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Від укладачів

У бібліографічній серії “Культура краю в особах” підготов-
лено покажчик “Дмитро Кешеля” до 70-річчя сучасного пись-
менника, публіциста, теле- та радіожурналіста, драматурга та 
кіносценариста із Закарпаття.

Дмитро Михайлович Кешеля найперше відомий як автор 
книг та збірок оповідань, повістей і романів. Серед них “Дерево 
зеленого дощу” (1978), “Колиска сонця” (1982), “А земля таки 
крутиться” (1985), “Пора грибної печалі” (1988), “Державна 
копоня, або Листи до пана Презідента” (1993), “Госундрагоші” 
(1994), “Жіванський світ” (1997), “Збийвіч, або ж кіна не буде” 
(1999), “Чим би не бавились пани, лем би не було війни!..” 
(2003), “…І в Смерті були твої очі” (2004), “Осінь Великих 
Небес, або Прирічанські характери” (2005), “Видіння зрячої 
води, або ж Дурний Іван стріляє, а Богонько кулі направляє” 
(2007), “Пацаловська республіка” (2011), “Запишіть у свідки 
мої сльози” (2006), “Політ співочого каміння: трилогія з народ-
ного життя” (2012), “Молитва за втраченими світами: трилогія 
з народного життя” (2015), “Родаки” (2016), “Дай сили запла-
кати” (2017), “Помилуй і прости” (2017), “Терен зацвів” (2018), 
“Птахи кольорових снів” (2020) та ін. Також автор пише книги 
для дітей. Художні твори письменника чисельно друкувались 
у періодичних виданнях (“Молодь Закарпаття”, “Закарпатська 
правда”, “Молодь України, “Дзвін”, “Дукля”, “Літературна 
Україна”, “Наш рідний край”, “Кур’єр Кривбасу” та ін.), збір-
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никах та антологіях. Покажчик також висвітлює публіцистичні 
набутки Дмитра Кешелі – передмови, літературознавчі статті 
та публікації в періодичних виданнях.

У 2007 році за збірку “... І в Смерті були твої очі” Дмитро 
Кешеля був номінантом Національної премії імені Т. Г. Шев-
ченка. Чотири його твори у 1995, 2003, 2007 і 2010 роках були 
удостоєні Закарпатської обласної літературної премії ім. Федо-
ра Потушняка. У 2010 році за публікацію роману “Запишіть у 
свідки мої сльози” він став першим лауреатом всеукраїнської 
літературної премії імені Романа Федоріва. 

Твори Дмитра Кешелі перекладені на білоруську, литов-
ську, російську, румунську, словацьку, угорську та інші мови.

Окрім літературної та публіцистичної творчості Дмитро 
Кешеля успішно реалізовувався як теле- та радіожурналіст у 
Закарпатській обласній телерадіокомпанії на різних посадах. 
З 1976 року він є членом Спілки журналістів України, а у 2004 
році отримав звання заслуженого журналіста України. 

Дмитро Кешеля знаний і як сценарист та режисер докумен-
тальних кінофільмів, які розповідають про культуру, традиції 
та історичних особистостей Закарпаття. Відомими стали його 
фільми “Терпкі черешневі сльози”, “Симфонія Закарпаття”, 
“Це ми, твої діти, Господи”, “Осіння Голгофа єпископа Ром-
жі”. А фільм “Гіркота солодкої землі” про Карпатську Україну 
визнаний кращою публіцистичною роботою в галузі журналіс-
тики 2009 року і відзначений премією імені В’ячеслава Чорно-
вола.

В українських та зарубіжних театрах успішно поставлені 
драматичні твори Дмитра Кешелі “Голос Великої ріки”, “Де-
рев’яні люди”, “Закарпатське різдво”, “Недотепа із Вертепа”, 
“Дорога до раю” та ін.

Передмовою до бібліографічного покажчика стала стат-
тя “Художній світ Дмитра Кешелі” кандидатки філологічних 
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наук, членкині Національної спілки журналістів України Олек-
сандри Ігнатович. У виданні систематизовано друковані дже-
рела та електронні ресурси.

Покажчик вміщує фотоматеріали з архіву Дмитра Кешелі, 
обкладинки його авторських книг.

Бібліографія покажчика складається з таких розділів:
• Окремі видання
• Художні твори, надруковані в збірниках та періодичних 

виданнях
• Передмови та літературознавчі статті Дмитра Кешелі
• Інтерв’ю з Дмитром Кешелею
• Дмитро Кешеля – драматург, сценарист та режисер
• Матеріали про життя і творчість
У розділах бібліографічні описи подаються у хронологіч-

ному порядку, в межах року – в абетковому.
Бібліографічний опис здійснено за чинними державними 

стандартами.
Добір матеріалів завершено у серпні 2021 року. Зорієнтува-

тись у пошуку допоможе іменний покажчик.
Видання розраховане на широке коло читачів, передусім – 

бібліотечних працівників, журналістів, дослідників та шану-
вальників історії та літератури краю.
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ХУДОЖНІЙ СВІТ ДМИТРА КЕШЕЛІ

Ой, што росте без коріння,
А што сходить без насіння,

А што грає – голос має,
А што плаче – слез немає?

(“Летів голуб понад воду”, народна пісня)

Уже кілька десятиліть поспіль Дмитро Кешеля (1951 р. н.) – 
серед відомих краян, котрі формують осердя мистецького жит-
тя нашого Закарпаття. Він знаний прозаїк, драматург, журна-
ліст, автор низки документально-публіцистичних фільмів, 
незмінний працівник державної обласної телерадіокомпанії 
(пройшов шлях від кореспондента (в різні роки працював ре-
дактором, головним редактором радіо, першим заступником 
генерального директора облдержтелерадіокомпанії) до дирек-
тора телевізійного об’єднання мистецьких, молодіжних, дитя-
чих і спортивних програм); член Національної спілки журна-
лістів (1975), Національної спілки письменників (1978), Асоці-
ації українських письменників та голова її обласної організації 
(1998).

Визнання Дмитра Кешелі як прозаїка відбулося по виході 
першої книги “Дерево зеленого дощу” (1978), що 1981 року 
була перекладена російською (переклад Г. Ашаніної) й удо-
стоєна премії видавництва “Молодая гвардия” як краща книга 
року молодого автора...
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“Так оживають наші юні дні,
немов у храмі проступають фрески

На варваром побіленій стіні”
Дмитро Кремінь

Становлення ж літератора значною мірою відбувалося в 
Ужгороді 70-тих років ХХ століття, коли навчався в універси-
теті. Для мистецького життя краю це літа складні, суперечливі 
й водночас славні: адже напередодні вийшла книга Івана Чен-
дея “Березневий сніг”, новаторська літературна мозаїка Юрія 
Мейгеша “Сьогодні і завжди”, а згодом – поема Петра Скунця 
“Розп’яття”, книга Фелікса Кривіна “Подражание театру” – усе 
це твори, що викликали настороженість радянської цензури, бо 
порушували проблеми, породжені самою системою, які, від-
повідно, мали б бути замовчувані. Кожен із зазначених пись-
менників певною мірою поплатився за вільнодумство, але дух 
нонконформізму вже було “чути скрізь”.

Повноводдя цих років доповнилося й входженням в літера-
туру поетів Василя Вароді, Василя Ігната, Володимира Федини-
шинця – ровесників Петра Скунця-шістдесятника, котрі мовби 
“спізнилися” на десятиліття; а також присутністю у літпроцесі 
метрів, сказати б, батьків-засновників новітньої закарпатської 
літератури, – Олександра Маркуша та Луки Дем’яна.

Піднесення переживали в цеху художників – ще працює 
Йосип Бокшай, підтримує молодь Федір Манайло, з’являють-
ся нові знакові імена – Єлизавета Кремницька, Павло Бедзір, 
Ференц Семан, котрі наче згадали гасло бітників “Не давайте 
себе дисциплінувати” (М. Фуко) і намагалися не підпорядко-
вувати своє життя тоталітарній системі, а творчість єдиному 
методу соціалістичного реалізму.

Ці особистості були не лише одержимі працею, а любили 
і вміли спілкуватися. Тому біля них гуртувалося товариство. І 
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ясно, поблизу була юнь. Серед студентів-філологів окреслила-
ся з часом четвірка приятелів, котрі ввійшли в мистецькі кола. 
Бо ж були ці хлопці помітно талановиті, спраглі знань і твор-
чих виявів. Ріднили їх і спільні витоки – Василь Густі, Дмитро 
Кешеля, Микола Матола, Дмитро Кремінь ще зі шкільної лави 
були членами літстудій в районних центрах, якими опікува-
лася обласна організація Спілки письменників України, мали 
публікації в молодіжних альманахах. А відповідно, ці юні об-
даровання перебували в полі зору старшої генерації – Луки 
Дем’яна, Йосипа Жупана, Михайла Томчанія, Юрія Керекеша, 
Василя Попа, Юрія Мейгеша, які їх підтримували й по можли-
вості спрямовували...

Дмитро Кешеля, скажімо, сходження в літературу розпочав 
школярем, коли в Мукачівській міськрайонній газеті “Прапор 
перемоги” було надруковане його перше оповідання, а далі пу-
блікації в обласних та республіканських періодичних видан-
нях, згодом у збірнику творчості молодих “Перевал” (1973).

Цікаво також, що кожен із зазначених юних літераторів 
мов би представляв днем свого народження певну пору року: 
Микола-Дионізій Матола – зиму; Василь Густі – весну, Дмитро 
Кремінь – літо, Дмитро Кешеля – осінь. І кожен з них прийняв 
свій сезон у долю: Микола Матола надто рано відійшов у кра-
їну снігів; Василь Густі найбуйніше розквітнув навесні твор-
чого шляху; Дмитро Кремінь здобув визнання у літню життєву 
пору, адже став у сорок п’ять лауреатом Національної премії 
ім. Т. Шевченка; і єдиний прозаїк із цього числа – Дмитро Ке-
шеля, а для прозаїків зазвичай цвітіння настає восени.
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Не пишу
Ні вірші, ні пісні, ні повісті –

Я просто на папері залишаю відбитки
Своєї совісті.
Василь Густі

Дух свободи був підхоплений цією молоддю. Зокрема Дми-
тро Кремінь та Микола Матола – обидва студенти філологіч-
ного факультету Ужгородського університету – видали самоту-
жки кілька чисел альманаху “Скриня” [4, 80]. Звісно, зайняття 
самвидавом, як тоді називали виготовлені в домашніх умовах 
й розповсюджені рукописи, вважалося серйозним переступом 
перед системою. Одним із покарань для Дм. Кременя та М. Ма-
толи було відхилення від друкування їхніх перших збірок. Не-
благонадійним для тодішнього режиму виявився і Василь Густі, 
то й його дебютна поетична книжка світ побачила пізніше.

Дмитро Кешеля в ті роки опублікував у студентській ба-
гатотиражці “Радянський студент” цикл філософських поезій 
у прозі “Монологи”. Як згадував колишній керівник універси-
тетської літературної студії ім. Ю. Гойди, а нині світлої пам’яті 
Василь Поп: “З погляду сьогоднішнього дня названі твори мог-
ли хіба що вразити глибиною думки, метафоричністю, сим-
волікою й неординарністю мислення юнака. У кожному творі 
якимось печальним рефреном звучало слово молитви, як сим-
вол духовного начала-начал людини і всього сущого на Землі й 
Всесвіті” [6, 12]. Але молодого автора починають звинувачу-
вати у викривленні радянської дійсності, замаху на святі посту-
лати соціалістичного реалізму, приписувати йому захоплення 
“буржуазними псевдовченнями і поклоніння перед модерним 
мистецтвом імперіалізму”... [6, 13]. На той час – це дуже сер-
йозні закиди, що могли вплинути на подальший творчий шлях 
письменника.
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Відомо, що історія повторюється. У 1986 році по виходу 
книги “А Земля таки крутиться” (і після схвальних відгуків 
на неї) з’явилася на шпальтах газети “Радянська Україна” стат-
тя зі звинуваченнями автора в ідейних та ідеологічних прора-
хунках [8, 395]. Згадуючи минуле, Д. Федака вказує, що Дмитро 
Кешеля “був останнім з українських письменників, над яким 
на такому високому рівні була занесена коса вульгарно-соціо-
логічної критики зразка 30-х років” [8, 395].

Ой там на Тур’ї, бистроплинній Тур’ї,
Там на черешню люди рибу дурять.

Не тільки рибу
І не лем на Тур’ї...

Микола Матола

Певно, це останнє покоління літераторів, становлення ко-
трих припало на радянські часи, що пізнали підневільність 
письменника в радянській країні. А книжки-первістки трьох 
авторів явилися читачеві з передмовами старших колег-земля-
ків, котрі, вийшовши з учорашніх непорозумінь з владою, наче 
б очистилися й могли правильно оцінити книгу молодшого ко-
леги, відповідно поновлюючи його ім’я, вже в списку “надій-
них”. Збірки В. Густі та М. Матоли благословив Петро Скунць 
(провідний поет Закарпаття), Дмитра Кешелі – Іван Чендей 
(провідний прозаїк Закарпаття). А в далекому від Ужгорода 
Миколаєві побачила світ книжка Дмитра Кременя (передмова 
Віталія Коротича).

Пережите ж у сімдесяті роки поклало на віки вічні свою пе-
чать на це покоління письменників, котрі хотіли певним чином 
повернути повітря свободи шістдесятих років, та здійснювали 
це без трибунного слова й пафосу, а розвитком однієї з тен-
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денцій шістдесятництва – показом життя “маленької людини”, 
але через занурення у її внутрішній світ і розкриття буденних 
проблем притишеною, глибинно-філософською мовою.

Не повернути тих літ, не змінити ходу подій. Здавалося б, 
немає сенсу згадувати минуле, адже нині з тих студентів-літ-
студійців постало четверо відомих і вагомих письменників 
України. А ті мотиви, що зародилися в їх творчості насампо-
чатку шляху, лунають дотепер. Лише зникла надто рано ряс-
на юнача безпосередність сприйняття світу, помножена на не-
страх і відчуття свободи.

І цього вже не повернути. Як і років.

“…Коли небо ломиться від затяжних дощів, кожного дня
шукаю сонце і молю його зігріти, обласкати гору…, трьох

братів-горіхів і передати щирі вітання… усім прирічанцям,
а також їх сусідам… Хай живуть у любові і злагоді, мирно

трудяться на своїх полях, у щасті ростять дітей, 
доки світить сонце, доки цвіте і родить Земля, 

доля якої на людській совісті…”
Дмитро Кешеля. “Прирічанські характери”

...Дмитро Кешеля за понад три десятиліття творчого шля-
ху виявив себе майстром різних жанрів: мала проза, повісті, 
романи, драматичні твори, сценарії для кінофільмів, що за-
свідчують його збірки та книги: “Деревo зеленого дощу” 
(1978), “Колиска Сонця” (1982), “А Земля таки крутиться” 
(1985), “Пора грибної печалі” (1988), “Державна копоня…” 
(1993), “Госундрагоші…” (1994), “Жіванський світ” (1997), 
“Збийвіч, або ж Кіна не буде” (1999), “Чим би не бавилися 
пани, лем би не було війни!” (2003), “І в Смерті були твої 
очі” (2004), “Осінь Великих Небес, або Прирічанські ха-
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рактери” (2005), “Видіння зрячої води, або ж Дурний Іван 
стріляє, а Богонько кулі направляє” (2007), “Мармалада” 
(2008), “Моє сяйвооке звірятко” (2010)... П’єси “Голос Ве-
ликої ріки”, “Дерев’яні люди”, “Закарпатський вертеп”, 
“Недотепа із Вертепа”, “Дорога до раю”, інсценізовані укра-
їнськими та зарубіжними театрами.

Що й казати, набуток чималий. Його у сучасності письмен-
ник поділяє на певні етапи: “спочатку – це період раннього 
романтизму та ліризму, що відображено у книжках “Дерево 
зеленого дощу” та “Колиска Сонця”. Потім відбулася певна 
зміна у світогляді, що засвідчують видання “А Земля таки 
крутиться” і “Пора грибної печалі”. Третій період почина-
ється десь із 90-х років минулого століття – це зовсім інший 
стиль, зовсім інший напрямок, що породжує книги “Держав-
на копоня”, “Госундрагоші”, “Жіванський світ”, які викли-
кали велику дискусію в колах критиків та літературознавців. 
Четвертий етап – представляє збірка новел, яка стоїть осіб-
но – “І в Смерті були твої очі”. Останній – виявляється ро-
манами “Чим би не бавилися пани, лем би не було війни!”, 
“Видіння зрячої води...”, “Політ співочого каміння, або Не 
говори “гоп”, поки не проскочиш Чоп” – це трагікомічні речі. 
І важко сказати – чого там більше – сміху чи трагедії. Мені 
здається, що порівну” [1].

Останні романи Дмитра Кешелі “Запишіть у свідки мої 
сльози…” та “Політ співочого каміння...”, що формують 
його нову книгу, дають право стверджувати – від ранніх тво-
рів письменника аж до сущих наскрізним є мотив молитви, 
який поєднує увесь набуток митця. У цьому сенсі книжка 
“І в Смерті були твої очі” не стоїть осібно у доробку митця 
і не становить винятку – це зібрання новел різних років напи-
сання про одне – феномен духовності у буденному світі, який 
проявляється для горянина через християнську віру. Щодо сти-
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льової манери – то цементуючою силою усієї творчості митця 
постає магічний реалізм, який оприявлюється в письменника 
саме в контексті проникнення у біблійну сферу, зокрема через 
осмислення її важливої складової – чуда. Вагомим чинником 
у творчості Дм. Кешелі виступає символ, що теж в’яжеться зі 
світом Святого письма та міфологією.

Можемо припустити, що акцент на духовності в усьому 
доробку письменника зумовлений вихованням у традиціях 
патріархальної закарпатської родини, світогляд якої, за слова-
ми Ф. Потушняка, “зумів поєднати нові зі старими, релігійні 
з містичними та аскетичними елементами... Дійсне релігійне 
почуття – повага і любов, “упованіє” до вищого грає у нашого 
народу велику роль” [7, 86]. Потрібно вказати, що через церкву 
закарпатець пізнав себе “як народ, а не плем’я, порозумів свою 
культурну відмежованість від інших народів-сусідів. Супроти 
інших народів поставив себе у своїх очах не нижчим, а рівним, 
поціновуючи своє народне “я” [7, 82].

Мабуть, зазначені світоглядні чинники спричинили також 
до того, що з молодих років письменнику стала близькою ла-
тиноамериканська література в особах Г. Г. Маркеса, Х. Л. Бор-
хеса, А. Карпентьєра, В. М. Льоси – представників магічного 
реалізму, котрі, “використовуючи міфологічні сюжети й обра-
зи, прагнули відтворити в умовах наступу імперіалізму неза-
лежну національну ідентичність” [3, 371].

Справді, прагнення зберегти ідентичність, окреслення 
життєустрою і світоглядних джерел краянина в умовах ХХ 
століття стали своєрідним лейтмотивом творчості Дм. Кешелі. 
З часом вияскравлюється й головний герой творів прозаїка – 
хлопець-підліток, котрий відкриває для себе світ, спостерігає 
за вчинками дорослих, стає учасником різнозначущих для жит-
тя громади подій. Місцем його буття виступає не так сільська 
хата, як природа краю, що переростає у світоландшафт (про-
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стір, що має вплив на всю територію Землі), відповідно наби-
раючи сакральних рис [2]. І перший крок, який здійснив герой 
Дмитра Кешелі – це освоєння оточуючого середовища, того 
світоландшафту, що його межі окреслюються горою, деревом, 
Великою рікою, Небесами і Сонцем, тобто тими символами, 
що ведуть людство протягом тисячоліть по життю. З цього 
моменту творчості Дмитра Кешелі (книги “Колиска Сонця”, 
“А Земля таки крутиться”, “Пора грибної печалі”), – наша 
карпатська земля, люди, котрі обробляють її, Небеса, що як в 
старозавітні часи безпосередньо спілкуються з ними, і Сонце, 
що своїм Божественним оком прозирає на цей світ, становлять 
єдність. І хай собі горяни злослів’ять і грішать (людина часто 
слабка), але вони свято прив’язані до своєї скиби, до віри й 
різного штибу забобон, та в цьому їхня сила, магія, здатність 
“напряму” говорити з Небесами. Пригадуються спостережен-
ня Івана Ольбрахта зі знаменитого роману “Микола Шугай, 
розбійник” щодо нашого краю: “Бо в тій країні лісів... й досі 
трапляються речі, з яких наївно насміхаємося лише тому, що 
їх у нас уже протягом століть немає... Тут ще живе бог. В 
душній тиші пралісу живе ще стародавній бог землі...” [5, 
3-4]. Не дивно, що люди звертаються до Бога як до батька у 
старозавітній манері – із проханнями чи скаргами, а часто з 
поганською прямотою. Як ті ж старозавітні герої, персонажі 
Кешелевих творів копають криниці, бачать сни і намагаються 
зранку відгадати їх, часто у комічному плані пророкуючи події, 
які б мали трапитися. І так само, як у ветхому світі, Бог прино-
сить у ці родини багато дітей.

Природне середовище, родинне оточення, вікове прагнен-
ня пізнати правду ведуть героя Дмитра Кешелі в наступних ро-
манах до осмислення концепту “пізнай самого себе”. У наших 
традиціях це античне гасло швидше засвоїлося в контексті фі-
лософії Г. Сковороди, коли осягнення своїх “вершин і низин” 
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відбувається через занурення у себе, у свій внутрішній світ, 
тобто як онтологічний процес. Отже, до цього акту потрібно 
дорости, дотягнутися душею, аби мати сили визнати власні 
фобії, прагнення, незадоволені амбіції. “У кожній дорослій 
людині повинна жити дитина,” – розмірковує Дмитро Кеше-
ля. І його герой-хлопчик, “який може асоціюватися зі мною, 
а може й ні” (коментує письменник) [1], допомагає дорослому 
оповідачеві віднайти себе, що означає відкинути образи на світ, 
знайти причини незадоволеності і зуміти пробачити собі само-
му, а відтак й іншим. У романах “Чим би не бавилися пани, 
лем би не було війни!”, “Видіння зрячої води...”, “Осінь Ве-
ликих Небес...” cаме відбувається процес очищення.

Коли розсуваються межі “правди про себе”, то завжди хо-
четься здобути чи проникнути до великої істини або збагнути 
велику мету, заради якої нуртуємо на Землі. Тож герой Кеше-
левих творів приходить до освоєння Всесвіту. І той світ, який 
маркував для себе в ранній творчості, виявляється ключем (за 
своїм буттєвим статусом) до осягнення Великої мети, коли до-
бро перемагає зло. Із таких роздумів постає книга “І в Смерті 
були твої очі” (2004), в основі якої лежать есхатологічні мо-
тиви.

Дмитро Кешеля малює вічну спільноту закарпатців, яка, 
живучи на горі (священне місце), намагається різними спосо-
бами тримати рівновагу у світі, щоб врятувати себе й інших. 
Суттєвим у творах є сповідування героями християнських ідей, 
що притаманні закарпатцям, як відзначав Ф. Потушняк, саме в 
магічному значенні – “більше дасиш, більше отримаєш” [7, 
86]. Тому значна кількість персонажів намагається віддавати і 
жертвувати.

У творах письменника розпізнаємо мотив молитви, зокре-
ма у звертаннях-описах до краю, до матері, до материнської 
мови, та спостерігаємо зв’язки із Біблією чи апокрифічною лі-
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тературою. Персонажі-характерники мають містичну здатність 
рятувати сусідів, друзів, ба навіть ворогів від смерті. Просте-
жується ідея відповідальності кожної душі за іншу, в якому б 
зі світів вони не перебували, і допомога одне одному в кри-
зових ситуаціях. Певно, ця думка була завжди актуальною, бо 
її джерела, скажімо, відстежуємо і в давньовідомому “Ходінні 
Богородиці по муках”. Та й в усних переказах про відмолення 
на Землі грішників із того світу.

Властиві Дм. Кешелі розмірковування щодо природи грі-
ха. За всяким переступом, простежуємо в набутку письменни-
ка, гряде жорстоке покарання. Але поки на високій горі чисті 
помислами люди відмолюють себе і світ, до того часу Земля 
помилувана. Вабить автора постать Івана Богослова, котрому 
присвячує рядки у романі “Видіння зрячої води...”, та й у дея-
ких оповіданнях присутній флер цього апостола. Біблійне тло 
щоразу дужчає у прозі Дм. Кешелі. Що тут скажеш, адже він 
народжений у горах, де плекаються виноград, вівці та лілії – 
все священні богообрані складові.

Слід зауважити, Дмитро Кешеля наділений добрим почут-
тям гумору. Тому бурлеск – неодмінний атрибут його творів. 
Жарт штрихом був присутній і в ранній прозі, а згодом, у 90- ті, 
набрав обертів (що позначилося на книгах “Госундрагоші”, 
“Державна копоня”, “Жіванський світ”) і повнокровно 
влився у наступні романи. Таким чином, з’явилася нова риса у 
доробку прозаїка – двоплощинність тексту – коли в одній пер-
сонажі представлені мовби героями інтермедії, де чільне міс-
це в діалогах відводиться Бабі й Діду (до речі, письменник з 
однаковою майстерністю створює гумор словесний, ситуатив-
ний та в моделюванні характерів провідних персонажів); а в 
іншій – патетична піднесеність, коли йдеться про неперебутні 
цінності для людини. Ця зміна регістрів у творі – від низького, 
часом вульгарного, до величного допомагає зрозуміти необхід-
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ність дотримання морально-етичних правил в нашому житті, 
хай наскільки умовними вони комусь здавалися б. До слова – 
такий “дуалізм” присутній і в самих назвах творів, коли части-
на заголовку поетична, а частина – фіглярська.

“…і хай ваша любов вічно гріє те каміння, біля якого
йтимуть дороги вашого кохання…

І най під вашими вікнами завжди-завжди
і цілий рік співають красні ружі!”

Дмитро Кешеля. “Коли заговорить каміння”

Колись Федір Потушняк зауважував, що “наш чоловік з 
часом [з віком – О. І.] приходить до свого очищення, у ньо-
му проявляється жива віра, устремління до невідомого, вищої 
правди, відради і т. д.” [7, 86]. Це стосується Дмитра Кешелі 
й розуміння ним чесності в мистецтві. З цим відчуттям, певно, 
пов’язане повернення письменника до творів раніше написа-
них, редагування їх з позицій сучасної можливості висловити-
ся. Те, про що колись говорив натяком, тепер може вималюва-
ти повнометражно. Так постав роман “Запишіть у свідки мої 
сльози...”, як своєрідна редакція повісті-балади “Коли загово-
рить каміння”. Наче продовження давнього – новий твір про-
заїка “Політ співочого каміння, або Не говори “гоп”, поки 
не проскочиш Чоп”. Два тексти об’єднано в книзі “Запишіть 
у свідки мої сльози”, що нею наш автор прийшов до свого 
60-ліття.

Отож яким має настати час, аби каміння заспівало? Певно, 
апокаліптичним. Коли не можеш розмежувати правду і крив-
ду, коли відчуваєшся беззахисним, коли подих смерті, що його 
сприймав як святковий приліт Святої шіфи, аби людина пішла 
на спочинок, наразі перетворюється на жахіття, а життя – на 
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суцільний страх (це аж ніяк не той трепет перед Божою дес-
ницею). Багато хто зі старших людей приходом антихриста 
сприймав встановлення радянської влади у краї й готувався 
до “кінця світу”. Тож час, про який йдеться у новому романі 
Дмитра Кешелі, – 1956 рік і вплив на життя закарпатців по-
дій, пов’язаних з Угорською революцією. Час, який вкотре дав 
збагнути, що насправді державні кордони – явище умовне: їх 
можна переносити чи ліквідовувати, чи знову поновлювати з 
прагнень сильнішого.

“...у глибині Небесного ока з’явилась невимовна печаль, а 
далі на цілий східний небокрай спливла червона сльоза... І в цю 
ж мить у Долині Святого Івана почувся тихий спів... Спершу 
він був схожий на далекий плач заблукалого в осінніх лісах віт-
ру. Далі ніби затужила скрипка, в її голос вплелась могутня ме-
лодія церковного органу... несміливо, немов цвіркуни, озвалися 
цимбали... До них долучилися сопілки... впевнено залунали дзво-
ни... І вже за якусь мить, пронизуючи всьому живому кістки, 
по всій Дунайській рівнині звучала, схожа на сяйво космічного 
безмежжя, пісня...

Це у Долині Святого Івана починало свій політ співоче ка-
міння...”

(Дмитро Кешеля. “Політ співочого каміння...”)

Роман Дм. Кешелі вирізняється від попередніх творів цьо-
го ж жанру багатоплановістю. Насамперед це часові “напли-
ви” – давноминулий час, коли в Дунайській рівнині оселив-
ся святий Іван; кількащаблевий минулий, коли повертаємося 
пам’яттю літ на двадцять вглиб століття, від описуваних подій; 
і власне, сама оповідь теж уже історія, адже йдеться про 1956 
рік; теперішній – час, з якого автор-оповідач веде мову, знаючи 
наразі все про своїх героїв: і як жили, і як склалися їхні долі че-
рез роки. Щодо місцевості, то вона обмежується селом, горою 
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та містом, де відбуваються події. Усі перипетії – Небесні, істо-
ричні, сімейні, особисті проходять через землю, де на височи-
ні купкою складене співоче каміння, що становить axis mundi. 
Можемо простежити смисловий зв’язок із бетелійськими ка-
менями, які мають здатність пророкувати, а також перебувають 
на місцевості, де зустрічаються Небо із Землею [9, 32].

Тож не дивно, що тут спокутує вину князь Драгобрат, ко-
трий через бажання побачити коханку втратив військо, і тепер 
кожного загиблого воїна повинен відмолити. Тут же проявило-
ся і буйство ХХ століття, що змінило п’ять влад і суттєво впли-
нуло на життєуклад закарпатців. На цій землі князь проходить 
перетворення у святого Івана, котрий, як знак божественного 
прощення, набуває здатність ходити по водах. Тут відбувають-
ся зустрічі людей, і складаються їх долі так трагічно, як у шек-
спірівських героїв. І з цієї точки землі святий Іван по драбині, 
зчиненій літаючими пташками, піднімається на Небо...

Художнє зіставлення суєтних буднів мешканців землі і мо-
литовної відстороненості святого Івана добре відтіняє оту, часто 
абсурдність, жорстокість світу, яку доводиться пізнавати персо-
нажам твору, і вони стають учасниками тієї марноти, незважаю-
чи на знамення і перестороги. І немає тут нічого дивного, ще від 
“Слова о полку Ігоревім…” люди нехтували попередженнями. 
Сказано ж в “Еклезіасті”: “Що було, воно й буде, і що робилося, 
буде робитись воно, – і немає нічого нового під сонцем!”

Цю біблійну мудрість, думається, вже збагнуло старше 
покоління, представлене в романі бабою Фіскарошкою, дідом 
Соломоном, учителем Іштваном Фийсою, бо пережили вій-
ни, особисті трагедії, втрати. А їхнім дітям лише доведеться 
спізнати науку життя, головними в якій виявляться три скла-
дові: взаємозв’язок доль людей часто навіть не знайомих між 
собою, відповідальність за скоєні вчинки та сила кохання, яка 
помагає вистояти в найскладніші моменти життя. Можна заки-
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нути авторові подекуди зайве моралізаторство. Але згадаймо 
слушне спостереження Ф. Потушняка: “Література закарпа-
тця … переслідує завсігди моральну філософічну ціль” [7, 85].

…Не відаючи один про одного, стояли по різні боки ба-
рикад під час Угорської революції Петро – син Фіскарошки і 
Соломона та Владьо – син вчителя Фийси. Перший з приму-
су держави, другий – через переконання. Участь у тих подіях 
вплинула на світосприймання обох – Петро не міг роками поз-
бутися згадки про загиблих угорських дітей, у Владя – подаль-
ша доля склалася цілком трагічно.

…Тисячу літ просив прощення за свій переступ князь Дра-
гобрат. Тричі за ним, уже святим Іваном, прибували ангели 
переказати, що Всевишній відпустив йому. Але він й надалі 
проводив час у молитвах в Долині, спокутуючи свій гріх, допо-
магаючи таким служінням землякам. Можливо, він прийняв на 
себе тягар відмолення кожного воїна, вільного чи невільного, 
усіх часів: і Петра, і Владя, й усіх, чиє життя було страчене 
чи пущене під укіс у військових сутичках. Через образ святого 
проступає прагнення героїв та автора до “вищої правди, відра-
ди”, яку подасть небесна сила, бо на землі її годі сподіватися.

Так відлунює давня традиція у сприйнятті світу як місця 
побутування несправедливості, гріха, того, що тримає у руках 
диявол-світодержець. Під його впливом, що наразі взяв по-
добу нової влади, перебувають діти Фіскарошки й Соломона. 
Мішко, Маргарита та Петро не миряться між собою, не в силі 
залагодити особисте життя, прагнуть щось виклянчити у бать-
ків для себе, дехто примудряється й украсти. Моральна дегра-
дація, що поширилася у краї з приходом радянської влади, ви-
явилася насамперед у порушенні споконвічних заповідей: “не 
кради”, “шануй вітця твого і матір твою…”, “не свідчи ложно 
на ближнього твого” тощо, й передусім торкнулася молоді, яка 
стала першим заручником нової системи і вимушено сприйня-
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ла її дволикість – коли одне пропагується, та інше – чинить-
ся в дійсності; а також зрозуміла відстороненість режиму від 
людини праці, коли труд, зокрема селянина, був обезціненим 
до краю (часто це й спричиняло злодійства). Розмова дітей по 
арешті матері відбувається така:

“ – А што, мамка в тюрмі. І хто знає, скілько їй там воші 
годувати. А гроші діло рідкоє, – мовили мої нянько.

– Я про те самоє, Мішку, хотіла якраз і казати, – неви-
мовно зраділа тітка. – Гроші хоть і не киснуть, зате дуже 
слизькі. Я пропоную мамчину долю поділити...

...Коротше, ті тридцять рублів, які баба Фіскарошка пла-
нувала собі … і дідові…, були вмить розділені між трьома лю-
бими дітьми. І всі враз зробилися такими піднесено радісними, 
що складалося враження: нянько, вуйко і тітка навіть щасли-
ві, що мамку посадили...

– А я й кажу: най собі мамка щасливо сидять, а ми їх гро-
шам не дамо задурно пропасти, – підтвердила сказане вище 
тітка Маргарита.”

Ці персонажі примушують задуматися читача про майбут-
нє, яке чекатиме на край з такими мешканцями. Сцена ж роз-
мови дітей баби й діда нагадує епізод зі “Жменяків” М. Том-
чанія, коли відразу по смерті Івана нащадки виносять одне з 
поперед іншого майно з батьківського обійстя, бо кожен у тих 
речах бачить свій безоплатний труд на землі, а також не спо-
дівається на справедливий поділ батьківщини. Кешелеві герої 
теж, за відсутності сильнішого в родині намагаються розхапа-
ти батьківське майно. Та водночас вони постають інфантиль-
ними чи байдужими, коли мова заходить про справедливість 
чи відстоювання своїх інтересів перед владою – дається взнаки 
й генетична спадковість.

Мозаїчна будова роману, переплетіння часо-просторових 
площин надають твору певної кінематографічності. Й текст 
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набирає стрункості, коли після усіх сюжетних перипетій на пер-
ший план виходить центральний герой романів “Чим би не ба-
вилися пани,..”, “Видіння Зрячої води…”, “Запишіть у свід-
ки мої сльози…” – підліток Митро. Його не хвилюють суспіль-
но-політичні проблеми, хоч спостерігає їх з цікавістю. Головне, 
чим хлопець живе тоді, як усі лише й говорять про революцію в 
Угорщині (або мовчать про неї), – перше кохання до одноклас-
ниці Мані, те почуття, що розбудило в його душі “сяйвооке зві-
рятко” і дало можливість інакше глянути на життя, а водночас 
побачити з гори Ловачки продовження світу білого, коли перед 
очима вперше розпростерлося місто Мукачево із гарним годин-
ником на міській ратуші та з голосним поїздом, які й постали 
символами нового відліку часу й нових акцій для героя.

…Закоханість Митра збігається із відходом на небо свя-
того Івана, котрий виявився далеким родичем хлопцю. Не ві-
даємо достеменно істинної місії князя Драгобрата, але, якщо 
повірити у принцип всепричетності, проповідуваний автором, 
то, можливо, перше почуття Митра було фінальним штрихом в 
остаточному звільненні святого, і той нарешті зміг пройти по 
водах ріки Кривуліни на очах громади, а відтак попрощатися із 
земляками, аби рушити в інші світи. Бо любов – всепрощаюча 
і всезнаюча. Тепер Митру доведеться пізнати її, а може й ту 
єдину дівчину, котра на вічні питання відповість:

Камінь росте без коріння,
Сонце сходить без насіння,
Скрипка грає – голос має,
Серце плаче – слез немає.

…Наші предки вважали, що каміння має душу (Ф. Потуш-
няк). Тож поки світить сонце, грає скрипка і серце плаче, до 
того часу ростиме й камінь, ховаючи у собі тисячолітню таїну. 
А в чому полягає вона? Мабуть, у тому, що сенсу буття шукати 
марно. Потрібно жити – і в цьому мудрість світу і його таїна.
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“I мені ця осінь… говорить про плин життя, про пору
цвітіння і згасання, про те, що все рано чи пізно

вертається до витоків своїх – тільки ми
уже ніколи не повертаємося у часі…”

Дмитро Кешеля. “Чим би не бавилися пани,..”

Дмитро Кешеля новою книгою “Запишіть у свідки мої 
сльози… ” як завжди представив читачеві життя свого “солод-
кого народу” (як звертався колись до громади Августин Воло-
шин), поєднавши в оповіді елементи гротеску, гіперболізм, лі-
ризм, філософічність, – те, що, власне, формує стиль письмен-
ника, який лауреат Національної премії ім. Т. Шевченка Петро 
Скунць назвав колись “грою на грані”.

Закоханість у рідні обрії (Дм. Федака) і безперечний талант 
дають змогу Дмитру Кешелі плідної творчої діяльності. Тож лі-
тературний та журналістський доробки митця відзначені Всеу-
країнською премією ім. В’ячеслава Чорновола (отримана за ху-
дожньо-документальний відеофільм “Гіркота солодкої землі” 
(2009) та орденами “За заслуги ІІІ ступеня” (2009), Української 
православної церкви преп. Іллі Муромця І ступеня (2009), 
Української православної церкви Почаївської ікони Пресвя-
тої Богородиці (2010); Всеукраїнською літературною премі-
єю ім. Р. Федоріва за роман “Запишіть у свідки мої сльози…” 
(2010); нагороджений письменник відзнакою Закарпатської об-
ласної ради “За розвиток регіону” (2008), кількаразовий лауре-
ат крайової літературної премії ім. Ф. Потушняка, заслужений 
журналіст України (2004). Нині Дмитро Кешеля також член 
редколегії літературно-мистецького та громадсько-політично-
го часопису Національної спілки письменників “Дзвін”.

Художній світ Дмитра Кешелі – в полі зору літературоз-
навців та критиків: М. Жулинського, Ю. Тамаша, Б. Буряка, 
Г. Штоня, Р. Кудлика, Дм. Федаки та інших. Першим кроком 
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у системному осмисленні набутку письменника стало моно-
графічне дослідження “Реальний та віртуальний світ Дмитра 
Кешелі” Василя Попа (2006). У 2007 році доробок нашого про-
заїка був представлений на здобуття високої Шеченківської на-
городи, тож його творчість посідає вагоме місце в контексті су-
часного літературного процесу України, що репрезентований 
іменами М. Каменюка, Дм. Кременя, В. Медведя, В. Положія, 
В. Шкляра...

...Нині Дмитро Михайлович долає нові пороги. Минули 
роки у безперервному навчанні, творчості, праці, сімейних 
клопотах, вихованні доньки й сина, і, споконвічному для за-
карпатця, возділуванні своєї земельної ниви. Минули роки під 
знаком святої любові до рідного краю, материнської мови і того 
молитовного наспіву, що пам’ятав з колиски. Минули роки, а з 
ними той світ, що формував митця і пропонував випробування. 
Залишаються – терпіння, досвід і радість в очікуванні Осені 
Великих Небес, що подарує своїй дитині надію та новий вро-
жай винограду.

І нехай свідком цьому буде співоче каміння.
Та “не кажи “гоп”, поки не проскочиш Чоп”!
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дей. – Ужгород : Карпати, 1978. – 96 с. : портр. 
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1978. – 11 квіт. ; Вароді, В. Сонячний сніп // Молодь України. – 1978. – 
29 квіт. ; Вароді, В. Благодатної і щасливої! : поет про першу зб. проза-
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зно // Ленін. правда. – 1978. – 25 квіт. ; Гудзоватий, І. Випробування 
дорогою // Нове життя. – 1978. – 22 квіт. ; Данканич, В. Утвердження 
таланту // Закарпат. правда. – 1982. – 13 трав. ; Костак, В. З живого 
джерела // Прапор комунізму. – 1979. – 27 січ. ; Петровцій, І. Перше 
дерево // Друг читача. – 1978. – 3 серп. ; Поп, В. Джерела гарячої зем-
лі // Закарпат. правда. – 1978. – 6 серп. ; Русин, А., Мошкола, І. Дощі 
віщують урожай // Світло жовтня. – 1978. – 20 лип. ; Тетеря, В. “…З 
живого джерела” // Вогні комунізму. – 1978. – 23 квіт. ; Туряниця, В. 
Видано у Москві // Вогні комунізму. – 1982. – 14 берез.

1981
2. Зеленый дождь : рассказы и повесть в новеллах / 

Д. М. Кешеля ; авт. вступ. ст. И. М. Чендей ; пер. с укр. Г. Аша-
ниной ; ред. В. Кравченко ; худож. оформ. Ю. Боярский. – М. : 
Молодая гвардия, 1981. – 175 с. – Текст рос. мовою.

Рец.: Густі, В. Люди, дерева, птахи // Закарпат. правда. – 1981. – 27 груд. ; 
Туряниця, В. Коли зацвітає терен // Друг читача. – 1982. – 15 лип.

1982
3. Колиска сонця : оповідання, повість / Д. М. Кешеля ; ред. 

Т. В. Лісун ; худож. Манзюк. – Ужгород : Карпати, 1982. – 128 с. 
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Рец.: Бахно, В. Виростаючи з колиски // Літ. Україна. – 1983. – 20 
жовт. ; Данканич, В. Утвердження таланту // Закарпат. правда. – 
1982. – 13 трав. ; Кисельов, С. Земні дороги героїв // Літ. Україна. – 
1982. – 15 квіт. ; Нитка, В. Дорога, освітлена сонцем // Молодь Закар-
паття. – 1982. – 28 груд.

1985
4. А земля таки крутиться : повість, оповідання / Д. М. Ке-

шеля ; ред. О. П. Логвиненко ; худож. В. К. Іванов. – Ужгород : 
Карпати, 1985. – 270 с. : іл.

Рец.: Герасимчук, Д. Право сповідувати добро // Жовтень. – 1985. – 
№ 10. – С. 122-124. ; Жулинський, М. Із кореня однієї Землі // Літ. 
Україна. – 1986. – 9 січ. ; Закарпат. правда. – 1986. – 26 січ. ; Лісун, Т. 
Совісність перед життям // Рад. Україна. – 1986. – 14 трав. ; Сенько, І. 
І засміятися, і задуматися // Карпат. край. – 2002. – № 1-4. – С. 122-
123. ; Скунць, П. Чому гора стоїть, а земля крутиться: зустріч із новою 
книжкою // Київ. – 1986. – № 5. – С. 132-135.

1988
5. Пора грибної печалі : повісті, оповідання / Д. М. Кеше-

ля ; худож.-іл. В. К. Іванов ; ред. О. П. Логвиненко. – Ужгород : 
Карпати, 1988. – 294 с. : іл.

Рец.: Горват, В. Пошуки мистецького самовираження // Молодь Закар-
паття. – 1989. – 9 груд. ; Поп, В. Світ його героїв: роздуми над новою 
збіркою // Закарпат. правда. – 1989. – 20 січ.

1989
6. Пора грибной печали : повести и рассказы / Д. М. Кеше-

ля ; пер. с укр. : Г. Ашаниной, А. Руденко-Десняк ; послесловие 
М. Жулинского ; ред. Г. Дмитриева ; худож. О. Потапов. – М. : 
Молодая гвардия, 1989. – 224 с. – Текст рос. мовою.

1993
7. Державна копоня, або Листи до пана Презідента / 

Д. М. Кешеля ; худож. П. Петкі ; ред. В. В. Кухта. – Ужгород : 
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“Поличка “Карпат. краю”, 1993. – 63 с. : іл. – (Поличка “Кар-
патського краю”, № 4-5).

Рец.: Меньор, Є. Сміхом і любов’ю // Новини Закарпаття. – 1993. – 6 
листоп. ; Хланта, І. У кого болить державна копоня? // Вісник Хуст-
щини. – 1994. – 3 серп. ; Ющенко, О. Про державну копоню // Карпат. 
Україна. – 1993. – 9 груд.

1994
8. Госундрагоші : (всякоє-шіліякоє) / Д. М. Кешеля ; худож. 

П. Петкі ; ред. В. В. Кухта. – Ужгород : Поличка “Карпат. краю”, 
1994. – 138 с. – (Поличка “Карпатського краю”, № 16-17).

Рец.: Басараб, В. Від головки капусти до “глави держави” // Новини 
Закарпаття. – 1994. – 10 груд. ; “Державна копоня” Дмитра Кешелі // 
Закарпат. правда. – 1994. – 18 жовт.

1997
9. Жіванський світ : роман із народного життя у трьох се-

ріях / Д. М. Кешеля ; ред. В. В. Кухта ; худож. П. Петкі. – Ужго-
род : Поличка “Карпат. краю”, 1997. – 188 с. : іл. – (Поличка 
“Карпатського краю”, № 7 (50)).

1999
10. Збийвіч, або ж кіна не буде : [повість] / Д. М. Кеше-

ля ; ред. В. В. Кухта ; худож. М. І. Пуглик-Белень. – Ужгород : 
Поличка “Карпатського краю”, 1999. – 40 с. : іл. – (“Поличка 
“Карпатського краю”, № 17(117)).

Рец.: Густі, В. Вічність // Слово. – 2000. – 22 квіт. – С. 13. ; Густі, В. 
Нова трагікомічна повість Дмитра Кешелі // Старий Замок. – 2000. – 
25 трав. – С. 12. ; Сенько, І. Збийвіч, або ж Кіна не буде // Погляд. – 
2000. – 10 трав. – С. 6. ; Скунць, П. Збийвіч, або ж кіна не буде // Кар-
пат. Україна. – 2003. – 11 жовт. – С. 13. ; Хланта, І. І для прийдешніх 
читачів // Соціал-демакрат. – 2000. – 18 берез. – С. 15.
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2003
11. Чим би не бавилися пани, лем би не було війни!.. : 

трагікомічний роман із народного життя / Д. М. Кешеля ; ред. 
М. І. Дочинець ; худож. оформ. Я. Дуленко. – Мукачево : Кар-
пат. вежа, 2003. – 180 с. : іл.

Рец.: Боржава, О. На небесі під Ловачкою // Європа-центр. – 2003. – 
29 листоп. – С. 6. ; Галь, Н. Чилядь, паленка, а також совєцька власть: 
події ХХ ст. очима Д. Кешелі // Ужгород. – 2003. – 26 лип. – С. 12. ; Зу-
бач, В. Країна Мальфія: особливості нашого життя в люстрі “буферно-
го” роману Дмитра Кешелі // Старий замок. – 2013. – 28 серп. – С. 13. ; 
Трагікомічний роман із народного життя // Фест. – 2003. – 11-17 груд. – 
С. 14. ; Чутка, Є. Смачна книжка про Митька-Збийвоча // Закарпат. 
правда. – 2003. – 24-30 лип. – С. 13.

2004
12. ...І в Смерті були твої очі : осінні сповіді / Д. М. Ке-

шеля ; передм. О. Ігнатович ; ред. Є. О. Дунайська ; худож. 
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М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – 
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138. ; Кур’єр Кривбасу. – 2007. – № 216-217 (листоп.-груд.). – С. 387-
389. ; Русин, М. Не просто нова, але й етапна // Новини Закарпаття. – 
2004. – 4 верес. – С. 16. ; Федака, С. І у вічності були очі любові // 
Ужгород. – 2004. – 31 лип. – С. 12.

2005
13. Осінь Великих Небес, або Прирічанські характери : 

трагікомічні романи / Д. М. Кешеля ; худож. оформл. Я. Дулен-
ко ; портр. роботи П. Бедзіра ; післяслово : Д. М. Федаки, 
О. С. Ігнатович ; ред. Б. Кушнір. – Ужгород : Карпати, 2005. – 
408 с. : портр., іл.
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2006
14. Запишіть у свідки мої сльози : романи з народного 

життя / Д. М. Кешеля ; іл. К. Корокнай. – Ужгород : Карпати, 
2006. – 400 с.

Рец.: Андрусяк, Іван. “Народний постмодернізм” Дмитра Кешелі 
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зва з екрана.

15. Осінь Великих Небес, або Прирічанські характе-
ри : романи з народного життя / Д. М. Кешеля ; післяслово 
Д. М. Федаки ; худож. оформл. Я. Дуленко ; ред. Б. Кушнір. – 
Ужгород : Карпати, 2006. – 400 с. : портр., іл.

16. Осінь Великих Небес, або Прирічанські характери 
[Електронний ресурс] : романи з народного життя / Д. М. Ке-
шеля ; КулЛіб – електронна бібліотека ; післяслово Д. М. Фе-
даки ; худож. оформл. Я. Дуленко. – Ужгород : Карпати, 2006. – 
400 с. : іл. – Режим доступу : https://bit.ly/3d5CE9z. – Назва з 
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17. Видіння Зрячої Води, або ж Дурний Іван стріляє, 

а Богонько кулі направляє : роман з народного життя / 
Д. М. Кешеля ; худож. оформл. Я. Дуленко ; ред. Б. Кушнір. – 
Ужгород : Карпати, 2007. – 184 с. : іл.

Рец.: Ряшко, Михайло. Магія зрячого слова // Вісті Ужгородщини. – 
2008. – 19 січ. – С. 3-4.

2008
18. Мармалада : повість / Д. М. Кешеля ; худож. К. Маль-

ко ; ред. О. Козоріз. – Ужгород : Мист. Лінія, 2008. – 32 с. : 
кольор. іл.

Рец.: Ковальчук, Марина. Дитячий детектив Дмитра Кешелі // Ужго-
род. – 2008. – 6 груд. – С. 12. ; Федака, Сергій. Митрик // Неділя. – 
2008. – 20-26 груд.
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2010
19. Сяйвооке звірятко : [повість] / Д. М. Кешеля ; худож. 

О. Гаркуша ; ред. Л. Мельник. – Ужгород : Вид-во Олександри 
Гаркуші, 2010. – 48 с. : кольор. іл.

2011
20. Запишіть у свідки мої сльози : романи із народного 

життя / Д. М. Кешеля ; передм. О. С. Ігнатович ; худож.-іл. К. Ко-
рокнай ; ред. Т. Лазоренко. – Ужгород : Патент, 2011. – 320 с. : іл.

21. Пацаловська республіка, авадь Гойте, люди, кониць 
світа! : роман из народного жытя 1990-х годів / Д. М. Кешеля ; 
ред., передм., післямова В. І. Падяка ; упоряд. М. В. Падяк ; 
іл. Я. Дуленка. – Ужгород : Выдавательство В. Падяка, 2011. – 
256 с. : іл. – Текст русин. мовою.

2012
22. Політ співочого каміння : трилогія з народного жит-

тя / Д. М. Кешеля ; вступ. ст. В. П. Густі ; худож. Я. Дуленко ; 
ред. Б. Кушнір. – Ужгород : Карпати, 2012. – 496 с. : портр. – 
(Бібліотечка газети “Старий Замок “Паланок”).

Рец.: Шип, Ю. У найчитабельнішого закарпатського прозаїка // Осві-
та. – 2012. – № 39/40 (12-19 верес). – С. 15.

2015
23. Молитва за втраченими світами : трилогія з народно-

го життя / Д. М. Кешеля ; вступ. ст. М. Нейметі ; ред. Б. Куш-
нір ; худож. оформ. В. Кузьми. – Ужгород : Карпати, 2015. – 
568 с. : кольор. іл., портр.

2016
24. Родаки : роман-колаж із стихій життя / Д. М. Кешеля ; 

ред. Г. Т. Сенькович. – К. : Академія, 2016. – 384 с. – (Ім’я).
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2017
25. Дай сили заплакати : роман-видіння / Д. М. Кешеля ; 

ред. Г. Т. Сенькович. – К. : Академія, 2017. – 128 с. – (Ім’я).
26. Дідові криниці : оповідання для серед. і ст. шк. віку / 

Д. М. Кешеля ; ред. Б. Кушнір. – Ужгород : Карпати, 2017. – 
104  с.

27. Помилуй і прости : роман-покаяння / Д. М. Кешеля ; 
ред. Г. Т. Сенькович. – К. : Академія, 2017. – 160 с. – (Ім’я).

28. Родаки : роман-колаж : із стихій життя / Д. М. Кешеля ; 
ред. Г. Т. Сенькович. – К. : Академія, 2017. – 384 с. – (Ім’я). 

29. “Родаки”. Читає Дмитро Кешеля [Електронний ре-
сурс] : [автор озвучує свій твір у проєкті Українського радіо 
“Авторські читання”] / Д. М. Кешеля. – Режим доступу : https://
bit.ly/36V9FkH. – Назва з екрана.

2018
30. Терен зацвів : оповідання, повість / Д. М. Кешеля ; ред. 

Г. Т. Сенькович. – К. : Академія, 2018. – 160 с. – (Ім`я).

2019
31. Весільна феєрія : повість для дітей серед. та ст. шк. 

віку / Д. М. Кешеля ; худож. О. Гаркуша. – Ужгород : Вид-во 
Олександри Гаркуші, 2019. – 52 с. : кольор. іл.

32. Помилуй і прости : роман-покаяння / Д.  М. Кешеля. – 
К. : АТ “ДАК “Укрвидавполiграфiя”, 2019. – 160 с.

33. Родаки : роман-колаж : із стихій життя / Д. М. Кешеля ; ред. 
Г. Т. Сенькович. – 2-ге вид. – К. : Академія, 2019. – 383 с. – (Ім’я).

2020
34. Птахи кольорових снів : [роман-притча] / Д. М. Кеше-

ля ; худож. О. Гаркуша ; ред. Л. Мельник. – Ужгород : Вид-во 
Олександри Гаркуші, 2020. – 108 c. : іл.
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34а. Дерево безсмертя : повість / Д. М. Кешеля. – К. : Ака-
демія, 2020. – 128 с. – (Ім’я).

Художні твори, надруковані в збірниках та 
періодичних виданнях

1966
35. Тополя : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Прапор перемо-

ги. – 1966. – 10 груд. – С. 4.

1967
36. Зоряний дід ; Кам’яна кохана : [мініатюри] / Д. М. 

Кешеля // Молодь Закарпаття. – 1967. – 4 жовт. – С. 3.

1969
37. Дідові маки : [новела] / Д. М. Кешеля // Молодь Закар-

паття. – 1969. – 25 лип. – С. 3.

1970
38. Долина білих лелек : [новела] / Д. М. Кешеля // Мо-

лодь Закарпаття. – 1970. – 16 жовт. – С. 3.
39. Так червено цвіла дорога : [новела] / Д. М. Кешеля // 

Закарпат. правда. – 1970. – 2 листоп. – С. 4.

1971
40. Дорога додому : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Молодь 

Закарпаття. – 1971. – 19 черв. – С. 3.

1972
41. Дикий голуб ; Батько : [новела, етюд] / Д. М. Кешеля // 

Молодь Закарпаття. – 1972. – 8 квіт. – С. 3.
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42. Листи : [вірш] / Д. М. Кешеля // Молодь Закарпаття. – 
1972. – 14 листоп. – С. 3.

43. На мокре літо : новела / Д. М. Кешеля // Молодь Закар-
паття. – 1972. – 6 січ. – С. 3.

44. Такий прекрасний світ : [новела] / Д. М. Кешеля // 
Вогні комунізму. – 1972. – 15 жовт. – С. 4.

1973
45. Долина квітучого сонця : [новела] / Д. М. Кешеля // 

Закарпат. правда. – 1973. – 25 берез. – С. 4.
46. Долина квітучого сонця ; Дикий голуб ; Сніжана : 

[ліричні мініатюри, оповідання ; в т. ч. коротка біогр. довідка 
про автора] / Д. М. Кешеля // Перевал : творчість молодих / 
ред.-упоряд. О. М. Коробко ; худ. М. І. Митрик ; худ. ред. 
М. С. Макаренко. – Ужгород : Карпати, 1973. – С. 74-76.

47. Потяг прибуває щоранку : [новела] / Д. М. Кешеля // 
Молодь Закарпаття. – 1973. – 15 листоп. – С. 3.

48. Сніжана : [новела] / Д. М. Кешеля // Рад. студент. – 
1973. – 15 груд. – С. 4.

1977
49. Доки сонця світ… : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Мо-

лодь Закарпаття. – 1977. – 1 листоп. – С. 3.
50. Світлий сад і хатина на узгірку : [новела] / Д. М. Ке-

шеля // Закарпат. правда. – 1977. – 20 листоп. – С. 4.
51. Цвіт дикої черешні : [новела] / Д. М. Кешеля // Молодь 

України. – 1977. – 11 груд. – С. 3.

1978
52. Каштани світять весною : [оповідання] / Д. М. Кеше-

ля // Закарпат. правда. – 1978. – 9 лип. – С. 4.
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1979
53. Чорне і біле : [новела] / Д. М. Кешеля // Молодь Закар-

паття. – 1979. – 13 січ. – С. 3.
54. Як сон дитини, тиха днина : [новела] / Д. М. Кешеля // 

Закарпат. правда. – 1979. – 4 лют. – С. 4.

1980
55. І настав мир : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Дніпро. – 

1980. – № 7. – С. 68-72.
56. Пам’ять : [новела] / Д. М. Кешеля // Закарпат. правда. – 

1980. – 16 берез. – С. 4.
57. Ти вже вибач, серце : [оповідання] / Д. М. Кешеля // 

Молодь Закарпаття. – 1980. – 11 жовт. – С. 4.

1981
58. Батько : [етюд] / Д. М. Кешеля // Закарпат. правда. – 

1981. – 5 лип. – С. 4.
59. Забіліли сніги : [новела] / Д. М. Кешеля // Закарпат. 

правда. – 1981. – 29 листоп. – С. 4.
60. Так біло цвіте терен : [новела] / Д. М. Кешеля // Закар-

пат. правда. – 1981. – 26 квіт. – С. 4.

1982
61. Дедовы родники : [оповідання] / Д. М. Кешеля ; пер. с 

укр. Г. Ашаниной // Проза молодых : антология / сост. А. Гре-
мицкая ; худож. М. Н. Лисогорский ; ред. И. Юшкова. – М. : 
Известия, 1982. – С. 220-226. – (Библиотека “Дружбы наро-
дов”). – Текст рос. мовою.

62. Притча про внутрішній голос / Д. М. Кешеля // Літ. 
Україна. – 1982. – 11 лют.

63. Цвет дикой черешни : [новелла] / Д. М. Кешеля // 
Сельская жизнь. – 1982. – 16 мая. – Текст рос. мовою.



37

1983
64. Верховинець : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Людина і 

світ. – 1983. – № 4. – С. 32-38.
65. Дві краплини смутку : [оповідання] / Д. М. Кешеля // 

Закарпат. правда. – 1983. – 17 квіт. – С. 3. ; Україна. – 1983. – 
№ 50. – С. 14-15.

66. З усміхнених гір : [проза] / Д. М. Кешеля // І хліб, і піс-
ня : нариси. – Ужгород : Карпати, 1983. – С. 139-150.

67. По трьох тижнях од війни : [оповідання] / Д. М. Кеше-
ля // Дукля. – 1983. – № 5. – С. 20-24.

68. Таки крутиться : [новела] / Д. М. Кешеля // Закарпат. 
правда. – 1983. – 25 верес. – С. 4.

1984 
69. Дерево зеленого дощу ; Батько ; Тиха днина : [опо-

відання] / Д. М. Кешеля // День тихий : сборник. – Вильнюс, 
1984. – С. 162-175. – Текст лит. мовою.

70. З щедрого серця – велика любов : [нарис] / Д. М. Ке-
шеля // Закарпат. правда. – 1984. – 29 груд. – С. 4.

71. Когда заговорят камни : повесть-баллада / Д. М. Ке-
шеля ; пер. с укр. А. Руденко // Дружба народов. – 1984. – № 8. – 
С. 6-42. – Текст рос. мовою.

Рец.: Бобинець, С. Сувора поезія життя // Закарпат. правда. – 1985. – 4 
січ.

72. Осінь з очима селянки : [новела] / Д. М. Кешеля // За-
карпат. правда. – 1984. – 9 верес.

73. Хай береже тебе любов моя : [новела] / Д. М. Кешеля // 
Дніпро. – 1984. – № 12. – 66-72.

74. Szerelmem vigyázzon rád : [elbeszélés] / D. Keselja // 
Kárpáti Igaz Szó. – 1984. – jan. 7. – O. 3, 4. – Текст угор. мовою.

75. Két csepp bánat : [elbeszélés] / D. Keselja ; ford. B. Béres // 
Kárpáti Igaz Szó. – 1984. – jún. 2. – O. 3, 4. – Текст угор. мовою.
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1985
76. Гафіїни троянди : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Літ. 

Україна. – 1985. – 25 квіт.
77. Дедовы родники : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Всем, 

что имею, обязан… : повести, рассказы. – М. : Молодая гвар-
дия, 1985. – С. 123-129. – Текст рос. мовою.

78. Коли цвітуть дерева : [нарис] / Д. М. Кешеля // Земля з 
іменем : нариси. – Ужгород : Карпати, 1985. – С. 257-265.

79. Пусть бережет тебя моя любовь : [оповідання] / 
Д. М. Кешеля ; пер. с укр. В. Яговдик // Маладосць [Минск]. – 
1985. – № 12. – С. 25-33. – Текст бел. мовою.

80. Світло осінніх гір : [оповідання] / Д. М. Кешеля // 
Дукля. – 1985. – № 5. – С. 41-45.

81. Deň tichy ako detský sen ; Počuješ – tpnku to boli : 
[оповідання] / D. Kešela // Slnko nad Karpatmi : antológia krátkej 
prόzy zakarpatských autorov / zostavili : V. P. Hysti, V. S. Pop. – 
Košice : Východoslovenské vydavatel´stvo ; Ужгород : Карпати, 
1985. – S. 267-283. – Текст словац. мовою.

1986
82. Над полониною : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Украї-

на. – 1986. – № 13. – С. 16-18.

1987
83. Осінній етюд ; Не простить моє серце : [оповідання] / 

Д. М. Кешеля // Закарпат. правда. – 1987. – 4 жовт. – С. 4.

1988
84. Мертвий сон на світанку : уривок з повісті “Коли за-

говорить каміння” / Д. М. Кешеля // Закарпат. правда. – 1988. – 
16 серп. – С. 4.
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85. Пора грибної печалі : [оповідання] / Д. М. Кешеля // 
Дзвони далекої Галактики : науково-фантаст. оповідання / упо-
ряд. Ю. Г. Пригорницький ; худож. В. М. Сюрха. – К. : Веселка, 
1988. – С. 124-142. – (Пригоди. Фантастика).

1989
86. Експеримент на виживання : з циклу “Ужгородські 

бувальщини і небилиці” / Д. М. Кешеля // Закарпат. правда. – 
1989. – 10 груд. – С. 4.

87. Сучасна казка : з циклу “Ужгородські бувальщини і 
небилиці” : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Вогні комунізму. – 
1989. – 28 жовт. ; Закарпат. правда. – 1989. – 26 листоп. – C. 4.

1991
88. Késői szerelem : [elbeszélés] / D. Keselja // Kárpátaljai 

Ifjúság. – 1991. – okt. 26. – O. 6. ; nov. 2. – O. 8, 9 : ill. – Текст 
угор. мовою.

1994
89. Квітучий хрест над хатою : [новела] / Д. М. Кешеля // 

Зелені Карпати. – 1994. – № 1-2. – С. 100-101 : портр.

1996
90. Голубі трави на Святій ріці : [оповідання] / Д. М. Ке-

шеля // Дзвін. – 1996. – № 10-12. – С. 46-51.

1997
91. …І плакав одинокий Ангел ; Квітучий хрест над ха-

тою : [оповідання, новела] / Д. М. Кешеля // Дзвін. – 1997. – 
№  2. – С. 39-43.

92. És sírt a magányos Angyal : [elbeszélés] / D. Keselja // Kár-
páti Igaz Szó. – 1997. – ápr. 10. – O. 10 : fotó. – Текст угор. мовою.



40

1998
93. Каштани світять весною : [оповідання] / Д. М. Ке-

шеля // Наш рідний край. – 1998. – № 4. Грудень. Річник І 
(XVIII). – С. 9-11 : фот.

2001 
94. Збийвіч, або ж Кіна не буде ; …І в смерті були твої 

очі! : повісті / Д. М. Кешеля // Дзвін. – 2001. – № 7. – С. 46-65.
95. Чому ріки безсмертні? ; Дерево зеленого дощу ; Дідо-

ві джерела : [проза] / Д. М. Кешеля // Зелені Карпати. – 2001. – 
№ 1-2. – С. 100-102.

96. És mégis mozog a Föld! : [elbeszélés] / D. Keselja ; ford. 
B. Béres // Kárpáti Igaz Szó. – 2001. – okt. 27. – O. 14 : fotó. – 
Текст угор. мовою.

2002
97. Мицько й Солов’їха ; Чуєш – терну боляче : [опові-

дання] / Д. М. Кешеля // Закарпатське оповідання ХХ століття : 
антологія / упоряд., передм., підгот. текстів, прим. та словник 
П. Ходанича ; редкол. : І. М. Різак, В. П. Густі, Д. М. Кешеля 
[та ін.]. – Ужгород : Вид-во “Закарпаття”, 2002. – С. 315-332. – 
(Серія антологій Красне письменство Закарпаття).

98. Прирічанські характери або життєпис аборигенів 
безсмертного села : [повість] / Д. М. Кешеля // Дзвін. – 2002. – 
№ 10. – С. 19-96.

2003
99. Велика осінь : [новела] / Д. М. Кешеля // Світогляд. – 

2003. – 29 листоп. – С. 17.
100. Дідові джерела : оповідання / Д. М. Кешеля // Жупа-

нин, Степан. Верховиночка : літ. рідного краю. Кн. 2 : навч. по-
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сіб. для учнів 7-9 кл. загальноосвіт. шк., 3-5 кл. гімназій, ліцеїв 
і колегіумів Закарпаття. – К. : Рута, 2003. – С. 8-11.

101. Потяг прибуває щоранку : [новела] / Д. М. Кешеля // 
Світогляд. – 2003. – 13 верес. – С. 12.

102. Чим би не бавились пани : [уривок із повісті] / 
Д. М. Кешеля // Закарпат. правда. – 2003. – 4-10 груд. – С. 13.

103. “Чим би не бавились пани, лем би не було війни...” : 
[повість] / Д. М. Кешеля // Дзвін. – 2003. – № 7. – С. 21-62.

2004
104. Великий день : [новела] / Д. М. Кешеля // Світогляд. – 

2004. – 10 квіт. – С. 14.
105. Збийвіч, або ж кіна не буде ; Дорога додому ; На 

мокре літо : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Закарпатська літе-
ратура для дітей ХХ століття : антологія / упоряд., передм. та 
підгот. текстів Г. Малик ; худож. оформ., післямова О. Долгош ; 
гол. ред. Г. М. Курій. – Ужгород : Вид-во “Закарпаття”, 2004. – 
С. 489-527. – (Серія Красне письменство Закарпаття).

106. Криниця по імені Марія : [новела] / Д. М. Кешеля // 
Світогляд. – 2004. –12 черв. – С. 14.

107. Око Ангела, або ж Засуджені до життя : [повість] / 
Д. М. Кешеля // Дзвін. – 2004. – № 5-6. – С. 25-50.

2005
108. Заблукалий у снах печальний поїзд ; Корабель пра-

ведних душ : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Дзвін. – 2005. – 
№ 10. – С. 77-87.

2006
109. І в смерті були твої очі ; Не покидай мене... не поки-

дай... : [проза] / Д. М. Кешеля // Дукля. – 2006. – № 4. – С. 14-
23.
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2007
110. Видіння зрячої води, або ж дурний Іван стріляє, а 

Богонько кулі направляє : [проза] / Д. М. Кешеля // // Дзвін. – 
2007. – № 1. – С. 28-60 ; № 2. – С. 53-78.

111. І в смерті були твої очі ; Свята ріка ; Заблукалий у 
снах печальний поїзд : [оповідання] // Новочасна література : 
тексти. – 2007. – № 3. – С. 144-211.

2008
112. Дереву сняться білі лебеді ; Нерозквітле кохання ; І 

плакав одинокий ангел ; Заблукалий у снах печальний по-
їзд : [оповідання] / Д. М. Кешеля // Кур’єр Кривбасу. – 2008. – 
№ 228-229 (листоп.-груд.). – С. 62-92.

2010
113. Запишіть у свідки мої сльози... : роман з народного 

життя / Д. М. Кешеля // Дзвін. – 2010. – № 5-6. – С. 29-78. 
114. Між Карпатами і Татрами. Цикл “Постаті” : Про-

за Дмитра Кешелі у словацькому перекладі Валерії Юрич-
кової. – Вип. 14 / Д. М. Кешеля ; пер словац. В. Юричкової ; 
упоряд. Т. Ліхтей. – Ужгород : Ліра, 2010. – 112 с. : фот. – Текст 
укр., словац. мовами.

2011
115. Політ співочого каміння, або не кажи “гоп!”, доки 

не проскочиш Чоп! : [проза] / Д. М. Кешеля // Дзвін. – 2011. – 
№ 4. – С. 29-88 : фот.

2015
116. Притчі з долини снів : [роман-феєрія] / Д. М. Кеше-

ля // Дзвін. – 2015. – № 6. – С. 11-52.
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2016
117. Метелик любові : народне кіно : [повість] / Д. М. Ке-

шеля // Дзвін. – 2016. – № 2. – С. 18-44.
118. Низьке небо : [проза] / Д. М. Кешеля // Ця шокуюча 

Східна Європа : антол. укр. оповідання ХХІ ст. (2000-2015) / 
упоряд., авт. передм. В. Г. Даниленко. – К. : Фенікс, 2016. – 
С. 103-114.

2017
119. Дванадцять місяців-гуцулів : різдвяна феєрія за на-

родними мотивами / Д. М. Кешеля // Дзвін. – 2017. – № 12. – 
С. 17-27 : фот.

120. Корабель праведних душ : [проза] / Д. М. Кешеля // 
Сім крутих перевалів : літ. альм. Закарпаття / редкол. В. П. Гу-
сті [та ін.]. – К. : Знання, 2017. – С. 84-91.

2018
121. Весільна феєрія : повість / Д. М. Кешеля // Дзвін. – 

2018. – № 5. – С. 14-33 : фот.
122. Соломонове вино і біблейська риба... : [оповідан-

ня] / Д. М. Кешеля // Літературне Закарпаття – 2017. – Ужго-
род : TIMPANI, 2018. – С. 107-118.

123. Усі пори року [Електронний ресурс] : [проза] / 
Д. М. Кешеля // Веселка. – 2018/2019. – № 3. – С. 10. – Режим 
доступу : https://bit.ly/2QtQUzO. – Назва з екрана.

2019
124. ...І день прожити : повість із циклу “Родаки” / 

Д. М. Кешеля // Дзвін. – 2019. – № 6. – С. 71-108.
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Передмови та літературознавчі статті 
Дмитра Кешелі

1980
125. Світлі, незабутні : [про закарпат. письменника 

М. І. Томчанія] / Д. М. Кешеля // Закарпат. правда. – 1980. – 28 
груд. – С. 4.

1982
126. Кривін, Фелікс. Людина у вік машин – чи маши-

на у вік людини? : [бесіда / вів Д. Кешеля] / Ф. Кривін // Літ. 
Україна. – 1982. – 8 квіт.

1988
127. Дурунда Андрій : [про творчість письменника] / 

Д. М. Кешеля // Витоки : творчість молодих / ред.-упоряд. 
В. П. Густі. – Ужгород : Карпати, 1988. – С. 44.

1989
128. Мы сеяли, потому и выжили… : [слово от автора] / 

Д. М. Кешеля ; пер. Г. Ашаниной // Кешеля, Д. М. Пора гриб-
ной печали : повести и рассказы / Д. М. Кешеля ; пер. с укр. : 
Г. Ашаниной, А. Руденко-Десняк ; послесловие М. Жулинско-
го ; ред. Г. Дмитриева ; худож. О. Потапов. – М. : Молодая гвар-
дия, 1989. – С. 3-4. – Текст рос. мовою.

1994
129. I Син Божий заплакав би : [про репресованого Павла 

Кампова, закарпат. громад. діяча] / Д. М. Кешеля // Закарпат. 
правда. – 1994. – 15 берез. – С. 2 : фот.
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130. Найвище мірило : [рец. на кн. казок В. Шкірі “25 ка-
зочок для маленьких діточок”] / Д. М. Кешеля // Новини Закар-
паття. – 1994. – 1 жовт.

131. Найвище мірило достоїнства : [вступ. ст.] / Д. М. Ке-
шеля // Шкіря, В. 25 казочок для маленьких діточок : казки / 
В. Шкіря. – Ужгород : Тов-во книголюбів України Закарпат. 
обл. орг., 1994. – С. 3-4.

1996
132. І Син Божий заплакав би : [про репресованого Павла Кам-

пова, закарпат. громад. діяча] / Д. М. Кешеля // Крізь пекло ГУЛАГів : 
документи, спогади, нариси / упоряд. : О. Д. Довганич, Ю. С. Чорі. – 
Ужгород : Поличка “Карпатського краю”, 1996. – С. 117-120.

1997
133. В його очах літали ангели : [про посла Сойму Кар-

пат. України Ю. Станинця] / Д. М. Кешеля // Новини Закарпат-
тя. – 1997. – 18 січ. – С. 6.

134. Політайте у снах з ангелами... : [вступ. ст.] / Д. М. Ке-
шеля // Дарунки груші : укр. нар. казки : для мол. і серед. шк. 
віку / Закарпат. культурол. т-во “Бойківщина” ; запис текстів та 
упоряд. І. В. Хланти. – Ужгород : Патент, 1997. – С. 3-4.

1999
135. Блажен той, хто світло бачить в кінці… лабирин-

ту : [розповідь про директора Бобовищанського агроторгового 
підприємства В. В. Кузьму] / Д. М. Кешеля // Новини Закарпат-
тя. – 1999. – 14 січ. – С. 5 : портр.

2000
136. В пошуках загубленого раю : останні зустрічі з Іва-

ном Миколайчуком : [спогади письменника] / Д. М. Кешеля // 
Кіно-Театр. – 2000. – № 3. – С. 2-7 : фот.
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2004
137. Кремінь, Дмитро. “Життя поета – на трагічних 

зламах” : Шевченків. лауреат про своє кохання, перші вірші та 
першу науку : [розмова / вів Д. Кешеля] / Д. Кремінь // Старий 
замок. – 2004. – 10-16 черв. – С. 1, 12.

   
2006

138. У житті і на картині : [про письменника І. Чендея] / 
Д. М. Кешеля // Карпатський світ. – 2006. – № 1. – С. 197-201.

139. Юрій Станинець : [коротка біогр. письменника] / 
Д. М. Кешеля // Письменники Срібної Землі : до 60-річчя За-
карпатської організації Національної спілки письменників 
України / упоряд., передм. П. М. Ходанича. – Ужгород : Ужго-
род міська друкарня, 2006. – С. 220-225.

2007
140. Спроба осмислення сучасного Закарпаття: її зро-

бив талановитий прозаїк з Ужгорода Василь Зубач : [відгук 
про повість “Вечори біля високої полонини на селах, маленько 
нижчих за тоту полонину”] / Д. М. Кешеля // Едельвейс Закар-
паття. – 2007. – 6 груд. – C. 3.

2008
141. Молитва за минуле, сучасне і прийдешнє : [про 

письменника В. Габорця та його поетич. зб. “Молитва душі”] / 
Д. М. Кешеля // Габорець, В. Молитва душі : поезії / В. Габо-
рець. – Ужгород : Ліра, 2008. – С. 5-7.

2009
142. У його очах літали ангели. Будівничі Карпатської 

України : [про посла Сойму Карпат. України Ю. Станинця] / 
Д. М. Кешеля // Фест. – 2009. – 12-18 лют. – С. 13.
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2010
143. Із високого повеління : [про поетесу О. Тимофієву] / 

Д. М. Кешеля // Трибуна. – 2010. – 14 серп. – С. 12.

2011
144. Від рідної землі не відриватися : [про славну родину 

Сятинь з Синевира] / Д. М. Кешеля // Дурунда, А. І. Дерево на 
вітрах / А. І. Дурунда, – Ужгород : Ґражда, 2011. – С. 681.

145. ... Із душею дитини й очима мудреця : [до 70-річчя 
від дня народж. І. Хланти] / Д. М. Кешеля // Трибуна. – 2011. – 
30 квіт. – С. 4.

2012
146. Любов і гнів чуйної душі та вразливого серця : у са-

тирич. кн. Ю. Шипа є над чим посміятися і серйозно замисли-
тися : [відгук про нову кн. авт. “Байкостріл”] / Д. М. Кешеля // 
РІО. – 2012. – 29 верес. – С. 19.

2014
147. Він мудрості навчався від дерев... : [про кер. ДП 

“Ужгородський лісгосп” І. Костіва з нагоди його 60-річчя] / 
Д. М. Кешеля // Новини Закарпаття. – 2014. – 12 лип. – С. 18.

2015
148. Василь Вовчок, закарпатський письменник, дра-

матург, прозаїк [Електронний ресурс] : [розповідь про талано-
виту особистість; в т. ч. спогадами про письменника ділиться 
Д. Кешеля]. – Режим доступу : https://bit.ly/3x8MHBv. – Назва 
з екрана.

149. Мова любові : [вступ. ст.] / Д. М. Кешеля // Драгун, Юлія. 
Мереживо чудесних мрій : оповідання про серйозні і кумедні, по-
вчальні і веселі пригоди дітей, звірят, рибок, пташечок, квіток і 
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дерев / Ю. Драгун. – Ужгород : Карпати, 2015. – 136 с. : портр., 
кольор. іл. ; Те саме // Літ. Україна. – 2016. – 8 груд. – С. 14.

2017
150. У житті і на картині : [спогади про письменника 

І. Чендея] / Д. М. Кешеля // Іван Чендей у колі сучасників : зб. 
спогадів, ст., есе, худож. творів. бібліогр. джерел / Упр. культу-
ри Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка 
ім. Ф. Потушняка. – Ужгород : ТОВ “PIK-У”, 2017. – С. 168-
174. ; Те саме // Іван Чендей у колі сучасників : зб. спогадів, 
ст., есе, худож. творів, бібліогр. джерел / БО “Міжнар. благод. 
фонд ім. І. Чендея”. – Вид. 2-ге, допов. – Ужгород : РІК-У, 
2020. – C. 234-240.

2019
151. Абетка доброти, Або книга мрій : [нова кн. Ю. Дра-

гун “Як гарно мати друзів”] / Д. М. Кешеля // Новини Закарпат-
тя. – 2019. – 6 квіт. – С. 16.

Інтерв’ю з Дмитром Кешелею

1985
152. Інтерв’ю з Дмитром Кешелею // Молодь Закарпат-

тя. – 1985. – 21 листоп.

1995
153. “Найбільше щастя – радість спілкування” : [роз-

мова з письменником] / Д. М. Кешеля // Новини Закарпаття. – 
1995. – 11 листоп.
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1996
154. “Тату, за таке писання наша вчителька поставила 

б тобі двійку” : так оцінив творчість Д. Кешелі його син-пер-
шокласник : [розмова з письменником / вів В. Комарницький] / 
Д. М. Кешеля // Срібна Земля-фест. – 1996. – 28 листоп.-4 груд. – 
С. 15. ; Те саме // Чим серце наповнене, те говорять уста : 25 
інтерв’ю з відомими людьми краю / ред.-упоряд. В. Ящищак. – 
Ужгород : Карпати, 1997. – С. 96-101 : портр.

1999
155. Я – Кешеля, із своїм власним художнім світом! : 

[розмова / вів І. Хланта] / Д. М. Кешеля // Соціал-демократ. – 
1999. – 29 трав. – С. 12 : портр.

2001
156. “Якщо зраджую своїм моральним принципам, то 

удача залишає мене” : [інтерв’ю / вела Т. Лешко] / Д. М. Ке-
шеля // Погляд. – 2001. – 30 жовт. – С. 7.

2002
157. Багатий не той, хто багато має [Електронний ре-

сурс] : [інтерв’ю / вів І. Гудзоватий] / Д. М. Кешеля // Голос 
України. – 2002. – 28 груд. – С. 14. – Режим доступу : https://bit.
ly/3vJqQQX. – Назва з екрана.

2003
158. Анархіст закарпатської прози : [розмова з письмен-

ником / вела І. Гармасій] / Д. М. Кешеля // Світогляд. – 2003. – 
25 жовт. – С. 13.

2004
159. “Моя рожева мрія – платити великі податки” : [ін-
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терв’ю / вів В. Ґаджега] / Д. М. Кешеля // Відкритий діалог. – 
2004. – 28 лют. – С. 1, 7.

160. “Сподіваюся, що Богонько колись прочитає хоч 
одну з моїх книжок і простить мені дещицю гріхів” : [ін-
терв’ю / вела Т. Грицищук] / Д. М. Кешеля // Ужгород. – 2004. – 
18 груд. – С. 13.

2005
161. “Талант – то кара Божа” : [інтерв’ю / розмовляла 

А. Хаятова] / Д. М. Кешеля // Закарпат. правда. – 2005. – 15-21 
січ. – С. 13.

2007
162. “Багато чоловіків не проходять через випробуван-

ня жінкою” : [розмова про кн. “Видіння зрячої води, або ж 
Дурний Іван стріляє, а Богонько кулі направляє” / вела М. Не-
йметі] / Д. М. Кешеля // Новини Закарпаття. – 2007. – 26 трав. – 
С. 20.

163. “Мій шлях у літературі – це шлях самотнього во-
їна…”. Письменник Дмитро Кешеля – серед фіналістів на 
здобуття Шевченківської премії у галузі літератури : [ін-
терв’ю / вів В. Кузан] / Д. М. Кешеля // Старий Замок. Пала-
нок. – 2007. – 25-31 січ. – С. 16-17 : фот.

2008
164. Кешеля, Д. Троє в човні. Хто і в якому напрямку 

“гребе” в сьогоднішній закарпатській літературі : [розмова 
із закарпат. письменниками, в т. ч. з Д. Кешелею / вела Л. Олій-
ник] / Д. Кешеля, А. Любка, М. Рошко // Новини Закарпаття. – 
2008. – 23 серп. – С. 20.
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2009
165. У пошуках миттєвостей істини, або Три худож-

ньо-документальні крапки від Дмитра Кешелі [Електро-
нний ресурс] : [розмова із авт. сценарію фільму до 70-річчя 
Карпат. України “Гіркота солодкої землі” / вів М. Фединиши-
нець] / Д. М. Кешеля // Старий Замок. Паланок. – 2009. – 12-18 
берез. – С. 6, 7 : фот. – Режим доступу : https://bit.ly/2KaVhMQ. – 
Назва з екрана.

2010
166. Дмитро Кешеля про українське кіно і Закарпаття 

в ньому [Електронний ресурс] : [розмова про стрічку “Гіркота 
солодкої землі”, сценарій якої написав Д. Кешеля, і яка визна-
на кращою публіцист. роботою в галузі журналістики 2009 р. 
та відзначена Премією ім. В. Чорновола / вела Л. Романюк] / 
Д. М. Кешеля. – Режим доступу : https://bit.ly/3qJ6mW9. – Наз-
ва з екрана.

2011
167. Дмитро Кешеля: “Коли погрішу – від мене надов-

го відвертається Слово” : [розмова з письменником / вела 
О. Беца] / Д. М. Кешеля // Закарпат. правда. – 2011. – 9-15 
квіт. – С. 12.

168. Дмитро Кешеля: “Талант, це особливий стан душі, 
коли несподівано тобі відкриваються Небеса” [Електронний 
ресурс] : [розмова з письменником / вела О. Беца] / Д. М. Кеше-
ля. – Режим доступу : https://bit.ly/37R7MVR. – Назва з екрана.

169. Дмитро Кешеля: У людини, яка знає про свою не-
досконалість, великі перспективи [Електронний ресурс] : 
[розмова Д. Кешелі зі своїми персонажами / вела О. Грицен-
ко] / Д. М. Кешеля // Срібна Земля. – 2011. – 28 жовт. – C. 7 : 
фот. – Режим доступу : https://bit.ly/3gzHN9e. – Назва з екрана.
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170. Дмитро Кешеля відзначає 60-річчя : [розмова / вів 
А. Михайлюк] / Д. М. Кешеля. – Режим доступу : https://bit.
ly/2Z5xl1z. – Назва з екрана.

171. Заглянути в душу через мікроскоп : [розмова з за-
карпат. письменником / вів А. Михайлюк] / Д. М. Кешеля // 
Фест. – 2011. – 27 жовт.-2 листоп. – C. 5. 

172. “Митре, а той письменник Кешеля – се ти?” : Д. Ке-
шеля про шапку-бирку, гальбу пива, патріархат та голоси ззов-
ні : [розмова / вела М. Нейметі] / Д. М. Кешеля // Новини Закар-
паття. – 2011. – 29 жовт. – С. 14.

2012
173. Закарпатська Швейкіада [Електронний ресурс] : го-

тується до друку трилогія Д. Кешелі – як нар. погляд на істо-
рію Закарпаття : [розмова з письменником / вела Т. Літераті ] / 
Д. М. Кешеля // Старий Замок. Паланок. – 2012. – 21-27 черв. – 
С. 14. – Режим доступу : https://bit.ly/3oFh5Pv. – Назва з екрана.

2014
174. “Кобзар” діда Василя: він не такий, яким ми вчи-

ли його в школі... : [спогади авт. про своє дитинство та моло-
дість] / Д. М. Кешеля // Новини Закарпаття. – 2014. – 22 лют. – 
С. 11. ; Фест. – 2014. – 7-13 берез. – С. 12.

2017
175. Дмитро Кешеля: “Життя нам завжди чинить опір і у 

боротьбі з цим опором, ми здобуваємо самих себе” [Електро-
нний ресурс] : [інтерв’ю із заслуж. журналістом України, пись-
менником, драматургом та сценаристом з нагоди професійного 
свята працівників ЗМІ / розмовляла О. Палош] / Д. М. Кешеля ; 
фот. В. Муха. – Режим доступу : https://bit.ly/3jBCzeS. – Назва 
з екрана.
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176. Дмитро Кешеля повертається з “Родаками” [Елек-
тронний ресурс] : [розмова / спілкувалася О. Кришталева] / 
Д. М. Кешеля. – Режим доступу : https://bit.ly/2LfyFv7. – Назва 
з екрана.

177. У пошуках втраченого раю : Д. Кешеля представив 
три нові романи – “Родаки”, “Помилуй і прости”, “Дай сили 
заплакати” : [розмова із закарпат. прозаїком / вів Т. Головко] / 
Д. М. Кешеля // День. – 2017. – 26 січ. – С. 6 : фот. кольор.

178. “Я постійно балансую між видимим і невидимим 
світами” : [розмова із закарпат. прозаїком / вів Т. Головко] / 
Д. М. Кешеля // Слово Просвіти. – 2017. – 19-25 січ. – С. 4 : портр.

2018
179. Кешеля Дмитро: Література – це велика брехня, 

яка найбільше відповідає правді життя [Електронний ре-
сурс] : [інтерв’ю / розмовляла Г. Палажій] / Д. М. Кешеля. – Ре-
жим доступу : https://bit.ly/39QTYNK. – Назва з екрана.

180. Дмитро Кешеля: Якщо з-під пера виходитиме щось 
нудне й нецікаве – не писатиму : [розмова з письменником 
про кн. “Терен зацвів”, яка вийшла у вид-ві “Академія”] / 
Д. М. Кешеля. – Режим доступу : https://bit.ly/3AkW4A8. – Наз-
ва з екрана.

2019
181. “До школи мене щодня гнали ременем і жерди-

ною, а я пручався, бо не хотів втрачати свободу” : [розмова 
з письменником / вела М. Галас] / Д. М. Кешеля // Новини За-
карпаття. – 2019. – 20 квіт. – С. 10 : фот. кольор.

2020
182. Мистецький вимір Дмитра Кешелі [Електронний 

ресурс] : [інтерв’ю з письменником / вела О. Заєць] / Д. М. Ке-
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шеля ; оператор І. Еней ; звукорежисер А. Венгрін ; Tv21 
Унгвар. – Режим доступу : https://bit.ly/3zabvKW. – Назва з 
екрана.

183. “Часто маю відчуття, що я цього не писав і не міг 
написати” [Електронний ресурс] : [розмова з письменником / 
вів В. Теремко] / Д. М. Кешеля. – Режим доступу : https://bit.
ly/3g8v3GB. – Назва з екрана.

Дмитро Кешеля – 
драматург, сценарист та режисер

1982
184. Шлапак, Д. Час правди, час дерзань: нові п’єси 

української драматургії : [в т. ч. про драматургічну творчість 
Д. Кешелі] / Д. Шлапак // Літ. Україна. – 1982. – 21 трав.

1986
185. Голос великої ріки : Закарпатські мари на 2 дії / М-во 

культури УРСР, Гол. упр. театрів і муз. установ ; відп. ред. 
А. Сердюк. – К., 1986. – 55 с. 

1987
186. Спиридонова, А. Бути взаємно уважними: здобут-

ки і проблеми української драматургії : [в т. ч. про драматур-
гічну творчість Д. Кешелі] / А. Спиридонова // Літ. Україна. – 
1987. – 23 лип.

1988
187. Базів, В. Вистава у Пряшеві : [п’єса Д. Кешелі “Чар-

даш гори Мелані” на сцені Пряшів. Укр. нар. театру (ЧССР)] / 
В. Базів // Робіт. газета. – 1988. – 15 листоп.



55

188. Вербицький, В. На сцені – “Голос Великої ріки” 
Д. Кешелі / В. Вербицький // Молодь Закарпаття. – 1988. – 28 
трав.

1998
189. Галайда, Ілля. Чардаш гори Мелані, або Ногави-

чків страшний сон : [про п’єсу Д. Кешелі] / І. Галайда // Нове 
життя [Пряшів]. – 1998. – 4 листоп.

2003
190. Духнович, О. Покаяння. “Добродітель превишаєт 

богатство”: трагікомедійна гра на 2 дії : програма першої 
постановки п’єси / О. Духнович ; сценічний варіант В. Шершу-
на ; [консультанти постановки п’єси: Д. Кешеля, В. Фединиши-
нець, М. Алмашій]. – Ужгород : Ліра, 2003.

2004
191. Ловачко, З. “Маленький принц” Митрик. Лялько-

ва вистава, яка народилася з великої любові : [про виста-
ву “Недотепа із вертепа” за п’єсою Д. Кешелі] / З. Ловачко // 
Ужгород. – 2004. – 6 берез. – С. 12.

192. “Недотепа із Вертепа” [Електронний ресурс] : [виста-
ва за п’єсою Д. Кешелі у репертуарі Закарпат. академ. обл. теа-
тру ляльок “Бавка”]. – Режим доступу : https://bit.ly/3huVJDj. – 
Назва з екрана.

2005
193. Гаврош, О. Фільм про єпископа Івана Маргітича 

отримав гран-прі Всеукраїнського фестивалю [Електро-
нний ресурс] : [про художньо-документ. фільм “Коли цвітуть 
дерева”, представлений Закарпат. держ. телерадіокомпанією 
на десятому фестивалі теле- та радіопрограм “Калинові остро-
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ви”, авт. фільму Д. Кешеля] / О. Гаврош // Старий Замок. Пала-
нок. – 2005. – 20-26 жовт. – С. 2. – Режим доступу : https://bit.
ly/3gcADrU. – Назва з екрана.

2006
194. Чорі, Юрій. Драматургія Закарпаття : [в т. ч. про 

творчість Д. Кешелі] / Ю. Чорі // Письменники Срібної Зем-
лі : до 60-річчя Закарпатської організації Національної спілки 
письменників України / упоряд., передм. П. М. Ходанича. – 
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мали нагороди [Електронний ресурс] : [в т. ч звання лауреа-
та фестивалю у номінації “Операторська робота” присуджено 
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Закарпатської ОДТРК про Карпатську Україну [Електронний 
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ЗОДУМДТ] / В. Ардан // Новини Закарпаття. – 2010. – 19 черв. – С. 2.

209. Баюл, Ганна. Атмосфера свята, що запанувала в 
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556. Ігнатович, Олександра. Коли у свідках співоче ка-
міння : [про життя і творчість Д. Кешелі] / О. Ігнатович // Ігна-
тович, О. Синхромія : нариси, літературознавчі статті. – Ужго-
род : TIMPANI, 2019. – С. 124-136 : фот.

557. Красавіна, Валентина. Авторська трансформація 
фразеологізмів у романі-колажі Дмитра Кешелі “Рода-
ки” / В. Красавіна // Наукові праці Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні 
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премії ім. Ф. Потушняка] / І. Когутич ; Медіацентр УжНУ. – Ре-
жим доступу : https://bit.ly/3hV6Ne2. – Назва з екрана. 

559. Митцям та літераторам вручили обласні премії, 
одна з них – нова [Електронний ресурс] : [лауреатами обл. 
премії ім. Ф. Потушняка стали : С. Федака, Н. Панчук, Д. Ке-
шеля, О. Гаврош, І. Хланта та Г. Малик] // Новини Закарпат-
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тя. – 2019. – 20 квіт. – С. 4 : фот. – Режим доступу : https://bit.
ly/3djeHtJ. – Назва з екрана.

560. Стасик, М. Відображення національного менталі-
тету в романі Дмитра Кешелі “Родаки” [Електронний ре-
сурс] / М. Стасик // Актуальні питання гуманітарних наук : 
міжвуз. зб. наук. праць молодих вчених Дрогобицького держ. 
пед. ун-ту ім. І. Франка. – Вип. 24. Том 2. – Дрогобич : Вид. дім 
“Гельветика”, 2019. – С. 122-129. – Бібліогр. наприкінці ст. – 
Режим доступу : https://bit.ly/3fRlFXW. – Назва з екрана.

561. Шокіна, Ксенія. Книги про кожного представив за 
письменницьким прилавком Дмитро Кешеля [Електронний 
ресурс] : [у рамках акції в книгарні “Кобзар” автор презентував 
чимало своїх кн. та поспілкувався з читачами] / К. Шокіна. – 
Режим доступу : https://bit.ly/3qrqbAN. – Назва з екрана.

2020
562. Вийшла у світ нова книга Дмитра Кешелі “Дерево 

безсмертя” розквітає навесні [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://bit.ly/3dpLtv2. – Назва з екрана.

563. Вийшло друком “Дерево безсмертя” закарпатсько-
го письменника Дмитра Кешелі [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : https://bit.ly/3dG5I61. – Назва з екрана.

564. “Дерево безсмертя” Дмитра Кешелі : [про нову кн. 
авт.] // Культурологічні джерела. – 2020. – № 2. – С. 74 : фот.

565. Дзюбак, Наталія. Звертання як засіб суб’єктивної 
оцінки співрозмовника в романі Дмитра Кешелі “Родаки” / 
Н. Дзюбак // Наукові праці Кам’янець-Подільського національ-
ного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 
Вип. 51 / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’я-
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566. Дмитро Кешеля “Дай сили заплакати” [Електро-
нний ресурс] : [літ. огляд] / Полтав. обл. б-ка для юнацтва ім. 
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Олеся Гончара. – Режим доступу : https://bit.ly/3x6HdqV. – Наз-
ва з екрана.

567. Дмитро Кешеля презентував школярам в Ужгороді 
свою нову книгу “Весільна феєрія” [Електронний ресурс] : 
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жим доступу : https://bit.ly/3oCRM0B. – Назва з екрана.

568. Дмитро Федака : до 80-річчя від дня народж. : біблі-
огр. покажч. / Департамент культури Закарпат. облдержадмін., 
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ly/3pg867v. – Назва з екрана.

570. Іван Чендей у колі сучасників : зб. спогадів, ст., есе, 
худож. творів, бібліогр. джерел / БО “Міжнар. благод. фонд 
ім. І. Чендея”. – Вид. 2-ге, допов. – Ужгород : РІК-У, 2020. – 532 
c. : фот. – Імен. покажч.: с. 524-531.

Див. Імен. покажч. : Кешеля Д. 5, 8, 172, 234, 361, 384, 430
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бов’ю : [вийшла в світ нова кн. О. Ігнатович “Синхромія” де в 
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Закарпаття. – 2020. – 25 січ. – C. 13 : фот. 

572. Нитка, В. Закарпаття: свято видавців і письменни-
ків [Електронний ресурс] : Закарпат. ОДА спільно із партнера-
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доступу : https://bit.ly/2ZkRsZQ. – Назва з екрана.
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573. Презентація книги Д. Кешелі “Весільна феєрія” на 
9-ому фестивалі “Книга-фест” [Електронний ресурс] / Tv21 
Унгвар. – Режим доступу : https://bit.ly/34Z5sv3. – Назва з ек-
рана.

574. Творча зустріч з Дмитром Кешелею [Електронний 
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Я. Дуленко. – Режим доступу : https://bit.ly/2ZIEEww. – Назва 
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сурс] : [проілюструвала кн. видавчиня О. Гаркуша]. – Режим 
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фот. кольор. – Режим доступу : https://bit.ly/3qLBFA2. – Назва 
з екрана.

594. Яцьків, Марія Юріївна. Фразеологія художньої 
прози закарпатоукраїнських письменників Мирослава До-
чинця та Дмитра Кешелі: лінгвокультурологічний аспект : 
автореферат дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / М. Ю. Яцьків ; 
ДВНЗ “Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника”. – Івано-Фран-
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595. Dmytro Keshelya [Електронний ресурс] : [сторін-
ка Facebook]. – Режим доступу : https://www.facebook.com/
dmytrokeshelya/ – Назва з екрана. 

596. Я – Кешеля, із своїм, власним художнім світом!.. : 
[віртуальна виставка до 70-річчя від дня народж. Д. Кешелі] / 
Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка. – Режим доступу : https://
bit.ly/3oZdu0G. – Назва з екрана.



117

ФОТОХРОНІКА З ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ 
ДМИТРА КЕШЕЛІ

Портрет Дмитра Кешелі роботи Павла Бедзіра.
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Біля студентського гуртожитку. 
Ужгород, 1971 р. 

Студент філологічного факультету 
УжНУ. 1973 р.
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На полонині. 
Справа наліво: Іван Чендей, Дмитро Кешеля та Петро Скунць.1980-ті рр.
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Дмитро Кешеля разом з дружиною Надією Анатолієвною.

Дмитро Кешеля у власній садибі в рідному селі Клячанові на Мукачівщині. 
“Тут знаю по імені кожне дерево, пізнаю по звуку кожного птаха”.
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На ювілейному вечорі земляка і друга, народного художника України 
Володимира Микити. Дмитро Кешеля разом з донькою Олесею. 2001 р.

Письменник з онуком Марком. Ця ноша нелегка, але радісна. 2014 р.
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Презентація книги “Політ співочого каміння” в рамках проєкту 
“Бібліотечка газети «Старий Замок»”. Зліва направо: В. Браславець, 
Д. Кешеля, Л. Подоляк, В. Густі. 2012 р.

Зустріч в Ужгороді із побратимом по слову Дмитром Кремінем.
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Письменницький творчий пленер на базі Ужгородського лісгоспу. Зліва направо: 
В. Густі, В. Нитка, С. Федака, Д. Кешеля, Н. Панчук, І. Костів, В. Товтин. 2013 р.

Справа наліво: Д. Кешеля із директором видавництва “Академія” В. Теремко, 
головою Закарпатської організації Національної спілки письменників України 
В. Густі, літературознавцем Д. Федакою на презентації роману “Родаки” в 
Закарпат. ОУНБ ім. Ф. Потушняка. 2016 р.
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У рамках акції “Письменник за прилавком” в книгарні “Кобзар” Дмитро 
Кешеля презентував свої книг та поспілкувався з читачами. 2019 р.

Презентація книги Дмитра Кешелі “Весільна феєрія” у прес-центрі облдержад-
міністрації. Зліва направо: О. Гаркуша, Д. Кешеля, В. Комарницький. 2019 р.
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Відповідальний секретар облорганізації Національної спілки краєзнавців 
України М. Делеган вручає Всеукраїнську літературну премію імені 
Зореслава Д. Кешелі за роман “Притчі долини снів”. 2017 р.

Дмитро Кешеля (в центрі) серед переможців конкурсу на здобуття обласної 
премії імені Федора Потушняка у галузі літератури за 2018 рік.
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Ілюстрація Ярослава Дуленка до книжки “Осінь Великих Небес, або 
Прирічанські  характери” Дмитра Кешелі.
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