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Бібліографічний покажчик вміщує лише невеликий жанровий зріз
сучасної прози, представлений творами як дебютантів, так і доволі
відомих авторів, які вдалий старт у літературній кар’єрі зробили ще
на початку ХХІ століття.

Покажчик складається з персоналій сучасних письменників за
алфавітом прізвищ. Кожна персоналія вміщує коротку біографічну
довідку, бібліографічні описи творів та матеріалів про творчість
авторів.

Видання адресовано, насамперед, літературознавцям, вчителям-
філологам, працівникам бібліотек. Водночас воно стане корисним для
всіх читачів, яких цікавить сучасна українська література та допомо-
же зорієнтуватися при виборі тієї чи іншої книги.
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ВІД УКЛАДАЧІВ

Від виходу бібліографічного покажчика «Феномен жіночої
прози в сучасній вітчизняній літературі» минуло п’ять років. На
літературному небосхилі з’явились нові імена, значно виріс твор-
чий доробок уже знаних молодих авторів, накопичився літератур-
но-критичний матеріал. Тобто виникла необхідність зібрати все
разом і видати наступний покажчик.

Після деяких коливань було вирішено включити до нього не
тільки персоналії жінок-письменниць, але й чоловіків, не повторю-
вати прізвища, які знайшли своє місце в попередньому покажчику,
та не включати авторів, творчість яких заслуговує на окреме повно-
цінне видання. Критеріями відбору слугували творча активність
авторів, наявність друкованого матеріалу, основний період літера-
турної діяльності – перше десятиліття ХХІ ст.

Покажчик складається з персоналій сучасних письменників за
алфавітом прізвищ, відкриває його стаття кандидата філологічних
наук Ю. А. Ганошенка. Джерела розташовано за алфавітом авторів
та назв творів, описаних під назвою. Кожен бібліографічний опис
має свій ідентифікаційний номер. Кожна персоналія вміщує корот-
ку біографічну довідку та загальну характеристику творчості. У ме-
жах персоналії спочатку подаються твори – за абеткою назв,
потім – критичні статті про творчість, інтерв’ю з письменниками –
в алфавітному порядку.

До посібника включено бібліографічні описи окремих видань,
творів, вміщених у збірниках, періодичних виданнях, а також
описи матеріалів про творчість авторів, які в разі потреби
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супроводжуються анотаціями довідкового або пояснювального
характеру. Представлені матеріали охоплюють період ХХІ століття.

Покажчик вміщує тільки прозові твори письменників, хоча
деякі з них шукають себе і в поетичній творчості, і в перекла-
дацькій діяльності, але формат посібника не дозволяє охопити всі
грані їхнього таланту. Деякі з них працюють у далеких від
письменства сферах, а написання художніх творів – скоріш розрада
для душі. Але всі вони талановиті, мають своїх читачів, які з вели-
чезним нетерпінням чекають на появу наступних творів.

Основними джерелами пошуку літератури були каталоги
і картотеки Запорізької ОУНБ, державні літописи книг, журнальних
та газетних статей, літопис рецензій, інтернет-ресурси, серед яких
електронні каталоги провідних бібліотек України, архіви наукових
часописів, літературознавчі сайти, інтернет-видання.

Посібник має іменний покажчик, який відображає прізвища
авторів статей, творів, а також укладачів, перекладачів тощо. Пріз-
вища осіб, відображених за ознакою персоналії, подано в дужках.
При прізвищах зазначено номери бібліографічних записів.

Добір матеріалів закінчено в жовтні 2016 року.
Відповідно до наповнення видання адресовано, насамперед,

літературознавцям, вчителям-філологам, працівникам бібліотек.
Воно стане корисним також для всіх читачів, яких цікавить сучасна
українська література та погляди сучасних письменників.

Свої пропозиції, зауваження та побажання надсилайте на
адресу відділу наукової інформації та бібліографії КЗ «ЗОУНБ» ЗОР
(м. Запоріжжя, пр. Соборний, 142, тел. 787–53–57) чи
www.zounb.zp.ua (e-mail: bibliograf@zounb.zp.ua).
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ПЕРЕДМОВА

Говорити про сучасну українську прозу чи про літературну
ситуацію в цілому щось узагальнююче й аналітичне справа така ж
вочевидь невдячна, як описувати сингулярність, оскільки окреслити
та проаналізувати, намітити бодай якісь загальні тенденції означає
так чи інакше зайнятися проблемами творення нового канону:
відділити вартісне від невартісного, вивести когось на перший план,
а комусь визначити місце на периферії національної літератури.
А така справа неминуче приречена на несправедливість, адже
шумовиння днів ще не осіло, ми все ще включені до тієї фізичної,
психологічної, художньої чи, зрештою, символічної реальності, що
знаходить своє художнє втілення в сучасній прозі, яка, попри
різноспрямованість мистецьких пошуків, стилістик і жанрів, попри
індивідуальність творчих голосів авторів і розмаїття героїв, все одно
про нас. Саме ми обираємо ту чи іншу книгу на полиці й шукаємо
себе на її сторінках, ми клікаємо на прізвище того чи іншого автора
на новинному сайті, ми висловлюємося про прочитане в соцме-
режах, вступаємо в дискусії, вносимо свої власні смаки як критерії
природного добору на літературному полі сучасності, а значить
відстороненої об’єктивності досягти майже неможливо. Тому
картографування літературної сучасності справедливо залишається
прерогативою критики, яка не відмежовується від смаків, оцінок
і дискусій, а живиться ними, говорячи не про загальну позачасову
цінність мистецького артефакту, а про його буття тут-і-тепер, де вся
літературна традиція лише тло для нового твору.

Так само дискусійним є й питання щодо критеріїв такого
узагальнення провідних процесів у сучасній літературі, адже живе
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сьогодення з його різнобіжними естетичними практиками та ідео-
логіями слабко нагадує підручник історії літератури, де все
послідовно й зрозуміло, а скоріше надає можливість досить широ-
кого вибору принципів каталогізації, жоден з яких не є універ-
сальним: територіальний (створення літературної карти сучасної
України), поколіннєвий (розвиток літератури як зміна генерацій),
інформаційно-статистичний (кількість згадок у масових комуніка-
ціях як мірило популярності, а отже, й близькості до канону),
гендерний («жіноча» чи «чоловіча» манери письма як маркери
ідентичностей у літературі), жанровий (позажанрова «висока»
література і формульна як різні тенденції завоювання читацької
уваги) чи навіть проблемно-тематичний (тематична направленість
творів як мірило актуальності). Звичайно, якби мова йшла про 90-ті рр.
ХХ ст., з яких відчутно бере свій початок сучасна література (і як
продовження-наслідування, і як заперечення), то міг би стати
в нагоді й принцип аналізу за ідеологією (маніфестами) літератур-
них угрупувань чи організацій. Однак на сьогодні письменники
здебільшого емансипувалися від такої форми літературної під-
тримки. Володіючи навичками роботи в мережі та співпраці зі
спеціалізованими сайтами, літератор має більше шансів на індиві-
дуальний успіх, ніж у складі організації, тому літоб’єднання різного
рівня асоціюються, швидше, із початківцями як необхідний май-
данчик для первинної рецепції їхніх творів.

Власне, сучасна ситуація дедалі більшої інтенсифікації літера-
турного ринку, інформаційної доступності, полегшення зв’язку
письменник-видавець-критик-читач багато в чому спричинена
наявністю розгалуженої системи електронних соціальних мереж,
наповнених персональною та загальною літературною проблема-
тикою, а також низки впливових на літературному ринку спеціалі-
зованих сайтів («ЛітАкцент», «Буквоїд», «Друг читача» тощо), що
замінили неактуальні паперові літературні видання й стали і дис-
кусійними майданчиками, і місцем розміщення новинного й літе-
ратурознавчо-критичного контенту, і джерелом різного роду
рейтингів.

Хоча, звичайно, й законодавча база, й купівельна спромож-
ність та читацька активність в Україні не сприяють швидким тем-
пам розвитку літературного ринку, проте позитивно на загальному
обігові сучасної української книжки позначилася й поява нових
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мереж книготоргівлі, поява цілої низки амбітних нових невеликих
видавництв зі своїми наборами авторів, розширення спеціалізації
великими й знаними видавництвами, збільшення активності
книговидавців із пошуків ринків збуту в інших регіонах, зростання
масових заходів, що популяризують книгу, – фестивалів, форумів,
ярмарків тощо.

Не могла не позначитися на розвитку книжкового ринку
й наявність літературних конкурсів і премій, які дають можливість
новому автору легше подолати свій шлях до читача, а видавницт-
вам поповнити свій портфель вже перевіреними й високо
оціненими творами, розширити коло авторів і, ймовірно, читацьку
аудиторію. Тому в 2000-х рр. вдалий старт у літературній кар’єрі
отримали не лише молоді дебютанти, але й люди з життєвим дос-
відом, які з різних причин не отримали такої можливості раніше
(Люко Дашвар, Міла Іванцова, Світлана Талан). Подальші рейтинги
продажів і накладові показники увиразнили правильність такої
стратегії.

Це спричинило, звичайно, передусім швидкі темпи станов-
лення сучасної жанрової художньої прози, оскільки вона через
специфіку прозової літератури (сюжетність, менша сконденсо-
ваність смислу, ніж у поезії, оповідна структура ближча до повсяк-
денного мовлення, передбачається процесуальність читання) має
значно ширше коло прихильників, а жанрова приналежність
цілком виправдовує очікування читацької аудиторії, вдало маніпу-
люючи цікавістю. Саме тому на тлі багатопланової позажанрової
прози з виразною індивідуальною творчою манерою письма (твори
Тараса Прохаська, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Іздрика,
Оксани Забужко, Марії Матіос, Володимира Лиса, Тетяни Малярчук
та ін.) набуває значної популярності, як свідчать наклади,
й жанрова література: детектив у всьому багатоманітті його різно-
видів (Валерій і Наталя Лапікури, Олексій Волков, Владислав
Івченко, Алла Сєрова, Богдан Коломійчук і, звичайно, найбільш ти-
тулований і відомий автор цього жанру в Україні, Андрій Коко-
тюха); бойовик (Василь Шкляр, Андрій Кокотюха, Леонід Коно-
нович); трилер (Олексій Волков, Макс Кідрук, Андрій Кокотюха);
фентезі (Марина Соколян, Дара Корній, Тала Владмирова, Вла-
дислав Івченко, Віталій Климчук, Лада Лузіна, брати Капранови);
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травелог (Макс Кідрук, Ірена Карпа); воєнний роман (Євген
Положій, Сергій Лойко); пригодницький роман (Анна Хома, Андрій
Кокотюха). Також досить близькою до жанрової літератури знахо-
дить свій розвиток сучасний соціально-психологічний роман, який
активно послуговується традиційними схемами мелодрами (твори
Анни Багряної, Галини Вдовиченко, Люко Дашвар, Світлани Талан,
Анни Хоми, Ірен Роздобудько, Наталки Сняданко). Жанрову нішу
для себе знаходить і молодіжна проза в її гостросюжетному (Сашко
Ушкалов), романтичному (Петро Коробчук) і в езотеричному
(Любко Дереш) варіантах. Також особливої популярності (насам-
перед завдяки роботі видавництв над візуальною складовою)
набуває дитяча проза, до якої все частіше звертаються досвідчені
письменники (Тарас Прохасько, Анна Багряна, Дара Корній, Галина
Вдовиченко).

Звичайно, це лише невеликий жанровий зріз сучасної прози,
який тільки пунктирно накреслює її потенційні можливості та
може слугувати лише вкрай загальним вступом до повноцінної
розмови про сучасну українську художню прозу в динаміці її
основних процесів розвитку, у формуванні тенденцій її світогляд-
ного становлення, у створенні нового національного наративу.

Юрій Ганошенко, к. філол. н.,
доцент кафедри культурології та українознавства
Запорізького державного медичного університету
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АННА БАГРЯНА

Не хочу ставити для себе
жодних обмежень у творчості.

Анна Багряна

Ганна Юріївна Багрянцева (літературний псевдонім Анна
Багряна) народилася 24 березня 1981 року у м. Фастів Київської
області. Донька літератора, видавця, журналіста Юрія Багрянцева.
Дитячі роки провела в селищі Борова Фастівського району. У 1989
році переїхала до Києва.

Навчалася в Інституті філології Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю українська
мова та література, магістратуру якого закінчила з відзнакою у 2004
році. Того ж року стала членом Національної спілки письменників
України.

Працювала редактором телекомпанії «ЮАна», автором і веду-
чою телепрограми «Гармонія душі», старшим редактором Все-
світньої служби радіомовлення України, референтом з питань
українознавства КУН, головним спеціалістом Національної спілки
письменників України з роботи з молодими авторами, головним
редактором часопису «Гранословіє».

У 2006–2008 роках – голова Всеукраїнської ліги українських
жінок, 2006–2009 – секретар ради Національної спілки письмен-
ників України. З 2010 року – член Асоціації українських письмен-
ників. Член Комітету з Міжнародної літературно-мистецької премії
імені Пантелеймона Куліша.
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Дружина болгарського поета, драматурга, перекладача, барда
Димитра Христова. З 2010 року мешкає в м. Скоп’є (Республіка
Македонія), член Слов’янської літературно-мистецької академії
(Болгарія).

У доробку письменниці збірки поезій: «Суцвіття слів» (2000),
«Поміж бузкових снів» (2002), «Між богами і нами» (2005), «Манд-
рівка линвою/Spacer po linie» у співавторстві з Войчехом Песткою
(2008), «Anna Bagriana. Wysnij mnie… (Вимрій мене…)» (2008), «Інші
лінії» (2009), «Замовляння із любові» (2011) тощо; прозові твори:
«Етимологія крові» (2008), «Дивна така любов» (2010), «Дошкуляка»
(2012), «Казки з міського парку» (2014), «Ґеня. Повість про Славу
Стецько» (2015) тощо.

Перекладає з польської, болгарської, македонської та
російської мов. Серед перекладів – збірки поезій Димитра Хрис-
това «Крізь кордони», Єтона Келменді «На верхів’ї часу», Дори Габе
«Сонце, почекай», Бояна Ангелова «Вибір», антологія «Сучасна
поезія Республіки Македонії», роман Наталі Спасової «Перше
кохання на Рожевій вулиці» та інші.

За п’єсами та лібрето Анни Багряної поставлено низку вистав:
«Над Часом» – у драматичному театрі «ЕРА» (м. Київ, 2006) та
музично-драматичній студії «Прем’єра» (м. Київ, 2009), мюзикл
«Глорія» – у Донецькому національному академічному українсь-
кому музично-драматичному театрі (2010), «Рододендрон» –
в Українському драматичному театрі «Гомін» (м. Чикаго, 2010) та
«Шовкова зоря» – в Національному театрі у м. Штіп (Республіка
Македонія, 2012).

Твори Анни Багряної перекладені польською, російською,
англійською, французькою, болгарською, латиською, азербайд-
жанською, естонською, вірменською, македонською, сербською,
хорватською, албанською, литовською та іншими мовами. Брала
участь у багатьох міжнародних літературних фестивалях.

Творчість письменниці відзначена нагородами та преміями:
Міжнародна українсько-німецька премія ім. О. Гончара, лауреат
конкурсів «Коронація слова» (ІІІ місце) та «Смолоскип» (ІІ місце)
(2008) за роман «Етимологія крові»; Міжнародна літературна
відзнака «Срібне летюче перо» (Болгарія) (2009) за переклад книги
поезій Елисавети Багряної; лауреат Літературного конкурсу
СФУЖО ім. Марусі Бек (Канада) (2009) за оповідання «Зелений
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борщ»; лауреат Міжнародної літературної премії Медитеранської
Академії імені Братів Міладінових (Македонія) (2012); лауреат
Міжнародної літературної премії «Qiriu i Naimit» (Свіча Наіміта,
Македонія – Косово) (2012); літературно-мистецька премія ім. Пан-
телеймона Куліша (2013); спеціальна відзнака літературного
конкурсу «Жінка в історії» (2014) за серію нарисів «Видатні
українки»; народна літературна премія ім. Григорія Сковороди
«Сад божественних пісень» (2014).

На початку 2015 року заявила про себе і як художник: відкрила
дві персональні виставки в Македонії – в Центрі культури ім. Бра-
тів Міладінових (м. Струга) та Культурному Центрі «Фенікс»
(м. Скоп’є). За цикл малюнків на тему «Місто» отримала Міжнарод-
ну нагороду «Арт Фенікс» (Македонія).
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ГАЛИНА ВДОВИЧЕНКО

Ніколи не вимовляйте цих слів: «Я не маю
часу». Бо з кожним разом, з кожним повтором
час шагреневою шкірою слухняно тане, маліє,
всихається. Ми живемо, існуємо – час у нас є.

Галина Вдовиченко

Галина Костянтинівна Вдовиченко народилась 21 червня 1959
року на Кольському півострові. У дитинстві разом з родиною часто
переїжджала з місця на місце. Навчалась у школах Івано-Фран-
ківська, Надвірної, Рави-Руської, Москви, постійно бувала у бабусі
з дідом у містечку Отинія Коломийського району Івано-Франків-
ської області, на батьківщині батька.

Закінчила філологічний факультет Львівського національного
університету ім. Івана Франка. Зараз живе у Львові. Працює заступ-
ником головного редактора газети «Високий Замок». Має доньку та
сина.

Як письменниця Галина Вдовиченко дебютувала у 2008 році
з романом «Пів’яблука», який вийшов у видавництві «Нора-Друк»
(Київ) і став лідером продажів на стенді видавництва під час
роботи Львівського Форуму видавців – 2008. Перший тираж книжки
розійшовся протягом місяця.

Другий роман Галини Вдовиченко – «Замок Гербуртів» («Там-
девін») – отримав першу премію у номінації «Романи» конкурсу
«Коронація слова – 2009». Лише на Львівському Форумі видавців –
2009 було продано 985 примірників роману «Тамдевін».
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Потім виходять романи «Хто такий Ігор?» (2010), «Бора» (2011),
«Купальниця» (2012), а наприкінці 2013 року одночасно – роман
«Пів’яблука» в новій авторській редакції та продовження цього
роману – «Інші пів’яблука», авторська збірка – роман «Тамдевін» (но-
ве видання) та «Вовчі історії замку Гербуртів» (2015), «Маріуполь-
ський процес» (2015), збірка оповідань «Ось відкрита долоня» (2016).

Авторка плідно співпрацює з іншими сучасними письменни-
ками, зокрема, твори Галини Вдовиченко надруковані в таких
антологіях та збірках: «20 письменників сучасної України» (2011),
«27 регіонів України» (2012), «Жити-Пити. 40 градусів життя» (2013)
(Галина Вдовиченко – серед упорядників антології), «Історія
України очима письменників» (2013), «13 різдвяних історій» (2013),
«Ода до радості» (упорядник Галина Вдовиченко), (2014), «Україна-
Європа» (2014), «Друзі незрадливі» (2014), авторському проекті
Оксани Забужко «Літопис самовидців: дев’ять місяців українського
спротиву» (2014), «Волонтери. Мобілізація добра» (2015), «Маслини
на десерт» (2015) тощо.

У 2011 році вийшла перша книжка Галини Вдовиченко для
дітей – казкова повість «Мишкові миші», а в 2013 році від виходу
казкової повісті «Ліга непарних шкарпеток» у видавництві «Клуб
сімейного дозвілля» започатковано україномовну серію книжок для
дітей. У 2015 році виходить повість-казка для дітей «36 і 6 котів».

Творчість авторки відзначено нагородами: спеціальною від-
знакою конкурсу «Коронація слова – 2008» «Вибір видавців» (перша
в історії конкурсу) – за роман «Пів’яблука»; дипломом «Дебют 2008
року» у номінації «Найкращий автор» від книготоргової мережі
ЕМПІК; роман «Пів’яблука» посів друге місце у конкурсі «Найкраща
українська книга – 2009» за версією читачів та журі тижневика
«Кореспондент»; роман «Замок Гербуртів» («Тамдевін») отримав
першу премію у номінації «Романи» на Всеукраїнському конкурсі
романів, п’єс та кіносценаріїв «Коронація слова – 2009»; перше місце
в номінації «Оригінально оформлене та проілюстроване видання» на
Міжнародному дитячому фестивалі у Львові, відзнаку «Книжкове
Левеня», друге місце у номінації «Світ дитинства» та третє місце
у номінації «Мистецтво друку» в національному конкурсі Держком-
телерадіо України «Найкраща книга України» (2011) – за казкову
повість «Мишкові миші»; у 2011 році роман «Бора» увійшов до п’ятір-
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ки фіналістів «Книги року BBC»; першу премію у номінації «Прозові
твори для дітей» у Всеукраїнському конкурсі романів, п’єс та кіно-
сценаріїв «Коронація слова – 2012» – за казкову повість «Ліга
непарних шкарпеток» (твір потрапив до п’ятірки фіналістів конкурсу
«Дитяча Книга року ВВС – 2013»); перемогу у «Гранд Коронації слова –
2015» у номінації «Гранд романи» здобув роман «Маріупольський
процес».

Серед захоплень – гірські лижі, дизайн одягу та інтер’єрів,
колекціонування рукавичок…
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ОЛЕКСІЙ ВОЛКОВ

Я не вважаю детектив бульварним чтивом.
Олексій Волков

Олексій Михайлович Волков народився 10 травня 1965 року
в м. Тернопіль. Після закінчення Тернопільського медичного інсти-
туту в 1988 році працював хірургом у Кіровоградській обласній
лікарні, від 1989 року – у Козівській районній лікарні. Одружений,
має сина та доньку.

Спробував писати ще у студентські роки, але за власним
переконанням не намагався друкуватися. Писав «у стіл», виключно
для свого задоволення, для друзів, знайомих, родичів. Усе змінив
випадок: якось побачив рекламу конкурсу «Золотий Бабай» Братів
Капранових – і надіслав туди свою роботу. Роман «Виконавець»
отримав гран-прі.

Майстер детективного жанру. На думку письменника, у детек-
тиві, як і в кожному літературному творі, може бути виражена
будь-яка ідея: він може бути гостросоціальним, може мати яскраву
любовну або історичну лінію – усе, що завгодно. Тобто, будь-що,
властиве іншому жанру, детективу по силах. Та лише цей напрямок
є ще й розминкою для мізків, гімнастикою для інтелекту. Лише
у цьому жанрі наприкінці твору все приходить до повної відпо-
відності. А ще вважає, що детективний твір повинен мати своєрід-
ну архітектуру, тобто усі гвинтики мусять бути чітко вкручені,
різьба в різьбу, і конструкція має стояти і не хитатися. Усе має бути
виміряне до міліметра! Якщо все не увійшло у свої пази, то це не
детектив!
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Наразі в доробку автора романи: «Виконавець» (2001), «Подо-
рож у безвихідь» (2003), «День відбуття» (2004), «Амністія для
хакера» (2005), «Переможець отримає все» (2007), «Лікарня на
відлюдді» (2008), «Слід на воді» (2011), «Емісар» (2012), «Мертві
квіти» (2013), «Вовчий місяць» (2015), «Гра у три руки» (2016) та
збірка оповідань «Останній крижень» (2005). Член Національної
спілки письменників України з 2003 року.

Переможець літературних конкурсів «Золотий Бабай» (2002) та
«Коронація слова» (2005), номінант конкурсу «Ґранд-Коронація»
(2010), нагороджений спеціальною відзнакою «Ґранд-Коронація» за
роман «Вовчий місяць» (2015). За вагомий внесок у розвиток
сучасного українського гостросюжетного роману в 2013 році отри-
мав премію «Золотий пістоль». Телеканал «1+1» придбав права на
екранізацію роману «Лікарня на відлюдді».

Після публікації перших своїх книг, свідомо перестав читати
художню літературу. Вважає медицину, хірургію професією, а літе-
ратуру – захопленням. Яким чином Олексію Волкову вдається «без
відриву від виробництва» писати книги та перемагати в літератур-
них конкурсах – невідомо. Як стверджують літературні критики,
прочитавши бодай одну книгу автора, назавжди змінюєш свої
уявлення про детектив – адже, крім традиційного захопливого
сюжету, їм притаманні гарна, не спрощена мова і широка палітра
художніх засобів.

А ще Олексій Волков – завзятий мисливець і рибалка...
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ЛЮКО ДАШВАР

Я люблю звичайних людей і хочу про них писати.
Люко Дашвар

Люко Дашвар – літературний псевдонім Ірини Чернової.
Письменниця народилася 2 травня 1954 р. у Херсоні. Батько працю-
вав інженером-проектувальником, а мати – робітницею на заводі.
Ірина має дві вищі освіти: інженер-механік прядильного вироб-
ництва (Одеський інститут легкої промисловості), магістр держав-
ного управління (Академія державного управління при Президен-
тові України). Крім того, закінчила курси сценарної майстерності
голлівудського професора Річарда Креволіна, навчалася у школі
практичної журналістики та на курсах з нейролінгвістичного прог-
рамування.

Після отримання першої вищої освіти (технічної) працювала
за інженерною спеціальністю, вийшла заміж, народила дітей. По-
тім звільнилася та пішла працювати обліковцем листів у газету
(саме цю посаду Ірина Іванівна вважає джерелом багатьох своїх
сценарних і книжкових ідей). Через півроку роботи в газеті стала
заступником головного редактора.

З 1986 року Ірина Чернова працює у сфері журналістики. В її
резюме можна знайти посади головного редактора херсонської
молодіжної газети, голови комітету у справах преси й інформації
Херсонської облдержадміністрації, дописувача жіночих журналів
тощо. Після невдалої спроби заснування у Херсоні власних двох
газет переїздить разом з родиною до Києва.
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Публічна літературна кар’єра розпочалась у 2006 році, коли
письменниця написала роман «Село не люди» під псевдонімом Люко
Дашвар (псевдонім вигадала, зібравши склади і літери імен дорогих
для неї людей). З того часу займається тільки літературною діяль-
ністю. Відома не тільки як авторка романів: «Село не люди» (2007),
«Молоко з кров’ю» (2008), «РАЙ.центр» (2009), «Мати все» (2010),
трилогії «Биті Є»: «Биті є. Макар» (2011), «Биті є. Макс» (2012), «Биті є.
Гоцик» (2012); «На запах м’яса» (2013), «ПоКров» (2015), але й як
сценарист.

Лауреат літературних нагород та премій: роман «Село не
люди» здобув ІІ премію конкурсу «Коронація слова» та премію «Де-
бют року» від книжкового порталу «Друг Читача» (2007), а наступ-
ного року роман «Молоко з кров’ю» став дипломантом конкурсу
«Коронація слова – 2008» та переможцем конкурсу «Книга року BBC –
2008», роман «РАЙ.центр» отримав диплом «Вибір видавців» (2009).

У липні 2010 року йшлося про 100 тисяч примірників романів
Люко Дашвар, у вересні того ж року вийшов її новий роман «Мати
все», і вже в листопаді її видавець говорив про 42 тисячі проданих
примірників! У цьому ж 2010 році конкурс «Коронація слова» надав
письменниці статус «Золотого автора» – автора, чиї твори продані
накладом понад 100 тисяч примірників. Загальний наклад книжок
письменниці, яка друкується виключно у видавництві «Клуб cімей-
ного дозвілля», дозволив ЗМІ назвати авторку «найтиражованішою
письменницею країни». У 2012 році отримала відзнаку «Золотий
письменник України». За словами Тетяни та Юрія Логушів, які зас-
нували нову нагороду, надихнула їх саме «золота авторка» «Ко-
ронації слова» Люко Дашвар.

Сьогодні можна сказати, що Люко Дашвар стала своєрідним
мірилом успішності книжки. Принаймні, такий висновок можна
зробити зі слів Оксани Забужко – відома інтелектуалка вжила
словосполучення «стати другою Люко Дашвар» під час вручення
премії «Книга року BBC – 2010».
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ЛЮБКО ДЕРЕШ

Художня література має приносити насолоду.
Любко Дереш

Любомир Андрійович Дереш (Любко Дереш) народився в 1984
році у м. Пустомити Львівської області. Розпочав своє навчання
в місцевій середній школі № 2, продовжив – у Львівському фізико-
математичному ліцеї. Закінчив економічний факультет Львів-
ського національного університету за спеціальністю «Облік та
аудит». Попри таку нетипову письменницьку спеціалізацію, Любко
Дереш створює незвичайні художні світи. Критики часто нази-
вають письменника «вундеркіндом» – свій перший роман «Культ»
він опублікував у вісімнадцять років у часописі «Четвер» (2002). До
речі, видавничий договір про вихід роману підписували батьки,
оскільки на той час автор ще був неповнолітнім.

У молодіжних кав’ярнях і модних редакціях піднялася
неабияка хвиля пристрасних дебатів, роман набув блискавичного
й дуже широкого розголосу, а сам автор миттєво став культовим
і зазнав популярності. Дехто з літературних критиків одразу охрес-
тив юнака українським Ніцше чи Пєлєвіним. Інші, відчуваючи
глибину роману, твердили про те, що Любко Дереш – це колектив-
ний псевдо кількох видатних українських письменників сучасності,
називаючи прізвища Винничука та Андруховича.

Роман був перекладений кількома європейськими мовами,
сам юний автор перетворився на зірку міжнародних книжкових
ярмарків. Так, «Культ» був представлений на Лейпцигському книж-
ковому ярмарку 2005 року, а в 2009 – виданий французькою у ви-
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давництві «Сток». Любко Дереш зрозумів, що став справжнім
письменником. Напружена інтрига, динамічний сюжет, яскраві
образи, вишуканий гумор – ось складові успіху автора.

У 2002 році вийшов другий роман – «Поклоніння ящірці», хоча
написаний він був раніше, ніж «Культ». Деякі з героїв «другого
плану» у цьому романі стали повноцінними персонажами роману
«Культ», а певні сюжетні «ходи» набули там цікавого розвитку.
Комплекси, страхи, сексуальні бажання, приховане і явне супер-
ництво, музичні уподобання і стереотипи місцевої «моди» – усі
мотиви, актуальні для світу підлітків, Дереш розгортає через
аморальність, до якої ставиться без надмірної критики.

За кілька років з’являється третій роман письменника –
«Архе» (2005) – дотепна, іронічна інтерпретація поширеної сьогод-
ні теми – теорії змови, за рік – «Намір!» (2006), слідом – «Трохи
пітьми» (2007), «Трициліндровий двигун любові» (2009) (у спів-
авторстві з Юрієм Андруховичем і Сергієм Жаданом), «Голова
Якова» (2011), «Остання любов Асури Махараджа» (2013), «Мирот-
ворець» (2013), «Пісні про любов і вічність» (2014) та ін.

Молодий письменник тепер мешкає та працює там, куди
заносить його доля. Мандрував російським Заполяр’ям, Калмикією,
Киргизстаном, Індією, Єгиптом. У коло його інтересів увійшли
духовні традиції світу, що не могло не позначитися на творчості.
Він постає зовсім несподіваним та трохи загадковим у своїх
останніх творах.

Наразі Любко Дереш – член Всесвітньої ліги «Розум поза
наркотиком», у складі журі Національного грантового конкурсу
«Інтелектуальний капітал України». З 2008 року веде програму
«Книжкова полиця» на телеканалі КРТ. У вересні 2010 року в рамках
фестивалю «ГогольFers» письменник разом з Утою Кільтер опіку-
вався тижневою літературною лабораторією для молодих авторів –
«Літреактор». Права на видання його книжок купують провідні
видавництва Європи. Твори Любка Дереша перекладені німецькою,
французькою, польською, італійською, сербською мовами.

Сьогодні Любко Дереш – один з найвідоміших сучасних
українських авторів, яким захоплюється молодь як з України, так
і з-за кордону. В головних героях письменника сучасні читачі
впізнають себе і своє життя, їм подобаються розповсюджений
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сучасний сленг та лайливі слова, які присутні в авторському тексті.
Приваблюють і містичні елементи в сюжетах, і опис вражень
підлітків, які перебувають під впливом дії галюциногенних препа-
ратів. Творчість Дереша суперечлива, як сам світ. Хтось захоп-
люється нею, а хтось говорить про «падіння морально-етичних
цінностей». Але не можна заперечити очевидне: Любко Дереш –
український письменник, якого читає Європа, автор національних
бестселерів, лідер нового літературного покоління та кумир молоді.
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МІЛА ІВАНЦОВА

Пишу про наш непростий час, про
людяність, кохання або його пошуки, про
радість чи помилки, про намагання
замінити справжні почуття сурогатом.
Пишу з любов’ю до читача й до моїх
персонажів, із теплом і вірою у невід-
воротність перемоги добра.

Міла Іванцова

Людмила Петрівна Іванцова народилася 27 листопада 1960
року у м. Києві.

За освітою викладач французької та російської мов (закінчила
Київський педагогічний інститут). Викладала французьку мову
в школі, Ліцеї туризму, Інституті туризму Федерації Профспілок
України. Пізніше створила власні курси іноземних мов.

Потім круто змінила своє життя, зайнявшись нерухомістю, ди-
зайном інтер’єрів, петриківським розписом, фотографією, а зреш-
тою – літературною творчістю. Вона – автор оповідань, повістей,
статей та віршів, опублікованих у літературних журналах України,
Росії, Естонії, Німеччини, Ізраїлю та Нової Зеландії, а також автор
романів, які видано українською та російською мовами. Останніми
роками займається професійною літературною діяльністю.

Наразі у творчому доробку письменниці такі окремі видання:
збірки оповідань «Странная штука – жизнь» (2002), «Процент тре-
угольного счастья» (2006), «Теплі історії про радість і сум» (2014);
романи «Родовий відмінок» (2009), «Вітражі» (2010), «Ключі від
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ліфта» (2011), «Сердечна терапія» (2012), «Гра в паралельне читан-
ня» (2013), «Живі книги» (2013), «Я тут живу» (2016); повість для
підлітків про спортсменів «Заради мрії» (2011) та ін.

Як співавтор публікувалась в антологіях «27 регіонів України»
(2012), «Жити-пити. 40 градусів життя» (2013), «Україна-Європа»
(2014), працює над новим романом «Намальовані люди», який
охоплює період гарячої зими 2013–2014 років.

Має досвід перекладацької роботи – переклала з французької
роман «Підземні години» Дельфін де Віган, який вийшов у видав-
ництві «Нора-Друк» (м. Київ) у 2012 році.

Міла Іванцова виступила як організаторка Всеукраїнського
соціального благодійного проекту «100 книжок для сільської бібліо-
теки», метою якого було наповнення сільських бібліотек сучасною
українською та зарубіжною літературою.

У 2009, 2010, 2011 роках письменниця отримала спеціальну
відзнаку «Вибір видавця», у 2012 – третю премію у номінаціях «Ро-
мани» літературного конкурсу «Коронація слова» та відзнаку «Золо-
тий письменник України». Її твори були відзначені також у рейтин-
гах «Книга року ВВС» та «Книга року журналу «Кореспондент»,
а у 2013 році за рейтингом журналу «Фокус» авторка посіла четвер-
те місце в рейтингу 30 найуспішніших письменників України.

Читачі називають твори Міли Іванцової «терапевтичною про-
зою», кажуть, що від них на душі стає легше. Філософія авторки –
триматися позитиву попри все, рухатися вперед і не озлоблюватися
на людей та світ. Кожне оповідання, велике воно чи маленьке, –
цікава історія з життя звичайних людей, а можливо, сучасна версія
притчі. З героями не хочеться прощатися, з ними продовжуєш
жити, міркуєш, як учинив би на їхньому місці, шукаєш відповіді на
власні питання.

Окрім того, що Людмила Іванцова відома письменниця,
активна громадська діячка, патріотка та оптимістка, вона ще
й багатогранна творча особистість: відтворює оригінальні картини
на сканері за власною технологією, малює по склу та олійними
фарбами, полюбляє саджати дерева та квіти, збирає колекцію
старовинних чавунних прасок.
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МАКСИМ КІДРУК

Найважчі дороги ведуть до найвищих вершин.
Максим Кідрук

Максим Кідрук народився 1 квітня 1984 року в селищі Во-
лодимирець Рівненської області в родині українського письмен-
ника-гумориста Івана Миколайовича Кідрука. Навчався у фізико-
математичному класі з посиленим вивченням іноземної мови.
У 2001 році закінчив школу із золотою медаллю. Того ж року всту-
пив до Рівненського університету водного господарства на механі-
ко-енергетичний факультет (спеціальність «Теплоенергетика»). На
третьому курсі почав працювати на російську компанію «АСКОН»
програмістом, займався розробкою CAD-систем.

У 2005 році переїхав до Києва. Вступив до аспірантури НТУУ
«КПІ» на теплоенергетичний факультет. У 2007 році Максим Кідрук
виграв грант на навчання за кордоном і виїхав на проживання до
Стокгольма (Швеція), де вступив до аспірантури Королівського
технологічного інституту, але через деякий час покинув навчання
в аспірантурі та повернувся до України.

Почав мандрувати, спочатку – Європою, а потім – іншими
країнами. Загалом побував більше ніж у 30 країнах, серед яких
Фінляндія, Норвегія, Італія, Франція Мексика, Еквадор, Перу,
Китай, Чилі, Бразилія, Ангола, Намібія, Ліван, Сирія, Йорданія,
Єгипет, Нова Зеландія та інші.

Результатом тривалих подорожей Мексикою, Південною Аме-
рикою, Бразилією, Новою Зеландією стала низка тревелогів (літера-
тура мандрів): «Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії» (у 2009
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здобула ІІ премію на конкурсі «Коронація слова» та у 2010 – друге
місце у конкурсі «Книга року від журналу Корреспондент»), «Подорож
на Пуп Землі» (2010), «Любов і піраньї» (2011), «На Зеландію!» (2014).

У 2011 році виходять пригодницькі романи «Навіжені в Мек-
сиці» та «Навіжені в Перу». На початку 2012 року Кідрук заявив про
завершення роботи над першим українським техно-трилером. Книга
під назвою «Бот» вийшла друком 25 вересня 2012 року. Роман
стартував на 16-му місці у ТОП-20 мережі книгарень «Є». Після двох
тижнів продажів книга піднялась на другу позицію. Потім
з’являються технотрилер «Твердиня» (2013), роман-катастрофа
з елементами детективу «Жорстоке небо» (2014), продовження
технотрилеру «Бот» – «Бот: Ґуаякільський парадокс» (2015) та
«Зазирни у мої сни» (2016).

У квітні 2015 року на замовлення польського видавництва
Akurat з’явилася публіцистична книга «Ja, Ukrainiec» (українське
видання під назвою «Небратні»). У книзі аналізується історія
відносин України та Росії від визвольної війни під проводом
Богдана Хмельницького до Євромайдану та війни на Сході.

Ім’я Максима Кідрука можна побачити серед авторів у збірках
прозових творів: «20 письменників сучасної України» (2011),
«Письменники про футбол» (2011), «Ода до радості» (2014), «Волон-
тери. Мобілізація добра» (2015) тощо.

Письменник плідно співпрацює з українськими журналами.
Опублікував більше 40 статей про подорожі в журналах «МАНДРИ»,
«Український тиждень», «РІА Львів», «Большая прогулка», газеті
«Високий замок». Оповідання та критичні статті вийшли друком
у літературному журналі «Дніпро», газеті «Літературна Україна».

Окрім художніх та публіцистичних творів, у доробку автора –
ряд технічних видань: «ArCon: Дизайн интерьеров и архитектурное
моделирование для всех» (2008), «КОМПАС–3D V10 на 100%» (2009),
«Видеосамоучитель по КОМПАС–3D (DVD)» (2009), «Работа
в системе проектирования Компас–3D V11» (2010); перекладів:
«Wodka für den Torwart: 11 Fußball-Geschichten aus der Ukraine»
(німецькою у співавторстві), «Бот» (російською), «MAJDAN!:
Ukraine, Europa» (німецькою у співавторстві), «Bot» (польською),
«Ja, Ukrainiec» (польською).

Періодично Максим читає у «Кругозорі» курс «Як самостійно
організувати подорож Латинською Америкою». Розповідає, як
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скласти маршрут, зробити мандрівку максимально економною,
отримати візи тощо.

У листопаді 2014 року Максим Кідрук спільно з організацією
«Література. РВ» розпочав науково-популярний проект «Quantum»
у Рівному. Метою даного проекту є розширення світогляду глядачів
щодо космічних тіл та квантової фізики.

На парламентських виборах 2012 року Максим Кідрук бало-
тувався до Верховної Ради України від партії УДАР Віталія Кличка
(м. Кіровоград), але не пройшов, посівши третє місце.
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ДАРА КОРНІЙ

І тепер без читачів, без нових історій,
без цього прекрасного та дивовижного світу
письменства я життя свого не уявляю.

Дара Корній

Дара Корній (справжнє ім’я Мирослава Іванівна Замойська)
народилася 20 вересня 1970 року в селі Секунь Старовижівського
району Волинської області. Потім закінчила середню школу в селі
Княже Львівської області, журналістсько-редакторське відділення
Українського поліграфічного інституту (м. Львів).

З родиною мешкає у Львові, працює завідувачем музею
Дипломних робіт студентів у Львівській національній академії
мистецтв.

Письменницьку діяльність розпочала з творів для дитячої та
підліткової аудиторії: друкувалась у журналах «Ангелятко», «Анге-
ляткова наука», «Крилаті», «Однокласник».

Перший її великий твір опублікувано у 2010 році. Це був
роман «Гонихмарник», написаний у жанрі міського фентезі. За
словами Дари Корній, поштовхом до написання першої книги
стала донька Дарина. «Щоб відволікти її від вампірів Стефані
Майєр, я написала рукопис про гонихмарника», – зізналась Дара
Корній. Саме за ініціативою доньки рукопис про гонихмарника
згодом було надіслано на конкурс «Коронація слова».

Роман приніс авторці третю премію літературного конкурсу
«Коронація слова» 2010 року в номінації «Роман», був удостоєний
відзнаки «Дебют року» від видання «Друг читача» та став лауреатом
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премії асамблеї фантастики «ПОРТАЛ – 2011» – «Відкриття себе»
імені Володимира Савченка.

Саме після публікації першого роману Дара Корній отримала
неофіційне звання «української Стефані Маєр».

Багатьом читачам Корній цікава тим, що пише про слов’ян-
ську міфологію, про українське автентичне, а не про якісь там
«англії, америки, франції». Письменниця зізналася, що в основі її
текстів не лише легенди, казки, притчі, придумані нею самою, але
і запозичені – останні, правда, перелицьовані на авторський ма-
нер. Персонажі, здебільшого, мають своїх прототипів у реальному
житті – це і сусід у рідному селі, який, зі слів Дари, справді вмів
розганяти хмари – Гонихмарник; і Аліна із «Гонихмарника» – сама
Даринка; модель із того ж роману – однокласниця дочки; свекруха
у книзі «Тому, що ти є» – колега по роботі тощо.

Наступні романи «Тому, що ти є» та «Зворотний бік світла»,
написані теж у цьому жанрі, отримали відзнаку «Вибір видавців»
у конкурсі «Коронація слова – 2011» та «Коронація слова – 2012».

Наразі Мирослава Іванівна – одна з небагатьох авторів
українського фентезі. У доробці автора такі твори: «Гонихмарник»
(2010), «Тому, що ти є» (2012), «Зворотний бік світла» (2012), «Зірка
для тебе» (2013), «Зворотний бік темряви» (2013), «Зозулята зими»
(2014), «Щоденник мавки» (2014), «Крила кольору хмар» (2015),
«Петрусь-химородник» (2015), «Зворотний бік сутіні» та
«Зворотний бік світів» (2016).

У 2016 році авторку було нагороджено відзнакою «Золотий
письменник України».

Романи «Зозулята зими» та «Крила кольору хмар» були
написані у співавторстві із молодою письменницею із Запоріжжя
Талою Владмировою.
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ЄВГЕН ПОЛОЖІЙ

Якщо ми не будемо писати, то хто
напише? Історія не любить порожнечі.

Євген Положій

Євген Положій народився 11 липня 1968 року у селі Терни
Недригайлівського району Сумської області. Батько – український
письменник та сценарист Віктор Положій. У чотири роки Євген
переїхав до міста Курськ, де у нього трапився «лінгвістичний шок»,
оскільки до того ніколи в житті не чув російської мови. З п’яти
років мешкав та навчався в Сумах.

Фаховий філолог – вищу освіту здобув у Сумському держав-
ному педагогічному університеті ім. А. Макаренка (російська мова
та література). Закінчив школи IREX U-медіа: головних редакторів,
газетних менеджерів, бізнес-тренерів для мас-медіа.

Працював викладачем на факультеті журналістики СумДУ,
головним редактором газет «Уік-енд», «Теленеделя-Сумы», радіо-
станції «Всесвіт», був автором та ведучим кількох інформаційно-
розважальних програм на ТРК «Відікон».

З грудня 1998 р. по теперішній час – головний редактор сус-
пільно-політичної газети «Панорама» (неодноразовий переможець
і лауреат всеукраїнських конкурсів з журналістики, маркетингу та
дизайну).

Автор громадських медіа-проектів «Нічний Дозор» (2004) та
«За чесні вибори» (2006).

У 2002 р. Положій стартував із повістю «Обрати янгола», де під
псевдонімом Max BonDorenko описав президентські вибори 1999
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року. Далі – доволі стрімка кар’єра, регулярний вихід нових
текстів, збірок та окремих видань прозових творів: «Обрати
янгола» (2002), «Мері та її аеропорт» (2003), «Туркін та 1/2. Повість
про справжнього самурая» (2004), «ДАсвіданія!» (2007), «Дядечко на
ім’я Бог» (2008), «Вежі мовчання» (2009), «По той бік пагорба»
(2010), «Одіссея» (2011), «Риб’ячі діти» (2014), «Іловайськ» (2015),
«П’ять секунд, п’ять днів» (2016) та ін.

Роман письменника «Іловайськ» – книга про мужність,
неймовірний героїзм і людяність українських бійців, побудований
на реальних подіях, не залишив байдужим нікого зі своїх читачів.
В основу твору було покладено історії близька сотні учасників
Іловайської трагедії: солдат і офіцерів, бійців добровольчих ба-
тальйонів, усіх тих, хто опинився в кінці серпня 2014 року
в «Іловайському котлі».

Продовжує тему новий роман Євгена Положія «П’ять секунд,
п’ять днів», який вийшов у 2016 році. І знову – спогади та непрості,
а інколи й трагічні, долі учасників АТО.

Серед захоплень автора – читання книжок і подорожі. Надає
перевагу бюджет-подорожам в автономному режимі та автостопу.
Девіз: «Більше побачити, більше проїхати, менше витратити!»
У такий спосіб Положій подорожував по Сирії, Йорданії, Лівану,
Туреччині, Індії, Непалу, Бангладеш, Сербії, Чорногорії та Китаю.

Також по програмах стажування, обміну досвідом та як турист
відвідав США, Шотландію, Єгипет, Латвію, Литву, Польщу, Словач-
чину, Угорщину, Австрію, Німеччину, Іспанію, Гібралтар.

Улюблені автори: Кортасар, Льоса, Аміреджибі, Маркес,
Стейнбек, Достоєвський, Кундера, Камю, Сартр, Шевчук та ін.

Деякі твори писав під псевдонімом Макс Бондаренко.
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ТАРАС ПРОХАСЬКО

У житті кожного є життя всього.
Тарас Прохасько

Тарас Богданович Прохасько народився 16 травня 1968 р.
в Івано-Франківську, де мешкає й зараз. Мати – родичка письмен-
ниці Ірини Вільде, яка підтримувала тісні зв’язки з їх родиною та
часто приїжджала до них зі Львова. Батько – із сім’ї депортованих
з Моршина до спецпоселення у Читі, звідки повернувся в Україну
тільки у 16-річному віці.

У школі Тарас добре знав біологію, брав участь у Всеукраїн-
ській олімпіаді з української мови, але не міг уявити себе радян-
ським філологом або журналістом, тому вступив до біологічного
факультету Львівського державного університету ім. І. Франка
(зараз Львівський національний університет ім. І. Франка), який
закінчив у 1992 році. Учасник студентського руху 1989–1991 років,
зокрема брав участь у «революції на граниті» в Києві у 1990 році.

Після закінчення університету працював в Івано-Франків-
ському інституті карпатського лісівництва, вчителем у рідному
місті, барменом, сторожем, ведучим на радіо FM «Вежа»,
у художній галереї, в газеті, на телестудії. У 1992–1994 роках був
співредактором журналу «Четвер».

У 1998 році почав працювати журналістом у львівських газетах
«Експрес», де згодом опікувався авторською колонкою, та «Пос-
туп». Деякий час писав до інтернет-газети «Телекритика», а потім,
коли друзі створили «газету його мрій», почав писати статті та
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вести авторську колонку в Івано-Франківській обласній тижневій
газеті «Галицький кореспондент».

У 2004 році кілька місяців прожив у Кракові, отримавши літе-
ратурну стипендію польської культурної фундації «Stowarzyszenie
Willa Decjusza – Homines Urbani».

За словами Прохаська, він вирішив стати письменником, коли
йому виповнилося 12 років. У школі не читав радянських україн-
ських письменників, тільки після армії прочитав вірші Василя
Стуса та почав писати і сам. Навчаючись на біологічному
факультет, Тарас деякий час навіть вважав, що сучасної української
літератури не існує. Твори сучасних українських авторів почав
читати лише в 1990 році, коли познайомився з Юрком Іздриком,
який саме тоді розмістив в Івано-Франківську оголошення про
створення літературно-мистецького часопису «Четвер». Перші
твори Прохаська Іздрик не прийняв, але згодом Прохасько написав
своє оповідання «Спалене літо», яке було опубліковане у часописі.

Наразі Тарас Прохасько – член Асоціації українських пись-
менників; автор багатьох прозових творів: «Інші дні Анни» (1998),
«FM „Галичина“» (2001), «НепрОсті» (2002), «Лексикон таємних
знань» (2004), «З цього можна зробити кілька оповідань» (2005),
«Порт Франківськ» (2006), «Нічний аеропорт» (2010), «БотакЄ»
(2010), «Ознаки зрілості» (2014), «2015 рік» (2016) та інших; зас-
новник літературної серії «Інший формат».

Його твори перекладаються іноземними мовами, зокрема
польською, англійською та російською.

Письменник має відзнаки та нагородження: лауреат видав-
ництва «Смолоскип» (1997), перше місце у номінації «Белетристи-
ка» за книгу «З цього можна було б зробити кілька оповідань» за
версією журналу «Кореспондент» (2006), третє місце у номінації
«Документалістика» за книгу «Порт Франківськ» за версією журналу
«Кореспондент» (2007), лауреат літературної премії імені Джозефа
Конрада (2007), звання «Книга року» отримав роман «БотакЄ»
(2011), премією «Книга року BBC» було відзначено дитячу книжку
Тараса Прохаська «Хто зробить сніг», створену разом з Мар’яною
Прохасько (2013) тощо.

У 1993 році Тарас Прохасько разом з Андрієм Федотовим та
Адамом Зевелом знявся у короткометражному фільмі «Квіти свято-
го Франциска», а в 1996 році у селі Делятин Івано-Франківської
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області відбувся перший в Україні міжнародний фестиваль відео-
арту, гран-прі на якому отримав двохвилинний фільм «Втеча
в Єгипет» (1994), де знявся Тарас Прохасько. Прохасько бере участь
у різних мистецьких перформансах. Так, у 2009 році він разом із
іншими письменниками (Юрієм Андруховичем, Юрком Іздриком,
Володимиром Єшкілєвим, Софією Андрухович) взяв участь у проекті
«БОМЖ» («Без Ознак Мистецького Життя») Ростислава Шпука,
пізніше презентованому на польському «Міжнародному фестивалі
бездомного мистецтва».

Поетика творів письменника є яскраво постмодерністською.
Абсолютно чужі прозаїкові епатажність, зверхньо-безапеляційний
стиль висловлювання. Його проза – риторичний апокаліпсис, в яко-
му міститься дискурс про спасіння. У світі Тараса Прохаська просто
немає місця для боротьби за першість під сонцем, бо сонця
вистачить для всіх: рослини, тварини і люди в його прозі рівно-
правні й рівновеликі. Адже письменник, за власним зізнанням,
безкінечно вірить у Творця: все – Його творіння, все знаходиться
під Його опікою, на все є воля Божа, тому щасливими є лише вдячні
Богу люди. З огляду на такий ідеалізм критика й читачі сприймають
автора як «мандрівного філософа», якому завжди добре, який вміє
жити несуєтно, не відчуває до людей агресії, навпаки – завжди чекає
від них ліпшого.

Часом здається, що Тарас Прохасько – наскрізь рослинний
чоловік, і це не лише сильно відчувається в його творчості, а й по-
мітно виокремлює його з-поміж інших українських прозаїків. Не
дивно, що він постійно намагається зафіксувати мінливість незмін-
ності й відтворити внутрішню спорідненість людської душі з рос-
линним світом. У багатьох творах Тараса присутній біографізм, але
це не спрощує його прозу, а навпаки – робить її дуже відвертою
й наближає до інтимної сповіді.

Тарас Прохасько – виразно регіональний письменник, творець
малого наративу, приватного епосу, прозаїк, що фіксує емоційні
й психічні стани, в поетиці якого домінує деталь. Належачи до
письменників-естетів, він не відсторонюється від читача, навпа-
ки – прагне зворушити його, подарувати насолоду від читання,
вберегти від страхів та розпачу, внести в його буденне життя
елемент цікавості й несподіванки. Без дидактизму, моралізаторст-
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ва, критичного пафосу й патетики автор нагадує людині про те, що
світ задуманий не нею, що людина, як і світ, – це задум Божий.
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МАРИНА СОКОЛЯН

Мій читач – привітна людина
з високим IQ і купою інтересів.

Марина Соколян

Марина Соколян народилася 18 грудня 1979 року в Полтаві.
Останній рік шкільного навчання провела в США (штат Міссурі) за
програмою міжнародного обміну. Після закінчення Києво-Моги-
лянської Академії отримала кваліфікацію магістра соціології.
Мешкає в Києві.

Трудову кар’єру розпочала в 17 років, спробувавши себе
в якості промоутера, журналіста, політичного оглядача, випуско-
вого редактора. Працюючи в київській PR-агенції «Romyr &
Associates» на посаді старшого менеджера по роботі з клієнтами,
проводила PR-кампанії для таких клієнтів, як Bosch, Райффайзен
Банк Україна, UMC, Агрохімічний комітет ЕВА, Snaіge, 3M та інших.
Має прекрасні навички творчого письма, вдало планує та
впроваджує комунікаційні програми; в її досвіді – лекції та семі-
нари для найвищого керівництва та менеджменту компаній,
численні професійні публікації.

Перші публікації Марини Соколян з’явились у газетах, жур-
налах та електронних ресурсах, а перша книжка – збірка оповідань
«Цурпалки» – вийшла у 2003 році завдяки відзнаці конкурсу
«Смолоскип». У 2005 році за програмою Homines Urbani перебувала
на літературних стипендіях Вілли Деціус (м. Краків, Польща),
у 2009 – Міжнародного будинку письменника та перекладача
(м. Вентспілс, Латвія).



~ 122 ~

Трохи згодом письменниця познайомилася зі сценаристикою,
відвідавши Сценарну майстерню за підтримки студії Suspense Film
і попрацювавши в якості редактора на двох телесеріалах, а також
написавши сценарії для двох повнометражних фільмів.

Авторка цікавиться також сучасним театром. У 2011–2012
роках була учасницею драматургічного семінару (проект лондон-
ського театру Royal Court), що провадився у Львові та Тбілісі. Її
п’єса «Кумарі» була поставлена у формі сценічного читання
у Молодому театрі під час роботи лабораторії «Тиждень актуальної
української п’єси – 2011».

Наразі Марина Соколян – автор таких прозових книжок: рома-
нів «Балада для Кривої Варги» (2005), «Сторонні в домі» (2006), «Но-
вендіалія» (2008), «Серце гарпії» (2013); повістей «Кодло» (2003),
«Ковдра сновиди» (2005), «Херем» (2007), «Вежі та підземелля»
(2008); збірки оповідань «Цурпалки» (2003) та п’єс «Діалоги богів – 2»
(2003), «Душобоги і дух капіталізму» (2005) тощо.

Її твори перекладалися англійською, польською, чеською та
російською мовами.

Творчість письменниці відзначено літературними преміями
та нагородами: друге місце на конкурсі видавництва «Смолоскип»
за збірку оповідань «Цурпалки» (2002), перше місце на конкурсі
«СтАрт» в номінації «Література» за повість «Кодло» (2003), диплом
конкурсу «Коронація слова – 2003» (2004) та перше місце на фести-
валі «Бієнале актуальних мистецтв України» (2004) за роман
«Балада для Кривої Варги», диплом конкурсу «Коронація слова –
2005–2006» за п’єсу «Реторта» (2006), премія «Відкриття себе» від
Міжнародної асамблеї фантастики «Портал» за повість «Херем»
(2007), заохочувальна премія ESFS від «Єврокону – 2008», лауреат
конкурсу «Коронація слова – 2012» за роман «Серце гарпії» як
найкращий соціально-психологічний твір.

Книги Марини Соколян різні за жанрами, від фантастичних до
філософських і суто реалістичних текстів. Творам молодої літера-
торки притаманний поштовх до глибшого пізнання понять, назв та
власного «я», до своєрідної роботи над текстом та зусиль, яких не
дуже докладаєш при прочитанні, наприклад, популярних нині
«міських молодіжних романів».

Майстерне володіння словом, як зазначають критики, робить
досить банальне (у своїх архетипах) чтиво захоплюючим, свіжим
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продуктом, художня якість якого здатна задовольнити найрізно-
манітніші читацькі запити.

Прозові тексти письменниці мають універсальні властивості:
для когось вони стають заспокійливим засобом, втечею від дійс-
ності, для когось – інформацією для роздумів, поштовхом, який
змінює життя на краще.

Марина Соколян працює за принципом накопичення інфор-
мації та вражень, що, набуваючи кумулятивного ефекту, перерос-
тають у нову якість. Вона багато подорожує, читає безліч спеціаль-
ної літератури і ніколи не квапиться з власним писанням, у що
важко повірити, пам’ятаючи про її творчий доробок. І яким буде її
наступний твір, не може сказати ніхто.
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СВІТЛАНА ТАЛАН

Я належу до того покоління,
у котрих з дитинства виховували
любов до рідної землі, до України.

Світлана Талан

Світлана Олегівна Талан народилася 7 березня 1960 року в селі
Слоут Глухівського району Сумської області в родині сільських
вчителів. Закінчила Баницьку середню школу в 1977 році, а у 1983 –
Глухівський педагогічний інститут, де здобула професію вчителя
початкових класів. З 1979 по 1989 рік мешкала у м. Сватове на Луган-
щині, а потім переїхала до м. Сєвєродонецьк, де проживає й понині.

Уже з п’ятнадцяти років почала працювати позаштатним
кореспондентом районної газети. Багато років віддала роботі
з дітьми: працювала вихователем у дитячому садку, потім – учите-
лем початкових класів.

Та одного разу вирішила круто змінити свою долю. Розра-
хувалася зі школи. Три роки писала від руки, бо комп’ютера ще тоді
у неї не було, надсилала у видавництва, звідки отримувала ввічливі
відмови. Аж доки у 2011 році її роман «Щастя тим, хто йде далі»
(про долю хворої на СНІД дівчини) не став лауреатом конкурсу
«Коронація слова» та отримав відзнаку від фонду Олени Пінчук
Анти-СНІД «За найкращий роман на гостросоціальну тематику». На
початку 2012 року роман було видано під назвою «Коли ти поруч»
у видавництві «Клуб сімейного дозвілля» українською та в автор-
ському перекладі російською мовами, який розійшовся накладом
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у 80 тисяч примірників в Україні, Росії та Казахстані та вивів
письменницю на третє місце в Україні за популярністю.

Світлана Талан пише романи у жанрі «реальні історії», які їй
підказує саме життя. Усі твори на гостросоціальну тематику, не-
змінним залишається одне: головна героїня її книжок – жінка-
українка, сильна духом, зворушлива, ніжна, чуттєва, яка іноді по-
миляється, але її завжди веде за собою кохання: до чоловіка, до
дітей, до батьківщини.

У 2012 році роман письменниці «Не вурдалаки» (про поко-
ління дітей війни), в якому образ головної героїні вона «списала» зі
своєї мами, також був відзначений на Міжнародному конкурсі
«Коронація слова». Під час однієї з презентацій роману вже
немолода жінка підійшла до неї й запитала, звідки письменниця
дізналася про її життя, яке так виразно й у подробицях описала.

Того ж року виходить роман «Мої любі зрадники», а наступ-
ного – «Помилка», який продовжує тему долі ВІЛ-інфікованих
молодих людей.

У 2014 році з’являється роман «Розколоте небо (Кохання на
краю смерті. Україна. 1933-й)» про голодомор на Східній Україні,
за який письменниця отримує спеціальну відзнаку «Вибір видавця»
в конкурсі «Коронація слова». Тільки збір матеріалів у Донецькій та
Луганській областях тривав вісім місяців – дуже мало залишилося
живих очевидців колективізації й голоду 33-го.

2015 рік ознаменувався виходом роману «Оголений нерв»
(Війна у країні, розкол у родині) про події на Сході нашої країни,
а 2016 – роману «Повернутися дощем» та збірки «Купеля», до якої
увійшов однойменний роман про події Помаранчевої революції та
оповідання із циклу «Грані сьогодення».

Три романи авторки («Гадкий утенок», «Без прошлого»,
«Сентябрьская весна») видано російською мовою у Канаді.

З жовтня 2014 року Світлана Талан – член Національної Спіл-
ки Письменників України.

Світлана Талан якось зауважила, що письменницька праця –
це каторжна праця. Як правило, письменниця пише звечора і до
півночі, коли не заважають сторонні звуки й можна зосередитися.
Навіть коли засинає, кладе поруч блокнот і ручку, бо й вночі може
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прийти якась важлива думка, поворот сюжету, вдалий епітет,
а сподіватися, що пригадаєш це, коли прокинешся, – справа марна.

Пані Світлана – жінка дуже цілеспрямована, відверта, з силь-
ним характером. Такі ж і її твори, головна ідея яких – навіть
у найскладніших життєвих ситуаціях треба залишатися людиною…
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САШКО УШКАЛОВ

Письменник – це не фабрика зі
встановленими обсягами виробництва.

Сашко Ушкалов

Олександр Леонідович Ушкалов народився у м. Харкові
21 червня 1983 року. Зростав у родині філологів. Батько – відомий
український літературознавець, письменник, доктор філологічних
наук, професор Леонід Ушкалов, мати – редактор, коректор, пере-
кладач. Закінчив Харківський національний педагогічний універ-
ситет ім. Григорія Сковороди.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію про Юліана
Шполу, одного з представників «Розстріляного Відродження», що
мешкав і працював у Харкові. Як зазначав сам автор, це був цікавий
проект, що включав у себе кілька журналістських розслідувань,
починаючи з архівів СБУ й закінчуючи сільськими музеями.
А у 2011 році вступив до докторантури й понині працює над дисер-
тацією про літературний побут часів «Розстріляного Відродження».

Студентами батька свого часу були Ростислав Мельников та
Сергій Жадан, з якими він познайомив сина. Саме ці хлопці, за
словами Сашка, й показали, що таке літературна тусовка Харкова.
Коли писати почав сам, стали запрошувати на виступи.

Автор із Харкова Сашко Ушкалов у двотисячні роки став
одним із найпомітніших представників молодої генерації літера-
торів-«двотисячників». Причому, на відміну від багатьох інших,
з ходу охопив і поезію, й прозу, і навіть драматургію. Тобто можна
сказати, що як письменник він дебютував тричі. Спочатку показав
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себе талановитим поетом (книга поезій «Перипатетика-блюз»
(2002). Сашкові подобалось писати такі тексти, в яких неможливо
передбачити не те що наступну сторінку, а навіть наступного ряд-
ка. Так з’явилися його абсурдові п’єси, які увійшли до збірки «ESC»
(2006). І нарешті став автором гучного та веселого роману «БЖД»
(2007). Має чимало публікацій у популярних виданнях «Молода
Україна», «Четвер», «Кальміюс», «Березіль», «Дикое поле», «Книж-
ник-review» тощо.

Наразі письменник захоплюється малою прозою. Твори Сашка
можна побачити в декількох антологіях сучасної української прози:
«Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років» (опо-
відання «Панда»), «Письменники про футбол» (оповідання «Бут-
си»), «Соломонова Червона Зірка» (есе, написане разом з батьком)
та польсько-української «Тотальний футбол» (есей «Харків:
фабрика футболу») тощо.

У 2013 році вийшла друком збірка «Жесть (sho(r)t stories)», що
включає 11 гостросюжетних оповідань Ушкалова. Чому «жесть»? Це
пояснює в передмові письменник Анатолій Дністровий: дотепне
сленгове слово, «одне зі значень якого зазвичай є психологічним –
це захват, здивування».

Письмо Ушкалова, одночасно іронічне, пригодницько-хулі-
ганське, образне й десь у глибині сумно-замислене, припало до
душі багатьом. Тематика творів переважно належить до ефектного
молодіжного дискурсу, що підтримується і підкреслюється сленго-
вою мовою (мабуть, не остання причина популярності його творів
та особливо добра риса з погляду заповнення жанрово-тематичних
літературних лакун).

Сам письменник доволі важко коментує свої твори, бо вважає,
що «бути автором і літературознавцем водночас – це якась така
філологічна шизофренія». Серед прозаїків-однолітків виділяє Люб-
ка Дереша та Таню Малярчук.

У співавторстві з батьком підготував та видав книгу «Архів
Розстріляного Відродження», куди увійшли матеріали справ хар-
ківських письменників тієї доби.

Виступив упорядником антологій поезій «Сьоме око» (2003),
«Харків forever» (2004), «10 ЄВРОпейців» (2004).

Перекладає з німецької сучасну поезію та прозу.
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АННА ХОМА

Крім літераторства, мене професійно
цікавить психологія, внутрішній світ
людей, справжні мотиви їхніх вчинків.

Анна Хома

Анна Хома (Харчевська) народилась 1 березня 1976 року по-
близу Москви, в родині військового. Батьки письменниці родом із
Самбірщини Львівської області. Сама ж Анна з дитинства проживає
у Львові.

Закінчила Львівський національний медичний університет
ім. Данила Галицького у 1998 році та отримала кваліфікацію бака-
лавр медицини. У 2005 році закінчила Дрогобицький державний
педагогічний університет ім. Івана Франка та здобула освіту
соціального педагога та психолога.

Починала писати російською мовою. Перший роман «Репети-
тор» (2002) українською написала спеціально для участі у «Коронації
слова». Потім з’явилися романи «Провина» (2003), «Заметіль» (2012),
«Лемберг. Під знаменами сонця» (2014).

Творчість письменниці була відзначена дипломами та премія-
ми конкурсу «Коронація слова»: ІІ премія – за роман «Репетитор»
(2001), дипломи – за романи «Провина» (2002) та «Заметіль» (2003).

Анна Хома – одна з небагатьох авторок сучасної української
літератури, яка пише в «чистому» жанрі психологічної прози. В усіх
своїх книжках вона блукає лабіринтами людської душі, майстерно
зазирає в найпотаємніші куточки свідомості і підсвідомості героїв,
висвітлюючи різноманітні життєві конфлікти.
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Її книги називають психологічними трилерами і детективами.
Гострі, динамічні сюжети, іронія, сарказм, почуття гумору – так
характеризують романи письменниці читачі. Написані простою,
зрозумілою і повсякденною мовою, книги не відлякують підлітків
і молодь, навпаки, є дуже актуальними і цікавими для них. Проте,
сама авторка вважає, що пише для всіх, а не для окремої вікової
категорії. Процес створення чергового роману відбувається
у спокої і тиші, і вже навіть коли книга вийшла у світ, вона
продовжує залишати енергетичний слід на «творцеві», вважає
письменниця.

Є у неї й наскрізні драми: зокрема, йдеться про родинний
конфлікт (наприклад, стосунки батьків і дітей) та породжені ним
психологічні травми.

Цінність творів Анни Хоми – передусім у порушенні питань,
що стосуються практично кожного. Особливо близькі вони тим, хто
втрачав і відчував такі потужні руйнівні емоції, як замкненість,
самотність, біль, образа, страх, брак любові, поваги, уваги. Цілком
можливо, що така література допоможе комусь зустрітися віч-на-
віч із причиною психічної травми, визнати її та подолати. Така
література має виразний терапевтичний ефект і відлунює жит-
тєствердністю: адже попри непрості долі героїв, вони все ж таки
перемагають.

Останнім романом «Лемберг. Під знаменами сонця» письмен-
ниця несподівано дебютувала в жанрі детективу. Роман – гостро-
сюжетний, окрім традиційного жанрового зачину, на героїв че-
кають багато таємниць і пригод, які тісно переплітаються. Жваві
іронічні бесіди, мандрівки старим Львовом, сюжетні несподіванки
цілковито занурюють читача у позаминуле століття.
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