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Павло Гуща  
«ЛЕКСИКОН ІНТИМНИХ МІСТ» ЮРІЯ АНДРУХОВИЧА ЯК СВОЄРІДНЕ 

ВХОДЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ 
 

Семилітня праця знаного патріарха Бу-Ба-Бу, відомого письменника, есеїста, 
перекладача, активного учасника літературного процесу постмодерного періоду               
Юрія Андруховича завершилася публікацією книги «Лексикон інтимних міст». Починаючи 
від заголовка й авторського жанрового визначення, – «довільний посібник з геопоетики та 
космополітики», –  андруховичевий том нагадує добру зарядку для інтелектуальних вправ у 
царині наукової інтерпретації особливостей книги і, передусім, її жанрової специфіки та 
тематологічних аспектів ідейного змісту.  

Поверховий аналіз змушує volens nolens передусім звернути увагу на конструкцію 
книги, що складається з «ПЕРЕДМОВИ типу ІНСТРУКЦІЇ», «ДОДАТКУ: МІСТА, ЯКИХ 
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ТУТ НЕМАЄ (проте дуже хотілося б)» і на завершення – 111 місторозділів, за авторським 
визначенням. Уже на перших сторінках так званого посібника, зокрема в своєрідному 
інструктажі, мають місце  авторські рефлексії з приводу того, в якому ж порядку краще 
розставити міста-розділи і як краще визначити жанр: «…книжка мала бути енциклопедією. 
Звичайно ж — особистою, авторською, такою, що її пише одна людина. Тож за великим 
рахунком радше «енциклопедією»[1, 7],  при цьому обґрунтовуючи назву твору.  Варто 
зацитувати, чому Ю. Андрухович для назви своєї книжки вжив цілком мовознавчий термін – 
лексикон – і, згідно з його законами (за алфавітним принципом), нанизав міста-розділи, в 
яких або побував, або які він додав задля контрастного зіставлення і вибудови свого бачення 
цілісної картини світу. Ось як автор пояснює доречність назви книги: «Судячи з тлумачень у 
переважній більшості джерел, він, лексикон, є фактично тим же, що і словник. Так 
стверджують усі, і тільки німці – що то «словник у широкому сенсі», «довідник або 
посібник3 у спеціальній галузі»[1, 9] (курсив і підкреслення мої. – П. Г.). 

Отже, заголовкове слово «лексикон» служить у вузькому і широкому значенні. Це дає 
змогу розташувати розділи за кириличною українською абеткою, а не за хронологічним, чи 
яким-небудь іншим критерієм. За цією логікою виходить, що сусідніми є Гамбург, в якому 
побував автор 2004 року, і Ґданськ – аж у 1991 р., або Чернівці і Чикаго, зближені за 
алфавітом, але роз’єднані тривалістю у 18 років. Зате наскрізним інтимним містом, думка 
про яке пронизує чи не всі розділи, є рідний улюблений Львів як зразок європейського, так і 
українського міста. 

Автор «Лексикону» дає ключ до сприйняття книги, наголошуючи, що читати можна у 
будь-якій послідовності, тим самим створюючи власний посібник не у вузько утилітарному 
значенні, але імпровізуючи до рівня твору-подорожі, твору-гри, твору-свободи, що є 
провідним мотивом, заради якої автор «писав усе, що трапиться вам на цих сторінках» [1, 
13]. 

Прикметно і те, що у «Лексиконі» наскрізний мотив свободи зумовлює і  його 
жанрову специфіку. Цілком виправдано можна віднести цей твір Ю. Андруховича до 
жанрової моделі травелогу, яка актуалізувалася на початку ХХ ст. як рухлива картинка 
(пізніше – короткометражний фільм-подорож). Як правило, у центрі зображення були 
закордонні пейзажі, мешканці різних міст і країн, а також туристичні пам’ятки. Ця 
кінематографічна жанрова форма перейшла і в літературу. Загальноприйнятим є визначення 
травелогу як літературного жанру (походить від англійського слова travelogue – подорож), 
що є звітом про мандри, а не просто хронологією поїздки. Помітною рисою травелогу є 
реакція на побачене, часто супроводжувана ілюстраціями і географічними картами. Саме 
своєрідною реакцією на побачене є поєднання в сучасному травелозі мистецтва 
інтелектуальної подорожі зі здатністю вникати в життя і культуру чужої країни. Як приклад, 
можна навести опис території України Геродотом, опис подорожі Україною і Московщиною 
релігійного діяча і письменника Павла Алепського. 

Що «Лексикон інтимних міст» Ю. Андруховича підлягає саме такому жанровому 
визначенню, підтверджується і накладанням двох принципів наративної побудови 
місторозділів – глобалізації і локалізації, – що позначається сучасним терміном глокалізація 
(глобалізація і локалізація, globalization і localization) [див. 4]. 

 

                                                 
3Nachschlagewerk (нім.) 
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Наведемо декілька прикладів 
У розділі «ДЕТРОЙТ, 2002»: «У моєму дитинстві назва «Детройт» означала цілу країну. І ця 

країна була Америкою. У Детройті мешкали зі своїми родинами обидві сестри моєї бабці... Ясна річ, 
ніхто з дорослих особливо не квапився розповідати мені, чому і як вони опинились аж у Детройті. 
Проте я все одно здогадувався, що це трапилося зовсім не через надмірну любов до радянської влади, 
а радше навпаки»[1, 125]. 

 
У розділі «КАЛІНІНГРАД, 2000»: «Калінінград – європейські ворота Росії», – прочитали ми, 

щойно в нього в'їхали, EuropeangateofRussia. Петербург мав стати лише вікном, а тут цілі ворота. 
Калінінград – це місце, де PrussiameetsRussia. А втім, радше навпаки – місце, де Росія поглинула 
Прусію. Калінінград і Кеніґсберґ – це навіть не Братислава і Пресбурґ, не Львів і Лемберґ, не Вроцлав 
і Бреслау, не Франик і Станіслау. Кеніґсберґ – це острів завбільшки з труну Іммануїла Канта, а 
Калінінград – це Росія»[1, 215]. 

 
У розділі «ЛЕНІНГРАД, 1981»: «Тоді ще ніхто, ну майже ніхто навколо нас не знав, що таке 

СПб, а місто, офіційно назване Ленінградом, зазвичай називали Пітером, особливо росіяни. Тепер усі 
вони називають його Ленінградом, хоч офіційно він СПб. Така вже вона є – ця непокірна 
норовливість російської душі. Її змушуєш Богу молитися, а вона лоба розбиває»[1, 246]. 

 
У розділі «ЦЮРИХ, 2004»: «…швейцарська ніч виявилася не просто тихою, а німотною. Таку 

концентровану тишу слід консервувати в банках (до речі!). Ніде більше на світі люди не сплять у 
такому абсолютно потойбічному вакуумі. Нічна Швейцарія є конфедерацією метафізичного сну, і 
горе тому, хто порушить його своїм, наприклад, хропінням чи необачним спусканням води в унітаз. 
Умить з'явиться безшелесна поліція ночі і нечутно пов'яже до кантональної підземної буцегарні» 
[1, 446].  

Як бачимо, локальний погляд на зображені топоси органічно сходиться з глобальним 
підходом, що висвітлює образ країни і вписаність того чи іншого міста в її посутні якості.  
При цьому письменник акцентує увагу і на ментальній своєрідності територіальної громади, 
і на звичаєвому праві (див. розділ «ЦЮРИХ, 2004»), і на національних традиціях, з одного 
боку, а з іншого, – на деталях власної поєднаності з певним топосом (див. розділ «ДЕТРОЙТ, 
2000»). 

Спостерігаючи за тим, як трактується категорія «Центральної Європи» у творчості 
Мілана Кундери, Юрія Андруховича та Анджея Стасюка, польський дослідник Адам Кола 
резонно підкреслив: «Росія в Андруховича представлена злом, яке своєю силою, особливо 
більшевістською та «красноармійскою», знищує будь-яку унікальність, що трапляється на її 
шляху»[3, 46].  

Глокалізація як наративний принцип письма дається взнаки в образі 
автобіографічного героя, за яким постає завуальована (прихована) і відкрита позиція автора 
«Лексикону інтимних міст». Так, у місторозділі «ВЕНЕЦІЯ, 1992, 2001» виходить на 
поверхню топос дії, тісно пов’язаний з долею головного героя постмодерного твору 
«Перверзія» авторства Андруховича. Буквально цей мікророзділ, складений із 13-ти 
підрозділів, маркованих зірочками, розпочинається з історії Стаса Перфецького: 
«Закінчуючи своє «Передслово Видавця до «Перверзії», я вдячно згадую панів Франческо 
Аполлоні та Россано Россі, «кожен з яких сам того не відаючи, блискуче виконав місію мого 
таємного агента у Венеції». Цією згадкою я доповнив текст «Передслова» не інакше як 
улітку 1995-го, коли переписував увесь роман в остаточній версії, готуючи його до 
поступового оприлюднення. У грудні попереднього року, тобто у своїй первісній редакції, 
«Передслово» ще нічого такого не містило.  
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Що ж це за «таємна місія» і хто такі обидва її блискучі виконавці, панове Аполлоні та 
Россі? 

Щоб відповісти на ці запитання, поставлю для початку інше: чому Венеція? Чому з 
тисячі магічних місць Окциденту мій герой Станіслав Перфецький вибрав саме її?» [1, 73]. 

У своєрідному автокоментарі до роману про Стаса Перфецького письменник подає не 
тільки історію підготовки тексту до оприлюднення, але й вдається до автоалюзій і 
ремінісценцій, таким чином підводячи до характеристики особливостей Венеції як одного із 
знакових міст не тільки Італії, але й Західної Європи. І знакових тому, що в ньому «забагато 
культури – в усіх її рівнях і вимірах. Забагато минулого – при цьому ти ніяк не позбуваєшся 
підступного враження, що саме воно тут усім і командує, тобто тільки минуле тут і є 
теперішнім, а теперішнього теперішнього тут немає. Забагато цифр у номерах будинків… 
Забагато місць, які обов'язково слід відвідати, інакше згодом обов'язково почуєш: “Ти в ній 
не був” [1, 73]. 

Посилаючись на авторитет головного героя «Перверзії», автор «Лексикону» 
підкреслив домінуючу рису Венеції: Венеція — це коли забагато. У своєму записнику 
Перфецький так і нотує велетенськими, завбільшки з коня, і ледь не розпачливими літерами: 
ЗАБАГАТО ВЕНЕЦІЇ! Що він може мати на увазі?» [1, 73].  

Прикметно і те, що вибором місця для дії, вчинків, життя  і смерті Стаса Перфецького 
Юрій Андрухович обрав саме Венецію, таким чином, перенісши свого героя з українського 
ґрунту на європейський. І саме тому не тільки в цьому мікророзділі  вияскравилася головна 
проблемно-ідейна лінія «Лексикону інтимних міст», орієнтована на входження України в 
європейський контекст, про що подбав письменник-постмодерніст у своєму знаковому творі 
«Перверзія», який оригінально і глибоко проаналізував Ю. Шерех у своїй праці «Го-Гай-Го».  

В основі книги «Лексикон інтимних міст» лежить принцип діалогічності, 
змодельований на різних рівнях тексту, починаючи від структури кожного з розділів і 
закінчуючи різними прийомами. Одним із найбільш поширених художніх засобів є контраст, 
який виявляється як на рівні структури кожного розділу, так і з погляду наративної тактики. 
Досить навести фрагмент такої характеристики, як у розділі «ҐДАНСЬК, 1991»: «Наше 
подальше життя у Ґданську-Сопоті визначалося двома антитезами – культурою і комерцією. 
Для першої існували вечори і ночі: поетичні читання, рок-сейшни… Увечері читаєш свої 
найлункіші вірші для їхньої розчуленої публіки, позуєш перед камерами і роздаєш усім 
навколо автографи та гримаси. Удень стоїш на базарі над розстеленою цератою, на якій 
виклав чотири пляшки «Русской» і дві парасольки, зроблені на франківському заводі 
«Геофізприлад» і з нього ж украдені, поруч із кількома іншими в'єтнамцями… І це 
роздвоєння було по-своєму щемке і драматичне. Я любив його, бо розумів, що то насправді 
якесь очищення або принаймні кінець холодної війни» [1, 103–104] (курсив мій. – П. Г.). 

Діалогічність «Лексикону» найбільше увиразнюється у постійних формах зіставлення 
Сходу і Заходу, України та Європи. Часто-густо аналогічні порівняння набувають різких 
контрастних форм, завдяки яким опукло постає настроєве авторське ставлення, що не завжди 
відповідає об’єктивності розповіді, як це маємо у розділі «ВРОЦЛАВ, 2002, 2003, 2005, 2006, 
2008…»: «Багатьох моїх знайомих просто-таки верне від слова «Європа». Що за нудний, 
самовдоволений, вилизаний і – як це в нас називають? – ситий відросток євразійського 
суходолу! Який жахний зомбоїдний добробут! Яка зареґульованість!  Яка ліберастична 
гнилизна! Інших (а часом і тих самих моїх знайомих) аж вивертає від слова «Україна». Що 
за дрімучий заповідник посткомуністичної обмеженості та безпорадності! Який 
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безнадійно запущений совкізм, що навіть і не збирається відходити в минуле! Яка тотальна 
пригніченість і безгосподарна  халявність…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. «Європа» боїться «України». «Україна» ненавидить «Європу». Але коли вони десь-
таки зустрічаються, то з цього виходить Вроцлав»[1, 90] (курсив мій. – П. Г.). 

Як бачимо, тут постає діалог-відштовхування з елементами діалогу-паралелі. Але 
доволі багато прикладів і діатриби, що має місце, коли одна сторона – уявний співрозмовник, 
здається, не бере участі у віртуальному спілкуванні. Через те всі функції у цьому переліку 
міст, з якого і складається «Лексикон», прибирає на себе автор-наратор, який добре 
орієнтується на сприйняття реципієнта як представника однієї сторони (Сходу), так і іншої 
(Заходу). 

Досліджуючи теоретичний аспект жанру травелогу, до якого можна віднести 
«Лексикон інтимних міст» Ю. Андруховича, не можна не помітити ще однієї прикмети 
тексту – тієї, яку В. Шачкова визначає як домінантну рису героя-мандрівника, побудовану за 
«принципом жанрової свободи, відсутності літературних умовностей та жанрових канонів» 
[5, 281]. 

І така властивість збігається з перехідною культурно-історичною епохою 
постмодернізму, прикметою якого є мозаїчність, фрагментарність, ризоматичність 
архітектоніки. Здавна відома форма об’єднання окремих розділів у цілісний текст – форма 
дороги і різних зустрічей героїв на ній – у постмодернізмі змінює свої функції: «замість 
систематизації авторських ідей, шлях у постмодерністській літературі стає радше засобом 
передачі хаотичності та перехідності уявлень.  Саме тому образ лабіринту стає одним із 
центральних образів постмодернізму» [2, 166]. Ця думка відповідає і композиції «Лексикону 
інтимних міст» Ю. Андруховича, що підтверджується статистичним аналізом, винесеним у 
дві таблиці. Як доводить вибірка міст, найуживанішими є міста України (цілком логічно!) та 
Німеччини, де багато часу проводить Ю. Андрухович (див. табл. 1). 

Як видно з підрахунків, тут постає не тільки вельми широка географія, і не просто 
набір топосів, а функціонально навантажений аналіз минулого і сучасного двох важливих 
для долі автобіографічного героя країн, крізь призму яких розгортаються мікросюжети, 
пов’язані з тим чи іншим містом. Так, недарма, окрім України, Німеччина постає близькою і 
по-своєму рідною. До речі, український письменник добре знає Німеччину зблизька. Так, 
задля написання роману «12 обручів» рік прожив у країні, отримав не тільки грант цієї 
держави, але й схвальні численні відгуки про твір у німецькій пресі. Слушною є думка О. А. 
Калинюшко, що «центральними у романі постають міста, які відіграли непересічну роль у 
житті його автора» [2, 167].  

У паралелі «Україна-Німеччина» спостерігається не тільки кількісна рівновага (24 та 
22 міста), але й якісна, бо для автора Німеччина – не чужина, а просто інша країна, близька 
по духу, хоч і іншомовна. Голос автора, спрямований на Німеччину, зокрема 
Берлін,просякнутий теплими інтонаціями, як в такому описі: «Я навмисне пишу тут «інший»,  
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Таблиця 1 

Топоси України Топоси Німеччини 

Алупка, Балаклава, 

Вінниця, Гайсин, 

Дніпропетровськ, 

Дрогобич, Єнакієве, 

Запоріжжя, Золотий Потік, 

Ізяслав, Ікс,  

Київ, Львів,  

Одеса, Острог, 

Полтава, Севастополь, 

Тернопіль, Ужгород, 

Харків, Хуст, Цурюпинськ, 

Чернівці, Ялта. 

Ауґсбурґ, Байройт,  

Берлін, Гайдельберґ,  

Гамбург, Дюссельдорф,  

Ессен, Зальцбург,  

Кведлінбург, Кельн,  

Ляйпциґ, Майнц,  

Марбурґ, Мюнхен,  

Нюрнберг, Оснабрюк,  

Пассау, Реґенсбурґ, 

Франкфурт-на-Майні, 

Франкфурт-на-Одері, 

Штуттґар, Ютербоґ. 

Усього: 24 найменування Усього: 22 найменування 

 

Таблиця 2 

Слов’янські топоси Топоси Центральної 
Європи4 

Топоси інших країн 
Європи 

Топоси інших країн 

1. Україна/24  

2. Польща/7 

3. Росія/3 

4. Чехія/3 

5. Сербія/2 

6. Білорусь/1 

1. Німеччина/22 

2. Швейцарія/8 

3. Австрія/3 

4. Румунія/2 

5. Угорщина/1 

6. Литва/1 

7. Латвія/1 

8. Естонія/1 

1. Італія/7 

2. Бельгія/2 

3. Іспанія/2 

4. Греція/2 

5. Франція/2 

6. Нідерланди/1 

7. Великобританія/1

8. Португалія/1 

9. Швеція/1  

1. США/7 

2. Канада/1 

3. Ізраїль/1 

4. Туреччина/2 

40 39 19 11 

 

а не «чужий». Адже Берлін мені давно вже не чужий. Я люблю його передусім за особливе 
відчуття легкості та відкритості, завдяки якому в Берліні мені вдається все. Перепрошую, я 
взяв забагато: не все, а дещо – отримати ключ, наприклад. У Берліні мені дають ключа від 
помешкання, а він виявляється ключем від міста. А часом і від світу» [1, 46] (курсив мій. – 
П. Г.). 

                                                 
4Країни розташовано за теорією «Mitteleuropa von P. Johns» (GottfriedWilhelmLeibnizUniversitätHannover).  



185 
 

Викликає інтерес і зіставлення європейських топосів, серед яких слов’янські і 
центральноєвропейські (79 називань), та міжконтинентальних (США, Канада, Ізраїль, 
Туреччина). Окреме місце посідають міста Північної, Південної та Західної Європи (див. 
табл. 2). 
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ОБРАЗ ІУДИ У ДРАМІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «НА ПОЛІ КРОВІ» ТА ПОВІСТІ  

ЛЕОНІДА АНДРЄЄВА «ІУДА ІСКАРІОТ» 
 

Біблійні мотиви, образи, сюжети по праву займають чільне місце у творах 
письменників та поетів. Ми вважаємо цю тему актуальною, оскільки світова література за 
допомогою біблійних колізій та ідей  наюлижається до окреслення абсолютного імперативу, 
що дозволяє осмислити як конкретно-національні, так і загальнолюдські процеси.  

Мета нашого дослідження – з'ясувати специфіку функціонування образу Іуди у 
художньому світі поеми Лесі Українки "На полі крові" та повісті Л. Андрєєва "Іуда Іскаріот". 

Для реалізації поставленої мети  виконано такі завдання: 
‐ виявлено прикметні особливості, які складають домінанту традиційного образу Іуди; 
‐ окреслено основні тенденції функціонування аналізованого образу у світовій традиції; 
‐ здійснено компаративний аналіз образів Іуди у художніх світах Л. Андрєєва і         

Лесі Українки. 
Біблійні теми постійно "оживають" у світовій літературі. Так, біблійні мотиви, що 

містять ідеали справедливості та рівності людей, слугують  джерелом натхнення для 
літературних праць. Звернення до  Біблії як протосюжету з метою реміфологізації 
традиційних образів в умовах світового літературного процесу кін. ХІХ – поч. ХХ ст. 
позбавлено виняткової регламентованості.  

У протосюжетах часто здійснюється «ідеалізація» морально-психологічних якостей 
персонажів, тому їх особисті, значимі риси набувають для літератури загального значення. 
Через це література намагається десемантизувати канони. 


