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       Сучасна українська література представлена цілою плеядою 

цікавих авторів, що працюють у різних літературних жанрах. Серед 

них яскравими зірками мерехтять прозаїк і публіцист Любомир 

Дереш та письменник-мандрівник Максим Кідрук, які в 2019 році 

святкують свій 35-річний ювілей.  

       Пропонуємо Вам автограф-сесії з ювілярами. 

 

     «Книжка – це лише папір з буквами, 

вона стає культурним продуктом 

тільки в голові читача. Тому ти є 

настільки хорошим письменником, 

наскільки багато людей прочитало 

твої книги».                    (Макс Кідрук) 

     Кідрук Максим Іванович  – це один 

із небагатьох сучасних український 

письменників, який пише якісно, 

цікаво та талановито, а ще постійно 

росте і працює над собою. Він 

поставив таку планку, яку серед письменників мало хто може 

подолати. Кожного року восени Макс Кідрук випускає новий роман і 

презентує книги по всій Україні. 

    Народився Кідрук 1 квітня 1984 року в смт. Володимирець 

Рівненської області. В школі серед найулюбленіших предметів 

хлопця були фізика, математика та іноземна мова. Саме це спонукало 

його, після отримання атестату з відзнакою, піти до Рівненського 

технічного інституту та отримати освіту за фахом «інженер-

енергетик». У 2005 році переїхав до Києва. Вступив до аспірантури 

НТУУ «КПІ» на Теплоенергетичний факультет. Після виграшу гранту 

на навчання за кордоном, у 2007 році він рушає до Стокгольма, де 

стає аспірантом Королівського технологічного інституту.  

Одним із основних захоплень письменника є подорожування 

країнами світу. Загалом побував більш ніж у 30 країнах, серед яких 

Мексика, Еквадор, Перу, Китай, Чилі, Бразилія, Ангола, Намібія, 

Нова Зеландія та інші. 

        Кідрук започаткував у вітчизняній літературі такі жанри, як 

тревелоги і технотрилер.  
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    Тревелоги (література подорожей) – жанр, з якого почався Кідрук- 

письменник. «Мексиканські хроніки», «Подорож на Пуп Землі», 

«Любов і піраньї», «На Зеландію!» – книги, написані на основі 

мандрівок автора до віддалених, екзотичних і майже незвіданих для 

пересічного українця країн. Декілька слів про 

них. 

 «Мексиканські хроніки. Історія однієї Мрії», 

роман. 

   Є мрії прості та буденні. Є мрії химерні та 

незвичайні. Останні, як правило, дуже рідко і 

лише завдяки чималим зусиллям стають 

реальністю. Ця книга про одну з таких мрій на 

ім'я Мексика. Утім це не звичайна історія про 

далеку латино-американську країну. Це не 

туристичний путівник чи збірка порад для 

самотніх мандрівців. Ця розповідь — про 

велику Мрію, зухвалу і абсурдну, яка на 

перший погляд здавалась нездійсненною, але яка врешті решт, 

завдяки безладній суміші віри та впертості, втілилась у життя. 

«Мексиканські хроніки» — захоплююча розповідь про те, як молодий 

українець, йдучи за безумним покликом серця, рвонув на інший 

континент за дванадцять тисяч кілометрів від дому і наодинці 

пройшов Мексиканські Сполучені Штати від Тихого океану на заході 

до Карибського моря на сході. Як сказав сам автор: «Я хотів 

розповісти про всі принади далекої і таємничої Мексики, які днями й 

ночами не залишали у спокої й надили мене : про долину Анауак, 

Теночтитлан, величні руїни Теотіуакану, про кошмари Акапулько, 

про старезний Монте Албан і привілля гір 

Оахаки, про таємниче Паленке, справжні 

джунглі, заїдливих москітів, верескливих мавп 

і гордих майя, про нескінченні перельоти, 

переїзди, втому і радість». 

  «Подорож на Пуп Землі», т.1. 

Те Піто о Те Хенуа, що у перекладі з 

рапануйської мови означає «Пуп Землі», — це 

найбільш далекий та неприступний шматок 

суші, відомий сучасному світові під назвою 

Рапа Нуї або острів Пасхи. Він віддалений від 

найближчої землі (узбережжя Чилі) на 4000 
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кілометрів. Цей крихітний острівець, 

загублений у південній частині Тихого океану, 

попри нікчемні розміри та повну ізоляцію від 

решти світу, колись давно став домівкою для 

однієї з найбільш загадкових цивілізацій в 

історії людства. Невелика групка людей на 

абсолютно безплідному острові розвинула 

культуру, рівної якій годі шукати у древньому 

світі. 

«Подорож на Пуп Землі», т 2. 

    Нова пригодницька сага, де йдеться про 

мовчазні гори, пекучі джунглі та холодну 

пустелю. Книга про далекі краї, де 

відчайдушні головорізи з легкістю 

випотрошать тельбухи необережним 

мандрівникам, підловивши їх при перетині 

кордону, де грізні андійські демони потай 

прослизають у душі подорожніх і манять їх на 

вершини неприступних хребтів, на яких сотні 

років тому могутні Інки будували свої фортеці, 

ховаючи величні храми та цитаделі високо 

поміж хмар, де присмак смерті на губах, 

змішаний з пустельним піском, примушує 

полюбити пустелю Атакама, найсухіше місце 

на Землі. Історія про двох чуваків — молодого 

українця та його чеського товариша, які 

натоптали 6000 км Південною Америкою від 

Кіто, столиці Еквадору, через усе Перу аж до 

Сантьяго, і пройшли все це заради одного: аби 

потрапити на Пуп Землі і доторкнутися до 

таємниць острова Пасхи. 

       «Любов і піраньї», пригодницький роман. 

Книга була лідером продаж в мережі 

книгарень «Є» у липні 2012 року. Цей роман – 

суміш пригод, цікавих фактів та живого 

гумору, з легкими вкрапленнями нещасливої 

«love story», що закінчується феєричною 

авантюрою, під час якої автора ледь не 

з’їдають піраньї. Книга створена на основі реальної історії не дуже 
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вдалого кохання, що, втім, 

призвело до дуже вдалої 

мандрівки Бразилією в 

непролазних нетрищах 

Пантаналу – безлюдної та дикої 

країни ягуарів. «Часом у мене 

виникало оманливе відчуття, 

наче я сиджу вдома перед 

телевізором, дивлячись передачу 

про тварин по «National 

Geographic». Де показують нічні зйомки посеред бразильської савани. 

Проте липкі подихи теплого вітру, різкуватий шум корчастих гілок, 

потривожених невідомим звіром, а також безперестанний шелест 

трави і загадкове чавкання, які долинали не тільки з «екрану», а й із 

боків та з-за спини, раз за разом приводили до тями, агресивно 

підтверджуючи: все відбувається в реальності». (Макс Кідрук) 

      «Навіжені в …», гумористичні  повісті. 

      Чудовий гумор, напружений сюжет, 

колоритні образи — «Навіжені в Мексиці» не 

залишають шансу для нудьги! Буде гаряче: разом 

із безтурботними Максом і Тьомиком ви втечете 

від розлюченого мафіозі, уполюєте єдиного у 

світі мексиканського слона, утихомирите 

шаленого кота Мацератора. Звісно, якщо ви, як і 

ці невтомні шукачі пригод, народилися в 

сорочці… Автор радить прочитати його усім 

романтичним відчайдухам: «Навіжені в Мексиці» 

настійно рекомендуються всім тим, хто віддає 

перевагу навіженим пригодам перед глевким 

комфортом та домашнім спокоєм, для кого шерхіт 

вітру, заміняє найсолодшу музику, а сама дорога і 

є життям. Всі історії написані майже на реальних 

подіях». «Спогади про невдачі та негаразди, які 

випали на нашу долю в Мексиці, з часом 

згладилися, і невдовзі я почав розглядати 

мексиканську авантюру не як фіаско, а як 

сукупність невикористаних можливостей, які не 

використалися через вплив цілком конкретних і 

об’єктивних несприятливих обставин.» 
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    Пригоди навіжених тривають! Після Мексики до Перу – такий 

маршрут обрав для своїх героїв молодий український письменник 

Максим Кідрук. Друга книжка циклу веселих пригод «Навіжені в 

Перу», в якій друзі Макс і Тьомік, продовжуючи свої пригоди 

американськими континентами, відсвяткують Новий Рік на березі 

легендарного озера Тітікака, викрадуть слона та влаштують 

справжню українську гульню у самому серці Перу. 

    Пригоди, подорожі та дотепний гумор – це те, з чим ще довго 

будуть асоціюватись книги Максима Кідрука в українських читачів. 

«На Зеландію!» – це три повісті-тревелоги 

спогади про пригоди в Єгипті, Сирії і Новій 

Зеландії. Пригоди ці такі вражаючи, що 

важко повірити (не зважаючи на 

документальні підтвердження – фотки) в 

реальність усього, що сталося з автором. 

      На початку лютого 2011 року радіостудія 

«The Rock FM» (Нова Зеландія) оголосила 

серед слухачів конкурс «Win a Ukrainian 

Wife» («Виграй українську дружину»). 

Студія зобов`язалась оплатити переможцю 

переліт і двотижневе перебування в Україні, 

а також надати необхідні кошти для того, 

щоб... порозважатися з нашими красунями. У відповідь Сергій 

Притула задумав акцію «На Зеландію!» і запропонував відрядити 

туди людину, яка популярно роз`яснить, що Україна — не бордель. 

Такою людиною і став Макс Кідрук. У книжці розповідається про 

його пригоди в революційному Каїрі, де над головою свистять гумові 

кулі й розсікають повітря F-16, про зустріч з корумпованими 

чиновниками в Дамаску, яка, на щастя, закінчилася добре, і про 

подорож до Нової Зеландії, де тепер точно знають, що Україна — це 

держава, яку варто шанувати. «Колись казали: потрібно жити таким 

чином, аби було що згадувати. Нині цю тезу можна перефразувати: 

треба жити так, щоби про тебе знав «Google». Проте суть лишається 

тою самою. Песимісти та скиглії, ясне діло, зі мною не погодяться, 

але життя саме по собі нудне. Воно як страва без приправ. Як і будь-

яке прісне їдло, нецікаве життя не лишає по собі невитравних 

вражень, окрім хіба досади і розчарування. І для того, щоб поперчити 

його, часом доводиться добре постаратися.» ( Макс Кідрук) 
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             Див. Електронна виставка «Тревелоги Макса Кідрука» 

https://www.slideshare.net/library_darnitsa/kidruk-makcym-93527478 
 

                 Що ж власне, являє собою жанр технотрилер?  

     Технотрилер — жанр художньої літератури, що досліджує 

взаємодію людини з реально існуючими технологіями, а насамперед 

— фатальні помилки у цій взаємодії, що призводять до техногенних 

катастроф. Це гібридний жанр, в якому використовуються теми 

наукової фантастики, воєнної повісті, пригодницького роману та 

специфічні засоби, притаманні трилерам, які повинні викликати у 

глядачів або читачів тривожне очікування, тривогу, страх.. 

«Бот»(2012) — перший український 

технотрилер. Книга серед українців викликала 

справжній ажіотаж: стартувавши на 

шістнадцятій позиції у ТОП-20 книгарні «Є», 

за 2 тижні піднялась на другу позицію, перший 

наклад розійшовся менш ніж за 2 місяці з дати 

виходу, а через 10 тижнів після виходу книга 

трималась у ТОП-10 основних книготоргових 

мереж України («Є», Читайка, Empik, Читай-

город). 

     Під час роботи над книгою Максим Кідрук 

консультувався у кандидата наук з хімії, 

лікаря-фізіолога та психіатра. 

    У гостросюжетному романі автор поєднає сучасні технології, 

психологію та «екшн». Події роману є вигаданими, але все інше, 

місця, природні об'єкти, техніка, зброя, фізіологічні особливості 

живих організмів є реальними. Події твору розгортаються в Пустелі 

Атакама. Молодий український програміст Тимур Коршак отримує 

виклик від колишнього замовника, якому колись продав «сирий» (не 

скомпільований) код для керування ігровими ботами. З тим кодом 

щось негаразд. Хлопець, спокусившись на великі гроші, 

відправляється у віддалену лабораторію на півночі Чилі. 

    У Чилі Тимура під конвоєм озброєних африканських найманців 

везуть у пустелю. Одна машина відстає і на неї нападають абсолютно 

схожі між собою хлопчаки. Авто відбивається і наздоганяє решту 

групи. Прибувши до відмінно захищеного лабораторного комплексу 

Тимур стає членом міжнародної групи вчених. 

https://www.slideshare.net/library_darnitsa/kidruk-makcym-93527478
https://archive.li/l4Qy0/8d131cd121c3319ae2657299f7ca6ab7e9084977.jpg
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    Вченим вдалося розробити керовані рої нанороботів, які спроможні 

проникати в мозок і з'єднуватись з нейронами та між собою, формую-

чи мозкові плати. Так з'явилися боти — швидкі, хитрі і надзвичайно 

агресивні. Вони розроблялись на замовлення США та Японії з метою 

створення солдат нового покоління, чиї мізки поєднані в одну мережу 

і здатні обмінюватися даними в режимі реального часу. Із 110 

піддослідних ботів 42 утікають. Катастрофа неминуча, Тимуру та 

кільком вчених необхідно їх зупинити… 

  Макс Кідрук: «Бот» був написаний як твір-застереження, що малює 

реальні контури катастрофи, спричиненої надрозвитком 

нанотехнологій, значним успіхом у дослідженнях природи штучного 

інтелекту. Адже часто розумні машини із великими обсягами пам'яті, 

команд та операцій, – у тому числі навчальної адаптації, уподібнення, 

аналізу, – обслуговуються менш компетентними інженерами... 

Щодалі ці прилади, чіпи, вживлені плати і процесори стають все 

меншими, дрібнішають просто до розмірів клітини чи молекули, і 

просто винахідливо хитрують». 

   У 2015р. світ побачило продовження 

історії «Бот 2. Гуаякільській парадокс». 

По сюжету після подій, описаних у 

першій книзі, Тимур Коршак більше не 

може програмувати і намагається забути 

події, що трапилися з ним п'ять років 

тому. Він і не здогадується, що в 

еквадорському місті Гуаякіль 

розповсюджується епідемія, яка 

спричиняє напади жорстокості. І все це 

дуже схоже на те, з чим йому довелося 

зіткнутися в Атакамі. Величезна кількість 

людей потрапляє до психіатричної 

клініки, де вони малюють однакові 

фаркали та безупинно повторюють ім'я 

Тимур. На пошуки психоістоти до 

Еквадору відправляються колишній програміст Тимур Коршак, 

найманець Хедхантер та психіатр Лаура Дюпре… 

    Роман «Жорстоке небо», виданий у 2014, став другим 

технотрилером автора. Сюжет твору: Французька авіакомпанія 

«Франс-континенталь» укладає контракт з українським авіабудівним 

концерном «Аронов», згідно з яким він повинен виконати поставку 
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до Європейського Союзу регіональних 

реактивних пасажирських літаків «Аронов 

ААРОН 44». На другий день експлуатації 

перший з двох переданих літаків зазнав 

катастрофу під час посадки в аеропорту 

Париж-Північ, через що загинуло 49 осіб. За 

попередніми даними трагедія відбулася з 

вини наземних служб аеропорту, які вивели 

на смугу, де повинен був приземлятися 

літак, дванадцятитонний снігоочисник. До 

міжнародної слідчої групи долучається 28-

річна українка Діана Столяр, батько якої 

очолював розробку даного літака та помер 

від інфаркту рік тому. Загибель літака 

поставила під сумнів саме існування компанії-виробника. Дівчина 

намагається будь-що дізнатися правду та розкрити таємницю 

авіакатастрофи, не здогадуючись, що розслідування може обійтися їй 

надто дорого. Невдовзі Діана виявляє, що причина катастрофи не така 

вже й проста і постає перед дилемою: захистити честь свого батька чи 

з'ясувати істину…  

   Містичний факт: Через два місяці після виходу книги в друк у 

російському аеропорті «Внуково» сталася схожа катастрофа. Під час 

розгону перед зльотом французький чартерний літак зіштовхнувся зі 

снігоочисною машиною, після чого повітряне судно зруйнувалося і 

загорілося. Загинули всі чотири члени екіпажу, серед яких 

французький бізнесмен Крістоф де Маржері. Цей випадок дуже 

схожий на авіакатастрофу, котра стається у книзі. 

«Зазирни у мої сни» (2016)    — новий трилер 

Кідрука, що є поєднанням моторошної містики 

та динамічного техно. Очевидно, на світі немає 

дитини, яка б не бачила моторошних снів. Але 

що робити, якщо жах зі сновидіння поступово 

переповзає в реальне життя? У дворічного Тео 

під час нескладної операції раптово зупинилося 

серце. Упродовж тридцяти шести секунд малюк 

тримався на межі між світом мертвих і живих. 

А тоді повернувся. Спливло два роки, перш ніж 

Мирон Белінський зрозумів, що його син 

повернувся не сам. Щось прийшло разом із Тео: 
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учепилося і прослизнуло у свідомість, поки хлопчак перебував по той 

бік лінії, яку більшість із нас перетинає лиш один раз. У 

відчайдушних намаганнях урятувати сина Мирон виїжджає до 

Америки, де найновіші досягнення нейротехнологій дають змогу 

зазирнути в людський сон. Він не здогадується, що бажання 

допомогти веде до катастрофи, адже найгірше почнеться, щойно той, 

хто оселився у снах маленького Тео, збагне, що за ним спостерігають. 

  «Не озирайся і мовчи» (2017) – містичний 

роман з елементами жахів і техно. 

    Уявіть, що на Землі існує місце, яке ніби 

застигло в часі. Місце, здатне сховати будь-

кого, хто прагне втекти від реальності. 

Уявіть, що для того, аби туди потрапити, 

достатньо не озиратися й мовчати. Є лише 

одна проблема: в такому місці часом 

з’являються речі, страшніші за те, від чого 

ховаєшся. 

      Життя сім’ї Грозанів раптово 

змінюється. Вони переїжджають до нового 

будинку, і чотирнадцятирічний Марк 

змушений піти до нової школи. Хлопець 

начитаний, розумний, але дуже сором’язливий — ідеальний об’єкт 

для цькування. Щодень більше замикаючись в собі, він мріє про світ, 

де немає знущань і безпричинної жорстокості. Одного дня Марк 

знайомиться із Сонею, дівчиною з паралельного класу, яка розповідає 

йому про існування такого світу і про можливість туди потрапити… 

просто скориставшись ліфтом у їхньому 

будинку. Хлопець не розуміє, навіщо Соня 

вигадує нісенітниці, які легко спростувати, 

але зрештою вирушає за нею. Він не 

підозрює, що звичайна мандрівка на 

десятий поверх загрожує чимось набагато 

гіршим за руйнування уявлень про 

реальний світ… 

 «Де немає Бога» (2018) — новий роман 

Кідрука — спроба збагнути, чи є всередині 

нас щось таке, що втримує від 

перетворення на звірів у місці, де не діє 

мораль. Люди — соціальні істоти.   
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Існування суспільства неможливе без співпраці, розуміння та 

дотримання справедливості. Та чи існує це все поза соціумом, коли 

людина опиняється на межі життя та смерті? 

     Доведена до відчаю українка з великою сумою грошей, яка ігнорує 

дзвінки від чоловіка. Росіянин-пілот, який намагається приборкати 

аерофобію після загибелі коханки в катастрофі рейсу MH17. 

Найвідоміший політик Баварії на пікові кар’єри, який ненавидить 

свою роботу. Гравець американської Національної футбольної ліги, 

життя якого розвалилося після одного невдалого розіграшу. Таємний 

папський кардинал, який прямує до країни, де офіційно не існує 

Католицької церкви... Незнайомці з різними долями. Єдине спільне 

для них — рейс 341, і він веде до найбільшого випробування у 

їхньому житті. 

«Твердиня» (2013)  –  цей роман написано 

у жанрі психотрилер/пригодницький 

трилер. Одного з головних героїв автор 

змалював з себе. 

      Компанія з п'ятьох студентів Королів-

ського технологічного університету 

Стокгольма, яка складається з українця 

Левка Бартоша (Лео), росіянина Семена 

Твардовського (Сьоми), американця Ґрема 

Келлі, чеха Яна Фідлера та японки Сатомі 

Хігенорі, не може вирішити куди податись 

їм на канікулах. Почувши суперечку Лео і 

Сьоми в пабі Стокгольму, старий 

художник Ґуннар Іверс, запрошує хлопців 

до себе додому, де хвилюючись і 

поспішаючи, розповідає про цивілізацію інків, про руїни, які деякими 

істориками випадково приписуються цій цивілізації, і котрі за своєю 

технологічністю ніяк не могли бути побудовані ними. Художник 

також переповідає легенду про загублене місто Паїтіті, показує 

розмиту фотографію невідомих руїн у сельві та дає карту, 

намальовану від руки і яка нібито веде до того місця.  

Ґуннара Іверса, який розповів про Паїтіті хлопцям, звіряче вбивають 

в майстерні. Але не знаючи про це, компанія вирушає в Перу, 

назустріч невідомому. П’ятеро друзів не здогадувалися, що зможуть 

знайти загублене місто інків. Семидесятиметрова Твердиня майже 
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повністю напхана золотом. Та чи буде в цієї історії щасливе 

закінчення? Адже часом життя набагато цінніше ніж золото... 

        Макс Кідрук продовжує розвивати свою 

творчість у різних жанрах. У квітні 2015 року 

на замовлення польського видавництва Akurat 

з'явилася публіцистична книга «Ja, 

Ukrainiec». Українське видання надрукувало 

видавництво «Клуб сімейного дозвілля» під 

назвою «Небратні». Це авторський 

публіцистичний аналіз відносин Росії та 

України. Кідрук простежує відносини 

українського і російського народів, починаючи 

з часів Хмельниччини. Автор стверджує, що 

незалежність та свободу вибору народ повинен 

відстоювати сам, не сподіваючись на чиюсь 

допомогу. У творі М. Кідрук роздумує про історію виникнення 

слов’янських мов, русифікацію України, Будапештський меморандум 

1994 року, газові війни 2004–2009 років, захоплення Криму 

росіянами, «сім’ю» Януковича, майдан 2013–2014 років, війну на 

сході України тощо.  

          Макс Кідрук взяв собі за мету видавати по 1 роману кожну 

осінь і завжди радує своїх шанувальників. Теж буде й цьогоріч. 

     Письменник про новий роман «Доки світло не згасне назавжди», 

котрий вийде восені 2019 року: «Зараз я пишу новий роман. Це 

історія, котра, сподіваюсь, вийде наступної осені та з якою ми знову 

поїдемо в божевільний марафон. Книжка матиме назву «Доки світло 

не згасне назавжди». Це буде гостропсихологічна проза, як і роман 

«Де немає Бога», але міститиме елементи фантастики, як «Не 

озирайся і мовчи», у цієї фантастики буде дуже тверде наукове 

підґрунтя – все, як я люблю. Новий роман ми з командою зробимо із 

доповненою реальністю. Що це таке і звідки виникла ідея? Вона 

почала зароджуватись під час торішнього туру. У великих містах і 

обласних центрах все проходило чудово. В містечках було по-

різному. В одному з них – не буду говорити, в якому саме, бо це не 

етично – відбулась презентація, котра мене зачепила. На неї зігнали 

близько двох сотень школярів (цього я не терплю і проти цього ми 

категорично виступаємо з командою), але коли вже так є, то я 

модифікую презентацію так, аби їм було цікаво. Це було дуже не 

бідне місто, діти були припаковані в брендовий одяг і мали нові 
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телефони. Я розповідав про гепардів, джунглі Перу, те, що могло 

бути їм цікаво. І це було їм цікаво, впродовж півтори години вони 

слухали, але ця цікавість жодним чином не трансформувалась в 

інтерес до моїх книжок. Коли я сказав: «Дякую, ось мої книжки», ці 

двісті осіб підірвались і звалили. Мене це зачепило. Ми з командою 

почали думати, як би зацікавити їх. Причина такої реакції очевидна – 

серед них немає нікого, хто мав мав би інтерес до книжок, хто 

показав би, що читання може бути цікавим, смішним, страшним 

захопливим і завжди пізнавальним. Крім того, вони всі в смартфонах. 

Ми почали думати, і вирішили, що «Доки світло не згасне назавжди» 

робитимемо з доповненою реальністю. Цей спосіб створення книжок 

починає поширюватись на Заході, і ми з командою вважаємо, що за 

цим майбутнє. Для книжки розробимо додаток, який можна буде 

завантажити в Плеймаркеті. У книзі будуть різноманітні малюнки та 

схеми, і коли читач наводитиме смартфон чи планшет на сторінку, 

будуть відбуватись дивовижні речі. Це значно розширить сприйняття 

тексту. Якщо грубо, то ідея полягала в тому, що «окей, якщо ви у 

смартфоні, то ми йдемо вам на зустріч і підкладемо книжку під ваш 

довбаний смартфон». Наступного року ми знову поїдемо у великий 

тур і повернемось по їхні душі». 

        Макс Кідрук виводить українську літературу на інший рівень 

сучасної світової літератури, де український роман обов'язково 

матиме своє гідне місце. Твори автора перекладені польською, 

російською, німецькою та чеською мовами. 

   Порада від Макса Кідрука:«Дуже багато блискучих письменників 

та хороших бізнесменів чи політиків не з’явились на світ лише тому, 

що подивились на себе в дзеркало і сказали: «Я не зможу». Не треба 

боятись ризикувати, треба побільше мріяти та втілювати свої мрії 

у життя.» 

   І наостанок від Макса Кідрука: «Кожного ранку прокидаюсь і пишу, 

бо хочу, щоб через 100 років, коли дослідники нинішнього періоду в 

українській літературі озирнулися назад, вони сказали: «Ну окей. І в 

цей час писали якісь класні книги, а не лише постмодерністський 

декаданс». 
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Електронні ресурси: 

Буктрейлери: 
 Макс Кідрук "ЗАЗИРНИ У МОЇ СНИ" [Офіційний трейлер] 

https://www.youtube.com/watch?v=5sxeqOPAUBE 

 Зазирни у мої сни, Макс Кідрук (Буктрейлер) 

https://www.youtube.com/watch?v=nKq6rpT0FNY 

 Книгу-трилер "Зазирни у мої сни" презентує у Тернополі письменник 

Макс Кідрук  

               https://www.youtube.com/watch?v=ydW_58ZsvQI 

 Макс Кідрук "НЕ ОЗИРАЙСЯ І МОВЧИ" [Офіційний трейлер] 

https://www.youtube.com/watch?v=WkWTxYPOcs8 

 Макс Кідрук "ДЕ НЕМАЄ БОГА" [Офіційний трейлер] 

https://www.youtube.com/watch?v=8vi43QBo6Fs 

 Макс Кідрук "ДЕ НЕМАЄ БОГА" [Повний відеозапис презентації] 

https://www.youtube.com/watch?v=bOi1h-XbJWA 

 Макс Кідрук "ТВЕРДИНЯ" [Офіційний буктрейлер]  

         https://www.youtube.com/watch?v=22QD5art2ZA 

Огляд: 

 Частина 1: травелоги, "Бот", "Твердиня" Макса Кідрука 

https://www.youtube.com/watch?v=lKu55o51OGc 

Презентація:  

 ХТО Є ХТО в українській літературі: Макс Кідрук 

https://www.slideshare.net/biblioteka_kiev_/ss-59524221 

 

           Любко Дереш (Любомир 

Мирославович Дереш) — яскравий 

представник сучасної української 

постмодерної літератури, біографія 

котрого почалася 10 серпня 1984 

року в містечку Пустомити на 

Львівщині. Закінчив місцеву 

середню школу №2, а потім 

Львівський фізико-математичний 

ліцей і економічний факультет за 

спеціальністю «Облік і аудит» у 

Львівському університеті.       

Літератор-вундеркінд написав свій 

перший твір ще в школі, а видав свій 

перший роман у віці 18 років. Роман 

https://www.youtube.com/watch?v=5sxeqOPAUBE
https://www.youtube.com/watch?v=nKq6rpT0FNY
https://www.youtube.com/watch?v=ydW_58ZsvQI
https://www.youtube.com/watch?v=WkWTxYPOcs8
https://www.youtube.com/watch?v=8vi43QBo6Fs
https://www.youtube.com/watch?v=bOi1h-XbJWA
https://www.youtube.com/watch?v=22QD5art2ZA
https://www.youtube.com/watch?v=lKu55o51OGc
https://www.slideshare.net/biblioteka_kiev_/ss-59524221
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«Культ» першими побачили читачи журналу «Четвер» у 2002 році, а 

слідом був опублікований роман «Поклоніння ящірці», хоч він і був 

написаний раніше «Культу». Його перша видана робота була 

представлена трьома роками пізніше на Лейпцизькому книжковому 

ярмарку – другий в Європі за величиною книжковий ярмарок після 

Франкфуртського, організований ще в XVII столітті. У 2005 році 

Любко Дереш видав роман «Архе», ще через рік – «Намір!», а в 2007 

– «Трохи пітьми (на краю світу)».  

    Незвичайну популярність автору серед сучасників забезпечили 

герої його романів – підлітки. Однак Дереш пише не тільки про них, а 

й передає їх історії, часто загорнуті в упаковку містичних подій. У 

них читач знайде для себе любов і наркотики, а хтось - наркотики і 

любов. Незважаючи на це, сам письменник не тільки не вживає 

наркотиків, але також не має найпоширеніших в наші дні шкідливих 

звичок – розпивання алкогольних напоїв і паління. Чого не скажеш 

про героїв його книг. Нерідко підлітки розповідають про свої 

враження, пережитих ними у стані наркотичного сп'яніння. 

    Розглянемо деякі твори Дереша. 

       Роман «Культ» (2002) –

пригодницький детектив з елементами 

містики і жахів. Люди, що прочитали 

книгу, знаходять в оповіданні легкість, 

доступність і жах, властивий роботам 

майстра такого жанру Стівена Кінга. У 

оповіданні студент-біолог відправляється 

на практику в місто Мідні Буки, де 

закохується у свою ученицю, що 

відповідає йому взаємністю і розділяє його 

пристрасть до біології. Вона – неформал і 

аутсайдер, з яким не хочуть мати нічого 

спільного її однокласники. Лиходієм же є 

шкільний сторож, який, як виявляється, – 

посланець якихось сил Зла, зберігач 

стародавньої бібліотеки, бажаючий за допомогою епідемії в школі 

домогтися своєї мети. Герої відправляються коридорами снів і 

свідомості, намагаючись дізнатися природу загадкового сторожа, а 

паралельно дізнаються багато незвіданого про світ і його пристрій. 

Роман часто характеризують як pulp-fiction (бульварне чтиво) або 

фентезі, проте він націлений на широку аудиторію, і, як виявилося, 
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аудиторія прийняла такий формат спілкування з автором. Читач 

познайомиться з театром абсурду, шкільним фольклором, тваринною 

хіттю, деякими віруваннями, з «приходом укурків». Безліч алюзій у 

романі помітні тільки з певного ракурсу. Учитель побачить одне, 

водій –– інше, школяр – третє, представник субкультури –  четверте, а 

шанувальники Карлоса Кастанеди і Самюеля Бекета побачать щось, 

ведене тільки їм. І саме ці «таємні знаки» змушують перечитувати 

історію знову, нібито читач грає в гру «знайди 10 відмінностей». 

Скептики писали, що успіх «Культу» – випадковість, і блискавка не 

вдаряє в одне дерево двічі. Однак Любомир Дереш довів, що успіх 

його твору – не випадковість. Його наступна робота, що продовжила 

тему любові і романтики «Культу», змусила критиків в черговий раз 

задатися питанням: талант – це божественний дар чи підступи 

диявола?   

   У якійсь мірі «Поклоніння ящірці» 

(2002) можна злічити продовженням 

першої виданої Дерешем книги, тому що 

вона також є пригодницькою містичною 

історією, дії якої відбуваються в тому ж 

місті неподалік Львова. Мідні Буки – 

постійний топонім романів письменника. 

Головні герої – група хіпі, які вирішили 

помститися скінхеду, що знущався над 

ними і намагався зґвалтувати героїню 

роману. Іронія письменника полягає не 

тільки в тому, що герої таких оповідань 

уникли відповідальності за скоєне, але і – 

найголовніше – у тому, що молоді люди, 

поборники добра, уникли мук совісті. 

Моралізаторство, яким грішить чи не кожен 

поп-продукт, висміюється Дерешем. 

Несподівано для трилера добро виявляється з 

кулаками і безапеляційно торжествує, чого, до 

слова, не сталося в «Культі».  

Один з відомих прийомів автора - другорядні 

або навіть епізодичні персонажі однієї історії 

нерідко стають головними героями іншої. Так 

було з першими двома романами, так сталося і 

з романом «Намір!» (2006) де головний герой 
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– простий шестикласник з феноменальною пам'яттю, що опинився 

між молотом і ковадлом – між неформалами і сільськими 

злочинцями, до банди яких відносився убитий з «Поклоніння ящірці». 

Сам же хлопець, котрий не вважає, що його дар зобов'язаний служити 

людству тільки тому що він є, любить посперечатися сам з собою – з 

внутрішніми «демонами» і «янголами» в дусі Венедикта Єрофєєва, 

автора і героя легендарної повісті «Москва-Петушки».  

       Роман «Архе» (2005) в подробицях 

розкриває романтично-наркотичну тему. 

Асоціативно така назва відсилає до чогось 

дуже давнього. Наприклад, до бажання себе 

розважити. Насправді словом «архе», або 

також «плазма», називається суміш 

декількох видів медичних препаратів, що 

викликає галюцинації. «Архе» розповідає в 

іронічній і дотепній формі про популярну у 

наш час «теорію змови» як про явище. 

Головному герою уві сні приходить суть 

однієї з таких «змов», однак його 

«лобістами» виступають не банкіри, не 

політики і навіть не чаклуни, а якісь могутні сутності, які грають зі 

світом за власним бажанням. Цікаво, що безглуздість ситуації і 

боротьби з нею розгортається у свідомості молодих людей, які 

збираються в напівзруйнованих будівлях сучасного Львова. При 

всьому при цьому сюжет книги – динамічна подорож по місту-

лабіринту, з цілою низкою пригод, які мають аж ніяк нетривіальні 

розв'язки. Цікаво також, що книга написана з використанням 

лексикону сучасних культур і субкультур, що 

полегшує занурення читача в середу, а 

молодь її сприймає, як частину свого життя.  

     Твір «Трохи пітьми (на краю світу)» 

(2007) для ряду читачів став незабутнім 

досвідом. Сюжет розповідає про фестиваль 

невдалих самогубців в Карпатах. Гострота 

твори у тому, що люди, які не зуміли з 

першого разу покінчити з собою або поки що 

не зважилися на це, напевно обірвуть свій 

життєвий шлях, якщо не знайдуть відповіді 

на запитання: у чому ж сенс їхнього життя? 
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Що стало причинами їх нинішнього положення, що – альтернатива? 

Виявляється, якщо людина молода, це не означає, що вона здатна 

тільки однієї своєю енергією та ентузіазмом вирішити всі проблеми 

світу, що навис над ним. Представники багатьох субкультур 

зібралися в одному місці заради того, щоб вирішити – чи закінчиться 

книга масовим суїцидом? Шестеро героїв роману погоджуються на 

сумнівний експеримент – зцілення за допомогою шаманського 

ритуалу. Як і будь-яке сумнівне підприємство, ризики лякаючи навіть 

для самовбивць. 

     Роман Любка Дереша «Голова Якова 

(алхімічна комедія)» (2011) можна вважати 

своєрідним підсумком життя українського 

суспільства у новітній історії – у період 

незалежності країни. У ній читач зможе 

дізнатися про популярні тренди, про нові 

релігійні течії, про історію політичних 

рішень та розвитку музики, про захоплення 

українцями східними духовними школами, 

про сучасну журналістику і про багато 

іншого. Незважаючи на всю сатиру (а 

особливо «дісталося» поколінню автора, 

«тим, кому до 30»), Європа побачила сотні 

рецензій по книзі, а її основний читач – та 

молодь, яка «збирала новини про апокаліпсис, а потім пила пиво в 

нічних клубах», і її представники є «цитатами і складаються з лапок 

умовностей». Головні персонажі – брати, які приїхали «підкоряти 

Київ», один з яких «композитор від Бога». Брат пропонує 

композитору написати гімн до «Євро-2012», проте деякі темні сили, 

які насправді стоять за замовленням, впевнені, що молоде дарування 

створить пролог до Апокаліпсису. Погодившись, Яків стає в'язнем 

власного будинку, де його компанія – два брати, чотири музи і злий 

геній. Композитора відвідують різні бачення, містичні істоти 

терзають його розум, але композитор противиться взятому на себе без 

розуміння рокові. Фінал цієї історії кожен читач напише для себе сам, 

розмірковуючи на тему, чи може Добро залишатися Добром, коли 

сотворить велике Зло. Над «Головою Якова» романіст працював п'ять 

років, і його перша назва було «Як стати Богом і не заплакати».  
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   «Остання любов Асури Махараджа» 

(2013). Говорячи про жанр твору сам Дереш 

визначає його як «боллівудська притча». 

      Всім нам потрібне щось. Щось, заради 

чого робити все інше. Мотиваційна морква, 

за якою можна тягнутись вперед – йти, 

долати, одну за одною, усі перешкоди. Не 

важливо, що це: кохання, жадоба до слави, 

тяга до знань… Що б це не було – воно дає 

можливість людині зростати над собою. 

Чи ба, демону. 

     Сюжет: науковий співробітник Асура 

Махарадж (нагадуємо: демон) під час 

дослідження закохується у дівчину Дашу з 

Землі, заради якої залишає своє затишне підземне царство, стає 

людиною, помирає, потрапляє до найвищого божественного 

керівництва, змінює світ, повертається на Землю, видає бестселер про 

власне життя і на останніх сторінках книги зустрічається-таки знову 

зі своєю Дашою. 

      Усе відбувається в Нью-Йорку. Це викликає чистий, рафінований 

когнітивний дисонанс. Український письменник пише українською 

для українського читача, вихваляючи іншу країну (в нашому випадку 

– Америку). Враховуючи розмах сюжету це тільки збільшує масштаб 

епічності. Виходить, є всі ці пекла з демонами та нечистю, небеса з 

мудрецями і німфами, і – вона: Америка, країна свободи, офіс 

представництва людства та головна арена, де розгортаються значущі. 

Пом’якшити ефект, певно, мала любов головного героя, Даша, 

українка з надзвичайною вродою, красивим (і польським) прізвищем 

Стефанівська та екстрасенсорними здібностями. Щоправда, Даша – 

барабанний дріб – сліпа. Ще й зі, схоже, комплексом меншовартості, 

адже реагує на появу Асури в типовий жіночо-підлітковий спосіб: 

втікає після першого ж спільно проведеного вечора, не з’являється на 

зустріч, пояснюючи це тим, що він – Асура – «освічений і розумний», 

«смиренний і повний чеснот», а вона – «без знань і досконалості», 

«пропаща блудниця, нікчемнішої за яку немає в усіх трьох світах», 

«жовчна і заздрісна», «не варта й пилинки» з його ніг – одним 

словом, послідовно впадає в гординю марнославства і 

самолюбування зі знаком мінус. Все це – ігноруючи той факт, що 

Асура (а за сюжетом вона ж вірить йому ) прийшов на Землю тільки 
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заради неї. І, якщо брати до уваги, що Даша є єдиною українкою в 

тексті, коли всі інші персонажі або взагалі не люди, або американці, 

тож фактично уособлює собою Україну.                                                                                                                                             

«Спустошення» (2017).  

Реставрація імперії і проект надлюдини, воля 

й обумовленість, герої креативного класу і 

нова Орда, що жене своїх коней із 

розверзлих надр свідомості. Спустошення 

шириться світом... Спекотний серпневий 

день. Троє чоловіків опиняються на одній 

лінії подій. Кожен здійснює відчайдушну 

спробу змінити власний сценарій, сценарій 

людей навколо, сценарій історії. Відомий 

журналіст Федір Могила влаштовується 

помічником серйозного інвестора, який 

бажає вкрай швидко сформувати ринок 

психотехнологій. Вони вступають в альянс із 

колишнім працівником радянських закритих лабораторій, 

професором Гуровим, щоб здійснити інноваційний прорив. Однак 

кожен із учасників цього союзу, як виявляється, має приховані 

мотиви. Що це? Сценарії, запущені з аномальної Зони? 

Постінформаційний апокаліпсис? Чи жадоба сенсу, щоби вистояти у 

боротьбі зі Звіром, якого Гайдеґґер називав Ніщо? Новий роман 

Любка Дереша «Спустошення» — про межу, з-за якої не 

повертаються. Це неофіційний гімн для мілленіалів та 

інтелектуальних кочівників. Це роман для тих, хто знає щось про 

маніпуляції свідомістю і медитацію, про хаос і несвідоме, про 

«чорних лебедів» і про Звіра, котрий крадеться у пітьмі. 
 

      Книги Любко Дереша перекладаються  кількома європейськими 

мовами і користуються попитом за кордоном. Зокрема, в Німеччині, 

Італії, Польщі, Сербії, Франції та в інших країнах. 
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 Любко Дереш - сучасний український письменник 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/lyubko-deresh-suchasniy-

ukrainskiy-pismennik.html 

 Любко Дереш розповідає про роман "Спустошення" 

         https://namvideo.com/watch/gMJeO-_5YKo 

 Макс Сущук. Огляд книги "Пісні про любов і вічність" 

https://namvideo.com/watch/_Vp14gYQcRQ 

буктрейлери: 

 Любко Дереша «Голова Якова». 

https://www.youtube.com/watch?v=VUZNui9m_F8 
 

        З метою популяризації творчості сучасних молодих             

письменників України пропонуємо провести в бібліотеці:   

 Автограф-сесія з письменником (розповідь про життя та 

творчість з переглядом  відеороликів та буктрейлерів за книгами 

автора) 

 Літературний квіз «Кідрук  &Дереш», присвячений життю                                                                                                                      

та творчості письменників. 
 

                         Питання до квізу «Кідрук &Дереш»  :  
 

1. Свій перший роман він 

написав в 15 років. Назвіть 

ім᾽я автора та назву 

роману.  

 (Любко Дереш, роман 

«Культ», 2001) 

2. Він започаткував у 

вітчизняній літературі такі 

жанри, як тревелоги і технотрилер. Назвіть ім᾽я автора.     (Макс 

Кідрук) 

3. Що таке жанр Тревелоги?    (література подорожей). 

https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/lyubko-deresh-suchasniy-ukrainskiy-pismennik.html
https://svitppt.com.ua/ukrainska-literatura/lyubko-deresh-suchasniy-ukrainskiy-pismennik.html
https://namvideo.com/watch/gMJeO-_5YKo
https://namvideo.com/watch/_Vp14gYQcRQ
https://www.youtube.com/watch?v=VUZNui9m_F8
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4. Говорячи про жанр твору сам автор визначає його як 

«боллівудська притча». Назвіть ім᾽я автора та назву роману.  

(Любко Дереш, роман «Остання любов Асури Махараджа»). 

5. Що являє собою жанр технотрилер? Назвіть перший 

український технотриллер.  

(Технотрилер — жанр художньої літератури, що досліджує 

взаємодію людини з реально існуючими технологіями, а 

насамперед — фатальні помилки у цій взаємодії, що призводять до 

техногенних катастроф. Роман Кідрука «Бот») 

6. Про цей роман автор сказав: «Ніколи не пишу про те, чого не 

бачив на власні очі. Відмежувався максимально, зосередився на 

переживаннях героя, його сина, і на лабораторії. Це єдиний роман, 

в якому, я писав про місце, де я не був». Назвіть ім᾽я автора та 

назву роману. (Макс Кідрук , «Зазирни в мої сни»).  

7. Цей роман Дереш написав раніше «Культу», але вийшов він 

пізніше. Про який роман мова? («Поклоніння ящірці», 2002). 

8. Він побував у більш ніж 30 країнах світу, зокрема в Еквадорі, 

Перу, Бразилії, Танзанії та Новій Зеландії. Назвіть ім᾽я. 

    (Макс Кідрук). 

9. Цей автор пише не тільки для тинейджерів, для дітей він теж 

написав дві казки. Назвіть ім᾽я автора та назви казок ( Любко 

Дереш. «Ганя — заклиначка змій: ч.1: Осіння казка», «Ганя — 

заклиначка змій: ч.2: Чи є море на Венері, або Котяра-

інопланетяра»). 

10. Цей автор на замовлення польського видавця у 2015 р. 

пише книгу «Небратні» (у Польщі видання вийшло під назвою 

«Я - українець» (Ja Ukrainiec). Мета книги – проаналізувати 

понад 400-річну історію україно-російського протистояння та 

донести до європейського читача причини, що стали 

передумовами нинішньої ситуації в Україні, зокрема, війни на 

Сході країни. Назвіть ім᾽я автора та жанр твору. ( Макс Кідрук. 

Жанр – публіцистика). 
 

 Оформити книжкову виставку-

портрет «Обличчя сучасної 

української літератури: 

ювіляри року», виставку-

інсталяцію  «Подорож у світ 

фантазій Макса Кідрука». 
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