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II. ТВОРИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ, 
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ЧИТАННЯ: 

 
• Андієвська Е. “Народження ідола”, “Пісні без тексту”, 

“Джалапіта” 
• Андрусяк І. “Отруєння голосом”, “Дерева і води”, “Реставрація 

снігу (Повість-метафора)” 
• Андрухович Ю. “Рекреації”, “Дванадцять обручів”; поет. зб. 

“Екзотичні птахи і рослини” 
• Антологія альтернативної української поезії зміни епох (Харків: 

Майдан, 2001) 
• Бойчук Б. “Час болю”, “Любов у трьох часах” 
• Бондар А. “Весіння єресь” 
• Вінграновський М. “Атомні прелюди”, “Сто поезій”, “Наливайко” 
• Воробйов М. “Пригадай на дорогу мені”, “Срібна ріка”, “Місяць 

шипшини”, “Прогулянка одинцем” 
• Галета О. “Переступ і поступ” 
• Герасим’юк В. “Діти трепети”, “Була така земля” 
• Голобородько В. “Зелен день”, “Ікар на метеликових крилах”, 

“Калина об Різдві” 
• Григорів М. “Сади Марії” 
• Ґудзь Ю. “Маленький концерт для самотнього хронома”, 

“Боротьба з хворим янголом” 
• Гуцало Є. “Позичений чоловік” 
• Девдюк Т. “Ти, три хвилини тому”, “Бенкет на голівці цвяха” 
• Демська Л. “Місто в тіні”, оповідання 
• Драч І. “Соняшник”, “Американський зошит” 
• Жадан С. “Цитатник”, “Пепсі”, “Капітал” 
• Жолдак Б. Збірка оповідань “Бог буває” 
• Забужко О. “Казка про калинову сопілку”, “Сестро, сестро”; поет. 

зб. “Автостоп”, “Дириґент останньої свічки”, “Друга спроба” 
• Земляк В. “Лебедина зграя” 
• Іздрик Ю. “Воццек”, “АМтм” 
• Ільченко О. “Козацькому роду нема переводу, або ж Мамай і чужа 

молодиця” 
• Калинець І. “Пробуджена муза”, “Невольнича муза” 
• Кіяновська М. “Інкарнації”, “Міфотворення” 



64 

• Кожелянко В. “Дефіляда в Москві” 
• Кордун В. “Земля натхненна”, “Сонцестояння” 
• Костенко Л. “Мандрівки серця”, “Над берегами вічної ріки”, “Сад 

нетанучих скульптур” 
• ЛуГоСад. – Л.: Афіша, 1996. 
• Махно В. “Схима”, “Самотність Цезаря”, “Плавник риби” 
• Медвідь В. “Кров у мисці під ліжком”, “Льох”, “Філософія страху, 

або ж Проклятий народ” 
• Мельників Р. “Полювання на оленя” 
• Охрімович А. “Замкнутий простір” 
• Пашковський Є. “Вовча зоря”, “Безодня”, “Осінь для ангела”, 

“Щоденний жезл” 
• Прохасько Т. “Непрості”, “Лексикон таємних знань” 
• Процюк С. “Апологетика на світанку” 
• Римарук І. “Нічні голоси”, “Діва Обида” 
• Рубчак Б. “Камінний сад”, “Дівчині без країни” 
• Світличний І. “Серце для куль і для рим”, “Гратовані сонети” 
• Симоненко В. “Тиша і грім”, “Земне тяжіння” 
• Скиба Р. “Хвороба росту” 
• Стрингалюк Л. “Медовий кумир” 
• Стус В. “Свіча в свічаді”, “Палімпсести”, “Веселий цвинтар” 
• Талалай Л. “Журавлиний леміш”, “Наодинці зі світом”, “Луна 

озвалась на ім’я” 
• Тарнавський Ю. “Поезії про ніщо”, “Їх немає”, “Без Еспанії”; 

роман “Три блондинки і смерть”, “6Х0” 
• Ульяненко О. “Сталінка”, “Око” 
• Федорак Н. “Крапки”, “Брудершафт із собою” 
• Цибулько В. “Піраміда”, “Ангели і тексти” 
• Ципердюк І. “Переселення квітня” 
• Чекмишев О. “На порозі хрещатого неба” 
• Шевчук Вал. “Три листки за вікном”, “Птахи з невидимого 

острова”, “Записки з мертвого дому” 


