
МЕСТО 
ДЛЯ 

ШТАМПА 

МЕСТО 
ДЛЯ 

ШТАМПА 

ЦБС Подільського району м. Києва 
ЦРБ ім. Івана Франка 

 

 

 
  
 Костянтин Вілійович Москалець (нар. 23 лютого 1963, 
Матіївка, у деяких ранніх творах підписаний як Кость Москалець) – поет, 
прозаїк, перекладач, літературний критик, музикант. Член Національної 
спілки письменників України та Асоціації українських письменників. 
 

Біографія 
 
 Народився біля Батурина на Чернігівщині в родині письменника 
Вілія Москальця. Закінчив середню школу № 4 в м. Бахмач (1980). Заочно 
закінчив Літературний інститут ім. М. Горького в Росії (поезія, семінар 
Едуарда Балашова)(1990). 
 Один із засновників бахмацької літературної групи ДАК. Служив у 
війську (1981–1983), працював на радіозаводі в Чернігові, був учасником 
Львівського театру-студії «Не журись!», виступаючи як автор-виконавець 
власних пісень. Автор слів і музики відомої в Україні пісні 
«Вона» («Завтра прийде до кімнати…»). Член Національної спілки 
письменників України (1992) та Асоціації українських письменників 
(1997). На початку 90-х власноруч збудував Келію Чайної Троянди у с. 
Матіївці, що дала назву кільком збіркам автора. Мешкає в Києві. 
 

 
 
Нагороди 
 
Лауреат премії журналу «Сучасність» (1994) 

Лауреат премій ім. О. Білецького (2000) 

Лауреат премії ім. В. Стуса (2004) 

Лауреат премії ім. В. Свідзінського (2004) 

Лауреат премії ім. М. Коцюбинського (2005) 

Лауреат премії ім. Г. Сковороди «Сад божественних пісень» (2006) 

Лауреат мистецької премії «Глодоський скарб» (2010)  
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Стежачи за текстом : вибрана критика та есеїстика / 
Костянтин Москалець. – Львів : Видавництво Старого 
Лева,  2019. – 395 с.  

        Есеї, вміщені в цій книжці, – про вміння жити тут-і-
тепер, шукати, віднаходити й усвідомлювати себе, 
плекати власну неперервність і, попри плинність часу, 
цінувати кожну мить буття.  

Досвід коронації : вибрані твори : роман, повість, 
оповід., есеї / Костянтин Москалець. – Львів : 
Піраміда, 2009. – 217 с. 

        До книги ввійшли найкращі його твори – роман 
«Вечірній мед», повість «Досвід коронації» і знамениті 
оповідання та есеї «Споглядання черешні», «Дев’ять 
концертів», «Сполохи» й «Нові сполохи», «Людина на 
крижині» та «Місяць милування місяцем».  

Поезії Келії / Костянтин Москалець. – Львів : 

Видавництво Старого Лева, 2017. – 254 с. : іл. 

       «Поезія Келії» Костя Москальця – чудова нагода для 
молодшого покоління пізнати творчість одного з 
найяскравіших представників покоління 
«вісімдесятників», творчість, залюблену в батьківщину й 
українську мову, вільну від вульгарності й цинізму, 
сповнену доброзичливим гумором та приязню до живих, 
мертвих і ще ненароджених земляків.  

Сполохи : літ. критика та есеїстика / Костянтин 
Москалець. – Львів : Піраміда, 2014. – 169 с. : іл.  

       Тут не знайти прикладів довільного та неуважного 
ставлення до мови, що породжує невмотивовані оповідні 
«розлами», образно-смислові «шуми», викликає появу 
незугарних мовних форм. Москалець творить «чистим 
розумом і серцем», у великій любові до мови, тож мова 
розкривається йому, й у свою чергу розкриває його 
самого. 

Книги  автора 

Зірка на ім’я Марія : вибр. проза / Костянтин 
Москалець. – Львів : Видавництво Старого Лева, 
2019. – 363 с.  

        Ця книжка – про творчу взаємодію людини з 
природою та водночас осмислення людської природи і 
про те, як важливо «проростати із себе, над собою, 
сміливо й безстрашно, і радісно летіти в найяснішу 
темряву, постійно збуваючись, безперервно стаючи 
собою…».  

Келія Чайної Троянди, 1989-1999 : щоденник / 
Костянтин Москалець. - Львів : Кальварія, 2001. -          
204 с. : іл. 

      Усе, що виходить із-під пера Костянтина 

Москальця, – чи то вірші, чи проза, чи есеї та 

літературознавчі статті, – позначене печаттю 

справжнього таланту.  

Гра триває : літературна критика та есеїстика / 
Костянтин Москалець. – Київ : Факт : Наш час, 
2006. – 240 с.  
        Книга статей та есеїв відомого поета і прозаїка 
К. Москальця присвячена поетам і поезії. На сторінках 
книги не знайдете жодних ієрархій, однак 
незаперечними «екзистенційними орієнтирами» 
авторові стали улюблені – Микола Зеров і Володимир 
Свідзінський, а також – Грицько Чубай, про 
надзвичайне раннє обдарування якого Москалець веде 
мову, не обминаючи гіркого збігу обставин і 
життєвих перипетій у сутінках застою, піднесення і 
сум’яття духу.  

Людина на крижині : літературна критика та 
есеїстика / Костянтин Москалець. – Київ : 
Критика, 1999. – 255 с.   

        До книжки увійшла вибрана філософська та 
літературна есеїстика Костянтина Москальця, 
одного з найяскравіших представників покоління 

«вісімдесятників», що здобув собі визнання як 
першорядний поет і прозаїк.  


