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ВСТУП 

Любомир (Любко)  Мирославович  Дереш (нар. 10 серпня 1984 р.) – 

сучасний український письменник, публіцист, сценарист та журналіст. 

Народився автор 10 серпня 1984 року у м. Пустомити Львівської області. 

Після закінчення середньої школи навчався у Львівському фізико-

математичному ліцею. Далі вступив до Львівського університету ім. І. Франка 

на економічний факультет (спеціальність ―Облік і аудит‖). 

Прийшов у літературу на початку 2000-х років – вийшов  друком його 

перший роман  ―Культ‖  у часописі  ―Четвер‖ (2002). Пізніше з’являються його 

романи  ―Поклоніння  ящірці‖ (2004); твір написаний раніше, ніж ―Культ‖, але 

вийшов після нього), ―Архе‖  (2005),  ―Намір!‖ (2006), ―Трохи пітьми‖ (2007). 

Романи ―Культ‖, ―Поклоніння ящірці‖ і ―Намір!‖ є своєрідною трилогією, бо 

події в них відбуваються у наш час, у Галичині (містечко Мідні Буки).  

Р. Харчук зазначає, що ці твори ―…репрезентують досі найповніший в 

українській літературі образ нового покоління. Подібна повнота образу 

сучасної молоді характерна хіба що для роману С. Ушкалова  ―ОБЖД‖
1
. 

Є. Баран назвав таку молодь ―поколінням сиріт‖, ―нікому не потрібних, 

покинутих, розчавлених неувагою, байдужістю і збоченнями старших. 

Покоління, яке боїться доброти в собі й у комусь; яке боїться і прагне, таємно, 

зачаєно, спрагло, – отієї банальної і зачовганої любови‖
2
.  

У 2008 р. була видана збірка ―Трициліндровий двигун любові‖, у якій 

вміщено твори Ю. Андруховича,  Л. Дереша та  С. Жадана. Після виходу цієї 

збірки Л. Дереш на довгий час покидає літературну арену, не видає нових 

творів.  

До літератури Любко Дереш  повертається в 2012 р., презентуючи нову 

книгу  ―Голова Якова‖ (підзаголовок – ―Як стати богом і не заплакати‖). У 

передмові до видання Юрко Іздрик  зазначив, що про цей твір ―цікавіше 

                                                           
1
  Харчук  Р. .Сучасна українська проза. Постмодерний період : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. 

закладів / Р. Б. Харчук. – 2-ге вид., стереотип. –К. : Академія, 2011. – С. 154 . 
2
 Баран Є. Кетамінові діти / Євген Баран  //  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.litakcent.com 
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говорити не в контексті еволюції Дерешового письма, а в контексті еволюції 

самого Дереша‖
1
. 

Його твори вже перекладені кількома мовами (німецькою, польською, 

італійською, сербською тощо). У 2009р. роман  ―Культ‖  видано французькою у 

видавництві ―Сток‖. 

 Останні книги автора пронизані мотивами  пошуку власного ―Я‖, 

присвячені проблемі самоідентифікації  людини та її духовної реалізації. У 

творах останніх років автор відчутно змінює тематику та стилістику текстів, 

створює цікаву образну систему, відчутно відмінну від тієї, яка була у його 

ранніх творах. 

 Написанню синайського циклу, до якого входять роман ―Остання любов 

Асури Махараджа―, збірка повістей  ―Миротворець‖ та книга оповідань  ―Пісні 

про любов і вічність‖, передували довгі мандрівки Л. Дереша. Автор вирішив 

на деякий час покинути Київ, де в той час мешкав і податися у мандрівку. 

Любко Дереш подорожує  Південним Синаєм, Індією, Калмикією та Україною.   

Тексти збірки ―Пісні про любов і вічність‖ були написані в період із 

2011року  (―Zobaken nicht kusaken‖) до 2014 року (―The Йог‖). В інтерв’ю 2014 

року Любко Дереш так визначає мету написання збірки: ― у ―Піснях про любов 

і вічність‖ мені хотілось передати радість від пізнавання себе, коли ти за 

багатьма своїми несправжніми ―я‖ раптом бачиш себе реального. І коли ти 

зустрічаєшся з таким невідомим собою, вже не можеш сказати: ―Це не я!‖ Якщо 

цій сутності дозволити жити, відкинувши все те, що не давало задоволення від 

життя, людину заповнить щастя, почуття свободи, всеосяжності‖
2
. Автор також 

зазначив, що т. зв. синайським циклом намагався продукувати якісно нову 

прозу, вільну від ненормативної лексики, насильства та негативних емоцій. 

Один із виявів літературної творчості Любка Дереша – збірка ―Пісні про 

любов і вічність‖ належить до постмодерного напряму, зважаючи на час її 

                                                           
1
 Дереш Л. Голова Якова / Л. Дереш; передм. Ю. Іздрика. – Харків : Книжковий клуб ‖Клуб сімейного 

дозвілля‖, 2012. С. 6 
2
 Герасимова А.  Любко дереш : ―Канони перестають гріти‖ /  А. Герасимова  [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://anetta-publishers.com/presses/41  

https://anetta-publishers.com/presses/41
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створення та манеру написання  і заслуговує детального аналізу.  Збірка вміщує 

тринадцять творів малої прози, які пов’язані темою внутрішньої еміграції та 

проблемою самоідентифікації. 

Творчість письменника проаналізовано у статтях М. Бурдастих
1
, 

І. Гречаник
2
, М. Данилюк

3
, Т. Котовської

4
, Т. Макарової

5
, Т. Романко

6
 та 

дисертації Свиридюк Л.А (―Сучасний молодіжний роман в українській, 

німецькій і російській літературах (на матеріалі творчості Л. Дереша,  

С. Ушкалова, Б. Лєберта, В. Геррндорфа, Є. Альохіна)‖). Досить ґрунтовно 

аналізуються ранні тексти Любка Дереша в мовознавчій розвідці О.Дуденко, в 

якій сленгову лексику автора класифіковано за лексико-тематичними групами.
7
 

Початок літературної діяльності  Любка Дереша випав на новий – 

постмодерний період в українському літературному процесі. У період 

попереднього десятиліття  українська література вже розвивалася в умовах 

повної творчої свободи, без будь-яких обмежень: виникло багато видавництв, 

з’явилися літературно-мистецькі часописи, які друкували нові літературні 

зразки (―Четвер‖, ―Світовид‖), оновилися радянські видавництва (―Березіль‖, 

―Дивослово‖), відбулося злиття діаспорного і власне українського письменства. 

Крім елітарної літератури  з’явилося багато творів, розрахованих на масового 

читача. 

                                                           
1
 Бурдастих М. Концепт жаху в романі "Культ" Л. Дереша / М.О. Бурдастих // Таїни художнього тексту (до 

проблеми поетики тексту). – 2012. – Вип. 15. - С. 69–75. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tkht_2012_15_11. 
2
 Гречаник І.  Дифузія хронотопних форм у романі Любка Дереша ―Культ‖/ І. Гречаник  [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу:  http://allref.com.ua/uk/skachaty/Difuziya_hronotopnih_form_u_romani_Lyubka_Deresha_Kul-t 
3
 Данилюк М. Роман про подорож у пам’ять, або намір нескінченності (за творами Любка Дереша "Намір!") / М. 

Данилюк // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. - 2013. - 

Вип. 32. - С. 53-59. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_32_8 

7 Котовська Т. Любко Дереш – один з найрадикальніших альтернативників постмодерністського дискурсу 

початку ХХІ століття / Т. Котовська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. - 2010. - № 30. - С. 57-67 
5
 Макарова Т.. Проблема моральної деградації підлітків у романі Любка Дереша "Поклоніння ящірці" /        Т. 

М. Макарова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу 

"Києво-Могилянська академія"]. Сер. : Філологія. Літературознавство. - 2014. - Т. 239, Вип. 227. - С. 89-93. - 

Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufl_2014_239_227_20 
6
 Романко Т. Художня трансформація обряду ініціації у романі Любка Дереша ―Культ‖ : семантичний та 

прагматичний аспект/ Т. Романко // Антропологія літератури: комунікація, мова, тілесність/ Укладач          

Папуша І.В. // Studia methodologica. – Випуск 25. – Тернопіль:. – С. 172. 
7
 Дуденко О. «Олітературнення» сленгізмів у мові українського постмодернізму (на прикладі творів Любка 

Дереша) / Олена Дуденко // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини : зб. наук. праць / відп. ред. Г. І. Мартинова. – Умань : ВПЦ ―Візаві‖, 2014. – Вип. 5. – С. 26 – 32. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669992:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Nznuoaf_2013_32_8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669683:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.%D0%BB%D1%96%D1%82.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669683:%D0%A4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BB.%D0%BB%D1%96%D1%82.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npchdufl_2014_239_227_20
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В українському літературознавстві проблемі постмодернізму присвячено 

ряд наукових праць, зокрема книги Т. Гундорової ―Післячорнобильська 

бібліотека: Український літературний постмодерн‖, Р. Харчук ―Сучасна 

українська проза: Постмодерний період‖ та публікації Л. Лавринович, 

С. Руссової, Р. Семківа, М. Коваль у журналі ―Слово і час‖. 

Апелюючи до українського варіанту постмодернізму, який, безсумнівно, 

має риси, відмінні від західноєвропейського його варіанту (є реакцією на 

тоталітарну систему і соцреалізм, а не на модерн; в певній мірі є завершенням 

українського модернізму), Т.Гундорова  доводить: постмодернізм в українській 

літературі втілюється топографічно, як переплетення ідеальних місць, 

геграфічних мап, текстів і дискурсів на поверхні тіла національної культури, зі 

своїми центрами, перефиріями, гібридами й номадами. 

Для Т.Гундорової карнавальний український постмодерн розпочинається 

разом із Чорнобилем. Літературознавець зауважила, що Чорнобиль збігся в часі 

з процесом розпаду тоталітарної радянської свідомости й став символічним 

тлом, на якому відбувається видозміна як свідомости, так і самої літератури в 

українському історичному контексті кінця ХХ століття.
1
 

Попри декларовану безсистемність постмодерний період в українській 

літературі потребує класифікації. Перша спроба класифікувати актуальну 

українську літературу належить Володимиру Єшкілєву, який у ―Плеромі 3’98: 

Малій українській енциклопедії актуальної літератури‖ виокремив у ній ТР 

(тестаментарно-рустикальний), тобто традиційний, ПМ (постмодерний), НМ 

(неомодерний) дискурси та запропонував генераційний принцип поділу 

письменників ПМ-дискурсу: 

1. Вісімдесятники, які вийшли з андеграунду (Г. Петросаняк, Ю. Винничук,    

Ю. Андрухович, В. Неборак, О. Ірванець, Є. Пашковський). 

2. Дев’яностники (Т. Прохасько, І. Андрусяк, І. Ципердюк, Р. Кухарук). 

                                                           
1
 Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека: Український літературний постмодерн / Т. Гундорова. – К. : 

Критика, 2005. – С.17. 
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Ці покоління, на його думку, відрізняються цінностями: гра, свобода, 

цитата, Ґессе, карнавал, професіоналізм, концепт, Гайдеггер, опозиційність, 

символ, Джойс, стилізація, Кафка, Фройд, Борхес (80-ті) й інтеграція, 

дилетантизм, антологоманія, інтуїтивізм, конформізм, футуризм, Америка    

(90-ті)1. 

Отже, літературознавці український постмодернізм визначають як явище 

дещо запізніле, деформоване, зародження якого відбулося у 1980–1990 роки. 

Актуальність роботи визначається необхідністю ґрунтовного вивчення 

прози Л. Дереша, зокрема поетики збірки ―Пісні про любов і вічність‖. 

Мета роботи – дослідити вказану збірку як явище літератури 

українського постмодернізму. 

Указана мета передбачає виконання таких завдань : 

1. Проаналізувати поетику збірки ―Пісні про любов і вічність‖ Л.Дереша в 

контексті розвитку українського постмодернізму. 

2. Розкрити екзистенційну проблематику в оповіданнях збірки. 

3. Простежити основні засоби інтертекстуальності в поетиці збірки. 

Методи, які були використані при написанні роботи: 

1. Психологічний 

2. Культурно-історичний 

3. Типологічний  

4. Біографічний 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Харчук  Р.  Сучасна українська проза. Постмодерний період : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. 

закладів / Р. Б. Харчук. - 2-ге вид., стереотип. - К. : Академія, 2011. - С. 158 . 
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РОЗДІЛ І 

Екзистенціальна проблематика збірки Л. Дереша 

“Пісні про любов і вічність” 

В оповіданнях  Л. Дереша як представника постмодерного напряму в 

українській літературі по-новому переосмислюються екзистенціальні 

проблеми. Автор акцентує на бутті маргінального героя, його стосунках  і вірі у 

тих духовних перешкодах, які не дозволяють існувати в гармонії із самим 

собою. Перебування на межі між життям і смертю, між вічністю і минущим, 

між реальним буттям та абсурдним, вимагає від особистості надзвичайних 

душевних зусиль та глибокого духовного життя. ―Межовий стан‖ як важливий 

екзистенціал людського буття інтегрує усі  інші, бо фіксує проблематичність, 

невмотивованість, але водночас і рухливість, динамізм людського існування. 

 Л. Лавринович  доводить, що особливо відчутна тенденція 

―екзистенціалізації‖ в добу постмодернізму. ―Це закономірно: актуалізація 

мотивів абсурдності об’єктивного світу, відчуження індивідуального буття 

людини, мотивів смерті, апокаліпсису й подібне перманентно відбувається  як у 

кризові періоди розвитку суспільства, так і в періоди занепаду певних 

культурних епох‖
1
.  

Екзистенціалізм (лат. – ex(s) istentia – існування), або філософія 

існування, у літературі – течія, що виникла після Першої  світової війни, 

сформувалася у  30-40-ві, найбільшого розвитку досягла у 50-60-ті ХХ ст. 

Письменники-екзистенціалісти прагнуть збагнути справжні причини трагічної 

невлаштованості  людського життя. На перше місце вони висувають категорії 

абсурду буття, страху, відчаю, самотності, страждання, смерті. Джерела її 

містилися у працях німецького мислителя ХІХ ст. С. К’єкегора, який вперше 

                                                           
1
 Лавринович Л. Екзистенційний герой в українській та польській постмодерній прозі / Л. Б. Лавринович // 

Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки 

; голов. ред. І. Я. Коцан. - Луцьк, 2006. - № 6. - С. 188-196. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5963/1/Existential%20character.pdf 
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сформулював антитезу ―екзистенції‖ та ―системи‖
1
.  За словами філософа 

―екзистенція є замежованим щодо тілесності світом людського існування‖
2
. 

Екзистенціалізмом також називають певний світогляд, який спирається на 

ідеї про те, що екзистенція (існування) передує есенції (сутності) 

Л. Лавринович доводить, що особливо відчутна тенденція ―екзистенціалізації‖ в 

добу постмодернізму. ―Це закономірно: актуалізація мотивів абсурдності 

об’єктивного світу, відчуження індивідуального буття людини, мотивів смерті, 

апокаліпсису й подібне перманентно відбувається  як у кризові періоди 

розвитку суспільства, так і в періоди занепаду певних культурних епох‖.
3
  

 Актуальним є питання унікальності екзистенційного досвіду 

особистості у творах українських письменників ХХ – початку ХІХ ст.                   

В. Кузьменко та  О. Романенко зазначають, що літературний процес цього 

періоду – це, по суті, відлуння проблем, означених ще у добу шістдесятництва. 

Одним із напрямів розвитку сучасної літератури є екзистенціальний 

підхід до змалювання особистості, який виявляється насамперед у творах про 

індивіда, що втрачає власну суверенність через розмивання меж самоцінності 

людського існування, через відтворення трагічної втрати відчуття справжності 

буття, орієнтирів моральних та етичних, навіть естетичних.
4
  

Життєві ситуації, зображені Любком Дерешом у  збірці ―Пісні про любов 

і вічність‖ набувають екзистенціального виміру. Автор намагається відтворити 

трагедію екзистенції маленької людини, яка змушена бути несобою, 

переходити різного типу межі, щоб відчути власне буття, знайти шлях до бога. 

Вже у першому оповіданні збірки ―Zobaken nicht kusaken‖  автор порушує 

проблему розірваності внутрішнього і зовнішнього світів людини. Через модну 

на той час тему дауншифтингу Любко Дереш показує потребу внутрішнього 

                                                           
1
 Літературознавчий словник- довідник/ За ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. – К. : ВЦ 

―Академія‖, 2007. – С. 219.  
2
 Кьеркегор С. Страх и трепет; [пер. с дат] / С. Кьеркегор,– М.: Республика, 1993. –С.116. 

3
Лавринович  Л. Екзистенційний герой в українській та польській постмодерній прозі / Л. Б. Лавринович // 

Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки 

; голов. ред. І. Я. Коцан. - Луцьк, 2006. - № 6. - С. 188-196. [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/5963/1/Existential%20character.pdf  
4
 Дереш Л. Пісні про любов і вічність/ Л. Дереш. – Харків : Книжковий клуб ‖Клуб сімейного дозвілля‖, 2014. –

С. 10. Далі покликаємося на це видання у тексті роботи. 
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пошуку індивіда. Головна героїня переживає негаразди в особистому житті та 

на роботі: ―У мене є джоб, який створює враження, що я причетна до чогось 

величного, яке ось-ось промовить до мене, але вперто мовчить уже який рік. І 

от я дожила до того, що п’ю вечорами пустирник і розумію – ще рік, і щось у 

мені просто лусне і я стану трохи схожою на манекен: у шмотках від Mango й 

Bershka, з красивими, але порожніми, як моє життя, очима”.
1
 

Криза у стосунках з коханою людиною стала поштовхом до самопошуку 

героїні, саме події у зовнішньому світі загострили відчуття відчуженості та 

марнотності, що у свою чергу і привело до внутрішньої самотності та 

спустошеності. Соціальна самотність стала тим фактором, що підштовхнув до 

руйнації зв’язку і з внутрішнім світом. Дезорієнтація у звичному світі і 

приводить Лію до бажання мандрувати.  

Але героїня показана як така, що ще не визначилася із духовними 

орієнтирами у житті, її розум намагається іронізувати над прагненням до 

сакрального: ―Мене просто розбирає сміх від того, як наївно і відчайдушно я 

пруся зараз  до цього дерева, аби пов’язати на ньому стрічечку” [c.10]. 

Як зазначив С. Ізвеков,  у епоху постмодерну релігійне відчуття підмінене 

бажанням (звичкою) здійснити ритуал. Справді, героїня не впевнена, що такі дії 

дадуть певний результат, але вона слухає мантри, зав’язує стрічки на дерево 

бажань і носить колоритний індійський одяг з надією на зміни. 

Автор підводить читача до думки, що вихід з кризи можливий лише через 

пошук духовних орієнтирів. 

Показовими в плані зображення екзистенцій них проблем та їх вирішення 

є оповідання ―The Йог‖ та ―Професор Рама‖.  

У першому творі автор порушує екзистенційні проблеми внутрішньої 

самотності та духовного пошуку . Хронотоп  оповідання досить широкий: 

Любко Дешеш описує події, які відбувалися як у пострадянському часі, так і в 

наші дні.  Політична та соціально-економічна криза, яка вразила 

                                                           
 



 
 

11 
 

пострадянський простір у 90-х рр.. дала свій відбиток у духовному житті 

людей.  

Для релігійної ситуації 90-х років ХХ століття в Україні є характерними 

дві взаємодоповнюючі та взаємоспонукаючі тенденції: повернення до 

ортодоксального віровчення (насамперед, православ’я) та пошук нових 

ціннісно-релігійних орієнтирів, нових ідеалів, потяг до чогось таємничого, 

магічного.
1
 Релігія стала тим чинником, що пом’якшував  межові ситуації 

людської екзистенції. Саме тому у пострадянський час відбувся вибух 

релігійної активності, результатом якого стала поява різних неорелігійних 

угрупувань. Наслідком світоглядної свободи стала популярність різних 

західних вчень і вчень, які еклектично поєднували уламки різних релігійних 

уявлень і філософських доктрин. 

Головний герой оповідання ―The Йог‖  разом із прагматичним підходом 

до життя ( зароблянням на практиках та медитаціях у “залізний вік, вік чвар і 

розбрату”), Містики й маги Радянського Союзу – їх була велика сила в ті дні. 

Треба ж було такому статися , що саме його сонце зійшло високо–вище від 

інших, сяяло яскравіше” [c.127], все ж намагається знайти свій шлях до 

Абсолютного. 

Юрій знаходиться у стані постійного пошуку духовних орієнтирів: 

спочатку захоплюється йогою та індійською культурою, намагається 

популяризувати їх, стає Майстром. У постмодерний період в нетрадиційних 

культах та релігіях відбувається перетворення Бога на симулякр і на його місце 

та місце біблійних персонажів послідовники  таких релігій висувають 

засновника культу, або наближену до нього людину. Недарма у творі фігурують 

різні варіанти імені головного героя – Майстер, Тато, Батя, Папа. 

 Але з часом приходить розуміння фальшивості такого образу: ―Він 

грався–грав у ці ігри із стилем та образом, грав у цю революцію свідомості 

ненав’язливо, аби це не стало прийматися ним же самим усерйоз” [c.128]. 

                                                           
1
Косух Г. Сучасна релігійна ситуація в Україні: стан, тенденції, прогнози / Г.І. Косух. – К., 1994. – Ч.1. – С. 15-

16.  



 
 

12 
 

Пізніше розуміє, що його десятилітні практики, тренування, прочитання 

томів трактатів із  йоги сприймаються іншими лише як частина іміджу.  З одієї 

сторони, герой прагне до духовності, а з іншої–геометрично регоче на своїх 

семінарах з молоденьких дівчаток, які очікують зустріти в ньому гуру. Таке 

ставлення можемо трактувати двояко: з одного боку людина сміється з того, що 

сама вважає сакральним, з іншого–сміх над  модою на  подібні практики. 

Життя головного героя–суцільний пошук сакрального. Це насамперед 

пошук захищеності у світі,життя без лиха та втрат. Якщо брати за великим 

гамбурзьким рахунком, він, як і всі решта, шукав Бога [c.132]. 

 Прикметними є архетипи води та гори, які автор вводить у твір з метою  

розкриття внутрішнього світу героя на його шляху до самопізнання. Архетип 

води є найпоширенішим у міфології, асоціюється з первісним хаосом.  

Захоплення героя підводним плаванням та медитацією на затримці дихання, на 

нашу думку, можна трактувати, як  занурення в глибини підсвідомого: 

“Опускаючись уздовж линви у темряву, він знову ставав самим собою…Якщо 

десь було Просвітлення, то воно мешкало там, під водою” [c.139]. 

Альпінізм, сходження на вершини символізує бажання прилучитись до 

божества, досягти бажаного. Гора в міфології вважається осереддям Всесвіту. 

В оповіданні відчуття смерті головним героєм (померла новонароджена 

дитина його дочки) стало черговим приводом для розміркування над цією 

екзистенціальною проблемою.  

На думку Л. Виговського, в онтології і гносеології постмодернізму 

принцип невизначеності виступає одним із головних понять, а тому багато в 

чому визначає плюралістичність сприйняття світу.
1
 У творі це виявилося в 

тому, що у світогляді Юрія починають співіснувати різні картини світу і 

виявляються в еклектичному вигляді. Герой, який не вважає себе 

християнином, розмірковує про карму і те, ким він був до свого народження, 

все таки у межовій ситуації  звертається до християнства: ―Сповнившись 

                                                           
1
 Виговський Л. Постмодернізм як світоглядний чинник трансформації функціональності релігійного 

комплексу /Л. Виговський // Релігія та соціум.–2015.– № 3 (19). – С.43. 
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чогось,що він не наважився назвати відчаєм, Батя поїхав до Голосіївського 

монастиря, де, як йому розповідали знайомі, лежали мощі святої Аліпії” 

[c.149]. 

Таке поєднання у світогляді однієї людини різних світоглядних установок 

призводить до поверховості сприймання. 

Врешті-решт,  лише на межі життя і смерті, бовтаючи ногами над 

проваллям, Юрій задумується над вічністю існування. У цьому творі 

простежуємо амплітудність ставлення героя  до Бога: віра у нього, смерть, уява 

себе наближеним до нього.  Автор доводить, що кожен окремо взятий індивід 

має пройти свій шлях до просвітлення.  

 Екзистенційні проблеми по-новому трактуються  у оповіданні ―Професор 

Рама‖. Починаючи оповідь про життя головного героя одразу з межової 

ситуації (Амріт хоче покінчити життя самогубством на перетині трьох 

священних річок), письменник поступово розкриває мотив цього вчинку.  

Амріт Абхішек  Капур, герой  оповідання  ―Професор Рама‖, ―забуває‖ 

про релігію і зв’язок з духовними традиціями свого народу у той момент, коли 

переїздить до Штатів: ―Батьки хотіли, щоб Арміт доробився до кращого 

життя, Амріт хотів скуштувати гамбургер”[c.164]. 

Можемо стверджувати, що герой перебуває у стані нігілізму, попередні 

цінності вже зруйновані, але формування нових ще не відбулося. Він 

намагається влитися у нове середовище, де популярними є рок-н-рол, комікси 

про Супермена, куріння трави та вживання ЛСД. Символічною є зустріч героя з 

професором Рамою, який читав лекції з культури Давньої Індії та проводив 

заняття з йоги. Спочатку Амріт не приймає його запрошення відвідувати лекції, 

пізніше–почувається ошуканим. Втрата героєм життєвих орієнтирів приводить 

до псевдопросвітлення ―під кислотою‖. Наступні вчинки Амріта повністю 

відповідають прагматизмові того часу: він не прагне справді допомогти людям, 

які приходять до нього на заняття, а лише ставиться до них, як до жирних і 

тупих гаманців на ніжках. ―Убивча Посмішка: Просвітлення Навпаки із Свамі 

Кумаром‖ – не просто назва книги, яку Амріт пише для того, щоб 
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популяризувати власну систему, це свого роду символ його життя. Розуміння 

хибності багатьох  вчинків приходить  у Москві, коли Olyin’ka говорить про 

ницість його вчинків: “Я думала…я думала, ви мій духовний вчитель,– 

захлинаючись, проговорила вона російською. – А ви…а ви…ско…скористалися 

мною” [c.174]. 

Ці слова жінки, яку справді кохає герой, сприяють повному переосмисленню 

його попереднього життя. Відчуття своєї ―фальшивості‖ штовхає Амріта до 

самогубства, але він обирає смерть, приписану блаженним. 

У постмодернізмі зберігається і розвивається традиційне для західної 

філософії, особливо властиве екзистенціалізмові уявлення про смерть у зв’язку 

з поняттям свободи.
1
 Герой оповідання  сприймає самогубство як єдиний вихід 

звільнення від гріхів. 

Образи професора Рами та Olyin’kи наповнені духовністю, яка не 

притаманна головному герою. Саме професор Рама намагався допомогти 

Амрітові, коли той сам не усвідомлював, що вчиняє неправильно. Olyin’kа 

виступає образом прощення, яке необхідно герою для порятунку: ―Милістю 

одної-єдиної душі вас було прощено. Виняткова душа. Велика душа. Вона 

попросила за вас”[c.176]. 

Показовою  також є зміна імені героя: професор називає його Амріт 

Гауранга Капур, так, як його назвали батьки при народженні, що символізує 

очищення і прощення тих вчинків, які Амріт здійснював, називаючи себе Свамі 

Кумаром. 

―Постмодернізм підірвав авторитет традиційної релігії, але не 

запропонував нічого замість неї, ускладнивши орієнтацію людини у світі‖
2
. 

Отже, можемо зробити висновок, що автор як представник постмодерну, 

виступає з позицій позаконфесійності, не критикуючи при цьому традиційні 

релігії. У творах Дереша спостерігаємо розмивання самої ідеї Бога. 

                                                           
1
 Повторева С. Смерть як методологічний конструкт постмодерністської філософії і художньої літератури  / 

С. Повторева // Докса. – 2010. – Вип. 15. – С.475. 
2
 Безарова Г. Філософія постмодернізму:релігійний аспект / Г.Базарова // Релігія та соціум. – 2010. – № 2 (4).       

С. 26. 
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Для багатьох персонажів релігія постає не як картина світу чи 

есхатологічне вчення, а як система певних життєвих норм. Відбувається 

уособиствлення релігійності, її переміщення у сферу індивідуального, а не 

родового. Постмодерн створив умови для вибору чи зміни конфесійної 

належності. Відбувається десакралізація ―священних книг‖ : вони постають 

вже як культурно-історичні пам’ятки, а не як недоторкані святині, де за кожним 

словом ховається якась божественна істина, утаємничений код.  

Отже, у збірці ―Пісні про любов  і вічність‖ автор порушує 

екзистенціальні проблеми розірваності внутрішнього і зовнішнього світів 

особистості, самотності та внутрішньої спустошеності, пошуку сенсу життя, 

буття на межі. Автор, дотримуючись екзистенціальної філософії, твердить, що 

людина повинна знайти себе і переконатися, що ніщо не врятує її від неї самої. 
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РОЗДІЛ ІІ. 

Інтертекстуальність як риса постмодернізму в поетиці збірки 

Поняття інтертексту та інтертекстуальності вперше було запропоновано 

Ю. Крістєвою у 1967 році. Суть поняття інтертексту корелюється з 

структуралістським та постструктуралістським світовідчуттям, а саме 

розумінням будь-якої інтелектуальної діяльності як тексту, таким чином, якщо 

мислення є текстом, то обмін різними думками стає обміном різних текстів, а 

це і є суттю інтертекстуальності. 

Як зазначає Т. Гундорова, ―інтертекстуальність – лише одна з ознак 

літературного постмодерну. Загалом-то постмодернізм відзначається технікою 

маніпуляції наративними перспективами, само представленням, аж до стирання 

різниці між фікцією та реальністю, гетероглосією чужих текстів, цитат, чужих 

голосів, мов, їх гібридизацією, креолізацією тощо‖
1
. 

За Р. Бартом, ―кожний текст є інтертекстом; інші тексти присутні у ньому 

на різних рівнях у більш або менш впізнаваних формах: тексти попередньої 

культури і тексти сучасної йому культури. Кожен текст являє собою нову 

тканину, зіткану зі старих цитат. Уривки культурних кодів, формул, ритмічних 

структур, фрагменти соціальних ідіом і т.ін. – всі вони поглинуті текстом і 

перемішані в ньому, оскільки  завжди до тексту і навколо нього існує мова. Як 

обов’язкова попередня умова для будь-якого тексту інтертекстуальність не 

може бути зведена до проблеми джерел і впливів; вона являє собою загальне 

поле анонімних формул, походження яких рідко можна виявити, несвідомих чи 

автоматичних цитат, що даються без лапок‖
2
. 

У нашій роботі інтертекстуальність розглядаємо як категорію, яка полягає 

у використанні елементів текстів, що існують, чи їхніх фрагментів у новий 

текст і відображає діалогічну взаємодію текстів. 

                                                           
1
 Гундорова Г. Після чорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Т. Гундорова .– К.: 

Критика, 2005. –  С. 163. 
2
 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика: Пер с фр. / Р. Барт – М. : Прогресс, 1989. – С.235. 
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Серед основних засобів інтертекстуальності у збірці виокремлюємо 

цитату, алюзію та інтертекстуальну номінацію як найпоширеніші в автора. 

Особливу увагу звертаємо на епіграф як різновид цитати. 

 На початку ХХІ ст. феномен інтертекстуальності знаходить своє 

вираження у творчості багатьох письменників. Проза Л.Дереша, на нашу думку, 

є яскравим прикладом взаємодії різних текстів. 

У передмові автор зазначає, що більшість його оповідань  “про велику ніч 

душі”, яку описано у трактаті Сан Хуана де ля Круса  ―Сходження на гору 

Кармель‖.   

Інтертекстуально промовистою є вже сама назва збірки. Автор називає 

свої оповідання піснями через їх ідейну наближеність до псалмів та притч, але в 

притчах сюжети зазвичай  алегоричні та образні.  Л. Лавринович доводить, що 

можна вести мову про трансформацію притчі у літературі постмодернізму. 

―Від другої треті ХХ століття спостерігаємо небачене зацікавлення 

письменників притчевими формами, які так чи інакше починають 

використовувати в художній практиці. Ф. Кафка, Б. Брехт, Ж. Ануй, А. Камю, 

Е. Гемінґвей, К. Е. Портер, К. Абе, Д. Стейнбек, Г. Гессе, Ю. Місіма,                 

В. Голдінг – твори цих та інших письменників мають яскраво виражену 

притчеву основу. Відтоді жанровий канон ніби витає в повітрі. Проте 

відбувається й суттєва трансформація притчі. Адже, по-перше, синтетичність 

авторських новотворів за своїм загальним виглядом лише віддалено нагадує 

власне притчу, невеличку алегоричну оповідь з моралізаторською кінцівкою 

(маємо тут на увазі п’єсу-притчу, і роман-притчу, і повість-притчу, і 

оповідання-притчу...), по-друге, поняття дидактики, виходячи з творів 

перелічених письменників, втрачає актуальність як тенденційне, 

моралізаторське, напучувальне, тобто тоталітарне‖
1
.  

У збірці  Л. Дереша майже всі оповідання за своєю суттю є 

дидактичними,  не втрачають ознаки повчальності. У текстах збірки 
                                                           
1
 Лавринович Л. Постмодернізм і притча : error facti. Або ймовірність ―неможливого‖/ Л. Лавринович // Вісник 

Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 33. Теорія літератури та порівняльне літературознавство. Ч. 

2. – Л. : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2004, С.158-164. 
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простежуємо алегоричність, схематичність персонажів, морально-етичну 

проблематику, звернення до філософських основ буття. Але автор своїми 

текстами не ―проповідує‖, не наставляє читача на конкретний шлях, а на 

прикладі художнього матеріалу спонукає до самостійних висновків.  

Інтертекст у збірці фіксуємо на рівні заголовків “Інтермеццо. Я не боюся 

крові”, “І не повернеться пес до своєї блювотини”. Такі словесні  інкорпорації 

увиразнюють прийом ―тексту  у тексті‖, алюзійно задають тон усьому творові, 

готують читача до вдумливого прочитання. 

Герой першого оповідання, подібно до ліричного героя 

М.Коцюбинського, також знаходить духовне відродження на природі. Л.Дереш 

порушує проблему пошуку внутрішньої рівноваги, яку Борисові вдалося 

осягнути лише після походу в Карпати.  

Важливу роль відіграє переінакшена цитата-заголовок повісті ―І не 

повернеться пес до своєї блювотини‖  (назва походить із Книги притч, 26:11 

―Як вертається пес до своєї блювотини, так глупоту свою повторяє глупак.‖ ), 

яка дає читачеві ключ до розуміння тексту. Текст відносимо до жанру повісті, 

позаяк у ньому розгорнутий сюжет, велика кількість другорядних персонажів 

(Чарлі, Ніколай, Ватіка, Хануманджі, Мані, Нанді та ін.), наявні описи 

місцевостей. Декодування повісті неможливе без співвіднесення її із 

сакральними текстами . Алюзивними сигналами, що сходять до буддизму, 

поміченими в аналізованому тексті, є вчення про реінкарнацію і карму, про 

потойбічний світ та колесо переродження. На нашу думку, можна простежити 

вплив чотирьох благородних істин буддизму на головного героя. Відповідно до 

них, умовно простежуємо рівні прочитання та сприйняття. На першому Джеррі 

приходить до усвідомлення своєї неспроможності пояснити світ і ті зміни, що 

відбуваються в ньому : “я  наче той забраний вітром листок, лечу, сам не 

знаючи куди” [c.179].  

Другий – визначається істиною про шлях, який повинен пройти персонаж 

для того, щоб спокутувати гріхи минулого життя і народитися в іншому тілі. 

Автор лише натякає на вчинок у минулому, через який Джеррі приречений на 
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мандри : “Син. Я відчув, як всередині мене стиснулося щось живе і раниме. Я  

відчув, як зустрілися два світи, між якими мене, безпорадного, давить 

невідома сила”  [c.222].  Протягом своєї подорожі герой виступає лише 

відстороненим спостерігачем за долею Чарлі та Ніколая, але якщо для них Індія 

– місце духовної сили, то для Джеррі це подорож-пригадування, подорож-

спокута. 

Третій рівень пов’язаний із просвітленням у воді, символ якої пов’язаний 

із первісним хаосом: ―Повелитель Всесвіту справді краще знав, що мені 

потрібно” [c.338]. 

Отже, у повісті актуалізується ідея переродження, яка є однією з 

основних положень буддизму. 

Аналізовані тексти збірки засвідчують інтертекстуальність, яка  

представлена у вигляді біблеїзмів (окремих лексем, словосполучень), прямих чи 

видозмінених цитат із Святого Письма, які залучаються  як репліки до мовних 

партій персонажів твору, а також біблійних мотивів чи трансформованих 

біблійних сюжетів. 

Епіграф є наступним ступенем проникнення в текст після заголовку. 

Через те, що епіграф є необов’язковим, його наявність особливо цікава. Через 

епіграфи автор відкриває зовнішній кордон тексту для інтертекстуальних 

зв’язків та літературно-мовних віянь різних епох та напрямів і тим самим 

наповнює і розкриває внутрішній світ свого тексту. Так, епіграфом до першого 

оповідання ―Zobaken nicht kusaken‖ Дереш обрав уривок з пісні ―Хиппи 

среднего класса‖, що наштовхує читача на правильне прочитання і глибше 

розуміння тексту. У тексті пісні розкривається головна ідея оповідання:  

подолання душевної порожнечі. Змістову домінанту тексту характеризують 

епіграфи оповідання ―Момент істини‖,  взяті з творів Н. Гумилева та А. 

Широпаєва.  Вірш ‖Чарівна скрипка‖ є зверненням досвідченого поета до 

юного, що знає лише про радість творчості, не бачати при цьому зворотного 

боку медалі. Таким ―несформованим‖ поетом в оповіданні є Віктор Чиж, який 

загрався у пошук ―моменту істини‖ . Вітя Че “палить гавайські сигари і може 



 
 

20 
 

змусити вас медитувати шість годин поспіль, абсолютно нерухомо, після чого 

у вас почнеться ворушіння в свідомості” [c.110]. Але зворотним боком такого 

надмірного захоплення  стають його стосунки із дружиною : “ …я била його 

рушником, била шматою до підлоги, била руками по щоках і по грудях” [c.119],  

поява коханки і втрата майже всіх друзів. Його друг Слава– досвідчений цинік, 

переконаний, що у житті валивим є лише конвертування двох валют ―гроші–

респект, респект–гроші‖. В оповіданні саме він натякає Віктору, що час 

завершувати ігри і просить нагадати рядки Гумилева : “ – Слухай, – озвався 

раптом Слава. – Ти мені колись вірш класний розказував. Я ніяк згадати його 

не можу…Як там? « Милый мальчик, ты так молод…” [c.123]. 

Те, що здійснив Дереш в оповіданні ―Король Артур у Єгипті‖ є 

класичним прикладом  гри з читачем. Автор вводить у текст неатрибутовану 

цитату :   ―Великим гріхом є судити людину, яка віддала бодай клаптик серця 

Господові‖, не посилаючись на Євангеліє від Матвія, де сказано ―Не судіть, та 

не судимі будете‖. Оповідання відображає кризу особистісного ―я‖ головного 

героя, який перебираючи ролі і маски, вдається до містифікацій.  Знаходимо 

риси карнавальності, які виділяє М. Бахтін у праці  ―Творчість Франсуа Рабле й 

народна культура середньовіччя й Ренесансу‖:  переодягання й маскування, 

десакралізація образу Христа, коронування і спускання з трону короля 

карнавалу. Автор грає з текстом і читачем, замінюючи головного героя щораз 

новою маскою, якій притаманні нові ролі: спочатку  за допомогою алюзій  Ісус 

трансформується у простого чоловіка Артура ,  якого    “спершу мали ледь не за 

дивака, що шукає легкої смерті від кулі, ножа або від шрапнелі, поки не 

побачили, скільки він курить гашишу” [c.21], пізніше головний герой стає 

королем карнавальних подій, що відбуваються в оповіданні, але вже змінюючи 

маску і постаючи у ролі Маркіза де Карабаса, астролога, який складає 

гороскопи місцевим дауншифтеркам, готується до кінця світу і виглядає так, 

“ніби тричі помер у камері допитів” . Також знаходимо алюзію на Псалом 49, 

коли  І. почув від Артура: “Якщо захочеш побачити мене, просто поклич мене, 

і я прийду” [c.16].  
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Довкола ідеї карнавалу побудовано ключовий елемент оповідної 

структури. Їдучи до Єгипту, герої залишають вдома такі ознаки буденного 

життя, як  “будинок, машина, зарплата, кредит, а крім того–надійне місце 

роботи…” [c.17]. Починається карнавальний хоровод, у якому персонажі 

стають одночасно  глядачами і учасниками дійства.  

Оповідання ―Король Артур у Єгипті‖ класифікуємо як твір 

карнавалізованої літератури через описи самої мандрівки та через стилістичні 

прийоми, застосовані у цих описах : “Штучну ногу бухгалтера І. знімають і 

ведуть на окремий допит в окрему кімнату.  А я вчу абетку івриту, читаю про 

Коптську православну церкву  в Єгипті” [c.19]. Центр карнавальної стилістики 

– в описі подій, які відбуваються з Артуром та І.  у Єгипті :  « І за кілька днів 

мене взяв Інтерпол. І вони запитали мене: що ви знаєте про про терориста 

номер один. Тра та та, як там його звали, вже не пам’ятаю, викладайте все і 

хутко. Ми знаємо, ви спілкувалися з панною С., розкажіть, що ви чули від неї. І 

на рівному місці мене вербують в агенти, і я повертаюсь у свій гамак з видом 

на море” [c.23]. 

Спостерігаємо також своєрідну пародію літописної традиції в оповіданні: 

“ … пізнього вечора року Божого 2011-го (надворі–місяць лютий) ми стоїми 

перед касами ізраїльських авіаліній, Бориспіль, термінал В” [c.19]. 

В останньому оповіданні збірки ―ПОСКРИПТУМ. МАШИНИ БОГА―  

автор грає з читачем, підштовхуючи до роздумів над рядками Басьо: 

Старий ставок. 

Пірнуло жабеня– 

Вода плеснула, 

Але така гра переходить у своєрідне змішування культурних символів з 

кодами масової культури. Л. Дереш майстерно зводить інтертекст та 

прецедентний текст: хайку відомого японського поета поєднані з епатажною 

історією про киштимського карлика: “Гуляючи по кладовищу, алкоголічка з 

шизофренічними розладами Т., літня жінка без дітей, чоловіка та соціальної 
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допомоги,– віднаходить маленького хлопчика, розміром із лікоть, і називає 

його Альошею” [c. 353].  

Оскільки у творі знаходимо принцип літературної гри, то  вагомого  

значення набуває іронія. Цей художній  прийом  застосовано автором для 

створення комічного ефекту. В оповіданні   висміювання та  заперечення 

подано у формі згоди, або навіть схвалення – у такий спосіб автор надає 

поведінці героїв протилежного сенсу: ―Серьога теж хлопець не в тім’я битий. 

Безстрашний. Рішучий. Розумний, аж страх, надто полюбляє зефір” [c.358].  

Таким чином, крізь призму іронії автор змальовує персонажів, які 

прагнуть знайти вищий сенс, використовуючи для цього розповіді про НЛО, 

езотеричні практики та йогу. Алюзії та цитати репрезентують той рівень 

інтертекстуальності, що містить посилання на конкретний передтекст. 

Підгрунтям інтертекстуальної цитації здебільшого стають конкретні текстові 

фрагменти – висловлення відповідної синтаксичної структури, тому ця 

структура й визначає шлях ідентифікації інтертексту. Однак у модерністському 

і постмодерністському дискурсах взаємодія з іншими текстами може 

здійснюватися й на рівні гри з історико-культурними символами, а саме з 

іменами та прізвищами авторів (письменників, поетів, художників тощо) і 

назвами їхніх творів. Ці текстові елементи лежать на поверхні та переважно не 

потребують  додаткової інтерпретації, бо є цілком експліцитними
1
.  Таке явище 

Н. Кондратенко називає  інтертекстуальною номінацією. В інтертекстуальній 

номінації збірки ―Пісні про любов і вічність‖  географічні назви, явища 

культури, відомі крилаті вислови, власні імена діячів історії, політики, культури 

і мистецтва, імена богів,  напр.: “Це шлях дизайнера, кривий, наче ТГШмет, 

кривавий, наче футболка Сильвестра Сталоне у фільмі “Рембо”  [c.19] 

(―Король Артур у Єгипті‖), “У такі моменти пан Ярославський чухрав 

татуювання , вибите сп’яну в армії – “Aut cum scuto, aut in scut” [c.45] ( 

                                                           
1
 Кондратенко Н. Інтертекстуальна номінація в модерністському і постмодерністському тексті //                           

Н. Кондратенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5169/1/69-74.pdf 
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―Оптиміст у пеклі‖), ― Він мав їм що розказати – знав Юру Кривоногова і 

Толіка Кашпіровського, їв баранячий кюр з калмицькими ламам” [c.129], “ 

…він завше робив поправку на наш вік – вік Калі”[c. 126], “Від цієї думки йому 

ставало зовсім холодно всередині, і він тихцем брав з полиці вже давно не 

відкриваний том Кастанеди, аби перечитати ще раз про “самотнього 

птаха” [c. 148] (“The Йог‖), “…вона схожа на забальзамовану красуню з епохи 

Тутанхамона – великі очі блідо-блакитного, а може, й сірого відтінку, такого, 

від якого враз стає холодно на душі…” [c. 352]  ( ―ПОСКРИПТУМ. МАШИНИ 

БОГА‖). 

Мова збірки Л. Дереша є специфічною як в аспекті лексики, так і у сфері 

синтаксису.  Синтаксис письменника, на перший погляд, може здатися 

переобтяженим вставними конструкціями, різноманітними зворотами, 

однорідними  членами речення. Наприклад, “ми проходимо в хату, і 

птеродактилі безплідної пристрасті, що прикращали стіни моєї квартири, 

ліплені з гіпсу руками рабинь почуттів, стали свідками нашої розмови” [c. 18]. 

Але автор не зловживає складними синтаксичними конструкціями, вони 

органічно поєднані із простими реченнями. Словниковий склад оповідань є 

строкатою сумішшю живої розмовної лексики, забарвленої сленгом з мовою 

різних релігійних культів (сухба, дганурасана) транслітерованими 

запозиченнями (джоб, гест-хауз). 

 Отже, характерною ознакою малої прози Л. Дереша є 

інтертекстуальність, про що свідчать наявні в наративі  розглянутих оповідань 

збірки «Пісні про любов і вічність» інтертекстуальні маркери.  Інтертекстуальні 

елементи  в автора маркуються не прямо, а свідомо трансформуються автором, 

більшість представлена у вигляді алюзій і належить до неатрибутивних цитат. 
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ВИСНОВКИ 

Любомир (Любко)  Мирославович  Дереш – сучасний український 

письменник, публіцист, сценарист та журналіст. 

Один із виявів літературної творчості Любка Дереша – збірка ―Пісні про 

любов і вічність‖ належить до постмодерного напряму, зважаючи на час її 

створення та манеру написання.  Збірка вміщує тринадцять творів малої прози, 

які пов’язані темою внутрішньої еміграції та проблемою самоідентифікації. 

В оповіданнях  Л.Дереша як представника постмодерного напряму в 

українській літературі по-новому переосмислюються екзистенціальні 

проблеми. Автор акцентує на бутті маргінального героя, його стосунках  і вірі, 

на тих духовних перешкодах, які не дозволяють існувати в гармонії із самим 

собою. Перебування на межі між життям і смертю, між вічністю і минущим, 

між реальним буттям та абсурдним, вимагає від особистості надзвичайних 

душевних зусиль та глибокого духовного життя. 

Автор як представник постмодерну, виступає з позицій 

позаконфесійності, не критикуючи при цьому традиційні релігії. У творах       

Л. Дереша спостерігаємо розмивання самої ідеї Бога. Для багатьох персонажів 

релігія постає не як картина світу чи есхатологічне вчення, а як система певних 

життєвих норм. Відбувається уособиствлення релігійності, її переміщення у 

сферу індивідуального, а не родового.  

У збірці ―Пісні про любов  і вічність‖ автор порушує екзистенціальні 

проблеми розірваності внутрішнього і зовнішнього світів особистості, 

самотності та внутрішньої спустошеності, пошуку сенсу життя, буття на межі. 

Автор, продемонстрував майстерність у зображенні невизначеності існування 

людини у ХХІ ст. Дотримуючись екзистенціальної філософії, він стверджує, що 

людина повинна знайти себе і переконатися, що ніщо не врятує її від неї самої. 

У збірці  Л.Дереша майже всі оповідання за своєю суттю є дидактичними, 

не втрачають ознаки повчальності. У текстах збірки простежуємо 

алегоричність, схематичність персонажів, морально-етичну проблематику, 
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звернення до філософських основ буття. Але автор своїми текстами не 

―проповідує‖, не наставляє читача на конкретний шлях, а на прикладі 

художнього матеріалу спонукає до самостійних висновків. 

Інтертекст у збірці фіксуємо на рівні заголовків ―Інтермеццо. Я не боюся 

крові‖, ―І не повернеться пес до своєї блювотини‖. Такі словесні  інкорпорації 

увиразнюють прийом ―тексту  у тексті‖, алюзійно задають тон усьому творові, 

готують читача до вдумливого прочитання. 

 Взаємодію з іншими текстами автор здійснює  й на рівні гри з історико-

культурними символами, а саме з іменами та прізвищами авторів 

(письменників, поетів, художників тощо) і назвами їхніх творів. Ці текстові 

елементи лежать на поверхні та переважно не потребують  додаткової 

інтерпретації, бо є цілком експліцитними.  В інтертекстуальній номінації збірки    

―Пісні про любов і вічність‖  географічні назви, явища культури, відомі крилаті 

вислови, власні імена діячів історії, політики, культури і мистецтва, імена богів, 

Отже, характерною ознакою малої прози Л. Дереша є інтертекстуальність, 

про що свідчать наявні в наративі  розглянутих оповідань збірки ―Пісні про 

любов і вічність‖ інтертекстуальні маркери.  Інтертекстуальні елементи  в 

автора маркуються не прямо, а свідомо трансформуються автором, більшість 

представлена у вигляді алюзій і належить до неатрибутивних цитат. 
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