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Я тремчу, щоб тільки не зачинялися двері, 
бо відчинені двері — то незбагненна радість.

Роберт Данкен

От про це й поговоримо.

Сергій Жадан
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Юрій Андрухович (нар.1960 р.) — поет, прозаїк, есеїст, пе

рекладач, ініціатор і учасник багатьох літературно-артистичних 
перформенсів, з 1990 року — Патріарх Бу-Ба-Бу, автор чотирьох 
романів і п’яти поетичних збірок (кожна з яких була по-своєму 
першою), а також незліченної кількості есеїв, перекладів, кількох 
випадкових кіносценаріїв, однієї зовсім неочікуваної п’єси та однієї 
довго очікуваної авторської антології.

Під час річного перебування в Берліні у 2005—2006 роках за
думав і почав писати роман, про який відомо тільки те, що він був 
нібито знищений самим автором. Причиною для такого рішення 
начебто стала «Таємниця» — книжка, яку ви зараз тримаєте в ру
ках. Робота над розшифровуванням і переписуванням реальних 
розмов автора із загадковим німецьким журналістом настільки 
поглинула й захопила, що Андрухович вирішив зосередитися 
виключно і цілковито на цьому «замість-романі» і вважати його 
найголовнішою — станом на сьогодні — своєю книжкою.
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