попередніх епох, починає все 

більше не збігатися з цілісним людським досвідом і відповідним йому 

сприйняттям життя. Віктор Малахов підкреслює, що «у світі, де протистоять 

одна одній так багато цінностей, кожна з яких претендує на нашу любов, 

остання вже не може ігнорувати суцільну обмеженість ... Любов, яка 

парадоксально поєднує жаль і захоплення, еротику й співчуття, все більше 

набуває сьогодні значення певної людської константи для найрізноманітніших 

сфер прояву цього почуття – скрізь, де воно ще здатне «прижитися» в нашій 

постмодерністській і постапокаліптичній дійсності» [184; 126].  

Щоб дослідити експлікацію мотивів чуттєвої любові в 

постмодерністському тексті, варто спочатку простежити традиційні, класичні 

моделі любові-’Éρωςу. 

Розуміння любові як міри людського в людині, як смислоутворюючого 

метанормативного фактору  в її житті закорінене ще у філософії давніх греків, 

котрим, за Платоном, було відомо чотири типи любові: ерос, філіа, сторґе та 

аґапе. З того часу філософи намагалися подати подібні класифікації, які 

відображали б глибоко апоретологічну сутність любові: наприклад, любов-

нужда та любов-дар (Клайв Стейплз Льюїс); патологічна й істинна любов 

(Еммануїл Кант); братня любов, материнська любов, еротична любов, любов 

до себе та любов до Бога (Еріх Фромм) тощо [див.: 184]. При цьому, еротично-
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тілесному аспекту любові так чи інакше надається суттєве значення навіть у 

досить ідеологічно та філософськи віддалених парадигмах.  

 Під ‘Éρως-ом розуміють любов, що включає в себе духовний і 

сексуальний елементи, причому  «сексуальний превалює на основі своєї 

генетичної першості» [219; 510]. Існує два погляди на любов–’Éρως. 

«Радикально- еротичний ‘Éρως» [30; 301] найбільш точно виражається 

словами «сексуальний потяг», «жага володіння»,  «прагнення доповнення 

цілісності»: «Статева любов – це узагальнюючий тип будь-якої іншої любові» 

[30; 301]. У випадку, якщо ‘Éρως є сублімованим, тобто «окультуреним» (тут 

ідеться про помірний погляд на природу ‘Éρως-у), тоді, «як би не звеличували 

це почуття поети, воно може бути визначеним не інакше як словом «потреба». 

Бо любов – це уявлення людини про потребу особи, до якої її притягає» [193; 

78]. Незважаючи на те, як пристрасно виявляє себе таке кохання, воно 

спрямоване лише на об’єкт, засіб для задоволення своїх (тепер «високих») 

бажань. Таким чином, ‘Éρως абсорбує культуру. Еротичні мотиви завжди були 

присутні в літературі з часів античності («Дафніс і Хлоя» Лонґа) та 

Середньовіччя (роман про Трістана й Ізольду) до XIX століття. У 1840-х роках 

тотальне захоплення жорж–сандівськими ідеями вільного кохання та 

реабілітації плоті, пов’язаними з лівогеґельянською філософією діяння, 

призвели до того, що любов до жінки розглядалася як «перше спокутування 

гріховної бездіяльності чоловіка» [40; 142]. Позитивістські уявлення про 

любов черпалися з «позитивної філософії» Огюста Конта, який стверджував 

авторитет почуттів, а на побутовому рівні – чуттєвості, завдяки якій «людина 

стає єдиним цілим із собі подібним» [309; 143], та від Людвіга Фейєрбаха, 

котрий бачив у всепоглинаючому коханні єдині дієві ліки від властивого 

людині егоїзму. Так, якщо романтизм розглядав ідеальну (платонічну, 

«чисту») любов і ‘Éρως як два принципово різні почуття, «що можуть 

переживатися кимось одночасно і бути спрямованими на різні об’єкти» [309; 

142], то позитивізм вважав безтілесну любов «химерою». Чуттєвість стала 

асоціюватись зі здоров’ям, силою та енергією на противагу апатії романтично- 
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сентиментального кохання. Ідеал пасивного страждання, викликаного 

об’єктом кохання (наприклад, у «Стражданнях юного Вертера» Йоганна-

Вольфганга Гете), змінюється уявленням про це почуття як джерело життєвої 

енергії, спрямованої на внутрішнє самовдосконалення та розумну перебудову 

світу.  

В російській літературі ХІХ століття можна відзначити концепцію 

«позитивної еротології» Миколи Чернишевського та філософію ‘Éρως-у 

Олександра Пушкіна, у творчості якого підкреслюється величезна енергетична 

цінність чуттєвого кохання, здатність його бути «паливом» для дивовижних 

трансформацій, коли все з ‘Éρως-у «... переходить у творчість, у прагнення 

вдосконалення, безсмертя» [235; 33]. З філософського погляду, певну 

концепцію еротизму презентував Артур Шопенгауер у своєму трактаті 

«Метафізика статевого кохання» (1819), де різко протиставлені мозок чоловіка 

та його ґеніталії, що характеризуються як фокус докладання усіх вольових 

зусиль. «Метафізика статевого кохання» – це свого роду застереження не 

піддаватися закоханості, що є, перш за все, «індивідуалізованим статевим 

інстинктом» [258; 149], здатним принести людині лише страждання. 

Шопенгауер, який віддавав перевагу «непояві на світ» [258; 149], проголосив 

ненависть до жінок, бо вони «не хочуть припинити страждання людства – 

покинути народжувати» [258; 150]. Полемізуючи з А. Шопенгауером, 

російський філософ Володимир Соловйов підкреслював, що статеве кохання в 

людині не ідентичне інстинкту розмноження, а «родові цілі» досягаються 

окремо від «індивідуального кохання» [258; 150]. Але визнаючи 

дітонародження «щастям для матері», він одночасно вважає його «спокутою», 

що дається людині внаслідок участі у «тваринному процесі розмноження» 

[258; 149].  Як і А. Шопенгауер, В. Соловйов відчував ворожість природи, її 

«родової стихії» стосовно людської особистості, її духовної сутності. За 

Соловйовим, «у ґенітальному акті втілюється безкінечність природного 

процесу, в якому сліпа сила життя увічнює себе за рахунок народжених і 

померлих...» [258; 150]. Справді, протистояти цій безглуздій нескінченності 
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може, на думку філософа, лише геній – людина, здатна на духовну творчість, 

чия моральна позиція протистоїть темній і сліпій силі природи. За 

Шопенгауером, протиставлення духовної особистості родові включало в себе 

поняття гуманізму та моральності. Галина Тіме [258] відзначає, що «Соловйов 

віднайшов свій сенс любові» у критичному осмисленні ним Шопенгауера, у 

світогляді якого «стверджувалася воля, ідентична плоті, і проривався бунт 

людської індивідуальності» [258; 153].  Досвід Соловйова – типово 

модерністська стратегія віднайти власну множину смислів того чи іншого 

явища метатекстуально – шляхом полеміки з попередником та коментування 

його позицій.    

Постмодернізм же, у свою чергу, співвідноситься з модернізмом як 

насолода – з бажанням. Якщо модернізм і його попередник реалізм – епоха 

бажання й епоха пізнання – об'єднувалися в прагненні до глибин світу, в 

спробі викрити його приховану сутність, то постмодернізм є «насолода 

цивілізацією» (Епштейн), що відрізняється від фройдівського та 

марксистського невдоволення нею. Тому постмодернізм можна розглядати як 

«еросеміотіку – майже чуттєву насолоду знаками, текстами, всієї умовністю 

цивілізації, її відчуженими формами, перебиранням цитат і стилів, написанням 

в лапках своїх слів і без лапок – чужих» [314; 215]. Але в той же час 

нерозривно пов'язане з насолодою бажання постійно рухається в напрямку 

незадоволення, де в перспективі образи спокуси зливаються з образами смерті, 

тому і постмодерн як тимчасовий гомеостазис бажання-насолоди невіддільний 

від невідворотного кінця, тобто, повернення до первинного хаосу. Відповідно 

до цього поняття хаосу в постмодерному мисленні трансформується, «воно 

переноситься з маргінесу в центр філософсько-культурологічних роздумів» 

[116; 424]. Таким чином, увага дослідників постмодерністів зосереджується не 

на запереченні універсуму існуючого, а на певному перетворенні його, на 

створенні універсуму, який проходить еволюцію від хаосу до космосу (власне 

хаосмос). І більше того, упорядкований космос імпліцитно включений у хаос, 

проступає в ньому. Жан-Франсуа Ліотар пов'язує його з поняттям 
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«нестабільність», оскільки саме нестабільність, втрата віри в метанаратив є 

характерною рисою пост-сучасності. Водночас нестабільність наділена 

творчими здібностями – у тексті, що позбавлений вихідного сенсу, можливі 

будь-які потенційні семантики, а простір актуалізації взагалі стає 

необмеженим.  

Метафорою космосу як впорядкованого хаосу, замкненого у певні, хоча й 

досить сумнівні межі, послуговується і В. Каляга. У нього текст, а надто 

постмодерний текст, – не лише простір тотального перетворення і само-

впорядкування, а й корелят голографічної туманності, що й передає найбільш 

вдало одну з основних властивостей тексту – його діалогічність: «У своїй 

віртуальності (потенційності) текст не може існувати поза взаєминами, як не 

може й уникнути входження в нові взаємини від моменту, коли конфігурація 

семіотичного простору в процесі зміни такі взаємини йому накидає: 

підхоплений інтерпретативною парадигмою, текст змушений відгукуватись і 

вступати у взаємодію. Навіть якщо віртуальні туманності тексту ще – або 

ніколи – ніхто не помітив і не відкрив у конкретному акті рецепції, вони 

поширюються у вигляді диференційованих і змінних згущень у різних 

напрямах дискурсивного простору» [257; 166]   

Відповідно текст як цілісність не потребує та й не може потребувати 

жодних меж (рамок, обмежень тощо), самостійно відстоюючи та окреслюючи 

свою самототожність. Власне, текст апріорі міститься між різними полюсами 

постмодерної реальності – впорядкованістю та її відсутністю. Значить, у 

просторі постмодерністського тексту реалізується ще одна функція осмосу – 

досягнення рівноваги між цими протилежностями, так само як осмос в природі 

зумовлюється прагненням органічної системи до термодинамічної рівноваги. 

Саме любов виступає в постмодерному тексті каталізатором або навіть 

рушійною силою такого осмосу, тобто, є певним розчинником, здатним 

зруйнувати межі між окремими структурними елементами тексту. 

Закономірним здається той факт, що саме поняття осмосу як шляху досягнення 

цілісності переноситься філософами-постмодерністами у площину любові та 
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відносин між закоханими. Так, розмірковуючи над романом Яна Кефелека 

«Осмос» (2004), російська публіцистка Ольга Паханова [див.: 145] називає 

осмосом стосунки, у яких двоє людей постійно існують у ситуації взаємного 

притягання-відштовхування, тобто, конфліктують між собою, але водночас не 

можуть жити окремо один від одного. Подібне бачення взаємодії люблячого та 

любленого дає можливість стверджувати, що в добу постмодернізму любовний 

дискурс не просто стає ідеальною територією для постмодерністських шукань, 

а й зумовлює винятково осмотичну їх природу: Еρως, вільно проникаючи у всі 

сфери людського буття, власне, як і на всі без винятку рівні художнього 

тексту, пов’язує їх, скріплює, перетворює на нову цілісність, але й відмежовує 

один від одного в їхньому прагненні до віднаходження втраченої рівноваги.  

Оскільки постмодерністська чутливість іманентно передбачає 

співприсутність, зіткнення дискурсивного (раціонального) і поетичного планів, 

художній текст є місцем перетину досить чітких моделей філософії 

сексуальності, представлених на всіх рівнях створення та розуміння тексту як 

виключно осмотичного феномена. На противагу модерністській естетиці для 

постмодернізму сексуальність зосереджується не тільки й не стільки у сфері 

чуттєвої любові. Це радше філософське поняття, яке фіксує в своєму змісті 

характеристику людської тілесності, що дає можливість конституювання 

варіабельних культурно артикульованих практик сексу як творення еротичної 

сфери людського буття. Зміст поняття «сексуальність» визначається в 

постмодерністській філософії під впливом кількох парадигмально знакових 

векторів. Він формується в загальному контексті характерного для 

«постмодерністської чутливості» постметафізичного стилю мислення, 

зорієнтованого на «відмову від убачання за присутньою феноменальною 

сферою незмінного ноуменального підґрунтя» [219; 706]. Трактування сексу як 

цілком фізіологічно детермінованого і тому константного феномена в 

класичній культурній традиції змінюється у постмодерні інтенцією на 

віднаходження в історично конкретних конфігураціях сексуальних практик, 

характерних для тієї чи іншої культури, семіотичної артикуляції сексуальності 
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як такої. За Мішелем Фуко, «немає... у випадках плоті та сексуальності... однієї 

якоїсь сфери, яка об’єднувала б усіх; коли правильно, що «сексуальність» – це 

сукупність ефектів, вироблених у тілах, у поведінці, у соціальних відносинах 

дією певного диспозитиву, то варто визнати, що цей диспозитив не діє 

симетрично тут і там» [286; 233]. Ця асиметричність, розсіяна, децентрована 

дія є безпосередньою ознакою осмотичної природи категорії сексуальності.  

Відтак сексуальність інтерпретується постмодерністською філософією в 

контексті загальної концепції проблематизації, відповідно до якої «відсутність 

жорстко визначеної легітимації тієї чи іншої культурної сфери призводить до її 

конституювання як предмета рефлективного осмислення та раціонального 

аналізу» [219; 706]. Згідно з постмодерністським баченням ситуації найбільш 

важливим фактором проблематизації того чи іншого феномена у культурному 

контексті є не чисельність і сила заборон, які обмежують його, а навпаки – 

свобода його спонтанного розвитку. Так, на думку М. Фуко, сучасну епоху 

характеризує безпрецедентне прагнення до сексуального висловлення, 

«проговорення сексу» [286; 77], експлікація на вербальному чи текстуальному 

рівні.  

Семантика поняття «сексуальність» розглядається в постмодернізмі «під 

семантико-аксіологічним впливом фундаментальної для постмодернізму 

концепції симуляції, що ґрунтується на всеосяжній семіотизації буття» [219; 

706], тобто на закликові до тотальної відмови від раціоналістичного способу 

філософування, яким мислителі послуговувалися раніше. З-поміж іншого це 

стосується й усвідомлення еротико-сексуальних моделей. Так, М. Фуко 

висуває тезу про те, що секс – знаряддя пригнічення, яке висуває репресивна 

цивілізація для свого захисту. На переконання мислителя, чим більше людей 

думають про секс, тим у більшу залежність від нього потрапляють. Таким 

чином, влада проникає у сферу інтимного, створюючи необхідний для неї лад, 

спираючись на критерії істини, тож люди намагаються відшукати цю істину 

про секс у психоаналізі. Водночас французький постмодерніст не підтримує 

можливість технологічного керування сексуальністю на основі ідеї істини. На 
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його думку, анексія сексу у поле раціональності західної культури поставила 

людину (тіло, душу, індивідуальність, історію) під знак логіки хтивості та 

бажання, а моралісти зробили із людини дітище сексу – у формі порад і 

рекомендацій фахівців, своєрідної техніки керування життям, що, за М. Фуко, 

є новою формою влади. Цим пояснюється достатньо скептичне ставлення 

філософа до Зиґмунда Фройда та Жака Лакана, котрі, хоча й відмовилися від 

спрощених гіпотез пригнічення сексу, підтримують традиційні уявлення про 

владу в термінах «сутності», «локалізації», «бажання». М.Фуко посутньо 

зауважує, що влада не виводиться з якоїсь точки, інституції панування, вона 

всюдисуща та багатомірна, це іманентна форма життя, здатна проявлятися в 

різних соціальних інституціях, зокрема й у родині. Вона захоплює душу й тіло 

людини, і єдиний вихід, єдиний засіб боротьби – це повернення «до себе», 

турбота про себе на зразок тієї, що мала місце в античності, коли в 

повсякденному житті протиставлялися діонісійська гімнастика, дієтика, 

еротика та методи самоконтролю й стриманості.  Зрештою, Фуко також 

переносить владу та сексуальність як онтологічні якості людини у сферу 

дискурсу, хоча в постмодерну добу семіотизація сексу несподіваним чином 

призвела до його поступового зникнення, внаслідок реалізації стратегії 

стирання з тіла знаків статі, появи понять «тіло-протез», «тіло без органів», 

віртуалізації насолоди [див.: 286].    

Та незалежно від сприйняття сексуальності як функції чи як структурного 

дискурсу суб’єкт, який існує в умовах політичної економії, мислить і 

сексуально визначає себе в термінах рівноваги (рівноваги функцій за умов 

особистісної ідентичності) та зв’язності (структурної зв’язності дискурсу за 

умов безкінечного відтворення коду).  Подібно до того, як «означувані», 

втягнуті у політичну економію знаку об’єкти підпорядковуються імперативу 

спрощення, аскетично-економічного функціонального розрахунку, подібно до 

того, як знак в цілому тяжіє до функціонального спрощення, так і тіло, 

захоплене політичною економією, теж прагне до абсолютного імперативу 

формальної наготи. Подібно до того, як спрощення речей означає їх 



59 
 

закріплення за певною функцією, тобто їх нейтралізацію через функцію, так і 

наготою тіла детерміноване його закріплення за статевою функцією, за статтю 

як функцією, тобто, взаємна нейтралізація тіла та статі. В такому разі тіло 

залишається амбівалентним, одночасно і об’єктом, і антиоб’єктом, що 

перетинає та анулює всі дисципліни, спрямовані на осягнення його єдності. З 

іншого боку, тіло – це «топос-нетопос»:  топос підсвідомого як не-топос 

суб’єкта тощо. У світлі постмодерністської філософської парадигми сучасний 

психоаналіз (Серж Леклер), розмежовуючи тіло анатомічне та тіло ерогенне, 

розгортає процес бажання у режимі літери – від імені тіла. Відтак 

привілейовано-субверсивне положення, надане тілу його витісненістю, 

припиняється завдяки його нинішній емансипованості. Але водночас 

«розкуте» тіло поступово втрачає символічні потенції, якими раніше було 

наділене тіло «пригнічуване» і таким чином тіло, «про яке говорять», вводячи 

його в площину вербального дискурсу, стає певною, навіть де в чому 

протилежністю тіла, яке говорить саме. У постмодерній естетиці тілу як 

топосу, де відбуваються первинні процеси, протистоїть тіло як вторинний 

процес – еротична споживацька вартість, аксіологічна раціоналізація. Тілу 

потягу, одержимого бажанням, протистоїть тіло семіургізоване, 

структуралізоване, театралізоване у вторинній наготі, функціоналізоване 

операціональною сексуальністю. Таке вторинне тіло, тіло сексуальної 

емансипації та «репресивної десублімації» (Жан Бодрійяр) постає винятково як 

еротична модель, і стать розглядається лише як принцип ‘Éρως-у – тобто, вони 

взаємно нейтралізуються через декларований потяг до смерті.  

Зміст поняття «сексуальність» визначається в контексті нового розуміння 

детермінізму, в рамках чого будь-який стан досліджуваного феномена 

«усвідомлюється не як продукт каузального впливу ззовні, але як результат 

автохтонного та автономного процесу самоорганізації» [219; 707]. Саме за 

таким принципом Жорж Батай розглядає історію еротизму як винятково 

людської моделі сексуальності, стверджуючи, що еротизм є за своєю суттю 

сексуальною активністю людини, на відміну від такої ж активності тварин. На 
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думку філософа, не кожна форма людської сексуальності має еротичний 

характер, проте вона стає такою, щойно позбувається рис елементарної 

тваринної сексуальності. Тоді еротика перетворюється на сферу винятково 

людського буття, для якої духовний аспект не менш важливий, ніж тілесний, 

оскільки вона розкриває «перехід від простої сексуальності тварини до 

розумової активності людини, імплікованої еротизмом». Тобто, йдеться про 

асоціації та судження з наміром сексуальної кваліфікації предметів, істот, 

місця й часу, в яких самих по собі немає нічого сексуального, хоча вони й не 

містять нічого такого, що б суперечило сексуальності [31; 13]. Отже, 

«еротосфера» формується саме під впливом внутрішнього процесу 

перетворення та реорганізації.   

Подібна трансформація цілком закономірна: дослідники епохи 

постмодернізму, що відзначають кризовий характер постмодерністської 

свідомості, кажуть про певне згасання почуттів, про нездатність постмодерної 

людини до високої романтики. Втім, на тлі тотального сумніву, у світі, який 

назавжди позбувся світла справжніх почуттів, як ніколи раніше відчувається 

нова в них потреба. Саме ця потреба і призводить до проживання-

проговорювання любові, за законом постмодерністської апоретологіі зведеної 

до перерахування різноманітних сексуальних практик. Така любов, тілесна, 

низька, зрозуміла і доступна всім, любов, яка ототожнювалася стародавніми 

греками з Афродітою Пандемос, розкриває секундарну, другорядну природу її 

у сфері постмодернізму. Але постмодерністська чутливість парадоксальна: не 

здатний створити справжнє почуття, постлюбовний світ все одно потребує 

любові, прагне заповнити її нестачу. Так, на думку Жоржа Батая, еротика стає 

винятковою сферою людського буття, для якої духовний аспект не менш 

важливий, ніж тілесний, оскільки вона розкриває «перехід від простої 

сексуальності тварини до розумової активності людини, імплікованої 

еротизмом» [31; 24].  

У контексті постмодерністської номадології сексуальність розглядається 

як «потенційно й актуально плюральна» [219; 707]. Номадологічний підхід, що 
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інтерпретує свій предмет як принципово нелінійний у тотальній 

процесуальності, відповідним чином потрактовує і сексуальність,  на відміну 

від сексу, який завжди телеологічно лінійний. Так, сексуальна сфера буття 

характеризується, за постмодерністською філософською стратегією, «заміною 

вертикальних та ієрархічних зв’язків горизонтальними та ризоматичними, 

відмовою від ідеї лінійності, метадискурсивності, універсальної мови та 

мислення, що базується на бінарних опозиціях» [331; 65]. У своїй  праці 

«Ризома» (1976) вчені Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі  порівнюють світ не з деревом, 

що характеризує модерну традицію, а з ризомою – кореневищем, певною 

системою дрібних коренеплодів, кожен з яких рівноправний у 

структурованому ними світі.  

Оскільки, за визначенням Дельоза та Гваттарі, «одна із основних 

властивостей ризоми – мати велику кількість виходів» [331; 82], винятково 

чітко це окреслює саме інфінітність постмодерного тексту як такого, що може 

бути прочитаний по-різному кожним, хто бере його до рук. Але це абсолютно 

постмодерне твердження неможливо розглядати без повернення до міркувань 

Фрідріха Ніцше про те, що не існує фактів, самі лише інтерпретації – наше 

розуміння їх під впливом певних життєвих обставин, і ризома, інтегрально 

охоплюючи сформульовані у філософії постмодернізму уявлення про 

нелінійний аструктурований спосіб організації цілісності, розкриває зокрема і 

поняття постмодерної любові-еротики як одне з ключових у постмодерні.   

З огляду на окреслені в постмодерністській філософії та естетиці 

принципи категорії сексуальності, виділяють гіперсексуальність як одну із 

провідних рис постмодернізму. Гіперсексуальність, за визначенням 

російського дослідника  М. Епштейна, – це гіперболізація сексуальності, що є і 

у роботах З. Фройда, і у романах Д. Г. Лоренса, а на найбільш примітивному 

рівні – у численних порнографічних виданнях, які втілюють ідею 

гіперсексуальності на рівні масової культури [див.: 314; 33].  

Двозначність, небезпека, навіть загибель духовного ‘Éρως-у також 

походить від естетичної, а не етичної домінанти еротичного сходження до 
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досконалості. Абсолют є трансцендентним до емпіричного світу, а 

призначення ‘Éρως-у – бути мостом, з’єднанням іманентного та 

трансцендентного, матеріально-тілесного та ідеально-цілісного. Первинним 

потягом тоді стає не добро, а краса,  що поєднує два світи – абсолютного буття 

та тимчасового існування. Саме у красі, на думку Євгенії Краснухіної, 

прихована «наша основна еротична пристрасть, наш порятунок і наша 

загибель» [156; 27]. Красу породжує присутність обох начал – світлого, 

розумного аполлонівського начала міри та форм і темних пристрасних 

інстинктивно-вакхічних імпульсів начала діонісійського, що у свою чергу 

апелюють до двох потягів людської істоти: до ‘Éρως-у духовного збагачення та 

до ‘Éρως-у особистісного руйнування.    

Таким чином, постмодерне бачення любові-’Éρως-у, яке, з одного боку, 

увінчується її зведенням до сексу, а з іншого апологізує, підкреслюючи її 

провідну роль у становленні людини, і на рівні філософських, і на рівні 

художніх ландшафтів передбачає виняткову різновекторність та дифузність 

експлікацій ідеологеми сексу. Подібна апологія тілесності в любовно-чуттєвій 

сфері закономірно призводить до специфічного меніпеївського трактування 

любові, в основі якого лежить цинізм як засіб порятунку у світі втрачених, 

знехтуваних цінностей. Однак, незалежно від сприйняття сексуальності як 

функції або як структурного дискурсу, саме завдяки їй стає можливим 

постійний діалог між внутрішнім і зовнішнім простором тексту. Цей процес, 

власне, Войцех Каляґа і характеризує як «дискурсивний осмос», тісно 

пов'язаний із універсальним характером принципу діалогічності текстів, тобто, 

інтертекстуальності, адже будь-який текст і постмодерністський любовний 

дискурс, зокрема, не є замкнутою територією статичних структур і значень, він 

органічно входить в загальну діалогічність дискурсу культури.  

 

Висновки з розділу 
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Можна зробити висновок, що в контексті постмодерністської відмови від 

логоцентризму виняткова діалогічність постмодерністського тексту 

пояснюється саме осмотичною природою сучасної та пост-сучасної любові, 

яка стає подібною до сполучної тканини в просторі пост-любовного дискурсу. 

Постмодерністський ‘Éρως набуває рис ультрачутливої мембрани, що 

забезпечує дифузію різних елементів і їх розчинення в межах тексту і водночас 

пов’язує різні елементи тексту в єдине ціле. То ж, еротичний осмос 

усвідомлюється як актуальна безкінечність, тому він перманентно породжує 

конкретні любовні форми та практики, кожна з яких кінцева. Таким чином, у 

середовищі еротичної осмози будь-які версії ‘Éρως-у, вбудовані в 

постмодерністський контекст, отримують семантику фіналу, структуруючи 

кордон сексуальності як апріорі безмежної. Вона визначається 

постмодернізмом як «перманентне становлення» і відтак артикулюється як 

нон-фінальна, оскільки центрована поняттями не «задоволення», в якому 

згасає процес, позбавлений мети, а «насолоди» як принципово незамкнутого. 
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РОЗДІЛ 3.  ДЕКОНСТРУКТИВНІСТЬ ЕРОТИЧНОГО ОСМОСУ 

АНДРУХОВИЧА 

 

3.1.Апоретологія тексту як еротико-танатологічного семіотичного простору 

(«Перверзія») 

 

3.1.1. Постлюбовний світ особистості-ἀπορετικός. У постмодерний час, 

окреслений як епоха згасання, любов (‘Éρως) та смерть (Θάνατος), втрачаючи 

статус бінарних опозицій, стають радше поліморфними відповідностями, що 

зумовлено осмотичною природою постмодернізму. Шлях до подібного 

потрактування цієї діади пройшов кілька стадій формування від  традиційної 

моделі «’Éρως-θάνατος» до її апоретологічного переосмислення.  

Апорія може бути визначена як винятково важка для вирішення проблема, 

пов’язана з протиріччям між реальним досвідом і його мисленим аналізом, 

тобто ситуація стику протиріч, яка зупиняє думку [див.: 131]. Це  філософське 

поняття, що ним давньогрецькі філософи позначали нерозв’язні проблеми, 

найбільш часто пов’язані з протиріччями між даними спостереження та досвіду 

й спробами їх аналізу. Деконструктивізм окреслює апорію як неможливість 

однозначного вирішення певної проблеми, і це закономірно у площині 

постмодерністського тексту, який за визначенням має безмежну кількість 

прочитань і розумінь, так само, як і вміщену в нього за принципом осмосу 

безліч інших текстів, розчинених у ньому, змішаних із ним, явних або 

прихованих у тілі тексту. Текст усвідомлюється як знак, і відповідно може бути 

розшифрований із допомогою певних кодів, інтерпретований, за Полем Рікером, 

«роботою мислення, яка полягає в розшифруванні сенсу, що стоїть за 

очевидним змістом, значень, зашифрованих, прихованих у буквальному 

значенні» [223; 18]. Тому характерне для постмодернізму подвійне і множинне 

кодування надає різні можливості розуміння та інтерпретації для різних 

суб’єктів, деформує або навіть елімінує авторське «я», змішує стилі, цитати й 
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алюзії за принципом типово апоретологічної постмодерністської осмози. Такий 

текст стає еротоцентричним, перетворюється на певне іманентне вираження 

категорії тілесності. Таким чином, на думку Ролана Барта, розкривається пряма 

залежність «народження читача» (втілення інстинкту творення, тотожного 

‘Éρως-у) від «смерті автора» (як втілення інстинкту руйнування, презентованого 

силами Θάνατος-у) і, відповідно, по-новому актуалізується рецепція діади 

«’Éρως-θάνατος» як такої, що структурує сучасний світ.  

Український письменник Юрій Андрухович говорить про те, що «разом із 

кінцем історії заговорили про кінець страждання, а з ним і про кінець 

літератури, поезії, пристрасті, любові та ненависті» [8; 115]. Як протистояння 

такому погляду на навколишній світ і розкривається апоретологічна сутність 

постмодерного карнавалу: «Карнавальність, однак, полягає не тільки  і не 

стільки в масках. Карнавал поєднує непоєднуване, жонглює ієрархічними 

цінностями, перекидає світ догори ногами, провокує найсвятіші ідеї, щоб 

порятувати їх від закостенілості й омертвіння. Карнавал – війна зі смертю» [77; 

23-24]. Не дивно, що саме українському постмодерністові належить визначення 

посткарнавального світу як постлюбовного – світу після загибелі любові, в той 

час, коли сам карнавал усвідомлюється як вічне життя. На думку 

постмодерністів, «дискурс любові повинен взяти на себе подвійну функцію. 

Перш за все він має стати непристойним; і за силою можливості він іде за 

фантазмом аж до найбільш перверсивних його закутків» [157; 104], а ширше – 

до території смерті. Прикладом нерозривного зв’язку ‘Éρως-у з Θάνατος-ом є 

лексія з роману Ж. Батая «Моя мати» (1966): «Мені здається, що я люблю тільки 

любов, мені здається навіть, що в любові я люблю лише любовну тугу, і я 

відчувала її лише в лісах або в той день, коли смерть» [157; 104-105], в якій 

інцестуальна перверсивність – це захисна межа, яку суб’єкт протиставляє 

Смерті (Θάνατος), коли вона йому здається вкоріненою у ґрунті життя (‘Éρως), а 

саме смерть, за Ж. Дерріда, є тією апоретичною територією, що «не містить 

жодної межі» і водночас «є межею для переходу» [див.: 332; 6]. У своїх 

найбільш сильних пориваннях до задоволення, не обмеженого принципом 
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реальності, фантазія нищить навіть той принцип індивідуальності суб’єкта, який 

уже був закріплений. Таким чином, розкривається підпорядкованість 

фантазування первинному ‘Éρως-у. За Зиґмундом Фройдом, котрий описує цей  

процес у роботі «Незадоволення культурою» (1930), сексуальність – єдина 

функція живого організму, що виходить за межі індивіда та забезпечує його 

зв’язок із родом. Тією ж мірою, якою сексуальність організована та керована 

принципом реальності, фантазія стверджує себе головним чином у протистоянні 

нормальній сексуальності, звідки походить близькість фантазії та перверсій. 

Однак еротичний елемент у фантазії виходить за межі перверсивних проявів. 

Він спрямований на «еротичну дійсність», в якій життєві інстинкти творення та 

руйнування (‘Éρως і Θάνατος)  могли б досягнути стану спокою у задоволенні 

без пригнічення, проте культура стає територією, де пригнічення  діє найбільш 

ефективно, і тоді лише інстинкти мають змогу протистояти йому.  

Досить оригінальний модус протистояння корелятивної пари ‘Éρως – 

Θάνατος презентовано в «Перверзії»  Юрія Андруховича. Тема смерті 

розпочинає оповідь і невідступно супроводжує її до останнього рядка. Адже 

«Перверзія» – це довільно впорядкована збірка  матеріалів про людину, якої, 

гадають, уже немає серед живих: «Рано вранці 11 березня з вікна свого номера у 

венеційському готелі «Білий лев» викинувся у вічність вод Великого Каналу 

добре знаний у Львові український поет і культуролог молодої генерації, 

уродженець міста Чортополя Стах Перфецький» [14; 9]. Водночас, територія 

«Перверзії» – це територія любові у перверсивному, оберненому її аспекті, для 

якого явище еротичного осмосу, поза всяким сумнівом, є втіленням 

деконструкції класичної та романтичної моделей любові. Цілком логічно 

зауважити, що даний текст – типово чоловічий аспект української постмодерної 

сексуальності, хоча його структурує тотальна самотність, близька до 

екзистенційного вакууму  головного героя Стаха Перфецького в чужому місті та 

в чужому, ворожому всесвіті наодинці з втраченим коханням: «Однак сьогодні 

мені снилася не Вона. І цей жаль, цей  смуток, ця обірваність усередині геть 

нічим не пояснимі» [14; 31]. Отож, бачимо, що світ культури крізь призму 
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любові сприймає чоловік, який сам пережив любов, причому той її варіант, 

котрий постійно утворює тандем зі смертю. Тобто взаємодія діади ‘Éρως-

Θάνατος розкривається для Перфецького винятково під дією його власного 

виснажливого досвіду. Насправді бачимо тут діалог із Ж. Дерріда: душевна 

виснаженість героя, чий особистий дискурс переживає період «очікування 

смерті» не просто важко пояснити – вона не може й не повинна бути поясненою, 

оскільки «the truth is finite or even worth – the truth is finished» («істина кінцева, 

або навіть гірше: істина закінчена» – переклад Н.О.) [332; 1], тоді як 

постмодерністський текст інфінітний за своєю природою, тобто, такий, чия 

інтерпретація не має кінця. Така безмежність найбільш точно розкривається у 

номадологічній концепції світобачення, і тому не дивно, що текст «Перверзії» та 

власне перверсивний дискурс головного її героя розпочинається із подорожі.  

Так, герой змушений їхати в чужу країну, яка для автора вже несе у собі 

певне поєднання еротико-танатологічних моделей: «Ця прекрасна 

захаращеність, несамовита облупленість мурів і дике проростання з них зелені, 

ці на кожному повороті явлені спазматичні обійми Життя і Смерті – аж ніяк не 

хаос. Це Італія, карнавальний варіант європейського ландшафту. Життя по-

італійськи. Смерть по-італійськи...» [14; 38]. Мотив любові (в тому числі й 

любові-’Éρως-у) окреслений у назві конференції, заради якої Перфецький 

потрапляє до Венеції: «Посткарнавальне безглуздя світу: що на обрії?» 

Посткарнавальний світ тотожний в Андруховича постлюбовному світу, отож 

проблема конференції прочитується у такий спосіб: яким має бути світ після 

любові та чи може бути він взагалі? Чи може культура порятувати світ? 

Філософуючи з приводу цього, Станіслав Перфецький приходить до висновку: 

«Тільки любов порятує нас від смерті. Там, де закінчується любов, починається 

«безглуздя світу». І я  не думаю, що тоді «на обрії» ще може «що-небудь» 

залишитися. Крім порожнечі, звичайно. Вона вабить, вона кличе, вона притягує 

– як нам чинити опір у цей постлюбовний час?» [14; 41] Можемо простежити в 

даній лексії, що карнавалу-любові відкрито протиставляється його завершення, 

тотожне смерті. Саме в опорі їй бачить вихід автор «Перверзії» слідом за своїм 
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героєм, хоча знову ж таки в характерній для себе апоретологічній манері не 

може пізнати, чого більше в такій моделі: «опору безглуздя чи безглуздя опору». 

Аби дати відповідь на це запитання, Андрухович вдається до імпліцитного 

фройдівського інтертексту. На думку  Фройда, «соціальні інстинкти, джерело 

матеріальних і духовних надбань цивілізації, тісно пов’язані з сублімацією. У 

свою чергу сублімація передбачає десексуалізацію. Навіть якщо вона 

поповнюється за рахунок нейтральної енергії в «я» та «воно»,  ця нейтральна 

енергія, джерелом якої стає запас нарцисистичного лібідо, є десексуалізованим 

‘Éρως-ом» [280; 379]. Процес сублімації порушує рівновагу в структурі 

інстинктів. Культура, постійно потребуючи сублімації та десексуалізації, 

послаблює ‘Éρως, що її створює, та звільняє деструктивні імпульси. Це загрожує 

цивілізації розпадом інстинктів, причому потяг до смерті намагається перемогти 

інстинкт життя. Як нам відомо, в тексті Андруховича йдеться про припинення 

карнавалу і початок посту, а отже, певним чином у ньому апріорі закладено 

мотив усунення любові смертю, піднесення смерті над любов’ю. Тож, 

цивілізація рухається до самознищення, бо вона ґрунтується на постійній 

відмові від задоволення потреб, і лише сильний ‘Éρως має можливість 

ефективно протистояти силам Θάνατος-у. «Перверзія» – ідеальний ландшафт 

еротико-танатологічного осмосу. І перш за все, це забезпечується обранням 

місця дії тексту, яке автор переносить до сакрального для європейців міста 

Венеції через її винятково апоретичну сутність. В Андруховича Венеція – 

колиска культури, і те, що Венеція вмирає, згасає, тоне у водах затоки й безлічі 

своїх каналів, підтверджує неможливість культурою порятувати світ. Адже 

фактично це свято життя – ‘Éρως-у поступово згасає як вирок людській 

цивілізації. Але в той же час, люди, що дійшли до такого висновку, самі живуть 

у світі культури, більш того, протиставляють силам руйнування θάνατος 

інстинкт творення ’Éρως як свято карнавалу, причому  територією такого 

протистояння знову виступає Венеція – цей ідеальний перверсивний простір: 

«Ми явили собою прекрасне збочення, нас подивляли, до нас приїздили 

вчитися: любові, малярства, мореплавання, работоргівлі, музики, хіромантії, 
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виночавлення, кровозмішування, архітектури, содомії, кулінарії, інквізиції, 

укладання гороскопів і скрипкових концертів, усіляких інших ремесел, як 

ювелірне, шпигунське і склодувне, але над усім, знову і знову – любові, 

оральної, анальної, будь-якої, – проте завше чистої, палкої і піднесеної» [14; 63]. 

Зіткнення Венеції-осередку культури та Венеції-території карнавалу створює 

розширення осмотичної межі як можливості взаємного переходу еротико-

танатологічних моделей і призводить до того, що культура сприймається через 

‘Éρως і лише таким чином отримує можливість порятувати себе.  Власне, в 

тексті подається й засіб для такого порятунку: «Проти кожного пригнічення – 

психічного, фізичного, морального, себто чужоземного, проти обставин і 

завойовників, проти венеричних хвороб і сказу, проти Сходу і проти Заходу, 

проти всього на світі і проти всього світу ми мали Свято» [там само]. Саме це 

свято/карнавал, «Велика містерія Чоловіка і Жінки» (Ю.Андрухович), 

ототожнюється з підсвідомим інстинктивним спротивом танатоцентричному 

світу культури, і в такому детермінованому смертю посткарнавальному просторі 

Стах Перфецький  постає адептом любові–’Éρως-у, яка поєднує чуттєвий і 

духовний аспекти. Духовне єднання розкривається через міфологічну вірність 

померлій дружині: «Зрештою, мені були знайомі ці сумні пробудження. Так 

буває, коли сниться Вона. Якісь уламки з отих двох-трьох років, позбавлені 

властивого їм часу – і – простору, подібні мотиви,  які не можуть не снитися, бо 

це були хвилини моєї найвищої найніжнішої любові до неї» [14; 31]. Чуттєве 

кохання, втілене в Аді, ненадовго розриває екзистенційну самотність 

Перфецького. Він тлумачить нове почуття досить парадоксально: і як біду, і як 

безмежну обіцянку щастя: «Я влип, влип, влип – я беззастережно категорично 

влип. Я пропав з головою й руками, згорів, залетів і втріскався. Мені настає 

кінець, хана, край, finale apotheoso, година Х, зоряна година» [14; 39]. Але 

подібно до роману з Нею (померлою Еврідікою), що відбувся значно раніше за 

змальовані у «Перверзії» події, але знайшов у них своє духовне продовження, 

таке захоплення Адою Цитриною триває в інших текстах. Зокрема, в есе «Стах 

Перфецький повертається» Ю. Андрухович від імені свого героя проголошує: 
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«Я справді кохаю цю жінку! Я хочу, аби про це знали всі: її звали Ада Цитрина, 

в неї очі зеленого річкового кольору, і я все одно не можу без неї жити!» [14; 

115]. Міфологічна ідея «вічного повернення», розкрита Андруховичем, 

примушує карнавал тривати, знаходячи своє відображення в інших текстах з 

іншими диспозитивами сексуальності. Власне, саме стосунки із коханкою 

стають основною причиною самогубства героя «Перверзії», що є виразним 

філософським кодом: «любов як форма самогубства» [172; 172]. Прагнучи 

звільнитися від влади бажання, суб’єкт мусить знищити бажане. Проте у 

випадку, коли бажане стає недосяжним (Перфецький вже не має наміру 

втручатися у стосунки Ади та її чоловіка, тобто відмовляється від продовження 

своєї еротичної пригоди), суб’єкт скеровує прагнення руйнації (θάνατος) на себе. 

Поєднуючись таким чином, переплетіння ‘Éρως-у з Θάνατος-ом у творі стає 

уособленням смерті та повернення, а отже, нового переходу на територію життя, 

так само, як втоплення Стаха Перфецького, тобто, смерть у воді та через воду, 

забезпечує героєві можливість вічного повернення у світ. Водночас, подібно 

реалізована, смерть стає певною межею, мембраною, що створює осмотичне 

середовище в постмодерному тексті та уможливлює перехід героя в простір 

інших текстів.    

Метафора смерті як переходу через межу, «the border» (Дерріда), в тексті 

Андруховича тісно пов’язана із пошуками втраченого раю, котрий 

ототожнюється в постмодерністській традиції з образом Міста [див.: 154].  

Оскільки, керуючись постмодерністською презумпцією текстуальності, можемо 

стверджувати, що  місто – це текст, місто є інтертекстом, і  тому не дивно, що 

саме Венеція стає топосом, на якому розгортається і в той же час в якому 

розчиняється дискурс Перфецького. З давніх часів відоме як колиска 

європейської культури, місто на водах Венеційського каналу стає проекцією 

Небесного міста, Раю. Але в час занепаду карнавалу, а ширше – карнавальності 

буття, що асоціюється з втратою любові, саме місто занепадає, перетворюючись 

на Втрачений Рай, і порятувати його, а разом з ним відновити верховенство 

карнавалу-любові у постлюбовному просторі – мета конференції, на яку 
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запрошено до Венеції головного героя «Перверзії» Стаха Перфецького: 

«Здається, разом із карнавалом ми втрачаємо і самих себе. Чи ми ще здатні 

любити, сміятися, плакати? Чи достатньо живі, щоб жити? Або такого дечого ще 

робити?... Ми запрошуємо вас до Венеції, міста на воді, міста-корабля, міста-

привида, першого ж тижня по закінченню традиційного Великого Свята… й 

тоді, в спокої та докладності, в короткотривалій паузі великопісної задуми та 

зосередженості поміркуємо спільно, заглиблені в бенедиктинську тишу 

славетного Сан Джорджо Маджоре  про нас, про відлетілий Карнавал, про 

шанси й можливості, про опір безглуздю, про безглуздя опору» [14; 39]. 

Проте місто взагалі та постмодерне місто зокрема сприймається 

амбівалентно, як певна апорія. З одного боку, цей культурний феномен досить 

матеріальний, втілений у камені та металі й брутальний по відношенню до 

окремого індивіда, оскільки насаджує свої правила існування. У романі 

Андруховича Венеція стає притулком (як відомо ще на початку тексту – 

останнім притулком) Перфецького, розчиняючи його в собі, а через його смерть 

оновлюючись. Так стосовно міста підкреслюється ідея торжества життя, що дає 

повну базисну формулу «життя – смерть – безсмертя». Але подібний ритуал 

неможливий без реалізації еротичного коду. У «Перверзії» він втілений у 

зв’язку головного героя з Адою Цитриною, українкою з походження, що, 

власне, й супроводжує його під час конференції. Місто, в якому відбуваються 

події, пропонує Перфецькому жінку як можливість розпочати новий любовний 

дискурс, замість нереалізованої любовної прив’язаності до померлої дружини, 

місто ж стає і територією, на якій цей дискурс розгортається, поступово 

підштовхуючи потенційних коханців один до одного: «Тож ми лишились удвох, 

і Ада повела мене містом, у якому пес ногу зломить. До всього ще й позимніло, 

пообіднє сонце втекло кудись у неаполітанському напрямку, небо затягло 

щільною сірятиною. Так я влип. Так, я влип. Що було цього дня? Павутина 

завулків, блукання, глухі кути, безлюддя під мурами, найтихіша зелень березня 

у секретних тісних подвір’ях, запах каналів, дезорієнтація, невміння знайти 

найпростіший шлях, знайти найскладніший шлях, будь-який шлях, повертання 
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на вихідне місце… це означало, що ми крутимось навколо чогось, про що, 

можливо, й не здогадуємось, якийсь містичний епіцентр був десь поруч…» [14, 

70-71]. Не дивно, що в героя складається враження перетворення міста на 

непрохідний лабіринт: всотуючи людську свідомість, місто створює свою 

альтернативну, віртуальну та навіть ефемерну реальність, що постійно 

переживає власні метаморфози у свідомості людини, і ця реальність починає 

нерозривно асоціюватися із нав’язаною містом жінкою-еротичним об’єктом: 

«Була Ада. Була Ада цього дня. Властиво, те, що я в ній бачив, а  не цілком. 

Напівоберт, напівпрофіль, напіввигин. Час від часу прошивав мене всього 

дерзновенний намір, щоб губами теплими дотягнутися до її вуха. Вона не 

опиралася б, але я жодного разу так не зробив» [14, 72]. Реалізована у формі 

«блуду» та «розпусти», давня метафора родючості як запорука порятунку міста 

й у місті, втрачає початковий зміст з’єднання чоловіка та жінки винятково для 

продовження роду (зачаття), стає безпосереднім відбиттям принципу 

задоволення, що виходить за межі репресивного порядку  і починає існувати 

незалежно від нього.  Тоді «блудниця» (у даному випадку, жінка, яка чинить 

«блуд», позашлюбний зв'язок з чоловіком) стає втіленням образу, тісно 

пов’язаного із подоланням смерті, а тому і порятунком. Отже, «блуд» стає 

метафорою порятунку, проте, викривлений концепцією перверсивної любові, 

втрачає свою рятувальну здатність і, навпаки, призводить до смерті персонажа: 

«Годину тому я прокинувся в цілком іншій кімнаті. На широчезному ліжку під 

балдахіном. Разом з однією подружньою порою. Її звати Ада Цитрина. А його 

Янус Марія Різенбокк. Я, здається, десь уже казав про це. Ми спали втрьох. 

Тяжко згадати, як до цього дійшло. Мені не хочеться, слово честі. Зрештою, це 

не має вже ніякого значення» [14, 294]. Не знайшовши спасіння та оновлення у 

втіленні еротично-чуттєвого коду, місто реалізує акт очищення через смерть 

головного героя, що через редуплікацію мусить принести позбавлення від 

смерті всій спільноті, утвердивши повернення Карнавалу/любовного простору 

на терени, які він, здається, покинув. Саме місто вимагає жертвоприношення, і 

воно ж пильно спостерігає за ним: «Ногами стаю на підвіконня. Хитнуло. Ці 
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готичні вікна, вони високі. Міг бути перший рядок для вірша: ці ґотичні вікна, 

вони високі. Мабуть, виглядаю смішно. В такому прорізі. Ну, як тут? Усе на 

місці. Венеція постає з темряви. Санта Марія делля Салюте. Це замість молитви. 

Зараз перечекаю барку – і вперед. Додому. До води. Риба хоче плавати. Мене 

чекає океан. Я обживу затоплені яруси цих будинків» [14; 296-297]. Перфецький 

не просто чинить самогубство через втоплення у водах Венеційського каналу. 

Він проголошує власну смерть, хоча подібна інтенція від самого початку могла 

б бути винятково нелогічною за своєю суттю: говорячи про власну смерть, ми 

можемо означити що завгодно, окрім неї самої. Втім, саме тут Дерріда вбачає 

знакову апорію: «an exceptional connection between the death itself and speaking 

out the death» («винятковий взаємозв’язок між смертю та промовлянням, що її 

називає» – переклад Н.О.) [332; 36]. Адже «belief in the experience of death as 

such will depend on the ability of speaking and calling. But instead of assuring us in 

surviving the death as death such discourse is lost in speech and thus creates the 

illusion or fantasy instead of announcement about dying» («віра в досвід смерті як 

такий залежатиме від можливості говорити й називати. Але замість того, аби 

запевнити нас в переживанні смерті як смерті такий дискурс втрачає себе в мові 

і створює ілюзію та фантазію замість того, аби повідомити про вмирання» – 

переклад Н.О.) [там само]. Тому, як і завжди у постмодернізмі, міф не має сили 

втілитися до кінця, а значить, і жертва є удаваною, несправжньою, і акт 

воскресіння відбувається не в реальності, а лише в площині тексту. Крім цього, 

смерть Перфецького породжує ще одну апорію: любов, здатна, як стверджує  у 

своїй конференціальній промові Стах, порятувати світ, спричинила до смерті 

самого героя, як не врятувала, зрештою, і його втрачену кохану. Таким чином, 

Перфецький-коханець мусить померти, аби піддати сумніву висновки 

Перфецького-науковця, і в цілком типовій для постмодернізму манері 

закінчення особистого дискурсу героя розпочинає новий виток пізнання 

проблеми. В інших текстах Андруховича тривають пошуки доказів тези про те, 

що любов порятує нас від смерті, що саме вона здатна із хаосу створити новий 

світ. І однією із площин такого пошуку стає есе «Чувирла і чудовисько» (2008). 
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Цього разу, щоправда, любов рятує не весь світ, а окремого представника зі 

світу терору та провокації радянської тоталітарної системи шпигуна Богдана 

Сташинського, вбивцю й донощика, «звіра з кров'ю на руках» [див.: 1], котрий 

відкидає привабливу перспективу славного майбутнього в армійської розвідці та 

тікає за Берлінський мур разом із коханкою-німкенею.  

Як видно, в постмодерністських текстах діада «‘Éρως-Θάνατος» 

структурується підсвідомим, тобто відбувається повернення до колективного 

несвідомого, зосередженого в міфах. Зокрема, сучасна постмодерна література 

та філософія багато в чому є поверненням давнього діонісійського міфу. Тому 

нерозривний, просто-таки іманентний зв’язок ‘Éρως-у з Θάνατος-ом найповніше 

простежується в постмодерних текстах. Про іманентну єдність непристойного 

дискурсу та смерті пише також у одному зі своїх творів Роджер Мерль: 

«Фізичне кохання також медитація про смерть» [див.: 157]. Дослідник має на 

увазі, що звичайний сексуальний оргіастичний досвід несе в собі певну 

метафізику небуття: будь-який сексуальний потяг екстатичний, він є 

переживанням певного самозречення. Феномен «постмодерної чутливості» як 

ключового поняття постмодернізму, тобто, специфічне бачення світу як хаосу, 

що давно втратив причинно-наслідкові зв’язки та ціннісні орієнтири, 

призводить у тому числі й до усвідомлення цього світу як такого, що рухається 

до самознищення через відсутність любові. Ставши територією елімінації 

любові, епоха постмодерності як світ-без-любові породжує перверсивну еротику 

(на рівні філософії – категорію сексуальності) як синтез любові та смерті.  

У змалюванні еротико-танатологічного комплексу Юрій Андрухович 

вдається до прийому, який найбільш чітко можна було б окреслити як авто-

інтертекстуальність. Так, за умови, що інтертекстуальність ми розглядаємо як 

діалог текстів, більш того – як осмотичний феномен, в межах дії якого різні 

тексти розчиняються один в одному, український письменник-постмодерніст 

розчиняє в текстовому тілі «Перверзії» власні тексти таким чином, що вони 

повністю зливаються, «розсіюються» в ній, залишаючись тільки уламками, 

відтворити цілісність яких можливо лише в інтерпретації. Так, в одній зі своїх 
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статей [10] Ю. Андрухович розглядає діаду ‘Éρως–Θάνατος за середньовічною 

моделлю куртуазії: смерть як порятунок від кохання-пристрасті. «Виявлення і 

заспокоєння любовного прагнення, що виглядають неосяжними, змінюються і 

підносяться подвигом заради кохання. І тим самим смерть одразу ж робиться 

альтернативою такого заспокоєння, уможлививши звільнення обидвох сторін», – 

цитує Ю. Андрухович «Осінь середньовіччя» Й. Гюйзінги [див.: 294]. 

Послідовно продовжуючи  цю середньовічну традицію, Андрухович аналізує 

«Корнета» Рільке, виділяючи в ньому відповідні особливості: «По-перше, культ 

жінки, в ім’я Якої все й діється, – культ матері та коханки, зрештою, й самотня 

напівзруйнована колона у випаленому степу згодом виявляється Божою 

Матір’ю. А отже – культ високого еротизму, легкого й довільного, з 

кавалерськими, куртуазними, танечними символами, що витоки свої знаходять, 

напевно, ще в середньовічному «Романі про троянду». А звідси – і культ пригод, 

культ чоловічої доблесті та бойової етики, зафіксованої в незліченних 

кодексах... Своє вміння красиво померти корнет Рільке довів так само 

переконливо, як і вміння красиво кохатися» [7; 43-44].  І діалектику головного 

героя «Перверзії» Стаха Перфецького (до того ж власника ще кількох десятків 

імен) можна певним чином співвіднести з куртуазною моделлю, що пізніше 

була детально розроблена німецькими романтиками: від любовного бажання до 

смерті через пристрасть. Спрвді, життя Перфецького проходить усі ці стадії: від 

нескінченних безликих романів (період «дванадцяти найкращих коханок») через 

кохання-пристрасть до Ади Цитрини (проекцію його втраченої дружини) до 

смерті (як переходу до трансцендентного, а не банального фізичного знищення, 

не-буття, адже вже після самогубства багато людей постійно бачать загиблого у 

різних куточках світу). Єдине, що порушено в цій моделі, це вектор часу: читач 

дізнається про фінал оповіді (смерть героя) раніше, ніж має змогу простежити 

основні етапи його любовного дискурсу. Саме герой Ю. Андруховича Стах 

Перфецький акумулює в собі ‘Éρως і Θάνατος в цілісну структуру (адже він сам 

робить вибір – або на користь життя, обираючи любов, або під впливом 

деструктивних інстинктів, вчиняючи самогубство). Від самого початку герой є 
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апологетом любові, готової до самопожертви, або хоча б щедрого дарування 

себе світові: «Він покинув це місто – як нині з’ясувалось, назавше – ранньої 

осені  92-го року, влаштувавши на залізничному вокзалі прощальну акцію 

«дванадцять найкращих коханок». І кожній з них залишив щось від себе, якусь 

частку, a kind of magic... Він, Перфецький, любив дарувати. Свої предмети, 

думки, образи, тіло і душу. Ми й самі не помічали, як ходимо, ним обдаровані. 

Аж поки його не стало» [14; 10]. Фатальне кохання-пристрасть, здатне спалити 

людину у своєму полум’ї, кохання, що прагне смерті, як звільнення,  входить у 

його життя з появою Ади Цитрини, українки за походженням, яка супроводжує 

його під час венеційської конференції: «Приблизно о 18-й до Перфецького 

прийшло усвідомлення, що без цієї жінки йому доведеться в житті нестерпно. 

Напередодні, коли ще залишилися шляхи до відступу, Аді вдалося спокусити 

його. Цей вчинок міг би нічого не означати. Якби не рідкісна здатність 

Перфецького закохуватись у жіночу відданість. Як усі нарциси, він завжди і в 

усьому бачив лише власне відображення, тому жінки продиралися в його 

внутрішнє царство лише тоді, коли першими виявляли свій потяг до нього» [14; 

41].  

Втілений таким чином, інтертекстуальний діалог допускає мерехтіння 

смислів, які доволі важко розпізнати та витлумачити, які досить часто 

неподільні, нездатні  виокремитися з площини тексту, змішані в ньому, як 

розчинник і розчинена речовина змішуються у процесі хімічного осмосу. І цей 

феномен дозволяє говорити про пастиш (італ. «паштет») як спосіб 

співвіднесеності між собою текстів в умовах тотальної відсутності будь-яких 

пріоритетів – семантичних або аксіологічних. Фрагменти такого «паштету» 

гетерогенні й неподільні, тому не дивно, що спочатку пастиш формується як 

попурі, стилізована опера-імітація, створена із фрагментів раніше написаних 

оригінальних творів. Власне, подібний вид пастишу так само спостерігаємо в 

«Перверзії». Це опера «Орфей у Венеції», котра є найширшим інтертекстом у 

романі; власне, сама вистава – це зразок іманентної інтертекстуальності, що з 

точки зору побудови та рецепції є пастишем, введеним у текст «Перверзії» на 
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підставі тотальної постмодерністської гри. На думку Наталі Габор, пастиш, як 

«одна із найпопулярніших практик постмодерну, передбачає іронічну імітацію 

інших стилів із наголосом на їх стилістичних надмірностях. Усі ці потуги 

постмодерну породжують епоху «смерті автора». «Смерть» індивідуального 

стилю позначилася і на інших формах прояву сучасного людського буття — від 

масової культури до масової моди» [72]. Загальновідомий міф про Орфея 

трансформується в «Перверзії» під впливом усього культурного контексту від 

античного доробку до XX століття (давньогрецькі персонажі, середньовічна 

інквізиція, мотиви Вільяма Шекспіра, Вальтера Скотта, Віктора Гюго у 

загальному дусі мистецтва епохи постмодерну – саме тому «дія відбувається в 

усі часи і всюди» [14; 99]). І то не дивно, адже саме з Орфеєм, його 

міфологічною смертю від рук менад Іхаб Хассан пов’язує фрагментарність, 

деструкованість постмодерного дискурсу, що є, на думку дослідника, 

антилітературою, оскільки «перетворює бурлеск, гротеск, готику та фантастику 

на антиформи, що несуть у собі заряд насильства, безумства й 

апокаліптичності» [335; 17]. Таким чином, поглинаючи усі можливі художні 

традиції, філософські та релігійні вчення, постмодернізм створює не нову 

цілісність, а еклектичний колаж, позбавлений часових і культурних координат. 

Проте колаж цей твориться винятково за принципом апорії: не всі тексти, до 

яких апелює Андрухович, є класичними. Більшість їх – маловідомі широкому 

загалу речі, що творять інтертекстуальний діалог, проте не на рівні семантично 

наповнених структур, а шляхом поєднання того, що, на перший погляд, не має 

сенсу, але насправді органічно вписується в інтертекстуальний світ автора. 

Відтак стратегія Андруховича – читати те, що не читають інші, грати із 

популярністю того, що не є популярним, – логічо вибудовує ідеальне осмотичне 

середовище роману «Перверзія», апоретичне за своєю природою.    

Варто відзначити, що подібні сюжетні точки підкреслюють не лише 

філософсько-апоретичну сутність постмодерністських текстів. Німецький 

дослідник В. Ланґе вбачає в подібних авторських стратегіях елементи цинічної 

провокації – меніппової сатири, мета якої – зіштовхнути «величне» та 
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«тривіальне». Сатира – жанр винятково еклектичний: «вона змішує різні стилі та 

форми, цитує і творить, легко переходить з прози на вірші; звертається то до 

історії, то до найактуальніших подій; вона висміює класичну мудрість і різні 

банальності – їй не зашкодять ані фарс, ані жарти. Атмосфера, яку вона створює, 

постійно змінюється: сатира здатна і сміятися, і плакати» [173; 243]. Але на 

відміну від пастишу як змішування, в якому без заглиблення в інтерпретацію 

неможливо вже виокремити певні оригінальні елементи, сатира ототожнюється 

із сатурою (буквально – суміші з різних плодів, пізніше – поєднання різних за 

формою та змістом літературних творів), тобто перетворюється на текст, у 

площині якого виокремити оригінальні інтертексти досить просто.  

Так, І. Бондар-Терещенко, розмірковуючи про інтертекстуальну природу 

роману Ю. Андруховича, окреслює досить широке коло присутніх у ньому 

«інших», чужих текстів: ««Перверзія» Андруховича – це також «Палісандрія» 

Саші Соколова. Це «Майстер и Марґарита» М. Булгакова і «Страшный суд» Вік. 

Єрофєєва – твори, знаття яких патріарх Бу-Ба-Бу цілком може заперечувати… 

Це також «Ім’я троянди» У. Еко, «Андеґраунд» Е. Кустуриці і «Конец цитаты» 

М. Безродного. Словом, це запозичені в Тома Гейтса драйв, джаз, хеш і джанкет 

з Ванессою Редґрейв і Умою Турман водночас» [54; 64-65]. «Інтенціональна 

інтертекстуальність» [178; 318] у «Перверзії» передбачає обов’язкову і вичерпну 

обізнаність читача зі  світовою культурою, знайомство з різними традиціями 

тощо. Це формує «інтертекстуальну компетенцію» читача-інтерпретатора, яка 

дозволяє йому впізнавати цитати не лише в розумінні формальної констатації їх 

наявності, але й для їх змістової ідентифікації, для розуміння сенсу 

інтертекстуального діалогу. Так, у тексті Ю. Андруховича знаковими 

інтертекстами є античний міф про Орфея, «Смерть у Венеції» Томаса Манна та 

«Майстер і Марґарита» Михайла Булгакова. І всі вони вписуються в 

апоретологічну парадигму створеного Андруховичем пост-карнавального та 

пост-любовного світу.  Причому, інтертекст-осмоза найбільш повно 

проявляється саме у площині еротичних шукань героїв Андруховича. 

Наприклад, твір Т. Манна «Смерть у Венеції» (1914) як одна із точок в 
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інтертексті «Перверзії» визначає загальний імператив Θάνατος-у в фіналі 

оповіді, хоча смерть Перфецького, як зазначає Ю. Андрухович, «швидше за все, 

фіктивна й удавана» [13; 30], тоді як смерть Ґустава Ашенбаха від холери – 

цілком реальна й справжня – безглузде, але закономірне продовження його 

забороненої пристрасті. Втім, варто зауважити, що подібно до Генрі Міллера, 

котрий у «Роздумах про письменство» (1941) говорить про Томаса Манна як про 

ремісника від літератури, Юрій Андрухович у «Перверзії» так само залишає від 

досвіду Манна тільки підсвідомий компонент. Так, гомосексуалізм зі «Смерті в 

Венеції» як певна перверсія корелює із фатальною пристрастю Стаха 

Перфецького в романі Андруховича і своєрідно провокує або навіть передрікає 

фінальну сцену кохання втрьох. В той же час новела Манна є прототекстом тих 

епізодів «Перверзії», де Стах із Адою гуляють Венецією: «Павутина завулків, 

блукання, глухі кути, безлюддя під мурами, найтихіша зелень березня у 

секретних тісних подвір’ях, запах каналів, дезорієнтація, невміння знайти 

найпростіший шлях, знайти найскладніший шлях, будь-який шлях...» [14; 39]. Ці 

мандри Венецією для Перфецького (як і для героя Томаса Манна) – певна 

гонитва за об’єктом пристрасті, віддаленим і наближеним одночасно: «Була 

Ада. Була Ада цього дня. Властиво, те, що я в ній бачив, а не цілком. 

Напівоберт, напівпрофіль, напіввигин. Час від часу прошивав мене всього 

дерзновенний намір, щоб губами теплими дотягнутись до її вуха» [14; 40]. На 

підсвідомому рівні ця лексія може прочитуватись як постмодерний варіант 

Ашенбахового «Я тебе кохаю», промовленого до польського хлопчика, але в 

Андруховича культура осмислюється як ‘Éρως пізнання, що в свою чергу 

перетворюється на надчутливу мембрану, здатну пропускати у площину тексту 

лише споріднені із нею елементи. І з тієї причини від численних інтертекстів у 

«Перверзію» просочуються тільки окремі знаки, символи чи коди.  

Так само й мотив «Майстра та Марґарити» Булгакова (ще один твір, 

структурований апологією вічної любові, здатної порятувати навіть від смерті) 

вводить у текст-хаос Ю. Андруховича елемент містики, співвіднесеної зі станом 

свідомості людини у вирі «кохання-пристрасті». Роль королеви-господині на 
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сатанинському святі, яку Булгаков відводить Марґариті, у «Перверзії» теж 

виконує головна героїня: «Тільки Ада, королева прийняття... незрушно стояла 

перед розкритою книгою, грубезним напівфоліянтом» [14; 158]. Обидві жінки, 

медіуми між реальним і фантасмагоричним світом, проходять очищення заради 

кохання, поєднуючи загальний літературний інтертекст і вливаючись у нього.  

Подібна стратегія взаємопроникнення реального та ірреального світів, 

творення симуляції нового світу, що об’єднує їх в один простір, є доволі 

знаковою у площині європейських  постмодерністських шукань, сповнених 

парадоксальних невідповідностей-апорій. Відтак, порушуючи межі уявного-

фантастичного та реально існуючого світів, Ю. Андрухович створює 

наративний символічний гібрид, заснований головним чином на суміщенні 

соціокультурних дискурсів домодерного, модерного та постмодерного типу, 

який певним чином стабілізує апорійну флуктацію смислу, прагнучи до 

сповненої внутрішніх протиріч, химеричної та монструозної, але єдності. За 

таких умов «інше» потрапляє в середину «свого» і навпаки, оскільки 

постмодерний дискурс схиляється до переосмислення «своїх» часу, простору, 

мови, еротизму та ідентичності як елементу «інших» знаків і значень. І на думку 

В. Ланґе, «світ – такий, яким він є, – сміється над будь-якими спробами його 

зрозуміти», тоді як «між тим, що відбувається в головах людей, і тим, що 

насправді визначає їхні вчинки, лежить безодня» [173; 245].  

Фактично подібні явища можна простежити в більшості 

постмодерністських текстів, зокрема у романах В. Набокова, так само 

структурованих диспозитивом сексуальності. Саме з його романів український  

постмодерністський дискурс успадкував «лабіринтні екзистенції, харизматичну 

відкритість, трансцендентну медитативність, гру, карнавал, систему  

набоківських кодів і знаків, хоча взагалі не визнає авторитетів чужомовних 

дискурсів» [188; 236]. Так,  художня палітра Ю. Андруховича  тяжіє до 

ремінісцентної гри з читачем, на зразок набоковської, коли зміст і суперзміст 

непомітно приховані у мікро- і макрошаради натяків та екстраполяцій, 

синонімічних рядів і псевдоцитат, гри у палімпсести та паліндромічне 
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самоцитування. Еротика, що є основним структурантом творів обох 

письменників-постмодерністів, присутня на трьох основних рівнях (описи актів 

кохання;  філософія сексу; ситуації «зацнотливлення» (Ю.Андрухович), що 

акцентують на якості їх художньої творчості у руслі чоловічого еротичного 

наративу в літературі).  

Досліджуючи еротичний наратив Володимира Набокова, можна виявити 

онтологічні зв’язки між еротичними культами та текстовими практиками пост-

радянських літератур. Зокрема, він прибічник некон’юнктурного 

герменевтичного вияву еротики, моделювання деміургійного еротичного письма 

на дискурсних засадах. Можна зробити висновок, що роман «Ада, або 

Пристрасть» (1969) [198] найбільш органічно порівнюється із текстами 

українського постмодерніста, оскільки породжує деміургійні рефлексії на 

постмодерністську ситуацію в сучасній українській літературі. Причому діалог 

цих двох текстів добре прочитується в апоретичності сюжету та мови обох 

романів, спрямованих на інтелектуального читача, хоча й «замаскованих» під 

масову літературу, тяжінні до секації текстових об’ємів, фрагментації тексту, 

нелінійному монтажі композиції, відмові від будь-якої інформативної 

оповідальності та створенні антиконцептуального тексту. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що у творах українського 

письменника традиційна діада «‘Éρως-Θάνατος» прочитується, перш за все, 

апоретологічно з огляду на парадоксальність природи постмодерністської 

взаємодії інстинктів творення та руйнування. Еволюціонувавши від діалектики 

модернізму до деконструктивістської апоретології, вони набирають 

поліморфних ознак і вже не присутні в Юрія Андруховича як протилежні за 

своєю суттю прагнення людської особистості, але здійснюють постійний 

взаємний обмін, переходячи одне в одного, даючи підстави для інфінітного 

прочитання написаних текстів і створення нових та одночасної відмови від 

перспективи остаточних суджень.      
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3.1.2 Еротико-танатологічна осмоза та апорія архетипального образу води. 

Розгортання еротико-танатологічного ландшафту у водній стихії є цілком 

закономірним явищем. Адже вода не лише втілює підсвідоме, котрому 

надається виняткове значення в постмодернізмі, але є водночас і найбільш 

органічним середовищем осмози, універсальним розчинником, здатним 

деконструювати інтертекстуальні елементи, і своєрідною мембраною, що 

пропускає в тіло тексту те, що не суперечить його природі. Таким чином, вода 

самостійно створює штучну осмотичну межу,  результатом дії якої стає 

характерна для постмодернізму множина смислів. Вода як універсальний 

осмотичний феномен асоціюється таким чином із підсвідомим, суттєве місце в 

якому відведено архетипальним образам.  Відомо, що архетипи – це колективні 

за своєю природою зразки, характерні для людства в цілому. Карл-Ґустав Юнґ 

визначає архетипи як «певні утворення архаїчного характеру, що містять у собі 

міфологічні мотиви» [316; 35]. Самі архетипи не мають конкретного психічного 

змісту, натомість змістом наповнені архетипальні уявлення, або символи як 

результат спільної роботи свідомості кожного конкретного індивіда та 

колективного несвідомого. Таким чином, символ можна окреслити як «єдність 

прозорої свідомості образу й таємного та неексплікованого змісту, що стоїть за 

ним і веде в несвідомі глибини психіки» [319; 154].  

Апеляція до архетипів у контексті еротико-танатологічних шукань 

постмодерністів пов’язана з тим, що на рівні підсвідомості душа чоловіка 

(anima) асоціюється з жінкою, тобто, занурення у свою душу як архетипальний 

світ стає корелятом любові до жінки. Смерть у воді – це завжди повернення до 

першоматерії, пов’язаної з образом матері, але разом з тим і перспектива 

духовного становлення. Цілком закономірним є в тексті Андруховича той факт, 

що саме кохання до фатальної заміжньої жінки веде героя до смерті, адже 

«демонічний еротичний зв'язок стає сильною деструктивною пристрастю, яка 

діє супроти вірності і руйнує того, хто нею володіє. Звичайно таку пристрасть 

символізує повія, відьма, сирена або інша спокуслива жінка, що стає об’єктом 
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бажань і яку прагнуть мати як власність, і саме тому нею ніколи не можна 

насправді заволодіти» [332; 158].  

За Юнґом, одним із найбільш часто вживаних символів несвідомого є вода. 

І це цілком закономірно, адже, як стверджує дослідник, «море, що лежить у 

низовині, – то несвідоме, що лежить нижче рівня свідомості» [317; 213], тож 

можна говорити про виняткове архетипально-символічне значення води.  

Традиційно вода є однією з фундаментальних стихій світобудови. Марк 

Маковський [див.: 182], порівнюючи етимологію слів на позначення води в 

різних народів, виділяє кілька базових семантик цього архетипального образу, 

серед яких – здатність омолоджувати, захищати, очищувати, але в той же час і 

вбивати. Подібний аналіз проводить і Аріель Голан [див.: 80], причому обидва 

дослідники розглядають символіку водяної стихії в тому числі й на 

лінгвістичному рівні, такому важливому для деконструкції, де на чільне місце 

виходить гра з різними мовами.  Дослідники доходять висновку, що в більшості 

народів світу вода трактується як першооснова, початковий стан всього сущого, 

еквівалент первісного хаосу, і водночас вода досить часто є джерелом 

народження світу (йдеться про міфи, за якими з дна первинного всесвітнього 

океану творець піднімає сушу-землю). Отже, вода – це середовище, агент і 

принцип загального зачаття й породження. Але зачаття потребує як жіночого, 

так і чоловічого начала; звідси два аспекти міфологеми води. Вода двоїста за 

своїм значенням: людина не може жити без води, але вона не може жити й у 

воді; людина жадає води, але тікає від неї, коли вона стає стихійним лихом, 

обожнює воду, коли страждає від спраги, але й вихлюпує воду з кухля, коли 

вгамує спрагу. Саме через свою подвійність вода символізує жіноче начало. Їй 

властиві непостійність, мінливість, пристосовуваність, але в той же час 

таємниця та підступність. У ролі жіночого начала вода виступає як аналог 

материнського лона й утроби, з чим пов’язана неодмінна спорідненість із водою 

міфічних богинь любові. Та одночасно вода – чоловіче сім'я, що на рівні 

міфологеми запліднює світове яйце, а в повсякденно-побутовому сенсі 

ототожнюється з дощем, який змушує землю «народжувати» [див.: там само]. 
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Таким чином, можемо говорити про широке поширення еротичної метафорики у 

всьому, пов’язаному зі стихією води.  

Проте вода як найбільш органічне середовище осмосу є в Андруховича не 

просто архетипальним символом, а прочитується крізь призму деконструкції, 

так само, як у Ж.Дерріда, котрий, деконструюючи платонівське поняття 

фармакону, говорить, що вода є ідеальною рідиною для того, аби 

«протилежності легше переходили одна в одну» [104; 75]. Водночас вода – 

еталон любовної форми, яка породжує життя, адже «Вода прагне через дерево 

прямувати до світла» [110; 313], більш того, «любовна форма» джерела 

пронизує та розділяє дерево в своєму сходженні» [там само].  

У тексті «Перверзія» вода як життєдайна стихія теж має беззаперечний 

зв’язок із силами ‘Éρως-у, перетворюється на середовище, в якому ‘Éρως 

почувається найбільш органічно, а отже, стає певним корелятом еротичних 

шукань героїв Андруховича. Водночас еротико-танатологічна осмоза в її 

апоретологічному варіанті від самого початку передбачає наявність певної 

універсальної структури, що могла б виконати роль розчинника, якого процес 

осмосу потребує найчастіше. Не дивно, що такою структурою стає вода (в 

природі – теж найбільш поширений розчинник), причому в ситуації наукового 

осмислення еротичної осмози вода не тільки розчиняє, але й синтезує множину 

сенсів, в яких реалізовується постмодерністський дискурс.   

Тому цілком закономірно, що основна дія «Перверзії» розгортається у 

Венеції, місті, що, з одного боку, розташоване на морському узбережжі, а з 

іншого побудоване на мережі каналів, тобто, являє собою поєднання абсолютно 

водяного простору із вбудованою в нього культурою. Відповідно пов’язана із 

водою й історія створення Венеції, наведена у тексті: «Святий Марко, 

проповідуючи вчення Христове, повертався якось із Аквілеї до Риму, щоби 

звідтам рушити в землі значно полуденніші – до Ефіопії та Єгипту. Тут ніби 

навмисне зчинилася страшенна буря – потоки води линули з небес, а вітри, що 

знялися зусібіч, закрутили змії смерчів на водах, перевертаючи рибальські та 

вартові судна. Щоб якось перебути лихий час, святий Марко прибився до 
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берегів Ріальто і там заснув, знеможений тяжкою боротьбою зі стихіями» [14; 

76].  

Але Венеція як місто на воді є не лише корелятом культури-ratio, що руйнує 

простір панування ‘Éρως-у. На підсвідомому рівні подорож до такого міста 

обертається на перспективу смерті, поки що тільки можливу, ту, яка ще не стала 

реальністю. Так, за текстом у це місто на воді головного героя Стаха 

Перфецького запрошено для участі в конференції, присвяченій пошукам виходу 

з безлюбовного (посткарнавального) простору таємничою фундацією «La morte 

di Venezia» («Смерть Венеції»), що від початку окреслює еротико-

танатологічний вектор тексту. Варто зауважити, що водна безодня – це 

уособлення небезпеки або метафора смерті. Водночас прибуття до Венеції 

розпочинає любовний дискурс Перфецького, оскільки саме тоді відбувається 

його зустріч із Адою Цитриною. Спочатку цей дискурс для обох фрагментарно-

підсвідомий, хаотичний, як і блукання героїв містом чи радше його каналами: 

«Вихід з лабіринту Ада купила за пару сотень лір: то був кіоск, а в ньому 

нарешті мапа – не зовсім така, яку вона забула в готелі, ні, ця виглядала значно 

старішою, друкованою десь у 1550-х роках, коли географи ще вірили в 

Козориба, Рибокура, Дагона та Восьмиокого Змія Морів, бо всі ці істоти були 

зображені на щойно купленій мапі – у водах, безпосередньо прилеглих до 

лагуни, причому зображені з дотриманням найтонших фізіографічних деталей і 

в динаміці; й була навіть одна Нереїда, що поставала з вод Великого Каналу 

неподалік від нинішнього поштамту і овочевого ринку» [14; 83]. Такий 

графічний інтертекст є вельми значущим у контексті архетипальності води: із 

життєдайної стихії вода перетворюється на безодню – вмістилище сил 

руйнування, втілене в образах міфологічних чудовиськ, і логічною передумовою 

цього стає архетипальний зв'язок води зі змією [див.: 80].    

Таємничі темні води Венеції стають символом первозданного хаосу. Ця 

символічна безодня, уособлена венеційськими водами, загрозлива і в той же час 

заманлива, і саме такою бачиться Перфецькому супутниця-перекладачка: 

«Респондента цікавило: яка пересічна глибина Каналь Ґранде? яка вона у 
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найглибшому місці? зі скількох островів складається в цілому Венеція? чи 

існують якісь норми, згідно з якими довжина гондоль не повинна 

перевищувати? якщо правда, що Венеція поступово занурюється в морську 

безодню, то з якою швидкістю це відбувається? на рік? на годину? на секунду? 

чи робляться певні спроби не допустити затоплення Венеції? якщо робляться, то 

які? чи водиться в каналах риба? за яким принципом діє венеційська міська 

каналізація? чи наявність нечистот у місцевих водах досліджується за 

допомогою спеціяльних приладів? чи не досліджується? і чому щойно тепер він 

почав розуміти, що мої очі мають зелений колір?» [14; 41]. У своєму питанні 

Перфецький, як бачимо, апелює до води як об’єкту ‘Éρως-у пізнання. Колір 

води, що видається героєві таким привабливим, споріднює Аду із водною 

стихією, причому на тлі мертвотності, гниття, солоності моря та венеційських 

каналів така вода стає живою, а отже, провокує виняткову чуттєву 

зацікавленість: «Респондент щось не так зрозумів, бо, промовчавши до Сан 

Тома, поставив нарешті запитання, відповідь на яке я змушена була обдумувати 

аж до Ка’Реццоніко, а саме: чи моя любов до Венеції не нанизана на якийсь 

еротичний стрижень і – в продовження – чи не пробувала я лікуватися від цієї 

любові за допомогою певних тілесних екзерсисів» [14; 50].   

Отже, спочатку відкрита Адою, а потім й уособлена в ній, Венеція стає 

територією любові для Перфецького, і захопленість еротичними поривання 

придушує танатологічну символіку води. Венеційські канали, нерозривно 

пов’язані у свідомості Стаха з новим коханням, стають стихією оновлення, і це 

цілком закономірно, оскільки вода, що має властивість розчиняти тверді 

речовини, що замерзає та випаровується в природних умовах, стає, таким 

чином, символічною стихією перетворення. Так, Перфецький змінюється у 

Венеції та під її дією, заблудивши «з ледве знайомою жінкою», котра «одружена 

з іншим» [14; 55], але залишається при тому Стахом Перфецьким /Спасом 

Орфейським, втіленням водної стихії, адже й вода легко може перейти з одного 

стану в інший і назад в перший, при цьому не втрачаючи своєї суті, більш того: 

у воді та через воду власну суть віднаходячи. Така стратегія є цілком 
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деконструктивістською. За Ж.Дерріда, відірваність від води тотожна втраті себе, 

розсіянню власного «я», фактично – його знищенню, тоді як вода вабить 

можливістю «знову стати присутнім для себе, повернутися до себе, здобути в 

чистій прозорості води завжди дієвий міраж тієї точки виникнення… той ключ 

або колодязь, що зветься Істиною, яка завжди говорить, аби сказати «Я» [110; 

314].  

За перетворенням героя приходить усвідомлення почуття, коли звільнений 

від деструктивних танатологічних поривів ‘Éρως знаходить новий лібідозний 

об’єкт: «Перфецький дуже любив дивитись на воду, він хотів би в ній жити. 

Любив також старі медальйони з оленями, псами, орлами і голубами, з кущами і 

каменями, любив будь-які зображення, любив червоний мармур з Верони або 

трофеї хрестових походів, особливо чаші і шкатули, шкатули і чаші. Любив 

Аду» [14; 73].  Почуття до жінки, котра так раптово з’явилася в житті героя та 

вплинула на розгортання його еротичного дискурсу, можна порівняти із 

потоком. Зрештою, недаремно саме блукання містом на воді дає Перфецькому 

усвідомлення своїх почуттів (рефлексія «Була Ада. Була Ада цього дня...» [14; 

72] і далі за текстом). Отож, герої не просто у постійному русі, вони рухаються 

водною стихією, долучаючись до її символіки. Якщо вдатися до архетипального 

прочитання символу води, можна зробити висновок, що в образі потоку чи 

каналу вода має значення труднощів або непереборної перешкоди. Тоді 

«перетнути потік» означає, пройти через світ ілюзій і знайти просвітлення, 

побачити істину. Водночас потік води символізує також невблаганність перебігу 

часу, неможливість повернути його назад, як «неможливо увійти в одну річку 

двічі» (Геракліт). Саме звідси й інше символічної значення річки як символу 

забуття – річка на кордонах загробного світу в міфології багатьох народів: 

Ахерон, Стікс, Лета. Для Перфецького це перетворення певним чином 

співвідноситься із забуттям «Її» – першої коханої, померлої дружини, в якій 

втілено образ міфічної «Еврідіки»: «Однак сьогодні мені снилася не Вона. І цей 

жаль, цей смуток, ця обірваність усередині геть нічим не пояснимі. Я потрапив 

до Венеції. Я прокинувся в антикварному ліжку, на барвистих простирадлах, що 
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пахнуть айвою і сухим абрикосовим цвітом. Наді мною – висока і чиста стеля з 

орнаментальним розписом, який нічого мені не нагадує. Навколо мене – ціла 

колекція гарних предметів зі срібла, горіха, ебену, сандала, слонової кістки, 

бронзи, теракоти, мережива, оксамиту. Переді мною – п'ять повних днів і ночей 

у цій дійсності, більше схожій на галюцинацію» [14; 55]. 

Венеція – місто води, причому вода ця є середовищем, сприятливим для 

змішування, взаємопроникнення, осмосу різних елементів, культур і впливів, 

еклектично поєднаних в одному місці. Для Стаха Перфецького тут забагато 

всього, «забагато Венеції», як стверджує він у тексті «Перверзії» і як потім 

стверджує сам Андрухович у «Лексиконі інтимних міст», вдаючись до такого 

типового для себе самоцитування. Але в той же час Венеція – місто мертвої 

води, що, за міфологічними уявленнями різних народів, мусить нести смерть 

усьому живому. Ця мертвотність оточує героїв «Перверзії» буквально на 

кожному кроці: «Хвороба, що точить камінь. Пліснява як агресія. Забруднення 

неба, плями на водах, серпневий сморід завулків та музеїв. Лущення стін. 

Розпад краєвидів» [14; 65]. А ще створює перспективу створення нової Венеції – 

есхатологічного простору, на якому після закінчення карнавалу в 

метафоричному сенсі (тобто, після того, як любов остаточно покине світ) не 

залишиться місця живому, де пануватимуть тільки архетипи тіні. Саме така 

перспектива непокоїть «одруженого із Венецією» пана Казаллеґру: «І от – задля 

порятунку цього каміння, цього золота, мармуру, цих ліпнин і мозаїк, цього 

лайна голубів деякі розумники навіть пропонують перенести всю цю Венецію в 

якесь безпечніше і сухіше місце... Пам'ятки, що загинуть у цих брудних водах, 

мовляв, дорожчі від <....> Вони твердять, ніби вже за якихось двадцять років тут 

ніхто не житиме. Така, знаєте, аварійна зона... Щоб тільки привиди людей 

шастали уздовж каналів на привидах ґондоль» [14; 65]. Зрештою, таким самим 

простором згасання та занепаду бачиться місто й режисерові опери «Орфей у 

Венеції»: «Усе разом – сморід води, запах жінок, вмираючі будинки, трава у 

щілинах між каменями, дешеві притони, сентиментальні перекази, кожному з 

яких тут вірять більше, ніж Біблії, напівзотлілі книги, водянисті вина, вогкі 
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стелі, атласні подушки, пляшки тисячі калібрів, голуби, туристи, повії, привиди 

– вся ця суміш лягла своїм нестерпним баластом на дно моєї майбутньої опери, 

задушливої й вологої» [14; 173]. Цей світ мертвої води постійно намагається 

відібрати в Перфецького Аду – об’єкт його еротичної пристрасті: густий 

венеційський туман приховує не лише обриси будинків, каналів, човнів і старих 

палаців, але ховає кохану жінку від охопленого почуттями коханця. : «Туман 

відкривав дедалі більші шматки берегової Венеції. У розчищених сонцем 

повітряних територіях і полях щораз ясніше проглядалися південний фасад 

палацу, стіна Бібліотеки Марчіяни та Дзекки, три щогли з прапорами, навіть 

вежа з годинником і виступ Льоджетти, навіть Міст Зітхань – трохи у глибині, 

праворуч від палацу. Однак в усьому цьому краєвиді не було місця для Ади. Їй 

узагалі ніде не було місця. Я не бачив її в небі, на площі, у водах я теж її не 

бачив» [14; 211]. Як бачимо, бажання знайти її перетворюється на сенс життя і 

навіть на віднаходження власної самості героя, готового розчинитися в коханій: 

«Я присів коло вікна в надії бодай щось побачити: якусь чайку на гребені хвиль, 

якусь рибину, хмару, якийсь уламок весла. Чи, наприклад, Аду» [14; 197], але 

Венеція постійно пропонує мандрівникові інші, не надто приємні варіанти, на 

зразок пані Шалайзер і врешті перетворює саму Аду на особу чужу й 

невпізнану, на щось надто далеке справжнім очікуванням і сподіванням 

Перфецького. «Грім і блискавки. Жорстока немузика. Темно-зелена сукня. 

Всього було забагато» [14; 247] – розмірковує Стах під час фінального бенкету, 

коли за вікном панує надзвичайно небезпечна для міста на воді нічна стихія, і 

своїми міркуваннями ніби намагається вислизнути зі стихії небезпечної та 

ворожої, опинившись натомість у звичному та комфортному середовищі.     

Справді, вода, що прибуває, заливає, топить, символізує небезпеку для 

життя, і за нею чітко простежується біблійний мотив із ветхозавітної Книги 

Йова, а відтак царство водяної стихії неминуче поєднується у своєму 

есхатологічному аспекті із міфом про всесвітній потоп, оскільки вода, являючи 

собою початок усіх речей, так само знаменує їхній фінал. Тому й фінал 

містерійної конференції «Посткарнавальне безглуздя світу…» відбувається на 
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тлі нічного урагану: «Тут знадвору вдарило громом, аж стіни затрусились, а 

спалахи блискавок було видно навіть через забиті віконниці» [14; 244]. Як 

безодня хаосу вода є зоною опору владі бога-деміурга, тобто, територією його 

антагоніста Диявола. Тому не дивно, що у зображенні на тлі грозової ночі 

фінального перевтілення учасників конференції Андрухович досить відверто 

діалогізує з Михайлом Булгаковим. Ця сцена, що розгорнулася на очах 

Станіслава Перфецького, – паралельне посилання і на сатанинський бал (нічний 

прийом Воланда), і на фінальну сцену перевтілення, хоча тут два тексти 

«перегукуються» за законами задзеркалля. Вектор перевтілення, тобто 

окреслення справжньої суті героїв, змінюється: якщо в романі Булгакова 

«казкові», демонічні персонажі перетворюються на людей, якими вони були за 

життя (або прагнули бути), то гості венеційської конференції з людей 

перетворюються на демонічних істот (у прагненні активного безсмертя, а не 

вічного спокою). Вибір демонічних істот, на яких обертаються герої, відкриває 

ще ширший, вже культурно-релігійний контекст, в якому ідентифікуються етно-

національні особливості кожного гостя: і обожнення природи та злиття з нею, 

характерне для багатьох негритянських племен; і варіації на тему священної 

книги мусульман і героїв арабського фольклору; і образ Ліліт – жіночого 

втілення Сатани в іудаїзмі, а за неканонізованими біблійними текстами – першої 

жінки, яка відмовилася коритися волі чоловіка (тому могла б теоретично 

вважатися основоположницею фемінізму). Відтак, порушуючи межі уявного-

фантастичного та реально існуючого світів, Юрій Андрухович створює 

наративний символічний гібрид, заснований головним чином на суміщенні 

соціокультурних дискурсів до модерного та постмодерного типу, і гібрид цей 

можна назвати цілком осмотичним феноменом, адже постмодерний текст 

перетворено на мембрану, яка забезпечує розчинення та транспортування 

гетерогенних елементів різних культур і систем в межах одного нового 

дискурсу.  

Так і Перфецький, увівши Венецію у свій особистий любовний простір, 

зробивши її територією власних еротичних шукань і водночас спроектувавши на 
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свою кохану Аду, починає розчинятися в ній, проникати й найпотаємніші 

закутки, причому вода стає стихією, в лоні якої відбувається ця екзистенційна 

подорож по місту, яке після «нічного містралю і справді виглядало свіжо 

сотвореним і було гарним подарунком для Респондента» [14; 262]. Йдеться про 

мандрівку човном по затоплених нічною бурею площах і соборах, коли «сонце 

відсвічувало на водах під нами й на мозаїках угорі. Плюскіт хвиль відлунював у 

середині храму» [14; 264]. Місто постає ніби після церемонії обмивання, що так 

само має глибоке міфологічне коріння: ритуальне обмивання уподібнюються до 

другого народження, нового виходу з материнської утроби. На цей момент вода, 

що знов перетворюється на живу, оновлену, очищену, стає не просто стихією 

кохання Станіслава Перфецького чи стихією існування Йони Риба – 

перетворюється на тіло коханої жінки: «Я йшов нею, мов мандрівник, усе від 

початку пізнаючи повільно й достеменно, я ліг у неї, ніби у струмок … Я 

обвився довкола її стегон, про які можна розповідати вічність. Я віддячила йому  

медом і молоком, що потекли з мене нараз. І цитриновим соком вибухнула вона. 

І золотим жезлом торкав він мене всюди, і там, де торкав, з мене виростала 

квітка, або рана, або. І кров прибувала в мені, наче весна. Я більшав і тривав у 

безкраї» [14; 292].  

Вода як винятково осмотичне середовище є стихією архетипальних образів, 

пов’язаних в тому числі з мешканцями водного світу. У текстах Андруховича 

це, перш за все, риба, з якою асоціюють себе чи не всі герої українського 

письменника-постмодерніста. У випадку зі Стахом Перфецьким його 

ототожнення з рибою з’являється вже в одному із його численних імен: «Йона 

Риб», він у європейських містах почувається «як риба у воді» [14; 15]. І все його 

подальше пересування на Захід – спроба об’єднатися зі своїх архетипальним 

втіленням, що, зрештою, закономірно завершиться  фінальним стрибком у води 

Великого Каналу: «Зараз перечекаю барку – і вперед. Додому. До води» [14; 

297]. 

 Образ риби в міфології пов'язаний з темою породження життя і образом 

вічного творця. Велика риба (кит) – мати й опора світу. Поряд зі змією, риба – 
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одна з найдавніших алегорій, які Юнг називає символами. Розмірковуючи про 

зображення риби як ранньохристиянського символу Бога, дослідник говорить 

про те, що цей випадок варто розглядати як щось суттєво більше, ніж звичайна 

анаграма, та поєднує символ риби із міфологічними віруваннями Близького й 

Середнього Сходу – від вавилонського рибоподібного бога Оаннеса і його 

жерців, вдягнутих у риб'ячу шкіру; сакральних рибних трапез, що входили в 

культ фінікійської богині Деркето-Атаргатіс, до темних місць написів Аверкія 

[див.: 315; 64]. Відтак риба перетворюється на втілення спасителя і часто 

ототожнюється з ним, у тому числі й у християнській традиції. Юнг підкреслює, 

що символіка риби насамперед пов'язана з Христом, хоча не заперечує 

існування рибних символів і міфологем у більш ранніх цивілізаціях, де вони так 

само ототожнювалися із фігурою спасителя, проте «в тій же мірі, в якій Христос 

розглядається як новий еон, будь-кому, хто знайомий із астрологією, повинно 

було стати зрозуміло, що він народився як перша риба ери Риб і приречений 

померти як останній агнець» [315, 174].   

Так, Андрухович, споріднюючи Перфецького з рибою, від самого початку 

стверджує перспективу дочасної смерті героя. Ще у Німеччині, звідки Ада 

Цитрина та її чоловік, малоприємний Янус Марія Різенбокк забирають Стаха 

для подальшого транспортування його до Венеції, герой переживає обряд 

символічного вбивства риби. Ця розправа, попри всю свою фантасмагорійність, 

сюрреалістичність, стає змалюванням перспективи перемоги Θάνατοςу в 

площині еротичного дискурсу Перфецького, оскільки не лише автор – сам герой 

пов’язує у своїй свідомості себе із принесеною в жертву рибою: «в мені наче 

щось обривається, бачу, як болісно стрибає риба на килимку, серед шкляних 

акваріюмних уламків, бачу, як Верховний видобуває з-за пояса гострезного 

тесака, і вже знаю, що буде далі, ноги підкошуються, я вже не восковий, я вже 

ватяний, я вже навіть не ватяний, я повітряний, перший удар тесаком – і рибу 

пробито наскрізь, але вона ще тріпоче (я валюся з ніг), другий удар – усі кричать 

«а-ах!», у риби проколено жабра, але вона ще тріпоче (я вже не дихаю, повітря 

витікає з мене, як із порізаного м'яча), третій удар – усі кричать «у-ух!», просто 
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в риб'яче серце, вона ще трохи потріпається й затихне, а я: все пітьма дно нуль 

гаплик нічичирк» [14; 35]. У постмодерністському дискурсі Андруховича таке 

полювання на риб в акваріумі (середовищі, в яке їх було вміщено штучно) стає 

інверсією героїчної смерті у воді, що традиційно романтизувалася. Проте 

постмодернізм – то не територія романтизації, відтак у блукання Перфецького 

його особистими еротико-танатологічними ландшафтами немає жодної 

альтернативи, окрім такого насильницького розтерзання.  

 Там, у Мюнхені, подібне ототожнення здається ще підсвідомим, хоча 

символічна смерть розтерзаної риби й сприймається Стахом як власна смерть: 

«Я лежав головою на захід, як лежать усі порядні мерці» [14; 35]. Та подальший 

рух на Захід стає останньою подорожжю, мандрівкою в напрямку смерті. Це 

стає відомо ще до початку власне тексту, у «Передслові видавця»: «поїзд за 

номером 75, як виявилося, не йшов за наперед визначеним маршрутом Львів – 

Перемишль. Він повіз нашого Стаха не до сусіднього польського міста, а в… 

НІКУДИ» [14; 12]. Відтак образ героя-мандрівника тісно пов'язаний із Західною 

Рибою з сузір’я Риб. Астрономічний аспект символу риби розглядає і Юнг: 

«Перша риба, поміщена на північ від екватора, розташована вертикально і 

головою вказує на небесний Полюс; друга, поміщена на південь від екватора, 

розташована горизонтально і вказує головою на захід» [315; 147]. На його 

думку, риби в сузір’ї пов’язані з образом Великої Матері, котра сама є 

напіврибою і народжує сина-рибу (тому, як зазначає Юнг, у найбільш давніх 

культурах риба в сузір’ї була одна, поява другої датується більш пізніми 

періодами), а також із міфологічним мотивом поглинання героя велетенською 

рибою.  

Така героїчна подорож врешті закінчується перемогою над смертю. Та в 

Андруховича маємо інше бачення поглинання. Розповідаючи про звички свого 

третього чоловіка Різенбокка, великого поціновувача риб, Ада приховує від 

Перфецького ритуал риб’ячого поїдання, який, втім, на відміну від традиційного 

міфологічного сюжету, закінчується не поверненням до життя, а торжеством 

смерті: «величезний акваріюм з водою наповнювався безліччю рибок 
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найцінніших різновидів, а тоді закидалося в нього кількох більших риб-хижаків 

і, коли ті знищували всю акваріюмну малечу, з'являлося кілька ще більших 

хижаків, які ковтали хижаків попередніх, і так тривало, аж поки не виносився з 

ванни цар над хижаками, один-єдиний могутній Риб, що поїдав останню пару 

великих хижаків. Негайно після цього Риб виловлювався і на кухні вбивався. 

Тоді кухарка готувала його на вечерю для всієї компанійки – разом із 

поглинутими ним табунами й табунцями малих, менших і ще менших рибин» 

[14; 32]. Риба, знищена, з’їдена у воді, де всі глитають одне одного, безперечно, 

є алюзією на «Вертеп» Григорія Чубая, але,  якщо вдатися до теорії архетипів, з 

якою діалогізує текст «Перверзії», то момент поїдання риби може 

ототожнюватися із євхаристією – причастям, що за християнською традицією 

трактується як залучення християн до Тіла та Крові Господа і таким чином 

єднання з ним. Як зазначає Юнґ, «сам Бог у своєму вічному полум'ї може бути 

зловлений, подібно до риби в глибокому морі. Більше того, він може бути 

«витягнутий з глибин» за допомогою євхаристійного акту інтеграції та 

інкорпорований в людське тіло» [315; 179]. Як зазначає канадський 

літературознавець і представник архетипної моделі аналізу літературних текстів 

Нортроп Фрай, змалювання подібного акту включає зазвичай «не тільки 

картини тортур і калічення, а й те, що технічно відоме як спарагмос (курсив 

автора  –  Н.О.) або роздирання жертовного тіла, таку картину знаходимо у 

міфах про Осіріса, Орфея та Пентеуса» [333; 157]. Зрештою, подібні акти час від 

часу змальовані в «Перверзії» ніби без символічного змісту. По-перше, подорож 

Перфецького до Венеції починається у великопісну середу, коли «тисячі 

перехожих рухалися поруч зі мною в цьому іграшковому меґаполісі. Але 

порядні люди такого дня мусять причаститися рибою: Ash-Wednesday (як 

називав усе це Еліот), Aschenmittwoch, попіл, смуток, меланхолія і риба» [14; 

19]. Традиційно християнські вино, хліб і риба присутні й під час розмови 

Станіслава з вікарієм Антоніо Делькампо, котра може бути поцінована як певна 

сповідь героя, хоча насправді виявляється цілком нарцисистичним бажанням 

поговорити про себе – єдиною досі доступною Перфецькому втіхою: «Вино 
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було шляхетне, а сир і овочі лише підтримали в нас це відчуття, тож я без 

довгих зволікань наповнив знову келихи, щоби належним чином ушанувати 

число два, себто випити за дві природи Господа нашого Ісуса Христа, за два 

світи – видимий і невидимий, за дві головні заповіді любові, за дві Тайни 

мертвих, за Друге пришестя, за Второзаконня, за Каїна та Авеля, за хліб і вино, 

за дві риби (на жаль, більше в нас на столі й не було)» [14; 199]. Проте навіть 

подібні, цілком нейтральні сцени так чи інакше повертають до усвідомлення 

головного героя жертовною рибою, що мусить бути поглинута Венецією, як 

поглинає після сповіді венеційський туман реального Стаха: «Куди пішов тієї 

ночі Станіслав, мені невідомо. Маю надію, що все-таки запопав якогось 

випадкового човняра, і з ним дістався до свого готелю, що, як він казав, десь на 

Великому Каналі, неподалік від Понте Академія» [14; 208]. І врешті перстень, 

подарований Адою як знак любові чи на знак прощання, так само несе в собі цей 

аспект риб’ячої символіки: «Він розкрив пуделко, і я побачив у ньому прегарну 

срібну штукенцію, перстень у вигляді риби, що замикає саму себе в кільце. – 

Одягатимеш його в найкращі зі своїх днів, сказала я» [14; 288].   

Подібний вектор – «народитися для того, щоб померти» – цілком 

вписується у життєвий дискурс Стаха Перфецького як людини, котра виступає 

втіленням міфологічної ідеї вічного повернення того самого, в чому, на 

переконання Мірча Іліаде, простежується мотив повторення архетипального 

діяння, що проектується на всі рівні буття: космічний, біологічний, соціальний, 

історичний тощо. Так, втонувши у водах Венеційського каналу, герой Юрія 

Андруховича продовжує жити у своїх творах і своїх друзях: «Бо Стах 

Перфецький, якого майже всі на світі мають за самовбивцю – потопельника і 

який є справжнім автором усіх (не деяких!) фрагментів цієї книги, Стах 

Перфецький далі серед нас. Він живий і, я скажу більше, він повертається. 

Спочатку лише яко книга, ним же хитромудро мені підкинута» [14; 180]. Життя 

повертається туди, де був його початок. Ця думка пояснює пов'язані з водою 

похоронні обряди й образ водної стихії, що поглинає світ в кінці часів, 

повертаючи його в первозданний стан змішання життя і смерті.  
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Як бачимо, у тексті Юрія Андруховича апоретологічний образ води і ряд 

поєднаних із нею символів-архетипів є не лише корелятом еротичних шукань 

Станіслава Перфецького, але й перетворюється на середовище та структурант 

еротико-танатологічної осмози, в якому розчиняється любовний дискурс героя з 

усіма його інтер-, архі- та метатекстуальними вкрапленнями. В даному разі, 

проте, вода не розчиняє в собі елементи постмодерністського дискурсу, а радше 

перетворюється на стихію, в якій відбувається їхня контамінація. У зв’язку з 

цим і смерть головного героя «Перверзії» у воді не є фінальною. Навпаки, вона 

дає можливість авторові реалізувати міфологічну ідею вічного повернення того 

самого шляхом відродження героя в інших текстах з іншими диспозитивами 

сексуальності.   

 

3.2. Парадокси релятивності орфіко-нарцисистичного кодування 

(«Дванадцять обручів») 

 

3.2.1. Інфінітність еротичної осмози і множина кіл як архетипальний 

відповідник її орфіко-нарцисистичного варіанту. Релятивність – це  

абсолютна відносність і умовність змісту пізнання. В деконструкції вона має 

винятково парадоксальну природу, пов’язану із неможливістю виокремити зі 

всієї множини розсіяних, розчинених у реконструйованому тексті-хаосі сенсів 

єдино правильний.  Еротична осмоза, що структурує роман Юрія Андруховича 

«Дванадцять обручів», є винятково різновекторним феноменом, а її 

інтерпретування включає безмежну кількість моделей і варіацій. Зрештою, 

обмежується воно лише інтелектуальною наповненістю читача, на якого, поза 

всяким сумнівом, розрахований текст українського постмодерніста. На рівні 

паратексту така інфінітність окреслена символом кола (обруча) як кореляту 

часопросторової безкінечності, тобто коло усвідомлюється як архетип, що в 

своїй безкінечності прочитань увиразнює орфіко-нарцисистичну любов. Таке 

прочитання символіки кола цілком виправдане і в контексті деконструкції, де 

пов’язується Ж.Дерріда із циферблатом годинника, на якому «присутні вже всі 
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моменти часу взагалі» [95; 67], а відтак і з символікою вічного повернення. Та, 

хоча для деконструкції більш актуальною є метафора еліпса як знака 

релятивності пізнання, Андрухович залишається в межах української  традиції, 

де аналогічний зміст кола-обруча простежується чіткіше.   

 «Дванадцять обручів» як архетипальна модель від самого початку 

передбачає парадоксальність потрактування, адже архетип – образ підсвідомий, 

тобто, такий, що не підлягає будь-якому декодуванню, але в той же час, за 

Ж.Дерріда, попри сталість укоріненого в архетипах знання,  занурення в минуле 

все одно передбачає пошуки нового, тож архетип цілком може декодуватися в 

тексті за логікою деконструктивності еротичної осмози. Так, в Андруховича 

образи обручів співвідносяться із тлумаченням кіл за Юнґом, котрий вбачає в 

символіці кола реалізацію архетипу самості як інтеграції всіх аспектів душі 

[див.: 318].   

Відомо, що коло означає цілісність, безперервність, початкову досконалість 

усього сущого. Округлість священна як найбільш природний стан, який містить 

нескінченне, вічність. Циркулярне та сферичне за своєю сутністю, коло 

заперечує час і простір, але означає також повернення, зворотний рух. 

Концентричні кола є солярними та місячними символами і означають небо, різні 

стани або рівні проявленого світу. Вони також тотожні первісному щаблеві 

творіння Бога – «земному колу», в яке людина була поміщена пізніше в останній 

день творіння. В кабалістичній магії круг зазвичай складається з трьох кіл, між 

якими вписано давні імена, божественні чи янгольські, котрі мають відношення 

до природи магічного впливу [див.: 46]. Безперечно, прочитання символіки кола 

за кабалою – вартий уваги момент, оскільки у архітексті «Дванадцяти обручів» – 

поезії Антонича «Елегія про ключі від кохання» – саме «похмільна юності 

кабала» є мембраною, осмотичною межею, що змішує різнорідні елементи магії 

ліричного героя: «Співають весняні ключі/дзвенять черлені обручі/і знов палає, 

як палала/п’янлива юності кабала» [21; 152].  

Три кабалістичних концентричних кола символізують різні аспекти 

традиційної містичної символіки: минуле, сьогодення та майбутнє; три сфери 
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землі – землю, повітря та воду; рай, землю та пекло; фази місяця; ранкове, 

полуденне та призахідне сонце, а також динаміку примирення протилежностей. 

У кола немає початку, кінця, напряму чи орієнтації, тому воно спонукає 

постійно рухатися далі, переміщатися в інші місцевості, спонукає до оновлення 

та пізнання. В контексті вічної подорожі концентричні кола можна витлумачити 

як символічне уособлення занурення у води смерті, а можливо, також в сенсі 

вчення про смерть і відродження, яке знаходить символічне вираження через 

кола хвиль або кругові хвилі [170; 40].  

Невипадковим є й вибір кількості кіл-обручів. З одного боку, він 

очевидний: «весни дванадцять обручів» – безпосередня цитата з Антонича та 

алюзія на творчість «весни розспіваного князя». Проте в характерній для 

постмодернізму манері цей код має й інше прочитання, окреслене  винятковою 

символікою числа дванадцять, адже модель, заснована на дванадцяти, є 

досконалою і прирівнюється до кола, а, отже, до ідеї знищення часу, що 

проминув, відтворення первинного хаосу та повторення космогонічного акту 

[див.: 80]. У стародавній астрономії, астрології та хронології дванадцять – 

основне число, яке символізує простір і час, тому воно має велике значення, 

особливо в іудейській і християнській традиціях, де було числом обраних, 

ототожнюючись із організацією космосу, зонами небесного впливу та 

загальноприйнятою циклічністю часу (дванадцять календарних місяців, 

дванадцять годин дня і ночі тощо). Так, наприклад, у іранського бога Мітри 

було дванадцять учнів; у єврейській традиції дванадцять плодів Дерева Життя; 

дванадцять колін Ізраїлевих, синів Якова; у християнстві дванадцять плодів 

духу, апостолів і каменів у фундаменті Святого Граду; в ісламі дванадцять 

імамів, нащадків Алі, управляють дванадцятьма годинами дня, а в тибетському 

буддизмі рада Далай-Лами налічує дванадцять членів [див.: 115].  

Як результат множення двох символічно потужних чисел – три і чотири, 

число дванадцять символізує союз духовної та тимчасової (матеріальної) сфер. 

У той же час арканологічний герметизм пов'язує з даним числом ідею жертви як 

єдино можливої умови сходження людини до Бога [див.: 4]. В постмодернізмі 
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проте відбувається певна секуляризація сакрального змісту кола, адже основні 

принципи сакрального – чітка впорядкованість, системність і пропорційність, 

тоді як осмотичне прочитання виключає будь-яку можливість існування 

системи-матриці, спрямовуючись натомість  на її руйнування, деконструкцію. З 

одного боку, така стратегія повністю заперечує пізнання. Сам Андрухович 

стверджує це, говорячи за свого героя Перфецького: «Ніякої дійсності не існує. 

Існує лише безмежна кількість наших версій про неї, кожна з яких є хибною, а 

всі вони, взяті разом, є взаємно суперечливими» [14; 216]. Але насправді така 

відносність лише призупиняє пізнання, створює його новий виток, 

протиставляючи традиційні символічні коди в новій ситуації, що закономірно 

призводить до виникнення безмежної кількості нових інтерпретацій.  

Так, релятивність кола як риса творення цієї осмози передбачає вкрай 

суперечливе прочитання тексту Юрія Андруховича, але вона веде до нового 

пізнання, і це співвідноситься в тексті із орфіко-нарцисистичним комплексом, 

що окреслений феноменом «місячного коханця». Даний образ є відповідником 

архетипального мислення, що, зрештою, розкрито в самому тексті «Дванадцяти 

обручів»: «На мій скромний погляд, саме тут маємо загалом тактовне 

проникнення у світ архетипів, – радо заговорив Доктор, від чого Волшебник 

відразу пожалкував, що зачепив його. – Саме вони, згідно з Юнґом, утворюють 

зміст так званого колективного несвідомого. Їхній безпосередній вигляд, що 

вражає нас у сновидіннях і мареннях, має багато індивідуального, незрозумілого 

і навіть наївного. Архетип являє, по суті, несвідомий зміст, який замінюється у 

процесі його становлення свідомим і чуттєвим, і притому в дусі тієї 

індивідуальної свідомості, в якій він з'являється» [6; 140].  

Світ «місячного коханця» – світ весни та молодості. Про це говорить і герой 

Андруховича, запеклий «антоничіянець» професор Доктор: «дивний місячний 

коханець, <…> таємничий незнайомець у плащі є безумовним архетипом, 

постійно присутнім на межі несвідомого та свідомого у фантазійному світі 

кожної напіврозквітлої жіночністю дівчинки, що саме опинилась у стадії свого 

індивідуального трепетного очікування» [6; 140]. Занурення в цей світ і 



100 
 

породжує образ, який неможливо прочитати через його архетипальну, тобто, 

виключно підсвідому природу, – образ дванадцяти обручів весни, 

інтертекстуально поєднаний із «трьома перснями» поезій Антонича. Цей образ є 

архетипом, наділеним підсвідомим змістом, проте у романі Андруховича зміст 

його віртуозно замінюється відомим і чуттєвим, коли молода дівчина Коля 

Воронич починає дешифрування-відкривання потаємного підсвідомого знання: 

«Ну, перший обруч – це напевно… пояс невинності на дівчатах» [6; 104]; «А 

другий… Другий – це напевно… такий танець, коли всі танцюють у колі. Ну 

там, стелять хусточку на підлогу й усі з усіма цілуються» [6; 104]; «А третій 

обруч – це обійми мого далекого милого…» [6; 107]; «Четвертий обруч – це 

обійми теплого вітру, кружіння енергій» [6; 135]; «вона була захищена п'ятим 

обручем весни – своєю зеленою неторканістю» [6; 142]; «шостий обруч – це 

залізне кільце двобою велетнів» [6; 146]; «сьомий обруч – це коли з кимось 

раніше не знайомим почуваєшся легко і вільно, ніби сто років знаєшся» [6; 172]; 

«восьмий обруч – це коли стискається серце» [6; 175]; «дев'ятий обруч – це коли 

залишаєшся сам на сам і від цього нікуди подітися» [6; 177]; «Десятий обруч – 

це полон, з якого неможливо повернутися, нічого не втративши» [6; 192]; 

«одинадцятий обруч – це коли двоє стають одним» [6; 200]; «дванадцятий 

обруч. Це – коло вічності, початок і кінець в одному, Альфа і Омега, всі ми і 

кожне з нас…» [6; 205]. Таке декодування всіх дванадцяти обручів набуває 

змісту саме у деконструктивній площині еротичного осмосу. Це розшифрування 

того, що в принципі не може бути розшифроване якимось чином або 

декодоване, як то дівоча цнотливість, обійми коханого та серце, що стискається. 

Це розшифрування метафори, на зразок кружіння енергій чи зеленої 

неторканості. Нарешті, це розшифрування останнього обруча – символіки кола 

як віднаходження сенсу вічності, з якою «альфа і омега», початок і кінець 

співвідносяться так само парадоксально, як із  початком роману «Дванадцять 

обручів» – знаковою для автора цитатою «Самотній друже, мов у ночі пояс, ти в 

таємниці світу оповитий» [6; 4]. Подібне декодування здійснюється на межі 

зустрічі свідомого з підсвідомим, на підставі чого розгортається ландшафт 
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орфіко-нарцисистичної любові. Зрештою, подібне розуміння символіки кола 

можна знайти і в деконструкції Ж.Дерріда, де воно порівнєються з обручкою та 

нулем і усвідомлюється як «поєднання вертикалі та горизонталі, знаку та 

означуваного, парадигматики та синтагматики, простору та часу, чоловічого та 

жіночого» [105; 112], тобто «гармонійна поліфонія, мовлення, квадратура кола, 

злягання: навколо попелу» [там само], що так само поєднує цей символ із 

модуляціями любові та смерті в світі орфіко-нарцисистичних образів. 

  Можна зробити висновок, що протистояння орфічних і нарцисистичних 

кодів стає найбільш знаковим у площині тексту «Дванадцять обручів», і то 

цілком закономірно, адже саме орфіко-нарцисистичний комплекс є ідеальним 

ландшафтом прочитання еротичної осмози. Попри всю неподільність цієї діади, 

компоненти її досить чітко можуть бути відокремлені один від одного, і тоді 

текст Андруховича перетворюється на певну мембрану, здатну всотати з 

феноменів орфізму та нарцисизму найсуттєвіші елементи.  

Відомо, що орфізм як підвалина еротико-танатологічної моделі є 

характерним і для інших текстів Юрія Андруховича. У спробі автокоментаря до 

роману «Дванадцять обручів», що має назву «Орфей хронічний», письменник 

коментує прояви цього архетипного образу у власній творчості так: «Спочатку 

Самійло з Немирова, прекрасний розбишака і разгуляй-душа, заспокоїв грою на 

поздовжній флейті розлютованих тварин із мандрівного звіринця і звелів їм 

сумирно повернутися до покинутих було кліток. Потім уже інший Немирич, 

Юрко (далекий нащадок першого), потрапляє у (саме так, всередину) 

потойбічну забаву, локалізовану на чортопільській Віллі з ґрифонами, щоб – як 

йому здається – витягнути звідти свою Еврідіку-Амальтею, насправді ж – щоби 

відбути певну антисмертельну ініціацію і звільнитися, бодай тимчасово, від 

невиліковної хвороби. Отто фон Ф. у московській «Московіаді» не просто 

вважає український переклад Рількових «Сонетів до Орфея» найкращим із йому 

відомих. Він, зрештою, і сам опиняється згодом у всіх без винятку стратегічних 

пеклах московського колективного підсвідомого, але його Еврідіку цього разу 

звати Галею» [6; 267 – 268]. 
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Поєднані в образі Орфея й алюзіях на нього, ‘Éρως і Θάνατος набувають 

нових форм у романі Юрія Андруховича «Дванадцять обручів». На Орфея 

перетворюється і знайдений у воді Карл-Йозеф Цумбруннен, вбитий у Карпатах, 

там, де, на думку Ю. Андруховича, було вбито менадами й міфічного співця 

Орфея: «В будь-якому випадку це сталося десь у північно-східно-варварській 

частині світу. Але оскільки в кожному з описів Гебру (Hebrus) мовиться про 

стрімку течію, скелясті береги, вапнякові мілини, безліч перекатів і вузьких 

горловин, то я майже переконаний, що напад менад на Орфея стався десь у 

нашій, карпато-балканській зоні світу. Мітологічний Орфей і сам походив 

звідси» [6; 268]. Так і називає його всюдисущий і таємничий Илько Илькович 

Варцабич у розмові з Артуром Пепою: «А ваша дружина, громадянка Воронич... 

вибираючи поміж вами й коханцем, таки вибрала вас, а не, скажімо, Орфея...» 

[6; 236].   

Саме усвідомлення Орфея як вічної рушійної сили мистецтва є 

концептуальним у сприйнятті цього персонажа постмодерністською культурою. 

На думку М. Бланшо, «коли Орфей спускається до Еврідіки, мистецтво 

демонструє владу, перед якою розкривається ніч» [44, 60]. Для такого Орфея 

Еврідіка – межа, якої може досягнути мистецтво. У той же час вона – темна 

точка, до якої тягнуться мистецтво, бажання, смерть і ніч, мить, коли «сутність 

ночі перетворюється на іншу ніч» [там само].  Проте діяння Орфея не тільки в 

тому, аби забезпечити наближення до цієї «точки». Його основне завдання – 

повернення її до світла, для того, щоб вдень дати їй форму, зміст, створити її. 

Але у пориванні перейти з ночі в день, як стверджує М. Бланшо, Орфей забуває 

про твір, який він повинен завершити, забуває невідворотно, оскільки головна 

вимога його пориву зовсім не в тому, щоб був цей твір, а в бажанні й 

можливості вловити суть явленої точки [див.: 44; 60]. Саме таким бачимо ще 

одне відлуння образу Орфея у творчості Юрія Андруховича – героя роману 

«Дванадцять обручів» Карла-Йозефа Цумбруннена. Як відзначає сам автор, «з 

усього Пантеону чомусь саме Орфей не дає мені спокою своїми дещо 

гротесковими перевтіленнями» [13, 31]. Тому цей образ є знаковим у 



103 
 

«Дванадцяти обручах», так само, як і майже в усіх інших творах українського  

постмодерніста. Тільки доля Карла-Йозефа – прийняти смерть на зразок 

міфологічної смерті Орфея у водах карпатської річки, так само, як Перфецький 

помер у водах Венеційського каналу, адже вода – стихія Орфея, а за вченням 

орфіків – першоджерело життя, першостихія, що творить всесвіт [див.: 308]. 

Андрухович зазначає: «Його смерть (Стаха Перфецького – Н.О.) – швидше за 

все, фіктивна й удавана, все-таки впритул допровадила мене до переконання, що 

наступна, в наступному романі,  повинна бути справжньою» [13; 31]. Тому 

помирає австрієць із українським корінням, прагнучи повернути свою єдину 

кохану Еврідіку (в романі Рому Воронич) та через свою нетерплячість (і бійка з 

її чоловіком Артуром Пепою, і власне нетерпляче бажання повернути Ромину 

фотографію, яке не можуть правильно зрозуміти Шухір і Душман) втрачаючи її: 

«обличчя по той бік їхньої кімнати на мить зробилося маскою болю. 

Виявляється, він ще міг це відчути. Розрив, розрив. Прощання, втрата, розрив» 

[6; 250]. І тому його смерть така ж жахлива, як і міфологічна смерть Орфея: «Не 

було вже ні спалахів, ні липкої горіхової рідини впереміш із кров’ю, ні уламків 

скла, ні протяглого крику когось із двох. А була безвільність, було сповзання 

обважнілого тіла вниз, по каменях, сукувато-слизькому гілляччі, по глиці, 

шишках, вапнякових визубнях – і врешті води Потоку прийняли в себе велику 

дунайську рибу з останньою потаємною ідеєю більше не повертатися» [6; 222]. 

В останній лексії досить легко також простежується ініціація очищення, яку 

практикували орфіки, аби позбавити душу можливості повернутися в іншому 

тілі, відмова від реінкарнації, перспектива досягнення «острова блаженних», до 

якого прагне очищена від метемпсихозису душа [див.: 308]. Як стверджує 

давньогрецький міф про славного співця, у творчості можна досягнути вершин, 

тільки якщо віддатися безмежному досвіду глибини (досвіду, який греки 

визнавали необхідним для творення; досвіду, в якому твір випробовується усією 

його безмежністю) заради його ж самого. Але міф указує також і на те, що 

Орфеєві не судилося піддатися цьому останньому законові. Повертаючись до 

Еврідіки, він знищує твір, руйнує його, а померла дружина знову обертається на 
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тінь. Так він зраджує і свій твір, і Еврідіку, і ніч [див.: 44; 62]. Парадоксальність 

вчинку Орфея в тому, що, навіть не повернувшись, він все одно не зможе 

запобігти зраді, «виказавши невірність до сили свого пориву, що вимагає 

Еврідіку не в її денній істині та буденній привабливості, а у нічній затемненості, 

віддаленості, закритості, в бажанні володіти нею вживу, у всій повноті її смерті» 

[44; 62]. Власне, саме за цим він і спускається в потойбіччя. Уся слава його 

творів, уся влада його мистецтва, саме бажання щасливого життя у ясності дня 

принесені в жертву одному-єдиному бажанню: розгледіти у темряві ночі те, що 

там приховано, – іншу ніч. Чи не такими міркуваннями керується й Карл-Йозеф 

Цумбруннен, говорячи в одному зі своїх листів на батьківщину друзям: «Ніхто з 

нас до ладу не знає, що таке життя. Але найприкріше, що ми так само нічого не 

знаємо і про смерть...» [6; 222].  

У рецепції М. Бланшо, осуджуючи прагнення Орфея, день, що над ним 

тепер не владний, дорікає йому нетерпінням (за міфом, співак не втримався і 

повернувся до тіні Еврідіки, котра йшла за ним з Аїду). Та помилка Орфея в 

бажанні, що примушує його бачити Еврідіку, володіти нею, тоді як йому 

відведено долею тільки її оспівувати. Він Орфей лише у своїй пісні, стосунки з 

дружиною можливі для нього лише у гімні, він отримує життя та істину тільки з 

вірша і через вірш. Через це Еврідіка стає тією логічною залежністю, що обертає 

його поза співом на тінь, дозволяє йому стати вільним, живим, сповненим влади 

тільки  у просторі, співвіднесеному з Орфеєм. Так, тільки у співі отримує Орфей 

владу над нею, але й у пісні сама вона втрачена, а він – розчленований, 

розсіяний, «безкінечно мертвий» Орфей, в якого тепер перетворюється сила 

його пісні. Саме з цієї причини Карл-Йозеф в романі Юрія Андруховича 

«Дванадцять обручів» саме після смерті отримує можливість сприйняти 

навколишній поетичний світ та влитися в нього так, як завжди хотів за життя, 

злитися в одне ціле з чужою і в ту ж мить близькою країною, якою він захопився 

за життя і де знайшов смерть. Так само, як тінь-Орфей здатен творити свою 

пісню, мертвий Цумбруннен може відчути свою: «Поміж людьми і хребтами 

залягали ліси. Карл-Йозеф не тільки пам’ятав про це – він чув усі струмки в 
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заростях і бачив кожне дерево зокрема. І всі дерева разом. Але він міг навіть і не 

таке – йому вдавалося чути  і кожен листок на кожному дереві, і як лускають 

бруньки, і дихає мох, і – що не вимагало особливого вслухання – як під корою 

наростають річні кільця або як стукає серце в їжака, не тільки у вовка» [6; 251]. 

Водночас таке сприйняття навколишнього світу героєм співзвучне із феноменом 

«постмодерністської поетичної чутливості» як синоніма містичного вчування, 

містичної чутливості.  

Відтак вимальовується певний зв’язок між Орфеєм-автором пісні, яку він 

творить, і натхненням, що її породжує. Якщо давній світ, оспівуючи Орфея, все 

ж осуджує його, твір (пісня, яку він створив і в якій існує) цього не робить, не 

викриває його помилки. Твір нічого не говорить, і все відбувається так, ніби 

Орфей, не  послухавшись заборони, поглянув на Еврідіку, лише керуючись 

глибинними вимогами твору, ніби він своїм натхненним поривом зачарував 

потойбічну тінь, несвідомо вивів її назад на денне світло твору. 

Тому герой роману «Дванадцять обручів» мусив померти, до того ж – саме 

у воді: так хотів від нього твір, зрештою, таку інтенцію від початку мав й автор: 

«...ми вибилися на лісову дорогу і потім весь час ішли понад котроюсь 

притокою Тиси, вода в якій – знову ж таки! – видалася настільки зеленою й 

чистою, що я ледве боров свої риб’ячі інстинкти, а ще пам’ятаю безліч загат 

уздовж течії. Саме з цього моменту Карл-Йозеф Цумбруннен, мій герой, до 

решти життя (тобто до смерті включно – Н.О.) полюбив занурюватися в 

незліченні гірські потоки і зосереджено лежати в них, дивлячись у насичено-

синю, без жодної хмарини, безодню вгорі» [6; 270]. Таким чином, водяна стихія 

є останнім прихистком розшматованого Орфея, поглинає і його наступне 

втілення – героя «Дванадцяти обручів» Андруховича.  Вона ж призводить і до 

міфологічної смерті Нарциса, ще раз поєднуючи ці два архетипічні образи у 

площині перетину еротико-танатологічних постмодерністських шукань. Адже 

‘Éρως Орфея, як і ‘Éρως Нарциса пробуджує та звільняє сили, що живуть в 

істотах і неістотах, пригнічених нееротичною дійсністю. Обдаровані мовою, 

любов’ю та ласкою квіти, джерела, тварини стають самими собою – 
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породжують красу та гармонію, і не лише для тих, хто до них звертається, але й 

до себе – «об’єктивно». Дієвість ‘Éρως-у втілена в пісні Орфея, здатній 

оживляти каміння, ліси, скелі, а Нарцис, любові якого теж відповідає природа, є 

антагоністом прагнення Дня, бо «символізує сон і смерть, тишу і спокій» [189; 

145]. Але більше цікавить не цей аспект образу Нарциса. Його мовчання 

породжене не суворістю чи відсутністю почуттів: зневажаючи кохання 

мисливців і німф, він відмовляється від одного ‘Éρως-у заради іншого. Його 

життя наповнене власним ‘Éρως-ом, та кохає він не лише самого себе. Нарцис не 

знає, що образ його кохання належить йому. І якщо його еротична настанова 

передбачає смерть і веде до неї, то між спокоєм, сном і смертю немає 

принципової різниці: на всіх цих ступенях панує принцип нірвани. За грецькою 

міфологією, Нарцис навіть після своєї смерті продовжує жити квіткою, що 

носить його ім’я («На тому місці, де схилилась на траву голова Нарциса, 

виросла біла запашна квітка – квітка смерті; нарцисом називають її» [165; 85]).  

Справді, орфіко-нарцисистичний ‘Éρως протистоїть репресивному ладу 

традиційних сімейних стосунків: це любов заради любові, чужа банальній 

необхідності продовження роду, яка, на думку О. Улибіної, беззаперечно 

призводить до смерті індивіда як особистості [див.: 265]. Та якщо орфічний 

‘Éρως розрізнений, розсіяний, «здатний мерехтіти у безлічі точок» [189; 133], а 

творчість Орфея глибинна й герметична, ‘Éρως Нарциса дзеркально-

поверхневий, а отже, й творчість його – це «лише образ, відбитий на поверхні 

дзеркала, щось штучно вигадане й цілком уявне» [189; 134].  

Якщо в тексті «Дванадцяти обручів» образ Орфея втілений у постаті 

австрійця Цумбрунена, нарцисистичні поривання цілком очевидно 

спостерігаємо в законного чоловіка фатальної пані Воронич літератора Артура 

Пепи. Як нарциса-творця позиціонує письменника-Пепу автор: «Однак було й 

інше: втрата задоволення від писання. Найпростіше пояснити її тим, що, як усі 

нарциси, він хворобливо потребував захоплення і визнання. Не маючи їх, Артур 

Пепа позбувався легкості. Він переставав подобатися самому собі, й це 

відбивалося на написаному» [6; 63]). Зрештою, саме його особиста «Велика 
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Відмова» (втрата еротичного інтересу до дружини на тлі розмірковувань про 

старіння та плинність часу) створює еротико-танатологічний контекст його 

нарцисизму: «млявість письма найчастіше свідчить про почуттєве спустошення, 

а смерть обов'язково вдирається туди, де не вистачає любові. Тож ніхто, крім 

самого Артура Пепи, не міг знати, що все це з ним відбувається саме через 

втрату любові. Або – якщо останнє сполучення слів здається надто голосним – 

через дедалі відчутніше збайдужіння до колись коханої жінки» [6;  65]. Справді, 

вимальовуючи цей образ, Андрухович вдається до залучення досвіду сучасного 

психоаналізу, де особистість-нарцис усвідомлюється як не здатна встановити 

глибокі та щирі стосунки з іншими людьми  істота, чиє емоційне життя 

винятково поверхневе та суєтне, чиєю єдиною емоцією стає нудьга від того, що 

інші перестали нею цікавитися. Як зазначає Олена Улибіна, нарцисизм 

найбільше характеризується страхом перед лібідозним об’єктом через «брак 

внутрішньої свободи, яка б дозволила цікавитись особистістю іншого» [265; 

173]. Переживаючи цей страх у площині підсвідомого та ще й паралельно із 

усвідомленим страхом старіння й смерті, подібно до Нарциса, змушеного 

вдивлятися у власне відображення як в обличчя Іншого, Артур Пепа у любові до 

дружини бачить причину своїх нещасть і звідти ж черпає натхнення, винятково 

нарцисистичне за своєю природою, несправжнє та уявне:  «Вистачало, думав 

він, ще півгодини нікуди не рипатися, Бомчик саме брав утретє по п'ятдесят, 

вистачало не квапитися, вона сама казала, що лише на п'ять хвилин, що лише до 

знайомих, вистачало розминутися, хай би хтось інший ловив за лікоть, хай би 

комусь іншому так щастило, зате сьогодні я був би собою, а не кимось, я жив би 

власним життям, грав би кобіт наліво й направо, спокушав би юних мавп, таких 

як ця, трепетав би від весен, як двадцять років тому, і не перетворювався в 

потенційно патентованого імпотента» [6; 71].  

Отож, ставши територією тимчасової елімінації любові, текст «Дванадцяти 

обручів» породжує орфіко-нарцисистичний за своєю природою синтез любові та 

смерті. В такому еротичному дискурсі «сексуальна пульсація певним чином 

ідеалізується, пов’язуючись із нарцисизмом» [157; 108], але й пульсація смерті, 
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яка, за З. Фройдом, передує об’єкту та коханню, а отже, мусить певним чином 

кодуватися, в Андруховича цілком відверта. Вона присутня в романі, з одного 

боку, шляхом окреслення тематичних площин смерті і пристрасті, а з іншого – 

через зіштовхування гетерогенних семантичних полів і дискурсів. Ядро цієї 

суб’єктивної та дискурсивної динаміки визначається тим, що герої пройняті не 

так інстинктом ‘Éρως-у, як силою Θάνατος-у, вічного прагнення зазирнути в 

обличчя матері-смерті, нічого не випустивши з нього: «Ага! – закричав Пепа. – 

Я знову тут, поживо для шакалів! На голові в нього був якийсь перекошений 

берет, але справа навіть не в береті – справа в тому, що в руках він тримав по 

мечу і це були справжні бойові мечі, трохи затуплені і щербаті, але кожен десь із 

метр завдовжки (насправді один метр і сім сантиметрів – так щонайменше всім 

здалося), і ці мечі були вже самі по собі небезпечні, але ще небезпечніше було 

те, що Пепа говорив п'ятистоповим ямбом: «Тримай меча, розбещений 

австрійцю! Я знаю, ти здолав мене у шахах – побачимо, як раду даш мечам! 

Відомо ж бо, що шахи – королівська… забава. А чи в лицарській ти пан?! 

Тримай меча!» [6; 145]. Поєдинок, цілком блюзнірський і «бубабістський», не 

має жодних трагічних наслідків. Але ж і початкова присутність сили Θάνατοςу в 

сюжетній канві постмодерного тексту певною мірою імпліцитна,  тому нелегко 

чітко побачити єдність смерті (або пізнання смерті) й еротизму. Адже 

загострений статевий потяг не може протиставлятися життю, що є його 

результатом. Момент еротичного збудження і є життям, його відтворенням, що 

за природою своєю протистоїть Θάνατος-у. Еротизм пов’язаний з народженням, 

відродженням життя, що постійно відновлює  спустошення, завдані смертю 

[див.: 156]. Проте, оскільки людина існує в постійному очікуванні смерті, їй 

відомий відчайдушний, неконтрольований сексуальний потяг, тому 

закономірною є сцена любощів героя з дружиною у корпусі скинутого на 

цвинтар автомобілів старого Крайслера-імперіала: «Вона подалася всім тілом 

йому назустріч. Це був єдиний порятунок для них обох – інакше можна було би 

сконати в цьому металевому гробі. Вони почали дико й боляче цілуватися, 

такого не траплялося вже кілька років – перелізши до нього на коліна, вона 
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опинилася настільки близько, що все попливло й закрутилося: це було жадібне й 

відчайдушне борсання і трохи кусання, розгрібання тяжкого намоклого одягу в 

надії прорватися до тепла, до шкіри» [6; 197]. Так любовний акт урівноважує 

танатологічні поривання й стає запорукою порятунку Артура Пепи так само, як 

відсутність його у випадку з Цумбрунненом (пам’ятаємо, що Рома відмовила 

австрійцеві біля шлагбаума) і стає (принаймні за логікою сюжету) причиною 

його передчасної насильницької смерті, замикаючи таким чином останній 

дванадцятий обруч. 

Дійсно, множина кіл (ритуальних обручів, на котрих тримається в тексті 

Андруховича як реальність, так і містифікація) стає символічним знаком 

еротичної осмози, адже саме за нею встановленими законами у площину тексту 

проходять численні діалогічні моделі, інтертекстуальні елементи, що органічно 

розчиняться в романі Андруховича. Найбільш помітними, певна річ, 

залишаються ці відфільтровані та розчинені в тексті елементи з поетичних 

творів Антонича. Так, близькі стосунки з Ромою Воронич зводять двох 

чоловіків – Артура та Карла-Йозефа Цумбруннена – у площину одного 

любовного (і літературного) дискурсу, стаючи можливістю духовного 

повернення першого і причиною смерті другого: «Тому що в мене нещасне 

кохання, – повторив Карл-Йозеф дещо твердіше... Останні два слова за малим не 

римувалися. Вони надовго заволоділи його кульганням…» [6; 205]. Лінія життя 

у Львові, творчості та смерті поета Богдана-Ігоря Антонича подається, перш за 

все, через призму його любовних історій, апофеозом яких стає спроба 

самогубства у ліжку з коханкою Фанні: «Вони вміли кохатися настільки віддано 

і в той же час зібрано, що смерть – чи то пак вічна порожнеча – мусила б їх 

накрити безпосередньо після останнього кларнетного схлипу й – так само 

останнього – млосного вибуху» [6; 123]. А ці два структуранти твору 

поєднуються в метатекст через сон головного героя Артура Пепи і знову ж таки 

із допомогою сусідства філософських роздумів, сексу та карнавально-

бурлескного світовідчуття: «Дівчата, що викликали старого з темниць анабіозу, 

кинулися на нього з дедалі екстремальнішими ласками... вони здерли зі старого 
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покривало і, захлинаючися власними стогонами, довели самих себе разом із 

музикою до ошаління; за лічені хвилини змінений на виду професор почав 

перетворюватися на весни розспіваного князя, що, врешті, спазматично 

заворушився і, розплившись у сатировій неконтрольованій посмішці, став 

неочікувано жваво та захланно любитися з ними обома...» [6; 166]. Та саме через 

вперше пережите фізичне кохання дочка Роми Воронич Коля відчуває 

можливість повернення давно померлого, проте вічно молодого поета («...Ти 

роздвоєний, але тому й вічний. Ти, який ще одну ніч тому був тут і... ніжно 

звільняв мене від цього тавра, клейма, клейкого клейноду... Ти – той самий, кого 

я чекала все життя... Бо, як я уже знаю, ти існуєш у двох версіях. Молодій – це 

коли тобі вічно двадцять сім. Здається, саме стільки було Тому Поетові в ніч 

його смерті. І старій – це коли тобі стільки, як тому поетові було б нині» [6; 

248]). Невипадковим є те, що саме Коломея (Коля) Воронич інтерпретує всі 

дванадцять обручів – у цьому випадку гра автора з читачем стає надзвичайно 

відвертою, й інтерпретовані дівчиною символи кола прозоро прочитуються в її 

імені. Таким чином, створення всіх можливих структур кіл у тексті українського 

письменника розриває, розсіює можливість однозначної інтерпретації, 

презентуючи виняткову відносність усіх спроб його декодування. 

 

3.2.2. Містифікація біографії як спосіб проявлення орфіко-нарцисистичної 

осмози. У постмодерністському тексті містифікація стає одним зі способів 

вибудовування тексту як орфіко-нарцисистичного осмосу. Власне містифікацію 

можна окреслити як навмисну спробу введення читача, глядача або ж слухача в 

оману [220]. Введення в оману не лише читача, а й решти героїв твору – це один 

із варіантів традиційної літературної містифікації, як, наприклад, в Едгара По. 

Його текст «Містифікація» (1837) є історією барона Рітцнера Фон Юнга, який 

«належав до тих дивовижних людей, що зустрічаються час від часу, – вони 

роблять науку містифікації предметом своїх вивчень і справою всього свого 

життя» [216; 125]. 
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У випадку з постмодерними текстами літературна містифікація є варіантом 

гри з читачем, в тому числі й інтертекстуальної, відтак полем, на якому 

проявляється осмотична природа таких текстів. Містифікована ж біографія стає, 

таким чином, ідеальним ландшафтом, здатним розкрити парадоксальність 

постмодерністських орфіко-нарцисистичних моделей роману Юрія 

Андруховича «Дванадцять обручів».  

Творячи «Дванадцять обручів», Андрухович, за його власним висловом, 

намагається написати «роман – Антоничеву фіктивну біографію» [13; 266],  і 

цей процес цілком тотожний концепції Ролана Барта про насолоду та 

задоволення від тексту. Проте автор від самого початку не ставить за мету 

розмежувати ці два типи письма відповідно до бартівської парадигми. 

Виписуючи зразок «комфортабельного читання», тобто, традиційного роману з 

чітко означеною цілісною структурою, він вже починає постмодерну гру із 

читачем, коли одночасно будує текст-насолоду саме на фіктивності викладених 

фактів, а відтак, неможливості їх однозначного прочитання та розуміння. На 

думку Євгена Барана, маємо справу із таким собі «психологічним лікнепом», де 

«автор витворює, намріює біографію Поета, що суперечить 

ультрапатріотичному офіціозу. Мав Андрухович таке право, не мав: є межі 

вигадки у домисленні фактів біографії реальних осіб чи немає, – все це 

просвітянські бздури! Саме такий містифікований варіант біографії Антонича 

відповідав ідейному задумові роману. І все. Не треба тут шукати замаху на 

національні святині» [24;15].  

Містифікація біографії Богдана-Ігоря Антонича відбувається на рівні 

творення образу «місячного коханця». Недаремно саме з Антоничевою постаттю 

пов’язує цей архетипальний образ професор Доктор. Відповідно до цього, у 

«Дванадцяти обручах» Антонич постає цілком орфіко-нарцисистичним 

персонажем: «безсумнівний улюбленець жіноцтва і серцеїд, мандрівний музика 

і тесля, що в кожному селі й містечку залишає після себе столочені квітники, 

безсонні ночі-виплакані очі і позашлюбних дітей. Зрештою, сам поет сказав про 

це найкраще: «Горіли молодиці і дівчата в п'янім щасті. // Ой, не одна згубила з 
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них вінок!» [6; 119]. Антонич постає саме таким, яким автор бачить усіх своїх 

богемних героїв-поетів, яким «бачить» самого себе і власне життя у своїх 

творах. Орфічний і нарцисистичний ‘Éρως дарують природним речам свободу 

для того, щоб вони могли бути самими собою: створюється «картина 

нерепресивного ладу, де суб’єктивний та об’єктивний світ, людина та природа 

перебувають у гармонії. Орфічні символи групуються навколо бога, який співає, 

життя якого присвячене боротьбі зі смертю та за звільнення природи, матерії... 

Відмежовуючись від будь-якої іншої діяльності, Нарцис еротично віддається 

спогляданню краси, що нероздільно поєднує його існування з природою» [189; 

168-169]. А на думку Андруховича, поетичний геній не може асоціюватися з 

дріб’язково-побутовим тлом, яке приписується Антоничеві канонічно-

традиційними спогадами про «домашні пантофлі, халати, схильну до міґреней і 

тому вічно перев'язану рушником лисіючу голову, про опецькуватість і 

вайлуватість, а головне – про замалим не тваринний страх перед усім на світі: 

псами, дівчатами, автами, бацилами, протягами і передусім – деспотичною 

тетою, в якої нібито він змушений був мешкати в її будинку по Городоцькій, 50» 

[6; 110].  

Самі тексти Антонича дають привід для містифікації, що її розгортає 

український постмодерніст у «Дванадцяти обручах», адже Антонич як поет і він 

же як особистість – це різні речі, це повна невідповідність між отим канонічно-

традиційним поглядом на львівського поета й інтенсивно-еротичним 

наповненням його текстів. Виняткова суперечливість між офіційною 

біографією, спогадами про Богдана-Ігоря Антонича та його власними творами 

дали можливість розгорнути в антуражі Львова першої половини двадцятого 

століття еротичну містифікацію, вписану в межі орфіко-нарцисистичного 

комплексу. Причому осмотичність його моделі забезпечується взаємодією 

бажання до містифікації не лише Юрія Андруховича як читача Антоничевих 

творів, так і самого львівського поета як їхнього автора, що так само містифікує, 

але на рівні власної біографії.  
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Вигадка у «Дванадцяти обручах» тримається на уявленні про людину як 

істоту роздвоєну. Зрештою, невипадковою є згадка про Володимира 

Ласовського, Антоничевого друга та автора «винятково точної в деталях і тому 

переконливої статті "Два обличчя Антонича"» [6; 117]. Два Антоничі, 

абсолютно відмінні один від одного, прагнуть об’єднатися в певну цілісність, а 

позаяк вони обидва присутні в тексті лише як пасивні герої, відповідальність за 

таке єднання покладає на себе автор: звинувачуючи «галицький громадянський 

театр» у містифікуванні, він ставить під сумнів і свідчення близьких до 

Антонича осіб (як, скажімо, його наречена Ольга Олійник), і розвідки визнаних 

науковців, котрі бачать Антонича «таким собі лемківським Мауглі, до безтями 

зануреним у глибинне, кореневе, етнографічне, зелене» [6; 112].  

Андрухович кілька разів наголошує на відмінності відомостей, отриманих із 

спогадів Антоничевого товариша Ярослава Курдидика, та офіційної інформації 

про поета. Курдидикові так звані «неопубліковані спогади» постійно 

«випливають» у романі.  За цією версією Антонич змальований пристрасним 

героєм-коханцем, поетом міста, і подібна думка  протиставлена поглядам 

офіційного літературознавства на Антонича як «поета природи», котрий не 

приймав урбаністики: «є там і напруга інтелектуального метання, і гори 

опрацьованих словників, і вічна боротьба з нормативним наголосом, і тихе 

полювання за найрідкіснішими езотеричними рукописами по закамарках 

Оссолінеуму. І що не менш важливо – там є Львів. Той, яким він був у тридцяті, 

місто, якого фактично вже не існує. А якщо все-таки існує, то десь у 

недосяжності, відокремлене від міста сьогоднішнього нездоланною прірвою, 

ім'я котрої Сон» [6; 112].  

На смисловому рівні настільки відмінний погляд на поетову біографію – не 

більше, ніж чергова містифікація, яка відбиває специфічно авторське розуміння 

творчої особистості, творчої свободи. Задля реалізації подібної інтенції постає 

необхідність віднайти культурних героїв, які уособлювали б ті настанови і 

діяння, що визначали долю людства. Для цього Андрухович вдається до 

психоаналітичного інтертексту, в якому такі фігури, певні символи абсолютно 
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іншої дійсності, зосереджені в архетипальних образах Орфея та Нарциса. У 

внутрішній світ героїв Орфея і Нарциса входить нереалістичність (звідси – така 

тотальна містифікація як конструент  побудови та інтерпретації «Дванадцяти 

обручів»). Вони окреслюють «неможливий» спосіб існування через 

«неможливі», неймовірні дії (коли герой і існує не в реальності, а у фантазіях). 

Та «мета і значення  цих дій не чужі дійсності» [189; 144]. Вони її рухають 

вперед. Споріднені з образом бога Діоніса, вони, на думку  Герберта Маркузе, 

не стали, на відміну від Прометея чи Гермеса, культурними героями західного 

світу, а перетворилися на образи радості та задоволення. Орфіко-

нарцисистичний код окреслюється як постійний корелят Великої Втрати (це 

втрата лібідозного об’єкта, пов’язана з міфом про Орфея) та Великої Відмови як 

протесту проти непотрібного пригнічення, боротьба за остаточну форму 

свободи – життя без страху, що найбільш органічно уособлюється в образі 

Нарциса. Орфічний та нарцисистичний досвід світу, таким чином, заперечує 

досвід, на якому засновується світ принципу продуктивності. У ньому подолано 

протилежності між людиною та природою, суб’єктом та об’єктом. Буття 

переживається як задоволення, що об’єднує людину та природу, причому у 

втіленні людини не насильницьки втілює себе природа.  

Традиційно територією містифікації в Андруховича стає місто. І 

закономірним є вибір міста, адже Львів уже фігурує як простір постійних 

авторських експериментів і в «Перверзії» (де стає ландшафтом передтекстових 

шукань Стаха Перфецького), і в есеїстиці Юрія Андруховича, і, зрештою, постає 

уявним, вигаданим, фантасмагорійним простором у псевдо-одкровеннях 

«Таємниці» та одкровеннях «Лексикону інтимних міст». Місто-зваба 

перетворюється на місто-забаву, стає своєрідною формою відновленого 

утраченого раю. Причому ця форма вже не обов’язково збігається із реальністю, 

інколи наділена рисами нереального, вигаданого топосу, інколи ж – 

діаметрально протилежна тому, чим насправді є певне місто. Як стверджують 

дослідники [154], [179], [241], семіотичний підхід до символіки міста через 

проведення ототожнення «місто-світ» виявляє його відповідність структурі світу 
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в цілому. Тому цілком закономірним є перехід в есеїстиці письменника-

постмодерніста до усвідомлення вже самого міста (міста-світу) як еротичного 

об’єкта, на який спрямовані любовні переживання автора: «Причиною 

ностальгії, здається, можна вважати любов. Однак це твердження не приведе нас 

нікуди: любов узагалі можна вважати причиною всього на світі» [8; 25].  

Синтез міста реального та уявного, присутній ще у перших прозових творах 

Андруховича, набуває нового тлумачення, проектуючись уже не на героїв, а на 

самого автора, відбиваючи його власні переживання та спроби порятунку, 

еротично-чуттєві моделі, справжні та гіпотетичні любовні дискурси: «Уявне 

місто Львів лежало на мальовничих зелених пагорбах, цілком зберігаючи 

архітектоніку й архітектуру міста ще, либонь, середньовічного. З прочинених 

вікон там нон-стоп лунала клавесинна музика чи принаймні добрий симфо-рок, 

а дівчата з довгим волоссям і вінками на головах чекали на мене в траві поблизу 

фонтанів… Справжній Львів відсотків на дев’яносто з чимось складався з 

жахливих передмість і новобудов…Тому мені не залишалось нічого іншого, 

крім віри в якийсь паралельний, таємний Львів» [8; 13]. Саме така таємничість, 

породжена на межі зіткнення міста-каменю та міста-ідеї, й народжує у людській 

свідомості культурну форму міста. Отже, відбиваючи глибинні смислові 

структури, що сходять до категорій граничних підставин (народження, життя, 

смерть, безсмертя) та світоглядних кодів (аліментарного, еротичного, 

агресивного, інформаційного), місто Юрія Андруховича декларується як 

територія, запорука, джерело, випробування, елімінація та, нарешті, об’єкт 

любові, що, розчиняючись у еротичному осмосі постмодерного тексту, стає його 

невід’ємним компонентом. Саме на його теренах реалізується у постмодерному 

тексті давній міф про спасіння, жертву та воскресіння переможця, але оскільки 

постмодернізм є територією згасання, міф не має можливості зреалізуватися 

повністю, і тому концепція жертвопринесення-спасіння постає викривленою, 

відторгненою або ж замкненою винятково у рамках самого тексту.   

Подібна стратегія, втім, є цілком зрозумілою, зважаючи на те, що 

літературна містифікація будується на поетиці заперечень і подвійних кодувань. 
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Автор навмисне підкреслено виключає поета з тривіально-побутового 

львівського контексту, паралельно занурюючи його до контексту Львова 

містичного, таємного, парадоксального: «… насправді ніщо інше не притягувало 

його (Антонича – Н.О.) з такою жорстокою й невідворотною силою, як Львів… 

Так, Львів, місто поліційних духових оркестрів, провінційних публічних 

зібрань, народних кав’ярень і суспільних чайних, місто з велетенською 

в’язницею на головній вулиці, зовсім поруч із поетовим блудним притулком. 

Нескладно зауважити в цьому місті два головні притягальні для Антонича 

сеґменти. Перший з них – це Львів підземний, похований і затоплений… Другий 

– це Львів пролетарський, можливо, навіть люмпенський, себто всі його 

жахливо освітлені й непролазні осінньо-весняні передмістя…» [6; 113].  

Таким чином, порівнюючи усі «лицемірні філістерські уявлення про те, 

яким повинен бути поет, виразник і володар дум народних» [там само], «легенди 

про боязкого і недорікуватого дівича» [там само], нудного, закомплексованого 

Антонича, із «правдою» про Антонича справжнього – «поганого хлопця і такого 

собі симпатичного шибайголову» [6; 112], автор моделює цілком новий образ, 

ідеальний, проте, для пояснення феномена орфіко-нарицисичної 

постмодерністської осмози. Інколи може навіть здатися, що цей створений із 

допомогою змістифікованих спогадів Курдидика образ більше належить радше 

богемному хуліганові, з яким цікаво блукати міськими нетрями – барами, 

кінотеатрами, борделями – аніж поетові. Про це ж пише й сам Андрухович, 

порівнюючи візію Курдидика із традиційнішою, проте абсолютно протилежною 

– художника Володимира Ласовського, поетового приятеля: «Але, з іншого 

боку, Ласовський цілком тактовно врівноважує свій доволі несимпатичний 

образ одним-єдиним, зате визначальним, протиставленням. Його Антонич – це в 

той же час і поет. До того ж не просто поет, а нічний візіонер, істинне життя 

якого розгортається у снах. <…> Що стосується Курдидика, то якраз у нього 

майже не знаходимо якихось глибших проникнень у поетову метафізику – 

Антонич для нього передусім друзяка, з ним добре пити й волочитися містом, 

влазити у скандали, втікати від поліції, але нічого поза тим. Час до часу, 
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щоправда, виникають колоритні сцени з рецитуванням поезій – як не в борделі, 

то у кнайпі, однак усі вони не надто пасують до реальної хронології поетової 

творчості, породжуючи небезпідставні сумніви в кожного, хто обізнаний з цим 

предметом неповерхово» [6; 119]. 

Отже, автор не лише обігрує стереотип поета-пророка, а прямо вводить у 

ігрове поле постмодерного тексту поняття літературного канону. 

Переосмислення його у «Дванадцяти обручах» як чергового міфу суспільства, 

того «галицького публічного театру», що прагне витворити ідеальні образи 

своїх героїв, – відбувається за допомогою епізодів, які карикатурно ілюструють 

способи його творення. Серед таких і замовчування справжньої причини смерті 

Антонича, і реакція преси на загибель поета:  «Звістка про його перебування в 

лікарні відразу опанувала Львовом. Проте керівництво театру не могло 

погодитися з істинною версією його катастрофи: спроба самогубства аж ніяк не 

належала до усталених на поприщі рідної літератури сюжетів. З іншого боку, 

самого факту тяжкої хвороби не було найменшої змоги ані затерти, ані 

приховати. Моделюючи свідомо свого власного Антонича, театральні діячі 

запустили в обіг перше-ліпше з того, що спало комусь із них на думку й мало 

досить невинний, себто нейтральний вигляд: гострий апендицит з подальшою 

операцією на сліпій кишці» [6; 124]. 

Власне, від самого початку містифікації лінія життя у Львові, творчості та 

смерті поета Антонича подається через призму його любовних історій. Можна 

говорити тут про подвійні авторські інтенції. З одного боку, містифікація 

біографії найпростіше вибудовується у контексті еротично-чуттєвого дискурсу 

героя, що логічно завершується смертю. З іншого – тексти самого Антонича 

мають схильність до містифікації, з цієї причини  показовим є те, що більша 

частина цих апокрифічних містифікованих моментів так чи інакше пов’язана з 

текстами самого Антонича, в яких превалюють еротико-танатологічні моделі. З 

іншого ж боку, саме таким чином реалізується ідея порятунку міста. Оскільки 

«блуд» постає як метафора порятунку, а блудниця пов'язана з містом, подальше 

накопичення і розгортання тотожних образів стає цілком зрозумілим. Великого 
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значення набуває відображення давнього культу «Афродіти Гетери» та 

«Афродіти Порно» [див.: 40], її чергова інкарнація – коханка Антонича повія 

Фанні, що за принципом постмодерної апоретології в однаковій мірі поєднує в 

собі риси низької розпусної розбещеності та високої моральної чистоти: «Фанні 

мала довгі, як струмки молока, ноги, шовково-теплий живіт і оксамитову чисту 

піхву, а шкіра її була настільки білою, що, як написали б у середньовічному 

романі, коли вона пила червоне вино, то було видно, як воно тече її 

стравоходом. Свого часу її переконували стати нічною танцівницею в 

«Золотому Цапі», але Фанні відкинула цю пропозицію як надто непристойну» 

[6, 122]. Подібна любовна пригода насправді апріорі є приреченою, адже саме 

орфіко-нарцисистична любов є найближчою до смерті на рівні пандемічного 

сприйняття, оскільки не передбачає продовження роду як єдиної можливості 

досягнути безсмертя. З іншого боку, ‘Éρως, втілений у образах Орфея та 

Нарциса, творить інший тип людини – культурно-духовну людину, яка вбачає 

безсмертя у екстатичному злеті, у єднанні з вищими силами.    

Однак орфіко-нарцисистичні образи є виключно «вибухонебезпечними», 

вони не стверджують «спосіб життя», а вказують на світ глибин і смерті. За                 

Г. Маркузе, «вони не несуть ніякої інформації, крім негативної: про 

непереможність смерті і про те, що не можна нехтувати покликом життя, 

насолоджуючись красою» [189; 144]. Проте жоден із героїв Андруховича не 

відмовляється від свого кохання-пристрасті ні на мить, навіть передчуваючи, що 

попереду «швидше за все – розлука назавше» [14; 71]. Так орфічний і 

нарцисистичний досвід долає протиріччя між людиною та природою, суб’єктом 

і об’єктом.  

Орфей – це поет як визволитель і деміург. Він встановлює у світі вищий лад 

– лад без репресії, як і Нарцис, що протестує проти репресивного ладу в 

сексуальності, обмеженого продовженням роду. ‘Éρως Орфея і Нарциса є, за 

Г.Маркузе, запереченням цього ладу, Великою Відмовою. Але, заперечуючи, 

Орфей і Нарцис відкривають нову реальність з притаманним їй ладом, 

визначеним власними принципами. Орфічний ‘Éρως трансформує буття, 
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підкорюючи жорстокість і смерть звільненням, «його мова – пісня, його праця – 

гра» [189; 147]. Життя Нарциса – це краса і споглядання. ‘Éρως Орфея та 

Нарциса, відповідно, охоплюють дійсність лібідозними відносинами, які 

змінюють індивіда та його оточення, але, оскільки є ізольованою діяльністю 

унікальних особистостей, ця трансформація закінчується смертю. Поза всяким 

сумнівом, ці архетипальні образи поєднано в містифікованому Антоничеві, що  

вказує на «естетичний вимір як джерело і основу його принципу реальності» 

[там само].  

У тексті безпосереднє вираження таких прагнень ‘Éρως-Θάνατος 

розкривається через роман і спробу самогубства з Фанні (що, власне, є описом 

поезії Антонича «Балада про блакитну смерть»): «Похилений над ними синій 

янгол газу/ вінчає їх вогнем блакитним, наче миртом/ і душі, мов лілеї, кидає в 

екстазу/ аж спаляться, немов останні краплі спирту» [21;  200]. Феномен 

«блакитної смерті» цілком співвідноситься саме з орфіко-нарцисистичною 

природою еротичної осмози, що протистоїть любові-сторґе. Фанні та Антонич 

таким чином вдаються до самовбивства, не визнаючи шлюбних відносин, відтак 

орфіко-нарцисистична смерть стає способом бунту проти сторґе.   

Фактично втілена в образі Фанні з «Дванадцяти обручів» постає єдність 

образів «жертвопринесення», «пиятики», «блуду» та «спасіння», тобто 

мортально-вітальна аліментарність нерозривно пов’язується з еротоцентричною 

моделлю буття через феномен жертовної любові та оновлюючої смерті: 

«Наприкінці червня він зайшов до неї на умовлену годину й вони ретельно 

позачиняли всі вікна та двері. Роздягаючись, вони не промовили ані слова. Тоді 

Антонич написав вугіллям на стіні свої останні шість слів, які за значенням, 

можливо, перевершують усі шість строф його містики: «Ніхто не винен, 

злочинця не шукати!» Після цього відкрив газові крани й вони лягли на ложе… 

Вони вміли кохатися настільки віддано і в той же час зібрано, що смерть – чи то 

пак вічна порожнеча – мусила б їх накрити безпосередньо після останнього 

кларнетного схлипу й – так само останнього – млосного вибуху. Все це вже було 

описане ним у «Баладі про блакитну смерть», про що вона, либонь, не 
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здогадувалась» [6; 123]. Так, переплітаючись із феноменом поетичної творчості, 

містична жертва-порятунок стає спробою переходу у трансцендентний вимір 

міста, що відображає не стільки його реальність, як саму ідею, індивідуально 

відчуту, створену, і водночас беззаперечно живу. Смерть усвідомлюється як 

вершинний момент кохання, але в той же час вона стає запорукою вічного 

життя, і закохані, «непритомніючи – чи то від любові, чи від отруєння» [6; 123], 

йдуть одночасно і в небуття, і у вічність, аби, зрештою, повернутися якщо не у 

справжній, то принаймні у містифікованій реальності, де «старий Антонич досі 

ще жиє/ він ще не вмер у нього аритмія/ у нього джез і він багато п’є/ його 

любоффф солодка як повія» [6; 136].  

Поєднуючись таким чином,  переплетіння ‘Éρως-у з Θάνατος-ом у творі стає 

уособленням смерті і повернення, а отже, нового переходу на територію життя, 

так само, як втоплення Стаха Перфецького, тобто, смерть у воді та через воду, 

забезпечує героєві можливість вічного повернення у світ.  

Тож містифікація біографії Антонича у «Дванадцяти обручах» – це не 

банальне вигадування, а певний спосіб досягнення подвійної повноти – і образу 

Антонича, такого суперечливого у своєму житті й творчості, і 

постмодерністського роману Андруховича як еротичної осмози, твореної на 

межі різних текстів.     

Дійсно, професор Доктор, дослідник його творчості, певним чином і сам 

поет, одне з його посмертних втілень часто цитує Антонича: «Ви, молоді, 

переважно не зауважуєте весен... Це вже потім, значно пізніш, прийде 

усвідомлення, що всі наші весни, як і наші літа, пораховано. «Ще мій сміх 

молодий і душа ще зелена», – так раптово прозріває поет Антонич. Прошу 

задуматися над цим. Чи не є воно початком трагічного у своїй сутності 

відкриття, що нас наділено проминанням?» [6; 104]. Дослідниця сучасної 

української літератури Олена Поліщук вбачає в такому тотальному 

містифікуванні розкриття постаті автора-гравця, яке в «Дванадцяти обручах» 

Андруховича проявляється на рівні гри з попередніми прозовими текстами, з 

«автобіографічним», зі сферою міфотворення тощо [див.: 220]. Містифікування 
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з приводу життя поета Богдана-Ігоря Антонича й стає в такому разі певним тлом 

для подібної літературної гри і в той же час співіснує в тексті із максимально 

інтенсивною містифікацією певних біографічних елементів самого автора.  У 

цьому контексті постать професора Доктора теж може бути потрактована на 

рівні чергової самопрезентації Андруховича. Тут дія автора, що розгортає 

масштабну гру-містифікацію, проявляється на різних рівнях. Вона чітко 

окреслена на рівні текстуальному, адже те, що говорить професор Доктор, 

суттєво схоже на цитати з наукової роботи Андруховича, присвяченої творчості 

Антонича: «Богдан-Ігор Антонич, – заговорив професор через хвилину, 

неприховано милуючись її молодим апетитом, – був і залишається в нашій 

свідомості як поет передусім весни та молодості. Поет весняного похмілля – так 

він сам сказав про себе і краще за нього не скажеш» [6; 106]. Водночас цей образ 

розкривається на смисловому рівні, де професор Доктор перетворюється 

(принаймні в інтерпретації Коломеї Воронич) на одну з іпостасей ідеї вічного 

повернення, або ж вічного колообігу життя, на один із «голосів», що 

розгортають у «Дванадцяти обручах» гру з міфом Антонича, тощо: «Тільки не 

кажи, що все не так і я знову проїхала! Я ж бачила, як Ти виходив з веранди до 

Послів Ночі! Вони залягали у темних чагарях в очікуванні на Тебе. Думаєш, 

мене глючило? [закреслено все речення] А Ти востаннє на мене подивився через 

плече – то був не Ти! [останні два слова, як і знак оклику, закреслила], ага, то 

був той професор, на півсекунди він прорізався через Твою оболонку, бо Ти і він 

– це одне, я знаю. Я думаю, що завдяки цьому Ти можеш бути і тут, і на Місяці» 

[6; 249].  

Історія Антонича в романі набуває винятково важливого смислового та 

формотворчого значення, стаючи тією осмотичної мембраною, яка забезпечує 

взаємопроникнення різних площин тексту (реального та містифікованого, 

теперішнього та майбутнього, матеріального та духовного, зрештою, прозового 

та поетичного), збирає докупи історії всіх героїв, а відтак унеможливлює 

«розпадання» педантично зібраної автором і розкладеної постмодерної мозаїки у 

винятково правильному як на логіку тексту порядку. Ця мозаїка переплетена 
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цитуваннями та посиланнями, сповнена алюзіями, прозорими та прихованими 

натяками на поезію, образ Антонича стає певною межею, через яку в тіло тексту 

«Дванадцяти обручів» просотується настрій Антоничевих творів. Не дивно, що 

цитування поезії йде без лапок і переходить радше у площину несвідомого (чи 

підсвідомого) – те, що є власне інтертекстом. Так, виринає у потойбічному 

маренні Артура Пепи «ціле солов’їне місто з дванадцятьма ріками та зоряним 

небом» [6; 164], що насправді вже було у Богдана-Ігоря, у поезії «Чаргород, або 

як народжуються міти»: «Тече дванадцять рік крізь солов’їне місто...» [21; 140]. 

А ніч, проведена з Ромою, у покинутому автомобілі, мимоволі породжує, як у 

читачів, так і в героїв роману, асоціації з іншою поезією – «Мертві авта»: «...і 

мертві тулуби у синяві ночей стають за грішні ложа бездомних любощів...» [21; 

202], що, власне, і цитує обізнаний із життям і творчістю Антонича Артур Пепа. 

Подібна стратегія є доволі органічною, адже один із основоположників 

філософії постмодернізму Жан Бодріяр зауважує, що вся площина уявного, у 

тому числі й уявно-чуттєвого, співіснує із реальним світом через 

«операціональну симуляцію, мульти-симуляцію та мульти-реакцію» [49; 70].  

І відтак стирається межа між правдою і вигадкою. Як переконує француз 

Фредерік Бегбедер, «Рене Жирар вважає, що правда романічна. По-моєму, 

навпаки: брехня романічна (роман – це мистецтво не говорити правди, 

протистояти тиранії відвертості, шантажу щирості, диктатурі достовірності), а 

правда романтична (що може бути поетичніше та ліричніше за відвертість, якої 

величезної потрібно мужності для того, аби просто сказати, що ви думаєте 

насправді)» [35; 65].   

В Андруховича вибудовується своєрідна концепція трансформування 

буденності таким чином, що на перший план виходить не конкретний образ чи 

об’єкт, а його реалізація в авторському світобаченні та світовідчутті, часто 

цілком відмінна від прототипу, інколи – така, що інтертекстуально поєднує 

факти і вигадки за принципом постмодерного пастишу. В будь-кому випадку, 

реалізується така форма у людській свідомості, у грі уяви, що в постмодернізмі 

набуває рис постмодерної гри-симуляції.   
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Авторський задум втілено у моделі «тексту в тексті» (мається на увазі 

розділ шостий «Дванадцяти обручів», де полотно містифікованої львівської долі 

та кохання Антонича входить у роман окремим фрагментом). Таким чином, 

реалізувався логічний перехід від «Перверзії» та новий виток думки про 

несправжність і життя, і жертви, і смерті, i воскресіння: «Тож коли на початку 

60-х несподіване товариство його нових двадцятилітніх адептів, керуючись 

цвинтарними книгами й написами на вцілілих нагробках, визначає місце його 

поховання і споруджує там для нього новий нагробок, ніхто з них навіть не 

здогадується, що тим самим вони чинять усупереч загубленій легенді про те, 

ніби насправді він не помер, а жив у Львові всі ці роки, ніби він і далі десь у 

ньому живе і певного дня цю таємницю буде розголошено» [6; 129]. У контексті 

цієї ідеї «вічного життя» історія з відшуканням могили Антонича 

«шістдесятниками», так само містифікована, протиставляється логіці покоління 

«вісімдесятників» і стає відносно вірогідною. Адже в тексті не знаходимо 

відповіді на те, що є ціннішим для історії літератури – ретельне відшукування 

могили забутого письменника чи ретельне відчитування його творів. І хоча 

Андрухович вдається до другого, парадоксальності ситуації додає той факт 

(реальний чи, можливо, теж певним чином містифікований), що письменник 

свого часу так само брав участь у пошуках Антоничевої могили, про що 

повідомляється в «Таємниці» (2007): «Нас було п’ятеро і ми шукали могилу 

Антонича. Ми її знайшли, хоч це й було безнадійно, але нас провадили сто 

червінців божевілля, розсипаних там і тут на цвинтарних доріжках» [17; 120]. 

Варто зауважити, що така гра в тексті «Дванадцяти обручів» пов’язана не 

тільки з містифікованою біографією Богдана-Ігоря Антонича. Письменницьке 

містифікування як феномен сучасної літератури Андрухович обігрує, подаючи 

історію літератора Артура Пепи, коли зауважує, що першою з двох виданих 

книжок того стала поетична антологія «Артурові брати», де сам автор був  

позиціонований лише упорядником, хоча «насправді нехитру містифікацію було 

видно наскрізь: вигадавши дев'ятьох не знаних широкому загалові поетів, їхні 

біографії та характери, він упорядкував по півтора десятка віршів від імені 
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кожного з них, у своїй передмові натякаючи на символіку Круглого Столу і 

Святого Ґрааля, але роблячи це в настільки блюзнірський спосіб, що 

перейнятому неофітським фанатизмом видавцеві довелося зарубати початкову 

назву "Артурові Лицарі"» [6; 73].  Ця містифікація, еклектична та вибудувана 

цілком у постмодерному стилі, отримала неоднозначну рецепцію. Як зазначає 

автор, антологія «напоролася на одностайно гостру відсіч критики і такий же 

бурхливий читацький успіх» [6; 74]. Цей пасаж – не лише перша містифікація, 

присутня в тексті, але й, безперечно, алюзія на популярне в кінці ХХ – на 

початку ХХІ століття укладання антологій.   

Таким чином, містифікація Антонича розгортається в «Дванадцяти 

обручах» як спосіб проявлення орфіко-нарицисичної осмози: це безумовна 

вигадка, гра з текстом і читачем, але ця гра має певний результат: вона схоплює 

суть того, щодо кого містифікує автор. Орфіко-нарцисистичний комплекс, в 

межах якого вимальовується роздвоєний образ Антонича, співвідносячись і з 

містифікацією, і з еротичним, творить текст як тілесно-духовну цілісність.      

 

Висновки з розділу  

 

Отже, в ситуації постійного стику нездоланних протиріч, що є типовою для 

літератури постмодернізму, еротична осмоза стає тим механізмом, який за умов 

апоретичності постмодерного світу не зупиняє мислення, а навпаки, дозволяє 

йому рухатися вперед. Хоча істина, віднайдена таким чином, радше відносна, 

адже ‘Éρως пізнання – це осмотична мембрана, що пропускає в тіло 

постмодерного тексту лише те, що відповідає її винятковій чутливості.  

Еротико-танатологічна осмоза у її апоретологічному варіанті передбачає 

наявність якоїсь універсальної структури, що могла б стати універсальним 

розчинником, універсальним середовищем існування постмодерністської любові, 

і в текстах Юрія Андруховича таку функцію виконує вода. З одного боку, це 

справді не тільки розчинник, в якому можливі осмотичні процеси, а й 

структурант, здатний створювати штучні мембрани. У той же час це стихія 
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підсвідомого та його проявів, стихія життя і смерті, повернення до свого початку, 

і переродження, хоча частіше не реальне, а вдаване. 

Множина кіл (обручів) так само є в Ю.Андруховича архетипальним 

відповідником вічного повернення, демонструючи виняткову осмотичність 

орфіко-нарцисистичних моделей у текстах  українського письменника та 

безмежну кількість їх прочитань.  Цей архетипальний образ, аналізований в 

межах еротико-танатологічної осмози, найбільш точно характеризує відносність 

постмодерністського пізнання, адже в ньому контамінуються любовні (еротичні) 

та деструкційні (танатичні) прагнення. 

Феномен інтертекстуальної гри, без якої неможливо повністю зреалізувати 

постмодерністські ігри-експерименти із поверненням-зі-смерті, дає можливість 

ще одного способу проявлення орфіко-нарцисистичної природи текстів Юрія 

Андруховича – містифікації біографії. Такий прийом не тільки підкреслює 

релятивність творення орфіко-нарцисистичної осмози, але й фіксує новий, 

типово постмодерний  погляд на взаємодію класичної діади «’Éρως-θάνατος». 



126 
 
 

РОЗДІЛ 4. «РОМАН ІЗ РОМАНОМ» ЯК КОРЕЛЯТ  

ЕРОТИЧНОГО ОСМОСУ 

 

4.1. Таємниця ‘Éρωςу в осмотичному просторі роману-таємниці 

(«Таємниця») 

 

4.1.1. Таємниця романного осмосу як взаємодія «смерті автора»/ 

«воскресіння автора». Сучасний роман існує в ситуації постійного осмосу – 

взаємопроникнення та розчинення в його середовищі елементів з інших текстів і 

дискурсів, написаних раніше. Однак вибір текстів, задіяних у процесі такого 

осмосу, не може бути випадковим або довільним, тому постає потреба у 

постійному відборі елементів, які могли б структурувати новий дискурс. Не 

дивно, що критерієм подібного відбору стає любов-’Éρως, тим паче, як за зазначає 

Юлія Крістева, європейський роман починається із любовної історії, що 

структурує його. Подібна концепція не є чужою й на початку ХХІ століття: у 

своєму тексті «Кінець світу: перші підсумки» Ф. Бегбедер стверджує, що «любов 

– кращий, коли не єдиний літературний сюжет. Не виключено, що скоро 

письменники творитимуть нові книги лише для того, аби дати чоловікові та жінці 

останній  шанс дійти згоди. Можливо також, що кінець світу, оголошений у назві 

цього огляду <…> супроводжуватиметься остаточним крахом людської любові на 

землі. Адже нема любові – нема й романів. Щойно ми втратимо здатність 

відчувати, не буде про що й розповідати, та ніхто про це не пошкодує» [34; 51].  

Одним із аспектів постмодерного романного ‘Éρωςу стає любовна таємниця, 

таємниця-пристрасть,  що, як свідчить актуальний на початку ХХІ століття 

деконструктивістський досвід, є джерелом тексту, можливістю й інструментом 

його творення.  

На тлі подібних думок романи Юрія Андруховича, а надто «Таємниця» 

(2007), стають прикладом втілення теорії постмодерного романного мислення, 

доводячи тезу про те, що все «не лише починається, але й має завершитися з 
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допомогою слова» [34; 68]. Йдеться, безперечно, про гру із християнсько-

біблійною концепцією, за якою «спочатку було Слово, і Слово було в Бога, і 

Слово було Бог», але разом із тим і про концепцію винятково постмодерністську, 

що говорить саме про книгу (друкований варіант слова) як про «інструмент для 

дешифрування буття» [34; 10]. Причому інструмент цей, підпорядковуючись 

законам нового часу, вимагає також і нових форм, в яких може бути втілений. 

Безперечне оновлення роману стало знаковою тенденцією ХХ століття. В межах 

жанру виникли його різні варіації, зокрема, анти-роман (чи «новий роман») у 

французькій літературі 1940-70-х років. Літературознавчі дослідження природи 

«нового роману» (Н. Саррот, М. Бютор, К. Сімон та ін.) довели необхідність і 

неминучість перетворення літературного твору на «текст», в якому зміст ніколи 

не виступає як задана величина, але створюється на очах читача і лишень для 

подальшої критики та деструкції [див.: 228]. Отже, світ, що описується, має бути 

розчленованим із метою виділення знаків, що є головними у ньому, а потім ці 

знаки об’єднуються за принципами постмодерної гри. Перспектива осягнення 

цього багаторівневого, множинного утворення може фіксуватися лише в одній 

точці – читачеві, котрий є «тим простором, де викарбовуються геть усі цитати, з 

яких складається письмо; текст віднаходить єдність не у походженні своєму, а в 

призначенні, проте, призначення це – не особиста адреса; читач – це людина без 

історії, без біографії, без психології, він лише дехто, здатний поєднати всі 

штрихи, що є написаним текстом» [26; 390].  

Проте варто зауважити, що Юрій Андрухович у «Таємниці» презентує 

власне розуміння того, яким йому бачиться сучасний роман, не лише 

трансформуючи феномен «смерті автора» та надаючи йому ознак притаманної 

постмодернізму тотальної гри. Тут можна говорити про певне повернення в текст 

суб’єкта, зумовлене специфічністю процесів осмосу, тобто змішування та відбору, 

що відбуваються у площині роману як форми гри з історією. Така гра, що 

розгортається навколо поєднання образів автора книги як творця та як людини, 

ніби замикає осмотичний процес на одній особі: письменник Андрухович 

відбирає  для свого тексту інтертекстуальні фрагменти, проте всі вони (або, 
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принаймні, більша їх частина) були написані самим Андруховичем. За подібних 

умов потрібен вагомий критерій, що міг би виправдати підбір тих чи інших 

інтертекстуальних вкраплень, і таким критерієм стає любовно-еротичний дискурс. 

Адже тільки по-справжньому близькі авторові речі, які «відгукуються» на 

емоційно-чуттєвому рівні, можуть бути задіяними у творенні нового тексту. 

Відтак любов як винятково осмотичне середовище одночасно перетворюється й 

на мембрану, що, забезпечуючи дифузію різних інтертекстів, керує процесом 

романного осмосу в «Таємниці».   З одного боку, це  цілком логічно, адже разом із 

проголошеною Роланом Бартом концепцією насолоди / задоволення від тексту у 

фокус авторів-постмодерністів потрапляє не просто любовна історія, а сам процес 

творення любовного романного дискурсу, що сприймається тотожністю 

еротичного відчуття. З іншого ж повернення в текст автора-творця дистанціює 

роман «Таємниця» від європейського постмодернізму та деконструктивізму, 

підкреслюючи національну специфіку української літератури взагалі та 

літературного доробку Андруховича зокрема, дозволяючи, в тому числі, й 

необмежений пошук нових текстових форм і жанрів.     

Така тенденція не є новою: українська література не залишилася осторонь у 

процесі становлення сучасного роману та пошуку новітніх його форм, більш 

відповідних постмодерній дійсності. Її представниками створено немало 

романних жанрів, кожен із яких так чи інакше презентує феномен жанрового 

заміщення роману як нового його прояву, по-різному втілений у найбільш 

знакових постмодерністських текстах. Так, Олександр Ірванець визначає свій 

текст «Рівно / Ровно (стіна)» як «нібито-роман», підкреслюючи його 

«міфологічну» природу, адже, як слушно зауважив М. Назаренко, автор 

«виводить дію за межі буденної логіки. Антиутопія перетворюється на міф» [199; 

5]. Жанр «Української реконкісти» Ніли Зборовської – анти-роман, за 

визначенням авторки, «прелюдія» до звичайного, традиційного роману: «це ніби 

пробні ноти й акорди, які підбирає на гітарі виконавець фламенко, перш ніж 

почати грати, або настроювання голосу перед співом, або текст перед текстом» 

[127; 6]. Тоді як спектр жанрових шукань Юрія Андруховича еволюціонував від 
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варіацій власне роману до феномену «замість роману» («Таємниця», 2007), а 

потім і до «роману-пазла» («Лексикон інтимних міст», 2011), тим самим 

підкресливши оригінальність моделі постмодерного роману автора у порівнянні 

із його зарубіжними та навіть українськими аналогами.  

Сюжетна канва «Таємниці» всіляко підкреслює специфічні умови створення 

тексту, написаного «замість роману»: сім днів письменник Андрухович 

наговорює на диктофон німецького журналіста Еґона Альта свою розповідь-

сповідь замість того, аби писати абсолютно новий текст, а потім, по смерті 

журналіста в безглуздій та неочікуваній аварії, розшифровує записи, створюючи 

їх своєрідну стенограму. Ця бесіда, яка, зрештою, і отримує жанрове визначення 

(«замість роману») та назву «Таємниця», перш за все стосується творчості 

письменника Андруховича й усього, дотичного до неї, а отже, так чи інакше 

складається із безлічі спогадів, алюзій і цитувань різних текстів письменника. 

Причому Андрухович максимально самоусувається із цього процесу, віддаючи 

собі скромну роль стенографіста, адже він не є ані ініціатором розмови, ані 

одноосібним творцем усього сказаного. Він радше той, хто пережив історію, а це 

відверто провокує прочитання «Таємниці» як автобіографічного тексту.  

Варто зауважити, що сучасні дослідники відзначають автобіографічність як 

одну із основних рис постмодерністського роману початку ХХІ століття. В 

європейській літературі є чимало прикладів того, як автобіографічна оповідь 

(роман про себе) стає прикладом типового постмодерністського тексту, і один із 

таких прикладів – «Французький роман» (2009) Фредеріка Бегбедера, де автор 

створює історію власного дитинства, наново переживаючи її під час свого 

перебування у паризькій тюрмі за вживання наркотиків. Текст, що постає в 

результаті цієї події, – не просто спогади. Власне, і сам письменник зазначає, що 

«ця повість – не зліпок з реальності, а розповідь про моє дитинство – таке, яким я 

його побачив та на дотик відчув і відтворив. У кожного свої спогади. Але відтепер 

це наново відтворене дитинство, ця реконструкція минулого, і є моя єдина правда. 

Те, що написано, стає реальністю, значить, цей роман вже розповідає про моє 

справжнє життя, котре більше не зміниться і котре я вже не забуду ніколи» [36; 
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201]. Актуальність і популярність подібних сюжетів цілком виправдана: «немає 

нічого більш фантастичного, ніж бувальщина» [35; 73], а відтак – немає нічого 

цікавішого за неї. Більш того, автобіографічна оповідь так чи інакше 

перетворюється в умовах постмодерної гри не просто на розмову із читачем 

(монологічну, як у «Французькому романі» Ф.Бегбедера чи діалогічну, як в 

«Таємниці» Ю.Андруховича), радше ця розмова починає змінюватися, 

перетворюючись із розповіді про автора на розповідь про читача, адже 

«письменник, вивертаючи перед нами власне життя, як на долоні, говорить із 

нами, в першу чергу, про нас, коханих» [35; 73], а це те, що найперше цікавить 

будь-кого, хто взяв до рук книгу: дізнатися щось про себе. 

 Українська література доволі органічно вписується у подібну стратегію, 

про що пише, зокрема, Юрій Шерех (Шевельов) у листі до Оксани Забужко, 

даючи характеристику в тому числі й текстам Юрія Андруховича: 

«Центральноєвропейський роман перетворено на автобіографічний, а це тепер 

стає жанром провідним (див. напр. «Польові дослідження…» та романи Вашого 

івано-франківського колеги, якого я читати почав, але ще не скінчив)» [121; 105]. 

Тут можна говорити про автобіографізм як реальний, так і містифікований, який, 

хоч нібито й розкриває таємницю, приховану в оповіді, радше перетворює текст 

на ретельно продуману, глибшу та парадоксальнішу таємницю, що приховується 

тепер не у площині сюжету, як було в часи традиційного роману, а у сфері знаків. 

Це не є чимось неприродним ані для автора, ані для створеного ним тексту, бо 

«для письменника, як і для актора, брехня – друга натура, частина професії… 

Велика сила літератури якраз і криється в її здатності вільно перескочити від 

реальності до фікції, від автобіографії до роману» [35; 77]. Саме в цій площині і 

відбувається творення того, що Ж.Дерріда окреслює як таємницю-пристрасть: 

автор, декларуючи в тексті свою пристрасну любов до всього, що він пережив, 

всіх, кого пізнав, і всього, що створив, ніби оголошує про своє повернення в 

текст, звідки за всіма канонами постмодернізму він мусив би бути усунений.     

Не дивно, що і в «Таємниці» Андруховича повернення / воскресіння автора 

відбувається саме на рівні великої кількості авто-цитувань й автобіографічних 
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моментів.  Але подібне потрактування даного феномену не може бути 

остаточним, радше наявність автобіографічних елементів у «Таємниці» презентує 

можливість існування суб’єкта-автора задуму чи автора тексту у просторі між 

тим, хто говорить, і тим, хто слухає, між хаотичністю невпорядкованої 

«багатослівної балаканини» [17; 11] та чітко структурованого, стенограмного 

письма. Тобто фактично йдеться про хаосмотичну природу такого суб’єкта, сфера 

діяльності якого постійно зосереджена в позиції між: між реальністю та 

містифікацією, документальністю та творчістю, автором і читачем, зрештою – 

елімінацією суб’єкта та його поверненням у тіло постмодерністського тексту. 

Таким чином постмодернізм у версії Андруховича заперечує задане Р.Бартом 

протиставлення суб’єкта письма автору як певній людській особистості, наділеній 

автономією та цілісністю, захопленій міфічною відокремленістю свого ідеалу, 

коли текст завжди розглядається як щось чужорідне, те, що не вписується в життя 

автора, а план біографії не монтується з планом мовлення, адже вони належать 

«до різних регістрів та займають різні місця в душевній структурі суб’єкта: 

біографія завжди центрована навколо вісі авторського тіла, а мовлення є 

полярною та ексцентричною інстанцією «я»» [2; 14]. У «Таємниці», попри 

притаманну постмодерному романові апологію читача, говорить сам автор: як 

особистість, як сукупність певних психологічних рис, представник певної 

літературної традиції та своєї історичної, культурної, політичної епохи.  

Так само і безпосередньо для автора «Таємниці» феномен «цитатності 

письма», коли «мова розпадається на цитати» (Ю. Андрухович), а також 

«цитатної любові» стали яскравими ознаками постмодерної екзистенції як 

екзистенції згасання креативних і деміургічних можливостей. Тому простір тексту 

Ю. Андруховича – це безперервне накопичення цитат, які подаються без лапок, як 

перманентне свідчення того, що любов, зведена постмодерністами до площини 

еротично-сексуального, може існувати в сучасному світі тільки у вигляді 

цитувань попереднього любовного досвіду. Поза всяким сумнівом, тут ідеться 

про традиційне явище інтертекстуальності, яке, поміж іншим, передбачає 

тотальну або ж часткову елімінацію автора не лише із сюжетної канви тексту, а й 
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з акту його створення, адже постмодерний роман, як і кожен постмодерний текст, 

твориться під час мовленнєвого акту, просто «тут і зараз» (Р. Барт), а це у свою 

чергу пов’язує постмодерністське письмо із феноменом «смерті автора», чиє 

місце мусить посісти переписувач (скриптор), народжений одночасно з текстом, 

який не може існувати ані до письма, ані поза ним.  Водночас  «рука скриптора, 

втративши усякий зв’язок із голосом, виконує суто нарисний (а не виразний) жест 

та окреслює певне знакове поле, що не має висхідної точки, – принаймні, воно 

виходить лише з мови як такої, піддаючи сумнівам власне уявлення про висхідну 

точку» [26; 386]. Таким чином підкреслюється осмотична природа будь-якого 

письма як полілогічної  цілісності, адже текст складається із різних видів письма, 

що походять із різних культур і постійно перебувають у стосунках діалогу, 

протистояння, пародіювання одне одного. Так постмодерністський досвід прагне 

позбавитись автора через необхідність поставити мову на місце мовця, довести, 

що не автор говорить, а сама мова, тобто письмо від початку є діяльністю, 

позбавленою особи [див.: 26].  

Проте подібна думка, притаманна постмодерністським, у тому числі – 

деконструктивістьким студіям, протягом останніх десятиліть постійно піддається 

суворій ревізії з боку літературознавців, які схильні вбачати в концепціях 

теоретиків феномену «смерті (зникнення) автора» суттєві невідповідності. 

Зокрема, британські вчені Шон Берк, Едвард Беккет, Едріан Вілсон та ін. 

наголошують на актуальності «повернення в комунікативний процес» автора як 

фігури, що являє собою «lost centering and meaningful link» («втрачену центро- та 

смислотворчу ланку» – переклад Н.О.) [330; 18]. Наприклад, критикуючи логіку Р. 

Барта, який стверджував,  що «з точки зору лінгвістики, автор є всього лише той, 

хто пише, так само, як "Я" є всього лише той, хто каже "Я"» [26; 387], Ш.Берк 

зазначає: «The main aporia of modern discourse is like this: the principle of the author 

most powerfully reasserts itself when it is thought absent; the concept of the author is 

never more alive than when thought dead» («Головна апорія сучасного дискурсу в 

тому, що принцип автора найяскравіше проявляється тоді, коли всі говорять про 
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його відсутність; іншими словами, автор ніколи не був живішим, аніж тоді, коли 

всі вважають його мертвим» – переклад Н.О.) [330; 7].  

Відтак не дивно, що сучасні письменники теж демонструють абсурдність 

елімінації фігури автора та остаточної заміни його читачем. Зрештою, це повне 

знищення автора є нездійсненним: «the ‘author function’ came to inherit the original 

ambiguities of the author figure itself» («авторська функція (про яку говорить 

М.Фуко, розкриваючи феномен зникнення автора – Н.О.), властиво, успадкувала 

те, що є найбільш незрозумілим у самій фігурі автора» – переклад Н.О.) [345; 

359], тобто концепція смерті автора приречена від самого початку. Адже автор, 

хоча і є конструентом тексту та його певною функцією, насамперед повинен бути 

живою людиною, яка, власне, і творить текст незалежно від читача та безвідносно 

до читацької волі [див.: 345].     

Поза всяким сумнівом, роман «Таємниця» може лиш частково бути 

прикладом подібної стратегії. Сюжетна завершеність і закритість його структури, 

що обов’язково передбачає адресата, свідчать не просто про повернення в 

літературний дискурс автора-суб’єкта, а про виникнення нових суб’єктно-

суб’єктних стосунків діади «автор-читач», які мають, перш за все, осмотичний 

характер. У контексті постмодерністської осмози як середовища з винятково 

чутливою мембраною, здатною не лише вбирати чужорідні елементи, але й 

піддавати їх суттєвому фільтруванню, деконструктивістський досвід Жака 

Дерріда трансформується у можливість «повернення автора», його реконструкції, 

ре-креації: «Even though Derrida’s position supports ‘the death of the author’ and 

objects to understanding texts through the author’s intentions,  he is forced by the 

practice of deconstruction to construct the persona of the author <…> a father that can 

be murdered» («Хоча зі свого боку Дерріда підтримує концепцію «смерті автора», 

і відмовляється розуміти тексти крізь призму авторських інтенцій, практика 

деконструкції змушує його сконструювати персону автора <…> батька, якого 

можна було б вбити»– переклад Н.О.) [328; 2].  

Подібну стратегію поєднання героя з автором через велику кількість 

автобіографічних моментів можна побачити в романі Томаса Вулфа «Look 
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homeward, Angel» (1929), що його Ю.Андрухович не раз згадує в численних 

інтерв’ю і прописує в «Таємниці» («Для мене це стало абсолютним потрясінням. 

Я іноді патетично називаю цю річ головною книгою мого життя. Вона відкрила 

мені стільки простору, що я попервах аж захлинувся» [17; 65]). Автобіографізм 

«Ангела»  розкривається в численних тотожностях між долею головного героя й 

автора (як то імена батьків, місце та час народження, смерть брата Бена тощо), але 

найперше декларується самим Т.Вулфом, який вже у слові до читача наголошує: 

«А тому якщо хтось із читачів назве цю книгу «автобіографічною», 

письменникові нічого буде відповісти на те – адже, на його глибоке переконання, 

всі хоч трохи серйозні літературні твори завжди автобіографічні» [69; 4]. Більш 

того, на переконання американського автора, художній текст невіддільний від 

реальності, в якій існує його творець, хоча при тому і не мусить бути їй 

абсолютно тотожним. Радше текст таким чином трансформує реальність, 

обираючи з неї важливі для розуміння героїв і їхнього середовища точки, аби 

оповідь була максимально вартою довіри, адже «художня вигадка – це не факт, 

але художня вигадка – це факти, перепрацьовані та заряджені метою» [69; 5].    

Автобіографізм у романі Андруховича є більш відвертим і вмотивованим, 

адже автор власною персоною перебуває на сторінках свого твору. До того ж у 

«Таємниці» Юрій Андрухович демонструє абсолютно унікальний, комбінований 

варіант стосунків автора та читача, де обидва однаково співприсутні та 

взаємозалежні , причому читач не просто знає про події, що їх описує автор. Він 

мусить бути якщо не співучасником, то принаймні симпатиком усіх тих подій: 

історичних і псевдоісторичних, мистецьких, літературних, культурних, 

політичних – всього того, чим живе Андрухович-письменник і Андрухович-

герой, що він хоче й прагне відкрити у своїх розмовах із журналістом Альтом. 

Його історія «цілком і повністю тримається на нюансах» [17; 186], і саме читач 

мусить не лише ті нюанси побачити й відчути, він, подібно до Еґона Альта, 

мусить перейматися кожним питанням, жваво цікавитися розвитком подій, 

перепитувати й акцентувати увагу, навіть мати в кишенях ті речі, які були, є чи 

можуть бути знаковими для автора. Так, власне, і чинить Еґон Альт, який «носив 
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у своїх кишенях безліч усяких абсурдних, але в той же час чомусь 

функціональних предметів – серед них гільзовий свисток, допотопну колоду карт 

з чорно-білою порнографією і косівського сирного коника. До того ж він мав із 

собою цілий наплечник моїх книжок – різних, виданих у різні часи» [17; 7]. Усе 

це тим чи іншим чином потім випливає у розмовах героїв. Проте цілком 

зрозуміло, що розмова, до якої Еґон Альт постійно заохочує співрозмовника, – 

це, фактично, діалог або радше полілог, до якого автор-Андрухович постійно 

заохочує та залучає своїх читачів. І це цілком закономірно, з огляду на те, що 

роман є закритим текстом, тобто «передбачає, окрім усього іншого, наявність 

первісного, висхідного програмування, довільність завершення, дидактичний 

компонент» [158; 402] – усе, що підкреслює спрямованість на читача. Роман як 

закрита структура передбачає обов’язкову співприсутність автора та реципієнта, 

при чому відродження, повернення першого неможливе за відсутності другого. 

Це може бути традиційний читач, на якого орієнтується будь-який літературний 

текст, але разом із тим, що й спостерігаємо в «Таємниці», його місце може 

зайняти містифікована фігура слухача / співрозмовника, візуалізована в площині 

тексту й знищена в ньому ж – за романною традицією на самому початку оповіді: 

«Остання фраза звучить, як останнє напучування. Цей написаний від руки лист 

виявився прощальним. За кілька днів перед моїм остаточним виїздом з Берліна, 

себто на самому початку травня 2006 року, я випадково довідався про його 

загибель в автокатастрофі» [17; 9]. Як бачимо, ідейне наповнення роману 

залишається незмінним від початку до кінця не лише тому, що текст роману 

розглядається як закритий текст для конкретного чи абстрактного читача, але й у 

суто структурному плані. Вже на початку оповіді окресливши її закінчення (у 

випадку з «Таємницею» обмеживши інтерв’ю з Еґоном Альтом сімома днями 

творіння «замість роману», а ще раніше – смертю співрозмовника/співтворця), 

автор позбавляє текст будь-якого сюжетного інтересу: «романна дія 

перетворюється на заповнення проміжку між життям і смертю» [158; 430]. Такий 

розвиток саме сюжетної лінії Юлія Крістева вважає закономірним, більш того – 

єдино можливим для автобіографічної романної оповіді, на противагу спрощеній 
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формі оповідання, причому романна структура передбачає, що письменник 

одночасно і автор (в нашому випадку – Андрухович-письменник), і актор 

(Андрухович-герой), і дійова особа (Еґон Альт-Альтер Еґо).  

Незважаючи на те, що сам Андрухович переконує читача в реальності 

німецького журналіста Еґона Альта, дослідниця Галина Клюйко стверджує, що 

подібні висловлювання – лише продовження авторської містифікації, котре 

неважко спростувати із допомогою книги, адже «на палітурці ми, перш за все, 

побачимо Андруховича, який говорить із співрозмовником, чийого обличчя ми 

не бачимо, однак за фігурою та зачіскою можемо припустити, що це та ж людина, 

тільки перевдягнена й сфотографована під іншим кутом» [148; 102]. На думку 

науковця, аргументами, що підтверджують таке припущення, є однаковий вік 

героїв, їхні схожі смаки та вподобання, загибель німецького журналіста та 

фантастичність фіналу «Таємниці», а особливо співзвучність імені «Еґон Альт» і 

вислову «альтер еґо». Ці два «автори-герої» присутні у всіх площинах тексту: 

автобіографічній, мемуарній і белетристичній [див.: там само]. Вони ніби існують 

між різними площинами, діючи за принципом хаосмосу. З одного боку, загибель 

Альта, позиціонованого як новий автор, ілюструє концепцію «смерті бога та 

смерті автора» (Г. Клюйко), але з іншого «герой Андруховича гине, щоб потім 

воскреснути, подолавши власну подвійність, возз’єднавшись із самим собою» 

[148; 105]. Цю тезу можна розглядати як певну спробу самого ж автора зберегти 

необхідну дистанцію між собою і своїм творінням або ж як створення трохи 

штучного образу автора, авторської маски, створеної в розрахунку на даний текст 

як його оформлення та завершення. Автор, добровільно ховаючись за цією 

маскою, ніби розпадається в тексті на різні компоненти, і в результаті такого 

розпаду утворюється автор-герой, який стає частиною твору. Це своєрідний 

прийом літературної містифікації, що полягає у ре-креації автора, поверненні 

автора у тіло тексту як невід’ємної його частини, що створює метафору роману із 

романом – винятково тісного, нерозривного інтимного зв’язку з власним твором. 

Схожі стратегії німецька дослідниця Андреа Мейєр-Фраатц вбачає в творчості 

постмодерніста Андрія Бітова, який, граючись з анаграмами власного імені, 
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закликає читача до дешифрування ідентичності псевдоавтора та 

псевдоперекладача опублікованих ним текстів [див.: 2; 20]. Таким чином, фігура 

автора трансформується в умовах характерного для постмодернізму подвійного 

кодування: з одного боку він виконує конкретне мовленнєве завдання, а з іншого 

– вдає, що «не наділений правом власності» [див.: там само] на те мовлення, яке 

через нього транслюється, і не є при тому навіть його джерелом. Це справді так: 

неодноразово в тексті «Таємниці» Андрухович наголошує на тому, що реальність 

та фікція у романі не просто нерозрізнювані – їх важко відокремити одне від 

одного навіть йому, скриптору (чи радше розшифровувачеві) надісланих Еґоном 

Альтом матеріалів.    

Проте не можна говорити, що ці дві площини абсолютно збігаються. На 

відміну від цілком постмодерного феномену шизоїдного дискурсу, де «не існує 

жодної дуальності», а «мова цілком поглинута глибинами тіла» [333; 292], автор 

«Таємниці» чітко розмежовує себе та свій роман і, дистанціюючись від нього, 

«перетворюється на читача або слухача, що вибудовує свій текст через ряд 

пермутацій чужих висловлювань» [158; 435]. Іншими словами, автор не говорить, 

а розшифровує. Андрухович дослівно наділяє себе в «Таємниці» такою функцією. 

Його роль, ним же самим окреслена ще в «передмові», – це дещо 

«олітературнене», проте майже дослівне записування розмов із німецьким 

журналістом Еґоном Альтом: «До своєї честі хочу додати, що я не прикрашав 

своїх відповідей, не робив їх жодним чином розсудливішими чи мудрішими, ніж 

вони були насправді – отже, висловлені мною дурниці залишилися на виду» [17; 

11 – 12]. І це абсолютно закономірне для романного дискурсу явище: «ідеологема 

знака» (Ю.Крістева), презентована написаним варіантом «Таємниці», 

проявляється в модальності романного висловлювання. Ця ідеологема допускає 

існування Іншого (в тому числі іншого задуму, іншого дискурсу, навіть існування 

німецького журналіста Альта як Іншого) лише тією мірою, якою вона робить його 

своїм, перетворює на себе [див.: 158; 435]. «Таємниця», позиціонована як текст 

«замість роману», стає таким чином втіленням роману в постмодерністському 

його розумінні, згідно з яким «романне висловлювання як процес постає у вигляді 
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компромісу між свідченнями очевидця та цитуванням <…> роман розігрується в 

тому порожньому просторі, на тій уявній траєкторії, де відбувається об’єднання 

різних типів висловлювань різних, нетотожних суб’єктів» [158; 436]. Водночас 

можна зробити висновок, що осмотичне за своєю сутністю романне мовлення, а 

відтак і романне мислення позиціонує письменника як головного актора 

дискурсного дійства й одночасно замикає, за Крістевою, «два модуси модального 

висловлювання – нарацію та цитацію – в єдиному мовленні того, хто одночасно є 

суб’єктом книги та суб’єктом-об’єктом дійства» [158; 432].  

Адже в Андруховича романна таємниця твориться через автопрезентацію, 

стратегію, цілком характерну для письменника, котрий творить текст про самого 

себе. Причому подібний еротичний чи радше автоеротичний осмос розкривається 

саме шляхом кореляції феноменів «смерті автора» та «воскресіння автора» як 

головної таємниці романного мислення українського автора. В тексті Юрія 

Андруховича це проявляється на рівні гри із собою в той же спосіб, в який 

автомістифікації презентують постмодерністську гру із читачем. Це можуть бути 

згадки про конкретні, вже написані Андруховичем речі, як-от називання Еґоном 

Альтом його творів у контексті розмови: «Я тоді ще не знав, що там, за вікном, 

батько саме намагається щось розпізнати. Одного разу в житті він уже міг їхати 

цим маршрутом. – Описана тобою у «Центрально-східній ревізії» втеча до Відня? 

– Так, це можна назвати втечею до Відня, звісно. » [17; 28] або «Ця смерть якось 

особливо втішила мою бабцю Ірену Карлівну, котру одні сусідки кликали «пані 

Ірена», а інші просто «Карловна». І вона не любила Мао Дзедуна. – Я розумію 

так. Що це та сама особа, про яку ти пишеш в «Ерц-Герц-Перц»? Та, що 

дванадцятилітньою дитиною спостерігала за Францом Фердинандом фон 

Габсбурґом у фіакрі? – Так, вона.» [17; 38]. Час від часу авто-інтертексти 

зринають у «Таємниці» у вигляді алюзій, як-от: «Моя вайлуватість породжувала 

мою нерішучість, а та у свою чергу невпевненість. Тим часом, як уже одного разу 

з’ясовано Ромою Воронич, справжня сексуальність – це передусім впевненість» 

[17; 54]. Рідше і в основному вустами Еґона Альта (поціновувача та знавця 

творчості Андруховича) в текст «замість роману» введено прямі цитати, які 



139 
 

подаються, втім, без лапок і не завжди із авторськими коментарями, тобто 

розраховані на впізнання, перш за все, добре підготовленим читачем: «Мені 

залишилося сподіватись на Львів, на те, що я поїду з дому і буду жити в чужому 

місті, і там усі вони стануть моїми (курсив Ю.А.) – Уявне місто Львів лежало на 

мальовничих зелених пагорбах, цілковито зберігаючи архітектоніку й архітектуру 

міста ще, либонь, середньовічного. – Дуже доречно, браво!» [17; 75].         

Подібні моменти розраховані на переконання читача в тому, про що автор 

повідомляє в одному з останніх своїх інтерв’ю: «У мене є біографічні твори, або 

швидше — майже біографічні» [344]. Оте «майже» знову ж таки ставить під 

сумнів претензію на достовірність, повертаючи читача до думки про химерну 

містифікацію у всьому, що стосується автобіографічних моментів власне 

«Таємниці» та всього художнього доробку Андруховича. Таким чином, хоча 

самоцитування та тяжіння до автобіографізму стають інструментами повернення 

автора в текст роману, воскресіння романного суб’єкта, всі вони (або принаймні 

більша їх частина) мають характер типової для постмодернізму гри-містифікації, 

в якій реанімований суб’єкт цілком може виявитися суб’єктом фіктивним, 

автобіографізм – удаваним, навіть самоцитування – інтенціонально неточним. 

Містифікуючи ситуацію створення «Таємниці», український постмодерніст не 

просто іронізує з приводу традиційного постулату про «смерть автора» та про 

автора як функцію тексту, а заперечує їх: цитуючи себе самостійно чи вустами 

свого романного співрозмовника Альта, Андрухович демонструє, що автор аж 

ніяк не помер, більш того, він цілком володіє власними текстами та власною 

біографією. Це більше, ніж автоеротизм, що його можна окреслити як любов до 

самого себе або нарцисистичну самозакоханість; це радше любов до власних 

текстів, а через них – до власноруч створеного метатексту, яким і постає текстове 

поле «Таємниці». Ця любов відбиває основне прагнення Андруховича-героя та 

Андруховича-автора, задеклароване ним же у тексті «Таємниці», – вільно 

мандрувати, у тому числі й рядками та сторінками авто-інтертекстів, адже «Я – 

той, хто прагне вільно пересуватися у пошуках свободи» [17; 410], тоді як 

«свобода – для мене передбачає насамперед незалежність у будь-якій ситуації – я 
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мушу робити свій вибір вільно, з власної волі. Тільки тоді я несу за це власну 

відповідальність» [344]. Власне, Андрухович створює текст, який цілком здатен 

створити його, про що свідчить саме написання тексту як такого вільного 

блукання, коли «йдеться про насичування життя бодай кількома життями, тобто 

пере-життями, тобто коли йдеться про сповільнення і видовження часу» [17; 410]. 

Цей текст, як і авторська закоханість в нього, відбивається, ніби в дзеркалі, у 

читачеві – спостережливому, небайдужому, «із феноменальною пам’яттю» [17; 

422] – єдино спроможному в тому тексті відчути та віднайти, власне – відродити 

справжнього автора. Андруховичеві-автору хочеться бути впізнаним і створеним 

читачами на кшталт того, як Еґонові Альту необхідно пізнати героя-Андруховича 

[див.: 17; 436], і саме звідти – постійні цитування й автоцитування, пригадування 

власних написаних і ненаписаних книжок, коли свої тексти, поєднуючись, 

створюють знову ж таки свій новий текст, і це стає важливішим за реально 

прожите своє життя.      

Не дивно, відтак, що несподіване сусідство наведених у «Таємниці» цитат 

поруч із автобіографічними роздумами дає можливість їх нового прочитання у 

контексті створеного Андруховичем діалогічного дискурсу, як і про певне 

екстатичне, близьке до еротичного задоволення / насолоду, отримані від читання 

/ писання / промовляння власних творів, про яке пише Ролан Барт. Текст автора 

можна, таким чином, співвіднести з поглядом М. Кундери на побудову 

постмодерного роману, спроектованим у площину еротизму. Найглибша, 

наймістичніша з таємниць – любовна – протистоїть діалектиці згасання, більш 

того – творить новий дискурс, в якому ландшафти ‘Éρωςу, за Андруховичем, 

беззастережно витісняють танатологічні ландшафти: «Ми, люди, які живуть 

вигадуванням історій, щоразу вимальовуємо собі якесь нове страхіття, щось таке, 

що може тут і там трапитися з тими, кого ми любимо, якісь нещасні випадки, 

хвороби, комети, стихійні лиха» [17; 128]. Руйнування таємниці позиціонується 

тут як можливість перемоги життя над смертю, як перемога, торжество еротичної 

пристрасті, як бажання творчості навіть попри нездатність творити. Зрештою, це 

підтверджує ще один фрагмент «Таємниці», де Андрухович-герой, саме 
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порушуючи таємницю, воліє розпочати власний любовний дискурс: «Я помру від 

правця, а ти так і не дізнаєшся про мою останню любов, кохана», – звертався я до 

Ніни ще тієї ж ночі в гарячці» [17; 140]. Ці слова не можуть мати відповіді (герой 

промовляє їх не перед об’єктом своєї пристрасті), та вони й не вимагають її. Але 

скрізь, де потрібна відповідь і відповідальність, право на таємницю стає 

умовним: таємниця як пристрасть переходить на територію реальності та 

перетворюється на дію, адже «відповідальність означає нашу здатність щось у 

цьому світі зробити, втілити, щось змінювати. Без відповідальності нам, напевно, 

не вдалося б нічогісінько довести до логічного завершення» [344]. Та це не 

значить, що, реалізувавшись у конкретній дії, таємниця розкривається. Дерріда 

говорить про те, що таємниця в такому разі просто припиняє приховуватися: 

«чужа прихованому, темному, нічному, невидимому, тому, що піддається 

приховуванню, тобто тому, що не виявляє себе, вона не розкривна, вона 

залишається непорушною навіть тоді, коли здається, що вдалося її осягнути» 

[112; 40]. Не можна говорити тут, ніби така таємниця назавжди прихована і 

повністю не піддається розшифровці. Вона радше виходить за межі гри 

«приховання / розкриття», «укривання / виявлення», «ніч / день», «забуття / 

згадування», «земля / небо» тощо. Отже, вона не належить до жодної істини: ні 

до істини-відповідності, ні до істини як пам'яті, ні до істини даної, ні до істини 

обіцяної, ні до істини недосяжної. За Дерріда, важко окреслити межі: «Її 

стриманість – не зі сфери інтимного, яке прийнято вважати секретним, всього 

того, що є дуже близьким і власним, що жадає або живить значну кількість 

глибоких суджень. Вона залишається таємницею під усіма іменами, і в цьому 

полягає її безвідносність власне до імені, яке робить її таємницею, навіть тоді, 

коли твориться правда з її приводу» [112; 37]. Чи не тому текст українського 

постмодерніста, позиціонований як покликаний розкрити таємниці, сповнений 

алюзій і посилань на тексти, створені таємно і винятково для втаємничених 

(власне, не створені, а скопійовані, втім, за типовою постмодерністською 

стратегією, «автор помер», існує лише скриптор-копіювальник): «Тоді ще не 

існувало ксероксів, зате існувала копіювальна машина «Ера». Тож невідомі 
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відчайдухи в невідомих науково-дослідних установах з… кримінальним ризиком 

для себе відерювали до послуг невідомих споживачів усілякі таємні тексти» [17; 

237]. При тому сам автор-оповідач-співрозмовник, переносячи подібні спогади у 

царину тексту-таємниці, отаємничує, певним чином сакралізує їх: «Я екстатично 

долав цю феноменальну прозу з усіма її ятями, твердими знаками і тут-таки 

переписував до блокнота, на мій погляд, найбомбовіші цитати, як, наприклад, 

про те, що саме у формах жіночого тіла, у всіх його заокругленнях, опуклостях та 

вигинах, досягнуто абсолютне поєднання найвищих проявів природної краси в 

рослинному і тваринному світі. Якось так, приблизно так це звучало. Моя 

релігійність була вкрай еротичною» [17; 253]. Отже, відповідно можемо говорити 

про перенесення власної пристрасті у площину текстотворення, адже таємниця 

тексту у версії Юрія Андруховича тотожна таємниці любовної пристрасті: вона і 

відкидає будь-яку можливість остаточної інтерпретації, повного розуміння, 

розгадування таємниці, і водночас дає безмежність варіантів інтерпретації для 

того, хто читає. Вл. Новиков вбачає в такій двозначності, що «естетизує всю 

еротичну сферу твору й еротизує всю його естетичну сферу» [204; 263] головний 

еротичний прийом мистецтва. Зрештою, і процес письма, на думку російського 

дослідника, – то пристрасна взаємодія із реципієнтом-читачем. В романі 

Андруховича спостерігаємо: «Мені було двадцять, коли це в них почалося – і я не 

мав жодного стосунку до дисидентського чи будь-якого опозиційного руху. Усе, 

що я міг – це писати вірші до таємного блокнота. Вони були стовідсотково 

аполітичними і в них не було місця такому слову, як солідарність» [17; 281]. 

Таємниця як пристрасть отримує здатність створювати нове, стає тожсамістю 

творчості, можливості долучитися до творення. Про це пише і Дерріда, 

стверджуючи, що подоба літератури виникла в той момент, коли стало 

неможливим вирішити питання: «Якщо я кажу про що-небудь, то кажу я про 

щось (про саму цю річ, заради неї самої) або я наводжу приклад, приклад чого-

небудь або приклад того, що я можу говорити чи писати» [112; 25]. Французький 

дослідник доводить, що саме в межах цієї структури кожен може сказати, що 

говорить про себе «без церемоній», тобто таємниця залишається цілісною і 
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недоторканною: «Ви ніколи не будете знати, кажу я про себе, про мене самого 

або про іншого мене, про якесь "я" чи про "я" взагалі, про тебе або про вас, про 

них або про нас, чи відносяться ці висловлювання до філософії, літератури, 

історії, права чи будь-якої іншої галузі» [112; 26].  Саме з цієї причини література 

(крім усього іншого) є «зразковою»: вона є, вона говорить, вона завжди робить 

щось інше, відмінне від неї самої, її самої, яка, втім, є нічим іншим, як цим 

чимось, відмінним від неї самої. Дерріда говорить тут про спорідненість 

літератури, насамперед, із філософією. Але в просторі тексту українського 

письменника ця спорідненість радше є одним із засобів декларування власної 

відповідальності Андруховича-автора за все проговорене / написане в ході 

створення тексту, адже «усвідомлення власної відповідальності – за свою працю, 

своє життя, свою позицію» [344] – першочергове завдання, яке ставить перед 

собою Андрухович-людина. В «Таємниці» воно реалізується, зокрема, за рахунок 

інтертекстуальності, яка і створює романний дискурс.  У такому контексті 

доцільно говорити й про «роман із мовою» (Вл. Новиков), оскільки, як зазначає у 

«Таємниці» Андрухович, «друкування перетворилося на справжню інтимну 

радість. Я любив ці обриси літер, ці дотики, звуки, вдаряння по клавішах, тугий 

скрегіт коліщатка, подзвонювання каретки. У квітні я передрукував із сотню 

вибраних віршів, назвав усе це магічним, як мені здавалося, словом «Каламар» і 

віддав Миколі Рябчукові» [17; 304], і ширше – про «роман із літературою», оті 

окреслені самим Андруховичем в одному з останніх інтерв’ю «стосунки зі 

словом» [344], що носять, поза всяким сумнівом, глибоко інтимний характер.  

Отож, на перший погляд, феномен «замість роману» Юрія Андруховича від 

самого початку є територією елімінації автора – і в сенсі, заданому концепцією 

Ролана Барта, і в сенсі реальної загибелі Еґона Альта як ініціатора знакового 

інтерв’ю. Автобіографізм чи радше сповідальність як романна структура 

«Таємниці» передбачає воскресіння реального авторського «Я» – цілком 

характерну для Юрія Андруховича стратегію, що починається ще з його першої 

опублікованої збірки армійських оповідань «Зліва, де серце» (1989) і, зрештою, 

найбільш повно розкривається в романі «Лексикон інтимних міст» (2011). Проте в 
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«Таємниці», на відміну від решти зразків «цитатного письма» Юрія Андруховича, 

виняткової актуальності набуває саме автоінтерстектуальність, тобто цитування 

власних текстів, прозових, поетичних або публіцистичних. Та й саме існування 

тексту роману, як і розкриття усіх таємниць, зашифрованих у ньому, можливе 

лише через знання / упізнання попереднього літературного досвіду українського 

постмодерніста, що його пригадують, цитують, критикують, обговорюють у 

своєму діалозі герой-Андрухович і його візаві Еґон Альт. Обертаючись навколо 

подібних автобіографічних інтертекстуальних моментів, ідея таємниці романного 

‘Éρωςу будується на любові до самого себе, що знаходить своє відображення в 

любові до промовляння / цитування власних текстів і пригадування власного 

життя. Отже, насправді «Таємниця» – це територія смерті / воскресіння автора як 

реконструкція авторських текстів, що дозволяє творцеві шляхом промовляння 

свого життя відродитися зі смерті в постмодерністському та глобальному сенсі, 

реанімувати його деміургічні можливості, котрі приховані відтепер лише у 

свідомості автора. Адже саме вона, набуваючи функцій чутливої мембрани, 

здійснює відбір гетерогенних інтертекстів і творить таким чином абсолютно 

новий романний дискурс для втаємничених.    

 

4.1.2. Розрізнення голосу і знака як модус творення таємниці. 

Осмотичний сенс роману Юрія Андруховича зводиться не лише до поняття 

осмосу як взаємодії гетерогенних елементів у сюжеті постмодерністського 

тексту. Не менш важливою стає опозиція голосу та знака, адже саме навколо неї 

розкривається поняття постмодерної таємниці як ідеального осмотичного 

середовища.   

З одного боку, здається, що співприсутність у «Таємниці» голосу та знака 

цілком природна: саме навколо записування промовленого раніше 

(розшифровування цифрової версії інтерв’ю) й утворюється простір роману 

«Таємниця». Андрухович сам окреслює модус кореляції  промовленого / 

написаного слова: «Моя обробка всього наговореного матеріалу полягала в тому, 

що я, по-перше, перекладав його з німецької на українську, по-друге, видаляв з 
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нього зайве, усував змістові прогалини і просто – згадувані вже мимрення, по-

третє, <…> оштучнював (олітературював?) вимовлене. І по-четверте. Я не міг не 

втриматися від деякої автоцензури, себто приховування, згладжування і просто 

усування багатьох моментів, які могли здатись особливо нищівними чи прикрими 

щодо деяких, згадуваних у цій книжці осіб» [17; 13]. Таким чином, можемо 

зробити висновок, що усна розмова, покладена в основу написаного «замість 

роману» тексту, як і будь-який автентичний, непідготовлений заздалегідь та не 

відкоригований текст, є більш правдивою і реалістичною, ніж та, яку маємо в 

самій «Таємниці», дещо містифікована та додатково оброблена.  

Дещо протилежну концепцію можна побачити в тексті Януша 

Вишневського «Самотність у мережі» (2001), який, за визначенням самого автора, 

не належить до постмодерної літератури, і все ж є знаковим явищем в сучасному 

літературному просторі. Як і «Таємниця» Андруховича, текст польського 

письменника будується на чіткому протиставленні хоча й не голосу та знака, як 

«Таємниця», але дуже близького до цього спілкування героїв у реальному (тобто 

безпосередньо за допомогою голосу й доторку) та віртуальному (знаково-

текстуальному) просторі, причому тут механізм протиставлення голосу й письма, 

навпаки, спрацьовує таким чином, що пережите у віртуальній площині 

гіпертексту стає більш насиченим і справжнім, аніж цілковито просякнута 

фальшивими аргументами реальність. Відтак саме ця реальність, а не штучно 

створений у віртуальності роман, стає вторинною до написаного / прочитаного 

знака, здатного у романі Вишневського претендувати на втілення справжності, 

принаймні, для Якуба, якщо не для Неї. Безперечно, настільки щільний перетин 

реальної та віртуальної площини в тексті забезпечує розгортання його як 

абсолютно ідеальної осмози, і саме справжність стає тією осмотичною 

мембраною, що в біологічних термінах забезпечує сам процес осмосу, не даючи 

при тому змішатися  розчиннику із чистою речовиною, істині – з вигадкою, а 

голосу – зі знаком.        

Насправді, подібне протиставлення є цілком характерним для 

деконструктивістського досвіду. Але якщо там  «письмо затискає та утруднює 
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мовлення» [102; 16], більш того, стає певною «літографією» промовлених слів, 

статичним їхнім відбиттям, позбавленим будь-якого власного переживання [102; 

264], в Андруховича навіть ця «літографія» змінюється, певним чином 

ретушується,  перетворюючись на  «олітературену» версію подій, що відбувалися. 

З точки зору деконструкції, цей процес є невідворотним, адже «письмо 

неможливе без витіснення» [102; 288], зовнішньої чи авторської цензури, яка, на 

думку Дерріда, свідчить про нещирість і удаваність письма.  Тобто основна умова 

його існування – відсутність і постійного контакту між елементами тексту, і 

абсолютного розриву між ними. Досягнення такої рівноваги неможливе, коли 

текст сприймається у вигляді безкінечно розсіяної туманності, не здатної 

уникнути постійних внутрішніх інтерференцій, тобто баланс передбачає наявність 

специфічної надчутливої мембрани, яка, добираючи принципи, за якими 

здійснюється інтертекстуальний осмос,  одночасно відсіювала б елементи, 

чужорідні для даного тексту.  

Поза всяким сумнівом, у романі Андруховича такою межею-мембраною 

стає таємниця у тому ж сенсі, що його вкладає в дане поняття деконструкція, 

відповідно до якої таємниця є «не-відповідь у чистому вигляді» [107; 22], «дещо», 

чуже словам і будь-яким поясненням, але разом із тим іманентно присутнє в 

тексті від самого початку. На думку деконструктивіста Дерріда, місце такої 

абсолютної таємниці може зайняти пристрасть. У варіанті Андруховича це 

любовна пристрасть, без якої не існує жодних таємниць і найперше – таємниці 

літературної, адже «там, де все сказано, немає нічого, навіть літератури» [107; 61]. 

Саме промовляючись у всій безкінечності власних імен і назв (а, за Дерріда, 

таємниця й полягає в тому, що її в певному контексті називають таємницею, 

пов’язуючи із безліччю інших таємниць, що мають таку ж назву [див.: там само; 

43]), народжується роман, або радше написана замість нього «Таємниця», 

містифікована автобіографічність якого виправдовує його назву, адже дає змогу « 

таємниці залишитися таємницею, однаково чужою будь-якій вигадці, в тому числі 

й історичній оповіді» [там само]. Письменник Андрухович ніби переконує читача, 

а його герой – свого слухача, власне, героя Еґона Альта, в тому, що таємниця 



147 
 

тексту – не більше, ніж гра, яка не носить жодного містичного характеру, оскільки 

«таємниця не феноменальна та не ноуменальна» [107; 49]. Проте текст 

українського постмодерніста  – ідеальне втілення літературної таємниці, оскільки 

в ньому «закладено можливість сказати все, окрім самої таємниці» [107; 52]. І 

тому не дивно, що надзвичайної ваги в тексті набуває саме голос, який 

позиціонується і як засіб називання таємниці, і як втілення справжності 

викладених вголос фактів на противагу «підкоригованості», фальшивості фактів, 

викладених на папері. Справді, розсіяність письма, що усвідомлюється в площині 

деконструкції як «власне простір і можливість повторення взагалі» [102; 114] 

корелює із монологічністю голосу, яка, власне, й претендує на істинність, на 

дотичність до реального досвіду та справжнього життя, адже «мої слова «живі», 

тому що вони <…> не покидають мене: не випадають за мої межі, за моє дихання 

у видиму віддаленість, продовжують мені належати, бути в моєму розпорядженні  

[102; 115]».  

Поза всяким сумнівом, голос знаходить своє відображення у говорінні як 

«живому, життєдайному акті» (Дерріда), хоча й монологічному, але все одно 

націленому на співрозмовника, «Іншого», оскільки, «якщо мене слухає інший, то 

говорити – значить повторювати безпосередньо в ньому слухання-свого-говоріння 

у тій самій формі, в якій я це робив» [107; 237]».  

Звісно, на перший погляд здається, що говоріння не сумісне з таємницею: 

навіть розмірковуючи, як уникнути розмови, немає можливості уникнути 

тематики та проблематики таємниці, оскільки подібне питання доречне лише за 

певних умов: «або ми обіцяли не говорити про щось, і таким чином намагаємося 

зберегти таємницю, або ж зберігати мовчання – в наших інтересах» [252; 265]. Та, 

попри все, ці обставини передбачають можливість розмови, відтак можна 

стверджувати, що людина здатна говорити, тому що лише таким чином вона може 

замовчувати те, про що говорить: таємниця та об’єктивна репрезентація її в формі 

слів зближуються, уподібнюються одна одній. І, як не парадоксально, саме форма 

репрезентації, тобто усний дискурс, стає єдино можливою формою приховування 

таємниці. Дерріда визначає цей феномен як здатність зберігати й проговорювати 
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лише для себе те, що відомо, властиву тільки людині, і це дає можливість 

стверджувати з упевненістю: «Таємниця в тому, що таємниці не існує, однак є 

принаймні два способи поміркувати чи довести це твердження» [252; 268].  

У площині тексту Юрія Андруховича таємниця в тому, що таємниці-роману 

не існує, і в той же час в тотальному існуванні речі «замість роману» в просторі 

між діалогом з Еґоном Альтом та письмовим його втіленням на папері, між 

голосом і знаком, між реальністю та вигадкою, що корелюють і співіснують одне 

з одним за принципами осмотичності та хаосмотичності. В цьому ж, за               

М. Бланшо, полягає сутність говоріння: «відмежоване від дискурсу» мовлення 

залишається між фрагментами, перебуваючи у безкінечному «безмежжі 

розрізнення» [45; 15], що свідчить про його виняткову осмотичність.   

 І то не дивно, адже між простором таємниці та простором її нерозкриття, 

між таємним топосом і топографією соціальних зв’язків (Дерріда), покликаних 

забезпечити збереження таємниці, має існувати певна схожість. Але якщо 

французький деконструктивіст говорить про зближення філософського, 

відкритого для демонстрації з тим, що не може бути висловленим, із забороненим, 

недоступним, містичним, для українського постмодерніста Андруховича містика 

традиційно перетворюється на містифікацію, що, протиставляючись реальності, 

настільки глибоко всотується в неї за принципом осмосу, що стає невіддільною. 

Проте автор і не прагне уникнути цілеспрямованих чи мимовільних містифікацій: 

«Зрозуміло, що фіксувати все це на письмі таким, яким воно записалося з повітря 

і вуст, тобто збереженим один до одного, було і неможливо, і, на щастя, 

непотрібно» [17; 11]. Така містифікація, проте, більше за щось інше породжує 

схильність до таємниці, бо ставить на меті відповісти на питання, що ними 

переймається й Ж. Дерріда в «Денегаціях»: «Як говорити про самого себе? Як 

робити це, не дозволяючи собі бути вигаданим іншим? Або не вигадуючи 

іншого?» [107; 280]. Недарма Андрухович дистанціюється від подібних 

можливостей вже у «Передмові, одній із можливих» [17; 11]. Більш того: автор 

власноруч оголошує усіх персонажів твору, події та ситуації вигаданими, а всі 

можливі збіги з реальністю – випадковими. Так твориться і «Таємниця», його 
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замінник роману, і  таємниця, зашифрована, прихована в тексті, що закономірно: 

в момент, коли деміург починає творити свій космос, таємниця вже присутня в 

ньому «тут і зараз» [див.: 107], поза часом і простором, і таким чином 

проявляється апоретична сутність постмодерністської любовної таємниці, яка 

з’являється навіть не паралельно із текстом, а значно раніше за нього.        

Природа любовної таємниці не просто осмотична (тобто, така таємниця 

здатна на дифузію, взаємопроникнення у гетерогенні світи та площини), але й 

хаосмотична (таємниця існує на перетині двох мов, двох систем координат, кожна 

з яких несе в собі мовчання іншого), а отже, на переконання Ж. Дерріда, таємниця 

повинна й не повинна дозволяти собі бути розкритою [див.: 107; 274]. Не треба 

розкривати таємницю, проте необхідно бути почутим, висловитися, пообіцяти 

розкриття найважливіших екзистенцій них таємниць, і саме через це заперечення, 

спростування, денегацію герой-Андрухович відчуває потребу говорити з 

журналістом Альтом. Якщо, за Дерріда, «відсутність таємниці – це те, таємницю 

чого я довіряю іншому, близькому до мене» [107; 274], то сама таємниця стає 

таємницею близькості, альянсу, що й відбувається між Еґоном Альтом і його 

співрозмовником у романі Андруховича: «Насправді ж Еґон Альт виявився 

цілком притомним, прагматичним і не без іронічної дистанції чолов’ягою, моїм, 

як він слушно писав, однолітком і вельми стріляним горобцем. Уже на початку 

нашого знайомства ми легко перейшли «на ти», після третього ж бренді 

з’ясувалося, що наші з ним улюблені напої знаходились би приблизно в тих самих 

і сусідніх з ними клітинах періодичної алкогольної системи, якщо б така існувала. 

Свідченням нашого зближення стало й те, що на другій годині ми купили пачку 

червоних ґалуазів і почали жадібно викурювати її, хоч кожен з нас узагалі-то вже 

покинув цю справу кілька років тому» [17; 7].       

Логічно припустити, що Юрій Андрухович вдається до досвіду 

деконструктивізму, аби слідом за ним надати аналогічного звучання розрізненню 

розмови та письма в «Таємниці». Чи не тому для свого «замість роману», власної 

«таємниці таємниць» Андрухович обирає форму інтерв’ю, яка апріорі передбачає 

присутність у тексті третьої особи, інтерв’юера, тобто можливість усного діалогу 
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так само, як і подальшої його трансформації в текст. З іншого боку, ця третя 

особа мала би взяти на себе частку авторської відповідальності: «Саме в цей час, 

десь наприкінці вересня, до мене вперше звернувся не відомий мені раніше Еґон 

Альт, літературний критик і журналіст. У своєму нетипово для е-пошти 

розлогому мейлі він писав про те, що мріє (саме це слово!) зробити зі мною 

«дещо довшу розмову, точніше серію розмов» і що він загалом спеціалізується на 

т. зв. портретах, передусім письменників. Переконатися в цьому я міг за якимись, 

наведеними ним же в тому листі посиланнями, на які в мене, зрештою, все одно 

ніколи не вистачало часу» [17; 9]. Таке право, безперечно, передбачає виняткову 

автономію, надає авторові  майже необмежену (демократичну) свободу: герой-

Андрухович отримує можливість філософування на будь-які теми, пригадування 

реальних чи містифікування вигаданих фактів із минулого, можливість вдаватися 

до компіляції чи самокомпіляції у манері характерної постмодерністської гри. Ця 

гра у «Таємниці» набуває чітко окресленої форми діалогу, і то не дивно, адже 

осмотичність у романі українського постмодерніста завжди прочитується як 

діалог, інколи навіть полілог героїв, текстів, інтерпретацій.   

Форма діалогу-інтерв’ю, окрім усього іншого, несе іманентну можливість 

говоріння. І це дуже важливо. Жак Дерріда, коментуючи феномен письмового 

знака, того, що реципієнт може побачити, а не почути, так само наголошує на 

його винятковій кризовості: «Реактивація письма – це завжди пробудження 

вираження у вказівці, слова в тілі букви, яка є символом, завжди здатним 

залишатися порожнім, несе в собі загрозу кризи: стає все важче реконструювати 

присутність акту мовлення, похованого під історичними нашаруваннями, відтак, 

момент кризи – це завжди момент знаків» [103; 46]. Таким чином, на думку 

французького деконструктивіста, лише промовляння вголос зберігає правдивість 

дискурсу, позбавляючи його штучності та містифікацій, тобто «те, що відповідає 

голосу, відповідає й мові слів, мові, конституйованій єдностями – тій, у 

неподоланність якої можна вірити, яку неможливо знищити, - мові, що поєднує 

означальне поняття з означуваною «фонетичною сукупністю» [103; 40]. Отже, 

промовлене, сказане, проговорене в реальному часі та просторі отримує певну 
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претензію на остаточну й беззаперечну правдивість, і то цілком закономірно для 

деконструктивістського досвіду, який переконує, що «голос протиставляється 

письму як наявність – відсутності, а свобода – пригніченню» [103; 130], навіть 

життя – умиранню. Втім, варто зазначити,  що у випадку з текстами Юрія 

Андруховича межа між реальним і вигаданим справді є доволі тонкою, інколи – 

уявною настільки, що сама собою перетворюється на постмодерністську гру, 

спочатку багатовекторну та розсіяну у площині безмежних постмодерністських 

сенсів  (що починається «Передмовою, однією з можливих»), а наприкінці – 

абсолютно безглузду, таку, що ніби втратила будь-який зміст у позбавленому 

перекладу «Hottentottenpotentatentantenatentatentäter». Але, з іншого боку, така 

стратегія цілком закономірна, адже будь-який акт говоріння – це певною мірою 

гра із пусткою, зі світом як «текстом без підтексту, переплетінням без тканини та 

текстури» [45; 20], а відтак говоріння не є втіленням абсолютної істини, більш 

того, довіритися йому – значить «відмежуватися від усього, що викликає довіру» 

[45; 17].  

І все ж говоріння мусить тривати, адже саме воно є гарантією народження 

тексту і водночас – одним із варіантів тієї множинної мембрани, яка його 

структурує. Певна річ, розмова у тексті ведеться від самого початку навіть не для 

тієї міфічної біографії, написати яку ніби мав намір (та ще й по смерті 

Андруховича) німецький журналіст. Зрештою, він сам надсилає диски з 

наговореними діалогами поштою: «всі ті сім наговорених днів, усю їхню гречану 

вовну, всі бочки з арештантами, все, що тоді прозвучало, від першої фрази й до 

останньої, з усіма паузами, затягнутостями, еканнями та иканнями, тобто в 

абсолютно первинному вигляді, збереженому у форматі mp-3 і перегнаному на 

компакт-диски, кожен день на інший диск, тобто дисків виявилося також сім» 

[17; 9]. Теорія деконструкції стверджує: говорять лише для того, аби говорити, 

для досвіду промовляння. Якщо більш серйозно, то говорять для того, аби потім 

написати – оскільки те, що написано, не є більш вартісним за те, що сказане. Ця 

друга установка здається цікавішою за інші, так само, як і прозорішою: говорить 

для того, щоб говорити, намагатися пережити те, про що йде мова, через досвід 
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промовляння, своєрідну квазі-тавтологію (Ж. Дерріда) – це не просто марне 

говоріння, і, напевно, не говоріння ні про що. Це можливість випробувати 

мовлення (можливість, яку людина, що її заперечує, має передбачити в той 

момент, коли вона адресується іншим зі своїм критицизмом). Говорити заради 

«ніщо» не є «не говорити», більш того, окрім усього іншого, це не є «не говорити 

ні для кого». Зберігати мовчання необхідно, так само, як і «варто говорити», «не 

уникати розмови», тобто необхідно залишити слід, про який говорить у 

«Денегаціях» Ж. Дерріда: «Треба, щоб слід був і мав місце – як зараз, так і в 

майбутньому» [див.: 107; 260].  

Діалог із Альтом веде Андрухович, «сам собою вже наче звільнений від 

головного з внутрішніх зобов’язань» [107; 262], тож зрозуміло, що таким чином 

змінюється напрямок дискурсу, і замість обіцяного роману пишеться заміщення 

роману: інтерв’ю, розмова, діалог з іншим і з самим собою. При тому реальність 

залишається в сфері усного дискурсу, переживаючи певні містифікування/ 

вигадування при перенесенні на папір, оскільки немає такого письма, яке б могло 

донести сказане співрозмовникові з абсолютною точністю, тобто без записаної 

голосом на диктофон Еґона Альта розмови не було б роману, будь-якої 

можливості будь-якого роману. Таким чином, інтенція на створення абсолютно 

нового тексту насправді не зникає через творчу кризу, що її нібито переживає 

герой – Андрухович. Вона реалізується в намаганні розкрити приховану в тексті 

таємницю: ту межу, що відділяє справжність від гри, і властиво – ту 

запрограмовану автором осмотичну мембрану, яка дозволяє чи фільтрує теми для 

розмови із журналістом Альтом, тобто певні інтертекстуальні, або радше авто-

інтертекстуальні елементи, введені в простір роману. Тоді процес читання 

перетворюється на розгадування таємниці у сфері текстового проявлення, коли 

«саме це тримає в напрузі нашу пристрасть і прив’язує нас до іншого, коли 

таємниця приваблює та захоплює нас» [112; 52].  Адже роман – це не звичайний 

жанр, наділений певним «каноном», але втілення стихійного взаємопроникнення 

слів, текстів  і мов, фактично – стихійний діалогічний, або й полілогічний осмос, 

який породжує романне мислення.    
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Текст Ю.Андруховича (феномен «замість роману» і як наступна інкарнація 

«нового роману», і як тотальне заперечення попереднього романного досвіду), 

перш за все покликаний подолати протиріччя між діалогом і традиційною 

оповіддю. Та безперечно, долає їх, хоча Андрухович-герой спершу й намагається 

відмовитися від інтерв’ю-діалогу:  «Саме тому, коли він згодом, упродовж 

кількох наступних місяців, нагадував про себе мейлами і – дещо рідше – 

дзвінками, я волів відповідати невизначено, відкладаючи нашу зустріч на потім, 

іноді я просто відбивався від його дедалі настирливіших переконувань. У мене 

залишався мій головний аргумент – восени я все ще мріяв узятися за новий 

роман. Отже, я відмовляв йому, посилаючись передусім на це. Тоді він вибачався 

і на деякий час зникав. При цьому я немов бачив, як він скрушно хитає головою і 

знічено розводить руками – десь там, у своєму запущеному самітницькому 

помешканні на Пренцлауер Берґ» [17; 658]. Таким чином, діалог перетворюється 

на конструент роману «Таємниця», і тут ідеться не лише про структуру тексту, 

вибудуваного у діалогічній формі, а й певною мірою про розуміння діалогічності 

як інтертекстуальності. Відтак можемо говорити про осмотичність (взаємне 

проникнення, дифузію текстів) як постійний діалог і водночас як про підставу 

для розуміння таємниці, зокрема таємниці романного мислення. Така модель 

вписується в концепцію деконструктивізму, що підкреслює прагнення 

письменників зберігати загадку навіть в автобіографічних творах, «надавати 

останнє слово таємниці»[252;104]. Зрештою, про це говорить і Юрій Андрухович, 

ніби жартома, вибудовуючи в останній розмові з Еґоном Альтом плани на 

найближче майбутнє: «У своєму новому романі я спробую написати сцену, як 

двоє приятелів ідуть Берліном по Оранієнбурґерштрассе. Вони мусять про щось 

говорити. Іти попри Нову синаґоґу і не заговорити про неї, певно, неможливо. 

Тобто можливо, але читачі матимуть претензії. Як можна було повз неї йти і про 

неї не заговорити? - Ти вже маєш назву для цього нового роману? - Таємниця. 

Змінюй тему» [17; 689]. Цілком вірогідно, що  можливі інтерпретації даної лексії 

не мають нічого спільного із безпосередньою назвою тексту, окресленого як те, 

що існує «замість роману», вони перебувають також поза межами банального 
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розуміння слова «таємниця» (як щось таємне, певний секрет). Це радше ввічлива 

«не-відповідь», про яку пише Ж Дерріда, розмірковуючи про природу таємниці. 

«У дружби і ввічливості, - переконує він, – є подвійне зобов’язання» [107; 10]. 

Ідеться, перш за все, про зобов’язання уникнути ритуального жесту, ритуальної 

благопристойності, підпорядкування правилу. Але найголовніше – це 

неможливість бути другом або бути ввічливим тільки з почуття обов'язку, тобто 

потрібно і знати правило, і не підкорятися йому. Текст есе «Пристрасті» виникає 

як обґрунтування «НЕ-відповіді» Дерріда на запрошення висловитися у збірнику 

на його честь: «Це дозволяє уникнути ризику невдячності, якщо не відповісти, 

відповісти свідоцтво, свідоцтво про таємницю. Але не про таємницю техніки чи 

мистецтва, нема про психофізичної таємниці душі. Це таємниця чи не 

суб'єктивного порядку, що не феноменальна й не ноуменальна, але і не містична. 

Таємниця – в тому, що ми ніколи не дізнаємося, чи була монета фальшивою або 

справжньою» [107; 23]. Таким чином, текст-таємниця (у нашому випадку текст 

«Таємниця») – це пропозиція прочитати те, що не може бути прочитане, що не 

розшифровується. Так, таємниця нечитабельного, структуруючи роман 

Андруховича, співвідносяться із поняттям таємниці-пристрасті,  яку ніколи не 

можливо розгадати. За Ж.Дерріда, це свідчить про незбагненність пристрасті, а 

отже, й любові як структуранта постмодерного метадискурсу. 

Але якщо для французького деконструктивіста пристрасть є тією 

абсолютною таємницею, одночасно суттєвою й чужою до всього, що 

окреслюється цим словом, текст Андруховича, на відміну від типової 

постмодерністської переконаності у згасанні пристрасті, декларує, що саме 

любов у всій її незбагненності здатна порятувати світ, адже територія згасання 

пристрасті – це ландшафт, на якому неможливо створити текст, де немає місця 

таємниці, яка ніколи не може бути розгадана. Подібний феномен простежується 

найбільш чітко саме  у змалюванні еротичних ландшафтів, бо, як переконує 

теоретик і філософ постмодернізму Ролан Барт,  «дискурс закоханого – це 

кожного разу ніби напад мовлення, викликаний якоюсь дрібною випадковою 

нагодою», «це хода назад і вперед, демарш, інтриги», бо «закоханий насправді не 
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перестає подумки шарпатися, закручувати все нові інтриги та демонструвати 

демарші проти самого себе» [28; 14]. 

Реалізована у просторі між говорінням і письмом, осмотична природа 

«таємниці-пристрасті» в «Таємниці» пов’язана із феноменом Вічного Повернення 

(в тому сенсі, що проговорювані героями події минулого ніби повторюються тут і 

тепер), але говоріння, за Бланшо, «повторює це повторення, позбавляючи його 

всякої вічності» [45; 23]. У ситуації, коли «світ – це текст, для відкриття точного 

сенсу котрого його треба лише якісно інтерпретувати» [112; 27], і цей текст 

промовляється фрагментарно, розкриваючи в тому свою граничність і певну 

межу, замкнена в часі безкінечність подібних інтерпретацій, власне, і стає 

пристрастю, реалізовуючи процес еротичного осмосу в романі «Таємниця».  

Тобто ця містична таємниця-пристрасть, таємниця-еротика є запорукою 

створення тексту за умови, що і її згасання, і її оновлення можливе за рахунок 

проговорення, прописування, передруковування: «Я щось говорив про творчий 

екстаз, точніше, про неможливість пізнішого втручання у тексти, породжені 

творчим екстазом. Щойно я повернувся додому, вірші почали переписуватися 

ніби самі собою. Мене затягнуло. Мені сподобалось, я знайшов у цьому 

несподіваний кайф» [17; 367]. У той же час творчість у «Таємниці» невідривна 

від міста як території любові: «Це був дивний час – у тому сенсі, що я почав для 

себе відкривати Франик. Мені не було куди з нього подітися, тож я мусив 

навчитися бачити його атракційність. Виявилося, що я при цьому не мушу її 

вигадувати – вона є. Але вона дещо прихована. Я мусив роздмухати кожну 

архітектурну дрібницю – а Франик, тобто старий Станиславів, повністю 

складається з самих лише архітектурних дрібниць – отже, кожну з них я мусив 

для себе відкрити, відокремити від загалом невиразного тла і роздмухати її до 

масштабів міфу». [17; 367] За такої умови міфотворчість стає чи не єдиною 

можливо справжньою творчістю,  але творчістю таємничою та  лише для 

втаємничених. Текст-міф набуває ознак таємниці як того єдиного, що може 

охопити всю безліч сенсів, грати з ними, приховувати їх настільки, що 

можливостей для розуміння написаного стає дедалі більше, і це закономірно в 
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світі «плюралізму без множинності чи єдності» [45; 17], що його несе в собі 

фрагментарний дискурс у вигляді «мовної провокації» [45; 17], говорячи тоді, 

коли все вже сказано.  

Але це й унеможливлює повне й беззаперечне розуміння, однозначну 

інтерпретацію тексту за рахунок стратегії замовчування, вуалювання, типово 

постмодерністської гри зі словами та образами. Таємниця поєднуваності слів в 

Андруховича перетворюється на таємницю поезії взагалі, а значить – 

закономірно переходить у площину еротично-чуттєву. Відкривання таємниці як 

джерело і основа творчості, як єдино можливе підґрунтя, на якому текст може 

прорости і завершитися, зреалізуватися як незбагненна таємниця таємниць 

(знадобиться раніше де про пізнавання свого міста): «Середмістя» – це подальше 

відкривання Франика. Його, «Середмістя», архітектура і весь цей спориш на 

уламках кераміки – це дальше занурення у своє місто. Звичайно, там залишається 

ще досить багато Львова, «Три балади», наприклад. Але передусім це Франик, 

міфологізація простору, в якому я так чи інакше мусив намацати свої улюблені 

вузли сполучень. Виявилося, що цей простір уже переважно описаний, але 

фрагментами і лише на рівні чернеток, якихось етюдів, начерків. У ті часи мені 

щоразу траплялися люди з першоджерелами. Від них я позичав переписані їхніми 

ж руками таємні зошити – шматки Баронча, виписки з Шарловського. Однак 

передусім я читав з будинків, дерев і каменів. Я пізнавав усе нових і нових типів, 

вони здалися мені вже навіть не типами, а архетипами, паралельно присутніми у 

кількох інших вимірах…» [17; 399]. Це вже не отаємничування тексту, а ширший 

метадискурс, так само структурований таємницею-пристрастю. І то не дивно, бо, 

за Дерріда,  взагалі таємниця – те, що чуже словам: «Вона не відповідає слову, 

вона не говорить: «Я – таємниця», вона не відповідає ні за себе, ні перед і ні 

перед чим» [107; 23]. Таємниця таким чином не дає місця жодному процесу, бо, 

незалежно від того, рахуються з нею чи ні, таємниця залишається на своєму 

місці, на відстані, поза досяжністю та поза розумінням. І така її природа, по-

перше, стає запорукою того, що з таємницею мусять рахуватися, а по-друге, 

вимагає певного кола адептів, тих, хто беззастережно буде пов'язаний із 
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перманентним процесом творення-пізнавання таємниці. Це підводить  читача 

тексту Юрія Андруховича (як, власне, і героя-Андруховича) до створення «Бу-Ба-

Бу» як товариства утаємничених, якому стають доступні усі елементи 

секретності. Це і таємна-таємнича мова, яку не можливо ані зрозуміти, ані 

відтворити, і як результат створення – безперервний і тотальний діалог, навіть 

полілог: самих бубабістів [17; 279], їхніх текстів [17; 277], слів і рядків у межах 

цих текстів [17;  280-281].  Це стирає межі між текстом як територією насолоди та 

життям, життя ототожнює з пристрастю, і, відповідно, із таємницею, що стає 

нормою існування: «Настільки  сподобався польський карнавал? - Так, 

надзвичайно. Я був на сто відсотків з ними. І не тому, що їхні менти принагідно 

розстріляли мене з водомета, а передусім тому, що опозиція взагалі – ну, як би це 

сказати? – сексі. Тобто Польща Польщею, а статевий потяг своєю дорогою. Ти ж 

припускаєш якусь таку річ, як пристрасть? Отже, це була вона і її вже не хотілося 

стримувати. Ми збиралися в одному з підвалів на Валах, то була майстерня, що 

належала спілці художників»[17; 503]. Таємниця творить цей дискурс, але вона й 

руйнує його: «Саме з цього й починаються розколи у підпільних структурах – з 

надмірної таємничості одних та безпідставних підозр інших». Постмодерна доба 

– то час згасання пристрасті, час, коли справжнє переживання її стає 

неможливим, хоча з’являється перманентна потреба у створенні любовного 

дискурсу, у «прирученні» таємниці. Культурно-історичний метатекст 

навколишнього світу руйнується. «Ти перебував усередині метатексту – і в той 

же час бажав усьому цьому якомога швидшого розпаду?» [17; 542] – з певним 

здивуванням уточнює Еґон Альт у свого співрозмовника, відповідно до типової 

стратегії постмодерної філософії ототожнюючи не просто текст і культуру, а 

ширше – текст і життя. Проте розхитування, кризовий характер зовнішнього 

«метатексту» парадоксально посилює бажання створення метатексту власного, 

індивідуального, справді тексту, структурованого таємницею-пристрастю. Текст 

створюється із бажання. Насамперед, це бажання діалогу. Втрачена зі смертю 

батька можливість розповідати сторонньому, іншому мусить бути зреалізована у 

відмінному типі розповіді, відтепер – друкованої, і в той же час замкнена у часі, 
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просторі та реальності, зафіксована на сімох компакт-дисках розмова із Еґоном 

Альтом, що так само помер (дійсно чи уявно) спонукає до письма. Потім це 

бажання таємниці: створення такої таємниці, розгадати яку нереально з тієї 

причини, що розгадування, беззаперечно, принесло б із собою завершення, 

згасання тексту. Нерозгадана ж, закрита для остаточної інтерпретації таємниця 

містить перспективу нового тексту, ще не написаного, не інтерпретованого, але 

вже відкритого, безмежного у всій множині своїх прочитань, а відтак ідеального. 

Ідеальною площиною для розгорнення такої ідеальної загадки стає поєднання 

істинності-голосу та неправдивості-письма, адже, за Дерріда, письмо – лише 

знак, що передає певний зміст означуваного, яке, в свою чергу, значить істину 

[див.: 107].  

Осмотичність «Таємниці»  Ю.Андруховича, таким чином, розкривається 

через взаємопроникнення романних структур – книжкових (написаних) моделей і 

реальних (того, що справді було в житті автора). Органічною формою 

«Таємниці» обрано не традиційний щоденник, а саме «стенограму» інтерв’ю. 

Керуючись постмодерністською стратегією детермінації тексту як тіла, можемо 

говорити про гру із ним як текстову еротику за Мішелем Фуко, який, 

повертаючись до античних витоків науки про секс, протиставляє їй еротизм і 

таким чином переносить задоволення у сферу дискурсу: «Задоволення, що ми 

його знаходимо в істині про задоволення, задоволення в тому, щоб її знати, 

демонструвати, знаходити її, бути зачарованим її баченням, задоволення в тому, 

щоб її промовити, щоб полонити та заволодівати з її допомогою іншими, 

хитрістю виганяти її лігвища – специфічне задоволення від істинного дискурсу 

про задоволення» [288; 171]. Це говорить про певну тотожність мови та письма. 

Відтак набуває особливої значущості саме промовляння, а не просто сприйняття 

постмодерного тіла-тексту.  Як зазначає сам Юрій Андрухович, «… ми ні про що 

спеціально не домовлялися. Ми не розробляли програм і маніфестів, не 

підписували жодних комюніке чи меморандумів. Ми просто вигадували вірші і 

читали їх – спершу один одному (і я в житті не мав таких геніальних слухачів, як 

ці двоє!), потім – для ширшого кола «свідків Бу-Ба-Бу», наших адептів і 
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симпатиків, урешті – для публіки, що приходила на влаштовані нами вечірки 

<…> І все – як з’ясувалося, для того, щоб восени дев’яносто другого року  в 

приміщенні Львівської опери стався спалах, вибух, викид, сталася прекрасна 

катастрофа, якої боялися і сподівалися, цей великий блискучий провал – ця 

поезоопера з автомобільною сакральною назвою. Чотири вечори… 

зажіотажована юрба переповнювала Львівську оперу. Вони хотіли бачити, мати, 

мацати, лизати його.  Вони з еротичним нетерпінням очікували його прибуття…» 

[65; 136]. Уможливлюючи таким чином «звукове письмо» (Р. Барт), автор 

постмодерного тексту-перфомансу переживає та дарує насолоду від 

«написання»-презентації та «читання»- сприйняття, яка «мріє про події-імпульси, 

про те, аби доторкнутися до ніжної шкірки мови, про текст, що дозволить відчути 

фактуру гортані, патину приголосних, насолоду голосних, усю стереофонію 

таємничої плоті – тілесну артикуляцію язика як органа промовляння, а не 

смислову артикуляцію мови як засобу комунікації» [26; 518]. Інтерв’ю як 

ідеальна форма взаємодії між голосом і знаком надає всі можливості подібного 

«тілесного» відтворення мови тексту, а отже – і роману із ним, текстуальної гри з 

читачем та з самим собою, зі своїм «Іншим Я». За таких умов постмодерна 

еротика стає відповідником «роману з романом», а ширше – «роману з 

літературою», експлікуючи типовий для постмодерного тексту сумнів у потребі 

таємниці, зокрема у потребі роману як території таємниці.   

 

4.2.Роман про роман із містом як інтенсивно-інцестуальна осмоза 

(«Лексикон інтимних міст») 

 

4.2.1. Інцестуальний сенс роману як геополітичної /геопоетичної 

моделі. Інцестуальність як перверсивний потяг до кревного родича в 

творчості Юрія Андруховича  набуває нових векторів значення за рахунок 

інтенсивної постмодерністської осмотичності – здатності змішувати 

елементи різних текстів, дискурсів, культур, створюючи оновлені 

текстуальні й інтертекстуальні моделі. Саме роман «Лексикон інтимних 
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міст» (2011)  стає ідеальним ландшафтом для розкриття феномену 

«інтенсивно-інцестуальної» осмози. Це авторське визначення і дає 

можливість говорити про еротичний осмос роману в контексті 

інцестуальності.  

 У корпусі «Лексикону» є безліч точок, які характеризують 

інцестуальний сенс романного осмосу,  проте найбільш знаковим є розділ 

«Венеція», адже це місто – яскравий приклад такої осмотичної «всьогості» 

(Ю.Андрухович), в якій розгортається любовна історія, місто-безодня із 

безмежною кількістю найрізноманітніших нашарувань і втілень: «в 

малярстві, поезії, романах, фільмах, п’єсах, кліпах, комп’ютерних іграх» [11; 

76], «кровозмісна, інтенсивно-інцестуальна» територія, де  «перемішалися 

смаки, жанри й стилі (здається, всі)» [11;76]. Це своєрідна символічна 

мережа, сітка, подібна до тієї, про яку говорить Е. Пара, аналізуючи 

заборону інцесту як «свідчення про перехід від природного феномену 

кровозмішення до культурного факту властивості» [211; 150].  Така 

інтенсивність виникає насамперед із максимальної «густоти» венеційського 

простору, де брак реальної площі мусить якимось чином компенсуватися, 

аби вмістити величезну кількість історичних і культурних шарів, сенсів і 

середовищ: «Через настільки катастрофічний брак місця Венеції 

залишається складати і складувати у всіх своїх складках, тобто 

нашаровувати свої вмісти і змісти вертикально. Звідси її палімпсестна 

природа – шар поверх шару, а над ним знову шар, і потім ще, і ще, і вони 

взаємно проникнуті, вони завжди проступають один з-під одного. Можливо, 

це своєрідний культурний цвинтар, де всі гробниці давно переповнені, а 

більшість могил братські?» [11; 74]. Та попри метафорику смерті, Венеція, 

що й «дотепер зберігає блискучі ознаки ледь потертої елеґантності» [11; 74], 

усвідомлюється автором «Лексикону» перш за все як простір культури, а 

значить: любов до цього міста – це, перш за все, територія, де розгортається 

любов до культури, описана словами «притчі про минущість кожного 

розквіту. Як і загалом про минущість» [11; 74].  
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Безперечно, розглядаючи текст Андруховича, не можна сказати, що тут 

ідеться лише про категорії класичного психоаналізу, який доводить 

одночасність заборони на інцест і народження культури в широкому сенсі: 

народження суспільства, мови, історії, засвідчуючи таким чином, що табу на 

інцест – «тріщина між природою та культурою» [104; 449]. Поняття інцесту 

та заборони на нього тут радше по-новому прочитується з урахуванням 

досвіду деконструкції, для якої, хоча культура, а разом із нею зміна 

ставлення до природної жіночості і є «неоголошеною першоосновою 

пристрасті, суспільства, мов» [104; 450],  сама мова «не є ані забороною, ані 

порушенням, вона просто безкінечно поєднує одне з іншим» [там само]. 

Разом із тим, за Ж.Дерріда, заборона на інцест не є межею, що розділяє 

природу та культуру, про що свідчить, з одного боку, уникання 

інцестуальних зв’язків у середовищі деяких вищих приматів, а з іншого – 

існування у деяких людських суспільствах «певної невідворотності інцесту 

<…> саме там, де він, здавалося б, мусить бути під забороною» [104; 116]. 

Таким чином, письмо і його втілення – текст – стають територією поєднання 

того, що раніше здавалося непоєднуваним: міста як простору культури й 

цивілізації, що мали б уособити заборону на інцест, але насправді 

перетворилися на ідеальне осмотичне середовище для нього, та 

інцестуального потягу, який мусив би потрапити під заборону, але в 

осмотичному середовищі лише інтенсифікується. 

Але зрештою, в тому, на думку дослідниці Елен Пара, і криється 

значення міфологічних інцестуальних моделей: «породження» нового світу 

виникає із поєднання елементів первозданного хаотичного безладу [див.: 

211; 141]. Розмірковуючи над глибинними причинами інцестуального потягу 

дитини до матері, Еріх Фромм зазначає: «Мати – це гарантія її (дитини – 

Н.О.) життя, материнська любов дає відчуття захищеності та безпеки» [284; 

163]. Відтак закономірно, що інцестуальність є цілком звичною для 

постмодернізму: на тлі згасання задоволення, тотального розчарування 

життям і кризової свідомості людина, як ніколи раніше, прагне повернутися 
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до свого місця, міста, особистого простору, дому, а на підсвідомому рівні – в 

середовище максимального захисту та комфорту, забезпеченого 

материнською утробою  (не даремно материнство, за Ю.Крістевою, 

виявляється «фантазією втраченої території» [159; 502]).  

Безумовно, пошук такого місця передбачає відвідання великої кількості 

інших середовищ, взаємодію із ними, а отже, виходячи із презумпції 

осмотичності, згідно з якою будь-яка взаємодія середовищ є осмосом, 

можемо говорити про осмотичний сенс постмодерністського пересування 

містами. Тим більше у випадку, коли це пересування не є довільним, а вибір 

міст, які відвідує автор, властиво, пропонуючи читачеві відвідати їх разом із 

ним, аж ніяк невипадковий. Це дає підстави говорити про ще одну суттєву 

рису осмози – наявність мембрани, яка б керувала принципами й критеріями 

відбору вище означених міст. Як і в інших текстах українського 

письменника, в романі «Лексикон інтимних міст» функцію такої мембрани у 

свідомості автора виконує любов: це вона здійснює відбір близького, 

інтимного, що у свою чергу передбачає відторгнення чужорідного, далекого 

й невідповідного глибинним критеріям інтимності, означеної в назві роману. 

Невипадковим є тут і вибір жанру «лексикон», адже з-поміж усіх варіацій 

тексту із абетковим впорядкуванням саме лексикон передбачає висвітлення 

лише важливих для автора позицій і речей, а отже, має екзистенційне 

значення, на відміну від нейтральності традиційного словника та 

універсальності тезауруса. Більш того, функціонування осмотичної 

мембрани можна спостерігати вже у назві твору:  у традиційній для 

постмодернізму еклектичній манері поєднуються «лексикон» як територія 

особистих вподобань / пріоритетів  автора та «інтимний» (знову ж таки 

близький, особистий). Фактично ці поняття й «фільтруватимуть» у тексті 

роману досить широку географію мандрів Юрія Андруховича, вихоплюючи 

з неї найбільш важливі та близькі авторові позиції, окреслені ним як 

«інтимні міста».     
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Змінюється водночас і розуміння міста. В постмодерному тексті, тим 

більше у тексті Юрія Андруховича, який формує власну стратегію творчості 

навколо опозиції геополітики та «геопоетики», місто втрачає своє винятково 

географічне значення та асоціюється із «жіночим-як-Іншим» (Е.Левінас), а 

конкретніше – із матір’ю. Прагнення до неї неусвідомлене з точки зору 

змістовного уявлення, тобто від початку невідомо, чого саме прагне суб’єкт, 

але цей пошук структурований постійним, нездоланним прагненням безпеки 

та свободи, що їх можна отримати тільки в середовищі материнсько-

жіночому. Відтак еротично-чуттєвий потяг до міста, окреслений у назві 

роману «Лексикон інтимних міст», проявляється як «інтенсивно-

інцестуальна» (Ю.Андрухович) осмоза. Ландшафт авторських шукань дому 

перетворюється на новий варіант актуалізації підсвідомості, котрий 

забезпечує інтенсивне пересування територіями творення осмотичного 

тексту, і це «рух до свого початку та перетерпіння себе в ньому… 

налаштованість до власного вибору себе як вільної істоти у події зустрічі з 

Іншим» [306; 124]. Таким чином, інцестуальний зв'язок із містом 

прочитується як історія писання про місто, як історія тексту, літератури та 

культури взагалі (якщо зауважити, що для Андруховича саме міста є 

територією культури – і її творення, і відповідно, згасання).     

Власне, перетворення культури на текст – найбільш суттєва подія у 

ситуації постмодерну, про яку говорить Ж.-Ф. Ліотар. Текст і письмо 

заміщують весь комплекс засобів для пізнання культури, у тому числі й 

культури тілесного. Ситуація смерті автора, письменника, героя виникає з 

тези про те, що письмо (і написане, і сам акт писання) є сферою 

невизначеності, неоднорідності, дифузності, в якій втрачаються риси 

суб’єктивності, зникає будь-яка самототожність і найперше – тілесна 

тотожність того, хто пише, адже письмо – це «destruction of every voice, every 

origin» («руйнування будь-якого голосу, будь-якої першопричини» –

переклад Н.О.) [330; 208], і навіть більше: текстологічна реальність, 

поєднуючись із реальністю комунікативною, діалогічною, центрується 
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навколо феномена Іншого, через якого власне і може відбутися об’єднання 

розрізненого, розпорошеного постмодерного «Я».  

Проте повне заперечення досвіду Іншого, розкрите, зокрема, й у назві 

останнього роману Андруховича, демонструє остаточне й безроздільне 

повернення автора у простір тексту – в інтимний простір авторського 

особистого лексикону. Одразу в епіграфі до роману український письменник 

окреслює стратегію свого писання: «Автор настільки заплутався у переходах 

між реальним та вигаданим, що про всяк випадок оголошує витвором 

власної уяви всіх дійових осіб, а також усі історії, ситуації та, зрештою, й 

міста цієї книжки» [11; 4]. У поданій лексії  йдеться насамперед про 

осмотичність як взаємопроникнення різних романних структур, де 

співіснують і співпрацюють книжкові моделі і те, що насправді було в житті 

автора. Невипадковою є в такому разі і обрана письменником форма оповіді: 

роман-пазл як корелят плотської любові, фізичної близькості, з одного боку, 

стає жанром, здатним розкрити ірраціонально-інстинктивні спрямування 

героя, а з іншого – можливістю створити нову довершену містифікацію в 

межах постмодерністської (любовної) гри із текстами, жанрами, смислами, і, 

зрештою, можливістю залучити читача до цієї гри, адже, як зазначає сам 

Андрухович в одному із численних інтерв’ю, «письменник… завжди має 

право називати речі по-іншому. Це таке запрошення для читача – викрий  

мене, дешифруй. Піймай мене за руку і звинувать. Це ж і є контакт, ми ж усі 

його прагнемо» [244]. Автор пропонує читачеві кілька модусів такого 

дешифрування, один із яких зафіксований уже в назві роману: «Лексикон 

інтимних міст», спочатку навіть – «інтимних місць» (якщо, звісно, цей 

варіант, нібито відкинутий автором із суто фонетичних причин, не є 

черговою містифікацією). Варто зауважити, що традиційно інтимність 

розглядається як виняткова здатність людини вступати у близькість із 

оточенням і з собі подібними і вважається однією з головних якостей нашої 

первинної природи. Проте у площині постмодерністських шукань інтимність 

перетворюється з природного надбання на функціонально-конструктивне 
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досягнення людини, яке «мусить бути штучно нею підкреслене, володіти 

ознаками театральності, являти собою перфоманс з естетичним зарядом 

<…> і тоді буде закономірним угледіти у сценічному втіленні 

привілейований локус інтимності» [240; 91].  

Тоді інтимність із містом, окреслена в назві тексту Андруховичем, може 

бути потрактована як певна стратегія самотрансформації у контексті 

еротичних стосунків. Причому інтимність тут – не лише любовні 

переживання на тлі зміни географічних ландшафтів, а радше розгортання 

роману про любов до міста (до землі), адже, як зазначає І. Смирнов, «для 

homo sapiens від самого початку задано відчуження від середовища 

існування, і тому доводиться його освоювати, апропріювати у постійному 

експансійному зусиллі, що, зрештою, обіймає всю земну кулю» [240; 94]. 

Звісно, про експансію всієї землі не йдеться та й не може йтися: розширення 

простору еротичного осмосу в тексті надто суворо контролюється 

мембраною, та навіть попри це кількість міст, що їх перелік подано в тексті, 

вражає, як і виняткова інфінітність можливих потрактувань прочитаного та 

осмотичність авторського дискурсу: «Композиційно нова книжка 

Андруховича нагадує атлас світу. Тут разом зшито аркуші з різноманітними 

картами, які не схожі одна на одну. Лиш іноді фрагмент однієї трапляється 

на іншій. В той самий час у карт спільна легенда. Та й позначають вони 

умовно Землю – це пакт між атласом і його читачем» [238]. І то не дивно, 

адже для постмодерніста «територія більше не передує карті й не переживає 

її. Віднині карта передує території – прецесія симулякрів – саме вона 

породжує територію» [49; 105],  причому описані в тексті реальні міста 

виявляються надзвичайно фантастичними, а постійно присутні у цих описах 

перехресні посилання об’єднують їх в один спільний ландшафт, на фоні 

якого оповідач-автор грається з читачем, розгортає чи обіцяє нові історії та 

нові дискурси різноманітні, як кольорові зображення країн на політичній 

мапі світу, в якій Юрій Андрухович, за його ж словами, там кохається: «Так, 

мапи – моє все» [11; 10]. А з іншого боку: «Попри всю мою любов до них, я 
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так і не навчився функціональному ставленню – вони для мене були й 

залишаються швидше такою собі фантазійною сумішшю, гібридом 

літератури й малярства, назви і візії, й аж ніяк не засобом для знайдення 

правильного шляху» [11; 10]. У характерній для себе манері Андрухович 

вдається до самоцитування, що так само можна розглядати як певний осмос, 

як взаємопроникнення різних текстів, але тут – одного автора, як взаємодія 

різних топосів, і це цілком відповідає стратегії «Лексикону інтимних міст», в 

якому «біографію доводиться розбити вдрузки, а географію хоча б місцями 

суттєво спотворити. Я написав «місцями»? Це правильно. Ця книжка про 

міста, які стали чимось більшим – вони стали Місцями, причому 

особистими, мов ерогенні зони, й інтимними. Місцями, ознакованими на 

мапах як міста» [11; 9]. 

Таким чином, місто стає тілом, а відтак подорож від міста до міста 

перетворюється на пошук пристрасно бажаної материнської любові, 

інцестуальної за своєю суттю. Але паралельно й жіноче тіло стає тлом, що 

відтіняє справжність міста, його істинне обличчя: «Їм було років по 

двадцять, і вони були підтягнуто-зібрані, мов ангели відплати. А йому хрін 

знає скільки років, такому старому і брудному. І він був плямою на тлі і на 

тілі їхнього світу. Як вони цю пляму усунули, не знаю, бо не озирався. А 

якщо й озирався, то хіба в сорокові роки з їхніми спаленими хуторами та 

депортаціями» [11; 400]. Відтак місто як територія постійного осмосу 

духовного та тілесного, справжнього та вигаданого, відкритого й таємного 

стає центром не лише інцестуального спрямування героя, але й його 

персонального світу, точніше персональної карти такого світу-симулякру. 

Цілком закономірним є те, що, як уже зазначалося раніше, саме Венеція, 

усвідомлена в культурному контексті як колиска європейської цивілізації, 

розглядається автором «Лексикону» в якості ідеального простору для 

подібних шукань. Так, любов до міста як території культури, до місця, що 

від початку було ідеальним об’єктом інтимності, трансформується в тексті 

«Лексикону» і прочитується як інцестуальна любов до матері. Більше того, 
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мандри оповідача-героя стають відображенням його прагнення повернутися 

до материнського лона, в те вогке, темне, тепле середовище, звідки людина 

вийшла на світ. Адже психічна та фізична близькість із матір’ю – це відчуття 

комфорту та безпеки, пошук якого перетворюється на єдино можливу мету 

такої подорожі. Е. Фромм говорить про інцестуальність як про небажання 

розривати природні зв’язки, спротив відторгненню від природи, від 

материнської крові та землі. Бажання інцесту, на його думку, «черпає свою 

силу не з сексуального потягу до матері, а з глибинного прагнення 

залишитися всередині або повернутися у всеосяжне лоно» [284; 35]. Про це 

ж говорить и О. Ранк, переконуючи, що з-поміж усіх можливих 

психологічних травм «найбільш травматичним переживанням є народження 

– відрив від організму матері та занурення в несприятливе зовнішнє 

середовище» [224; 72], адже плід у материнській утробі існує в максимально 

комфортних умовах, близьких до тотального блаженства.  

Таким середовищем, поза всяким сумнівом, є вода. Ж.Дерріда, 

деконструюючи у «Письмі та забороні інцесту» (1967) поняття класичної 

філософії Ж.-Ж. Руссо, зазначає, що саме вода стає першоосновою, оскільки 

вона сильніше за будь-яку іншу стихію «пов’язана і з першою потребою, і з 

першою пристрастю. З першою потребою, бо людям важче обійтися без 

води, ніж без вогню. З першою пристрастю – тобто з любов’ю, «перше 

полум’я» якої народилося із «кришталево чистої води джерел»» [104; 444]. 

Тому не дивно, що ідеальною територією для Андруховича виступає 

Венеція, місто на воді, місце, географічно, історично, культурно пов’язане з 

водною стихією. Уявна карта, що її окреслює Ю.Андрухович в розділі, 

присвяченому Венеції, так само відбиває не лише блукання містом як 

територією, але й переживання міста як постійної присутності води у 

всьому, навіть у повітрі:  «Венеція туманна. Її туманність у рази насиченіша 

від лондонської чи будь-якої іншої. Зрозуміло чому: на все значно менше 

місця, якихось лише вісім бродських миль у діаметрі» [11; 75]. Різні топоси 

незбагненним чином перехрещуються на цій карті, проникають один в 
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одного, взаємодіють на всіх рівнях – реальних і уявних, далеких і близьких, 

перетікають один в одного, ніби вода, і закликають відчуттям втраченої 

цілісності, яку людина здатна переживати лише у материнській утробі: 

«Проте значно відчутніше обидва міста (Львів і Венеція – Н.О.) поєднано 

водою. Це єдність не двійників – антиподів. Тобто Львів є Анти-Венецією, 

він розташований на протилежному до неї полюсі. У Венеції вода з'їдає 

місто, у Львові навпаки. І якщо Венецію знищить потоп, то саме він єдине 

стихійне лихо, яке Львову нітрохи не загрожує» [11; 76]. Таким чином 

український письменник реалізує свою первинну інтенцію, означену ще у 

«Передмові типу інструкції»: спробу пережити авторське «гео-» та «біо-» 

(Ю. Андрухович)  як єдину та нерозривну цілісність, змішану таким чином, 

аби «не було видно, де проходить межа, де закінчується одне й починається 

друге» [11; 9]. Найперше таке поєднання – це, поза всяким сумнівом, 

співприсутність у тексті того, що можна було б визначити як картографічно-

інтимну осмозу, коли зображення на звичайній мапі складається для 

оповідача, а відтак і для читача у сповнене інцестуальної чуттєвості 

містерійне дійство: «Якщо я співатиму зараз оду, то мапі Фалька. Вона була 

моїм усім. Я просиджував над нею годинами, вдивляючись у назви та 

лягаючи з ними спати. Дорсодуро, казав я серед ночі. Калле Каваллі, 

Каннареджо, Фондаментадеї Мендіканті. Крім того, з її поміччю я щоразу 

точно розраховував хвилини і відстані. Скільки разів я проплив Каналом 

униз від Тронкетто до Понтедель Академія, не оминаючи жодної зупинки 

водяного трамвая вапоретто! Це на ній, на її розбитій квадратами і густо 

заповненій знаками поверхні я побачив, що Канал Ґранде є обернутим S, а 

Венеція має форму риби, точніше, двох, з яких менша – Джудекка разом із 

прихвоснем Сан Джорджо Маджоре – пливе під черевом у більшої» [10; 78]. 

Карта, як стверджує Ж. Бодріяр, передує території, яку окреслює, і так само 

в Андруховича вона існує до знання про місто, а значить, до самого міста: 

під час написання «Перверзії», де Венеція розгортається разом із оповіддю, 

автор не знав Венецію настільки, наскільки мусив бачити її герой Стах 
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Перфецький, тож Венеція в «Перверзії» перетворюється на симулякр, на 

копію, що постала з карти. З такої ж карти, чи радше подібної постає й 

Відень для героя, який «наївно вважав, ніби Відень – це наше все: пам'ять і 

надія, альфа й омега, культурний пароль і таємна столиця. І в ньому, 

безумовно, живуть люди, здатні найкраще зрозуміти всі ці проєвропейські 

борсання самотньої риби, викинутої на невдячні береги вічної Недо-України. 

І вони, ці красиві й мудрі віденські люди, безумовно, цю рибу в її борсаннях 

підтримають, розправлять її зсудомлені плавники і випустять її на вічну 

забаву в солодких водах Дунаю» [11; 8].  

Вода, в якій так прагне опинитись оповідач-герой, розглядається як 

ідеальний елемент для змішування світів, культур, часів і місць, тобто як 

ідеальне середовище для осмосу. Так, у Вроцлаві Одра «є формотворчим 

чинником – її жіночний вигин зі сходу на захід забезпечує центрові міста 

досконалу німецько-міщанську структуру з Ринком у середині та мережею 

ремісничих вулиць навколо» [11; 90-91], і саме за рахунок цього місто стає 

ідеальним ландшафтом для еротичного осмосу: «Так-от: як першим, так і 

другим (а часом одним і тим самим) знайомим я раджу побачити Вроцлав. 

Бо це місце, де відбувається дифузія: східнішання Заходу, західнішання 

Сходу. Вроцлав – ідеальне місце для змішування світів» [11; 90]. Тут він діє 

на рівні змішування міст, ототожнених із взаємозв’язаними та 

взаємозамінними річковими водами: так, на думку Андруховича (або радше 

його оповідача-героя, заглибленого в мандри тілом коханої центрально-

східної Європи), львів’яни, що змушені були переселитися до Вроцлава, 

перш за все «скористались історичною нагодою і втекли від мертвої річки до 

живої. З усіма її мостами, островами, ліхтарями й ресторанами на воді <…> 

Тобто насправді вони здобули Європу – ту, яку прийнято вважати 

серцевинною і справжньою. Ту, що є передусім сплеском води» [11; 92]. 

Більш щільний варіант такого перетину різних світів – Родос – описується як 

абсолютно осмотичний топос, відкритий будь-яким шуканням, в тому числі 

й еротичним: «Розташування Родоса – це не лише суцільне «між Сходом і 
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Заходом», тут ще й Південь замішаний. З усього цього виникла цілком 

приголомшлива культурна суміш античності, візантійства, романо-ґотичного 

хрестоносного окциденту і турецького та арабського орієнтів. Думаю, що й 

це ще не все. Та ні, я впевнений, що це далеко не все. У цьому 

чотирикутнику сторін світу почуваєшся його центром, ніби якийсь Великий 

Маґістр – середина віків, середина земель, середина морів, середземність 

вод» [11; 383]. Так водний простір, стаючи стихією культурного та 

національного осмосу, перетворюється на простір осмосу любовного, 

причому місто стає беззаперечною територією непристойної оповіді. Воно є 

утіленням, відображенням, синонімом жінки: «Господи, яке місто! Як 

хотілося б його прожити з усіх сил, а відтак захлинутися від незмоги 

охопити й описати! Два континенти, між якими розчепірилися дві колишні 

імперії та щонайменше 16 мільйонів мешканців – не кожному з міст аж так 

багато подаровано» [11; 391].  

Зрозуміло, що поширена ностальгія за пренатальним станом (М. Кляйн) 

сприяє проявам потреби в ідеалізації всього, із ним пов’язаного, і таким 

чином в «Лексиконі» ідеалізується водний простір: «Розбомблені мости 

Нового Саду і є суттю чи центром спогаду. Серед ясного й теплого осіннього 

дня потрапляєш до міста, в якому тобі відразу все подобається. Так що 

навіть потаємно хочеш залишитися тут найдовше – хоча б заради Дунаю та 

його мостів. Але мостів немає, все ще немає, виявляється» [11; 325]. З 

одного боку, подібним простором стає Європа, і то не дивно, адже саме вона 

завжди була в центрі уваги Андруховича, а отже – й центром його еротичних 

шукань. Її еротично приваблива вогкість так вабить і оповідача-героя 

«Лексикону інтимних міст/місць» як ідеальна територія, де може 

розгортатися любовний дискурс: «Уявіть собі кінець липня і дуже багато 

краси: дерева, пагорби, пронизані світлом галявини, якісь там ще млини, 

фонтани, а головне – річки зеленавого кольору, і ви стоїте на мостах і бачите 

все до дна, як там понад самим дном ходять повільні рибини. Я вже десь 

кілька разів писав про це, зокрема про цю сповнену повільної тілесної 
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радості ходу річкових рибин. Як і про водорості, що плавно нагиналися 

вперед у згоді з течією. «Повільні й велетенські риби, краса риб у каналах, у 

самому серці старого міста – це й була Європа», – ось як я про це вже одного 

разу писав. Європа – це країна, в якій рибам живеться добре» [11; 326]. 

Ототожнення себе із рибою у воді – середовищі, близькому до 

материнського лона, та ще й у ситуації сну як території підсвідомого 

найбільш яскраво розгортає інцестуальний сенс роману «Лексикон інтимних 

міст» в останніх його рядках: «Я справді стою на самому краєчку якогось 

пірса. Морська вода внизу піді мною саме того кольору, що називають 

«морською хвилею». Я відчуваю, що вона страшенно глибока. У ній немає 

нічого – вона сповнена самої себе, вона є товщею. Втім, її поверхня 

гладесенька і майже нерухома. Раптом вона, вода, збурюється, починає 

вирувати, рости і здійматися. Ще мить – і я опиняюся в ній. Вода накриває 

мене з головою і забирає в себе – вглиб і далі вглиб. Мене розпирає від її 

підводних течій і захвату. Це значно краще, ніж літати. Це значно краще, ніж 

будь-що інше. Я не зможу знайти слів для тієї радості. І найголовніше: я 

починаю дихати» [11; 478].  

Вода може бути різною, що зрештою свідчить і про варіабельність 

культурно-артикульованих практик любові, у тому числі й варіантів любові 

до міста, із містом, що таким чи іншим чином виринають у тексті : «Я 

відразу встиг полюбити мій новий завіконний світ – і столітні дерева, і 

канал, що сполучає Гертазеє з Кеніґзеє – особливо його насичено-чорні води, 

здатні навіювати якісь майже міфологічні асоціації» [11; 47]. Так, Е. Фромм і 

О.Ранк говорять про бажання повернутися до материнського лона як про 

інстинкт на межі ‘Éρως-у й θάνατος-у: у найсерйозніші патологічні формі 

небажання покидати материнську орбіту втілюється в прагненні 

повернутися до материнського лона, причому йдеться про нездоланний 

страх перед життям на фоні захоплення смертю. І текст «Лексикону» 

підтверджує це останньою лексією з розділу «Нью-Йорк»: «Володю. Я знаю, 

ти є. Той, кого спалено – не ти. А ти стрибнув у воду. Ти все-таки вирвався» 
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[11; 211]. Вода забирає життя, але вона й гарантує його оновлення, 

повернення, розгортання нового витка особистої історії. Смерть у воді стає 

запорукою безсмертя, і власного, особистого, інтимного («Цистерна Базиліка 

зітхнула – і витягла з мене всю отруєну спиртами воду минулих ночей. Коли 

ми вийшли назовні, я народився ще раз» [11; 392]), і ширшого, 

геополітичного (чи навіть геопоетичного) безсмертя й вічного повернення 

вічних міст («Цистерна Базиліка – це підземне водосховище, велетенський, 

обшитий старезною цегляною кладкою і пронизаний ще старішими 

колонами резервуар для питної води. Її будували перші імператори протягом 

аж двохсот років. Це була стратегічна будова на всі майбутні часи. Бо якщо 

всередині міста є вода, то воно вічне. І ви – хоч на брамі щита прибивайте – 

нічого нам не вдієте» [11; 392]).  

Звичайно, не всяка вода за версією «Лексикона» та його автора є 

ідеальним осмотичним середовищем. Радше анти-середовищем є мертва 

застояна вода в каналі біля Чорнобильської атомної станції (розділ «Ікс»), і 

так само мертве те, що вона уособлює: «Це досить їдкий жарт, якщо хто не 

зрозумів: соми з козацькими вусами в радіоактивному каналі, запорпані в 

намул і неповороткі, холодна кров України, її ожирілі риб’ячі серця» [11; 

184]. У цьому «випадку з нашими сомами» [там само] спрацьовує типовий 

постмодерністський сумнів, у тому числі й щодо правильності раніше 

задекларованих Андруховичем постулатів про те, що «Європа – це країна, де 

рибам живеться добре» [там само], та з іншого боку – це лише один із 

варіантів розгортання інцестуальної осмози у «Лексиконі інтимних міст», і 

його присутність парадоксально інтенсифікує осмотичну динаміку тексту.   

Але не тільки вода є втіленням жіночого й материнського, до якого так 

прагне повернутися оповідач-герой. Таким же чином сприймається у романі 

вологе повітря, що слугує ланкою, здатною передати нерозривний зв’язок 

між людиною і природою-матір’ю, а також землею-матір’ю (кожним 

окремим містом, інтимно значущим і для автора, і для оповідача) та власне 

матір’ю, в любові до якої людина вкорінена від народження: «Напівтемрява, 
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холод, вогкість» [11; 81], що так відверто корелює із навколоплідною 

рідиною, з якої ненароджена дитина отримує кисень і потрібні для розвитку 

речовини. Таким же вологим, осмотично-чуттєвим стає в Юрія Андруховича 

голос як вербальне втілення всіх сказаних про кохання слів: «Зате серби 

кохаються. Бо в них принаймні сто вісімдесят сім таких слів. І кожне з них 

волого виспівували дівчата в тому пташиному саду. <…> Уже на сходах я 

почув той пташиний грай, що ним повнилася будівля. З тієї хвилини 

відчуття саду, непролазного й вогкого, всього в ліанах і піхвах, уже не 

полишало мене» [11; 35]. Голос міста, як і голос самого «Лексикону» може 

бути вогким, як повітря, насиченим чуттєвістю, ніби вологою, і тоді 

приговорювання слів, тривіально-знайомих або ж таємничо-містичних стає 

корелятом плотської любові, а розуміння такої мови рівноцінне любовному 

екстазу: «З іншого боку – дзвінки проституток, цей ритуальний пролог до 

єдино справного сервісу. Зрештою, про його справність я не можу судити 

остаточно. Але їхні телефонні голоси дійсно теплі й вологі, якісь аж 

вагінальні, а їхня англійська зворушує своєю східнослов'янською 

наспівністю, щось наче «вуд ю лайк ту хеф сам ґуд тайм зис найт?». Кожні 

чверть години новий дзвінок іншим голосом, але з тим самим текстом, щось 

наче «вуд ю лайк ту міт сам бютіфул леді, мейбі ту ор трі?». Невже вони 

справді вміють розмовляти вагінами? Адже ротом просто неможливо цього 

вимовити – «бютіфул леді» [11; 227]. 

Водночас чуттєвість – це насамперед жіноче тіло. В тексті Андруховича 

воно вгадується в ландшафті так само, як вгадується прагнення повернення 

до материнського лона в обожненні води: «Мені покращало. У мене 

зненацька з'явилися додаткові дві години життя. Я споглядав австрійські 

коров'ячі пагорби за вікном і вкотре думав про взаємозалежність людини та 

ландшафту. (Гаразд, насправді я думав про Суккуб та про всі її ландшафти)» 

[11; 251]. Тому сплюндрування, руйнування цієї території може бути 

прирівняним до ґвалтування жінки, до фізичного й сексуального насильства 

над тілом як корелята насильства над землею-матір’ю. Спостерігаємо це й у 
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випадку з Прип’яттю («Тому Ікс – місто не тільки покинуте, але й 

пограбоване, місто на виніс, місто вразнос. І звідси його особлива 

притягальність. Уже не місто, а тіло, колективно ґвалтоване щоразу новими 

ватагами рятівників-коханців» [11; 186]), і в описах Києва («І всюди були 

сліди – людей, подій, історії. А тепер місто нічим не пахне. У ньому не 

залишилося замкнених кіл, де можна сховатися від самої себе. Місто 

замацали, захапали, зачовгали подихами, згуками, кроками. Сьогоднішній 

Київ – це знову місто, здане якимись невідомими нашими якимось 

невідомим загарбникам» [11; 226]), в якому символіка понівеченого 

жіночого тіла стає особливо відчутною. Таке абсолютне ототожнення міста 

із тілом характерне не лише для «Лексикону»: дискурс закоханості в місто 

продовжує розгортатися у більш пізніх текстах, зокрема у фрагменті 

останньої збірки Андруховича «Тут похований Фантомас» [див.: 18], де в есе 

«Погані запахи» цілком очевидно прочитується мотив насильства над тілом-

містом у картинах «стирильного та стирилізованого» Мінська.   

Якщо місто в «Лексиконі» – тожсамість тексту, як і корелят 

материнського тіла, можна стверджувати, що саме вода в ньому як ідеальне 

осмотичне середовище викликає бажання розпочати особистий дискурс: «У 

Львові Полтва. У Полтаві Лтава, у Празі Влтава. Це так, наче одна й та сама 

річка. От із неї я й почну» [11; 361]. Писання у місті / про місто 

ототожнюється із фізичною близькістю, і ці два процеси можуть в 

Андруховича поєднуватися так тісно, що немає жодної можливості їх 

розділити: «Тут я обмежуся лише заувагою, що Львів на той час був містом, 

яке я знав. У своїх писаннях про нього я йшов усе далі – в тому сенсі, в 

якому дедалі досвідченіший коханець іде все далі в любощах зі своєю 

дівчиною, все тонше розуміючись на всіх її стогонах і схлипах та їхніх 

відтінках» [11; 76]. І хоча любовний досвід – це досвід, що лежить поза 

межею пізнання, прописана любов пізнається й усвідомлюється, оскільки 

«відомо ж: якщо ви хочете щось розповідати, то повинні знати про це 

«щось» набагато більше, ніж зможете розповісти» [11; 77]. Втім, коли 
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згадати, що процитована лексія насправді з’являється у контексті Венеції, де 

автор на той час провів, за його ж словами, неповну добу, таке всезнання 

перетворюється на чергову симуляцію з числа тих, до яких час від часу 

вдається Андрухович, розгортаючи свій роман про роман із містом (див. 

розділ «Венеція»: «На Венеції знаються всі – навіть і ті, хто ніколи в ній не 

бував <…> Можна припускати, що таким чином на світі щороку додається 

18 250 000 людей, які знають Венецію» [11; 77] – курсив Ю.А.). Тобто, чим 

більше людей володіють якимось абстрактним знанням, тим вичерпнішим, 

мілкішим воно є в реальності. Це можна порівняти із музичною аналогією, 

проведеною автором у розділі «Денвер»: «Любов до джазу є однією з 

найпоширеніших симуляцій цього світу. Насправді на ньому є лише 

двоє-троє людей, здатних любити джаз. Але є мільйони таких, котрі 

стверджують, наче вони його справді люблять. І серед цих мільйонів сотні 

тисяч таких, які вже навіть самі повірили в те, що вони справді люблять 

джаз. Просто його прийнято любити – от і все» [11; 123]. Цілком імовірно, 

тут ідеться про симуляцію любові так само, як у Венеції – про симуляцію 

знання. Висновок, що його робить письменник, єдиний і однозначний: чим 

більше людей відчувають / переживають, прописують / проговорюють  

любов, тим менше людей володіють нею насправді. Так, творення 

любовного тексту перетворюється на винятковий, інтимний акт, який варто 

переживати наодинці із собою, і, за Андруховичем, це поза всяким сумнівом 

текст про місто, текст-місто, замкнений у собі, але безкінечно відкритий для 

інтерпретацій: «Таким чином, роман не матиме ні кінця, ні початку, його 

можна буде читати з будь-якої сторінки, найважливіше – звершити цикл і 

знову дійти до неї, після чого виявиться, що на тому місці вже якась інша 

історія, бо поки читач пересувався по колу, деякі оповідачі пішли геть разом 

із власними історіями, на їхньому ж місці з'явилися нові. Такий роман може 

помістити в собі все – як може помістити його Львів. Назва роману – 

«Ротації» [11; 264]. Такий текст може бути версією міфологічної ідеї 

повернення того ж самого (як у випадку зі Львовом, містом-романом), може 



176 
 

бути територією для симуляції (як Єрусалим, містом, у якому автор ніколи 

не бував, але буває завжди водночас), а може стати перспективою життя, за 

умови, що автор відмовиться від писання на користь проживання тексту: 

(див. розділ «Кишинів»: «Я вирішив, що мені приснився мій майбутній 

роман. Залишалося тільки написати його. Чи хоч би прожити» [11; 234]).  

Таким чином, постмодерністська еротична осмоза в «Лексиконі інтимних 

міст твориться на метатекстуальному рівні, в тому числі враховуючи 

актуальний у постмодерну добу психоаналітичний досвід, зокрема й у 

деконструктивістському його прочитанні. Відтак, закономірно, що 

геополітичні / геопоетичні моделі роману від самого початку розгортаються 

в аспекті інцестуальності, адже в ситуації тотального постмодерністського 

сумніву та кризової свідомості людина прагне віднайти своє безпечне та 

комфортне місце. Це бажання реалізується в інцестуальному потязі до 

матері, а в тексті Юрія Андруховича проектується на географію подорожей 

героя, яка розкриває феномен роману про роман із містом як територію 

інцестуальної осмози. 

 

4.2.2. Тургор еротичного осмосу та абеткового впорядкування. У 

природничих науках тургором називають напружений стан оболонки живої 

клітини, який розвивається, коли до клітини в результаті осмосу входить 

вода, притискаючи цитоплазму до клітинної стінки та спричиняючи таким 

чином певну неспроможність до подальшого проникнення води в клітину, а 

отже й її життєдіяльності [див.: 311]. Тургор зумовлюється внутрішнім 

осмотичним тиском клітини, що, власне, викликає напруження клітинної 

мембрани, зовнішнім осмотичним тиском, а також пружністю мембрани, її 

здатністю протистояти зовнішнім впливам. У контексті міждисциплінарного 

полілогу, характерного для сучасної культури, явище тургору, так само як і 

осмотичність, цілком логічно переноситься у семіосферу постмодерного 

дискурсу.  
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Тургор як внутрішньоклітинний тиск не пов’язаний із центром клітини; 

це явище відбувається на межі із клітинною мембраною. Так само й 

культурний простір постмодерну ацентрований, причому не просто 

позбавлений центру, а радше такий, що центру не може мати апріорі. Відтак 

постмодерну культуру структурує ідея осмотичності як тотального й 

хаотичного взаємопроникнення елементів різних текстів, а ширше – різних 

культур і різних галузей знань, що просочуються одне в одне, розчиняються 

одне в одному та взаємодіють на різних рівнях культури. Таким чином, 

фундаментальною характеристикою постмодерну стає плюральність, 

варіативність, перемішування у конкретних культурних контекстах 

національних й ідеологічних традицій, аксіологічних систем, текстів і знаків. 

У результаті такого осмотичного мікшування культура перетворюється на 

принципово несистемну, невпорядковану мозаїку фрагментів, що 

закономірно відбивається і на постмодерному тексті, хаотичному, 

фрагментарному, позбавленому будь-якої впорядкованості, а відтак  

відкритому безмежні кількості довільних інтерпретацій. Там внутрішнє 

напруження, тотожне процесу клітинного тургору, спричиняється, знову ж 

таки, інтенсивною дифузією міжкультурних елементів і разом з тим – 

принциповістю їхнього відбору, в результаті якого гетерогенні елементи в 

рамках одного тексту змогли б співіснувати максимально органічно. 

Найбільш чітко це можна простежити в тексті, структурованому не у формі 

традиційного наративу, в якому людське життя виглядало б однобоким і 

пласким [див.: 312], а з допомогою жанру роману-словника, що зміг би 

продемонструвати свою власну мову, концептуальну модель, яка є 

підґрунтям авторського світогляду, а відтак вміщував би все різноманіття 

особистого й інтертекстуального  авторського досвіду. Тому текст 

«Лексикон інтимних міст» (2011) можна вважати ідеальною осмотичною 

територією.    

Тут варто згадати і про те, що стратегія створення текстів словниково-

енциклопедичного типу не є новою для Ю.Андруховича. Він один із творців 
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«Малої української енциклопедії актуальної літератури» (1998), 

впорядкованої за алфавітом накшталт тексту-лексикону. Та, власне, й 

розуміння письменником постмодернізму цілком вписується в модель того, 

що називають словниковим мисленням: в есеї «Час і Місце, або Моя остання 

територія» (1999) Андрухович характеризує постмодернізм, перераховуючи 

його численні властивості за алфавітом [див.: 7; 119-120], хоча й декларує 

потому, що «крім того, він ніякий» [там само]. Проте найбільше автора 

приваблює саме ця відсутність форми й умовність змісту, «відсутність будь-

яких осей, людський хаотизм буття, суцільні «вузли сполучень» 

вертикального з горизонтальним і навпаки» [7; 125]. Відтак, постмодернізм – 

це «така обставина часу і місця, від якої нікуди нам не подітися, територія 

"поміж" і "всередині", нікому-не-належний міжцивілізаційний, але й 

понадцивілізаційний простір» [7; 127], це «дуже вразлива територія» [там 

само],  причому всі її фрагменти перебуввають в постійному русі.  

Тут варто зауважити, що свідомість – це послідовна система знань і 

уявлень людини про себе та про світ, про те, чим було й чим є людське життя. 

А відтак свідомість мусить мати свій словник, свій лексикон, який характеризує 

людину як мовну особистість, представника певної культури [див.: 215; 50] і 

охоплює весь зміст життя, – не обов’язково у його часовій послідовності,але 

завжди як нерозривну єдність минулого, сучасного й майбутнього. У концепції 

М.Епштейна подібному баченню нелінійного фрагментарного тексту, що може 

бути прирівняним до словникової або енциклопедичної статті, відповідає 

поняття тезауруса. На думку дослідника, людська свідомість являє собою 

зв’язну систему знань і уявлень людини про себе і про світ, про сутність 

людського життя, а відтак тезаурус і є словником свідомості, охоплюючи весь 

зміст життя, але не в хронологічній послідовності, а як постійно присутній в 

людини досвід, який вона накопичила, запам’ятала, створила: «Цей тезаурус 

містить імена та образи людей, з якими я був знайомий, – співучасників мого 

життя; назви речей, що складали моє матеріальне оточення; ті країни та міста, 

де я бував; тих письменників, яких я читав; ті емоційні стани, які мені 
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доводилося проживати; ті поняття та ідеї, яким я надавав цінності и втіленню 

яких я віддавав своє життя або з якими, навпаки, ворогував… Ця сукупність 

імен і назв, образів і переживань, понять та ідей і утворюють тезаурусне 

наповнення життя» [312]. 

Тому цілком закономірним є той факт, що подібний словник-лексикон 

стає одним із способів впорядкування постмодерністського тексту. 

М.Епштейн стверджує, що одним з перших текстів такого плану в 

європейській культурі був роман Р.Барта «Фрагменти мовлення закоханого», 

автобіографічна книга, в якій, з одного боку, розкрито найінтимнішу сферу 

людського досвіду, але з іншого продемонстровано, що подібний досвід не 

можна переказати у вигляді історій, що різні грані цього досвіду (аскеза, 

божевілля, безвідповідальність, спогад, захоплення, здивування, катастрофа, 

очікування, ніжність тощо)  мають бути подані тільки у вигляді словникових 

статей. Отже, «Фрагменти», на думку дослідника, – це  не автобіографія, а 

саме «автотезаурус, який переростає в тезаурус любовного досвіду всієї 

європейської цивілізації, оскільки Барт конструює ту мову, якою можна 

одночасно описувати і страждання юного Вертера, і страждання досвідченого 

Ролана; якщо цей сумарний досвід розпадеться на окремі історії, набуваючи 

рис традиційної нарації,  зникне його семантична густота, культурна 

наповненість кожної фігури, що вбирає в себе множину мікроісторії, як із 

життя самого Барта, так і з сюжетів світової літератури» [там само].  

 Своєрідний приклад такого «тезаурусного», а ширше – словникового 

мислення можна спостерігати в останньому есе Ф.Бегбедера «Кінець світу: 

перші підсумки» (2011), побудованому як огляд паперових книжок, що мали 

суттєвий вплив на автора, і впорядкованому за критерієм значущості для 

упорядника – від найслабшої до найцікавішої книги. Власне, Ф.Бегбедер 

перелічує десять критеріїв, важливих для нього під час складання даного 

списку, від зовнішності письменника, того, «як він поводиться та у що 

вдягається» [34; 21] до «еротизму, чуттєвості прози (плюс один бал за ерекцію, 

плюс два бали за оргазм без допомоги рук)» [34; 22]. Ці критерії можна 
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охарактеризувати і як мембрану-фільтр роману, що дозволяє вмістити в нього 

потрібні авторові інтертексти, і як джерело постійного внутрішньо-текстового 

тургору, тобто те, що залишає роман із фрагментів цілісністю.  

Таким є й роман-лексикон Андруховича: абсолютно позбавлений будь-якої 

хронологічності викладу,  це радше «континуум подій, одночасно розгорнутих 

у площині свідомості, де зміст життя можна розглядати у вигляді всеосяжного 

«каталогу» людей, місць, книг, почуттів і думок» [312]. Але на відміну від 

тексту Ф.Бегбедера український письменник, хоча й переживає виняткову 

інтимність із містами, перерахованими в своєму романі (про це свідчить, 

зокрема, й назва «Лексикону»), не розміщує їх за принципом значущості / 

близькості для себе. Зате логічно припустити, що ця  інтимна близькість, яку 

автор-оповідач відчуває до описаних і відвіданих міст, стає основним критерієм 

їх проходження в тіло тексту, але водночас не може бути рамкою: справді, 

гарних і значущих міст, до яких можна відчути потяг, настільки багато, що 

кількість їх могла б розсунути межі тексту майже до безкінечності. За таких 

умов виникає необхідність іншої межі, яка структурувала б «Лексикон», 

обмежуючи його осмотичний простір. Логічнішим, а отже досить 

вмотивованим стає тут абетковий варіант мислення письменника, адже абетка 

як найпростіша і всім відома впорядкована система, як «цілісна й до кінця 

заповнена даність» (Ю. Андрухович) має змогу встановити певну 

послідовність, надати зовнішній і внутрішній лад цьому невпорядкованому 

хаосмотичному дискурсу. Тим більше, за твердженням Юрія Андруховича, «з 

усіх можливих систем координат абетка є для письменника найріднішою. 

Людина, що за природою бачить світ перш усього описаним словами, 

складеними за допомогою літер, знаходить в абетці свою найнадійнішу і чи не 

єдину опору. Єдино можливий порядок розташування знаків надає їм, знакам, 

ваги символів» [11; 7]. Подібної думки дотримується ще один український 

письменник-постмодерніст Тарас Прохасько, стверджуючи: «Я – людина 

вербальна. Я думаю словами, живу ними, потребую слів. Мова для мене є 

виявом реальності. Як казав Гайдеґґер, це дім буття» [223].  
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Таким чином, впорядкований за принципом абетки сучасний текст 

перетворюється на тожсамість життєпису, оскільки «усе, що є текстом нашого 

життя, починається з азбук і букварів, цих дитячих продовжень абетки. В 

ідеальному випадку – не тільки починається, а й закінчується» [11; 7]. Як 

видно, для автора в такому разі порядок подій не має особливо істотної різниці: 

будь-яка з них сприймається як розширення тезаурусу, що дозволяє пережити 

винятковість і доленосність, життєву значущість кожної події. Аналогічні 

принципи та засади лежать в основі написання словників, довідників, 

алфавітних показників іншого типу, які, взявши до рук, можна гортати в будь-

якій послідовності, починаючи читання з будь-якого моменту, підряд чи 

фрагментарно. Якщо зауважити, що саме фрагментарність є однією із найбільш 

характерних рис українського постмодерну, можна говорити й про те, що 

впорядкований за алфавітом текст (чи то словник, лексикон або тезаурус) стає 

знаковим жанром. Адже, попри те, що, на думку Тараса Прохаська, лексикон як 

«послідовний ряд образів» – досить невдала спроба «охопити Все» [див.: 222; 

139], така фрагментарність забезпечує цілісність постмодерністського твору як 

винятково осмотичного середовища: обмеженість (в цьому випадку – 

алфавітна) не закриває текст, тим самим зупиняючи процес текстового осмосу, 

а тільки стає рамкою, яка утримує фрагменти тексту разом, фільтрує та лімітує 

зміст інформації та її кількість в межах кожного окремого фрагменту, а також 

надає читачеві можливість вибору того, де, коли і для чого розпочати процес 

читання.  

Тексти, впорядковані за алфавітним принципом, є актуальними не лише в 

світовій гуманітаристиці, а й в українській літературі, як-то «Лексикон таємних 

знань» (2004) Т.Прохаська чи «Моя шевченківська енциклопедія» (2014) 

Л.Ушкалова. Проте оновлення поглядів на жанр словника-лексикона не є 

унікальним здобутком науки про літературу. Сучасна лінгвістика й 

лексикографія так само перебувають у пошуках нових підходів до аналізу 

написаного, а відтак все більшої популярності набуває погляд на словникову 

статтю радше як на літературний жанр, аніж на суто інформативний, 
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документальний текст. Російська дослідниця-лексикограф А. Латиніна, 

наприклад, підкреслює, що досвід людини, яка взяла до рук словник, мало чим 

відрізняється від досвіду сучасного читача художньої літератури, адже 

«почавши читати, він (читач – Н.О.) не може не відчути, що перед ним не 

звичайний довідник, а якийсь небувалий жанр, що певні статті вибудовуються 

за законами новели, а цитати, дібрані з робіт колег, вступають у діалог за 

законами драматургії, що розмова про серйозні речі ведеться із почуттям 

гумору й артистизмом, і взагалі від книги відгонить якоюсь надлишковістю, що 

змушує подумати про те, наскільки другорядним стало для автора 

просвітницьке  та систематизаторське завдання» [174; 152]. У процитованій 

статті йдеться про конкретний словник Сергія Чуприніна «Російська література 

сьогодні: Великий путівник» (2007), проте разом із тим підкреслюється, 

наскільки характерним є для сучасної наукової та культурної дійсності підхід, 

за якого «теоретична модель нашої словесності «постмодерно» маскується під 

словник, більшою мірою конструюючи реальність, аніж описуючи її» [174; 

153]. Властиво, тут іде мова про певну міждисциплінарність, цілком характерну 

для науки доби постмодерну: словник (довідник) розглядається як корелят 

художнього тексту, тоді як у площині літературній впорядкування здійснюється 

за законами мови (власне, й сам термін «лексикон» походить із лінгвістики та 

лексикографії). У порівнянні зі стратегією наративу, що має на меті описання 

життєвої історії, лексикон тяжіє до відображення екзистенційного наповнення 

життя, адже передбачає опис «внутрішньої форми презентації мови у мовній 

свідомості індивіда» [215; 52]. Таким чином, лексикон є формою «словника 

особистості» (С. Плотникова) письменника, що розкриває його картину світу, 

демонструє відмінний, лінгвоцентричний психологічний підхід до літературної 

творчості.  

Тоді роман із романом, розгорнутий чи навіть пережитий Андруховичем у 

формі словника-лексикона, можна розглядати як сучасний дискурс автора, 

закоханого в лінгвістику, причому закоханість ця від самого початку має дуже 

сильно виражене літературне спрямування, так й узагалі, на думку 
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М.Епштейна, художня література сьогодення, яка в цілому тяжіє до оповіді, 

починає активно набувати такої форми, оскільки «не лише професійна, але й 

суспільна свідомість поступово рухається від синтагматики до прагматики мови 

культури, про що свідчить масовий читацький успіх словників й енциклопедій» 

[312].  

Проте, творячи свій «Лексикон», український письменник не претендує на 

енциклопедичну універсальність своїх суджень чи виняткову інформативність 

розділів, притаманну словниковим статтям. Його роман існує як середовище та 

умова текстового осмосу, а відтак важливим завданням стає пошук способів 

впорядкувати всі явища осмотичної природи, у тому числі – механізми та 

принципи відбору того, що візьме участь у процесі осмосу, в окресленому 

випадки – відбору тих міст, які, ставши у порядку літер української абетки, 

сформують перелік «інтимних» для автора топосів. Як уже зазначалося раніше, 

в осмотичному середовищі, яким є постмодерний текст, саме любов / 

близькість стає певною мембраною, критерієм існування та здійснення 

текстового осмосу. І якщо мембрана – фільтр, який пропускає в осмотичне 

середовище гомогенні елементи, процес тургору (внутрішньої напруги) стає 

механізмом, що затримує гетерогенні елементи, не дозволяючи їм проникнути в 

тіло тексту. Іншими словами, він формує обмеження, рамку, перетворюючи 

текст на досить автономну, хоча певною мірою й відкриту осмотичну систему. 

Таке визначення є цілком вмотивованим і логічним: у природі зниження 

тургору живої клітини супроводжується процесами розпаду та відмирання, 

фактично відбувається втрата системою своєї цілісності.  

Найперше це стосується осмосу еротичного, адже, як відомо, любовна 

сфера найменше піддається якимось структуруванням внаслідок своєї 

виняткової хаотичності, сумбурності, алогічності. Р. Барт зазначає у 

«Фрагментах мовлення закоханого», що «протягом всього любовного життя 

фігури спливають у голові закоханого неочікувано, безсистемно, бо вони 

кожного разу залежать від випадковості (внутрішньої чи зовнішньої). У 

кожному з таких інцидентів закоханий черпає із запасу фігур, згідно із 
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потребами, наказами чи примхами своєї уяви» [28; 5]. Тому не дивно, що 

роман-лексикон як інтертекстуальний простір, не лише впорядкований 

абеткою, а ніби створений нею, стає для українського письменника ідеальним 

ландшафтом розгортання еротичного осмосу. Ідеальним не лише завдяки своїй 

універсальності та вичерпності, про яку говорить Андрухович у «Передмові 

типу інструкції» до «Лексикону інтимних міст», а й через можливість реалізації 

у словниковій формі того тотального «намагання систематизувати світ бодай у 

якомусь його сегменті» [11; 7], що стало таким характерним для авторів на 

сучасному етапі постмодерну. Тут варто згадати Чеслава Мілоша із його 

«Абеткою» (2001), передмову до якої (чи радше, за його власним визначенням, 

«спробу анотації») написав у 2010 році Ю. Андрухович. Польський письменник 

зазначає, що абетка (а отже, можемо зробити висновок, що й упорядкування 

тексту за абетковим принципом) є формою, «яка дозволяла б багато свободи, не 

гналася за красою, а тільки реєструвала факти» [194; 9]. Такий реєстр видається 

дещо мозаїчним, Мілош заважує цей момент слідом за американською 

перекладачкою «Абетки», яка «висунула тезу, що мої різноманітні писання 

прозою складають разом щось на зразок романної мозаїки про двадцяте 

століття» [194; 10]. Зрештою, Андрухович теж відзначає мозаїчність свого 

абеткового тексту («насправді це 40 років, прожитих мозаїчно» [11;11]), разом 

із  Чеславом Мілошем підкреслюючи «примхливість і розхристаність» такого 

варіанту текстової структури: «якщо цю книжку вже й уявляти романом, то 

радше романом-пазлом, моделлю для збірки. Тобто романом, що його можна 

читати по-різному, самому дозбируючи з його шматків бажану модель» [194; 

11]. Відтак характерна для постмодерну множинність чи радше безмежність 

інтерпретацій стає не просто цілком можливою навіть у межах «елементарно 

систематизованої бази знаків» [11; 7], якою українському письменнику 

бачиться алфавіт. Вона перетворюється на єдино правильне тлумачення 

акумульованих у лексиконі знань. Сам автор пропонує кілька варіантів порядку 

читання тексту поза основним – читанням за українською абеткою. Це, 

найперше, латиниця, за умови використання якої назви розділів на позначення 
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відповідних міст розміщуються геть у іншій послідовності, зважаючи як на 

відмінність правопису певних назв в українській і європейських мовах, так і на 

іншу послідовність букв у традиційній латинській абетці. Подаючи такий 

варіант про читання «Лексикону», Андрухович, цілком вірогідно, вдається до 

прихованого інтертексту з досвіду деконструкції, для якої варіанти одного 

слова (чи тексту) в різних мовах тотожні, але не одне й те саме: «переклад 

дотичний до оригіналу лише мимохідь і лише в безкінечно малій точці змісту, 

аби продовжити шлях відповідно до найвласнішоко курсу, слідуючи закону 

вірності у свободі мовного руху» [102; 63]. Отже, подібне бачення / читання 

«Лексикону» буде нести вже зовсім інший сенс, перетворюючись на окремий, 

новий текст, і то не дивно, адже, як зазначає Ж.Дерріда, «я не думаю, що 

переклад є певна вторинна та похідна подія відповідно до мови оригіналу» 

[109; 27], тобто це просто альтернативний оригінал – одне із множини всіх 

можливих прочитань.   

В тексті Андруховича латиниця не є винятково єдиним варіантом, 

відмінним від оригінального лексикону з українською абеткою в основі. 

Навпаки, автор у цілком осмотичній деконструктивістській манері пропонує 

безліч інших способів упорядкування, а отже, й прочитання «Лексикону», серед 

яких є і часткова чи навіть повна відмова від використання будь-якої абетки 

(пропонується розташовувати міста-розділи за роками відвідання, країнами, 

розміром, значенням в житті автора, розташуванням зі сходу на захід тощо), і 

така абсолютно абстрактна перспектива, як «за землетрусами, порами року, 

гірськими чи рівнинними ландшафтами. Міста, в яких мені снилися сни. Міста, 

в яких нічого не снилося. Міста, які мені снилися. Міста, в яких я не спав. 

Міста, які не сплять. Міста, які не дають спати» [11; 13].  Однак, за умов 

подібного прочитання настільки чітке впорядкування тексту, окреслене раніше 

як опозиція хаосові, навпаки набуває ще більш хаотичної конструкції, відтепер 

уже не на рівні вибудовування лексикону, але на рівні сприймання, розуміння 

та інтерпретації, для яких відкривається безмежна кількість площин і варіацій. 

Тож український письменник повертається до того ж означення множинної, 
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інфінітної свободи, що про нього пише Ч. Мілош, причому так само 

проговорює його як єдино можливий (тепер уже справді) спосіб прочитання 

тексту: «читайте цю книжку, як вам заманеться, в цілком довільній 

послідовності, відкривши її на цілком довільній сторінці, неважливо, з кінця, 

початку чи середини. Йдеться ж усе-таки про свободу – власне кажучи, заради 

неї я й писав усе, що трапиться вам на цих сторінках» [11; 13].   

Подібну стратегію знаходимо й у інших письменників доби постмодерну. 

Так, цікавою аналогією українського тексту можна вважати роман-лексикон на 

100 000 слів «Хозарський словник» (1984) М. Павича, в якому аналогічно 

зазначається, що способів прочитання словника є безліч, до того ж кожне нове 

його прочитання може автоматично перетворитися на дописування / 

переписування вже відомого, а відтак – на акт творення нового: «Це – відкрита 

книга, яку можна закрити, а потім взятися дописувати її знову: маючи свого 

колишнього і теперішнього лексикографів, у майбутньому вона може зустріти 

нових авторів, продовжувачів і дописувачів» [206; 18]. Безумовно, у випадку з 

лексиконом М. Павича йдеться про феномен «смерті автора», що нівелюється 

Андруховичем і перетворюється в «Лексиконі інтимних міст» на реанімування, 

навіть воскресіння постаті автора, таке собі «повернення Деміурга».   

Проведена аналогія досить виправдана із двох причин: по-перше, проект із 

аналогічної назвою був однією із спроб українського постмодернізму 

вибудувати власний лексикон, вірніше, глосарій актуальної літератури, а по-

друге, лекція на цю тему структурує один із розділів «Лексикону»(Белґрад).    

Так, автор-деміург безперечно залишається в тексті, але в той же час варто 

зауважити, що Андрухович одразу заперечує будь-яку достовірність цього 

самого тексту. «Кожна подорож – це і пригоди, і фантастика» [11; 9], – говорить 

він, тобто реальні міста, що їхні описи знаходимо у «Лексиконі», щомиті 

можуть перетворитися на постмодерністські містифікації, такі собі «романи у 

романі», тексти всередині тексту, породжені вже не спогадами, а творчою явою 

письменника і здатні жити власним життям. Прикладами таких містифікацій 

стають і Львів («місто, з якого можна зробити багато романів» [11; 261], які ще 
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не написані), і Москва (місто-текст, який, втім, «зовсім не обов'язково про 

Москву» [11; 303]), і купа інших місць, при чому деякі перетворюються на 

містифікації просто у площині роману, а інші містифікуються ще до того, як 

автор встиг у них побувати.  

Подібні стратегії вигадування видаються цілком логічними, якщо 

зауважити, що жанр, обраний Андруховичем і окреслений у назві тексту, 

лексикон, на думку А. Татаренко, «поєднує жанрові характеристики двох типів 

прозового тексту, піддаючи їх радикальній трансформації: роман втрачає свою 

лінійність і тяглість, а словник позбавлений достовірності викладених фактів» 

[256; 279]. Наприклад, у «Хозарському словнику» автор грається із читачем, 

піддаючи тотальному постмодерністському сумніву модель словника як 

корелята вичерпності знань, а разом із ним – і просвітницьку віру в те, що 

зібрання фрагментів знань може дати цілісну картину світу. Те ж можна 

побачити й у тексті Андруховича: його абетка замікшувала простори («місцями 

відверто познущалася над кордонами» [11; 11]), змішала часи, інколи у плані 

послідовності розділів (найпоказовіший приклад цього приводить Андрухович 

у «Передмові»: «саме через неї розділ походженням із 2006 року відкриває, а з 

1966-го – закриває цю книжку. Тобто це наче 40 років, прожитих навспак» [11; 

11]), інколи навіть в межах одного й того ж розділу (так, «Берлін» – це набір 

довільно впорядкованих фрагментів різної часової приналежності: 2005 рік, 

1993 рік, 2005 і знову 1993, 2008, 2006, 2008, 2009 та зрештою 2006 рік, 

причому у точності дат і часових періодів навіть автор висуває досить 

конкретний сумнів).  

З одного боку, подібна відсутність чітко спрямованого часового вектора 

цілком характерна для алфавітного викладу, оскільки з таких умов текстова 

реальність проживається одночасно в різних напрямках, сприймаючи всі 

наступні події як прояснення сенсу, надання форми, концептуальне 

узагальнення попередніх подій. Як стверджує М. Епштейн, «тут більше діє 

доля, а не життя, тобто зворотний порядок смислів, коли кожна подія знаходить 

собі місце в цілісній, позачасовій системі особистого світу» [312]. І водночас 
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така форма оповіді, що її можна схарактеризувати як «антинарацію» (Іхеб 

Хассан), дозволяє досить чітко показати осмотичну природу постмодернізму 

взагалі та його унікальної української версії зокрема як роману із текстом, 

текстової еротики, в якій лексикографічна парадигма окреслює численні 

варіації структур, значень й інтерпретацій всередині самого тексту.  

Подібний текст, що постійно перебуває на стадії своєї конструкції та де-

конструкції, не є замкненим простором, розділеним між фіксованими 

результатами його прочитання, навпаки, ці результати є рухомими, вони 

можуть змінюватися й прагнуть до змін, і це дає підстави говорити про те, що 

«Лексикон» є системою, яка знаходиться в перманентному русі, але це не 

історія життя, а його динамічна картина, де численні міста, подані в 

алфавітному переліку, втратили свою універсальність і  «стали чимось більшим 

– стали Місцями, при чому особистими, мов ерогенні зони» [11; 9], 

перетворившись на територію, де розгортається осмотичний 

постмодерністський дискурс. А пересування такою територією і в сенсі 

реальної подорожі, і в сенсі читання як подорожі віртуальної схоже на «біг по 

колу, де кожен починає, коли заманеться, та зупиняється, коли захочеться» [95; 

103]. Не дарма сам автор називає «Лексикон» романом-пазлом, складання якого 

передбачає безкінечне поєднання розрізнених, абсолютно не схожих один на 

одного фрагментів, які, втім, перетворяться на цілісну форму лише в певному, 

єдино можливому поєднанні. Такий принцип є типовим для словникового типу 

мислення, а отже, і тексту, котрий включає в свої словникові статті певні 

оповідні елементи, історії, які ілюструють значення того чи іншого фрагмента, 

як, наприклад, історія Миколи Хвильового, яка структурує розділ «Харків», і це 

здається цілком логічним, адже: «тезаурусне мислення наділене повнотою, але 

водночас воно мозаїчне: в тезаурусі не можна увити всі життєві події 

послідовно, адже тоді розсиплеться словникова картинка життя, перейде у 

ланцюжок епізодів, що змінюють один одного» [312].    

Відтак кожне місто, котре, ніби пазл, поєднуючись з іншими, вмонтовується 

у площину тексту й вибудовує «Лексикон», перетворюється на еротичний код, 



189 
 

здатний приховати всі перед- та після-текстові таємниці. Такий код може 

окреслювати самого оповідача-героя («Одного разу покохавшися з відстанню, я 

схотів і далі чинити з нею ці неподобства. ВС, до якого на «Сходненську» я 

ледь не сомнамбулічно допер того разу, забезпечив мене великою й детальною 

мапою Москви. Це було запрошення до ходіння. Москва стала для мене 

першим на світі містом, яким я ходив з мапою і ніколи ніде не заблукав. 

Топографічно я знаю (знав тоді!) Москву краще від Львова, не кажучи вже про 

Київ. Напевно, це важливо: перш ніж рушаєш у лабіринти чужого й нового 

міста, посидіти з годинку над його мапою. Засвоїти цю форму, контури, обриси, 

тіло, серце, природу, що і побіля чого виникало, як і куди розлазилося і де 

знову збиралося докупи. Москва виявилася концентричною». [11; 297]) або й 

інші постаті, реальні, уявні чи містифіковані, що з’являються в тексті 

(«Насправді Батько (Т.Г. Шевченко – Н.О.) шалено, по-еротичному кохалися в 

Петербурзі, а у своєму «Журналі» згадували про нього, як про найсолодші 

оргазми: «О, столица!» [11; 247]).  

Подаючи колаж із великої кількості міст-пазлів, Андрухович робить 

спробу дешифрувати кожен із цих фрагментів так само прискіпливо, як у есе 

«Секс і символи» [див.: 18] дешифрує, буквально деконструює назву 

чоловічого клубу «Распутін», жонглюючи європейськими, російськими та 

вітчизняними міфологічними кодами, аби зрештою пов’язати їх із сучасними 

«путіними-распутіними». Проте відшукування таких кодів у каталогізованому 

просторі «Лексикона» – це лише засіб, а не мета: у даному випадку – це засіб 

відшукати те, що «може насправді об’єднувати» [11; 60], ідеальний простір 

(європейський простір, адже саме Європа – це територія, де «рабам живеться 

добре») й ідеальний час (подорож як блукання у часі спостерігаємо у розділі 

«Хуст» разом із оповідачем-героєм, що із замкової вежі бачить внизу себе з 

майбутнього). І це спроба пошуку є нічим іншим як намаганням вислизнути 

від нав’язливого уявлення про існування певної країни-patriae, території 

патріотизму, Батьківщини, якою можна було б пишатися, замість мало 

приємної місцини, де живуть «соми з козацькими вусами» [11; 184]. Дійсно, 
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абетка, що нею послуговується Андрухович, – це жанр, до якого може 

вдаватися тільки сильна людина, що прагне підпорядкувати собі абстрактну 

систему. І хоч такій людині чужі будь-які абстракції, на кшталт патріотизму, 

оте patriae втілюється для неї в цілком конкретному образі батька.  

Така стратегія взагалі характерна для словника-лексикона, адже він і 

покликаний відображати «все, що в цьому світі має назву та значення для 

нашого життя» [312]. В одному з останніх інтерв’ю Ю.Андрухович говорить 

про те, наскільки вагомою постаттю в його житті був батько [див.: 344]. Тому 

не дивно, що в «Лексиконі» саме він розпочинає дискурс оповідача, героя і 

зрештою автора. Любов до батька, захоплення ним, виняткова близькість із 

ним проходять через увесь текст роману. Вже на першу ж літеру (одразу після 

«фантастично-алеманського подвоєння а» в Аарау) з’являється місто, 

пояснене та вмотивоване батьківською присутністю, і так само нею 

закінчується текст «Лексикону» в Ялті. Батьком в Андруховича, відповідно до 

вже прокоментованого принципу абетки, все «не тільки починається, а й 

закінчується» [11; 7]. Проте типовий постмодерністський сумнів з приводу 

всіх уявлень, що існують навколо нас, дає підстави стверджувати, що жоден 

інтим, жодна близькість не дозволяє пізнати людину, предмет або явище 

повністю. І претензія батька на всезнання перетворюється на чергову оману, 

якою, власне, Андрухович і завершує свою абетку: ««Правильно, – сказав 

батько. – Я дуже добре знаю цей твій сон». При цьому він проколовся, бо там 

було продовження. Батько не дослухав». [11; 478] Тож, вдало обрана 

українським письменником форма роману-пазла переконує читача, що навіть 

найближчі стосунки – не суттєво із людиною чи з містом – не є підставою для 

абсолютного знання. Але саме за рахунок подібних стосунків створюється 

ситуація максимального осмотичного тиску (тургору), коли інтимні 

переживання стають найбільш інтенсивними.  

Стан тургору, постійного напруження, що його можна спостерігати в 

текстах всіх без винятку розділів «Лексикону», своєрідно фіксує увагу читача 

на беззаперечній інтимності, яку відчуває автор і до свого тексту в цілому, і 
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до того, що він описує в різних його частинах, фактично – до «інтимних 

міст», які йому так хочеться перерахувати. Але це і передбачає написання (чи 

радше укладення) тексту-лексикона, який, за визначенням Епштейна, є 

власне «зріз нашої свідомості та бачення життя як цілого» [312]. До нього 

залучено такі лексичні одиниці як особисті імена (в тексті Андруховича з-

поміж десятків імен близьких чи не дуже друзів і знайомих автора 

називаються всім відомі імена Бруно Шульца, Тараса Шевченка, Миколи 

Хвильового тощо), географічні назви (окрім самих міст-розділів, текст 

переповнений топонімами), терміни спорідненості та родинних зв’язків (як 

уже було зазначено раніше, батько, а також мати, дружина, дочка є не лише 

героями «Лексикону», а й своєрідним центром всесвіту для його автора), 

соціальні та професіональні інституції, абстрактні поняття тощо, і всі вони 

перебувають в стані постійного інтенсивного осмосу – перемішування, 

дифузії, взаємодії, взаємовпливу.  

Таким чином, в «Лексиконі інтимних міст» Юрія Андруховича бачимо 

функціонування роману-лексикона як площини, в якій відбувається творення 

еротичної осмози, обмеженої алфавітними рамками. Блукання героя 

інтимними містами в пошуках власного місця, вибудовування геопоетики 

всупереч загальноприйнятій геополітиці набуває інцестуального сенсу проте 

сам роман із романом назавжди лишається непізнанним.  

 

 

Висновки з розділу  

 

Отже, типовий для постмодерного дискурсу феномен роману з романом 

може бути прочитаний у сфері проявлення постмодерністської осмотичності. 

Дійсно, саме завдяки винятковій дифузності постмодернізму, його здатності 

вбирати чужорідні елементи на рівні осмисленого, раціонального та 

ірраціонального, підсвідомого всмоктування стає можливим творення 

специфічного еротико-осмотичного кодування постмодерністського роману. 
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Причому таємниця цього кодування співвідноситься із взаємопроникненням 

різних романних структур, трансформацією традиційних моделей романного 

мислення і зрештою пере-творенням, відродженням у тексті особи автора, що 

була елімінована на етапі становлення постмодернізму. Автобіографізм 

романів Юрія Андруховича стає таким чином відображенням дискурсу 

людини-носія кризової свідомості й водночас територією любові такої 

людини, що проявляється у постмодерному тексті в процесі воскресіння 

автора поруч із фігурою читача за принципами деконструкції Ж.Дерріда та 

більш пізніх вчень про повернення суб’єкта в текст.  

Осмотичність сучасного роману уможливлює різновекторне прочитання та 

інтерпретацію його, в тому числі  й у плані перверсивно-інцестуальному, коли 

текст стає територією заглиблення в підсвідоме, пошуку власних витоків, 

повернення у максимально комфортне материнське середовище, а потім – 

безкінечне інтенсивне пересування ним на тлі вигаданих і реальних еротичних 

колізій, позиціонованих як таємниця любові.  Ця таємниця, що є водночас і 

таємницею постмодерного хаосу-осмосу, твориться або в межах нової 

жанрової форми «замість роману» («Таємниця»), або в  упорядкованому за 

абетковим принципом тексті («Лексикон інтимних міст»), де обрамлений 

абеткою осмотичний тиск (тургор) уможливлює нові способи розгортання 

постмодерністського інтертекстуального дискурсу.   
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ВИСНОВКИ 

 

Виконане  дисертаційне дослідження дає можливість зробити такі висновки. 

Одним із найбільш знакових представників українського постмодернізму є 

Юрій Андрухович. Традиційно автора ставлять у контекст постмодернізму, чим 

викликають посмішку і певну іронію з його боку. В романах українського 

письменника знаходять своє відображення концептуальні положення 

постмодерної естетики, але разом із тим стиль його не копіює зразки західного 

постмодернізму, а органічно поєднує здобутки світової постмодерної літератури з 

особливостями української культури та ментальності. Ю.Андрухович, свідомо 

відкидаючи класичні принципи організації художнього тексту, демонструє 

традиційний наративний зв’язок всередині твору, створює оповідний хаос, 

висловлює специфічне ставлення до будь-яких авторитетів, пропонує іронічний 

тон їхнього трактування. Втім, не завжди за цими зовнішніми ознаками 

«постмодерних» текстів актуалізується сенс постмодерністської ідеї, а саме 

впевненість у втраті сенсу, значущості за будь-яких «естетичних» умов і 

«вербальних» обставин. 

Про виняткову важливість його в українському постмодерністському 

дискурсі свідчить велика кількість наукових розвідок, присвячених письменнику, 

що розкривають різні аспекти його творчості. Проте, традиційно розглядаючи 

Юрія Андруховича в контексті сміхової чи карнавальної / посткарнавальної 

культури, психоаналітичних або ґендерних досліджень, науковці не надто багато 

уваги приділяють аналізу еротосфери в текстах письменника, що можна вважати  

найбільш органічним вектором їх прочитання, адже «гіперсексуальність» (М. 

Епштейн) є однією із визначальних рис постмодерної літератури кінця ХХ –

початку ХХІ ст. Причому можемо зробити висновок, що еротика в 

постмодерному тексті постає як винятково осмотичний феномен.  

Процес осмосу як взаємодії рідин із різними концентраціям через стінки 

перетинки-мембрани добре відомий у науках природничого циклу. Починаючи з 
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сімдесятих років двадцятого століття поняття осмосу вводиться у 

культурологічний, а пізніше – релігійний і філософський  контекст. Тому 

закономірним є його використання в літературознавстві, спроба якого вже була 

зроблена В. Каляґою під час аналізу інтертекстуальної природи постмодерних 

текстів. У ході даного дослідження доведено, що термін «осмос» – це не просто 

корелят поняття «інтертекстуальність». З одного боку, це своєрідна форма дифузії 

різних текстів, дискурсів, культур, яка забезпечує діалогічність як одну з 

провідних рис літератури постмодернізму. З іншого розуміння осмосу тут 

співвідносне із терміном «хаосмос», введеним Дж. Джойсом на позначення 

контамінації хаосу, космосу й осмосу як основних принципів побудови та 

функціонування пост-сучасного тексту. Хаосмотичний простір – це територія, що 

існує між відомими логоцентричній науці системами тотальної впорядкованості й 

абсолютної анархії, та водночас територія, що поєднує їх у нерозривне ціле, й 

відтак дозволяє осмотичним процесам взаємопроникнення та взаєморозчинення  

відбуватися у такій складній системі, адже, зважаючи на виняткову 

фрагментарність постмодерного дискурсу, можемо говорити не лише про його 

нелінійну структуру, а й про нестабільну, дифузну природу. Крім того, поняття 

смосу є винятково важливим у полі деконструкції, зокрема, у теорії  розрізнення 

(differénce), яка передбачає, перш за все, наявність у тексті певних граней, 

мембран, фільтрів.   Таким чином, еротичний осмос стає органічним проявленням 

постмодернізму взагалі, оскільки любов, зокрема, її чуттєва форма ‘Éρως 

структурує сучасний, за визначенням Юрія Андруховича,  «постлюбовний» світ. 

У цьому контексті можна говорити й про осмотичну природу 

постмодерністської еротики, яка, за принципом хаосмосу заповнюючи простір 

між різними структурантами постмодерністського тексту, дотична до кожної із 

текстових площин. Тим чи іншим чином сфера проявлення еротичного 

відбивається у всіх площинах тексту – від сюжету до процесу писання та 

інтерпретації, співвідносячись із постмодерністським поняттям «еротики тексту», 

з нелінійністю постмодерністського мислення та знову ж таки з феноменом 

ризоми як нерівномірної цілісності. Постмодернізм неможливий без еротизму, 
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навіть тотожний йому.  Наділена неоднорідною структурою та позбавлена 

традиційної цілісності, розчинена у просторі постмодерної текстуальності між 

різними її компонентами настільки, що, послуговуючись терміном природничих 

наук, могла б окреслюватися як сполучна тканина, осмотична за своїми 

функціями та природою, постмодерна версія тілесної любові відповідає тому 

розумінню еротичного й різних його парадигм, яке стало характерною 

особливістю постмодерністського світосприйняття. 

Еротика в текстах Андруховича так само постає як осмотичний феномен, 

причому можемо говорити про виняткову деконструктивність еротичного осмосу 

Юрія Андруховича. Сенс еротики в його постмодерністських текстах значно 

ширший за банальне зображення любовно-чуттєвих переживань головних героїв. 

Він зводиться до виявлення внутрішніх протиріч тексту й окреслення в ньому 

прихованих, непомітних читачам, а інколи й авторові смислів. На відміну від 

традиційного погляду на постмодернізм, відповідно до якого сучасний 

постмодерний текст розглядається як небулярність, що не має чітких меж і 

подібна до астрономічного поняття зоряної туманності, дисертаційне 

дослідження доводить, що тексти українського постмодерніста Юрія 

Андруховича радше деконструктивістські. Вони являють собою не розсіяну в 

просторі туманність, а обмежену певною рамкою структуру, здатну стати 

осмотичним середовищем. Причому саме еротизм і є рамкою, яку за аналогією до 

природничих дисциплін можна було б назвати надчутливою осмотичною 

мембраною: еротика в характерній для деконструктивізму манері поєднує 

гетерогенні елементи інших текстів і ширше – різних культур і утримує їх разом, 

не дозволяючи при тому потрапити в текст іншим, невідповідним елементам.       

Водночас деконструкція заперечує можливість будь-якої єдино вірної 

інтерпретації, підкреслюючи множинність та інфінітність розуміння тексту. 

Безперервне «розсіювання» значення серед великої кількості алюзій і цитувань 

протиставляє постмодерністський текст традиційному логоцентричному творові. 

Відстежуючи елементи письма, деконструкція розглядає сукупність текстів усієї 

культури як суцільне поле переносу та трансформації значення, динамічне за 
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своєю сутністю, нездатне перетворюватися на завмерлу статичну структуру. За 

таких умов адекватним способом розуміння тексту стає пошук перцептивних 

точок, які допомагають розкрити джерела породження смислу, та дослідження 

гри мовної форми.  

У корпусі романів Андруховича такими точками-кодами є, зокрема, 

діада«’Éρως-θάνατος» у своїй постмодерністській варіації, апоретика 

постсучасного любовного дискурсу, архетипальні образи води та множини кіл, 

орфіко-нарцисистичний комплекс, міфотворчість і містифікація, романне 

мислення, концепти «смерті автора» та «воскресіння автора», розрізнення голосу 

та знаку, впорядкованості та хаосу, інцестуальний сенс еротичних текстових 

моделей.  

Варто зауважити, що нова рецепція діади «’Éρως-θάνατος» стає площиною, у 

якій розгортається еротоцентричний дискурс Ю. Андруховича. Підвалини її, 

закладені З. Фрoйдом, постмодернізм піддає нищівній критиці, наголошуючи на 

тому, що у постлюбовному перверсивному просторі інстинкт творення Éρως та 

прагнення деструкції θάνατος вже не протистоять одне одному, а перетворюються 

на взаємозалежний поліморфний тандем, апоретологічний за своєю сутністю. 

Андрухович декларує нерозривність любові та смерті у свідомості європейця. 

Еротичні пригоди героя текстів українського постмодерніста вдало вписуються у 

парадигму куртуазного кохання: «закоханість-пристрасть-смерть». Найбільш 

яскраво ця формула реалізується в тексті «Перверзії», де кохання Стаха 

Перфецького та Ади розгортається за законами карнавального світу, в отже, 

мусить згаснути по закінченню карнавалу. Посткарнавальний світ постає в 

Андруховича як специфічний світ особистості-άπορετικσς, на тлі якого еротико-

танатологічний комплекс розглядається як апоретологічна єдність. Вода стає в 

письменника середовищем  постійного взаємного обміну семіотичних кодів, 

універсальним архетипальним розчинником, що забезпечує функціонування в 

текстах еротичної осмози.     

Смерть героїв Андруховича у фіналі оповіді є закономірною ще й через те, 

що їхню свідомість формує орфіко-нарцисистичний комплекс. Поєднання 
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архетипів Орфея та Нарциса характерне для всіх створених письменником 

персонажів більшою чи меншою мірою, так само, як і пошук своєї втраченої 

Еврідіки, тимчасове повернення її у потойбіччі, туга за нею і закономірна смерть. 

Проте ця смерть, не завжди реальна, симульована, є актом переродження 

головного героя, повернення його у звичний світ. Архетипальним відповідником 

вічного повернення стає не тільки стихія води, але й множина кіл, що підкреслює 

цілковиту інфінітність еротичної осмози текстів Андруховича у її орфіко-

нарцисистичному варіанті. Таким чином, невмирущість персонажів втілює не 

лише міфологічну ідею вічного повернення того самого, а й неспроможність 

постмодерну як епохи згасання на вчинок, у тому числі – на «смерть як подію» 

(Ж. Дерріда), на реальну, а не вдавану жертву. У феномені повернення-з-небуття 

презентовано прояв нарцисизму як постійного атрибуту бубабістів-кічменів: 

можна розглядати всі перевертання і всіх двійників і масок Андруховича як 

розгортання глобальної метафори поетичного українського нарцисизму. Проте, 

подібна гра нездатна зреалізуватися повністю без гри інтертекстуальної. 

Ще один спосіб проявлення орфіко-нарцисистичної сутності постмодернізму 

українського письменника – містифікація біографії («Дванадцять обручів»), яка 

передбачає парадоксальну відносність творення орфіко-нарцисистичної осмози і в 

той же час перетворюється на одну із чисельних текстових площин, розчинених в 

основному тексті. Осмотичність такої орфіко-нарцисистичної моделі 

забезпечується взаємодією між бажанням автора містифікувати, бажанням читача 

розгадати містифікацію та зрештою можливостями до містифікування, 

прихованими в самому тексті, який можна розглядати і на рівні звичайної 

інтертекстуальності.  

Дійсно, феномен інтертексту стає безпосереднім втіленням осмотичності 

постмодернізму як його виняткової діалогічності, хоча й не може розглядатися як 

абсолютна тотожність поняття літературного осмосу. Найбільш легкими для 

сприйняття прикладами дії інтертекстуальності є ті типи літературних 

висловлювань, у яких посилання на інші тексти стали головним диференційним 

чинником, тобто пародія, пастиш, травестія, парафраза, бурлеск тощо. В таких 
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випадках можна говорити про інтертекстуальні жанри. Карнавальна естетика 

творчості Ю. Андруховича, з-поміж іншого, передбачає весь спектр 

перерахованих явищ,  отже, інтертекст стає одним із засобів розкриття модусу 

еротоцентризму романів українського письменника. Андрухович повсякчас 

послуговується цитатами й алюзіями, створює численні колажі та монтажі з 

цитувань різноманітних текстів, як правило, не оформлених графічно за вимогами 

цитування. «Радикальна інтертекстуальність» (Е. Брусс) еротичного осмосу Юрія 

Андруховича еволюціонує від прихованих алюзій  та самоцитувань (у 

дисертаційному дослідженні це явище окреслюється як «авто-інтертекст», або ж 

авторський інтертекст), гри із іменами, прізвищами, творами, введеними з інших 

авторських текстів до інтертексту як способу писання та способу творення 

сюжету.  Простір романів Андруховича значно ширший за кілька текстів, яскраво 

в ньому помітних і присутніх. Він фактично охоплює весь пласт європейської 

культури від античної класики до постмодерного сьогодення, причому всі ці 

елементи свідомо введені автором до текстів за принципами культурного осмосу, 

відсіяні та «відфільтровані» з тим, аби органічно розчинитися в постмодерному 

дискурсі.  

Дійсно, нерозривно поєднуючись із «тілом» кожного окремого роману, 

інтертекст ніби інтегрується в нього і таким чином створює передумови 

виникнення «тексту-задоволення» та його кореляту «тексту-насолоди» (Р. Барт). 

Роман «Таємниця» логічно продовжує ряд текстів, маркованих еротико-

танатологічним комплексом, проте сам жанр його (феномен «замість роману») 

фіксує ту перцептивну точку, в якій перетинаються площини Еρως-життєтворення 

і θανατος-руйнування, а саме – постмодерністський феномен «смерті автора», 

експлікований тут у ситуацію смерті слухача, та власне смерть роману як 

художньої вигадки, його заміщення автобіографічним письмом, у площині якого 

розгортається можливість «воскресіння автора».  Постмодерністський феномен 

смерті / воскресіння автора розкривається в тексті Андруховича на різних рівнях: 

через співвіднесеність роману із його заголовком і підзаголовком 

(паратекстуальний аналіз), безперервне цитування та автоцитування, 
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автобіографічні елементи, реальні чи містифіковані, постмодерне осмислення 

акту комунікації не лише з певним співрозмовником у тексті, а й із певним, 

заздалегідь продуманим читачем, здатним гідно оцінити та осмислити написане. 

Дійсно, типовий герой Андруховича самостійно виголошує свою позицію 

співрозмовникам – реальним, удаваним чи навіть уявним, при тому смакуючи 

слова, відчуваючи від них насолоду, близьку до екстатичної: стверджує через 

промову тривалість свого існування та власну національно-культурну 

ідентичність, насолоджується промовлянням своїх (і не зовсім) віршів, постійно 

проговорює етапи свого особистого любовного дискурсу, таким чином 

оживляючи його. Природа такої таємниці є осмотичною, адже втаємничення 

можна знову ж таки ототожнити із присутньою в процесі осмосу надчутливою 

мембраною, яка зрештою й забезпечує дифузію різних інтер- та метатекстуальних 

елементів усередині роману, що й структурує постмодерну оповідь. Більш того, 

постмодерна романна таємниця, яку дослідники вважають точкою зародження 

літератури, діє за принципом хаосмосу, тобто, не належачи фактично до якоїсь 

певної площини тексту, знаходиться у позиції між ними, а відтак сполучає та 

об’єднує їх в одне хаосмотичне ціле. І, насамкінець, еротична осмоза реалізується 

в Ю. Андруховича в «романі-правді» («Таємниця»), абсолютній формі «роману з 

романом», що замикає коло еротичних шукань українського письменника, 

оскільки є не авторитарно-директивним відкриттям «таємниці», а експлікацією 

сумніву в потребі таємниці, у потребі роману як території таємниці.   

Закономірно, що постмодерністська еротична осмоза Юрія Андруховича 

твориться на рівні метатекстуальному як більш чи менш відверта взаємодія із 

філософським еротичним дискурсом, причому йдеться не лише про здобутки 

філософії постмодернізму та деконструктивізму, але й про актуальний у 

постмодерну добу психоаналітичний досвід. Тому недивно, що письменник від 

самого початку розгортає свої геополітичні / геопоетичні моделі в аспекті 

інцестуальності. Такий підхід здається цілком органічним, оскільки в ситуації 

тотального постмодерністського сумніву та кризової свідомості сучасній людині 

кінця історії притаманне бажання віднайти своє безпечне та комфортне місце, що 
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реалізується в інцестуальному потязі до матері, а в текстах Юрія Андруховича 

проектується на топіку мандрів героя. Дійсно, вдаючись до прихованого 

психоаналітичного інтертексту (З.Фройд, М.Кляйн, Е.Левінас), український 

постмодерніст розкриває феномен роману про роман із містом («Лексикон 

інтимних міст») як територію інцестуальної осмози. Причому додаткової 

інтенсифікації такому осмосу додає абеткове впорядкування тексту. Його 

залучення тут носить справді хаосмотичний характер: з одного боку, абетка як 

форма творення тексту передбачає наявність чіткої структури представленого 

автором постмодерністського еротичного досвіду, а з іншого,–вона фіксує 

цілковиту неспроможність однозначного й остаточного його пізнання, цілком 

звичну для деконструктивістських філософських моделей.     
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