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Валерій Олександрович Шевчук 

– український письменник-шістдесятник,  майстер психологічної і готичної прози, 

автор низки літературознавчих та публіцистичних праць, інтерпретатор 

українського літературного бароко. 

Біографія. Народився 20 серпня 1939 р. у 

родині шевця в Житомирі. Після закінчення в 1956 

р. школи захоплювався вивченням літератури, 

зокрема української. У 1957 р. закінчив технічне 

училище і був відправлений на роботу на бетонний 

завод. Наступного року  вступив на історико-

філософський факультет Київського університету. 

Навчаючись, налагодив стосунки з літературними 

студіями: «Січ» (студія ім.. В. Чумака) і «Молодь», 

писав вірші, з 1960 р. почав писати новели. 

У 1961 р. дебютував оповіданням «Настунька» 

про Тараса Шевченка в збірнику «Вінок 

Кобзареві», що вийшов у Житомирі. Навесні 1961 р. літературна студія «Січ» видала стінну 

газету «Заспів», в якій було надруковано оповідання В. Шевчука «Щось хочеться». На те 

оповідання був гострий відгук в університетській газеті «За радянські кадри». За газету 

«Заспів», де був намальований Т. Шевченко із зеленими вусами, Шевчука хотіли вигнати з 

університету, тягали до КДБ, допитували, але виключили художника, який малював ту газету. 

Загалом за 1961 р. В. Шевчук написав 18 коротких новел і першу статтю «С. Васильченко в 

Коростишівській семінарії» для житомирського збірника, наступного року написав 20 новел, 

частину з яких надрукував переважно в журналах «Вітчизна» та «Літературна Україна». 

Деяким з них судилося бути перекладеними іншими мовами, а одна – «Вона чекає його, 

чекає» – була навіть пізніше екранізована. 

Після закінчення університету Валерія Шевчука було відправлено до Житомира власним 

кореспондентом газети «Молода гвардія». У листопаді був призваний до армії, служив у 

Мурманській області. В армії знову почав писати вірші, не припиняючи роботи над прозою. 

Повернувся додому у 1965 р. саме в той час, коли почалися масові політичні арешти серед 

української інтелігенції, був у кінотеатрі «Україна», протестуючи проти масових репресій. У 

вересні влаштувався в науково-методичний відділ музеєзнавства, який містився в Києво-

Печерській лаврі. 

У 1966 р. закінчив повість «Середохрестя», в якій відбив враження від студентського життя. 

У 1967 р. вийшла книжка «Серед тижня». В. Шевчук став членом Спілки письменників України. 

У 1969 р. він написав повість «Золота трава» і перший варіант повісті «Мор», до якої 

повернувся в 1980 р. і зробив остаточну редакцію в 1983 р. Писав історичні й фольклорно-

фантастичні оповідання, статті, вийшла книжка «Вечір святої осені», в якій було надруковано 

вісім нових оповідань. 

У важкі сімдесяті роки твори письменника майже не друкували, тому він змушений був 

писати «для себе». Протягом 1979-1999 pp. Валерій Шевчук видав такі книги: «Крик півня на 

світанку» (1979), «Долина джерел» (1981), «Тепла осінь» (1981), «На полі смиренному» 

(1983), «Дім на горі» (1983), «Маленьке вечірнє інтермеццо» (1984), «Барви осіннього саду» 

(1986), «Три листки за вікном» (1986), «Камінна луна» (1987), «Птахи з невидимого острова» 

(1989), «Дзиґар одвічний» (1990), «Дорога в тисячу років» (1990), «Панна квітів» (1990), «Із 

вершин та низин» (1990), «Стежка в траві. Житомирська сага» (у 2 т., 1994), «У череві 

апокаліптичного звіра» (1995), «Козацька держава. Етюди до історії українського 

державотворення» (1995), «Око прірви» (1996), «Жінка-змія» (1998), «Юнаки з вогненної печі» 

(1999), «Біс плоті» (1999) та ін. 
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У 1986 р. В. Шевчуку присвоєне звання «Заслужений діяч польської культури», наступного 

року він був удостоєний Шевченківської премії за роман «Три листки за вікном». З 1988 р. 

Валерій Шевчук – ведучий історичного клубу «Літописець» при Спілці письменників України. У 

1999 р. був нагороджений «Орденом князя Ярослава Мудрого» V ст. 

На сьогоднішній день В. Шевчук – викладач Київського національного університету 

ім.Т.Шевченка, ведучий історико-суспільних циклових річних програм Українського радіо: 

«Козацька держава», «Київ, культурний і державний», «Загадки і таємниці української 

літератури», «Цікаве літературознавство». Валерій Шевчук також лауреат фонду премії 

Антоновичів, літературних премій ім. Є.Маланюка, О. Пчілки, О. Копиленка, І. Огієнка, премії в 

галузі гуманітарних наук «Визнання» (2001). На сюжети творів Валерія Шевчука поставлено 

п'ять художніх фільмів. У театрах Києва та Львова йдуть його п'єси.  

29 листопада 2011 року була започаткована  у Інституті філології та журналістики 

Житомирського державного університету імені Івана Франка премія Валерія Шевчука (Премія 

Шевчука) –  творча відзнака за кращу книгу прози, видану українською мовою за попередній 

календарний рік, вручається щороку в квітні на спеціальній урочистій церемонії в Інституті 

філології та журналістики Житомирського державного університету. 

Огляд творчості. Валерій Олександрович є автором близько 500 наукових і 

публіцистичних статей з питань історії літератури, дослідником і перекладачем сучасною 

українською мовою творів давньоукраїнської літератури. Також він працює над актуалізацією 

старокиївської літературної тематики та літератури середньої доби: роман «На полі 

смиренному» (1982), роман-есей «Мисленне дерево» (1986) та інше. 

Здатність до самозречення, вивищення над догмами тоталітарного світу, внутрішня 

свобода творити без жодних озирань на офіційні приписи явила нам письменника, 

закоріненого своїм словом у традицію національну й водночас у набутки модерної прози, 

напрацьованої західноєвропейською літературою. Усі твори В. Шевчука, що прийшли до 

читача у різні роки, найчастіше – з великим запізненням у часі, вибудовують цілісну систему 

філософського осягнення буття української людини, пізнання її ментальності крізь епохи й 

часи – на її тисячолітньому шляху, адже письменник публікує свої твори паралельно як на 

історичну, так і на сучасну тематику, перекидаючи умовні містки через епохи, створюючи певні 

перегуки й асоціації, ведучи тим самим своєрідний діалог епох, у центрі якого завше 

українська людина, яка через болючі пошуки сенсу буття йде до самої себе.  

  Сам Валерій Шевчук поставив собі цілком конкретну всеосяжну 

мету: "Наш розвиток, як homo sapiens, має свою неповторну 

історію – людина створювала свій морально-етичний кодекс важко, 

переходячи через море бід, через жорстокість, дикість, біду, 

нещастя, водночас вона не забувала про розум, добротворення, 

красу, любов, віру, сподівання – всі оці тисячі років мільйони 

індивідуальностей боролися, падали, гинули, зводилися, будували 

і руйнували не тільки матеріальні цінності, але й себе, свою суть, 

свою духовну структуру — тільки при цій умові мій народ зміг 

вижити і скласти в сучасності живу, наявну реальність. Я хочу в 

міру сили своєї в цьому розібратися. Я хочу серйозно, уважно 

простежити оце зростання духовності історично. Не хочу вживати тільки рожевих чи тільки 

темних барв – бажаю у цій своїй мандрівці по віках бути максимально чесним. Той тип, який я 

вибрав для свого спостереження – людина неординарна. Але, як правило, вона не належить 

до вершителів доль, до сильних світу цього, вона з тих, про кого не пишуть монографій, 

однак, як мені здається, вона з тих, завдяки кому творилося те високе й добре, що гуманізує 

людську істоту, що підносить її. Отже, людина розумна і її боротьба, війна із злом у собі, у 

навколишньому оточенні, де вона, можливо, не завжди перемагає, де вона навіть гине 
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переможена ("Місячний біль", "Ліс людей..." – автор) – це тоді, коли міра злого переходить у 

ній належні межі, але яка певною мірою спричинилася до того, що homo sapiens нашого 

народу все таки історично переміг". 

Умовно у творчості Валерія Шевчука можна виділити три основні напрями: історична проза; 

твори, що відображають сучасне життя, виразно закорінені в такій філософській течії, як 

екзистенціалізм; літературознавчі праці-дослідження. Однак схематично поділяти творчий 

доробок письменника на два прозові пласти – історичний та сучасний – неправомірно, подібне 

дослідження можна проводити лише у всіх взаємозв'язках створених ним текстів і підтекстів, 

оскільки одне органічно "виростає" з іншого, становлячи єдиний світоглядний масив та 

віддзеркалюючи Шевчукову візію України, його цілісну концепцію філософського осягнення 

буття української людини, пізнання її ментальності крізь епохи й часи – на її тисячолітньому 

шляху. Працюючи паралельно над творами історичної та сучасної тематики, начебто 

перекидаючи умовні містки через епохи, створюючи певні перегуки й асоціації (для прикладу 

хоч би повість "У пащу дракона"), ведучи тим самим діалог епох, письменник ставить у центр 

своїх художніх обсервацій завше людину екзистенційно самодостатню, рефлексуючу, биту 

сумнівами між моральними максимами та поняттями гріха, людину, котра через болючі 

пошуки сенсу буття йде до самої себе. 

Свої твори на історичну тематику Валерій Шевчук часто 

називає історичною фантастикою, незважаючи на 

витворювану ним щільну фактуру реалій тієї чи тієї епохи, 

згущену, фізично відчутну духовну атмосферу минулого. 

Адже для нього історична епоха є не об'єктом художнього 

дослідження, а тільки тим історичним тлом, на якому 

розгортається не стільки зовнішня, скільки внутрішня "дія" 

– пошуку сенсу буття, свого істинного "я" у системі 

морально-етичних, філософських координат. Оскільки письменник порушує у своїх творах 

значущі загальнолюдські, загальноморальні проблеми, а герой його у болісних шуканнях 

істини й свого людського призначення проектується на "вічні" літературні теми, то, очевидно, 

можна твердити, що таким чином через галерею своїх персонажів, які є носіями певних 

характеротворчих "компонентів", автор пропонує власну ментальну візію України, а через 

низку подій і ланцюг окремих колізій на тлі тих чи тих історичних епох – свій цілісний, 

універсальний образ України. 

Уважний читач помітить, що майже в усіх творах Валерія Шевчука на сучасну тематику (як-

от житомирської саги "Стежка в траві", "Камінна луна", "Двоє на березі" та ін.) відтворено 

атмосферу околиці міста середньої величини, а кажучи конкретно – Житомира, де народився і 

виріс письменник. "Житомир для мене, – зізнавався він в одному з інтерв'ю, – місто, де тече 

моє Кастальське джерело. До речі, одна з моїх книг так і звалася: "Долина джерел". У тій 

долині, біля річок Тетерева та Кам'янки, стоїть моя батьківська хата, де й написано більшість 

моїх творів. Там я будував свій "Дім на горі" – обитель свого духу, звідти взято багато тем для 

художніх творів. Буваю там часто, проводжу, здебільшого, літо". Герої його творів – і віковічні 

посельці цієї околиці, й недавні переселенці з села, а саме: люди, які вже відживають своє 

(оповідання "Дім", "Хміль"), інтелігенти з поколінь (герої повісті-балади "Дім на горі", 

Мирослава з "Крику півня на світанку"), інтелігенти в першому поколінні (Віктор з "Крику півня 

на світанку"), робітники, які працюють на підприємствах у місті, але живуть у передмісті в так 

званому приватному секторі, а також люмпени міської околиці (житомирська сага "Стежка в 

траві"). Але заповнення письменником цієї лакуни пояснюється не тільки тим, що він, родом з 

отакої околиці, і пише про те, що достеменно, а ще й тому – і це, підкреслює він сам, – що 

"про таке коло людей, живе, реальне коло, в сучасній українській літературі не пише ніхто". 

Шевчукові герої добре знають одне одного, а кожен з них приносить у цей світ "свою" 

історію, свій загадковий – глибший чи дрібніший – світ почувань, з сукупності яких і 
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вимальовується та художня мікрогалактика, що хистом автора "переселилася" на сторінки 

його творів. «Прагнучи душевної гармонії, ці рефлексуючі інтроверти, здатні до споглядання й 

самопізнання, занурені у власний світ, світ книжок та природи, все ж нездатні її досягти, 

нездатні подолати як зовнішні, так і внутрішні дисонанси, розлитий довкола себе мертвий 

простір самотності. Ці люди мають власний дім як місце для осідку, для спокою, зрештою, для 

пошуку цієї гармонії, бо міські, "інкубаторні" форми буття для них неприйнятні, вони прагнуть 

"осісти" на своїй землі надійно і залишити "міцно осілих дітей"» (Валерій Шевчук). Отже, з 

часом Шевчукове захоплення манерою письма В. Фолкнера його творенням художньої 

мікрогалактики методом "поселення" своїх героїв в одну місцевість, зреалізувалося 

композиційним об'єднанням раніше написаних ним повістей в один сюжетно розгалужений 

твір, де розкриваються долі людей, об'єднаних як спільною територією, так і певним буттєвим 

укладом з усім комплексом традицій, звичаїв, морально-етичних норм, психологічних порухів. 

А, що письменника тривалий час не друкували, і твори його роками лежали "в шухляді" або 

публікувалися у часописах лише частково, то згодом й "укладалися" в своєрідні цикли, як-то 

цикл фольюторно-фантастичних оповідань з преамбулою, що витворили роман-баладу "Дім 

на горі"; диптих "Двоє на березі"; видрукуваний 1986 року роман-триптих "Три листки за 

вікном", що його складають написана ще 1968 повість "Ілля Турчиновський", створена 1979 р. 

повість "Петро утеклий" та повість "Ліс людей", яка стала завершенням задуму аж у 1981 році, 

оскільки історичні Шевчукові романи "обживали" не так одну певну територію, як певний 

духовний простір українства, розтягнений у часі протягом кількох століть, і в цьому специфіка 

творчості цього письменника. Та найпоказовішою щодо використання такого фолкнерівського 

методу творення художньої мікрогалактики стала так звана житомирська сага "Стежка в 

траві", яка творилася з 1967 по 1990 роки, приносячи її авторові справжнє щастя тим, що 

раптом те, що бачив, уявляв, відчував, набрало живих обрисів і створило цей ілюзорний 

художній світ, який, проте, є реальним чинником нашого реального життя. 

Оскільки Валерій Шевчук передусім філософ, мислитель, який вільно оперує категоріями 

духу, а вже затим – історик і белетрист, то видається цілком закономірним і природнім те, що 

у своїх художніх шуканнях сенсу буття, шляхів подолання дисгармонії як у макрокосмічному, 

так і в мікрокосмічному вимірах, пізнанні добра і зла він приходить до умовно-метафоричних 

художніх форм, де превалює алегоричне начало, що дає змогу закодовувати авторську ідею у 

символічно-знаковій системі. Це, відповідно, забезпечує кількагоющинність тексту, 

багатовимірність змісту і розгалуженість підтекстової образності. Письменник творчо розвиває 

жанровий різновид історико-художнього роману чи повісті, як засвоюючи глибоко національні 

традиції, так і вбираючи й трансформуючи світовий літературний досвід, доводячи тим, що 

при написанні художнього твору вільне оперування вимислом у рамках історичної конкретики, 

перебігу історичних подій лише підносить цей твір від звичайного ілюстрування історичної 

епохи до рівня реконструкції ідеї чи концепції, не зрідка втіленої у такій умовно-образній 

формі, якою є притча. І, як правило, з ретроспекцією на сьогодення. 

Дуже суттєвим для Валерія Шевчука є вузол проблем, що їх можна означити, як людина і 

родовід, або те, що ми розуміємо під поняттям "апологія дому". "Кочівний" у світовій літературі 

мотив блудного сина активно використовується письменником у різних інтерпретаціях. 

Письменник не дає читачеві готових висновків щодо взаємообумовленості добра і зла, а 

разом з ним дошукується причини, в якій площині лежить природа цих філософських 

категорій, у чому слід шукати причину протиборства як доброчинного, так і гріховного начал. І 

бачить її в самій глибинній природі людини. У пошуках універсальної моделі світу Валерій 

Шевчук, проте, не праг¬е пошуків універсальної істини, однозначної відповіді на одвічні 

запитання людського буття. І водночас у цьому своєму болючому дошукуванні істини 

Шевчуків герой приходить від знеособленого "ми" до свого власного самодостатнього "Я", а 

досягає гармонії із собою – через добро і красу. 
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В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете: 

Шевчук В. Біс плоті : історичні повісті / В. Шевчук. – К.: Твім 

інтер, 1999. – 360 с. 

Валерій Шевчук творить цілком новий в українській літературі тип 

історичної повісті: з одного боку, це твори мислительні, з другого, – 

завдяки напруженому сюжетові, наближаються до інтелектуального 

детективу, з третього, – психологічні, бо розкриття таїн людської душі — 

одне із творчих завдань автора. Побіч із вивіреною історичністю тут 

немало фантастичного чи фантасмагоричного, що відповідає 

світобаченню людини тієї доби, а часово книга охоплює другу половину 

XVI – початок XVIII століття. Видання містить повісті: «Розсічене коло», 

«У пащу дракона», «Біс плоті», «Закон зла (Загублена в часі)». Повісті 

розташовано хронологічно, вони ерудиційні, засновані на глибокому 

знанні поетики літератури українського бароко, а також середньовіччя, адже автор – історик 

літератури того періоду. 

Шевчук В. О. Вибрані твори. Дім на горі : роман-балада; 

оповідання / В. Шевчук ; передм. М, Жулинського. – К.: Дніпро, 

1989. – 526 с. 

Роман побудований з повісті-преамбули і циклу «Голос трави» з 

тринадцяти новел. Цікаво, що новел саме тринадцять: містична тканина 

твору дає підстави говорити про невипадкову наявність цього магічного 

числа. Ірреальні мотиви з`являються ще в повісті-преамбулі. Образи 

жінок, що мешкають у Домі на горі, виписані цілком реалістично, 

традиційними прийомами і засобами характеротворення. Та міф-

легенда, який перетворюється на циклічно повторюваний магічний 

обряд, пронизує жіночі образи ореолом таємничості. Пришельці, які «з`являються бозна-

звідки» перед жінками Дому, подані в романі як демонологічні істоти. Вони сірим птахом 

спускаються з неба, перетворюються на чоловіків і намагаються спокусити юних мешканок 

Дому. Якщо зваблення вдається – народжуються дивні хлопчики, «доля яких майже завжди 

була сумна». Варто наголосити на демонологічності цих хлопчиків. Більшість сюжетів циклу 

«Голос трави» запозичені з фольклорно-фантастичних і міфологічних оповідей. Видання 

містить: «Дім на горі», «Голос трави», «Мандрівка в гори». 

Шевчук В. О, Із вершин та низин. Книжка цікавих фактів із історії 

української літератури / В. Шевчук. – Київ: Дніпро, 1990. – 446 с. 

Подібного видання не було на Україні - це перша спроба у художній 

формі через короткі фактологічні оповіді відтворити в загальних рисах 

літературний процес упродовж його тисячолітньої історії – до революції 

1917 р. У книжці йдеться про видатних творців, але й про забутих, 

маловідомих. Подано також цікаві факти з історії української книги, про 

тих перших, які започаткували певні жанри, про батьків та родинні 

традиції письменників, про їхню долю і недолю. Окремі сторінки книжки 

розповідають, як українська література приходила до інших народів, про 

українську пісню і мистецькі уподобання майстрів слова. Зацікавить найширші читацькі кола і 

матеріал про псевдоніми, літературні загадки та курйози. 
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Шевчук, В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-

політичного мислення ХУІ-ХУІІІ ст. У 2 кн.: Кн. 1 / В. О. Шевчук. – К. : 

Грамота, 2007. – 720 с. : іл. 

Це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського 

державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, 

а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації 

про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Широко 

висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької 

держави та пізніших часів. Видання має значну кількість ілюстрацій. Для 

науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, 

кому небайдужа українська історія XVI-XVIII ст. 

Шевчук В. О. Маленьке вечірнє інтермецо / В. Шевчук. – К.: Молодь, 1984. – 280 с. 

Складається з чотирьох повістей: «Тепла осінь», «Золота трава», «Маленьке вечірнє 

інтермеццо», «Місячний біль». Усі твори, хоч і різнопланові за сюжетом, але мають єдиний 

стрижень, їх об’єднує спільна ідея. Морально-етичні проблеми існують здавна, вони 

хвилювали людей і в XVI ст. (повість «Місячний біль»), і в перші тяжкі повоєнні сорокові роки 

двадцятого («Тепла осінь»), хвилюють нас і в бурхливі вісімдесяті (повісті «Золота трава» та 

«Маленьке вечірнє інтермеццо»). Ліричні повісті, що ввійшли до книжки, мають оригінальну 

побудову, цікаві повороти сюжетних ліній. Вони приваблюють читача щирістю і 

невимушеністю розповіді, теплотою і ніжністю, з якими автор змальовує своїх героїв. 

Надзвичайно багата й мовна палітра автора. Письменник добирає майстерні порівняння, 

яскраві метафори, що надовго запам’ятовуються читачам. 

Шевчук, В. О. Місто Днів : поезії / В.Шевчук. – К. : Либідь, 2014. – 

528 с. 

У книзі зібрано поетичні твори й переклади сучасних поетів Валерія 

Шевчука, відомого як прозаїк, літературознавець та історик. Так 

склалося, що, почавши літературну діяльність як поет, він ніколи не 

друкував своїх віршів, хоч писав їх продовж творчого життя, подавши 

хіба зразки тієї поезії у своїх спогадових писаннях. Тож можна сказати, 

що перед читачем відкривається цілком невідомий пласт творчості 

письменника, що, напевне, знайде відгук у любителя вишуканої поезії. 

До книжки увійшли поезії, написані за чималий період часу, від шкільних 

років автора аж по 2010-ті роки. Відтак, її можна зрозуміти і як 

своєрідний ліричний щоденник. Таке розуміння підтримує і назва, і сам 

письменник в автокоментарях. Справді, абсолютна більшість віршів виглядають на емоційні 

відгуки на ті чи інші важливі події й поточні моменти. 

Шевчук, В. О. Муза Роксоланська : у 2 кн. / 

Валерій Шевчук. – К. : Либідь, 2004 – 2005.  

Кн.1: Ренесанс. Раннє бароко. – 2004. – 400 с. : іл. 

Кн.2: Розвинене бароко. Пізнє бароко. – 2005. – 

728 с.:іл. 

Праця Валерія Шевчука «Муза Роксоланська» – це 

авторська історія давньої української літератури, 

створена письменником і перекладачем пам’яток 

старого письменства сучасною мовою. У книзі першій, 

що охоплює період XVI-першої половини XVII ст. і 
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розглядає літературу України у складі Речі Посполитої, простежується проникнення на наші 

терени ренесансових літературних форм, а разом із тим творення ранніх барокових при 

поєднанні поетики Середньовіччя та Ренесансу. Враховано досвід вивчення літератури цього 

періоду, а також новітні відкриття імен і творів. Друга книга оригінального дослідження 

фактично є історією літератури Козацької держави й охоплює другу половину XVII ст., яку 

автор розглядає як період розвиненого бароко, і XVIII ст. – період пізнього бароко. Аналізуючи 

цей напрочуд своєрідний відтинок історії української літератури, автор вписує твори в життя, 

проблеми і складнощі становлення Козацької держави. Читач переконається, що література 

тієї доби зовсім не була схоластичною, твореною у відриві від життя, а навпаки, найчастіше з 

ним пов’язана. Досі так широко і в такому розрізі література вказаної доби не розглядалася. 

Шевчук, В. О. На березі часу. Ті, котрі поруч : спогади про 

сучасників / Валерій Шевчук. – Київ : Либідь, 2015. – 575 с. : іл. 

Книга є черговою ланкою спогадового циклу «На березі часу». У ній 

автор подає есеї, де докладно описує літературне середовище 1960-

1980-х років, у якому йому довелося обертатися. Це житейські історії 

про людей , які впливали на події в країні, її долю та історію. У першій 

частині йдеться про письменників-передшістдесятників (П.Тичина, 

М.Лукаш, Б.Антоненко-Давидович, П.Загребельний та ін.), у другій - про 

літераторів покоління, до якого належав автор, – шістдесятників 

(Є.Гуцало, В.Дрозд, Г.Тютюнник, І.Дзюба та ін.) і постшістдесятників. 

Цінність книжки полягає не тільки у жваво написаних мемуарах, а й у 

поданих документальних матеріялах, що стануть у пригоді дослідникам 

феномену українського шістдесятництва.  

Шевчук, В. О. Привид мертвого дому : роман-квінтет / В. О. 

Шевчук ; передм. Р. Мовчан. – К. : Пульсари, 2005. – 600 с. 

Головною темою роману-квінтету Валерія Шевчука є душевні струси 

людини кінця XX ст., що й стали похідними завершення епохи. Це і 

витворило Мертвий Дім. Новаторський за формою роман несе в собі 

ідею мистецького універсуму: про світ, який умирає, і людину, котра 

прагне нового утвердження.  

Шевчук, В. О. Роман юрби: хроніка "безперспективної" вулиці 

(1972-1991) / В. О. Шевчук. – К.: Пульсари, 2009. – 622 с. 

Це монументальне художнє полотно з великою кількістю героїв, 

створене автором з 1972-го по 1996 рік, що є відбитком тієї епохи з її 

житейськими перипетіями та колізіями. В основі роману (а він в новелах-

оповідках) – зображення життя окремої вулиці в провінційному місті, яке 

ще зберігло давню мораль і звичаї, але вони вже тратились і 

розкладалися під важкими ударами та налягами ХХ ст. Та попри ці 

втрати людина, як з'являється у творі, завжди залишає в собі часточку 

світла. Книжка розповідає про „маленьких”, простих людей, спадкоємців 

гоголівських „небокоптителів”. Про тих, які не мають у житті великих 

амбіцій, цікавляться лише побутовими речами, матеріальними цінностями, живуть переважно 

машинально. Пліткують, вистежують та обговорюють одне одного, п’ють, працюють, 

рибалять, пораються по господарству. Не найвдячніший, звісно, літературний матеріал, але 

Шевчук зумів знайти до нього такий підхід, який дозволив написати цікаво і своєрідно.  
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Шевчук В. О. Стежка в траві: Житомирська сага: у 2 т. / В. 

Шевчук. – X.: Фоліо, 1994. – 526 с. 

Багатоплановий епічний твір змальовує химерне переплетіння доль 

різних прошарків населення Житомира 50-60 років – понівеченої 

української інтелігенції, робітничо-службового середовища, а також 

колоритного люмпену. В центрі уваги художника філософське 

осмислення психологічних колізій, що приводять героїв роману до 

напружених шукань своєї стежки для втечі від самотності, із зони 

герметичної духовної ізоляції, у простір добра й любові. До книги 

включено першу та другу частини роману. 

Шевчук В. О. Три листки за вікном : роман-триптих / В. О. 

Шевчук. – К. : Рад. письменник, 1986. – 587 с. 

Один з найвидатніших творів Валерія Шевчука. За цей роман 

письменник отримав дві найпрестижніші премії – Шевченківську та 

премію фундації Антоновичів. «Три листки за вікном» - це захоплива 

таємничо-детективна історія трьох поколінь Турчиновських, яка 

починається у далекому XVII столітті. Зміст: Листок перший. "Ілля 

Турчиновський" повість; Листок другий. "Петро Утеклий" повість за 

судовими актами XVIII століття; Листок третій. "Ліс людей" або "Чорна 

книга" Киріяка Автомоновича Сатановського. 

Шевчук, В. Чотири романи : романи і повісті / В. Шевчук. – К. : 

А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. – 768 с. 

До книжки увійшли чотири широковідомі романи і повісті. Дія цих 

творів охоплює п’ять століть. Роман «На полі смиренному» змальовує 

події ХІ-ХІІ ст., «Око прірви» – події ХVI ст., «Мор» – про чуму у Львові 

в 20-ті роки ХVII ст., «Сповідь» – про події ХVIII ст.  

У романі-притчі «На полі смиренному» простежено епоху молодого 

українського християнства в його протиборстві з язичництвом на тлі 

болісних суперечностей між церковними догмами і реальним життям. 

«Око прірви» – роман-антиутопія, що був написаний після розпаду 

СССР. За словами автора, «це алюзія тоталітаризму, який можна було 

б назвати Домом чорного світу... ним я ніби вимітав із себе сажу того чорного світу, як це 

буває, коли чистять димарі». Будь-яка спроба служити тим чи іншим ідеологічним системам 

рано чи пізно зазнає краху, адже людську природу з незмірним Божим началом неможливо 

втиснути в рамці створених людським розумом світоглядних схем. У романі яскраво 

змальовано ортодоксальну культуру середньовіччя. Про відносність усього, крім добра і зла, 

дивовижно пластично, з тонкими переходами від реального до ірреального, розповідає автор 

у своїй наймоторошнішій і водночас найсвітлішій повісті «Мор». Споконвічне поняття гріха і 

кари за нього розбудовує дискурсійний сюжет повісті «Сповідь» із наскрізним 

сковородинівським мотивом про істину – золотого птаха, яку треба шукати, але не ловити. 

Гапонівський священик і молодий писарчук дошукуються істинної суті гріха. Різновимірними 

були їхні переступи, та однаково суворою кара: обом довелося побувати в подобі вовкулак... 
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Мирослав Іванович Дочинець 

– український письменник і журналіст. Член Асоціації українських письменників (з 

2003 року).  

Біографія. Народився 3 вересня 1959 року, в місті 

Хуст Закарпатської області, в родині вчителів. 

Друкуватися почав з шостого класу в дитячих виданнях. 

Був переможцем конкурсів юних літераторів. 1977 року 

вступив на факультет журналістики Львівського 

університету. Під час навчання був членом редколегії 

університетської багатотиражної газети «За радянську 

науку», згодом – редактором газети «Джерела». 

Професійну журналістську роботу розпочав 1982 року в 

газеті «Молодь Закарпаття».  

1990 року заснував у Мукачеві газету «Новини 

Мукачева». У цей час також працював власним 

кореспондентом газет «Карпатський край», «Срібна земля», «Фест». Друкувався у всесоюзних 

та республіканських часописах «Комсомольская правда», «Известия», «Україна», «Людина і 

світ», «Ранок», «Радянська жінка», «Літературна Україна», «Молодь України». 1998 року 

заснував у Мукачеві видавництво «Карпатська вежа», в якому як головний редактор і 

директор підготував і видав упродовж п'яти років понад 100 видань.  

Член Національної спілки письменників України та Асоціації українських письменників. За 

плідну і самобутню творчу діяльність відзначений низкою літературних премій, в тому числі 

трьох міжнародних, а також відзнакою «Золотий письменник України» за найбільші наклади. В 

2014 році за романи «Криничар» та «Горянин» удостоєний Національної премії ім. Т. 

Шевченка. Книги М. Дочинця масово ширяться серед читачів, викликають все більший інтерес 

за межами України. За романами «Лис» та «Вічник» готуються знімати кіно. «Вічник» також 

інсценізовано студентським театром у Лондоні. З ініціативи педагогів підготовлено й видано 

версії книжок для дітей – «Бранець Чорного Лісу», «В’язень замку Паланок», «Напутні дари – 

для дітвори». 

Як видавець втілює різні видавничі проекти, зокрема опікується серіями книжок «Домінія 

слова», «Трава Парнасу», «Книжкова полиця Вічника». Допомагає бібліотекам Закарпаття та 

України літературою. 

Огляд творчості. У літературу Мирослав Дочинець активно увійшов з 1980-х років як 

новеліст, есеїст та автор влучних афоризмів. Як вважає сам автор, саме новела (улюблений 

жанр письменника) навчила його «афористичності, ощадливості й наповненості фрази, 

«зернистості» письма». Окремими виданнями вийшли його книги «Гірчичне зерно» (1989), 

«Оскал собаки» (1991), «Мукачево і мукачівці» (1994), «Мункачі з Мукачева» (1995), «Він і 

вона» (1996), «Гра в ляльки» (2003), «Куфрик з фіглями» (2003). Деякі оповідання та повісті М. 

Дочинця друкувалися в журналах та альманахах. Афористичний набуток митця 

представлений книгами «Роса на фігових листках» (1995), «Дами і Адами» (2002), «Аукціон 

зубочисток» (2007), у співавторстві – «Карпатський словоблуд» (2004) і «Карпатський 

блудослов» (2005). 

Загалом, усі перераховані твори Мирослава Дочинця більше були відомі на місцевому 

рівні, на батьківщині письменника. Та згодом сталось так, що про автора, котрий уже має у 

своєму доробку понад десяток книжок, раптом дізналися тисячі читачів. Перша книга-

порадник, яка стала справді відомою серед аудиторії, «Многії літа. Благії літа. Заповіді 104-

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1959
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/1977
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/1982
https://uk.wikipedia.org/wiki/1990
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/1998
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річного Андрія Ворона – як жити довго в щасті і радості» (2010 р.) ввійшла до шістки 

найпопулярніших видань за рейтингом «Книжка року-2010». 

Проте дана книжка не стала єдиним «шедевром» письменника, і за нею послідували інші 

твори, популярність яких навіть перевищила за рейтингами усі попередні. Закінчуючи роман 

«Вічник. Сповідь на перевалі духу», Мирослав Дочинець розпочав роботу над романом 

«Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка Мукачівської домінії» (2012 р.). А вже у 2013 році у 

світ вийшла книга «Горянин. Води Господніх русел» про героя, загубленого в карпатських 

хащах, відкинутого світом і долею. Ці три останні книги письменника можна назвати трьома 

духовними братами. У «Горянині», який письменник вважає вершиною своєї творчості, більше 

життєвої правди, ніж у «Криничарі», і більше духовної правди, ніж у «Вічнику». Багато 

дослідників і прихильників творчості Мирослава Дочинця вважають «Вічник» і «Криничар» 

лише сходинками до «Горянина» Усі ці книги Мирослава Дочинця утверджують непереможний 

людський дух, зображують героїв, які, на думку критиків, дуже потрібні сучасній українській 

літературі. Крім того, що ці твори споріднені за ідейним спрямуванням, вони ще й подібні на 

жанрово-стильовому рівні, тобто варто говорити про стереотипність, самоповтор творчості 

прозаїка. Коли виявилось, що «Вічник» має неабиякий успіх, автор почав застосовувати ту ж 

модель письма і в інших своїх творах, синтезуючи елементи пригодництва з простими 

життєвими мудростями Андрія Ворона, що, зрештою, теж обвінчалось успіхом: книги 

продаються, читачі задоволені, а М. Дочинець отримує літературні нагороди. 

Роман «Криничар. Діяріюш найбагатшої людини Мукачівської 

домінії», що вийшов у світ в 2012 році, це викладена у формі 

щоденникових записів історія хлопчика-сироти, який, попри 

несприятливі умови, став хорошим майстром своєї справи, 

другом собак, знавцем тогочасної науки, добрим та 

великодушним багатієм і меценатом рідного міста. Вибудовуючи 

ту ж типову сюжетну лінію, що і в «Вічнику», користуючись тими 

ж художніми засобами та вживаючи діалектну лексику 

Закарпаття з доданим до твору словничком, М. Дочинець ще до 

виходу книги додає їй «родзинки» в очах аудиторії. Письменник, 

презентуючи роман, оголошує, що він надрукована на папері з 

соломи, матеріалу вигідного не лише з економічного боку, але й 

такого, що зберігає природу, адже задля друку не зрубано 

жодного дерева. Звичайно, такий факт привертає увагу до 

книги, яку, в результаті, куплять і не знайомі з творчістю 

письменника читачі. Для останніх автор спеціально зробив початок книги захоплюючим, 

таким, що інтригує і «затягує»: життя мандрівного цирку, в якому працює мама головного 

героя, «жінка-змія». Добре знаючи, що любить його публіка, Мирослав Дочинець знов 

вдається до творення пригодницького сюжету: герой довго пересувається різними 

мукачівськими передмістями, живе в халабуді під мостом, потім на псарні при замку Паланок, 

потрапляє там у в'язницю, утікає з неї, перебирається через Карпати та пристає до козаків, а 

попереду в нього ще турецький полон, Єгипет та інші далекі краї, аж до тріумфального 

повернення у Мукачево, – події, що відбуваються наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ століть. 

Символічно, що будуючи власним коштом міст у Мукачеві, він своєрідно прокладає міст до 

нової доби, до нової свободи. Важливо, що серед усіх життєвих перипетій Криничареві (інші 

його імена – Кутьо і Овферій) зустрічаються люди, котрі кожен по крупинці подарували йому 

ту величезну життєву мудрість, якою насичені сторінки роману. Тобто М. Дочинець, як і у 

«Вічнику», вдається до зображення образів-вчителів: художник, бізнесмен, гончар, псар, 

ув'язнений, вчений, бунтар-«карбонарій», монах, боєць із Далекого Сходу тощо. Тому, 

звичайно ж, цей роман так само насичений своєрідною практичною філософією, детально 
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описує секрети ремесел та деяких видів людської діяльності. Крім теми гармонії людської 

душі, взаємин людини і природи, письменник ризикнув підняти дуже важливу для сучасного 

суспільства, але, на жаль, ігноровану, тему грошей. Автор устами свого героя виклав низку 

повчань: як прикликати гроші у своє життя, як до них ставитися та як ними правильно 

розпоряджатися, – що привернуло увагу нових читачів. 

Коли «Криничар» вже здобув свою популярність, автор не забарився з анонсом нового 

роману, нібито пов'язаного з морською тематикою, «Горянин. Води Господніх русел» (2013). 

Уже з самої назви можна зробити висновок, про що написано цей роман – Старого, 

малописьменного верховинця, що вимушений боротися з гірською річкою, яка уже стигла 

позбавити його дружини, сина, його самого поранила та зруйнувало оселю, – річка забрала 

майже все і підкрадається до останнього – родинного цвинтаря. Тричі вступаючи у бій зі 

страшною стихією за допомогою укріплення камінням берега, головний герой зневірюється і 

опускає руки, але на допомогу йому, як і говорив священик, приходить Господь, Той, кому 

стихії підкоряються. Проблема взаємин людини з природою (але не як «царя природи, а як 

органічної її частки) є спільною і для «Вічника» з «Криничарем», так 

само як і наявність у текстовій структурі роману повчальних історій 

людей, з якими спілкувався Горянин. Але, на відміну від попередніх 

творів, у цьому романі немає пригодницького русла, адже Горянин – 

звичайний чоловік, чиє життя минало в постійній праці, здебільшого 

спокійно, без особливих потрясінь, він ніде не мандрував, а, 

навпаки, був міцно прив'язаний до свого родового «гнізда», 

проблема роду, кровного зв'язку з пращурами є тут надзвичайно 

важливою, можна твердити – основоположною. 

Загалом, з під пера автора вийшли:   

 «Гірчичне зерно» (новели, 1989). 

«Оскал собаки» (повість, 1991). 

«Мункачі з Мукачева» (художній нарис, 1995). 

«Роса на фігових листках» (мініатюри, 1995). 

«Він і вона» (оповідання, 1995). 

«Дами і Адами» (афоризми, 2002). 

«Гра в ляльки» (нариси, есе, 2003). 

«Куфрик з фіґлями» (2004). 

 «Карпатський словоблуд» (2004, у 

співавторстві), 

 «Енциклопедія Мукачева в іменах» (2006, у 

співавторстві з Василем Пагирею) та інших. 

«Аукціон зубочисток» (афоризми, 2007). 

«Многії літа. Благії літа» (книга духовних 

настанов, 2007). 

«Душа Мукачева» (публіцистика, 2008). 

«Хліб і шоколад» (новели, етюди, 2009). 

«Краєвид із жінкою» (мала проза, 2010). 

«Булава і серце» (історичні новели, 2010). 

«Лис у винограднику» (роман, 2010). 

«Руки і душа та інші невигадані жіночі історії» 

(новели, 2011). 

«Вічник. Сповідь на перевалі духу» (роман, 

2011). 

«Дорога в небо – до людей» (художні нариси, 

2011). 

«Місячна роса» (етюди, мініатюри, 2012). 

«Бранець Чорного Лісу» (повість для дітей, 

2012). 

«Криничар» (роман, 2012). 

«Курси крою і життя» (художні нариси, 2012). 

«Горянин. Води Господніх русел» (роман, 

2013). 

«Світильник слова» (есе, 2013). 

«В'язень замку Паланок» (2013) 

 «Книга духовної мудрості», упорядник М. 

Дочинець. 

«Мудрість Карпат», упорядник М. Дочинець. 

«Світован. Штудії під небесним шатром» 

(роман-намисто, 2014). 

«Лад» (Многії літа, Вічник, Світован). 2014. 

«Криничар», «Горянин» – в одному виданні. 

2014. 

«Напутні дари – для дітвори від карпатського 

мудреця Андрія Ворона». 2014. 

«Синій зошит» (одкровення карпатського 

мудреця), 2015. 

«Історії». Жінки, які перемогли. Чоловіки, які 

витримали. Великі, які кохали. 2015. 

«Мудра книга». Мудрість духовна. Мудрість 

весела. Мудрість карпатська. 2015. 

«Книга надиху». Уроки світу, Неба і людей. 

2015. 

«Світло семи днів» (2018) 
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В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете: 

Дочинець, М. І. Вічник : сповідь на перевалі духу / М. І. 

Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2011. – 284 с. 

Роман про силу людського духу, про життя Андрія Ворона, який 

прожив 104 роки. Це – сповідь великої душі, документ мудрого серця. 

Це не просто опис виняткової долі незвичайної людини. Це – 

подарунок долі для того, хто запитує себе: «Хто я, звідки я, для чого 

я? І куди я йду?» Це письмо допоможе віднайти себе й укріпить у 

великому Переході з нічого у щось. 

Дочинець, М. І. Криничар. Діяріюш найбагатшого чоловіка 

Мукачівської домінії : роман / М. І. Дочинець. – Ужгород : 

Карпати, 2012. – 328 с. 

Це чергова сповідь унікальної людини, історія душі у вигляді 

щоденникових нотаток головного героя – аскета-багача, який 

прийшов до власної філософії самообмеження. В центрі роману – 

українська душа, що не заблукала в історії, не зломлена і не 

стомлена поразками, як сама Україна, – Душа тонка, мудра, діяльна, 

що черпнула від землі і неба, що оживляє і якісно міняє довколишній 

простір і людей. Твір відкриває незглибимий вимір народної народної 

традиції, карпатської звичаєвості, жива етика і естетика. Усе це 

подано в шатах високої образності й дивовижно багатої лексики. 

«... Дорогий читальнику, наберися неспішності, як я зараз. будь терплячим, як, криничар, що 

довбає колодязь у кремінному перелозі. І матимеш відплату. Зчитуючи попасом мої душевні 

повіряння, мої життьові зарубки, дійдеш до головного. Я відкрию тобі секрет, як здобути те, чого 

домагаються всі – Багатство. Я відкрию тобі принаду двох головних свобод - звільнення від страху і 

від злиднів. Бо лише ці дві свободи владні привести до того, що керує світом і людьми. Ось писемний 

діяріюш про мій світ – хиткий острівець у морі часу...» 

Дочинець, М. І. Многії літа, благії літа : заповіді 104-річного 

Андрія Ворона – як жити довго в щасті і радості / М. Дочинець. – 

[Б. м. : б. и.], Б.р. – 144 с. 

У книжці виведено цілісну систему активного творчого 

довгожительства, базовану на унікальному досвіді конкретної людини. 

Подано це у вигляді скарбів житейського і духовного досвіду, які 

залишив після себе карпатський характерник Андрій Ворон, якого вже 

називають новим Сократом, носієм нового вчення – філософії Серця. 

Здебільшого це проникливі роздуми, побіжні нотатки людини мислячої, 

мудрої, з унікальним хистом відчувати людей і природу у цілісній 

світобудові. 

 «Десятиліттями я живу в одному місці. Роблю одну роботу. Веду бесіди з одними 

людьми. Сідаю за той же стіл у той же час і їм майже однакову їжу. Лягаю в один час в одне 

ліжко…Минають літа, але ніщо не міняється — ні довкілля, ні я. Бо не міняється моя душа. 

І це добре. Дивлюся на образи діда, батька, на своїх онуків і правнуків – і здається, що я на 

цьому світі був завжди. І буду вічно…» Андрій Ворон 
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Марія Василівна Матіос  

– українська письменниця(поет, прозаїк, публіцист) та політичний діяч. Лауреат 

Національна премія України імені Тараса Шевченка (2005).  

Біографія. Народилася 19 грудня 1959 року в селі 

Розтоки, Чернівецька область в родині гуцулів. Перші вірші 

надрукувала у 15 років. У 1982 р. закінчила філологічний 

факультет Чернівецького державного університету, 

відділення української мови та літератури та була серед тих, 

хто домігся присвоєння цьому університету імені Юрія 

Федьковича. 

Працювала бібліотекарем університетської бібліотеки. 8 

років – на Чернівецькому машинобудівному заводі. Деякий 

час керувала Спілкою письменників Чернівецької області, 

займалась видавничою справою, була одним із засновників 

науково-літературного «Буковинського журналу». Прозою 

дебютувала 1992 року в журналі «Київ», опублікувавши 

новелу «Юр'яна і Довгопол». З 1997 року мешкає в Києві. 

Працювала помічником секретаря РНБО України. З 2003 року – заступник голови Комітету з 

Національної премії України імені Тараса Шевченка. Є головою редакційної ради 

міжнародного соціального проекту, збірки розповідей про добро «Книга добра».З 2015 року 

працює головою підкомітету ВРУ з питань книговидання та книгорозповсюдження. 

Нагороди: Переможець конкурсу «Книжка року 2004» за роман «Солодка Даруся»; 

Переможець конкурсу «Книжка року 2007» за роман «Майже ніколи не навпаки»;     

Переможець конкурсу «Книга року 2008» за роман «Москалиця. Мама Маріца»; Гран-прі 

конкурсу «Коронація слова» за роман «Майже ніколи не навпаки» (2007); В 2009 р. на V 

Київському міжнародному книжковому ярмарку книга «Москалиця» отримала диплом першого 

ступеня в номінації «Бестселлер»; Орден княгині Ольги III ст. (22 січня 2015) – за значний 

особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, 

культурно-освітній розвиток Української держави, багаторічну сумлінну працю та високий 

професіоналізм.  

За творами Марії Матіос створені театральні постановки. Вистави "Солодка Даруся", 

"Нація", "Майже ніколи не навпаки" у постановці Івано-Франківського академічного обласного 

музично-драматичного театру імені Івана Франка (режисер Держипільський Ростислав 

Любомирович). Вистава "Не плачте за мною ніколи", яка є спільним проектом Національного 

академічного драматичного театру імені Івана Франка і Херсонського обласного академічного 

музично-драматичного театру ім. М. Куліша (режисер Сергій Павлюк). Вистава "Москалиця" 

Київського національного академічного театру оперети (режисер Влада Бєлозоренко). 

Вистава "Słodka" Зеленогурського культурного центру (Польща) (режисер Малгожата Пашкєр-

Войцешонек).а також екранізація, фільм «Солодка Даруся», 16 березня 2015 року у Києві у 

кінотеатрі «Київ» відбулася офіційна презентація кінопроекту «Солодка Даруся». Екранізація 

роману стала результатом спільної роботи Марії Матіос та кінорежисера О. Денисенка.  

Огляд творчості. Марія Матіос автор збірок віршів: "З трави і листя" (1982), "Вогонь 

живиці" (1986), "Сад нетерпіння" (1994), "Десять дек морозної води" (1995), "Жіночий аркан" 

(2001), "Жіночий аркан у саду нетерпіння" (2007). Поетеса Марія Матіос зростає від публікації 

до публікації, її віршам притаманне органічне відчуття колориту рідного буковинського краю, 

вміння по-своєму сказати про минуле і сучасне народу, передати стан людської душі, 

закоханої в красу і неповторність навколишнього світу. Кращі вірші поетеси тримаються на 

http://uk.wikipedia.org/wiki/1982
http://uk.wikipedia.org/wiki/1986
http://uk.wikipedia.org/wiki/1994
http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
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міцній основі народної мови, перейняті фольклорними мотивами. У багатьох, на перший 

погляд, пейзажних віршах є щось більше, аніж живописання природи – в них "олюднення" 

природи і усвідомлення людини як її частки. Марія Матіос – насамперед лірик, про що б вона 

не писала. У звичайних, буденних речах поетеса знаходить високу поезію, коли, наприклад, 

підмічає, як "грибочок під очима скрикнув", і говорить, що "жаль у кошик той талант нести". У 

доробку поетеси багато віршів про кохання, які за своїм морально-етичним потенціалом 

несуть і соціальне навантаження. В них "звичайна жінка з маленьким сентиментом у душі" 

піднімається до жінки, що є "найсуспільніша з усіх людей": 

Найбільшу популярність здобули її прозові твори: "Нація" (2001), "Життя коротке" (2001),  

"Бульварний роман" (2003), "Фуршет" від Марії Матіос" (2003), "Солодка Даруся" (2004), 

"Щоденник страченої" (2005, 2007), "Містер і місіс Ю в країні укрів" (2006), "Нація. 

Одкровення." (2006), "Майже ніколи не навпаки" (2007), "Москалиця. Мама Мариця — дружина 

Христофора Колумба" (2008), "Кулінарні фіґлі" (2009), "Чотири пори життя" (2009), "Вирвані 

сторінки з автобіографії" (2010), "Армагедон уже відбувся" (2011). 

Марія Матіос є яскравим представником 

постмодерністської літератури, що по-особливому 

розкриває фольклорні мотиви її творчості. Слід 

зазначити, що твори М. Матіос є скоріш масовою 

літературою, ніж елітарною. Авторка в першу чергу 

намагається зацікавити читача, для цього вона 

використовує неординарні сюжетні повороти, іноді 

гіперболізує якісь якості персонажів та застосовує більш 

зрозумілу для пересічного читача мову. Мова творів М. 

Матіос – взагалі тема, з приводу якої можна 

розмірковувати вічно. Вона настільки жива та різнобарвна, що кожне слово ніби відчувається 

на смак Для досягнення своєї мети авторка використовує різноманітні художні засоби та 

образи, серед яких чи не найважливішим є звернення до фольклорних джерел. У творах М. 

Матіос, у зображуваних нею характерах та персонажах ми можемо зазначити таку рису, як 

культ незалежної особистості, що також є важливою ознакою постмодернізму. У творах 

письменниці цікаво поєднуються такі риси характерів персонажів, як покірливість та вміння 

відстоювати свою думку, хоробрість і боязкість, доброта і безмежна лють.  

Письменниця повсякчасно прагне поєднати, взаємодоповнити істини (часом полярно 

протилежні) багатьох людей, націй, культур, релігій, філософій. Дуже часто М. Матіос 

навмисно зіштовхує обличчям до обличчя представників абсолютно протилежних, навіть 

ворожих, національностей та ідеологій. Авторка спеціально схрещує їхні долі, лишаючи слід у 

серці кожного з них. Трагедії простого людського життя випливають одна з одної, стаючи 

одночасно і причиною, і наслідком. Цікаво, що долі деяких сімей пов´язані саме спільним 

нещастям, воно немов породичало їх, зробивши співучасниками одного злочину, таємними 

охоронцями злочину. Ще однією цікавою особливістю прози М. Матіос є бачення 

повсякденного реального життя як театру абсурду, апокаліптичного карнавалу. Особливо 

яскраво це представлено на матеріалі драми «Солодка Даруся», адже цей твір наповнений 

персонажами з особливим психологічним станом і поглядами на всесвіт, що стали такими 

внаслідок трагічних подій у своєму житті, а також непоправних психічних травм. Ці люди 

змінилися у своїй сутності, вони почали бачити те, чого не бачать інші. 

Існує думка, що змістом поняття «український фольклор» є не механічна сума регіональних 

усних традицій, а їх узагальнення. Його утворює діалектична єдність світоглядних, соціально-

психологічних, естетичних констант та яскраво своєрідних регіональних їх реалізацій. Таким 

чином, проза Марії Матіос увібрала в себе психологізм вірувань наших предків, їхню мудрість 

http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/2003
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%A4%D1%83%D1%80%D1%88%D0%B5%D1%82%C2%BB_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%97_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%BE%D1%81&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/2003
http://uk.wikipedia.org/wiki/2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/2005
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/wiki/2008
http://uk.wikipedia.org/wiki/2009
http://uk.wikipedia.org/wiki/2009
http://uk.wikipedia.org/wiki/2010
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та набула іншого, більш інтелектуального звучання. Дійсно, образи та елементи побудування 

твору не є просто запозиченими з українського фольклору, вони проаналізовані та 

«пропущені» крізь призму відчуттів авторки, сукупність переконань сучасного суспільства та 

моральних поглядів епохи. Однією з особливостей використання фольклорних образів у 

творчості М. Матіос є поєднання їх з сучасними реаліями. Авторка широко використовує 

метод ретроспекції, коли спочатку розповідається про основний момент фабули, де і 

відбулися головні події твору, а потім розкриваються передумови цих явищ, другорядні, 

описові факти. Різні факти подаються з точок зору всіх персонажів, задіяних у тому, що 

відбулося, і сюжет стає більш наповненим, виникають нові, до цього незнані, обставини. Так, у 

драмі «Солодка Даруся», у перших двох новелах «Даруся» та «Цвичок» авторка докладно 

розповідає про сучасне життя у селі Черемошнім, про людей, що там живуть. Так, неквапливо, 

читач дізнається про існування Дарусі, яку всі вважають дурною, але для милозвучності 

називають «солодкою», про Івана Цвичка та інших. Призначення останньої новели 

«Михайлове чудо» є незрозумілим аж до кінця твору, коли, власне, і роз´яснюється 

передісторія життя Дарусі та причина, через яку вона оніміла. Тож розв´язка, що є у кожному 

тексті, тут не є повною кульмінацією, але абсолютним поясненням наступних подій. Взагалі 

для текстів Марії Матіос характерне дуже незвичне поєднання часових і просторових 

характеристик До першої прямої вказівки читач може бути впевнений, що дія відбувається 

принаймні у ХІХ столітті, чи навіть раніше. Допомагає такому сприйняттю і специфічна 

колоритна мова творів, і міфологеми, а також самовідчуття самих персонажів, що ніби 

«застигли» у первозданній цноті свого краю.  

Етнічність, певна міфологізація та віднесеність 

до фольклору у творах Марії Матіос є природною 

та такою ж невід’ємною частиною створеного нею 

світу, як специфіка західноукраїнського селянства, 

етнічний колорит та живе, справжнє мовлення, 

притаманне гуцульській народності. У своїх творах 

Марія Матіос вдало поєднала особливості 

постмодерного письменництва та фольклорні 

мотиви, розкривши для читача нові можливості 

літературного пізнання. Письменниця, використовуючи засоби народної поетики в 

постмодерному дискурсі у своїй творчості, сприяє відродженню народної самобутності та 

національної самосвідомості серед читацької аудиторії. Саме цьому її твори викликають 

читацький інтерес та жваву дискусію. 

Книга "Нація. Одкровення." – це не лише історія українців Буковини. Це історія української 

свідомості, така собі невеличка енциклопедія життя, побуту, культури українців. Саме у 

свідомості персонажів книги і відбувається головна дія. Роман – навіяний образами дитинства 

письменниці, а також історичним контекстом життя країни. Збірка "Нація. Одкровення" 

складається з двох циклів – "Апокаліпсис" та "Одкровення", кожен з яких вміщує шість та 

чотири оповідань і новел суспільно-політичної та побутової тематики: "Юр’яна і Довгопол", 

"Прощай мене", "Дванадцять службів", "Признай свою дитину" та ін.  Найстарший текст – 

"Поштовий індекс", датовано 1984 роком, наймолодший – "Апокаліпсис" – 2006 роком. 

Основну частину текстів написано впродовж 1990-х років: 

Книга Марії Матіос "Життя коротке" складається з шести "повістинок" і триптиха "Кілька 

життів із "Книги людських пристрастей". Деякі з них завершені останнього літа минулого 

тисячоліття. А головна повість – "Життя коротке", щоб казати "ні" – вже самою назвою є 

доконаним афоризмом, формулою із власного творчого життя. Вся повість огранює, 

сугестивно доповнює назву, є твором без завершення, відвертістю, що прагне назавжди 
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залишитися у наших душах. Людська винахідливість, що обертається фатальністю в 

екстремальних обставинах. Невідворотність кари за імітацію смерті. Фантазія на грані фолу та 

жіночі містифікації, продиктовані пристрастю. Життя крізь призму смерті. Досвід та інтуїція. 

Первинний смак мови і жорстока впізнаваність буднів разом із "життєписом" чорних ходів 

підсвідомості… Все це - фантастичний коктейль під назвою "Життя коротке". 

Роман "Солодка Даруся" – один з творів, які читаєш на одному диханні, а потім ще й ще 

повертаєшся до нього. Події, описані в романі, – це українська історія 30-70-х рр. XX ст. Це, 

зокрема, період насильницької колективізації на Буковині та Галичині, прихід радянської 

влади, появи так званих "лісових людей" – Української повстанської армії, яка вела відкриту й 

приховану боротьбу із "совєтами". Однак, історичні події – не основний предмет зображення у 

творі: у ньому насамперед ідеться про людську душу, відкриту і заховану від стороннього ока 

водночас. "Драма на три життя", – як визначила жанр "Солодкої Дарусі" сама письменниця, – 

моральне застереження з домінуючою думкою: історія і кожна окрема людина за всіх часів і 

режимів пов’язані. "Солодка Даруся" – довершений з точки зору композиційної організації твір. 

Композиція твору незвичайна. Кожна частина «драми» має свою назву. Перша "Даруся" 

(драма щоденна). Друга – "Іван Звичок" (драма попередня). Третя "Михайлове чудо" (драма 

найголовніша). Ці три драми розташовані не за принципом хронології, а в порядку смислової 

градації. Тут діє принцип дзеркальної композиції, де перший і третій розділи у своєрідний 

спосіб віддзеркалюються в другій частині, в якій якнайповніше зосереджено умовне 

сьогодення. Така побудова роману, в якому розкривається людська трагедія поетапно, у 

зворотному напрямку – своєрідний заклик до читача – роз’яснення проблем сьогодення слід 

шукати в минулому, адже саме там закорінені основні важелі дня сьогоднішнього. Отож, 

застерігає авторка, живи і пам’ятай про це, бо "ніколи не рано думати про завтра". 

"Щоденник страченої" – книжка, яка потребує осмислення й аналізу. Авторка означила свій 

твір як психологічну розвідку, адже головна увага її зосереджена на дослідженні внутрішньої 

драми закоханої людини. На 90 відсотків книга написана у формі жіночого щоденника. Цей 

щоденник обрамлений самостійним сюжетом. Уже сама назва налаштовує читача на 

сприйняття глибоко інтимної, суб’єктивної сповіді жінки. І не просто жінки, а тієї, яку 

"стратили", тобто людини, яка перебувала на  межі життя і смерті. У творі періодично 

зринають роздуми гендерного характеру: про стосунки між чоловіком і жінкою, їхню схожість і 

відмінність, призначення і характер. Авторка обрала жанр щоденника,  саме через таку форму 

найкраще репрезентувати внутрішній світ, переживання, пристрасті, думки головної героїні.  

Сімейна сага "Майже ніколи не навпаки" – розповідь про життєві  історії кількох гуцульських 

родин (Чев’юків, Кейванів, Варварчуків) від часів Австро-Угорської імперії, Першої світової 

війни до середини ХХ століття. Ця книга завершує історично-психологічну трилогію, яку 

розпочала "Солодка Даруся" та продовжила "Нація". За словами авторки це соціально-

побутова та історична драма в трьох новелах. Життєві шляхи своїх героїв Марія Матіос 

змальовує як складні, суперечливі психологічні феномени, у яких переплітаються автономні 

лінії розвитку: фізіологічного, психічного та соціального. Ця книга – про те, на що здатне 

людське серце, яке враження любов’ю, ненавистю, бажанням помсти, заздрістю, і на що воно 

спроможне у часи випробовування радістю і печаллю. 

"Армагедон уже відбувся" – книжка вельми актуальна. У ній відбита новітня філософія 

нашого теперішнього буття, наповненого гонитвою за різними примарами, коли, як каже 

авторка, "люди рахують гроші – і не рахують свої дні", буття, позбавленого совісті і 

солідарності, часто навіть на рівні родини. Ця повість – переплетіння детективу, родинної саги 

та містичного трилера. На прикладі сім’ї Олексюків – батька Івана, його синів Петра, Ореста і 

Сильвестра та його доньки Світлани – письменниця розкриває аморальність нинішнього 

суспільства. Головний герой твору Іван Олексюк, відколи померла його жінка, живе самотнім 
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життям відлюдька, хату якого обходять більшість односельців. Вже чуючи подих смерті, перед 

його очима перебігає все його життя, а внутрішній зір постійно повертається до одного 

спогаду, який не дає йому спокою ні вдень, ні вночі: "…за свої вісімдесят років відбув усі 

покарання, бо мав особливу судимість: засуджений на життя – не на смерть засуджений". 

Твори Марії Матіос – глибоко філософічні, країноцентричні, наповнені трагічним 

світовідчуттям, звернені до історії та сьогодення нашого народу, до дослідження внутрішнього 

світу людини в різних ситуаціях, пов’язаних як із суспільним, так і особистим життям, у той же 

час більшість із них насичені еротизмом, містять у собі таємниці й загадки, написані 

вишуканою народною мовою 

 

В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете: 

Матіос, М. Армагедон уже відбувся : повість / М. Матіос. – 2-е вид. 

– Л. : ЛА Піраміда, 2011. – 112 с. 

Це майже «дантові кола» однієї людини. І провідником у цьому  пеклі 

є Іван Олексюк – у далекій молодості «засуджений на життя»  ціною 

«червоної гадючки чужої крові на своїх черевиках». Ці «дантові кола» 

потрібні письменниці, щоби пізнати Істину  головного персонажа, який 

увесь вік після вбивства людини думає  про «вавилонську вежу» свого 

життя, що має колись завалитися.  Увага до найтонших деталей і 

глибокий психологізм. 

Матіос, М. Вирвані сторінки з автобіографії / М. Матіос. – Л. : ЛА 

Піраміда, 2011. – 368 с. 

Реальний час, що пливе крізь живі людські долі, і реальні люди, що 

пливуть крізь плинний час, – такими є основні мотиви книжки. Книга-

дайджест «населена» багатьма відомими і невідомими людьми і 

подіями, які й складають історичну, психологічну, ідеологічну, культурну 

та побутову мозаїку українського життя перетину XX і XXI століть. 

Недаремно сама письменниця називає «Вирвані сторінки...» «не просто 

автобіографією, а стовідсотковою книгою про сучасність і сучасників». 

Матіос М. Життя коротке : книга прози / М. Матіос. - Львів : 

Кальварія, 2001. - 236 с. 

Людська винахідливість, що обертається фатальністю в 

екстремальних обставинах. Невідворотність покари за імітацію смерті. 

Фантазія на грані фолу та жіночі містифікації, продиктовані пристрастю. 

Життя крізь призму смерті. Досвід та інтуїція. Первинний смак мови і 

жорстока впізнаваність буднів разом із «життєписом» чорних ходів 

підсвідомості творить із письма Марії Матіос фантастичний коктейль – 

«Життя коротке». Той, хто спробував цього коктейлю, прагнутиме його 

ще і ще... У худ.оформленні використано фраґменти робіт Пітера 

Бройґеля-старшого, Леонардо да Вінчі, Пітера-Пауля Рубенса, 

Альбрехта Дюрера, Мікеланджело да Караваджо, Антоніса Ван Дейка. 
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Матіос, М. Жіночий аркан у саду нетерпіння / М. Матіос. – 2-е вид. – 

Л. : ЛА Піраміда, 2011. – 308 с. 

Марія Матіос вважає, що життя кожної жінки – безперервний 

випробувальний танець: іноді – «вальс», частіше – «гуцулка», зрідка – 

«танго» чи коли-не-коли «танець живота». Але традиційно жінки ніколи не 

танцюють «аркан» – ритуальний, суто чоловічий танець жителів гір. Проте 

Матіос стверджує, що її героїня «затесалась між аркани», і цей «аркан» – 

не стане «вальсом». Бо така парадоксальна вдача її героїні, яка з 

однаковою пристрастю щоденно випробовує своє серце на розрив: чи то 

тримає батіг у руках для лінивців, чи сповідається в любові. «Жіночий 

аркан у саду нетерпіння» – поезія справжньої Жінки. Жінки із плоті й крові, 

жінки, яка вміє бути щасливою «отут і вже». 

Матіос, М. Кулінарні фіглі / М. Матіос. – 2-е вид. – Л. : ЛА Піраміда, 

2011. – 208 с. : іл. 

Це оновлене видання «Фуршету від Марії Матіос». Це здоровий гумор і 

міні-енциклопедія сімейного життя самодостатньої жінки, яка знає, що 

сміх і смачна кухня уміють підтримати здоровий дух у тілі людини так 

само, як нехитрі знання неписаних законів і народних звичаїв, свого і 

чужого минулого. Беручи до рук «Кулінарні фіґлі», не забудьте прихопити 

«слинявчик», бо від цього смачного й життєрадісного читання вам не раз 

тектиме слинка із підборіддя – і аж до пазухи. Насолоджуйтеся смаком 

українського слова і страв від Марії Матіос! 

Матіос, М.  Нація. Одкровення / Марія Матіос. – Львів : ЛА 

«Піраміда», 2006. – 204 с. 

Це своєрідна українська «скринька Пандори». Споконвічні, майже 

апокаліптичні ділеми життя і смерті, честі – безчестя, любові – ненависті 

творять неповторну ауру Слова, Філософії та Пристрасті. Герої «Нації» 

понад усе хочуть зберегти гідність. А гідність не має національності, як – 

за словами авторки – не має її кров. Тут немає чорних і білих персонажів. 

У кожному героєві досить суперечностей, а в кожній історії – 

недоговореності. І це чергова феноменальна риса цієї літератури. Ніхто 

не є однозначно засуджений і ніхто не є абсолютно кришталевий. А над 

цим клубком людських пристрастей і конфліктів, немов в античній трагедії 

висить безжальний фатум, який прирікає людей на довгу, несправедливу 

та апріорі програшну боротьбу.  

Матіос, М. Солодка Даруся : [укр. та рос. м-ми] / М. Матіос ; 

перекл. на рос. Марінічєвої. – Л. : ЛА Піраміда, 2010. – 424 с. 

Найвідоміший і найпопулярніший роман Марії Матіос «Солодка 

Даруся» справедливо назвали «трагедією, адекватною історії XX 

століття», а саму Дарусю — «образом майже біблійним». У цій драмі «на 

три життя» немає нічого однозначного: ні персонажів, ні обставин, ні 

розв'язки. В романі немає епохальних людей чи подій, позитивних чи 

негативних героїв, але, як стверджує критика, «коли читаєш цю книгу, 

болить серце». Саме сімейна сага, чим насправді є «Солодка Даруся», 

витворює правдивий дух минулої епохи, «родимі знаки» якої дотепер 

заважають частині сучасного суспільства сприймати українську історію 
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без купюр, цензури й дратівливості. Але катарсисами такого звучання, які пропонує Марія 

Матіос у цьому романі, вимірюється сутність людських поривань, страждань, справжньої 

любові, а також людської природи загалом. 

Матіос, М.  Хроніка українського самашествія, або Державна ода 

фалосу : письменницьке розслідування / Марія Матіос. – Львів : ЛА 

Піраміда, 2011. – 48 с.  

"Кожне зло, як і кожне добро, повинно бути названо по імені. 

Суспільство повинно знати імена і мотивацію тих, хто полює на своїх 

громадян". Цей мій життєвий принцип став причиною оприлюднення 

історії протистояння правоохоронної системи України зі мною упродовж 

кількох місяців 2010-2011 рр. нібито за одне слово у книжці. Цю гидку 

історію я подаю з бухгалтерською точністю тільки для того, щоб ті, хто 

має намір залякувати чи шантажувати будь-якого українського 

громадянина з політичних міркувань, памятали: у сучасному світі все 

важче й важче приховувати непрофесіоналізм державних 

"генералісимусів", бо завжди знайдуться сміливці, котрі не зможуть 

промовчати, коли йдеться про принципові речі.  

Матіос М. Черевички Божої Матері : вирвана сторінка з 

буковинської саги / М. Матіос. – Львів : ЛА Піраміда, 2013. – 208 с. 

Трагічна буковинська історія червня-липня 1941 року, в якій і справді 

нема пересичення правдою. Іванка Борсук - головна героїня нової 

книжки Марії Матіос, що перекочувала зі сторінок повісті «Москалиця», у 

свої дванадцять рочків розумі? найголовніше: що є Добро і що є Зло. 

Бездоганне знання гуцульських вірувань і народних традицій, людської 

психології та історичних фактів і на цей раз дозволили Марії Матіос 

відтворити особливу драму людини XX століття на одній із територій, які 

історик Тімоті Снайдер назвав «кривавими землями». 

Матіос, М.  Чотири пори життя  / М. Матіос. – 2-е вид. – Л. : ЛА 

Піраміда, 2011. – 264 с. : іл. 

Психологічно-філософський роман “Чотири пори життя” складається з 

чотирьох розділів, яким відповідають чотири життєвих етапи: ранок, 

день, вечір і ніч. Лейтмотив книги – упродовж усього життя людина є 

рабом своїх пристрастей, однак настає мить, мить своєрідного катарсису 

(а може, таки емоційного занепаду?), і чуттєва людина навіть у 

пристрасті стає філософом. “Це дослідження життя людини між двома 

датами – датою життя та датою смерті”, – каже про свій твір 

письменниця. 

Матіос, М. Щоденник страченої : психологічна розвідка / М. 

Матіос. – Л. : ЛА Піраміда, 2005. – 192 с.  

Літописець полюсів людського життя – легального й прихованого – 

Марія Матіос у «Щоденнику страченої» демонструє елементи 

психологічного трилера, в якому органічно поєднано сюжет і потік 

свідомості, детективність розповіді й новелістичний фінал, тілесну 

чуттєвість і психоаналітику. 
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Сергій Вікторович Жадан 

– поет, прозаїк, перекладач, громадський активіст, з 2000 року – віце-президент 

Асоціації українських письменників. 

Біографія. Народився 23 серпня 1974, в м. 

Старобільськ (Луганська обл.) в україномовній родині, 

де і пройшло його дитинство. В часи перебудови 

1990–1991 років поширював у містечку Рухівські 

газети та національну символіку. У 1991 році переїхав 

до Харкова, був одним з організаторів харківського 

неофутуристського літературного угрупування 

«Червона Фіра». 1996 – закінчив Харківський 

Національний Педагогічний Університет ім. Г. С. 

Сковороди, факультет українсько-німецької філології. 

У 1996–1999 рр. навчався в аспірантурі цього ж 

університету, захистив дисертацію, присвячену 

українському футуризму. З 2000 по 2004 рік – 

викладач кафедри української та світової літератури ХНПУ.  

У 2011 провів акцію проти закону «Про захист суспільної моралі». Брав активну участь у 

харківській помаранчевій революції, Євромайдані. Пише романи, поезії, есеї. Темою творів 

письменника є пострадянська дійсність в Україні. Для стилю Жадана характерний вжиток 

розмовної та нецензурної лексики.Перекладає з німецької, польської, білоруської, російської 

мов. У 2014 році в рамках фестивалю відеопоезії CYCLOP брав участь в проекті «роздІловІ». 

Критики називають Сергія Жадана одним з найкращих літераторів з країн колишнього 

СРСР, відзначають його вміння бути своїм як для простої, так і для освіченої аудиторії. 

Особливу похвалу і підтримку отримав його роман "Ворошиловград", який було названо 

маніфестом цілого покоління і став книжкою року 2010 за версією «Бі-бі-сі» .. У 2016 році 

Сергій Жадан був нагороджений престижною літературною премією Президента України 

"Українська книжка року" за збірку "Месопотамія". Письменник щиро подякував главі держави 

за надану честь і повідомив, що грошову винагороду передасть на потреби дітям 

Літературні твори Сергія Жадана одержали численні національні та міжнародні нагороди, 

були перекладені тринадцятьма мовами. Сергій Жадан є також активним організатором 

літературного життя України, учасником мультимедійних мистецьких проектів. 2017-го року 

заснував «Благодійний фонд Сергія Жадана». 2016-2019 – член Комітету з Національної 

премії України імені Тараса Шевченка. Нагорода Вільгельма Телля 2019 за значний внесок у 

зміцнення відносин між Україною та Швейцарією (2019). 

Письменник живе і працює в Харкові. Регулярно виступає зі своїми творами в різних містах 

України та Західної Європи – зокрема в супроводі українських музикантів (найчастыше, групи 

"Собаки в космосі").  

Огляд творчості. Сергій Вікторович Жадан є одним з найпомітніших письменників у 

сучасному літературному процесі. Він є представником нової хвилі в українській літературі, 

яка переймається проблемами сучасного суспільства. Його творчість має чотири основні 

риси, ідейно-тематичні домінанти, яких Жадан дотримується у своїх творах. Одночасно вони є 

гранями його таланту, це – автобіографічність, урбанізація, авангардизм та постмодернізм. 

Саме тому стиль та літературний напрямок творчості цього представника ававгардизму та 

постмодерну дуже імпонує сучасній літературі та не залишає байдужими більшість критиків та 

письменників. 
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Сергій Жадан став відомим насамперед як один із засновників літературної корпорації 

харківських поетів "Червона Фіра" (1991), до якої належали також Р. Мельників і І. Пилипчук. У 

своїй творчості поети взяли за основу неофутуризм, і це визначило їхню літературну 

концепцію. Невеличке коло однодумців стало своєрідним східноукраїнським аналогом "Бу-Ба-

Бу", ще раз підтвердивши, що українська література на пострадянському просторі продовжує 

розвиватися, підхоплена хвилею постмодерністського напряму. Це було схоже на марш-кидок, 

настільки потужно, на повний голос заговорили молоді письменники, вони ніби очікували тієї 

жаданої миті сказати своє слово, що переповнювало їх, особливо після розпаду СРСР.  

Свої почуття та мимовільні думки й асоціації письменник висловлює переважно в 

поетичних творах, передаючи їх читачам через поетичну медитацію за допомогою лаконічного 

підбору виражальних засобів. Поетична творчість Сергія Жадана схожа на калейдоскоп 

вражень, думок, почуттів, переживань, заперечень, спротиву. Він весь час у пошуку, у бажанні 

бути зрозумілим для всіх, бо молоде покоління по-іншому дивиться на перетворення, що 

відбуваються в суспільстві. "Жадан жадає ... коли не вистрибнути ..., то бодай виповзти за 

межі крейдяного кола того маразму, в якому було приречене народитися, а тоді й жити 

покоління нашого автора" (Павло Загребельний). Ще однією домінантою творчості можна 

назвати урбаністичність. Майже кожне явище Жадан пов’язує з містом, навіть не наводячи 

яскравих природніх пейзажів. Склалося таке враження, що місто для письменника є всім: і 

вірою, і життям, і батьківщиною.”Холодні леза та срібні цвяхи”, ”набряклі залози весни”, 

”Господня арматура” – найкраще тому підтвердження. Жадан став законодавцем моди в 

молодій українській поезії, що відмовилася як від загальновживаних національних штампів 

(Тарас Шевченко, запорізькі козаки, сало і горілка), так і від ностальгії за радянською 

словесністю, що пішла (братерство народів СРСР). Україна в образі Жадана - щось 

самостійне і живе, щось реальне і, якщо завгодно, не пострадянське, а східноєвропейське. 

Однією з помітних особливостей творчості Сергія 

Жадана, особливо на ранньому етапі, стала його 

схильність до епатажу. Переважно то була інвективна 

лексика та іронія щодо деяких мистецьких канонів чи 

явищ. Кажучи простіше, Жадан часто пише з 

матюками і дозволяє собі вільно поводитися не лише з 

іменем естрадного співака Степана Галябарди, а й із 

Тарасом Шевченком чи Максимом Рильським. 

Поведінка з класиками і просто попередниками, 

безсумнівно, є намагання зумисне подражнити 

консервативно налаштованого читача. Варто тут згадати й містифікацію Сергія Жадана з 

нібито листуванням Тараса Шевченка та Пантелеймона Куліша. Опубліковані „листи” 

настільки відрізнялися від читацьких горизонтів очікування, що спричинилися до нападу на 

Жадана одного з екзальтованих читачів. Факт цього нападу – найкраща відповідь на питання, 

чи іронічні „ігри з класиками” є лише дешевими вибриками, а чи така „сміхотерапія” нашому 

літературному й – ширше – культурному простору необхідна.  

Сергій Жадан творить нову українську поезію. Цілком нову і сучасну українську поезію, яка 

має не увійти до літератури, а стати нею. Зв`язок з минулим втрачено безнадійно: ніяких 

вишиванок, калинових сопілок та верб з чорнобривцями в будь-яких їх пізніших 

модернізованих модифікаціях. Звичайно, Жадан не творить все з нуля. Він спирається і 

продовжує українську футуристичну традицію в поезії, поєднує її з суб- та контр- культурними 

тенденціями західного мейнстріму, вживленими, проте, на українському грунті (чи 

пристосованими до нього), базується на постмодерному сприйнятті. Але з квінтесенції цих 

елементів постає унікальна конструкція позначена новим архітектурним підходом. Вона більш 

європейська, точніше Східноєвропейська, але не уніфікована, не сценізована, якою вона уже 
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є на Заході, а з притаманним їй живим колоритом. Поезії нової ери, поезії промисловості, 

автозаправок, релігійних сект, тероризму, глобалізації, міграції, електрифікації, контрацепції, 

що залишає, проте, багато місця для вічних людських почуттів, хай і дещо деформованих, для 

звичайного Господа, хай і трохи безпомічного, для спокійної ранкової риболовлі, хай і 

плаксивих риб в нейтральних водах.  

На початку двотисячних Сергій Жадан виступив і як 

прозаїк. Першою була книжка оповідань «Біг Мак» зі 

стильними, м’якими й не дуже сюжетними творами. А 

наступна прозова книжка зробила Жадана культовим 

письменником. Це була повість «Депеш Мод» – то 

гостросюжетна, то абсурдно антисюжетна пригода кількох 

молодиків, які шукають свого приятеля по гуртожитках, 

заводах, полях і залізницях Східної України. У романі 

поєдналися цікаве письмо із дотепами та неабияким 

почуттям гумору. Для читацького успіху важливою була й 

тематика: життя молоді у великому місті. 

Для прозових творів Жадана характерна постмодерністська гра зі словом та його 

значенням. Авторська мова інколи перевантажена сучасним молодіжним сленгом і так званою 

"нецензурщиною", проте він по-новому, цілком оригінально розуміє українську та всесвітню 

історію, по-своєму сприймає нашу сучасність, так само, як і майбутнє. Він не ставить собі за 

мету сподобатися читачам, письменник пише свої твори, ніби промовляючи до всіх: ось такий 

я є, ось таким я бачу довколишній світ, я живу поруч з вами і я теж родом із дитинства.  

Лексика, яку використовує Сергій Жадан у художніх творах, різноманітна за тематикою і 

сферою використання, стилістичним забарвленням та емоційним навантаженням, 

експресивністю, і саме такий синкретизм, строкатість дозволяють письменнику 

якнайвиразніше передати свої думки і почуття. Неодмінна риса мови Жадана – лексична 

простота, насиченість розмовними виразами. А ще – русизмами. Часто через усі ці речі його 

письмо переходить межі властиво літературної мови, не кажучи вже про чималі розбіжності з 

мовними стандартами письменників-традиціоналістів.  

Реальність яку ми бачимо в творчості письменника відносить в не такі й далекі 90-ті, ми 

потрапляємо в бурхливе життя тогочасної молоді, проникаємось їхніми труднощами, 

радощами, розуміємо що насправді це є глибоко розумні молоді, вони бажають кращого 

життя, бажають насамперед справжнього життя, справжню родину. Реалізмом просякнуте 

кожне слово та думка персонажів. Реальність не прикрашена високою мовою, манірною 

поведінкою, проте благородних жестів вистачає, автор описує подіїї що часом показують на 

стільки людяну та розуміючу сторону буття юнаків, що ми починаємо дивитись на них зовсім 

по іншому, вбачаємо нові насправді хороші риси, відверто щирі які навіть викликають 

захоплення. Яскраві реалістичні риси присутні в образах, в спогадах, в описах природи, сама 

сюжетна лінія побудована на конкретно реалістичних картинах дійсності. Отже, провідними 

жанровими течіями письменника є постмодерністька література. Прояви постмодерну 

виявляються в реалістичних картинах з неприкрашеними іронічними буднями. 

Роман «Депеш Мод» вперше опублікований у літературному журналі Березіль у 2004 році 

(№ 7-9 з 2004 рік). У цьому ж році вийшов окремою книгою у харківському видавництві 

«Фоліо». Сам автор запевняє, що в книзі йдеться про його особисте життя і 99% написаного – 

чиста правда. Це перш за все екскурс у минуле 90-х. Екскурс у Життя С. Жадана. Важка 

юність яку Ми бачимо читаючи роман, на стільки чіпляє з середини своїми кістлявими, 

зневіриними пальцями наші душі, що проникаємось в долею хлопців на стільки наче присутні 

десь там, з цими самими хлопцями в кожній їхній дивній, часом моторошній пригоді. Головний 
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герой - мрійник - реаліст, який почуває себе не на своєму місці в цьому світі. Прагне до все ж 

кращого життя. Жадан нам говорить про своїх друзів, як підлітків складних, що зловживають 

алкоголем, далеко не з вищих верств суспільства, які ще не так і багато прожили але вже так 

багато бачили та відчули на «своїй шкурі», вони розуміють що жити - складно, перш за все 

важко, життя - не казка, кожен крутиться як може. Автор пише про антисоціальні звички та 

вчинки дітей 90-х, алкоголізм, бомжування на вокзалах, бійки, намагання знати компостер в 

трамваї щоб було як в кондукторки(вона його на диво в руках носить), не зрозумілого 

характеру жінки - п'яні подруги. Ми чітко уявляємо картину яку описує Сергій Жадан, 

намагаючись втягнути нас в того часнуреальність і йому це вдається, можемо сказати з 

впевненістю.  

Роман «Ворошиловград»(2010) - це 

захоплююча подорож головного героя Гєри 

околицями свого минулого, того від якого вже й 

слід простиг в теперішні часи, того минулого в 

якому було дитинство, купа спогадів, знайомі 

обличчя з якими об'єднує Ворошиловград. Цей 

роман про серйозні дорослі проблеми, проблеми 

з грошима, з жінками, з відвойовуванням свого 

власного майна яке комусь стало до вподоби 

через гарне місце розташування. Головна 

проблема яка постає - гроші, а якщо гроші вже стали проблемою, то чекай горя. Роман 

соціальний і водночас ліричний; письмо реалістичне, але таке, що часто непомітно, 

ненароком стає сюрреалістичним, а потім ніби нічого не сталось, повертається назад у русло 

реалізму; серйозна епічність тут сусідить із пародією, проповідницька урочистість - із 

гротеском; наругу небезпеки, смерті може супроводжувати сміх або секс. «Ворошиловград» - 

жорстокий, реалістичний образ колишнього Луганська. Автор описує його, вкладаючи в рядки 

тяжкі долі його колишніх друзів, яких він згадав приїхавши «в свої спогади». Пил доріг, іржаві 

бензоколонки, втомлені автобуси, старі "хрущовки"... Місто, що залишилось десь поза часом. 

Дивні люди, які займаються дивними справами. Абсурд - та водночас "справжність" 

існування... Герман повертається до містечка свого дитинства у степах Донбасу, щоб знайти 

зниклого брата і врятувати його бізнес. Проте реальність виявляється хиткою, майбутнє - 

невизначеним, а минуле викликає надто гостру ностальгію... Лірична і жорстка, соціальна і 

метафізична, меланхолійна і реалістична історія, сповнена безмежних просторів, спогадів, 

сновидь, мрій, джазу та духу справжньої дружби. 

Роман «Інтернат» (2017). Події роману відбуваються на Донбасі протягом трьох зимових 

днів 2015 року. На безіменній станції біля неназваного міста живе Паша. Йому тридцять п'ять, 

він учитель української мови. Роботу не любить. Батька не розуміє. Сестру-близнючку боїться. 

Мати померла. Нині в його краях міняється влада: українські війська пішли і заходять інші – 

вони теж не названі. Паша не воює, бо це не його війна: «Малий усе допитувався в Паші, за 

кого він, що робитиме, у кого стрілятиме. Паша, як завжди, неохоче відповідав, що його це не 

стосується, що його ніхто не влаштовує, що він ні за кого». Та він і не стрілятиме – інвалід: 

має проблеми з правою рукою. В місті, в інтернаті, у Паші є племінник-підліток Саша 

(епілептик, судячи з усього). Нарешті родина розуміє, що хлопця з інтернату час би забрати 

додому. Паша рушає до міста, що знаходиться в облозі. Три дні на лінії фронту є у героїв 

Жадана, щоб зрозуміти, чия це війна. 
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В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете: 

Гундорова Т. Постмодерна бездомність [про С. Жадана] / Т.Гундорова // 

Післячорнобильська бібліотека  : укр.-ий літературний постмодерн. – К., 2005. – С. 165-171. 

Жадан, С. В. Антена : поезії / Сергій Жадан ; іл. Гамлета. – Чернівці : 

Меридіан Черновіц, 2018. – 302, [2] с. 

80 нових віршів, написаних автором упродовж останніх двох років. 

Невідомо, на чому тримається чутливість «Антени», але це 80 спроб 

упіймати коливання повітря, вловити перетікання в просторі невидимих 

радіохвиль, відчути на дотик час, у якому ми живемо, яким ми дихаємо, 

який ми проговорюємо. Час, кожен доторк до якого лишає опік. Час, у 

якому приватні щоденникові записи можуть виявитися воєнною хронікою, а 

біблійні історії – ранковими новинами. 

Жадан, С. В. Балади про війну і відбудову : нова книга віршів / С. 

Жадан ; післямова Ю. Андруховича. - Львів : Кальварія, 2001. - 100 с. 

До збірки ввійшли й нові, й старі поезії. У найновіших текстах Жадан 

залишається вірним основним принципам своєї поетики: легкості, кліповій 

динамічності в розвитку ліричного сюжету й витонченій пластиці образного 

ряду; примхливій постмодерно-панківській естетиці змішування – чи пак 

нерозрізнювання – високого й низького, особливій (після трави?) 

прозорості погляду на світ, епатажному прийомові застосування 

ненормативної лексики з метою досягнення суто естетичного ефекту. 

Жадан, С. В. Ворошиловград : роман / Сергій Жадан. – Харків : 

Книжковий клуб "Клуб сімейного дозвілля", 2015. – 316 с. : іл. 

Жадан, С. В. Ворошиловград : роман / С. В. Жадан. – Х. : Фоліо, 2011. – 442 с.  

Одного разу ти дізнаєшся, що твій брат зник у невідомому напрямку, 

приятелі займаються фінансовими аферами, а бізнес намагаються 

перекупити представники незрозумілих структур. Реальність виявляється 

хиткою, життя робить крок убік, і ти несподівано опиняєшся поміж своїм 

минулим, де на тебе чекають друзі, й майбутнім, де на тебе чекають 

вороги… Роман жорсткий, меланхолійний та реалістичний. Наскільки 

взагалі реалістичним може бути соцреалізм. Книга десятиліття BBC: 

актуальність та видатна художня якість. 

Жадан, С. В. Депеш Мод. Ще одна розмова : повість / Сергій Жадан. 

– Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2015. – 235, [1] с. 

Жадан, С. В. Депеш Мод : роман / С. В. Жадан ; післямова П. А. 

Загребельного. – Х. : Фоліо, 2008. – 229 с. – (Графіті). 

Чтиво не для нервових і не для «правильних». Це непричесана і 

жорстка історія входження в серйозне життя. Дія твору відбувається у 

червні 1993 року. Троє друзів мусять терміново знайти четвертого, який 

зник у невідомому напрямку, і повідомити його про самогубство вітчима. 

Вася Карбюратор повинен встигнути на похорон... Що це: пронизливий 

ліричний текст? Стьоб? Релігійний роман? Роман-знущання? «Депеш 

Мод» тільки з першого погляду скидається на галюцинацію напівголодного студентика, 

насправді це строкатий портрет перехідної доби і покоління, яке зависло в міжчассі 

дев'яностих. 



27 
 

Жадан, С. В. Динамо Харків  : вибрані вірші / С. В. Жадан. – К. : А-

БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2014. – 240 с. – (Українська поетична антологія). 

До книги вибраного увійшли найвідоміші вірші з усіх попередніх збірок, 

а також нові, ще не публіковані, поезії. 

Жадан, С. В. Біг Мак. Перезавантаження : збірка / С. Жадан. – Х. : 

Клуб Сімейного Дозвілля, 2015. – 304 с. 

Співзвучність прози й поезії, текст на межі музики... До видання 

ввійшли як уже знайомі читачеві, так і малознані оповідання. 

Автор та троє його друзів вирушають у мандрівку Західною Європою. 

Подорож – це завжди зустрічі, і часто досить дивні: митці, дисиденти, 

диваки, наркомани... Ці герої вже відомі, їхні історії зі щасливим кінцем 

давно переказані. Усе починається з вокзалу – зустрічі й прощання, 

дороги та краєвиди, обличчя та вчинки… Одного разу потрібно зважитися 

й вирушити в подорож назустріч майбутньому, щоб віднайти точку відліку 

– або кнопку «перезавантаження». Тож наші мандри лише 

починаються… Але, на думку автора, головне – нічого не забути. Бо 

забуття – це найбільша зрада, якої ніхто й ніколи не пробачить. Тому 

тепер – перезавантаження. 

Жадан, С. В. Ефіопія / С. В. Жадан. – Х. : Фоліо, 2009 ; Х. : Фоліо, 

2011. – 121 с. – (Сафарі). 

Книга про маршрути, якими рухаються кур'ери, приносячи добрi 

новини й поеднуючи мiж собою громади вiдступникiв, грабiжникiв та 

репатрiантiв. Вiршi та есеi, вмiщенi в кницi, е збiркою переказiв про життя 

та небезпечнi пригоди видатних мандрiвникiв, державних злочинцiв, 

церковних дiячiв, духовних лiдерiв, кримiнальних авторитетiв, 

нелегальних емiгрантiв, членiв спiлки письменникiв та iнших 

неврiвноважених осiб. На основi реальних подiй. 

Жадан, С. В. Капітал / С. В. Жадан ; худ. І. В. Осипов. – Х. : Фоліо, 

2007. – 797 с. – (Суспільно-політичні твори). 

Все, що ти хотів дізнатись про соціалістичний реалізм, але не мав у 

кого спитати. Книга, яку ти ніколи не знайдеш у бібліотеці свого 

профтехучилища. Для тих, хто бореться з системою за допомогою 

власних шкідливих звичок. «Депеш Мод», «Цитатник», «Аnarchy in the 

UKR». «Пепсі», «Балади про війну і відбудову» «У.Р.С.Р» та «Гімн 

демократичної молоді» – вперше під однією обкладинкою. А таж «Бонус» 

– рецензії і критичні статті на Жаданові твори. 

Жадан, С. В. Лілі Марлен: книга нових та вибраних віршів / С. В. 

Жадан ; худ-оформл. О. Г. Жуков. – Х. : Фоліо, 2009. – 186 с. – (Сафарі). 

Вибрані вірші Сергія Жадана з додатком нових, ще не друкованих 

поетичних текстів та кількох есеїв. Поезії, відібрані до збірки, присвячені 

комунікативним проблемам ліричного героя та спробам подолати 

порожнини, що зазвичай виникають між персонажами літературних 

творів. Вибір саме цих текстів не є випадковим - у кожному з них 

говориться про можливість чи неможливість любові як такої. Саме тому 

цю збірку можна назвати книгою любовно-соціальної лірики. 
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Жадан, С. В. Месопотамія : збірка оповідань і віршів / С. В. 

Жадан. – Х. : Клуб сімейного дозвілля, 2014. – 368 с. : іл. 

Унікальний формат тексту! Дев`ять прозових історій/біографій і 

тридцять віршованих уточнень/узагальнень – ось таке змістове 

наповнення «Месопотамії». Усі тексти цієї книги – про одне 

середовище, герої переходять з історії в історію, а потім – у вірші. 

Філософські відступи, фантастичні образи, вишукані метафори й 

специфічний гумор – тут є все, що так приваблює у творах Сергія 

Жадана. Історії Вавилона, переказані для тих, хто цікавиться питаннями 

любові і смерті. Життя міста, що лежить поміж рік, біографії персонажів, 

які б’ються за своє право бути почутими й збагнутими, хроніка вуличних 

сутичок і щоденних пристрастей. Освідчення і зради, втечі і повернення, ніжність і жорстокість. 

Жадан, С. В. Прощання слов'янки / С. Жадан. – Х. : Фоліо, 2011. – 

409 с. 

 «Прощання слов’янки» є повним зібранням усіх поетичних збірок 

Сергія Жадана, які виходили (чи не виходили) друком у різних 

видавництвах, починаючи від збірки «Цитатник» (1995) і закінчуючи 

циклом «Лесбійки» (2009). Книга містить майже всі віршовані твори 

Сергія Жадана і є доволі вичерпною хронікою поетичних пошуків, 

знахідок та втрат автора. 

 

Жадан, С. В. Цитатник / Сергій Жадан; післямова Ю. 

Андруховича. – Х. : Фоліо, 2006. – 215 с. 

«Цитатник» містить усі найвідоміші та «найетапніші» вірші (окрім тих, 

що ввійшли до «Критиківської» збірки «Історія культури кінця століття»), 

й тут величезним плюсом видання є дуже вдала структура книжки. 

Розділи відтворюють головні збірки Жадана минулих років: «Цитатник» 

(1995), «Пепсі» (1998), «Балади про війну і відбудову» (2001), «Мері 

Крістмас, Джізус Крайст!» (2001), «У.Р.С.Р.» (2004), окремими розділами 

подано й тексти, що не ввійшли до названих збірок. Найочевидніша 

тенденція Жаданової еволюції – поступовий поетів відхід від «традиційної» силабо-тоніки до 

«новаторського» верлібру. 
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Любомир (Любко) Андрійович Дереш 

– сучасний український письменник, лектор, куратор, розробник інноваційних 

підходів у творчості. 

Біографія. Народився 10 серпня 1984, в м. 

Пустомити, Львівської області. В 2001 р. закінчив 

Львівський фізико-математичний ліцей, а в 2006 – 

економічний факультет Львівського університету 

(спеціальність «Облік і аудит»). 1999 року був завершений 

дебютний роман «Культ», але видали його трьома роками 

пізніше – після досягнення автором повноліття. Роман 

отримав низку схвальних рецензій у пресі та був 

перекладений кількома європейськими мовами 

(німецькою, французькою, італійською та польською). 

За час навчання в університеті Дереш видав ще романи «Поклоніння ящірці» (2002), 

«Архе» (2004), «Намір!» (2006). і «Трохи пітьми» (2007), паралельно проводячи читацькі 

зустрічі та беручи участь у літературних фестивалях в Україні та закордоном.  Книжки зібрали 

велику читацьку аудиторію, та викликали надзвичайно жваве обговорення у пресі. Есеї, статті 

та оповідання Дереша друкувалися в часописах «Ї», «Kafka», «Radar», «Пектораль», «Harper’s 

Bazaar», «Forbes» та ін. 

Після п’яти років активної літературної творчості Дереш відійшов від писання і продовжив 

освіту в приватному навчальному закладі «Університет Ефективного Розвитку», здобувши 

спеціальність «Організатор психотехнічних процедур і розробник психотехнік». У період з 

2007 р. по 2010 р. Дереш активно провадив інструкторську та розробницьку діяльність, 

проводив психотехнічні тренінги і семінари, брав участь в інноваційних науково-дослідних 

програмах, зокрема зі створення технологічних мов високої щільності. У 2010 р. взяв участь у 

Міжнародному інноваційному форумі «Креативні технології: шляхи і перспективи розвитку» в 

м. Еліста (Республіка Калмикія), Дереш організував семиденний семінар-інтенсив для 

молодих письменників за участі відомих лекторів – філософів, науковців, митців та арт-

критиків. У ході семінару було вперше застосовано рольову гру С. Переслегіна «Знаннєвий 

реактор» для аналізу та проспективного оцінювання літературного процесу в Україні. Глибоко 

вивчає психологію творчості, зокрема досліджує тему екзистенційної кризи у творчих 

особистостей і способи виходу з неї. Є автором трьох лекційних курсів, прочитаних у рамках 

співпраці з проектом «ЛітОсвіта»: «Йога творчості», «Письменник і смерть», «Культурологія 

змінених станів свідомості». Дереш глибоко вивчає культурні та духовні традиції світу з метою 

розширення панівного уявлення про те, чим є людина. Для об’ємного висвітлення людської 

природи співпрацює з представниками інших мистецтв. У 2003 р. брав участь у проекті Влодка 

Кауфмана «Гра в гру». У 2005 р. разом з художниками та нойз-музикантами став учасником 

кураторського проекту К. Дорошенка «Пурифікація». У 2012 р. спільно з актрисою Уте Кільтер 

взяв участь у проекті О. Куліка «Апокаліпсис і відродження в Шоколадному будинку». 

У 2008 р. роман «Поклоніння ящірці» було поставлено на сцені Веймарського 

національного театру в Німеччині. У 2010 р. на Московському Відкритому книжковому 

фестивалі було поставлено п’єсу Дереша «Стена из тумана». 

Дереш бере активну участь у культурних та інтелектуальних процесах країни. Зокрема, 

співпрацює з рядом інтелектуальних дискусійних клубів, таких як Київський дискусійний клуб 

дилетантів і «Foundation for future». З 2007 р. є членом Всесвітньої Ліги «Розум поза 

наркотиком» і пропагує здоровий спосіб життя. З 2013 р. є членом журі Всеукраїнського 

грантового конкурсу «Інтелектуальний капітал України». У 2014 р. виступив у ролі куратора 
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Першого міжнародного літературного фестивалю «Український літфест» (Донецьк, арт-центр 

«Ізоляція»), піднявши тему зв’язку мови та насильства в суспільстві. 

Огляд творчості. З під пера автора вийшли книги: «Культ» (2001), «Поклоніння 

ящірці» (2002), «Архе» (2005), «Намір!» (2006), «Трохи пітьми» (2007), «Трициліндровий 

двигун любові» (2008, Андрухович Ю., Дереш Л., Жадан С.), «Голова Якова» (2011), «Остання 

любов Асури Махараджа» (2013), «Миротворець» (2013), «Пісні про любов і вічність» (2014), 

«Спустошення» (2017). А також дитячі книги «Дивні дні Гані Грак» (2007) та «Любко Дереш 

про Миколу Гоголя, Марка Твена, Ніколу Теслу, Альберта Ейнштейна, Стівена Кінґа» (2007). 

Любко Дереш – яскравий представник сучасної 

української постмодерної літератури. Головні герої його 

ранніх творів – підлітки та цікаві історії з їхнього життя. Автор 

намагається правдиво показати життя героїв, тому у творах 

використовує розповсюджений сучасний сленг та лайливі 

слова. У деяких уривках сюжет містить містичні елементи і 

враження підлітків, які перебували під впливом 

галюциногенних препаратів. Його книги можуть слугувати 

інструкцією з підліткових угрупувань: хіпі, панки, гопніки, 

репери, растамани – і до кислотників включно – все це герої творів Дереша. Вони з тих, хто в 

своєму короткому житті переважно «курив, пив і нещадно волоцюжив», а над могилою своєю 

волів би бачити конопляні зарості. Разом з тим, персонажі Дереша демонструють недитячі 

знання з літератури та музики. Такі собі вундеркінди з недобрими схильностями. «Ось бачите: 

ми хоч і покидьки, зате з музичною освітою», – кажуть про себе герої «Поклоніння ящірці». 

Тексти Дереша наповнені духом цього молодіжного прошарку: його молоді люди розумні, чи, 

скоріше, інформовані; вони не закомплексовані; вони бунтують проти поп-культури вкупі з 

радянським Тичиною і мильними серіалами для домогосподарок. Чи симпатичні вони? Лише 

подекуди, бо поруч з вищеописаною психологією крокують наркотики, мат і химерні видіння; а 

клич трощити стару культуру іде, здебільшого, не через пуританство тієї культури, а через 

відсутність у молодих людей життєвих орієнтирів. Але наркотики, цинізм і мат – це лише 

наслідок. Суть питання криється в психології підлітка взагалі. 

Перший надрукований твір автора – «Культ». Звернемо увагу на те, що автор тоді ледь 

став повнолітнім, а його роман уже буквально змітали з полиць. Цей твір просякнутий 

алюзіями, містикою, хіттю та коханням. Головні герої – Юрко Банзай та Дарця Борхес 

поєднуються в стосунках, які заперечує мораль, бо він – молодий педагог, а вона – учениця. 

Мова твору не залишить байдужим нікого, не помітити її особливості просто неможливо, адже 

для того, аби краще розкрити підлітково-молодіжну сутність, автор вдається до використання 

сленгових виразів та ненормативної лексики. Наступний твір «Поклоніння ящірці», назвати 

його другим у доробку письменника не можна, оскільки він, власне, був написаний першим, 

ніж «Культ». Ми бачимо, що деякі літературні герої, яких ми на мить зустрічаємо у цьому 

романі «мандрують» у «Культ», де розкривається їхня подальша доля. Стосовно твору 

«Поклоніння ящірці» варто зауважити, що у ньому, як і в усіх творах митця, ведеться 

розповідь про підлітків та про ситуації, що склалися в їхньому житті. У цьому творі присутні 

наркотики, секс, убивство та любов. Зображена ситуація, коли людина, яка є слабкою духом, 

перебуваючи під контролем, накопичує у собі дуже багато негативу і, зрештою, вирвавшись на 

волю, коїть багато лиха. До речі, автор часто використовує прийом зображення марева, яке 

бачать літературні герої після вживання наркотиків. Інколи ці сцени є не зовсім зрозумілими: 

чи то вплив галюциногенів, чи то містика. У будь-якому разі читати Л. Дереша цікаво.  

В збірці трьох авторів (Андрухович Ю., Дереш Л., Жадан С.) «Трициліндровий двигун 

любові», зібрано есеїстику Любка Дереша. Зміст циклу «Есеї» не можна вписати в якесь одне 
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проблемно-тематичне поле, адже предметом обсервації літератора є надто відмінні питання: 

митець однаково небайдужий до питань європейського майбутнього України чи її 

нещодавньої історії, сьогодення, він так само однаковою мірою цікавиться проблемами 

психоактивної музики чи тернопільськими і паризькими реаліями і краєвидами. Відчувається, 

що есеї писалися несистемно, вряди-годи, призначалися для різних видань і були адресовані 

різній аудиторії. Це засвідчує неоднорідна стилістика й строката тематика автора. Ймовірно, 

саме з цієї причини добірка творів Дереша у книзі не має спеціальної назви (на відміну; 

скажімо, від оповідань-есеїв Сергія Жадана, розміщених у цій же книжці під назвою «Блок 

НАТО»), а отримала лаконічний заголовок «Есеї». Стратегія Дереша-есеїста спрямована на 

те щоб максимально скоротити дистанцію між автором і читачем.  

Пізніша творчість Дереша пронизана настроєм пошуку інтуїтивних, емоційних відповідей на 

запитання, чим є людське життя і людська істота. Вони підіймають тему розпаду і деградації 

людських стосунків, розвалу знань та етики в сучасному фраґментованому світі, шукають 

глибинних мотивів для збереження та відродження в собі одвічних людських вартостей. Саме 

в такому ключі написано «синайський цикл», до якого ввійшли три книжки: книжка повістей 

«Миротворець» (2013), роман «Остання любов Асури Махараджа» (2013) та збірка оповідань 

«Пісні про любов і вічність» (2014). Книжки «Миротворець» та «Остання любов Асури 

Махараджа» було внесено до довгого списку конкурсу «Книжка року» Бі-Бі-Сі. Всі три книжки, 

написані за час проживання за кордоном, заторкують питання пошуку вмиротворення в 

сучасному буремному світі – пошуку «дому всередині». Герої «синайського циклу» – покоління 

дауншифтерів, людей, що виросло на соціальних мережах і вартостях суспільства 

споживання, ставляться в ситуації, де більше немає змоги опиратися на зовнішні стимули, і 

людина змушена з середини дослівно народити 

себе вдруге, аби відбутись як особистість. 

Творчість Дереша характерна тим, що він 

представляє покоління, практично не знайоме з 

епохою СРСР, тому впроваджує в українську 

літературу особливий, чистий від вражень 

радянського минулого погляд, притаманний 

новому часові. За словами самого письменника, 

всі книги «Синайського циклу» мають одну ідею, 

але для кожного вона описана у тій формі, яку 

людина готова сприйняти.  

Книга «Миротворець» складається з двох повістей та оповідання, у центрі кожної оповіді – 

чоловік, який намагається знайти відповіді на власні світоглядні запитання. Чи то це молодий 

польський студент Стефан Лянґе, який захопився маловідомим геніальним вченим 

Себастьяном Штукенгаузеном аж настільки, що за відсутності внутрішнього стержня починає 

ламатися. Чи то Роберт Оппенгеймер – творець першої атомної бомби у день першого 

випробування «зброї, що принесе мир» на ядерному полігоні Аламогордо (США, штат Нью-

Мексико), який переглядає усе своє життя, що привело його до цього моменту. Або ж 32-

річний віндсерфер Родіон Раскатов, що живе на Синаї та ніяк не наважується зазирнути в 

себе, щоб відчути порожнечу та спробувати дати їй раду. У творах багато йдеться про пошук 

початкової істини – з чого складається атом, першоначала всіх мов або знань про світ. Також 

часто згадується Бог, до якого тією чи іншою мірою намагаються прийти герої творів, часто 

навіть не усвідомлюючи цього. Ще однією ниткою, яка пронизує кожного героя, є стосунки з 

жінками, в яких вони також мають знайти свою точку опори. Стиль написання наштовхує 

читача на спокій, але, з іншого боку, багатогранність закладених конфліктів змушує 

зацікавлено читати далі, бажаючи дізнатися, чим закінчаться історії. Кожен персонаж 

намагається перейти на вищий рівень усвідомлення себе та світу, переживши особистий 
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катарсис, без якого неможлива така еволюція. Кожен з них прагне миру, тому назву книги 

«Миротворець» потрібно розуміти у найбільш особистісному значенні – пошук миру з самим 

собою та відповідей на фундаментальні запитання. Але за все потрібно платити. Попри те, 

що герої шукають особисту точку спокою, але яку ціну потрібно буде віддати, щоб досягти її? 

Чи не буде вона зависокою, щоб подолати власну слабкість, погорду чи дитячість? Якщо ви 

шукаєте книгу, яка принесе вам спокій – «Миротворець» Любка Дереша підійде у цьому 

випадку чи не найкраще. 

Для шанувальників Любка Дереша був очікуваним роман «Спустошення», який устиг 

обрости обговореннями описів гастро-еротичних сцен та мемами, що з’явилися ще до 

офіційної презентації. Цей твір про дорослішання, переломний вік, про Київ, 2010-й рік – і не 

тільки про це. Це роман «про межу». Твір вийшов доволі неоднозначний та провокативний. Це 

роман про 34-річного розлученого чоловіка. Роман про межу з якої вже не повертаються, 

роман про людські взаємини та пороки, роман про вибір та фатум. Кожне речення – новий 

афоризм, неймовірна поетична метафоричність у прозі … Книжку «Спустошення» не вийде 

читати разом – її треба читати наодинці, вдумливо, входячи в її настрій і ритм, вловлюючи її 

красу. Так вона розкриється для того, хто шукає в літературі глибини. В цій книжці є 

атмосфера, є історія про любов і велику таємницю, кожна з яких по-своєму поглинає людину, 

даючи густе і неперевершене відчуття безнадії й романтики. 

 

 

 

В фондах нашої бібліотеки Ви знайдете: 

Дереш, Л. Дивні дні Гані Грак / Л. Дереш; худ. А. Котова. – К. : 

Грані-Т, 2007. – 112 с. : іл. – (Сучасна дитяча проза).  

Книга буде цікава батькам, які прагнуть виховати в дитині 

неординарну особистість. «Дивні дні Гані Грак» – книжка-несподіванка 

для тих, хто звик до класичної дитячої прози. Автор, один із 

найпопулярніших сучасних українських письменників Любко Дереш, 

уникає штампів не тільки в літературі для дорослих, а й для школярів. 

Ось і героїня цього твору Ганна Грак, учениця 4 класу середньої школи 

опиняється на грані реального та потойбічного. Що ж вона там побачила і які висновки 

зробила, читайте в цій незвичайній та захопливій оповіді. Для середнього шкільного віку. 

Дереш, Л. Культ : роман / Л. Дереш. – Львів : Кальварія, 2006. – 

208 с. – (Бібліотека журналу "Четвер"). 

Перший роман молодого автора відразу набув розголосу серед 

читацької аудиторії, а в деяких колах, немовби виправдовуючи свою 

назву, став майже культовим. Напружена інтрига, динамічний сюжет, 

яскраві образи, вишуканий гумор – ось складові його успіху. В той же час 

«Культ» став своєрідним підсумком більшості літературних пошуків 90-х 

років минулого століття. 

Історія що відбулась із вчителем біології невеликого місточка на 

Львівщині. Містичний захоплюючий сюжет, велика кількість потвор з 

якими стикаються головні герої тримають читачів у напрузі до кінця книги. 
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Дереш, Л. Остання любов Асури Махараджа / Любко Дереш. – К. : 

Нора-Друк, 2013. – 226 с. – (Читацький клуб). 

Алегорична історія про демона, який вирішив покинути розкіш нижніх 

світів заради любові до сліпої дівчини з України, що мешкає в самому 

серці Нью-Йорка. Протистояння напівбогів і демонів, демонстрації на 

Уолл-стріт і харизматичні проповідники, метафізичні запитання і смачні 

історії з лівообертальних світів (толерантна назва пекельних планет) – 

все це у новому романі Любка Дереша про любов, від якої тане серце.  

 

Дереш, Л. Поклоніння ящірці: Як нищити ангелів : роман / Л. 

Дереш ; худ. І. В. Осіпов. – Х. : Фоліо, 2008. – 189 с. – (Графіті). 

Що це? Що це за книжка? Це детектив? Так, тут є: жага вбивства, 

намагання вбивства, плани вбивства і, власне, саме вбивство. Але це 

НЕ детектив. Це молодіжна проза для неформалів? Так, тут є: секс, 

наркотики, музика, панк, андеграунд — все, що потрібно молодому 

неформалу. Але це НЕ молодіжна проза для неформалів. Це роман про 

конфлікт поколінь? Так, тут є: непорозуміння між дорослими і 

підлітками, небажання жити так, як живуть батьки. Але це НЕ роман про 

конфлікт поколінь. Що ж це таке? Ми могли б вам розказати, але краще дізнайтесь самі. 

Один з перших романів ще зовсім юного автора, в якому він з дивною для його віку 

сентиментальністю описує жорстокі забавки тінейджерів. Деякі з героїв «другого плану» у 

цьому романі стали повноцінними персонажами роману «Культ», а певні сюжетні «ходи» 

набули там цікавого розвитку.  

Дереш, Л. Трохи пітьми, або На краю світу / Л. Дереш. – Х. : Клуб 

сімейного дозвілля, 2007. – 288 с. 

Влітку на далекій полонині в Карпатах відбувається молодіжний з'їзд 

неформалів Шипіт. Сюди приїжджає Гер, у якого є домовленість із 

невідомими людьми: вони мають приїхати, аби організувати фестиваль 

у фестивалі – фест самогубців. Упродовж двох днів збираються 

шестеро майбутніх мерців: юна мазохістка, екстрасенс-невдаха, двійко 

дівчат із фобією переслідування, розчарований молодий програміст і 

Гер – панк та алхімік з глибокою душевною травмою. Незрозумілі, 

несподівані події, неформальні герої, танці навколо вогнища, сеанси 

«шаманотерапії» не залишають часу на роздуми, вони обрушуються на 

всіх без винятку «самогубців», призводячи до трагічного фіналу. 
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