
 прагнучи звести порахунки зі своїм молодечим бунтом проти 

навколишньої совєтської дійсності, розкопати щось більше про свою родину. І 

все це на тлі нестримних любовних пригод не тільки автора, але й львівського 

Дон Жуана 1840-х років Івана Вагилевича. 

Таємничу Лютецію, дівчину зі снів, розшукують герої роману. На перепоні 

цих пошуків стоїть не менш таємнича організація, члени якої носять імена карт. 

А десь поза цим світом триває Велика Битва, звістки про яку приносять ціною 

свого життя мужні Листарі, до яких належить і Лютеція. 

Винничук Ю. П. 

Лютеція: роман / Ю.П. 

Винничук. – Харків: Фоліо, 2017. – 

314 с. 

Роман «Лютеція»  – черговий постмодерний витвір 

Юрія Винничука з елементами містики, детективу, 

еротики, гумору і смутку. Автор зупиняється, як 

колись Данте, «на півдорозі», щоб озирнутися назад і 

довідатися, хто він насправді,

Винничук Ю. П. 

 Аптекар: роман / Ю. П. Винничук. 

– Харків: Фоліо, 2017. - 318 с.

Події нового роману "Аптекар" відбуваються у 

1646-1648 роках спочатку у Венеційській 

республіці, а далі - у Львові. Історичне тло уміло 

використане для захопливої гри в дійсне-недійсне, 

де персонажі історичні сусідять з вигаданими, а 

їхні складні стосунки формуються у любовні 

трикутники. Фантазійні описи звучать як реальні, 

авторська вигадка відходить на другий план, змушуючи читача вірити у 

світ, витканий зі сну. Проза Ю. Винничука - це завжди інтригуюча оповідь 

завдяки бурхливій уяві майстра вишуканих стилізацій. Автор знову дивує 

тим, що новий роман, який поєднує у собі метафоричність і гострий сюжет, 

не схожий на жоден попередній. Хоча окремі натяки й алюзії єднають його з 

"Танґом смерті". 



 

 

 

 

 Зачіпає дуже цікаві і серйозні теми, вона оповідає про жахи концтаборів, 

про несправедливе поводження з євреями, про те, як радянські окупанти 

виганяли жителів Львова з їхніх будинків, відбирали меблі та всі 

коштовності . 

«Танго смерті» розповідає про дружбу, про любов, про спрагу знань і 

про прагнення присвятити всього себе творчості - при цьому книга 

пронизана таким живим гумором, що тільки диву даєшся, як письменнику 

вдалося настільки химерно переплести в своєму творінні життя і смерть, 

сміх і сльози, високі прагнення і низькі спонукання. Сюжет книги 

розгортається в двох часових проміжках. Перший - пригоди, які часто 

перетворюються на непригоди, героїв довоєнного / військового Львова. 

Другий - сучасність (правда, точні дати не вказані, але той факт, що це 

сучасність - незаперечний). «Танго смерті» - це мелодія, яку грав оркестр 

Янівського концтабору, в той час як розстрілювали в'язнів. Сама ця мелодія 

загублена, хоча є кілька припущень про те, звідки було взято її мотив. У 

книзі ж герої практично розшифрували цю мелодію - їм не вистачало 

дізнатися всього кілька нот.  

 

Винничук Ю. П. 

 Танго смерті: роман / Ю. П. 

Винничук. – Харків: Фоліо, 2018. – 

364 с. 

«Танго смерті» - одна з тих рідкісних книг, які 

чіпляють з перших прочитаних рядків, зачіпають 

якісь струни в глибині душі, просто чіпляються 

залізною хваткою в тебе і не відпускають, поки ти 

не видихаєшся останній рядок.  


