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Від упорядників

Рекомендаційний бібліографічний покажчик «Художня література. 
Критика.  Літературознавство.  (2008)»  містить  відомості  про  художні 
твори письменників України, української діаспори та зарубіжних країн в 
українських і російських перекладах, що вийшли в Україні у 2008 році. 
Подається  також  інформація  про  видання  з  питань  історії  й  теорії 
літератури,  фольклору.  Покажчик  дає  уявлення  про  сучасний 
літературний процес, допомагає у ньому зорієнтуватися.

До  видання  включено  і  літературу,  видану  у  2007  році,  що 
надійшла  до  НПБ  України  із  запізненням  і  яку  не  включено  до 
попереднього випуску.

Матеріал  розташовується, в  основному,  за  жанрами,  а  в  межах 
розділів – за алфавітом прізвищ авторів і назв книг.

Наприкінці  кожного  розділу  подаються  неанотовані  списки 
видань,  які  неодноразово  перевидавались  і  анотувались  у  попередніх 
випусках, але, незважаючи на це, заслуговують на увагу читача (зокрема 
українська та зарубіжна класика).

Видання споряджено іменним покажчиком та покажчиком творів, 
описаних під назвою. Полегшить користування посібником тематичний 
покажчик,  користуючись  яким  можна  знайти  новинки  літератури  з 
необхідної  теми  («Історичне  минуле  Вітчизни»,  «Історичні  постаті 
України», «Історія літературного життя України», «Голодомор», «Чор-
нобиль»,  «Філософські  роздуми»,  «Релігійні  мотиви»,  «Любов  до 
рідного  краю»,  «Людина  і  природа.  Проблеми  екології»,  «Із  життя 
зарубіжних  країн»,  «Еміграція»  та  ін.),  або  таких  жанрів  як 
«Фантастика», «Детектив», «Гумор і сатира». 

Видання  пропонується  бібліотечним  працівникам,  викладачам 
філологічних  наук,  студентам  та  усім,  хто  цікавиться  новинками 
художньої літератури.
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ФОЛЬКЛОР

ВЕСНЯНКИ, колисанки  та  загадки,  записані  1920  року  в  селі 
Кирилівка  Григорієм  Ткаченком  /  уклад.  К.Ю. Ткаченко.  –  К.  :  ВПЦ 
«Київський університет», 2007. – 135 с. – ISBN 966–594–894–6.

Г. Ткаченко  (1900–1943)  –  педагог,  вчений-мовознавець, 
літературний критик, драматург.

Видання  складається  з  жанрових  розділів  «Веснянки»,  «Загадки», 
«Колискові пісні», доповнених коментарями С.К. Росовецького.

Подано також статті про село Кирилівку, про життєвий та творчий 
шлях Григорія Ткаченка, а також список друкованих праць дослідника.

КОЛЯДКИ та щедрівки / упоряд. О. Турко ; перeдм. О. Кутні. – Л. : 
Растр-7, 2007. – 199 с. – ISBN 978–966–2004–04–5.

До  невеличкого  за  форматом  видання  увійшли  найдавніші  за 
походженням пісні:  колядки,  щедрівки,  йорданські  пісні,  віншування  та 
засіванки. Вони сягають своїм корінням первіснообщинного ладу. Колись 
люди вірили,  що  словом,  обрядом  і  дійством  можна  вплинути  на  сили 
природи і примусити їх діяти в бажаному напрямку.

Їм передує передмова Олени Кутні,  у якій розкривається значення 
обрядових пісень у житті наших пращурів.

КРИМСЬКОТАТАРСЬКІ народні  казки  та  легенди  /  упоряд. 
Н.А. Умеров ; пер. укр. Д. Кононенко. – К. : Етнос, 2007. – 511 с. : іл. – 
Текст кримськотатар. та укр. мовами. – ISBN 966–522–169–8.

Яскраво ілюстроване видання знайомить читача з усною народною 
творчістю кримськотатарського народу. 

До збірки увійшли казки побутового, повчального, чарівного змісту 
та історичні легенди, зібрані з різних фольклорних джерел.

ПОВІСТЬ врем’яних літ  /  переказ  В. Близнеця ;  худож. А.С. Лен-
чик. – Х. : Фоліо, 2008. – 317 с. : іл. – (Українська класика). – ISBN 978–
966–03–4029–9.

ПОПОВА О.А. Кращі прислів’я та приказки українського народу / 
Олена Анастасівна Попова ; ілюстр. О.В. Зарбі-Гальчук. – Донецьк : БАО, 
2008. – 415 с. : іл. – (Скарбниця народної мудрості, кмітливості, гумору). – 
ISBN 978–966–338–931–8.

У книзі представлені шедеври малих форм вітчизняного фольклору, 
які  відображають багатогранність  людського  сприйняття  навколишнього 
світу.  Тут  зібрані  привітання  і  побажання,  прислів’я  та  приказки  про 
людські достоїнства та вади, про побут і господарство, про хвороби, ліки 
та  лікарів,  а  також  наведено  корисні  поради,  святкові  прикмети  та 
народний календар.

Понад 8000 українських прислів’їв та приказок згруповано у розділи, 
а в межах розділу – подано за алфавітом.
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ПРИТЧІ українського  народу  /  зібрав,  впорядкув.  та  авт.  передм. 
І. Сенько ; ред. Д. Федака ; іл. Л. Поліха. – Ужгород : Закарпаття, 2008. – 
215 с. : іл. – ISBN 966–347–029–1.

Записані  у  різний  час  від  носіїв  народної  мудрості  уснопоетичні 
тексти  засвідчують,  що  притчі  –  повчальні  алегоричні  оповідання, 
сповнені філософською і морально-етичною проблематикою – здавна були 
і досі залишаються у великій повазі серед українського народу.

Тематикою притч, представлених у збірнику, є пізнання, турбота про 
здоров’я, людська краса, лад в сім’ї, праця, моралістичні уроки, соціальна 
дисгармонія, безсмертя.

Окремою книгою в Україні народні притчі видаються вперше.
СЛОВО о  полку  Ігоревім  /  передм.  та  прим.  Л.Є. Махновця, 

О.В. Мишанича ; пер. В. Свідзинського ; упорядкув. О. Лисенко ; худож. 
Г.В. Якутович.  –  К.  :  Веселка,  2008.  –  133  с.  –  Містить  текст  за 
першодруком,  адаптований  текст,  ритмічний  переклад  Л. Махновця  та 
переклад В. Свідницького. – ISBN 978–966–01–0478–5.

УКРАЇНСЬКІ народні  пісні  та  думи  /  упоряд.  та  авт.  передм. 
Д. Стус ; ред. кол. : Д.С. Бураго, І.М. Дзюба, М.Г. Жулинський та ін. – К. : 
ВД Дмитра Бураго, 2007. – 271 с. – (Поетичні свічада України). – ISBN 
966–8188–27–6.

ХОЧ  НЕ  РАЙ,  зате  свій  край:  легенди  і  перекази  Закарпаття  / 
упоряд. та авт. вступ. ст. Ю. Чорі. – Ужгород : Карпати, 2007. – 350 с. : іл. – 
ISBN 978–966–671–154–3.

Людська пам’ять дбайливо береже фольклорні оповідання, складені 
й уподобані народним загалом. Розповіді та легенди, перекази та оповідки, 
взяті разом і є жива історія народу, голос людей праці, вираз їхніх думок, 
почуттів, сподівань. У них йдеться про нашестя гунів, татар, турків, про 
відважних месників-опришків, про земні пригоди Сина Божого Христа та 
його учнів-апостолів, про історію сіл, річок, озер, гір, печер, скель.

Видання доповнює «Словничок маловживаних і діалектних слів» й 
«Список приміток та використаної літератури».

ЦЕРКОВНІ піснеспіви-псалми : із народних джерел / зібрав, упоряд., 
авт. передм. О. Новак. – Рівне : Вид. Валерій Войтович, 2007. – 198 с. – 
ISBN 978–966–2016–05–5.

Дана збірка – є першою спробою об’єднати псалми, зібрані по всій 
території  України,  переважно  у  сільських  місцевостях  Рівненської  та 
Волинської областей.  Це духовні перли поетичної народної творчості  як 
давнини, так і сьогодення.

Видання  адресовано  парафіяльним  хорам,  етнографам, 
фольклористам та всім, небайдужим до духовної спадщини.
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ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА

АФОРИЗМЫ. Мужчина  и  женщина  /  ред.  Н.Е. Фомина  ;  ил. 
Е.В. Вдовиченко. – Х. : Фолио, 2008. – 282 с. – ISBN 978–966–03–4269–9.

У  книжці  зібрано  вислови  видатних  письменників  та  філософів: 
О. Хайяма, Сенеки, Н. Макіавеллі, М. Лермонтова, Ф. Тютчева та багатьох 
інших.

Афоризми  скомпоновано  у  розділи  «Ад  и  рай»,  «Дружба», 
«Молодость», «Ожидание и разлука», «Родственники», «Семья», «Честь», 
«Юность» та інші, але у центрі кожного вислову – чоловік та жінка, їхні 
стосунки.

ЗАКОН и  правосудие :  в  афоризмах,  мыслях и речениях /  сост.  : 
С.Р. Тагиев,  А.С. Тагиев,  И.С. Тагиев.  – Луганск :  РИО «ЛОТ»,  2008.  –  
170 с. – ISBN 978–966–7566–60–9.

Збірник  представляє  афоризми,  думки  та  вислови  філософів, 
письменників,  вчених  різних  епох  (серед  них:  Т. Шевченко,  О. Бальзак, 
В. Швебель)  про  суд  і  суддів,  про  роль  закону  в  житті  людини,  та 
проблеми навколо правосуддя.  Матеріал  згруповано у розділи:  «Закон  і 
право», «Захист та адвокат», «Влада та вибори» й ін.

Окремі  розділи  присвячено  латинським  висловам,  приказкам, 
прислів'ям,  актуальність  яких  не  зменшується  з  роками:  «Одинаково 
опасно и безумному вручать меч, и беспечному власть» (Піфагор).

Також наведено словник юридичних висловів латинською мовою із 
тлумаченнями до них. 

Завершує  видання  покажчик  авторів  висловлювань  із  зазначенням 
років життя та роду діяльності.

ЛАТНИК Г.В. Незгасне полум’я кохання : перлини світової поезії : 
пер. укр. мовою / Григорій Володимирович Латник. – К. ; Ірпінь : Перун, 
2007. – 246 с. – (Поетична поличка «Перуна»). – ISBN 978–966–569–247–8.

Г. Латник (1937) – український поет і перекладач поетичних творів, 
лексикограф.  Його  творчий  доробок  складають  збірки  поезій:  «Сюжети 
дніпровських весен», «Немов мерехтливі вогні», «Пропащі душі України» 
та  інші;  переклади  з  іспанської  –  «Кансьйонеро» середньовічного  поета 
Хорхе Манріке,  «Вибрані  поезії» Федеріко Гарсіа Лорки, «Рими» поета-
романтика Густаво-Адольфо Беккера та ін.

Пропонована збірка знайомить читачів із  найкращими поетичними 
інтерпретаціями  письменника  з  дев’яти  мов:  з  івриту,  з  англійської, 
французької,  португальської,  іспанської,  польської,  російської, 
білоруської, циганської. 

Серед представлених класиків світової літератури О. Блок,  М. Бог-
данович, П. Неруда, Х. Манріке, П. Верлен та ін.

ЛУЧШИЕ афоризмы на каждый день / гл. ред. Н.Е. Фомина. – Х. : 
Фолио, 2008. – 283 с. – ISBN 978–966–03–4449–5.
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До книжки увійшли найкращі афоризми всесвітньо відомих класиків 
(Дж.К. Джером, А. Чехов, Г. Гейне, Бомарше, Г. Сковорода).

СТРІЛКА В.В. Тріада  слов’янської  поезії  =  Трыяда  слаўянскай 
паэзії = Триада славянской поэзии : [зб. поезії] / авт. передм. О. Пашкевич ; 
пер. В.В. Стрілка. – К. : Книга, 2008. – 273 с. :  портр. – ISBN 978–966–
8314–51–3.

В. Стрілка  (1938)  –  український  поет  та  перекладач,  член 
Національної  спілки  письменників  України  і  Союзу  білоруських 
письменників,  лауреат  Міжнародної  літературної  премії  ім. І. Франка  і 
літературної премії ім. Кондрата Крапиви.

Нова тримовна книга письменника знайомить читача з поетичними 
творами  класиків  України,  Росії  та  Білорусі  (Т. Шевченко,  І. Франко, 
Л. Українка,  Я. Купала,  Я. Колас,  М. Багданович,  О. Пушкін,  М. Лермон-
тов, О. Блок). Кожен вірш пропонується як в оригіналі, так і в перекладі 
двома іншими мовами.

Слід  звернути  увагу  на  чудову  якість  перекладу,  адже  з  перших 
сторінок  вражає  неабияке  філологічне  чуття  і  великий  перекладацький 
потенціал  автора,  що  тонко  відчуває  оригінал.  Так  відомий  вірш 
М. Лермонтова  «На  севере  диком» переконливо  звучить  в  українському 
варіанті:

На півночі дикій стоїть в самотині
На голій вершині сосна;
Півсонна, хитається й снігом сипучим,
Мов ризою, вкрита вона...

GALILEI – 2007 : сб. науч.-фантаст. рассказов / под ред. : И.Л. Мо-
рева, В.С. Забирко. – Х. : Либуркина Л.М., 2007. – 333 с. – ISBN 978–966–
8177–34–7.

«GALILEI» –  це  конкурс  короткого  науково-фантастичного  твору, 
що  проводився  у  рамках  проекту  «Наука  и  инновации  –  обществу», 
організатори якого зробили спробу за допомогою письменників віднайти 
відповіді на актуальні питання взаємовідносин науки та суспільства.

Збірник містить оповідання 33-х письменників-фіналістів конкурсу. 
Серед  них  В. Голубєв  («Скважина»),  Ю. Полежаєва  й  М. Саква  («Сам-
три»)  –  отримали  відзнаки  переможців  та  грошові  винагороди. 
Пропоновані твори були обрані на основі оцінок журі серед 169 надісланих 
на конкурс оповідань російською, українською та англійською мовами з 
різних країн (Росія, Україна, Білорусь, Франція, Узбекистан та ін.).
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ТВОРИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ

ПРОЗА

БАРКА В.К. Жовтий князь : роман / Василь Костянтинович Барка. – 
Х. : Фоліо, 2008. – 317 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978–966–
03–3895–1.

Творчість  В. Барки  (Василь  Костянтинович  Очерет,  1908–2003), 
талановитого  письменника  і  поета,  представника  української  діаспори у 
Сполучених Штатах Америки, тривалий період залишалася невідомою в 
нашій країні.

Роман «Жовтий князь» – це перший в українській літературі великий 
прозовий твір,  присвячений національній трагедії  України – голодомору 
1932–1933 років, що забрав життя мільйонів людей. Письменник створює 
символічний образ Жовтого князя,  демона зла,  який несе з собою лише 
руйнування, спустошення, муки і смерть.

БЕРДНИК О. Вибрані  твори  /  Олесь  Бердник  ;  авт.  вступ.  ст. 
В.В. Ільїн. – К. : Книга, 2007. – 351 с. – ISBN 978–966–8314–37–70.

О. Бердник  (1926–2003)  –  один  із  визначних  українських 
письменників другої половини ХХ ст., автор близько 50 книжок («Шляхи 
титанів»,  «Діти  Безмежжя»,  «Чаша  Амріти»  та  ін.)  історичної  і 
філософської прози, фантастики.

До збірки увійшли: культовий роман «Зоряний Корсар» та повість 
«Мати»,  написана  в  1966  році,  що  містить схвильований  монолог 
космонавта, який збирається у далекий і, можливо, безповоротний політ.

Роман «Зоряний Корсар» створювався письменником з 1968 по 1970 
роки. Саме цей твір став фактичною причиною виключення О. Бердника зі 
Спілки письменників  України  та  подальших переслідувань.  Проте,  саме 
він приніс автору найбільшу славу і  в  Україні  і  за  кордоном.  У романі 
окреслюється стратегія самостворення Бого-Людини, поступу до свободи. 
Закладені  в  творах  О. Бердника  ідеї  –  це  квінтесенція  філософських 
пошуків національної ідеї, віднайдення українського духу в образі «вина 
невмирущості» і визначення місії України, не лише історичної, культурної, 
соціальної, а й духовно-космічної.

БЕРЕЗОВСЬКИЙ О.І. Європа – центр (1941–1957) : роман / Орест 
Іванович Березовський.  –  Т.  :  Підручники і  посібники,  2007.  –  239 с.  – 
ISBN 978–966–07–1049–8.

О. Березовський –  лікар за  фахом,  письменник за  покликанням.  У 
2004  році  побачив  світ  перший  його  роман  «Інтернаймичка  (дочка  чи 
пасербиця  Європи)»  –  соціально-психологічний  твір  на  тему 
заробітчанства українських жінок.

У  новому  творі  автор  веде  оповідь  про  воєнне  та  не  менш 
драматичне  повоєнне  життя  українців,  зокрема «дітей  війни».  Історичні 
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події та долі людей розглядаються крізь призму національно-визвольних 
рухів  в  Європі  тих  часів.  «Україна  –  невід’ємна  складова 
високоцивілізованої  Європейської  спільноти.  Її  географічний  центр»,  – 
лунає  зі  сторінок  роману.  Твір  складається  з  хронологічно  поєднаних 
новел  про  життя  українців  –  корінної  центрально-європейської  нації. 
Певну частину книги створено на автобіографічній основі.

БІЛИК І.І. Яр : роман / Іван Іванович Білик ; передм. А.Г. Шпита-
ля. – К. : Грамота, 2008. – 782 с. – ISBN 978–966–379–142–4.

І. Білик  (1930)  –  письменник,  перекладач,  автор  романів  «Танго», 
«Меч Арея», «День народження Золотої рибки», «Земля Королеви Мод», 
трилогії  «Дикі  білі  коні»  та  ін.;  лауреат  премії  ім. М. Старицького  та 
Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка.

«Яр» – роман з епічним диханням, де широта подій у часі і просторі, 
психологічна  виписаність  персонажів,  а  також  гострота  проблематики 
змальовує  нам  панораму  ХХ  століття  –  найжорстокішого  серед  усіх 
попередніх.  У  творі  порушено  декілька  тем:  зростання  з  хлопця 
справжнього чоловіка, життя в окупації, тюремне й табірне життя людини.

БРИК О.Г.  Без Батьківщини : роман / Олексій Григорович Брик. – 
Ніжин : Аспект-Поліграф, 2007. – 271 с. – ISBN 978–966–502–444–6.

У  списку  літературних  набутків  О. Брика  (1935)  дане  видання  є 
одинадцятим твором. Перу письменника належать книжки: «Диво-жінка», 
«Гра  в коники», «Не схили чола», «Подвійна поетика», «…І буде завтра»  
та ін.

У  новому  романі  автор  порушує  одну  з  найважливіших  тем 
сучасності  –  проблему  еміграції,  змальовує  життя  емігрантів  різних 
поколінь, які з тих чи інших причин опинилися на чужині.

ВАЛЕНТИНОВ А. Овернський клірик / Андрій Валентинов. – К. : 
Гамазин, 2008. – 407 с. – (Main stream). – ISBN 978–966–2938–47–0.

А. Валентинов  (Андрій  Валентинович  Шмалько,  1958)  – 
письменник-фантаст, історик за фахом. Його літературна діяльність була 
неодноразово відзначена: за кращий дебют у російськомовній фантастиці 
на конвенті фантастів «Аеліта» був удостоєний премії «Старт»; за кращий 
дебют у фантастиці України – нагороджений премією «Золотий Дюк»; на 
міжнародному фестивалі фантастики «Зоряний міст – 2000» письменника 
нагороджено у 2-х номінаціях:  «Велика  форма» (за  роман,  написаний у 
співавторстві з Г.Л. Олді та М. і С. Дьяченками «Рубіж») та «За правдиве 
та  високохудожнє відображення праці  органів  охорони правопорядку та 
спецслужб у фантастичних творах» (за роман «Нам тут жити»).

Новий  роман  письменника  являє  собою  круту  суміш  містики  та 
історичного детективу, розповідає про нелегку долю отця Гільйома та двох 
молодих ченців з абатства Сен-Дені,  яким доручено ризиковану місію – 
розслідування  зникнення  рудої  дівчини  в  окрузі  Пам’є,  неподалік  від 
Тулузи.  Їхній  справі  протидіє  безліч  факторів:  від  представників 
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релігійного  руху  до  загадкових  демонів.  Події  роману  відбуваються  у 
Франції XII століття напередодні другого хрестового походу. 

ВИНОКУРОВА-САДИЧЕНКО Т. Жарт  другий.  Квіт  папороті  : 
роман / Тетяна Винокурова-Садиченко. – Л. : Кальварія, 2008. – 159 с. – 
(Unlimited). – ISBN 978–966–663–247–3. – ISBN 966–663–191–1 (Серія).

Невеличкий  гостросюжетний  фантастичний  твір  розповідає  про 
пригоди дівчини Тані дуже схожої на Бафі – головну гороїню молодіжного 
серіалу  «Бафі  –  винищувачка  вампірів».  Але  з  тою  різницею,  що  Бафі 
вважала своїм покликом вбивати вовкулаків  та  демонів,  а  наша героїня 
змушена це робити, аби вижити. Адже це єдиний спосіб захистити себе, 
живучи в кварталі, повному нечистої сили.

У романі Тані довелося вбити свого дуже давнього приятеля, що став 
вовкулакою,  і  тепер  вона  мусить  шукати  у  Лісі  квіт  папороті,  аби 
повернути  його  назад.  Допомагають  їй  у  цій  складній  справі  старий 
балакучий, здоровезний котяра Ельвіс, лісова Мавка та міфологічний герой 
– Одін.

ВЛАДИМИРСЬКА Г.О. Пастка  для  янгола  /  Ганна  Овсіївна 
Владимирська, Петро Олександрович Владимирський. – К. : Наш час, 2007. 
–  
319 с. – (Клуб ЛСД). – ISBN 966–8174–39–9. – ISBN 966–8174–38–0.

Творчий доробок Ганни і Петра Владимирських складає ряд видань 
російською  та  українською  мовами.  Серед  них:  «Дизайн  уютного 
интерьера», «Как заработать школьнику и студенту», «Секреты успешной 
карьеристки»  –  науково-популярні  видання  порад  та  ряд  мініатюр, 
іронічних  оповідань,  романів:  «Черный  жемчуг»,  «Из  смерти 
отдыхающих», «Объяснение в ненависти» та ін.

Новий  детектив  письменників  –  історія  ряду  вбивств  у  міському 
музеї, зовсім різних, але водночас пов’язаних єдиним мотивом – безладом 
у музеї.  Останнім часом у храмі мистецтва проводяться ганебні  заходи, 
відбуваються незрозумілі речі – оживають і розмовляють картини...

Цей  безлад  стурбував  Янгола-охоронця  –  так  називають  привид  
колишньої  господині  музею,  який  дедалі  частіше  зустрічається 
працівникам музею у залах. А чи не він, обурений ганебною поведінкою, 
вбиває кривдників?

У ролі детектива виступає професійний психотерапевт Віра Лученко. 
Лише їй під силу розплутати сплетіння загадкових подій.

ВОРОНЮК Л. Серце сонця : новели / Леся Воронюк. – Чернівці : 
Місто, 2007. – 199 с. – ISBN 978–966–2951–01–1.

Л. Воронюк  (1987)  –  молода  українська  письменниця,  лауреат 
щорічного  Міжнародного  конкурсу  молодих  літераторів  «Гранослов» 
(2007) та премії ім. Олеся Гончара (2007).

«Серце сонця» – друга прозова книжка письменниці. Вона містить 21 
новелу  («Моя  цивілізація»,  «Цукерочка»,  «Крила»,  «Моделька»  та  ін.), 
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кожна з яких сповнена юним максималізмом авторки. Творам притаманні 
глибокий психологічний аналіз, пошук досконалості Всесвіту та особистості. 

ГАТА Є. З варяг у греки, або Історія, накреслена рунами / Єва Гата ; 
ред. М. Кривенко. – Л. : Бак, 2008. – 207 с. – ISBN 978–966–7065–78–2.

Пропоноване видання – друга книжка письменниці Ольги Косак, що 
пише під псевдонімом Єва Гата.

Твір  присвячено  нелегкій  долі  емігрантів,  змушених  покинути 
батьківщину  та  податися  за  кордон  на  заробітки.  Головна  героїня 
Василина,  щоб  прогодувати  себе  і  свою  маленьку  дитину,  поїхала  до 
Греції,  де  їй  доводиться  тяжко  працювати.  Після  одруження  з  греком 
потроху налагоджується матеріальна сторона її життя. У цей же час у неї 
з’являється  коханець  –  бізнесмен.  Але  героїня  анітрохи  не  почувається 
щасливою: чоловіка вона не кохає, роботи своєї соромиться, а коханець її 
просто використовує  і  навіть  не напружує себе  запрошеннями хоча б у 
кафе. Останнє її засмучує більш за все, що і стає остаточним стимулом для 
перетворення Попелюшки на королеву.

Щоб  довести  коханцю,  що  вона  варта  його  уваги,  Василина 
кардинально  змінює  своє  життя:  влаштовується  на  престижну  роботу 
(працює тепер квіткаркою), вчить дві мови (англійську і грецьку), згадує 
свій хист до малювання, який приносить їй визнання.  «Людина повинна 
мати все  – і  сім’ю,  і  улюблену роботу,  і  чудовий дім з  авто».  Авторка 
закликає українських жінок, які покинули свою батьківщину, не втрачати 
гідності та займати активну життєву позицію.

ГОЛОТА Л. Епізодична пам’ять : роман / Любов Голота. – К. : Факт, 
2007. – 283 с. – (exceptis excipiendis). – ISBN 978–966–359–190–2. – ISBN 
966–8408–87–Х.

Л. Голота (1949) – лауреат Національної премії України імені Тараса 
Шевченка, поетеса,  авторка  прозових  творів  «Народжена  в  степах», 
«Горицвіт»,  «Вікна»,  «Опромінена  часом»,  кількох  видань  для  дітей  та 
книжки публіцистики «Сотворіння» та ін.

«У нас інша пам’ять, порівняно з нашими дідами-прадідами. Пам’ять 
попередніх  поколінь  українців  –  довгочасова  –  була  набагато  чесніша, 
правдивіша,  –  доводить  головна  героїня  роману.  –  А  наша  пам’ять  – 
епізодична,  організована  у  певні  символи,  якими  легко  маніпулювати». 
Саме на цей конфлікт пам’яті різних поколінь, сучасного і минулого жінки 
та  власне  України,  пошуків  примирення  двох  реальностей  авторка  і 
нанизала  
сюжет роману. Численні епізоди з власного життя, пов’язані переважно з 
дитинством  та  юністю у  рідному  селі  Любимівці,  утворили  структуру  
твору. 

Даний  роман  –  це  розмова  про  головне,  про  те,  що  назавжди 
врізається у свідомість, визначаючи сприйняття світу, уявлення про добро 
та зло, звучить і тема кохання у найвищих його проявах.
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ГОРБАТЮК В. Кручі : роман-літопис у зводах / Василь Горбатюк. – 
Кам’янець-Подільський : Мошак М.І., 2008. – 568 с. – ISBN 978–966–2903–
10–0.

Лауреат літературних премій ім. Г. Костюка, М. Годованця, Б. Хме-
льницького В. Горбатюк (1956)  –  автор збірок оповідань «Ясен-дерево», 
«Бігли  коні»,  «Ласощі  для  білочки»,  художньо-документальної  прози 
«Тенета  30-х»,  краєзнавчих  нарисів  «Місцеве  самоврядування 
Хмельниччини, Деражнянський район». 

Події пропонованого роману-літопису відбуваються в українському 
селі, на межі Поділля й Волині з 1914 по 1948 роки. Розкрито долі окремих 
людей  на  тлі  найважливіших  подій  нашої  історії:  перша  світова  війна, 
колективізація,  розверстка,  партійні  чистки,  розкуркулення,  голодомор 
тощо.

У  багатопланову  художню  оповідь  твору  органічно  вплітаються 
документальні  матеріали,  які  роблять  більш  зримими  характерні  риси 
епохи та її людей.

ГРАБАР С. Сецесії  :  [оповідання]  /  Сергій  Грабар.  –  К.  :  Факт,  
2007. – 135 с. – ISBN 978–966–359–207–7.

С. Грабар  (1954)  –  лауреат  літературних  премій  ім. І. Огієнка, 
Шахара Акперзадзе,  автор багатьох статей із літературознавства,  історії, 
релігії.  Його  твори  перекладено  російською,  хорватською,  сербською, 
азербайджанською та іншими мовами.

Нове  видання  має  назву  «Сецесії»  –  тобто  відокремлення  чогось 
особливого,  надзвичайного  від  площини  ординарного.  Твори  збірки  – 
ліричні замальовки – немов скельця вітражів, гармонійно поєднуються і 
становлять яскраву цілісну картину життя.

ГРУНСЬКА Т.А.  Грабіжник,  або  Чуже  побачення  :  оповідання  / 
Тетяна Аврамівна Грунська. – Л. : Каменяр, 2007. – 192 с. – ISBN 5–7745–
0623–1.

Т. Грунська  – авторка кількох книжок у жанрі  «роман в новелах» 
(«Вероніка  та  її  коханці»,  «Дорожній  роман»,  «Міський  роман», 
«Сільський роман»). 

На думку критиків, Тетяна Грунська добре володіє однією із ознак 
новели, якою є несподіваний і дотепний кінець.

У невеличких оповіданнях розкривається усе різнобарв’я відтінків, 
почуттів внутрішнього світу героїв: любов, кохання, довіра, і, як противага 
їм, лукавість,  презирливість,  зневага.  Так героїня новели «Гніт»,  замість 
привітного ставлення до гості, наповнювала кожне слово до неї трунком 
безпідставних ревнощів, чим ставила присутніх у незручне становище.

Неповторність і складність людських взаємовідносин та характерів, 
що  розкриваються  у  здавалося  б  звичайних  ситуаціях,  роблять  книгу 
цікавою для читача будь-якого віку.
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ГУЦАЛО Є.П. Серпень,  спалах  любові  :  оповідання  та  повісті  / 
Євген Пилипович Гуцало ; упорядкув. та вступ. сл. Л. Ворониної. – К. : 
Знання-Прес, 2007. – 264 с. – ISBN 978–966–311–062–2.

Є. Гуцало (1937–1995)  –  відомий український письменник,  лауреат 
премії  ім. Ю. Яновського  та  Національної  премії  України 
імені Тараса Шевченка. Автор багатьох книг оповідань, віршів та повістей 
(«Люди  серед  людей»,  «Щаслива  родина»,  «Шкільний  хліб»,  «Парад 
планет»,  «Письмо  землі»),  перекладених  на  російську,  білоруську, 
естонську, грузинську, німецьку, чеську, англійську та інші мови.

До  збірки  увійшли  оповідання,  повісті,  що  знайомлять  читача  з 
неповторним світом рідної  природи,  із  життям українського повоєнного 
села. Світ, який відкривається читачу в творах Євгена Гуцала, сповнений 
світла радості й любові до рідної землі.

ДАШВАР ЛЮКО. Село не люди / Люко Дашвар. – Х. : Кн. Клуб 
«Клуб Сімейн. Дозвілля», 2008. – 270 с. – ISBN 978–966–343–741–5.

Люко Дашвар – псевдонім відомої журналістки та сценаристки Ірини 
Чернової. 

Перший  україномовний  роман  письменниці  одразу  ж  став 
популярним, і приніс їй другу премію на конкурсі романів, кіносценаріїв та 
п’єс «Коронація слова – 2007».

У творі розповідається про будні сучасного українського села з його 
проблемами  та  красою,  про  справжню  любов,  яку  не  переборють  ні 
людські наклепи, ані різниця у віці, ані смерть.

Увесь  зміст  роману  націлений  на  обґрунтування  ствердження, 
покладеного  у  назву  твору.  Так,  село  не  люди,  а  усталені  традиції,  що 
передаються із покоління у покоління, скарбниця нації.

ДІБРОВА В. Андріївський узвіз : роман / Володимир Діброва. – К. : 
Факт, 2007. – 246 с. – (exceptis excipiendis). – ISBN 978–966–359–161–2. – 
ISBN 978–966–8408–87–X (серія).

В. Діброва  (1951)  –  український  письменник,  перекладач,  літера-
турознавець,  що  мешкає  в  Штатах,  лауреат  премій  ім. М. Лукаша  та 
О. Щербань-Лапіки.  Його перу належать твори «Тексти з назвами і без  
назв», «Пісні Бітлз», «Довкола столу», «Збіговиська» та ін. 

Пропонований роман-подорож – «Книга  року – 2007» за  версією  
Бі–Бі–Сі  –  починається  як  путівник,  але  досить  швидко  туристичний 
екскурс змінюється  узагальненим нарисом життя  типового  українського 
інтелігента,  довжиною  у  п’ять  зупинок:  Статечний  вік  –  Зрілість  – 
Молодість – Юність – Дитинство.

Герой переживає знову кохання й хворобу, стає свідком суспільних 
змін, робить ті самі помилки й перші дитячі кроки у пізнанні світу. Але 
цього разу він бачить та розуміє все, проте нічого не може змінити.
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Події  роману  охоплюють  1948–2002  роки  й  відбуваються  на  тлі 
Андріївського узвозу – вулиці, яка з’єднує низ міста з верхом, дитинство 
героя зі зрілістю, скороминуще – із вічним.

ДОНИЧ І.К. Дихаєте  тут...  :  гумор і  сатира /  Іван Костянтинович 
Донич. – Біла Церква : Вид. О. Пшонківський, 2008. – 222 с. : іл. – ISBN 
978–966–2083–06–4.

І. Донич (1952)  –  професійний музикант,  художник,  поет,  прозаїк, 
гуморист,  член  Національної  спілки  письменників  України  та  літоб’єд-
нання  «Радосинь».  У  його  творчому  доробку  4  книжки:  «Дверцята  до 
раю», «Поцілунок Мадонни», «Мушу боротися», «Я малюю тобі музику».

Він – яскравий самобутній представник синтезу мистецтв у сучасній 
українській літературі: майже всі його видання проілюстровані ним самим. 
Не  стала  винятком і  нова  книжка письменника –  на  її  сторінках,  окрім 
веселих творів, читач знайде й дотепні шаржі, що органічно доповнюють 
оповідь.

Весь  цей  «синтез»  змальованих  реалій  останніх  двох  десятиліть 
змушує інакше, з усмішкою, поглянути й на сучасні життєві обставини, й 
на самих себе.

ЄШКІЛЄВ В. Адепт  :  роман  знаків  /  Володимир  Єшкілєв,  Олег 
Гуцуляк.  – Х. : Кн. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2008. – 237 с. :  іл. – 
ISBN 978–966–343–790–3.

Роман «Адепт» органічно поєднав у собі авантюрність та сюжетну 
насиченість  історико-пригодницького  жанру  з  філософською  глибиною 
авторської концепції та елементами текстової гри.

Автори  наповнили  роман  культурологічними  деталями,  а  також 
філософськими  роздумами  та  авантюрними  пригодами  шукача  єдиного 
Бога.  Герой  зветься  Олексій-Ратибор  Склавин  з  племені  полян,  він  – 
молодий жрець язичницького Даждьбога. На тлі змін в історії своєї країни 
–  Русі  хазарського  періоду  –  обдарований пророчим баченням  Ратибор, 
навчаючись лікарської справи у хазарського мудреця, стає свідком війни 
Хазарії з варягами, тогочасними господарями Русі. Розгадуючи символи, 
числа, видіння та знаки, Ратибор щоразу змінює власне ім’я та водночас 
відкриває все розмаїття іпостасей єдиного Бога. Міцна й нездоланна віра 
підбадьорює  його  у  подорожі  аж  до  храму  єгипетської  богині  Кадеш, 
кінцевого  пункту  пошуків  заповіту  легендарного  пророка  Єремії.  Саме 
там, наприкінці шляху, сходить на Ратибора розуміння одночасності кінця 
Знаку і початку Бога, того єдиного, пошукам якого він присвятив роки.

ЗАХАРЧЕНКО В.І. Прибутні  люди  :  романи,  повість  /  Василь 
Іванович  Захарченко  ;  авт.  передм.  М. Слабошпицький.  –  К.  :  Грамота, 
2007. – 655 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978–966–349–
069–5.

В. Захарченко  (1936)  –  письменник,  публіцист.  Автор  книжок 
«Співучий корінь», «Брат милосердний», «Очима до голубих віконниць», 
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«Довгі  присмерки»,  «Нічні  поїзди»  та  ін.  Його  творчість  відзначена 
літературними преміями ім. А. Головка, Ю. Яновського.

До видання увійшли повість «…І настали жнива» та два романи «Білі 
вечори»,  «Прибутні  люди»,  за  останній  у  1995 році  автору  присуджено 
Національну премію України імені Тараса Шевченка.

Роман «Прибутні люди», який написано на документальній основі, 
вперше в українській літературі ґрунтовно, відкрито показує страхітливу 
трагедію українського народу – голод 1947 року. На тлі цих подій автор 
підкреслює людяність і шляхетність народу.

І  романи,  і  повість  відзначаються  глибоким  психологізмом,  автор 
зображує  своїх  героїв  у  драматичних  ситуаціях,  коли  найповніше 
проявляються людські характери.

ЗОРЯНА Л. Чотири крила : проза / Любов Зоряна ; ред., авт. передм. 
Л. Тараненко. – Черкаси : Брама, 2007. – 238 с. – ISBN 978–966–8756–95–5.

Цією  книжкою  поетеса  Л. Зоряна  –  автор  ряду  поетичних  збірок 
(«Душа любові», «Блакитні віконниці», «Осінній подих» та ін.) – відкриває 
перед  читачами  нові  грані  свого  літературного  таланту,  зокрема  талант 
прозаїка.

Ця, ще одна повноцінна іпостась її творчості презентована повістями 
«Спогади  болю»  та  «Любонька»,  циклами  оповідань  «Чотири  крила»  і 
«Так  не  буває»,  філософськими  мініатюрами  «Подорож»  і  прозовими 
начерками «Дички».

Емоційність творів письменниці образна і метафорична. Вона творить 
психологічно-містку оповідь, окреслює життєво-достовірні характери.

У  повістях  авторка  зображує,  на  перший  погляд,  звичайне  життя 
окремо взятих головних героїнь,  але,  обіймаючи художнім зором життя 
одного  села,  вона  підносить  його  надії,  сподівання  і  проблеми 
загальнолюдського розуміння. Можна сказати, що зі сторінок видання постає 
неповторний  образ  України,  в  людей  якої,  природу  і  землю  закохана 
письменниця.

ІВАНИЧУК Р. Вода з каменю ; Саксаул у пісках : романи / Роман 
Іваничук. – Х. : Фоліо, 2007. – 414 с. – (Українська література). – ISBN 
978–966–03–3950–7.

Р. Іваничук (1929) – лауреат премії ім. А. Головка, Державної премії 
УРСР  ім. Т.Г. Шевченка,  автор  збірок  новел  «Прут  несе  кригу»,  «Не 
рубайте  ясенів!»,  «Дім  на  горі»,  «Сиві  ночі»,  романів  «Край  битого 
шляху», «Місто» та ін. Серед них близько п’ятнадцяти історичних творів, в 
яких він намагається заповнити білі плями нашої історії,  розповідає про 
видатних діячів України минулого.

Роман  «Вода  з  каменю»  присвячений  Маркіяну  Шашкевичу  – 
українському поету та громадському діячу, який усе своє життя присвятив 
боротьбі за збереження рідної мови та культури.
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У М. Шашкевича  були послідовники.  Одному з  них,  а  саме  Івану 
Вагилевичу, присвячений роман «Саксаул у пісках».

ІВАНИЧУК Р. Четвертий вимір ; Шрами на скалі : романи / Роман 
Іваничук. – Х. : Фоліо, 2007. – 456 с. – (Українська література). – ISBN 
978–966–03–3885–2.

У новій книжці письменник знову звертається до теми історії нашої 
країни.  Так  «Четвертий  вимір»  –  це  філософське  осмислення  категорії 
пам’яті  (четвертого  виміру  дійсності)  через  долю  Шевченкового 
однодумця  і  друга  Миколу  Гулака  –  відомого  педагога,  юриста, 
перекладача,  якого  після  ув’язнення  в  Шліссельбурзькій  фортеці  було 
заслано на Кавказ, де серед грузинів і азербайджанців він знайшов другу 
батьківщину й  заслужив добру  пам’ять  своєю подвижницькою роботою 
для  розвою  їхніх  
культур.

У  романі  «Шрами  на  скалі»  поєднано  три  часові  плани:  епоха 
Франка,  часи Данила Галицького і  сучасність.  Остання доба пов’язана з 
особою автора,  який,  приїхавши в  Урич,  колишню твердиню Галицько-
Волинської землі, де любив бувати Франко, шукає слідів напису на честь 
Франкового ювілею і  на очах читача творить розповідь про геніального 
поета.

КАНИГІН Ю.М. Шлях аріїв : Україна в духовній історії людства : 
роман-есе / Юрій Михайлович Канигін. – 5-те вид., доп. – К. : А.С.К., 2008. 
– 523 с. – ISBN 966–8291–18–2.

Ю. Канигін – автор вісімнадцяти монографій, понад двохсот статей, 
співавтор  (із  директором  Інституту  кібернетики  В. Глушковим)  більше 
тридцяти наукових досліджень.

Представлений  роман  знайомить  читача  з  оригінальною  теорією 
походження українців,  у якій арійським кочівникам відводиться головна 
роль  у  створенні  духовних,  інтелектуальних  і  технологічних  передумов 
для розвитку сучасних цивілізацій. 

Книга перевидається п’ятий раз і, як і раніше, письменник уточнював 
окремі моменти, конкретизував їх.

КАЩЕНКО А.Ф. Вибрані  твори  /  Адріан  Феофанович Кащенко  ; 
передм.  А. Гуляка,  Ф. Кейди ;  прим.  С. Пінчука.  –  К.  :  Сакцент Плюс,  
2008. – 607 с. – ISBN 978–966–8583–07–0.

А. Кащенко  (1858–1921)  –  український  прозаїк,  поет,  драматург, 
фольклорист,  краєзнавець.  Його  літературна  спадщина  налічує  близько 
тридцяти творів («Запорозька слава», «На руїнах Січі», «Борці за правду», 
«Іван Богун» та ін.).

Значення творчості А. Кащенка в українській літературі, його внесок 
у розвиток історичної белетристики недооцінено літературною критикою.

Тематика  більшості  пізнавально-патріотичних  прозових  творів 
письменника пов’язана з героїчною історією українського козацтва. Події і 
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постаті  тієї  доби чітко грунтуються навколо двох тематичних центрів  – 
національно-визвольної  війни  1648–1654  років  під  проводом  Б. 
Хмельницького і зруйнуванням Запорізької Січі (1775).

Критик  і  літературознавець  Петро  Єфремов  називає  А. Кащенка 
«непоправним романтиком», який на історичні події дивиться крізь призму 
романтичного світосприймання.

До  книги  увійшли  твори:  історичне  оповідання  «Над  Козацьким 
порогом» (Про гетьмана Івана  Сулиму),  «Зруйноване гніздо» (Повість з 
часів  скасування  Запорізької  Січі),  «Додаток  до  оповідань  про  славне 
Військо  Запорозьке  низове»  та  «Працелюб»  (Микола  Кащенко.  Із 
оповідань про рідного брата).

КИКОТЬ В.М. Квітка  у  вогні  :  поезія,  проза,  пер.  /  Валерій 
Михайлович Кикоть ; авт. передм. В. Поліщук. – Черкаси : Брама-Україна, 
2007. – 502 с. – ISBN 978–966–8756–92–4.

В. Кикоть  (1961)  –  поет,  прозаїк,  перекладач,  член  Національної 
спілки письменників та Національної спілки журналістів України. Автор 
ряду книг, серед яких: «Вірші. Переклади», «Промені самотності», «Один 
аспект мого життя», «Королева дощу», «Сніг помирає на землі», «Тексти 
на піску». Твори Валерія Михайловича перекладалися азербайджанською, 
македонською, польською та іншими мовами.

Визначально  рисою  творчості  письменника  є  філософічність.  При 
цьому поет зазвичай не абстрактно філософствує,  а  осмислює вказані  й 
невказані  аспекти  життя  через  призму людської  душі,  власне ліричного 
героя,  його «взаємин» зі  світом, із  самим собою, з природою й іншими 
людьми, нарешті – з Богом. 

Видання  являє  собою  вісім  поетичних  циклів,  складених  з 
попередніх збірок, до яких додано розділ поетичних перекладів та низку 
прозових  мініатюр  («Замальовки  з  дощем»,  «Поцілунок  Бога»,  жмут 
«Уривків щоденника» та «Пригорща думок»).

Незважаючи  на  те,  що  збірка  скомпонована  із  різножанрових  і 
різнотематичних текстів, вона справляє приємне і цілісне враження.

КРИКЛИВЕЦЬ Л.С. Я  кохаю  тебе,  дівчинко  :  роман  /  Людмила 
Сергіївна  Крикливець ;  ред.  Л.М. Козак.  –  Житомир :  Полісся,  2008.  –  
323 с. – ISBN 978–966–655–326–6.

Л. Крикливець  (1953)  –  лікар  за  фахом  та  письменниця  за 
покликанням.  Її  творчий  доробок  складає  ряд  поетичних  збірок 
(«Сонячний  годинник»,  «Острів  душі»,  «Колесо  фортуни»  й  ін.)  та 
прозових збірок: новел «Анатомія душі», оповідань «По той бік виміру».

У  даному  романі  простежується  життєвий  шлях  кількох  поколінь 
великої  родини  П’ясецьких-Зубруків.  Твір  є  розгорнутою  біографією 
родової династії лікарів-подвижників, життя яких передає концентровану 
інформацію  про  непросту  і  часто  трагічну  долю  нашого  народу  в  ХХ 
столітті.
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КУЛИКОВА Н. Мілонгера : повість / Нона Куликова. – К. : Факт, 
2007. – 119 с. – (exceptis excipiendis). – ISBN 978–966–359–163–6. – ISBN 
966–8408–87–Х (Серія).

Мілонга – це назва південноамериканського танцю, танцювального 
вечора та музичного твору. 

Дебютна книга Н. Куликової «Мілонгера» – розповідь про молодих 
людей,  яким  мілонга  (танець)  допомогла  розкритись,  глибше  зрозуміти 
себе та інших.

Мандруючи  Європою  з  одного  до  іншого  танго-фестивалю  друзі 
шукають кожний своє непатетичне танго, танго свого життя.

Автору  вдалося  передати  стан  «розчинення»  танцюриста  у  танго, 
його злиття з музикою.

МАЛАКОВ Д.В. Кияни. Війна.  Німці /  Дмитро Васильович Мала-
ков ; ілюстр. Г.В. Малакова. – К. : Амадей, 2008. – 363 с. : іл. – ISBN 978–
966–7689–86–5.

Нова  книжка  Д. Малакова  включає  в  себе  відомий  твір  «Оті  два 
роки...  у  Києві  при  німцях»,  доповнений  новими  подробицями, 
поясненнями, малюнками заслуженого художника України Г. Малакова – 
брата  письменника.  Друга  частина  видання,  побудована  на  спогадах, 
листуванні, й на щоденнику брата, проливає світло на трагічний період у 
житті  киян.  Пожежа  Хрещатика,  підрив  будинків,  робота  на  окупантів, 
відсутність  їжі,  мила,  одягу,  і,  нарешті,  визволення  рідного  міста  – 
максимально детально зображено на сторінках книги.

МАРУСЯ  ВОЛЬВАЧІВНА –  незаслужено  забута  українська 
письменниця:  вибр.  твори  /  Маруся  Вольвачівна  ;  вступ.  ст.,  ред., 
упорядкув. І. Лисенка. – К. : Наш час, 2008. – 376 с. – ISBN 978–966–1530–
10–1.

Маруся  Вольвачівна  (Марія  Степанівна  Вольвач,  1841–1905?)  – 
маловідома, призабута українська поетеса, драматург, прозаїк. До книжки 
увійшли  поезії,  оповідання,  драматичні  твори,  фольклорні  записи  та 
листування. Останні збереглися лише завдяки І. Франкові.

Значна  частина  творів  публікується  вперше.  Основним  жанром  у 
творчості  Марусі  Вольвачівни  була  поезія,  зокрема  соціальна  лірика 
близька  до  народно-пісенної.  Поетеса  добре  знала  життя  українського 
селянства,  його  звичаї,  народно-поетичну  творчість.  Важливу  роль  у 
поезіях письменниці відіграють національні мотиви:

Україно моя люба! Чого така стала?
Біднотою, голотою ти позаростала.
Україно моя люба, ріднесенька нене,
Болить, болить, ізниває серденько за тебе.

Прозові  твори представлено  лише чотирма оповіданнями –  «Кажи 
жінці правду, та не всю», «Казка про таємні слова» «Батькова сповідь», «З 
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куща  виріс  ліс...»,  у  яких  вона  надавала  значної  уваги  ліризму,  іноді 
ритмізувала мову, дбала про мелодійність.

Жодна з  трьох драм Марусі  Вольвачівни («Охайнулась,  та  пізно», 
«На  великім  шляху»,  «Є  каяття,  та  нема  вороття»)  досі  не  була 
опублікована.  Всі  вони присвячені  життю українського пореформенного 
селянства,  соціальному  розшаруванню  на  селі,  нещасливому  коханню 
тощо.

Маруся  Вольвачівна  цікава  для  нас,  насамперед,  як  майстер 
художнього слова, що вміла лаконічно, образно, з національним колоритом 
відтворити  картини  життя  простого  народу,  без  вимушеної  штучності 
створити національний характер.

МІНЬКО М. Виселок  у  пилу  :  роман,  повісті,  оповід.  /  Микола 
Мінько ; авт. передм. М. Чабан. – Д. : Січ, 2007. – 489 с. : портр. – ISBN 
978–966–511–321–6.

М. Мінько (1902–1937) – автор кількох десятків оповідань, помітна 
постать в письменницькому середовищі Дніпропетровська 30-х років.

Плідну  працю  М. Мінька  на  літературній  ниві  було  перервано 
арештом у 1937 році «за наклеп на радянську діяльність». Незважаючи на 
те, що Миколу Мінька у 1962 році реабілітовано (посмертно), його твори 
перевидаються лише нині.

Пропоновану  збірку  відкриває  роман  «Виселок  у  пилу»,  у  якому 
автор змальовує побут юнаків і дівчат Донбасу. Видана вперше у 1931 році 
книжка була вилучена як «шкідлива і наклепницька».

У виданні представлено також дві повісті: «Манівцями», присвячену 
національно-визвольним  змаганням  українського  народу,  в  якій  подано 
гостру  характеристику  більшовиків;  та  «Кокусники»,  де  правдиво 
зображено  життя  підлітків  –  збирачів  кокусу  (коксу)  біля  заводів 
Задніпров’я, що рано «пізнають життя»: починають грати в карти, палити, 
пити, красти – у першій частині повісті, та про перевиховання хлопців – у 
другій її частині.

Завершують  видання  оповідання  «Бантина»,  «Стогін»,  «Кімната 
бородатого Чижика», «Рибалки».

МІЩЕНКО Д. Вибрані  твори  /  Дмитро  Міщенко  ;  вступ.  ст. 
А. Шпиталя  ;  ред.  В. Коломієць.  –  К.  :  Укр.  письм.,  2008.  –  527  с.  – 
(Бібліотека шевченківського комітету). – ISBN 966–579–212–1.

Д. Міщенко (1921) – український прозаїк, публіцист. Його творчість 
відзначено преміями Державною ім. Т.Г. Шевченка, О. Фадєєва, медаллю 
А. Макаренка.  Він  є  автором  повістей  та  оповідань  «Сини  моря»,  «Очі 
дівочі»,  «Друге  заміжжя»  та  інших,  монографії  «Розвиток  реалізму  в 
творчості М. Коцюбинського». 

У  даному  виданні  представлено  історичний  роман  «Лихі  літа 
ойкумени» та повість «Батальйон необмундированих».
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У романі зображуються часи збройної боротьби наших пращурів – 
антів – у VІ ст. н.е. за право жити на своїй землі. У повісті «Батальйон 
необмундированих» предметом художнього дослідження є доля населення 
України, що опинилося в роки Великої Вітчизняної війни на окупованій 
ворогами території.

НАГІРНЯК І.С. Озирнися з Гострої Скали : новели та оповідання / 
Іван Семенович Нагірняк. – Чернівці : Букер, 2008. – 239 с. – ISBN 978–
966–399–039–6.

І. Нагірняк (1949) – автор поетично-прозових збірок «Мелодія давньої 
юності»,  «Прозріння»,  документально-публіцистичних  збірок  «Короли  и 
древо»,  «Стежки  крізь  серце»,  збірок  п’єс  «Пастушок  на  літо»,  «Жіноча 
доля».

У новій книжці письменника з достатньою художньою виразністю і 
правдивістю  віддзеркалюються  будні  та  свята,  вчинки  і  помисли 
звичайних сільських людей. Персонажі творів у різних життєвих ситуаціях 
нашого буття відстоюють свою гідність, право жити й діяти за віковими 
законами добра і честі.

ОВСІЄНКО А.М. Обухівська рапсодія / Адам Михайлович Овсієн-
ко ; ред. В. Трубай. – К. : Задруга, 2007. – 183 с. – ISBN 978–966–432–025–9.

А. Овсієнко  –  прозаїк,  поет,  есеїст,  критик,  краєзнавець  з  міста 
Обухова,  що  на  Київщині,  автор  поетичних  збірок  «Прощання  з 
Атлантидою», «На ярмарку життя».

Назва  нової  книжки  письменника  не  випадкова.  «Рапсодія»  –  це 
вільна, імпровізована композиція, в якій на фольклорний лад чергуються 
широкі  епічні  і  моторні  танцювальні  епізоди.  Так  і  у  збірці  зібрані 
різнотемні  і  різножанрові  твори  –  віршовані  і  прозові,  художні  і 
публіцистичні, серйозні і жартівливі.

Матеріал згруповано у три розділи: перший розділ – вірші епічні і 
ліричні; другий – кілька етюдів із літературної історії Обухівщини; третій 
–  невигадані  історії,  почуті  автором  від  місцевих  жителів,  переважна 
більшість  з  яких  веселого  характеру.  Так  чи  інакше,  але  кожний  твір, 
присвячений батьківщині  автора  –  Обухівському краю,  розкриває  перед 
читачем його неповторну красу та історію.

ОЛДІ Г.Л. Захребетник : [повісті] / Генрі Лайон Олді. – К. : Зелений 
пес, 2008. – 271 с. – ISBN 978–966–2938–57–9.

До нової збірки відомих письменників фантастів Дмитра Громова і 
Олега Ладиженського, котрі пишуть під псевдонімом Г.Л. Олді, увійшли 
повісті:  «Захребетник» та «Снулль вампіра Реджинальда».  Обидва твори 
об’єднані спільним героєм, уже відомим читачам – Фортунатом Цвяхом – 
магом вищої  квалафікації,  який допомагає дворянину в одній повісті  та 
кровопивцю  –  в  іншій.  Що  ж  спільного  між  молодим  віконтом,  украй 
розчарованим в ідеалах, та добряче пошарпаним вампіром, який страждає 
від кошмарів? Обох їх очікує зіткнення з химерними істотами і боротьба 
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не  на  життя,  а  на  смерть!  Обом  доведеться  згадати  про  доблесть  та 
закликати на допомогу всю свою волю до життя.

ПЕТРЕНКО М. Сни про окраєць хліба : [новели та вірші] / Микола 
Петренко. – Полтава : Полтава, 2008. – 123 с. – ISBN 978–966–7244–49–1.

М. Петренко  (1925)  –  поет,  прозаїк,  автор  понад  70  книг  поезій, 
прози, гумору, публіцистики, віршів для дітей, казок («Дні юності», «Чом 
не ростуть вареники», «Не ступлю на цю землю», «Вовча дієта» та ін.). 
Творчість  митця  відзначено  рядом  літературних  премій:  ім. П. Тичини, 
Ю. Яновського, М. Шашкевича, Б.-Н. Лепкого, В. Близнеця.

Страшні часи голодомору М. Петренко пережив першокласником, до 
того ж сім’я змушена була жити без репресованого батька, засланого на 
будови п’ятирічки. Тому вся збірка – вірші і проза – правдиве свідчення 
про страшні часи голодомору.

У маленьких словах недитяча жура.
Каже: – Дядьку, у вас там он хліба гора,
Дайте кусник один – там он мати вмира...

ПИЛИПЕНКО С. Вибрані твори / Сергій Пилипенко ; упорядкув., 
передм., прим. та комент. Р. Мельникова. – К. : Смолоскип, 2007. – 886 с. : 
фотогр. – (Серія «Розстріляне Відродження»). – ISBN 978–966–8499–67–8.

С. Пилипенко  (1881–1934)  –  один із  представників  «Розстріляного 
відродження»  –  засновник  і  керівник  Спілки  селянських  письменників 
«Плуг».

Пропоноване  видання  покликане  бодай  частково  передати 
багатогранність  таланту  автора  та  неординарність  його  постаті.  На 
сьогодні  –  
це  найбільш  повне  зібрання  творів  письменника.  Сюди  увійшли 
оповідання та байки, статті,  рецензії, написані у 1920-ті на й на початку 
1930-х рр., матеріали про діяльність Спілки, а також спогади сучасників 
про  С. Пи-липенка.  Доповнює  видання  бібліографічний  список  видань 
письменника та рецензій на його твори, а також фото різних років. 

ПОКАЛЬЧУК Ю.В. Анатомія  гріха  /  Юрій  Володимирович 
Покальчук. – Х. : Фоліо, 2008. – 251 с. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-
960-03–4514-0.

Ю. Покальчук (1941–2008) – знаний прозаїк, поет, перекладач, автор 
17  («Модерат»,  «Таксі  блюз»,  «Хулігани»  та  ін.)  книжок  та  понад  600 
публікацій у періодиці. В українській літературі це фігура неординарна, а 
його твір «Те, що на споді» вважається першою українською еротичною 
прозою.

Пропоноване  видання  містить  повісті  та  оповідання,  об’єднані 
прагненням  автора  дослідити  найпотаємніші  порухи  людської  душі  і 
довести до читача думку про те, що ніякий гріх не виникає сам по собі. 
Людина робить крок-за-кроком і одного разу стає віч-на-віч з трагедією.
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ПОТАНІНА І. Історія однієї істерії : роман / Ірина Потаніна. – К. : 
Зелений Пес, 2007. – 350 с. – (Авантюристка). – ISBN 978–966–2938–59–3.

Новий іронічний роман письменниці  І. Потаніної  (1979)  –  остання 
частина тетралогії  про пригоди Катерини Кроль (перші – «Пособие для 
начинающих  шантажисток»,  «Дети  Деточкина,  или  Заговор  бывших 
мужей», «Блондинки моего мужа»).

Події  беруть  свій  початок  у  студентському  театрі  «Сюр»,  звідки  
по  черзі  зникають  акторки,  що  мали  грати  головну  роль.  Сам  театр, 
починаючи із самої режисерки, наповнений безліччю дивацтв.

Хто стоїть за  цими зникненнями та чи живими залишаться зниклі 
дівчата читач дізнається лише наприкінці роману.

РІЗНИК Л.Й. Самотність пророка, або Добрий Ангел Івана Франка : 
роман-есей  /  Левко  Йосипович  Різник  ;  худож.  С. Іванов.  –  Л.  :  Світ,  
2007. – 271 с. : іл. – ISBN 978–966–603–460–4.

Л. Різник (1938) – український прозаїк, автор багатьох повістей, есе, 
романів («Фактор Данила Вернади», «Маргінал, або Лідер в шаховій партії 
на  екваторі»,  «Усусуси  на  Лисоні»  та  ін.),  лауреат  літературних премій 
ім. А. Головка та О. Гончара.

Нова книжка письменника присвячена 150-річчю від дня народження 
Івана  Франка.  Це  психологічний,  з  елементами  містерії,  твір,  у  якому 
своєрідно  сплелися:  суперечливі  реалії  галицької  дійсності  другої 
половини  ХІХ  ст.,  на  яку  припала  Франкова  молодість;  художня 
інтерпретація  цієї  дійсності  в  його  кращих  поетичних,  прозових, 
публіцистичних  та  наукових  творах;  непрості  стосунки  митця  з 
оточуючими його людьми, у тому числі з  Ольгою Рошкевич; напружені 
духовні  пошуки  суспільного  ідеалу,  вміло  відображені  у  безперервній 
боротьбі за душу Пророка між силами добра і зла.

РОЗДОБУДЬКО І. Оленіум : комедія абсурду / Ірен Роздобудько. – 
Х. : Фоліо, 2007. – 158 с. – (Література). – ISBN 978–966–03–3842–5.

І. Роздобудько (1962) – популярна сучасна українська письменниця, 
поетеса,  яка  працює  у  різних  жанрах,  від  авантюрного  детективу  до 
політичної  сатири;  автор  ряду  прозових  творів  («Гудзик»,  «Пастка  для 
жар-птиці», «Останній діамант міледі, «Дванадцять, або Виховання жінки 
в умовах не придатних для життя» та ін.). 

Комедія  абсурду  –  нова  іпостась,  в  якій  розкривається  почуття 
гумору  авторки  та  її  оригінальне  бачення  того,  що  прийнято  називати 
«політичною  ситуацією  в  державі».  Читачу  запропонована  повість,  що 
відображає політичні події в Україні 2006 року.

РОЗДОБУДЬКО І. Переформулювання / Ірен Роздобудько ; вступ. 
сл. Л. Воронина. – К. : Нора-Друк, 2007. – 238 с. – ISBN 978–966–2961–17–1.

Пропоноване видання – якісний автобіографічний твір, написаний у 
традиційному  стилі  письменниці:  сентиментальному,  чуйному,  легкому. 
Але разом з тим, видання зовсім не схоже на попередні твори письменниці.
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Розповідь  про  те,  як  досягти  успіху,  побудована  на  історіях  із 
власного  життя,  електронних  листах-діалогах,  що  переплітаються  із 
роздумами авторки на різноманітні теми. 

Читаючи  цю  книжку,  ніби  насправді  знайомишся  зі  справжньою, 
живою  людиною.  І. Роздобудько  описує  різні  миттєвості  –  роботу  в 
ресторані,  в  цирку,  у  відеосалоні,  в  опозиційній  газеті  та  глянцевих 
журналах,  про  «Коронацію  слова»,  про  інтерв’ю  з  Жириновським, 
Лимоновим та зустріч із Шерон Стоун, про своїх друзів. «Це не спогади. 
Тут  немає  жодної  
хронології.  Це  просто  неправильна  книга»,  –  каже  Ірен  про  свій  твір,
 додаючи,  що уникнути нарцисизму в  ній  можна тільки сміючись  над  
собою.

САВЧЕНКО В. Золото  і  кров  Сінопа  :  іст.  роман-трилер  ; 
Консульська вежа : пригод. повість / Віктор Савченко. – Д. : Зоря, 2007. – 
447 с. – ISBN 978–966–511–255–6.

В. Савченко  (1938)  –  кандидат  технічних  наук,  член  Національної 
спілки  письменників  України,  лауреат  літературних  премій  ім. Д. Явор-
ницького  та  «Благовіст».;  автор  творів  «Тривожний  крик  папуги», 
«Ночівля в карбоні», «Тільки мить», «Шлях у три покоління» та ін. 

Роман «Золото і  кров Сінопа» розпочинається дещо традиційно як 
для  українського  історичного  твору,  але  вже  після  кількох  розділів  від 
традиційності  не  залишається  й  сліду,  а  її  місце  займає  інша,  дещо 
фантастична реальність.

Пригодницька  повість  «Консульська  вежа»,  в  першу  чергу, 
зацікавить читача несподіваним розвитком подій, гострим сюжетом.

Події обох творів хоч і  відбуваються у різні епохи, але тематично 
пов’язані  козацькою реліквією  –  пістолем  Івана  Сірка,  який  у  наш час 
викрадають з музею.

СВІТЛИЧНИЙ І.О.  З  живучого  племені  Дон  Кіхотів  /  Іван 
Олексійович  Світличний,  Надія  Олексіївна  Світлична ;  упоряд.: 
М.Х. Коцюбин-ська, О.І. Неживий ; передм. та прим. М.Х. Коцюбинської. 
– К. : Грамота, 2008. – 814 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – 
ISBN 978–966–349–128–8.

Брат і сестра Іван і Надія – визнані представники героїчно-трагічного 
покоління  українських  шістдесятників.  Їхня  творчість  і  мужня 
громадянська  позиція  були  відзначені  Державною  премією  УРСР 
ім. Т.Г. Шевченка.

Іван  і  Надія  Світличні...  Кожен  з  них  –  самодостатня  яскрава 
особистість.  І  разом з  тим дивовижна родинна спорідненість  і  не  лише 
кровна,  а  й  духовна:  цілеспрямованість,  відкритість  до  людей,  уміння 
прислухатися до них – і водночас твердість життєвої позиції; і всеохопне 
життєдайне рятівне почуття гумору, іронія – як головний життєвий тонус.
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У  книжці  представлено  доробок  І. Світличного,  критика,  поета, 
перекладача, зокрема його твори, значну частину яких створено в неволі. 
Творчість  Надії  Світличної  представлена  публіцистичними  статтями, 
виступами на радіо «Свобода», заявами, інтерв’ю, спогадами, листами.

СІДАШ-ПРИХОДЬКО М.  З  любов’ю  :  вірші,  проза  /  Марина 
Сідаш-Приходько. – Кременчук : Вид-во підприємця Щербатих О.В., 2008. 
– 155 с. – ISBN 978–966–8931–28–4.

Книжка  молодої  письменниці  вміщує  в  себе  вибрані  поетичні  та 
прозові твори (новели, оповідання). Багато життєвих тем розкривається в 
них: найперше – тема любові, кохання, дружби, вірності. Не останнє місце 
обіймає проблема стосунків поколінь. Піднімаються і філософські питання 
– швидкоплинність часу, небуття, роздуми про сьогодення й майбутнє:

Чомусь задумуюсь над тим, 
Чого життя таке коротке, 
Чому летять так швидко
Години і хвилини,
І секунди пливуть в небуття.
А що робити, щоб лишити,
Про себе згадку на землі?
І в чому сенс життя?

СКЛЯРЕНКО С.Д. Володимир  :  роман  /  Семен  Дмитрович 
Скляренко.  –  Вид.  виправл. –  Д.  :  Сталкер ;  К.  :  НКП,  2008.  –  528 с.  – 
(Україна крізь віки). – ISBN 966–696–557–7 (Сталкер). – ISBN 966–339–652–0 
(НКП).

СКЛЯРЕНКО С.Д. Святослав  :  роман  /  Семен  Дмитрович 
Скляренко.  – Вид. виправл.  – Д. :  Сталкер ;  К.  :  НКП, 2008. – 639 с.  – 
(Україна крізь віки). – ISBN 966–696–556–9 (Сталкер). – ISBN 966–339–653–
9 (НКП).

С. Скляренко  (1901–1962)  –  прозаїк,  автор  понад  60  книжок 
оповідань,  повістей,  романів  («Вітер  з  гір»,  «Домаха  Завгородня», 
«Оповідання про почуття», «Україна кличе») та багатьох інших.

Найкращим досягненням у  творчості  письменника  є  два  історичні 
романи, написані в останні роки життя. 

Один із них – «Святослав», високо оцінений критикою за майстерне і 
повне  відтворення  життя  Києва  часів  Київської  Русі,  на  основі 
використання  багатьох  історичних  джерел.  В  романі  зображується 
загибель  Київського  князя  Святослава  у  битві  з  печенігами  на  острові 
Хортиця, на Дніпрі.  Поряд з постатями князя Святослава та його матері 
Ольги змальовуються воїни Русі, візантійський імператор, а також прості 
люди – селянин Микула та його донька Малуша, яку палко кохав князь 
Святослав.
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«Володимир»  є  продовженням  роману  «Святослав».  Читачу 
пропонується зробити цікаву подорож у давноминулі часи, побачити князя 
Володимира не святим і рівноапостольним (як у літописах і житіях), а в 
складних  життєвих  протиріччях,  у  боротьбі  між  язичництвом  і 
християнством, з ворогами Русі.

Автор  виступає  не  лише  як  письменник,  а  й  як  допитливий 
дослідник-історик.

СЛАБОШПИЦЬКИЙ М.Ф. Марія  Башкирцева  (Життя  за 
гороскопом)  :  роман-есе  /  Михайло  Федотович  Слабошпицький  ;  авт. 
передм.  П. Загребельний.  –  Переробл.  й  доп.  вид.  –  К.:  Ярославів  Вал, 
2008. – 239 с.

М. Слабошпицький  (1946)  –  прозаїк,  критик,  літературознавець,  
публіцист  і  громадський  діяч,  лауреат  Національної  премії  України 
імені Тараса Шевченка,  автор  творів  «Поет  із  пекла»,  «З  голосу  нашої 
Кліо» та ін. Його роман «Марія Башкирцева» виходив українською та у 
перекладах на французьку, російську мови.

Пропоноване видання виходить вперше за останні дев’ять років. Це 
роман  про  трагічну  долю  талановитої  художниці  –  Марії  Башкирцевої 
(1858–1884).  Доля відміряла їй короткий вік – неповних двадцять шість 
років,  але вона встигла дуже багато.  Її  полотна сьогодні  зберігаються у 
найвідоміших музеях Франції,  України, Росії,  а  її  знаменитий щоденник 
свідчить про неабиякий літературний талант.

М. Слабошпицький  розповідає  про  неординарну  людську 
особистість,  якою  була  художниця,  про  багатьох  видатних  людей 
мистецтва,  з  якими  пощастило  спілкуватися  героїні,  та  про  хвилюючу 
любов  Марії  Башкирцевої  та  французького  художника  Жюля  Бастьєна-
Лепажа.

СЛАБОШПИЦЬКИЙ М.Ф. Поет  із  пекла  :  романи  /  Михайло 
Федотович  Слабошпицький  ;  передм.  В.О. Базилевського  ;  післямова 
В.Н. Грабовського.  –  К.  :  Грамота,  2008.  –  831  с.  :  іл.  –  (Бібліотека 
Шевченківського комітету). – ISBN 978–966–349–18–2.

До видання увійшли три епічні твори. Перший – роман-есе «Марія 
Башкирцева».

Другий – «Українец, який відмовився бути бідним» – романізована 
біографія  відомого  українського  бізнесмена  й  мецената  з  Канади  Петра 
Яцика. Людина дії, екстраверт, він різко негативно ставився до земляків за 
їхню  інертність,  роз’єднаність,  споглядальність,  невміння  і  небажання 
віднайти себе в чужому середовищі.

Прагматичний, націлений на боротьбу, Яцик був жорстким в оцінках 
людей  і  мав  на  те  моральне  право,  бо  поставив  свої,  тяжкою працею  
зароблені гроші на службу шляхетній справі – утвердженню українства у 
світі.
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«Поет із пекла» – роман-біографія про Тодося Осьмачку. Цей твір – 
найзначніше,  що  є  сьогодні  з  друкованих  праць  про  загубленого  злою 
долею поета. Тодось Осьмачка постає в романі на трагічних перехрестях 
епохи і  на тлі широкого літературного середовища 1920–1930-х років,  а 
потім і в еміграційному житті.

СТЕПОВИЧКА ЛЕСЯ.  Шлюб  із  кухлем  пільзенського  пива  :  
роман / Леся Степовичка. – Д. : Ліра ЛТД, 2007. – 335 с. – ISBN 978–966–
383–093–3.

Леся Степовичка  (Булах  Олександра  Несторівна,  1952)  –  поетеса, 
публіцист, прозаїк, перекладач, лауреат літературних премій ім. І. Сокуль-
ського та В. Підмогильного.

Новий  роман  письменниці  про  пошуки  щасливої  долі,  що  завела 
героїню Мар’яну аж до Німеччини, про її невдалий шлюб з іноземцем, про 
намагання  там,  на  чужині,  реалізуватися  фахово,  про  розчарування  і 
ностальгію за рідною домівкою.

Леся Степовичка вдало створила образ української жінки, освіченої і 
відкритої  світовій  культурі,  представниці  національного  характеру,  яка 
полишає західний, сповнений цивілізованих принад, рай заради «суворої і 
невеселої» батьківщини.

СТРУЦЮК Й.Ґ. Цвіт  дикої  шандри  :  повісті,  оповід.  /  Йосип 
Ґеорґійович Струцюк. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 164 с. – ISBN 978–966–
8770–46–3.

Й. Струцюк (1934) – поет, прозаїк, автор багатьох поетичних збірок 
(«Бузьків  вогонь»,  «Сторожові  вежі»,  «Десятий  день  тижня»  та  ін.); 
драматичних  поем:  «Смерть  Хмельницького»,  «Роман  і  Романовичі», 
«Свідчимо перед Богом», «Найкращій матері – смерть»; збірок оповідань 
та  новел  («Червень  –  місяць  тиші»,  «Помста  козацька»,  «Під  арештом 
ночі»)  та  ін.  Письменник  є  лауреатом  літературних  премій  Агатангела 
Кримського, Богдана-Нестора Лепкого, «Благовіст».

Нове  видання  містить  кіноповість  «Коливо»,  повість  «Цвіт  дикої 
шандри»  та  сім  оповідань.  Героями  творів  є  українські  повстанці, 
енкаведисти,  переселенці  з  Холмщини,  пенсіонери,  бізнесмени…  Вони, 
опинившись у незвичних, а подекуди й скрутних обставинах, проявляють 
свої істинні риси характеру. Автор залишає читачу можливість самостійно 
оцінювати поведінку героїв.

ТАРАСЮК Г.  Цінь  Хуань  Ґонь  :  роман-антиутопія  /  Галина 
Тарасюк. – Біла Церква : Буква, 2008. – 255 с. – ISBN 978–966–7195–79–3.

Г. Тарасюк  (1948)  –  лауреат  літературної  премії  ім. Г. Косинки.  Її 
можна  вважати  однією  із  засновниць  жанру  абсурдного  реалізму  на 
Україні.  Тож,  не  змінюючи  своїх  традицій,  у  новій  книзі  письменниця 
зосередилася винятково на дискурсі абсурдистського фантасмогоричного 
поселення Козацька Корчма.
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Назва  твору,  як  зазначає  авторка,  має  варіанти  перекладу,  і,  в 
залежності  від  наголосу,  може  означати  «козацька  воля»,  «козацька 
НЕволя» та  так,  від  чого  представники східних цивілізацій  шаріються  і 
сором’язливо  хіхікають.  Отже,  сама  назва  одразу  програмує  читача  на 
абсурд.

ТЕЛІГА О. Вибрані  твори  /  Олена  Теліга  ;  упоряд.  О. Зінкевич  ; 
передм.  Р. Семків  ;  вступ.  ст.  Є. Сверстюка.  –  Вид.  2-ге,  доп.  –  К.  : 
Смолоскип, 2008. – 532 с. – ISBN 978–966–8499–90–6.

О. Теліга (1906–1942) – українська поетеса, громадська діячка. Друге 
видання  (перше  опубліковане  у  2006  р.  до  100-річчя  народження 
письменниці),  як  і  перше,  містить  всі  відомі  публіцистичні  твори 
письменниці,  її  спогади  про  побратима  О. Штуля-Ждановича,  добірку 
статей про творчість О. Теліги як її сучасників, так і теперішніх авторів.

Книжку  доповнено  добіркою  листів  письменниці,  додатковими 
спогадами та літературно-критичними статтями про її творчість, більшість 
з яких публікуються в Україні вперше.

ТИЩЕНКО-ЗАБОЖКО Л.М. Дорогою  Надій  :  роман  /  Лідія 
Михайлівна Тищенко-Забожко. – Х. : [Глобус], 2008. – 303 с. – ISBN 978–
966–7083–40–3.

Л. Тищенко-Забожко – за фахом філолог і психолог. Поштовхом для 
написання книжок «Счастье и несчастье ты носишь в себе»,  «У истоков 
женской  мудрости»  та  пропонованого  роману  стало  прагнення  до  того, 
щоб  простір  любові,  доброти  і  порядності  в  людському  житті  весь  час 
збільшувався і ставав яснішим.

Новий  роман  поетеси  –  історія  життя  українських  жінок,  яких 
безталання примусило шукати кращої долі в Італії.

ТОПСЬКА Н. Любов – наснага, любов – журба… : історії кохання 
класиків укр. л-ри / Неллі Топська. – Донецьк : Проспект-Прес, 2007. –  
319 с. – ISBN 978–966–8899–02–7.

Книжка  містить  дванадцять  новел  –  дванадцять  історій  кохання 
українських творців, які народилися в ХVІІІ-ХІХ століттях (Г. Сковорода, 
І. Котляревський,  Є. Гребінка,  Т. Шевченко,  Л. Глібов,  Марко  Вовчок, 
П. Мирний,  І. Франко,  О. Кобилянська,  М. Коцюбинський,  П. Грабовсь-
кий, Л. Українка).

У них розповідається про непрості долі великих людей – кожна зі 
своїми  болями  і  радощами,  зустрічами  і  розлуками,  сподіваннями  і 
розчаруваннями. 

ТЮТЮННИК Г. Вибрані твори / Григір Тютюнник ; передм., прим. 
А. Гуляка, Ф. Кейди. – К. : Сакцент Плюс, 2007. – 288 с. – ISBN 978–966–
8583–49–0.

Григір Тютюнник (1931–1980) жив і працював на літературній ниві в 
часи  тоталітаризму,  коли  були  заідеологізовані  всі  сфери  життя,  а  сам 
письменник перебував під пильним наглядом «недремного ока».
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Нелегкі  життєві  дороги  і  втрати  багато  в  чому  визначили  теми, 
мотиви, сюжети, настрій творів прозаїка. 

Тематичною  основою  багатьох  оповідань  автора  стали  процеси 
міграції  сільських  жителів  до  міста.  Г. Тютюнник  одним  із  першим 
замислився над морально-етичними аспектами цього явища. 

До  книги  письменника  увійшли  такі  оповідання  як  «Поминали 
Маркіяна», «Деревій», «Син приїхав», «Оддавали Катрю», «Грамотний» та 
інші, провісті «Климко» та «Вогник далеко в степу», спогади про брата – 
«Коріння».

ФОСТУН С.М. Над Галичем гримить: іст. повість з княжих часів / 
Святомир Михайло Фостун ;  авт.  передм.  В. Крук. –  Івано-Франківськ : 
Нова Зоря, 2007. – 287 с. – ISBN 398–966–398–015–Х.

С. Фостун  (1924–2004)  –  український  письменник,  журналіст, 
громадський діяч, автор великих історичних праць «Плем’я непокірних», 
«Звідуни степових когорт», «Шляхами смерті».

Дана історична повість переносить читача в епоху князя Ярослава 
Осьмомисла  (ХІІ  ст.  н.  е.),  дає  розгорнуту  характеристику  тогочасної 
політичної ситуації, позначеної кривавими міжусобицями у Київській Русі; 
описує  Галич,  як  центр  могутнього  князівства,  серце  тогочасної 
української держави.

ХАТКІНА Н.В. Жінка  –  осінь  :  спогади  та  мрії  /  Наталія  Вікто-
рівна  Хаткіна. – Донецьк : Проспект-Прес, 2007. – 319 с. – ISBN 978–966–
8899–07–2.

Пропоноване  видання  –  збірка  невеличких  оповідань,  схожих  на 
спогади  з  життя.  Письменниця  згадує  найяскравіші  миті  дитинства, 
шкільних років і не тільки. 

У творах органічно поєдналися сентиментальність та гумор: «мені, 
наприклад,  Сильвестр  Сталлоне  дуже  подобається.  Добре  б  з  ним 
розлучитися…», буденні клопоти й романтичні мрії,  утворивши роман з 
багатьма ліричними відступами.

ЧЕМЕРИС В.Л. Ольвія : роман / Валентин Лукич Чемерис ; голов. 
ред. Н.Є. Фоміна. – Х. : Фоліо, 2008. – 412 с. – (Історія України в рома-
нах). – ISBN 978–966–03–4351–1.

В. Чемерис  (1936)  –  письменник-прозаїк,  автор  ряду  збірок 
гумористичних  творів  «Сватання  по  телефону»,  «Урок  виховання», 
«Домашній  музей»,  а  також  романів  «Родина  Гордія  Залізняка», 
«Приречені на щастя», «Ольвія» та ін.

У пропонованому творі йдеться про конкретну і важливу історичну 
подію – війну між скіфами та могутнім перським військом царя Дарія, що 
відбувалася наприкінці VІ століття до нашої ери. 

На тлі цих подій розгортається історія короткого і трагічного життя 
юної гречанки Ольвії, яка, заради союзу зі скіфами, йде заміж за їхнього 
царя Тапура.
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ЧИБІСОВА Н. Елізіум : роман / Наталя Чибісова. – К. : Зелений пес, 
2008. – 230 с. – (Main stream). – ISBN 978–966–2938–34–0.

Чергова  книжка  серії  «Main  stream»  (головна  течія,  домінуючий 
потік) – це дебютний роман Н. Чибісової. У творі криється цікава і трохи 
моторошна історія, адже Елізіум у давньогрецькій міфології – потойбічний 
світ. До нього на обмежений час потрапляє головна героїня роману Ліза. 
Лише місяць часу на блаженствування у неї, по закінченні якого героїню 
чекає зустріч з катом і водночас з великим коханям.

Події  роману  розвиваються  у  паралельній  реальності,  у  світі,  де 
панує  інквізиція.  Це,  по  суті,  антитеза  буденності  нашого  занадто 
матеріального життя: відьм, екстрасенсів та інших «не таких» намагаються 
принизити, зламати, знищити.

ЧУМАК І. На відстані пам’яті : повість / Іван Чумак ; авт. передм. 
В. Коломієць ; худож. К. Міщук. – К. : Сучас. письм., 2007. – 133 с. : іл. – 
ISBN 978–966–8620–00–3.

За  своє  творче  життя  І. Чумак  видав  чимало  поетичних  книжок. 
Найвлучніші  з  них  –  це  «Пшеничний  місяць»,  «Материнство  землі», 
«Серед білого світу», «Вогонь у хатньому вікні», «Свято любові». 

За збірку поезій «При калиновому світлі» письменника відзначено 
премією ім. І. Нечуя-Левицького.

Пропонована  повість  продовжує  попередню  збірку  оповідань 
(«Танцювали  вдови  польку»),  відтворює  сцени  із  селянського  побуту. 
Будується  твір  із  тринадцяти  сюжетів-оповідань  –  це  і  недавня  нелегка 
дійсність (Друга світова війна, Голодомор 30-х років), і сучасні негаразди 
й біди, і сподівання України на гідне велике майбутнє.

ШМОРГУН Є.І. Твори : в 3 т. / Євген Іванович Шморгун. – Рівне : 
Азалія.

Т. 1. – 2007. – 488 с. – ISBN 978–966–8883–31–6.
Т. 2. – 2008. – 571 с. – ISBN 978–966–403–012–7.
Т. 3. – 2008. – 579 с. – ISBN 978–966–403–025–7.
Є. Шморгун (1940) – прозаїк, лауреат літературної премії ім. В. По-

ліщука.
До першого тому увійшли твори з попередніх видань: «Забуті боги 

предків», «Мова зела», «Зелені сусіди», «Ключ-трава», «Тиха радість» та ін.
Твори знайомлять читача з оточуючим світом флори і фауни через 

невеликі  оповідки із  сучасного життя та  життя  наших далеких предків-
язичників. Письменник уважно ставиться до деталей, подробиць, прагне до 
збереження у зображуваному форм конкретного,  поодинокого.  Обравши 
метою  пізнання  природу  рідного  краю  –  Рівненщини,  –  письменник 
виявляє і своє романтичне світовідчуття, намагається не просто відтворити 
форми і явища природи, а збагнути їх глибинну суть.

Другий  том  містить  роман  «Сніги  непочаті»,  повісті  «Дорога  до 
Іліона» та «Не повтори мене», п'єсу «Кличу живих» та есе «Шість століть 
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Великогорських». Таке зібрання творів обумовлено спільною історичною 
тематикою. Так у першому із зазначених романів Є. Шморгун  відтворює 
події, що відбувалися в кінці XIV – на почаку XV ст., коли на Волині жив 
один із засновників роду князів Острозьких Федір Данилович.

Повість-версія про видатного Гомера «Дорога до Іліона» розповідає 
про шлях  знаного поета, передає почуття та емоції, які наповнюють його 
душу,  відображає  особливості  світовідчуття  самого  автора,  його 
філософські пошуки, призначення мистецького слова.

До  третього  тому  увійшли:  роман-спогад  «Між  дощем  і  дощем», 
повість «Плач перепела», оповідання та вірші різних років.

Повість  стала  чи  не  першою  в  українській  літературі  спробою 
правдиво  відобразити  сповнене  драматизму  життя  західноукраїнського 
населення у перші повоєнні роки. 

Письменник із неабиякою психологічною точністю показав не тільки 
світоглядні,  але  й  морально-духовні  побудники,  спонукальні  чинники 
поведінки своїх героїв. Майже всі вони – позитивні персонажі, але як же 
важко зберігати їм гідність, опинившись перед необхідністю або прийняти 
правила  поведінки  антигуманних  правителів,  або  стати  на  шлях 
неприйняття режиму і навіть боротьби з ним.

ШПОЛ Ю. Вибрані  твори  /  Юліан  Шпол  ;  [упорядкув.,  передм. 
приміт. і комент. О. Ушкалова]. – К. : Смолоскип, 2007. – 531 с. – (Серія 
«Розстріляне Відродження»). – ISBN 966–84–99–46–8.

Ю. Шпол (Михайло Омелянович Яловий 1895–1937(?)), письменник, 
літературний критик, видатний організатор літературного життя в Україні 
1920-х років, перший президент ВАПЛІТЕ, широко відомий в Україні  у 
1920–30-х роках і майже забутий нині.

Читачу надається можливість ознайомитися із численними поезіями 
митця, його перекладами, драматургією, публіцистикою, прозою, зокрема з 
найвідомішим його твором – романом «Золоті лисенята» про Українську 
революцію  та  «боротьбистів».  Головний  герой  роману  за  короткий  час 
мусить знайти повстанський загін і провести агітаційну роботу. За цей час 
він закохується, потрапляє в полон, дивом рятується від смерті.

Крім  того,  у  виданні  вміщено  літературно-критичні  матеріали  та 
фотоматеріали  про  митця,  бібліографію  праць  Ю. Шпола  та  список 
літератури про нього.

ШТЕЛЬМАХ М.  Чотири  ночі  з  Богом  :  Мій  міфоностальжіекшн 
вічності / Марія Штельмах. – Х. : Фоліо, 2007. – 345 с. – (Графіті = Graffiti). 
– ISBN 978–966–03–3945–3.

Нова  книжка  молодої  письменниці  М. Штельмах  (1984)  є 
продовженням  твору  «Янголи  вигадують  сни»  та  яскравим  прикладом 
постмодерної  прози.  За  своєю  структурою  видання  нагадує  сценарій 
серійного  фільму:  оповідь  фрагментарна,  «кадрована»,  з 
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найрізноманітнішими  героями:  божевільний  волюцюга,  вбивця,  актор, 
студент, відьма, офіціантка...

Але,  не  зважаючи  на  «колоритність»  такої  «підбірки»  героїв, 
кожного з них вирізняє з натовпу здатність замислюватись: «Люди знають 
набагато менше, ніж пам’ятники. Вони не живуть у вічності... – А що таке 
мати свою зірку? – Значить, бути не як всі... Життя нагадує салат. Немає 
реальності, й ірреальність так само неможлива...».

Вельми помітна зацікавленість авторки біблійними мотивами – Бог у 
творі М. Штельмах виступає надгероєм, саме під його пильним оком та з 
його згоди відбуваються ті чи інші події...

ЯВОРІВСЬКИЙ В. Марія з полином наприкінці століття ; Криза : 
романи / Володимир Яворівський ; передм. П. Загребельного ; післямова 
М. Рябого. – К. : Фенікс, 2008. – 481 с. : фотогр. – ISBN 978–966–651–518–9.

ЯВОРІВСЬКИЙ В. Повісті.  Новели  /  Володимир  Яворівський  ; 
передм. О. Гончара ; післямова М. Косіва. – К. : Фенікс, 2008. – 527 с. : 19 
арк. фотогр. – ISBN 978–966–651–519–6.

Твори  В. Яворівського  (1942)  –  голови  Національної  спілки 
письменників України, лауреата Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка 
добре відомі читачу. Його творчий доробок складає ряд книжок оповідань 
(«Гроно стиглого винограду», «З висоти вересня», «Вовча ферма» та ін.), 
романів  («Ланцюгова  реакція»,  «Автопортрет  з  уяви»  тощо),  художньо-
документальних повістей «Вічні Кортеліси», «Що ж ми за народ такий?». 
Твори перекладалися багатьма мовами.

Роман  «Криза»  –  це  розповідь  про  життя  сучасного  подільського 
села з його «перебудовчими» проблемами, нашаруваннями нової моралі, 
але невмирущими селянськими традиціями.

Мужність українського народу в контексті трагедії  Чорнобильської 
АЕС,  його  благородство  і  віру  в  свою  незнищенність  талановито  і 
переконливо змальовує автор у своєму творі «Марія з полином наприкінці 
століття».  Видання  доповнює  велика  кількість  фотографій  із  життя 
письменника.

Книжка повістей містить такі твори: «Кривавий танець», «Мішень», 
«До джерел», «Риба на березі», «Вовча ферма» та ін.

*     *     *

БАГРЯНИЙ І. Вибрані твори / Іван Багряний ; вступ. ст., упорядкув. 
і прим. Г.М. Жуковської. – К. : Книга, 2007. – 367 с. – (Твори українських 
емігрантів). – ISBN 978–966–8314–28–5.

ВИШНЯ ОСТАП. Мисливські усмішки / Остап Вишня. – Донецьк : 
БАО, 2008. – 255 с. – ISBN 978–966–481–000–2.

ВИШНЯ О. Мисливські усмішки та інші оповідання / Остап Виш-
ня ; ілюстр. С.Ю. Донця. – Донецьк : БАО, 2008. – 287 с. : іл. – ISBN 978–
966–481–200–6.
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ВОВЧОК  МАРКО. Повісті,  оповідання,  казки  /  Марко  Вовчок  ; 
худож. С.Ю. Донець. – Донецьк : БАО, 2008. – 415 с. : іл. – ISBN 978–966–
481–079–8.

ГОГОЛЬ М. Всі повісті / Микола Гоголь ; упоряд., авт. вступ. ст. та 
приміт. В. Звиняцьковський ; голов. ред. О. Головко. – К. : Либідь, 2008. – 
542 с. – ISBN 978–966–06–0529–9.

ГОГОЛЬ М.В. Повісті  /  ред.  та  авт.  вступ.  сл.  А.М. Нєвєжина  / 
Микола Васильович Гоголь. – Х. : Прапор, 2007. – 416 с.

ГОНЧАР О. Вибране  /  Олесь  Гончар  ;  упоряд.  та  авт.  передм. 
О.М. Савченко. – Х. : Прапор, 2008. – 718 с. – ISBN 978–966–1643–05–4.

ДОВЖЕНКО О. Вибрані  твори  /  Олександр  Довженко ;  прим.  та 
передм. А. Гуляка. – К. : Сакцент Плюс, 2007. – 319 с. – ISBN 978–966–
8583–47–6.

ДОВЖЕНКО О.П. Зачарована  Десна  ;  Щоденник  (1941–1956)  / 
Олександр Петрович Довженко. – К. : Дніпро, 2008. – 502 с. – ISBN 978–
966–578–144–8.

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ П.А. Роксолана  :  роман  /  Павло  Архипович 
Загребельний. – Х. : Фоліо, 2007. – 685 с. – (Історія України в романах). – 
ISBN 978–966–03–3909–5.

КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Г. Вибрані  твори  /  Григорій  Квітка-
Основ’яненко ;  уклад.  та  передм.  О. Борозенка.  –  Х.  :  Прапор,  2008.  –  
479 с. – ISBN 978–966–8690–98–3.

КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Г.Ф. «Конотопська відьма», «Сватання 
на Гончарівці» та інші твори /  Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко ; 
ілюстр. С.Ю. Донець. – Донецьк : Бао, 2008. – 415 с. : іл. – ISBN 978–966–
481–210–5.

КОЦЮБИНСЬКИЙ М.М. Збірка  творів  /  Михайло  Михайлович 
Коцюбинський ; уклад. та передм. Н.Я. Левченка. – Х. : Прапор, 2008. – 
334 с. – ISBN 978–966–1643–02–3.

КОЦЮБИНСЬКИЙ М.М. Fata  Morgana  /  Михайло  Михайлович 
Коцюбинський ; передм. та комент. Ю.В. Кузнецова. – Х. : Фоліо, 2008. – 
506 с. : 1 арк. портр. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978–966–
03–4114–2.

КУЛІШ П. Вибрані  твори  /  Пантелеймон  Куліш  ;  [передм. 
А. Гуляка].  –  К.  :  Сакцент  плюс,  2007.  –  351 с.  –  ISBN 978–966–8583–
48–3.

КУЛІШ П. Чорна  рада  ;  Михайло  Чарнишенко  :  іст.  романи  / 
Пантелеймон Куліш ; упорядкув. та передм. А. Яцько. – К. : Видавн. дім 
«Персонал»,  2008. – 450 с. – (Бібліотека української героїки ;  вип. 1).  – 
ISBN 978–966–608–864–5.

МАЛИК В.К. Таємний  посол  :  Тетралогія.  Кн.  1,  2  /  Володимир 
Кирилович Малик ; худож. С.В. Кривенченко. – Х. : Фоліо, 2008. – 414 с. – 
(Історія України в романах). – ISBN 978–966–03–3996–5.
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НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ І. Вибрані твори :  зібрання творів у 3 т.  / 
Іван Нечуй-Левицький. – К. : Сакцент Плюс, 2008. – ISBN 978–966–8583–
28–5.

Т. 1 / авт. передм. А. Гуляк ; прим. Н. Вишневської. – 639 с. – ISBN 
978–966–8583–03–2.

Т. 2. – 511 с. – ISBN 978–966–8583–04–9.
Т. 3. / прим. В. Пипченко. – 351 с. – ISBN 978–966–8583–29–2.
СТАРИЦЬКИЙ М.П. Руїна  :  іст.  проза  /  Михайло  Петрович 

Старицький  ;  упоряд.,  передм.,  пер.  з  рос.,  комент.,  прим. 
О.В. Ковалевського. – Х. : Фоліо, 2008. – 623 с. – ISBN 978–966–637–631–
5.

СТЕЛЬМАХ М.О. Чотири  броди  :  роман  /  Михайло  Опанасович 
Стельмах. – Х. : Фоліо, 2008. – 571 с. – ISBN 978–966–03–4358–0.

ФРАНКО І. Міські повісті / Іван Франко ; упоряд. та авт. передм. 
В. Агеєва. – К. : Факт, 2008. – 477 с. – ISBN 978–966–359–283–1.

ФРАНКО І.Я. Профілі  й  маски  /  Іван  Якович  Франко  ;  упоряд., 
вступ. ст.,  комент.,  пояснення слів Б.С. Тихолоза.  – Х. :  Фоліо,  2008.  –  
639 с. : 1 арк. портр. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978–966–
03–4205–7.

ШЕВЧЕНКО  Т. Усі  твори  в  одному  томі  /  Тарас  Шевченко  ; 
[передм.  І. Франка] ;  авт.  післямови  Н.С. Лесков.  –  К.  ;  Ірпінь  :  Перун, 
2007. – 822 с. – (Поетична поличка «Перуна»). – ISBN 966–569–218–6.

Уперше в історії української літератури в одному томі вміщено всю 
літературну  спадщину  великого  українського  поета  Тараса  Шевченка, 
автора  творів,  які  принесли  митцю  любов  українського  народу  та 
обезсмертили його ім’я. 

У  книзі  подано  лише  літературні  твори  –  поезію та  прозу,  немає 
листування та  критичних статей.  Замість  передмови подано  скорочений 
варіант присвяти і статті до 100-річчя від дня народження поета, написані 
Іваном Франком.

ЯНОВСЬКИЙ Ю.І. Майстер корабля ; Вершники / Юрій Іванович 
Яновський ; ілюстр. О.К. Перепелиці. – Донецьк : БАО, 2008. – 351 с. :  
іл. – ISBN 978–966–481–209–9.

Серія «Українська класика»

ВОВЧОК МАРКО. Три долі : повісті та оповідання / Марко Вов-
чок. – Х. : Фоліо, 2008. – 350 с. – (Українська класика). – ISBN 978–966–
03–4326–9.

ВОВЧОК МАРКО. Маруся : оповідання, повісті та казки / Марко 
Вовчок. – Х. : Фоліо, 2008. – 254 с. – (Українська класика). – ISBN 978–
966–03–4346–7.
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КАРПЕНКО-КАРИЙ І. Хазяїн  :  драмат.  твори  /  Іван  Карпенко-
Карий. – Х. : Фоліо, 2008. – 317 с. – (Українська класика). – ISBN 978–966–
03–4027–5.

КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Г.Ф. Сватання на Гончарівці : повісті, 
п’єси /  Григорій Федорович Квітка-Основ’яненко. – Х. : Фоліо, 2008. –  
351 с. – (Українська класика). – ISBN 978–966–03–4345–0.

КОБИЛЯНСЬКА О. Земля  :  повість,  оповідання  /  Ольга 
Кобилянська. – Х. : Фоліо, 2008. – 351 с. – (Українська класика). – ISBN 
978–966–03–4081–7.

КОБИЛЯНСЬКА О. Людина : повість / Ольга Кобилянська. – Х. : 
Фоліо,  2008.  –  283  с.  –  (Українська  класика).  –  ISBN  978–966–03–
4168–5.

КОБИЛЯНСЬКА О. Царівна : повість / Ольга Кобилянська. – Х. : 
Фоліо, 2008. – 316 с. – (Українська класика). – ISBN 978–966–03–4219–4.

КОСТОМАРОВ Н.И. Черниговка  :  повесть  ;  Исторические 
портреты / Николай Иванович Костомаров. – Х. : Фолио, 2007. – 316 с. – 
(Українська класика). – ISBN 978–966–03–3869–2.

КОЦЮБИНСЬКИЙ М. Тіні забутих предків : повісті, оповідання, 
етюди,  нариси,  казки  /  Михайло Коцюбинський.  –  Х.  :  Фоліо,  2008.  –  
350 с. – (Українська класика). – ISBN 978–966–03–40–83–1.

КУЛІШ П. Чорна  рада  :  роман,  оповідання,  вірші  /  Пантелеймон 
Куліш. – Х. : Фоліо, 2008. – 287 с. – (Українська класика). – ISBN 978–966–
03–4028–2.

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ І. Кайдашева  сім’я  :  повість,  п’єса  /  Іван 
Нечуй-Левицький. – Х. : Фоліо, 2008. – 351 с. – (Українська класика). – 
ISBN 978–966–03–4325–2.

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ І. Над Чорним морем : роман / Іван Нечуй-
Левицький. – Х. : Фоліо, 2008. – 219 с. – (Українська класика). – ISBN 978–
966–03–4122–7.

НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ І. Хмари : роман / Іван Нечуй-Левицький. – 
Х.  :  Фоліо,  2008.  –  347  с.  –  (Українська  класика).  –  ISBN  978–966–03–
4201–9.

СТЕФАНИК В. Камінний  хрест  :  новели  /  Василь  Стефаник  ; 
глосарій В.Г. Яськова. – Х. : Фоліо, 2008. – 255 с. – (Українська класика). – 
ISBN 978–966–03–4344–3.

Серія «Українська література»

АНТОНИЧ Б.-І. На  другому  березі  :  [зб.  творів]  /  Богдан-Ігор 
Антонич. – Х. : Фоліо, 2008. – 283 с. – (Українська література). – ISBN 
978–966–03–4508–9.

БАГРЯНИЙ І. Тигролови  :  роман  /  Іван  Багряний.  –  Х.  :  Фоліо, 
2008. – 283 с. – (Українська література). – ISBN 978–966–03–4150–0.
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ДОЛЬД-МИХАЙЛИК Ю.П. І  один  у  полі  воїн  :  роман  /  Юрій 
Петрович  Дольд-Михайлик.  –  Х.  :  Фоліо,  2008.  –  538  с.  –  (Українська 
література). – ISBN 978–966–03–4249–1.

ДОЛЬД-МИХАЙЛИК Ю.П. У чорних лицарів :  пригодн.  роман / 
Юрій Петрович Дольд-Михайлик. – Х. : Фоліо, 2008. – 410 с. – (Українська 
література). – ISBN 978–966–03–4246–0.

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ П. Зло  :  роман  /  Павло  Загребельний.  –  Х.  : 
Фоліо, 2008. – 279 с. – (Українська література). – ISBN 978–966–03–4489–
1.

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ П. Неймовірні  оповідання  /  Павло  Загребель-
ний. – Х. : Фоліо, 2008. – 283 с. – (Українська література). – ISBN 978–966–
03–4490–7.

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ П. Богдан  /  Павло  Загребельний.  –  Х.  :  Фоліо, 
2008. – 671 с. – (Українська література). – ISBN 978–966–03–4431–0.

МАЛИК В.К. Таємний  посол  :  тетралогія.  Кн.  1.  Посол  Урус-
шайтана ; Кн. 2. Фірман султана / Володимир Кирилович Малик. – Х. :  
Фоліо,  2008.  –  414  с.  –  (Українська  література).  –  ISBN  978–966–03–
3994–1.

МАЛИК В.К. Таємний посол : тетралогія. Кн. 3. Чорний вершник ; 
Кн.  4.  Шовковий  шнурок  /  Володимир  Кирилович  Малик.  –  Х.  :  
Фоліо,  2008.  –  478  с.  –  (Українська  література).  –  ISBN  978–966–03–
3995–8.

МУШКЕТИК Ю.М. Смерть Сократа ;  Повісті,  оповідання /  Юрій 
Михайлович  Мушкетик.  –  Х.  :  Фоліо,  2008.  –  318  с.  –  (Українська 
література). – ISBN 978–966–03–4577–5.

СМОЛИЧ Ю.К. Мир  хатам,  війна  палацам  :  [роман]  /  Юрій 
Корнелійович  Смолич.  –  Х.  :  Фоліо,  2008.  –  571  с.  –  (Українська 
література). – ISBN 978–966–03–4230–9.

СТАРИЦКИЙ М.П. Руина  :  историч.  роман  конца  ХVІІ  века  / 
Михайло Петрович Старицкий. – Х. : Фолио, 2008. – 539 с. – (Украинская 
литература). – ISBN 978–966–03–4247–7.

СТЕЛЬМАХ М.О. Чотири  броди  :  роман  /  Михайло  Опанасович 
Стельмах. – Х. : Фоліо, 2008. – 572 с. – (Українська література). – ISBN 
978–966–03–4357–3.

ЧЕМЕРИС В.Л. Ольвія  :  роман  /  Валентин  Лукич  Чемерис  ;  іл. 
С.В. Кривенченка. – Х. : Фоліо, 2008. – 412 с. – (Українська література). – 
ISBN 978–966–03–4350–4.

ЩЕРБАК Ю. Хроніка міста Ярополя / Юрій Миколайович Щербак ; 
післямова  В.Є. Панченка.  –  Х.  :  Фоліо,  2008.  –  255  с.  –  (Українська 
література). – ISBN 978–966–03–3976–7.

ПОЕЗІЯ
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АРТАМОНОВА В.К. Даль  золота  :  поезії  /  Віра  Климівна 
Артамонова. – К. : Азимут-Україна, 2007. – 287 с. – ISBN 978–966–8405–
44–0.

В. Артамонова  (1925)  –  поетеса,  автор  багатьох  поетичних  збірок 
(«Суцвіття», «Травневий дощ», «Скликаю спогади на віче», «Коли на сонці 
цвіт» та ін.).

Нова  збірка  поезій  відзначається  актуальністю  й  гостротою 
хвилюючих  та  болючих  тем  сучасного  життя,  духовного  становлення 
особистості:

Так багато хоробрих довкола,
Та ніде їм хоробрість подіти.
А землиця не орана гола,
І в чергу по хлібець шикуються діти.

Авторка  відтворює  картини  пейзажної  лірики,  оспівує  вірність  у 
коханні піснею з мотивами смутку й надії.

… В зелене диво
Серце потонуло…
Пташинний гай
і дише гай,
Весняний голубіє небокрай…
В сльозах роси
Цвітіння дня.
Любов’ю повниться земля.

БАЙКО З.Я. Життя  прекрасне  –  наче  пісня…  :  пісні  з  пам’яті  / 
Зеновія Яківна Байко. – Л. : Каменяр, 2007. – 95 с. – ISBN 5–7745–0644–4.

Зеновія Байко (1927) – найстарша з п’яти сестер. У складі тріо сестер 
Байко з 1959 р. по 1967 р. гастролювала Україною, республіками СРСР.

До  книжки  увійшли  пісні,  народні  та  авторські,  записані  з 
репертуару  мистецького  колективу  сестер  Байко.  Також  читач  зможе 
познайомитися з короткою біографією Зеновії та інтерв’ю з нею, взятим 
Джеммою Домбровською.

Видання  доповнене  списком  учасників  хору  «Надсяння»,  який 
протягом  10  років  очолювала  співачка,  та  ілюстроване  фотографіями  з 
гастролей.

БАРАНОВА (МОХОРТ)  Л.В. Незабутнє  і  близьке  далеке:  вірші. 
Вишивка / Людмила Валентинівна Баранова (Мохорт) ; ред. С. Залозна. – 
К. : Твім інтер, [2008]. – 79 с., 20 арк. фотоіл. – ISBN 966–7430–39–1.

Пропонована  двомовна  збірка  Л. Баранової  –  свідчення  яскравого 
авторського  мислення,  яке  своєрідно  трансформувалося  в  словесно-
поетичні  образи  у  віршах  та  зорові  –  на  композиціях-вишиванках, 
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фотографії  яких  теж вміщено у  книжці.  У  поетичних  та  образотворчих 
творах втілюється прагнення гармонії зі світом, боротьба, у якій прекрасне 
перемагає,  але  завжди  залишає  якийсь  філософський  сум  і  недосяжну 
мрію.

Проблеми є – таке воно життя.
Без них, напевно, в світі не буває,
То розпач і зневіра на душі,
То промінь райдужний в очах засяє.

або:
Плекаю надію, що зможу, зумію
Відчуть в своїм серці весну.
І кожного разу від того радію,
Що я на цім світі живу!

БАСАРАБА В.Н. Смак сонця : поезії / Василь Наумович Басараба ; 
ред. П. Велесин. – Рівне : Рівнен. друкарня, 2008. – 163 с. – ISBN 978–966–
403–016–5.

В. Басараба  (1948)  –  лауреат  літературної  премії  ім. Валер’яна 
Поліщука, автор поетичних книжок «У країні Україні», «Ожинова стежина», 
«Калинова  кров»,  «Прісне  і  присмачене»,  «На цій землі» та  краєзнавчого 
нарису «Нобель на озері Нобель», художньої прози «Оксамитовий вітер».

Нова збірка письменника містить як уже відомі читачам вірші, так і 
нові твори. У них автор сповідується в любові до рідного краю, милується 
його природою:

Гречка святкує
Сьогодні своє весілля,
Біла фата увінчує
Вроду її молоду.
І дорогими гостями
Бджоли її обсіли
В тиші величної втіхи
Вже захмеліло гудуть…

У  ряді  віршів  («Матері  невідомих  солдатів»,  «Сад»,  «Балада  про 
матір») поет підіймає тему любові до батьків.

ВОЗНЮК В.О.  Під  небесами  Чернівців  :  поезії  /  Володимир 
Оксентійович Вознюк ; ред. К. Міщенко. – Чернівці : Книги–ХХІ. – 175 с. 
– ISBN 978–966–2147–28–5.

В. Вознюк  (1950)  –  поет,  літературознавець,  культуролог,  лауреат 
літературно-мистецьких  премій  ім. С. Воробкевича,  О. Кобилянської, 
літературних – ім. П. Тичини, Д. Загула.

Творчий доробок письменника складає ряд поетичних збірок («Твої 
кроки», «Прокляте каміння», «Стрітення», «Відлуння твоїх кроків» та ін.), 
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літературознавчих  розвідок  («Про  Ольгу  Кобилянську.  Нові  матеріали. 
Роздуми.  Знахідки»,  «Буковинські  адреси  Ольги  Кобилянської»), 
культурологічних  («До  джерел  культури  Буковини»  та  «Чернівецький 
літературно-меморіальний музей Ольги Кобилянської»).

Нове  видання  В. Вознюка  присвячене  600-річчю  першої  писемної 
згадки  про  Чернівці.  А  тому  історичні  факти  і  події  («Із  Чернівецької 
хроніки», «Ненаписана рапсодія Ференца Ліста»), легенди («Буковинська 
легенда», «Черн»), зваби, перипетії життя – минулого і сучасного, стали 
основою для його творення.

ГАЙОВИЙ Г. Постамент  для  пам’ятника  з  окрушин 
навколородинної та колежанської хронічки / Гриць Гайовий. – К. : Гарт, 
2007. – 180 с. – ISBN 978–966–95592–2.

Г. Гайовий (1937) – український публіцист, поет-сатирик, гуморист, 
автор різножанрових збірок художніх і публіцистичних творів («Болячка», 
«Українські псалми», «Тінь Дракона», «Українське задзеркалля») та байок 
(«Мисливець і шпак»).

У новій книжці,  присвяченій 70-річчю письменника,  зібрані  вірші, 
написані  в  різний  час  на  протязі  понад  півсторічної  його  творчої 
діяльності.  Переважна їх більшість досі не була опублікована. 

Розпочинають  видання  «Начерки  до  політичного  і  творчого  
життєпису», в яких автор розповідає про свої дитячі роки та студентське 
життя. 

Крім віршів, віршиків, епіграм читачу пропонується ряд фотографій 
та шаржів, об’єднаних у «Галерею однокурсників».

Розділ  «Бумеранг»  репрезентує  листи-вірші  та  пародії  від  друзів, 
присвячені Г. Гайовому.

ГАРМАТЮК А.П. Усміхається нове тисячоліття  :  гумор і  сатира. 
Вірші та проза / Анатолій Панасович Гарматюк ; авт. передм. В. Міщен-
ко. – Вінниця : О. Власюк, 2007. – 153 с. – ISBN 978-966-2932-44-7.

В  архіві  А. Гарматюка  (1936–2006)  лишилося  чимало 
неопублікованих творів.  Це гуморески,  жарти,  пародії,  фейлетони тощо. 
Частину з них включено до цього видання. 

Книжка  складається  з  кількох  розділів:  «Байки  та  баєчки», 
«Гуморески,  жарти»,  «У тоні  фейлетонів»,  «Мініатюри з  натури» та  ін. 
Кожен з них по-своєму оригінальний, виповнений непідробним гумором, 
що бере свої витоки з джерел споконвічної народної мудрості:

Лисиця скаржилась на Вовка:
– Який він все-таки свиня!
Проклятий зжер у лісі Зайця,
Котрого мала з’їсти Я…
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ГНАТЮК Н.Ю. Вересневі  багаття:  вірші  різних  років  /  Ніна 
Юхимівна Гнатюк. – Вінниця : Едельвейс і К., 2007. – 335 с.: портр. – ISBN 
978–966–2150–10–0.

Н. Гнатюк  (1947)  –  поетеса,  публіцист,  критик,  перекладач, 
упорядник.

Її творчість відзначена низкою літературних премій: ім. М. Остров-
ського,  Т. Мельничука,  П. Тичини,  Д. Нитченка;  поезії  письменниці 
перекладено багатьма мовами – російською, грузинською, киргизькою та 
ін.

Дана  збірка  пропонує  вибрані  вірші,  упорядковані  Н. Гнатюк  до 
свого ювілею.

Поезія поетеси відзначається проникливим ліризмом, схильністю до 
медитації, сповнена любові до України.

ГОРДОН О. Нерозтрачена  мить  :  поезія  /  Олесь  Гордон.  –  Л.  : 
Каменяр, 2008. – 119 с. – ISBN 5–7745–0265–1.

О. Гордон  –  львівський  поет,  перекладач,  критик,  лауреат 
Міжнародної літературної премії «Тріумф», автор багатьох збірок власних 
поезій і переклададів з польської мови. 

Нова збірка – про одне з найстаріших міст України – Львів.

Роздертий подихом епохи Львів:
Жанр революцій – жанр свободи...
А вулицями плине глум народу
У вир, у віру, в прасвідомість днів.

Одному з розділів збірки автор дав назву «Це вічне диво – Львів». 
Оспівуючи неповторну  красу  міста,  О. Гордон називає  його  «паростком 
античності»,  порівнює  із  Флоренцією  і  у  цьому  порівнянні  виграє 
батьківщина автора.

Львів, звісно, не Флоренція, а все ж
Його, фонтани двісті літ співають.
Тут дух Італії не знає меж.
Львів, звісно, не Флоренція, а все ж
Тут світ античності воскрес
І тиша в небесах витає.
Львів, звісно, не Флоренція, а все ж
Його фонтани двісті літ співають!

ГОРИК Н. Вересень :  поезії  різних років /  Ніна Горик. – Луцьк : 
Терен, 2008. – 171 с. – ISBN 978–966–8575–67–9.

Н. Горик  (1957)  –  лауреат  літературної  премії  «Благовіст», 
заслужений  учитель  України,  –  поєднує  літературну  працю  з 
викладацькою  діяльністю  в  м.  Луцьку.  Письменниця  є  автором  ряду 
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поетичних збірок («Волинь моя, воле…», «Територія слова», «Повернення 
Мавки» та ін.) та посібників з української літератури.

Пропонована  збірка  –  це  щира  оповідь  про  те,  що  прожито  й 
осмислено. Раз у раз звертає свої думки поетеса до рідного краю, Волині 
(«Волинь»,  «До свого села»,  «Варта» та ін.).  Цикл «День незалежності» 
містить  вірші,  присвячені  визначним  українським  письменникам: 
Т. Шевченку, І. Франку, В. Стусу, Лесі Українці. Глибоким материнським 
почуттям  проникнуте  кожне  слово  поезій  «Сільській  дитині»,  «Погладь 
мене, мій синку, по голівці», «Материнський сонет»:

Чекаю найдорожчу гостю-доню, 
Для неї найсолодший хліб спечу,
У кожній шибці сонце засвічу
І квіти звеселю по підвіконню.
І син приїде – найдорожчий гість,
Ясний очима і міцний плечима
Його чекала днями і ночами.
Приїде син – найрадісніша вість.

ГУРГУЛА І. Стан душі: сумніви : поезія / Ігор Гургула. – К. : Факт, 
2007. – 166 с. : іл. – ISBN 978–966–352–2003–9.

І. Гургула  –  сучасний  український  письменник  –  автор  кількох 
книжок новел, роману «Айсберг», п’єс та есеїв.

Нове  видання  автора  –  збірка  віршів  несподіваних  і  зухвалих, 
вільних  за  формою  вираження  побаченого  і  пережитого,  омріяного  і 
втраченого. Невеликі за розміром поезії ніби віддзеркалюють різні стани 
душі поета, його думки, почуття,  фантазії,  викликані якимось зовнішнім 
чинником. Спостереження і думки, які не вдавалось увібрати в узвичаєну 
прозову  форму,  пропонуються  читачеві  у  жанрі,  який  автор  називає 
літераціями:

Поїзд долі лаштувався у завтра.
Сьогодні продавалось щастя
За безцінь,
Сьогодні мрія коштувала
Неймовірно дешево.
Сьогодні те, що завтра буде безцінним,
Відпускалось майже задурно.

ДУДКА Г.І. Храм  любові  :  лірика  /  Ганна  Іванівна  Дудка  ;  авт. 
передм. П. Осадчук. – К. : Молодь, 2008. – 175 с. – ISBN 978–966–7615–
85–5.

У  третій  збірці  поетеси  Г. Дудки  постають  людина  і  природа, 
історична пам’ять і сучасність у вічних процесах взаємодії, взаємовпливів і 
конфліктів, спокус, небезпек і перспектив.
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В нас попереду – невідомість,
А сучасне – самі слова...
Все дорожчає, лиш не совість
Хтось тихенько ціну збива.

Її  поезіям  властиві  психологізм  образного  малюнку,  щирість  і 
задушевність  тону.  Авторка  створює  свій  загадковий,  неповторний  світ 
краси.

Жовтоокою кішкою ніч волохата
Крізь шпарини вузькі прослизнула до хати,
Заповзала під ковдру, в кутках шамотіла,
І чомусь вона спати зовсім не хотіла.
Лиш до місяця жовті очиці світили,
Наче небо дві зірки свої загубило.
Чорні вуса дітей у пітьмі лоскотали,
А їм снились дива, чудеса небувалі...

ІВАЩЕНКО В.В.  Поезія кохання / Віталій Вадимович Іващенко. – 
К. : КИТ, [2007/8]. – 711 с. : портр. – ISBN 978–966–8550–68–3.

В. Іващенко  (1937)  –  поет,  кандидат  технічних  наук,  заслужений 
працівник культури України.

У  новій  збірці  віршів  поета  оспівується  кохання,  як  прекрасна 
намріяна реальність, де в ніжності купаються душі, не обтяжені побутом та 
інстинктом власності, де хочеться творити і віддавати, радіючи з того, що 
ощасливлюєш кохану чи коханого.

На жаль, не всім дано відчути
Бажання і душевний щем
Кохання ніжного! Розкуто
Своїй коханій ми несем
Душі замріяні пориви,
Довіри чистий діамант
І пестощів блаженні зливи!
Кохати вміти – це талант!

КАЩИШИН Й. Сказання про Галицьку Русь /  Йосип Кащишин ; 
ред.  В. Півторак,  авт.  передм. В. Горак.  – Івано-Франківськ :  Нова Зоря, 
2008. – 63 с. : іл. – Без ISBN.

Й. Кащишин  (1940)  –  автор  поетичного  роману  «Сказання  про 
короля  Данила»,  ліроепічної  поеми  «Дума  про  Батька  Богдана»,  збірок 
віршів «Були віки Троянові», «Світе мій вишиваний», краєзнавчих нарисів 
«Слово про рідний Войнилів», «Завіт над Луквою-рікою», «Над Сівкою – 
село моє Середнє».

Нова  поетична  книжка  письменника  й  краєзнавця  розповідає  про 
часи  легендарної  Галицької  держави  часів  князювання  знаменитих 
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Ростиславовичів,  яких  пізніші  покоління  галичан  ще  довго  називали 
«старими добрими галицькими князями».

Та не тільки про князів пише автор, але і про «майстрів-хитреців», 
чиїми руками будувалися величні собори у галицьких містах, про «пішців» 
народного  ополчення,  які  відстоювали  незалежність  своєї  держави  у 
жорстокій боротьбі з половцями, уграми і поляками, про головну дійову 
особу історії – «хлібороба гречкосія», який змушений був захищати себе 
сам. 

Кожній повісті, сказанню передує коротка довідка про героя: Івана 
Доброго,  князя  Володимира,  Ярослава  Осмомисла,  князя  Володимира 
Ярославовича, Романа Мстиславовича, княгиню Анну.

КАЩУК Н. Оболонь  :  вірші  та  пер.  /  Наталя  Кащук  ;  упоряд. 
Н. Лісова.  –  Кам’янець-Подільський  :  ПП Можак М.І.,  2007.  –  113  с.  – 
ISBN 978–966–2903–15–7.

У творчому доробку Наталі Кащук (1937–1991) ряд поетичних збірок 
(«Переднівок»,  «Світлодення»,  «Вічний  вогонь» та  ін.),  документальних 
повістей  («Щедрість»,  «Золоті  жнива»),  збірки  нарисів  «Земна  орбіта», 
художньої повісті «Рудана».

Дана  збірка  відомої  поетеси  є  останньою,  поезії  в  ній  позначені 
філософською глибиною, в них відчувається туга за повнотою почуттів.

Минаюся. Іду у сутінь літ,
У німоту на споночілій кризі.
Моєї тіні самітній політ
Не змінять ані ріски пишних фризів,
Ні зал, мов капищ, ні гучних громадь
Бетонних хмарочосів понад світом.
Гірка билинко, ти ж мене не зрадь,
Бо в нас тепер споріднені орбіти.

Це  щира,  органічна  сповідь  жінки-творця,  жінки-матері,  алегорія 
пера-слова, покликаного захищати гідність і красу людини.

Видання  містить  також біографію письменниці,  фотографії  різних 
років та вірші Ніла Гілевича, перекладені українською мовою Н. Кащук.

КВІТНЕВИЙ В.М. Світло  сивини  :  поезія  /  Володимир 
Миколайович Квітневий. – Л. : Каменяр, 2007. – 133 с. : портр. – ISBN 5–
7745–0420–4.

Нова  книжка  В. Квітневого  (1937)  –  знайомить  з  віршами, 
створеними  протягом  2005–2006  рр.  Поезії  відкривають  читачу 
багатобарвність світу, життєве розмаїття, без пилу буденності.

Я світ
відтворюю в піснях,
бо світ – це музика природи.
Йому свої дарую оди, –
і це для мене насолода.
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мені Господь вказав цей шлях.
Люблю
чарівливе довкілля,
цей вічний рай, де я живу.
Цю диво ауру земну…
Та все ж ніколи не збагну, –
Як Бог творив оцю красу!

Окремим розділом «Любов до України» представлено вірші, у яких 
автор засвідчує свою любов до рідного народу і Матері-України: «Квітуй 
Україно!», «Український моноліт», «Поклик ідеї» та ін.

КИКОТЬ В.М. Квітка  у  вогні  :  поезія,  проза,  пер.  /  Валерій 
Михайлович Кикоть ; авт. передм. В. Поліщук. – Черкаси : Брама-Україна, 
2007. – 502 с. – ISBN 978–966–8756–92–4.

Анот. див. на с. 17.
КОЛОМІЄЦЬ В.Р. Видива на дорозі  :  вибрані твори /  Володимир 

Родіонович Коломієць ; [передм. Л.М. Новиченка, І.Ф. Драча, М.М. Ільни-
цького]. – К. : Дніпро, 2007. – 607 с. : портр. – (Бібліотека Шевченківського 
комітету). – ISBN 966–578–163–4.

В.Р. Коломієць  (1935)  –  автор  ряду  поетичних  збірок:  «До  серця 
людського», «Поезії», «Подих моєї землі», «На відстані серця» та інших, 
лауреат  Державної  премії  УРСР  ім. Т.Г. Шевченка  за  збірку  поезій 
«Золотосинь».

Чимало  його  творів  перекладено  на  іноземні  мови,  зокрема 
вірменську, російську, білоруську, англійську. Письменник і сам працює у 
галузі поетичного перекладу з різних мов на українську.

У збірку, укладену автором до свого 70-річчя,  входять його кращі 
вірші та поеми, в яких мова йде про людину в контексті історії, про сенс 
людського життя, про сучасні болі та сподівання України.

КОСТЕНКО Л.В. Берестечко  :  іст.  роман  /  Ліна  Василівна 
Костенко. – Вид. 2-ге. – Л. : Каменяр, 2007. – 170 с. – ISBN 966–7255–40–9.

Л. Костенко  (1930)  –  відома  поетеса,  автор  численних  поетичних 
збірок:  «Проміння  землі»,  «Вітрила»,  «Мандрівки  серця», 
«Неповторність»,  «Скіфська  баба»,  «Бузиновий  цар»  та  ін.  За  роман  у 
віршах «Маруся  Чурай» письменниця у  1987 році  удостоєна  Державної 
премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка.

Даний твір – розповідь про одну з найбільших трагедій української 
історії  – битву під Берестечком. Тема роману, написаного ще у 1966–67 
роках, переросла у філософію поразки взагалі, в розуміння, що «поразка – 
це наука, ніяка перемога так не вчить», а відтак і в необхідність перемоги 
над поразкою.

…Лежить твоя зглузована Вкраїна,
схрестивши руки всіх своїх шляхів.
І що тепер? Що вдіять, що почати?
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Ні булави, ні війська, ні печати.
Моя вина. Мій гріх перед людьми.
Усе ж було за нас.
Чому ж програли ми?!

КУХТА В. Гуцульський Париж : поезії / Василь Кухта. – Ужгород : 
Ужгород. міська друк., 2007. – 231 с. – ISBN 978–966–2921–22–9.

В. Кухта (1956) – закарпатський майстер слова, лауреат літературних 
премій  ім. Б. Нечерди,  Т. Мельничука,  Ф. Потушняка,  автор  ряду 
поетичних збірок та книги нарисів «Не вмирай, Гуцульщино!». Вірші пись-
менника  перекладено  словацькою,  угорською,  румунською,  російською 
мовами.

До  видання  увійшли  вибрані  поезії  з  попередніх  збірок:  «Дрібка 
солі», «Верхи сліпучі», «Гуцульські душі», а також нові твори.

Особливістю  творчості  Василя  Кухти  є  органічне  поєднання 
традиційної поетики і модерну та гострота образної палітри:

О Рахове, ти був колись Парижем…
Нехай гуцульським, але, кажуть, був!
Про тебе вищий світ давно забув –
Ув інший бік модерні гострить лижі!...

ЛЕВИЦЬКИЙ В. Ранкові  кінокадри  :  зб.  поезій  /  В’ячеслав 
Левицький ; ред. В.Д. Герасим’юк. – Х. : Фоліо, 2007. – 85 с. – ISBN 978–
966–03–4079–4.

В. Левицький  (1988)  –  молодий  український  письменник, 
переможець Міжнародного конкурсу «Гранослов-2006»,  автор поетичної 
збірки  «Місто  барв»  та  ряду  публікацій  в  альманахах  «Сполучник», 
«Святий Володимир», журналах «Однокласник», «Слово і час», «Київ» та 
ін.

Його творчість не відмежована від доби постмодернізму – образність 
має  всі  риси  нашого  часу:  незбагненну  метафоричність  і  відсутність 
метафорії; музику й атональність, алюзії, ремінісценції…

У хмари в капюшоні жовте листя –
Pret-a-porte 
Жабо каштана, трошечки розхристане, –
Останній урагану моди рев.
З гілок летять каблучки на бруківку:
Вогниста наречена утекла!
Знімає цей порив на кіноплівку 
Метка ворона помахом крила…

Письмо  В. Левицького  не  натужне,  а  легке,  часом  із  мистецьким 
шармом,  іронією,  звихом  інтонації.  Не  випадково  він  є  переможцем 
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міжнародного  конкурсу  кращих українських  творів  молодих  літераторів 
«Гранослов – 2006» та лауреатом літературної премії ім. В. Симоненка.

МАРУСЯ  ВОЛЬВАЧІВНА –  незаслужено  забута  українська 
письменниця:  вибр.  твори  /  Маруся  Вольвачівна  ;  вступ.  ст.,  ред., 
упорядкув. І. Лисенка. – К. : Наш час, 2008. – 376 с. – ISBN 978–966–1530–
10–1.

Анот. див. на с. 18.
МАХНО В. Cornelia Street Café : нові та вибрані вірші 1991–2006 / 

Василь Махно. – К. : Факт, 2007. – 222 с. – ISBN 978–966–359–162–9.
В. Махно (1964) – поет, есеїст, драматург, перекладач. Автор шести 

поетичних збірок  («Книга  пагорбів  та  годин»,  «Плавник  риби» та  ін.),  
книги есеїв «Парк культури та відпочинку імені  Ґертруди Стайн»,  літе-
ратурознавчого  дослідження  «Художній  світ  Богдана-Ігоря  Антонича»  
та ін.

У виданні представлено вірші з попередніх збірок: «Лютневі елегії та 
інші вірші», «Плавник риби», «38 віршів про Нью-Йорк і дещо інше» та 
нові твори, написані за останні роки.

На  нинішньому  етапі  В. Махно  –  безумовний  постмодерніст,  він 
щедро послуговується гумором, і зокрема іронією: 

Після Вавилонської вежі усе потрібно перекладати
чи з пустого в порожнє
чи з одної мови на іншу…

Автор зосереджується на досить обмеженій кількості образів, але їх 
він  перетасовує  неначе  карти,  повертаючись  до  них  знову  й  знову 
переорганізовуючи їх у несподівані калейдоскопічні контексти.

ОЛІЙНИК Б.І. У замкненому колі : із окупаційного зошита : поезії / 
Борис  Ілліч  Олійник  ;  авт.  передм.  М.В. Луків.  –  К.  :  Оріяни,  2007.  –  
127 с. – ISBN 978–966–8305–77–1.

Б. Олійник (1935) – автор понад 40 книжок віршів, есе, статей, які 
виходили  як  в  Україні,  так  і  за  її  межами,  перекладалися  російською, 
чеською,  румунською,  італійською  та  іншими  мовами.  Письменник  є 
лауреатом  Державної  премії  СРСР,  Державної  премії   УРСР 
ім. Т.Г. Шевченка,  міжнародних  премій  ім. Г. Сковороди  та 
ім. М. Шолохова.

Пропоноване видання – мудре й суворе звернення до кожного з нас, 
засторога від громадської пасивності, заклик до рішучого спротиву темним 
внутрішнім та зовнішнім силам, які грабують і руйнують Україну:

...Прийшли.
Розставили не кулемети,
А із місцевих найпильнішу з варт.
І ти ж диви: ще й не запіли треті,
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А вже в наустроях радісні поети
Оспівують новітній каганат.

ОСІПЕНКО Л. Калинова  гілка  :  поезії  /  Любов  Осіпенко.  –  К.  : 
[УкрІНТЕІ], 2007. – 112 с. – ISBN 978–966–7505–97–4.

Друга  збірка  поезій  Любові  Осіпенко  (перша  «Жіночі  таємни-
ці»,  2004  р.).  представляє  вірші  (українською  та  російською  мовами), 
скомпоновані  у  чотири  розділи:  «Життєвий  калейдоскоп»  містить 
невеличкі поезії різноманітної тематики; у розділі «Від весни до бабиного 
літа» читач знайде вірші про любов до рідних: до мами, сестри, доньки, 
бабусі, батька, мачухи, невістки, чоловіка…

Мама – це слово священне.
Це купель у теплі й доброті.
Як просити у тебе прощення
За усе, що було у житті…

«Берег любові» – розкриває усі сторони цього глибокого почуття: 

Берег юности, берег любви.
Все заманчиво, просто и сложно.
Кого хочеш на помощь зови
Но добраться туда невозможно.

Про  любов  як  зріле  почуття,  що  пройшло  крізь  усі  негаразди  й 
негоди, йде мова в останньому розділі «У природы нет плохой погоды»

ОТУТ я походив: Малишко і Обухівщина / упоряд. і ред. Ю.К. До-
мотенко. – К. : Задруга, 2007. – 126 с. : фотоіл. – ISBN 966–686–036–8.

Андрій  Самійлович  Малишко  (1912–1970)  –  класик  української 
поезії, творчий доробок якого складає понад 40 книжок поезій і поем. За 
поему «Прометей», збірку «Лірика», книгу «За синім морем» і цикл віршів 
«Дорога  під  яворами»  –  удостоєний  Державної  премії  СРСР;  за  збірку 
«Далекі орбіти» – Державної премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка.

Ліричні  твори  поета  –  «Київський  вальс»,  «Пісня  про  рушник», 
«Стежина» та ін. покладені на музику та стали народними піснями.

Дитинство  та  юність  А. Малишка  пов’язані  з  Обухівським  краєм, 
ландшафти  та  пейзажі  якого  він  безмежно  любив.  Рідко  хто  з  поетів 
присвятив  стільки  хвилюючих  рядків  отчому  краю,  як  Малишко  («Я 
виростав на батьківській землі», «В нас назви сіл – як кремінь на ударі…», 
«Обухівська дорога», «Тут в’ється Стугна, пахнуть медуниці» та ін.).

Окрім  поезій  письменника  1940–1970-х  років,  книга  містить 
розповіді  рідних  і  шанувальників  таланту  Малишка.  Серед  них:  Галина 
Малишко – сестра поета, Любов Забашта – його дружина, Ганна Малишко 
–  дружина  Андрієвого  брата, Сергія,  а  також  однокласники  та  інші 
прихильники поета. Розповіді доповнено численними фотоілюстраціями.
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ПАВЛИЧКО Д.В. Вибрані твори. У 2 т. Т. 1. Вірші. Поеми / Дмитро 
Васильович Павличко ; вступ. ст. М. Жулинського ; худож. І. С. Марчук. – 
К. : Всеукр. держ. спеціаліз. вид-во «Укр. енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 
2008.  –  605 с.  :  іл.  –  (Бібліотека Української  літературної  енциклопедії: 
вершини письменства). – ISBN 978–966–7492–41–0 (Т. 1).

Видавництво «Українська енциклопедія» започаткувало багатотомну 
серію  «Бібліотека  Української  літературної  енциклопедії:  вершини 
письменства», в якій буде репрезентовано кращі твори видатних майстрів 
української та світової літератури.

Відкриває  серію  двотомне  видання  вибраних  творів  Д. Павличка 
(1929)  –  відомого  поета,  перекладача,  державного  і  громадського  діяча, 
автора ряду книжок («Любов і ненависть», «Бистрина», «Поеми й притчі», 
«Рубаї»  та  ін.),  літературно-критичних  статей  («Магістралями  слова»; 
«Над глибинами»).

До першого тому увійшли вірші й поеми,  створені  поетом у різні 
періоди життя. Твори згруповано за його збірками «Моя земля», «Днина», 
«Гранослов»,  «Три строфи»,  при цьому окремо виділено такі  жанри,  як 
притча, пісня і поема. Поетичні тексти, які зазнали змін за часів радянської 
цензури, відновлено в первісному вигляді.

Видання  доповнене  коментарями,  науково-енциклопедичними  та 
авторськими примітками.

ПАВЛИЧКО Я. Вибране  :  поезії  /  Ярослава  Павличко.  –  Л.  : 
Літопис, 2008. – 159 с. – ISBN 966–7007–75–5.

Поетичний  доробок  Я. Павличко  складає  ряд  книжок:  «Вежі»,  «У 
золотій  сурмі»,  «Парадигма  часу»,  «Знаки  та  профілі»,  «Голос  із  рік 
повечірніх»,  а  також  публікацій  в  антологіях  та  збірниках,  періодиці. 
Творчість  письменниці  відзначена  Міжнародною  літературною  премією 
ім. Богда-
на-Нестора Лепкого.

До  нового  видання  Я. Павличко  увійшли  окремі  поезії  з  різних 
видань,  ряд  неопублікованих  творів.  Окремими  розділами  у  збірці 
представлені  вірші  для  дітей  та  переклади:  зі  словацької,  з  німецької, 
італійської, білоруської, польської та французької мов.

У  віршах  письменниці  звучать  історичні  мотиви  («Над 
Берестечком»,  «Героям  Маківки»,  «Ранок  Івана  Підкови»),  милування 
рідним містом:

Місто старезне, місто величне
шпилями храмів шукає небес.
Місто старезне – все в ньому звичне:
Колія трамваю, заблуканий пес.

ПАШУК О. Седмиця : [поезії] / Олена Пашук ; ілюстр. О.Б. Глинсь-
кої. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 238 с. : іл. – ISBN 978–966–2115–24–6.

47



О. Пашук  (1982)  –  молода  українська  поетеса,  майстер  верлібру, 
авторка  трьох  збірок  поезій:  «За  поворотом  мого  погляду»,  «...і  німі 
оплески», «Солоні гнізда».

Пропоноване  видання  –  це  свого  роду  «Вибране»  з  попередніх 
збірок.  Поезіям  О. Пашук  притаманна  закоріненість  образного  ладу  у 
фольклорні глибини краю, предметність образу,  невимушений «монтаж» 
та  модерне  звучання,  які  примушують  читача  знову  й  знову,  разом  із 
письменницею занурюватись у римовані рядки:

моя країна з того боку
куди всі стежки перебиті
блукають горобці невмиті
півпісні сховано за щоки...

ПЕТРЕНКО М. Сни про окраєць хліба : [новели та вірші] / Микола 
Петренко. – Полтава : Полтава, 2008. – 123 с. – ISBN 978–966–7244–49–1.

Анот. див. на с. 20.
ПОДОРОГА В. Одіссея  кума  Гарбуза  :  гумор,  сатира  /  Віктор 

Подорога. – 2-ге вид., виправл. – Черкаси : Брама-Україна, 2007. – 135 с. : 
іл. – ISBN 978–966–8756–90–6.

ПОДОРОГА В. Рай у бур’яні : гумор, сатира / Віктор Подорога. – 
Черкаси: Брама-Україна, 2007. – 119 с.: іл. – ISBN 978–966–8756–89–4.

В. Подорога (1954) – голова Апеляційного суду – у часи відопочинку 
від службових обов’язків любить віршувати. 

Професійно  прискіпливий  погляд  автора  вихоплює  з  монотонної 
буденності  характери  й  образи  кумів,  сватів,  родичів,  сусідів,  які  й 
складають нашу спільноту.

Національний колорит, традиційні образи диваків і простаків, давно 
знайомі  й  улюблені  герої…  От  тільки  автор  запримітив  у  них  нові, 
характерні гумору українця риси…

– Чом на авто ти летиш,
Що аж вітер свище?
Ось, на «радар» подивись
Швидкість перевищив!
– Я б порушувать не став
знаків чи порядку,
Та до вас же поспішав
заплатить десятку.

ПОТУШНЯК Ф.М. Мій сад:  поезії  та драми /  Федір Михайлович 
Потушняк ; упорядкув., підгот. текстів, передм. та прим. Д.М. Федаки. – 
Ужгород : Закарпаття, 2007. – 574 с. : фотоіл. 1 арк. портр. – ISBN 966–
347–042–9.
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Ф. Потушняк (1910–1960) – вчений історик, фольклорист, журналіст, 
автор  поетичних  збірок  «Далекі  вогні»,  «Хвилини  вічності», 
«Можливості», п’єс «Казка», «Спляча царівна» та ін.

У  цьому  виданні  вперше  так  широко  представлена  поетична 
спадщина  автора  –  від  ранніх  віршів  до  поезій  останніх  років  життя, 
творів,  що друкувалися окремими збірками та досі  не друковані поезії  і 
драматичні  твори,  що  йдуть  до  читача  із  запізненням  принаймні  на 
півстоліття (окремі з них датовані 1927, 1944, 1946 роками). 

Поеми розкривають читачу красу рідного слова, драматичні, а іноді й 
трагічні  перипетії  боротьби  добра  і  зла  у  людських  душах,  несподівані 
грані свідомого і підсвідомого в людських вчинках.

Поетичний  світ  Ф. Потушняка  надає  чимало  своєрідних  барв  і 
відтінків не тільки в літературному процесі  Закарпаття,  дорадянського і 
радянського, а й в усій українській літературі. 

СВІРСЬКА Т.Д. Політ  на  волю  :  зб.  віршів  /  Тетяна  Дмитрівна 
Свірська ; голов. ред. В.Є. Кобзар. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 83 с. – ISBN 
978–966–2056–66–2.

Перша книга  режисера за  фахом Т. Свірської  (1966)  складається  з 
трьох  розділів.  Перший  «Неіснуючими  стежками»  –  поезії-милування 
природою, зміною пір року, пейзажами.

...У зігрітому сонцем полі
проростають чи мрії, чи квіти.
Ще учора – травинки кволі,
а сьогодні – рясні первоцвіти...

Другий розділ  «Серед  вогнів  реклами» містить  відгомін вразливої 
поетичної душі на буденність, що нас оточує. що приваблює розкішшю, 
яскравим світлом, але не дає бажаного тепла, як і рекламні неонові вогні.

Як мало ковточка тиші.
Як мало краєчка волі.
А думка у небо рветься, 
а серце щемить від болю.
У цім словеснім хаосі
і безцільності руху
боляче тим, хто бачить,
хто не лишився слуху...

«Згадаймо, що в любові божа суть» – третій розділ збірки, у якому 
авторка  закликає  у  своїх  думках  та  поступках  звернутися  до  Бога, 
замислитись над сенсом життя.

Серед блоків, рухів ідей 
ми загубили істину і Бога. 
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Тому минуле нас не зігріва,
і безутішна в майбуття дорога.

СЕВЕРНЮК Т.А. І що розп’яте – долюблю… : поезії різних років / 
Тамара Артемівна Севернюк. – Чернівці : Букрек, 2007. – 207 с. : портр. – 
ISBN 978–966–399–059–0.

СЕВЕРНЮК Т.А. О, Чернівці, оаза дивини... : поезія, проза / Тамара 
Артемівна Севернюк ;  авт.  передм.  А.-Г. Горбач  ;  худож.  О. Карлова та 
О. Карлов. – Чернівці : Золоті литаври, 2008. – 279 с. : іл. – ISBN 978–966–
407–033–8.

Поетеса  Т. Севернюк  (1941),  заслужений  діяч  мистецтв  України, 
автор  численних  поетичних  збірників,  есе,  публіцистики,  презентує  дві 
збірки віршів.

Перша  збірка  є  духовним  закарбуванням  того,  що  бачили  очі 
письменниці впродовж її життя, що зберегло серце. 

Заплющиш очі в присмерку життя,
і схід чітким постане,
Як ніколи.
І лиш на мить у нім промерехтять
Нічні фіалки – срібні матіоли.

Друга книга присвячена її рідному місту – Чернівцям. Саме у ньому 
письменниця  народилась  і  утвердилась  як  митець  високої  духовної  
напруги, громадський незрадливець і щирий уболівальник за долю рідної 
землі.

Це місто створене
Для
Раювання...
Листок упав...
Здригнулось в хаті люстро –
Я всіх перехрестила...
Крадькома...

СІДАШ-ПРИХОДЬКО М.  З  любов’ю  :  вірші,  проза  /  Марина 
Сідаш-Приходько. – Кременчук : Вид-во підприємця Щербатих О.В., 2008. 
– 155 с. – ISBN 978–966–8931–28–4.

Анот. див. на с. 23.
СОДОМОРА А.О. Пригорща хвилин : образи, мініатюри, катрени / 

Андрій Олександрович Содомора ;  худож. Л. Квик. – Л. :  Срібне слово, 
2007. – 159 с. – ISBN 978-966-8399-08-4.

А. Содомора  (1937)  –  автор  численних,  переважно  поетичних, 
перекладів з античної літератури, повістей («Наче те листя дерев» та ін.), 
книжки  літературних  портретів  («Жива  античність»),  низки 
літературознавчих статей.
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Дане  видання  –  друга  поетична  книжка  автора.  Тут  і  поетичні 
рефлексії, навіяні перебігом пір року, і роздуми над вічним:

Покотилася зірка-сльоза:
хтось помер…
Скільки сліз тих одвіку спливло
й дотепер!
Перезорює Ніч свої нивки
безкраї – 
Все ту зірку, сльозу, що скотилась, шукає.

Замилування природою відчувається майже в кожній поезії.

Бузок запахнув біло, фіолетово –
Дитинства дим.
Стежок на тлі зеленім босе плетиво,
за тином – тин.

СОЛОДУХА В.А. Богогласник  :  вірші  /  Василь  Андрійович 
Солодуха ; упоряд.: О. Бирилюк та О. Чабан. – Луцьк : Надстир’я, 2008. – 
463 с. – ISBN 978–966–517–633–6.

З  дитячих  років  Василь  Солодуха  дуже  любив  слухати  співців, 
найчастіше незрячих, котрі біля входу до храму своїм співом прославляли 
Бога та хвилювали душі й серця прихожан. Кожна пісня, оповідь, глибоко 
западали в його душу і пам’ять.

Сьогодні В. Солодуха – митрополит Луцький і Волинський Ніфонт – 
не розгубив скарбів своєї юності, а зібрав їх іще більше, записав та видав 
цю книжку. У ній духовні псалми, пісні, колядки, щедрівки, поетичні оповіді 
про страждання і воскресіння Ісуса Христа, про Божу Матір, житія святих.

Вспомним в тайный вечер
Божию любовь,
Как Христос нам подал
Плоть Свою и Кровь.
Как нас единению
Он с Собой учил
И о Причащении
Верном говорил:
«Чадца, примите
Плоть и Кровь Мою,
Причащайтесь с верою
И с любовию».

СТЕЦЬКА Х.  Розмова з  мовчанням /  Христина Стецька  ;  упоряд. 
Я. Стецький. – Л., 2007. – 63 с. – ISBN 978–966–8445–79–8.

Х. Стецька – дебютантка в українській літературі.  Віршам поетеси 
притаманні філософські роздуми про природу, кохання, життя.
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Зроблю крок – і провалюсь у прірву,
скажу слово – знову нічия…
я загублюсь і все сприйму на віру…
Будемо жити: вітер, мить і я.
І не позаздрю Сонцю чи богам.

Переймається  поетеса  долею  України,  тому,  окрім  філософських 
віршів, збірка містить вірш-оцінку подій на Майдані 2004 р.

Україно, ти борешся «проти»,
Ще не вмієш боротися «за»,
Щоб здобути свої свободи
Від свого і прийдешнього зла.
Ти пройдеш крізь оранжеве полум’я,
Діти чола здіймуть догори,
Лиш би потім не було соромно
За порив і наївні сни.

УДОД Ю.С. Над  плесом  вічного  Дніпра  :  вірші  та  пісні  /  Юрій 
Савович Удод ; передм. В. Мордань ; худож. В. Євтушевський. – К. : Укр. 
хата, 2007. – 238 с. : іл. – ISBN 966–7025–13–6.

Ю. Удод (1937)  –  автор п’яти книжок поезій  «Запізнилася  весна», 
«Весна  у  Києві»,  «Сонячний  Київ»  та  написаних  у  співавторстві  з 
композитором  Анатолієм  Куликом  пісенних  збірок  «У  літній  вечір  над 
Дніпром» і «Пісні рідного краю».

До чергового видання увійшли нові вірші письменника та вибрані 
твори з попередніх збірок.

Серед тем, яких торкається автор у своїх віршах, можна виділити: 
відчуття краси і любові, роздуми над непростим сьогоденням та синівська 
любов до рідної землі.

Києве!
Як мені не радіти
Від колиски дитинства мого?
Забуваю в цей час все на світі,
В моїм серці твій вічний вогонь.
Я злітав над тобою у небо,
Дарували політ голуби. 
Зрозумів, що нічого не треба,
Як ці далі навкруг голубі…

ФЕДЮК Т. Трансністрія  :  зб.  поезій /  Тарас  Федюк.  –  К.  :  Факт, 
2007. – 107 с. – ISBN 978–966–359–193–3.

Т. Федюк  (1954)  –  поет,  лауреат  Національної  премії  України 
імені Тараса Шевченка, автор ряду поетичних збірок: «Досвітні журавлі», 
«Віч-на-віч», «Дві хвилини уваги», «Чорним по білому», «Золото інків» та ін.
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Нова  збірка  поета  –  це  відверті,  метафоричні  вірші  з  певним 
відтінком  іронії  та  самоіронії.  Вірші  Т. Федюка  –  це  уривки-настрої, 
уривки-враження,  уривки  емоцій  від  певних  подій,  навіяних  самим 
життям, неодмінно яскравим, часом інтимним.

Знайти навпомацки тихий рай
притиснути – щоб не утік – ногою
вечір червоним тече через край –
губи розтріскуються під вагою…

ЦІЛИК І. Ці : зб. поезій / Іра Цілик. – К. : Факт, 2007. – 110 с. – ISBN 
978–966–359–167–4.

І. Цілик  (1982)  –  лауреат  Всеукраїнського  поетичного  фестивалю 
«Підкова Пегаса – 2007», автор ряду публікацій у періодичних виданнях і 
поетичних антологіях.

«Ці»  –  перша  повноцінна  збірка  віршів,  котра  містить  вірші  як 
українською так і російською мовами. Як визначає сама авторка «Ця книга 
–  не  збірка-амбіція,  а  збірка  емоція.  Вона  неоднорідна,  непропорційна, 
часом у ній забагато інтонаційного наїву…»:

Шнурки набухають:
Вони спілкувались зі снігом.
Тепер мене більше…

ЧАБАН О.І. Тануть сніги : поезії / Олена Іванівна Чабан. – Луцьк : 
Надстир’я, 2008. – 142 с. – ISBN 978–966–517–604–6.

У творчому доробку  О. Чабан  низка  різнопланових видань:  збірка 
оповідань  та  новел  «На  дорогах  життя»,  біографічна  повість  «Шляхом 
спасіння», збірка поезій «Сонячні краплини» та ін.

У  творах  нової  книжки  смуток  переплітається  з  радістю,  ліричні 
описи – з гумором, замальовки із життя людей – з картинами природи. Так, 
у  віршах  першого  розділу  «Живи,  любове!».  Кохання  ототожнюється  з 
проявами природи, її мінливістю.

Любов’ю до Батьківщини сповнені вірші розділу «Рідна Україно, ти 
у нас одна». У них – сподівання письменниці на кращу долю українського 
народу, на стабільність і злагоду в суспільстві, любов і достаток у кожній 
родині. Але відчувається смуток у віршах Олени Іванівни, коли пише вона 
про сучасне політичне становище країни:

Не діліть Україну, бо вона в нас одна,
Як одне для всіх сонце у небі.
Щоб стелилась дітям дорога ясна,
Не діліть Україну, прошу вас, не треба.

ЧЕРЕПКОВ В.Ф. Зрада : (поема) / Володимир Федорович Черепков ; 
пер.  на  рос.  О.О. Мороз  ;  авт.  передм.  П.П. Толочко.  –  К.  :  [б.  в.],  
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2008. – 186 с. : 8 арк. портр. – ISBN 978–966–7909–28–4. – Текст укр. та рос. 
мовами.

В. Черепков (1947) – поет, лауреат премій ім. Г. Сковороди, О. Фа-
дєєва,  К. Симонова,  В. Сосюри,  Л. Вишеславського;  автор  16  поетичних 
збірок, зокрема «На юру», «Память сердца», «Все залишається у Слові», 
«Заміжня вдова».

У  новій  поемі  В. Черепков  звертається  до  історичної  тематики, 
гармонійно виписує героїчне й трагічне минуле України. Автор засобами 
художнього слова осмислив події української історії часів гетьманування 
Мазепи і висловив своє громадянське до них ставлення.

ЧІП Б. Йордань : поезії, трагедія / Борис Чіп. – К. : Фенікс, 2008. – 
246 с. – ISBN 978–966–651–561–5.

Б. Чіп  (1946)  –  драматург,  перекладач,  автор  багатьох  поетичних 
збірок: «Очі мого батька», «Підкова», «З двох віків, з двох епох» та ін.

Поезія Б. Чіпа – це живопис словом на музичному тлі  з  глибоким 
змістом і високою майстерністю:

Нас осінь цілувала так захмільно,
відкрито, вільно, навіть божевільно…
При кожнім листю і при кожнім кроці
по місяцю і сонцю квітло в оці.
О як ми пломеніли до нестями,
міняючись сонцями й місцями.

ШАКУН Н. Не розлюблю… : вірші, пісні / Ніна Шакун. – Чернігів : 
Десн. правда, 2008. – 87 с. – ISBN 978–966–502–433–0.

Дана книжка віршів – перше видання поетичних творів Н. Шакун – 
авторки відомих популярних пісень, які виконували Дмитро Гнатюк, Раїса 
Кириченко, Жанна Бондарук та ін.

У поезіях письменниці бринить любов до батьківщини, до рідного 
краю. 

Молюся за тебе, чернігівський краю,
За світле майбутнє, за вічну красу.
Тобою живу я, для тебе співаю,
Тобі своє серце в долонях несу.

Поетеса вірить у світлу долю України:

Не сумуй, Україно – твої підростають сини.
Ті, що вірність тобі збережуть неодмінно. 
Подивися: вже крила свої розправляють вони
Діти волі не стануть уже на коліна.

У ряді віршів поетеса оспівує красу природи («Літо враз відцвіло», 
«Тополя», «Чорнобривці», «А я блукаю у весні», «Весняна ніч» та ін.).
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Але  більшу  частину  збірки  складають  ліричні  вірші.  Тут  і  перші 
паростки  приязні,  що переходить  у  щось  сильніше та  тривкіше,  і  зріле 
кохання, і радість взаєморозуміння, близькості, а крім того біль розлуки, а 
то й розриву. Все це відбувається на тлі рідної землі й краси її природи.

ШМОРГУН Є.І. Твори : в 3 т. / Євген Іванович Шморгун. – Рівне : 
Азалія.

Т. 1. – 2007. – 488 с. – ISBN 978–966–8883–31–6.
Т. 2. – 2008. – 571 с. – ISBN 978–966–403–012–7.
Анот. див. на с. 28.

*     *     *

АНТОНИЧ Б.-І. Вибрані  поезії  =  Избранные стихи /  Богдан-Ігор 
Антонич ; пер. з укр. З. Левицького ; упоряд. А. Левицька. – Л. : Каменяр, 
2008. – 317 с. – Текст укр. та рос. мовами. – ISBN 5–7745–0518–9.

До книжки увійшли поетичні твори видатного українського поета-
модерніста  Б.-І. Антонича  (1909–1937)  із  збірок  «Три  перстені»,  «Книга 
Лева», «Зелена Євангелія», «Ротації» та ін. Унікальність видання складає 
якісний паралельний переклад російською мовою.

ГРЕБІНКА Є.П.,  Глібов Л.І.  Вибране  /  Євген  Павлович  Гребін-
ка, Леонід Іванович Глібов. – Донецьк : Донбас, 2007. – 182 с. : 4 арк. фо-
тоіл.

ЗОЛОТІ вірші великого Кобзаря з коментарями / Тарас Григорович 
Шевченко ; комент. О.В. Зав’язкіна ; ред. Ю.Є. Єфременкова. – Донецьк : 
БАО, 2008. – 415 с. – ISBN 978–966–481–013–2.

ЗОЛОТІ  РЯДКИ української  поезії  :  Розстріляне  Відродження  / 
уклад. О.В. Зав’язкін ; ілюстр. О.К. Перепелиці. – Донецьк : БАО, 2008. – 
223 с. : іл. – ISBN 978–966–481–201–3. – Вміщено твори В. Свідзінського, 
М. Драй-Хмари,  М. Зерова,  М. Семенка,  М. Хвильового,  Є. Плужника, 
О. Влизька.

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ І.П. Енеїда  :  поема  [у  коміксах]  /  Іван 
Петрович Котляревський ; ілюстр. І.Ф. Будза. – К. : Книга, 2008. – 383 с. : 
іл. – ISBN 978–966–8314–50–6.

КРАЩІ українські  байки  /  Григорій  Сковорода,  Петро  Гулак-
Артемовський,  Левко  Боровиковський,  Євген  Гребінка,  Леонід  Глібов  ; 
ред.  :  О.В. Зав’язкін,  Ю.Є. Єфременкова  ;  худож.  О.В. Зарбі-Гальчук.  – 
Донецьк : БАО, 2008. – 223 с. : іл. – ISBN 978–966–481–072–9.

РИЛЬСЬКИЙ М. Осінні зорі : вибрана лірика / Максим Рильський ; 
пер. з укр., передм. та примітки М. Найдана ; вступ. ст. М. Зубрицької. – 
Л. : Літопис, 2008. – 300 с. – ISBN 978–966–7007–63–8. – Текст паралельно 
укр. та англ. мовами.

РОЗСТРІЛЯНЕ Відродження.  Українська  репресована  лірика  / 
уклад. О.В. Зав’язкін. – Донецьк :  БАО, 2009. – 255 с. – ISBN 978–966–
481–215–0.
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СТУС В. Зібрання творів у дванадцяти томах :  Т.  1. :  Ранні вірші 
(сер. 1950-х–початок 1960-х рр.) ; Дело №13 / БЄ 1339 ; Круговерь ; Вірші 
1960-х років / голова ред. кол. Д. Стус ; авт. передм. К. Москалець. – К. : 
Київська  Русь  ;  Факт,  2007.  –  559  с.  –  (Бібліотека  журналу  «Київська 
Русь»).

ТИЧИНА П.Г. Золотий гомін :  вибрані твори /  Павло Григорович 
Тичина ; вступ. ст., упорядкув. та примітки С.А. Гальченка. – К. : Криниця, 
2008. – 606 с. :  портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 
978–966–7575–87–8.

УКРАЇНКА  ЛЕСЯ. Зоря  поезії  /  Леся  Українка.  –  Донецьк  : 
Донеччина, 2008. – 351 с. – ISBN 978–966–556–865–0.

УКРАЇНКА  ЛЕСЯ. Стародавня  історія  східних  народів  /  Леся 
Українка. – Перевид. вид. Ольги Косач-Кривинюк, 1918. – Кам’янець-По-
дільський : Буйницький О.А., 2008. – 263 с. – ISBN 978–966–2937–53–4.

УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Усі  твори  в  одному  томі  /  Леся  Українка  ;  
авт.  передм.  М. Литвинець ;  іл.  Т.В. Бусела,  С.В. Бусел.  –  К.  ;  Ірпінь :  
Перун,  2008. – 1375 с. – (Поетична поличка «Перуна»). – ISBN 978–966–
569–257–7.

ФРАНКО І. Вибрані  твори  /  Іван  Франко  ;  пер.  та  вступ.  ст. 
Л. Балли. – Ужгород :  Карпати, 2008.  – 270 с. – (Текст укр.  та угорськ. 
мовами). – ISBN 978–966–671–186–4.

ШЕВЧЕНКО Т. Вибрана  поезія.  Живопис.  Графіка  /  Тарас 
Шевченко  ;  вступ.  ст.  І. Дзюби;  упорядкув.  прим.  укр.  мовою 
С. Гальченка  ;  
пер. творів і вступ. ст. англ. В. Річ]. – К. : Мистецтво, 2007. – 607 с . : іл., 
портр. – Текст укр. та англ. мовами. – ISBN 978–966–577–123–4.

ШЕВЧЕНКО Т. Малий  кобзар  :  збірник  /  Тарас  Шевченко.  – 
Донецьк : Донеччина, 2008. – 351 с. – ISBN 978–966–556–861–2.

ШЕВЧЕНКО Т.Г. Заповіт  Великого  Кобзаря  /  Тарас  Григорович 
Шевченко ; худож. О.К. Перепелиця ; ред. Ю.Є. Єфременкова. – Донецьк : 
БАО, 2008. – 415 с. – ISBN 978–966–481–006–4.

ШЕВЧЕНКО Т.Г. Кобзар / Тарас Григорович Шевченко ; авт. вступ. 
слова Н. Клименко. – К. : Корбуш, 2008. – 799 с. :  іл.  – ISBN 978–966–
2955–10–1.

Серія «Поетичні свічада України»

МАЛАНЮК Є. Лірика  степу  /  Євген  Маланюк  ;  упоряд.  та  авт. 
передм. О. Омельчук ; ред. : Д.С. Бураго, І.М. Дзюба, М.Г. Жулинський. – 
К. : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 271 с. – (Поетичні свічада України). – ISBN 
978–966–8188–87–9.

ОЛЕСЬ О. Поезії  /  Олександр  Олесь  ;  упоряд.  та  авт.  передм. 
Н. Лисенко ; ред. : Д.С. Бураго, І.М. Дзюба, М.Г. Жулинський. – К. : ВД 
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Дмитра Бураго, 2007. – 271 с. – (Поетичні свічада України). – ISBN 978–
966–8188–86–2.

ПЛУЖНИК Є. «...О,  тишина  моїх  маленьких  рим!»  /  Євген 
Плужник  ;  упоряд.  та  авт.  передм.  О. Копиленко  ;  ред.  :  Д.С. Бураго, 
І.М. Дзюба, М.Г. Жулинський. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 271 с. – 
(Поетичні свічада України). – ISBN 978–966–8188–35–5.

РИЛЬСЬКИЙ М. Лірика  /  Максим  Рильський  ;  упоряд.  та  авт. 
передм. С. Захаркін ; ред. : Д.С. Бураго, І.М. Дзюба, М.Г. Жулинський. – К. 
: ВД Дмитра Бураго, 2007. – 271 с. – (Поетичні свічада України). – ISBN 
978–966–8188–21–7.

УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Вірші та поеми / Леся Українка ; упоряд. та авт. 
передм. Т. Маслянчук ; ред. : Д.С. Бураго, І.М. Дзюба, М.Г. Жулинський. – 
К. : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 271 с. – (Поетичні свічада України). – ISBN 
966–8188–23–3.

ДРАМАТУРГІЯ

БОГУШ Е.Є. П’єси  /  Едуард  Євгенійович  Богуш  ;  пер.  з  рос. 
В.М. Харитоненка. – К. : ДажБог, 2007. – 255 с. – ISBN 5–7707–1691–6.

Е. Богуш (1960)  –  український письменник,  автор  ряду  оповідань. 
Нова збірка пропонує читачу п’єси: «Помилка Марка Фабія»,  «Сестры», 
«На прізвисько Цинцінат», «Школьный роман».
П’єса «Помилка Марка Фабія» (ІІ премія конкурсу Коронація cлова-2008 у 

номінації «П'єси») є авторським трактуванням подій, що мали місце 
близько двох тисяч років тому та відображені у Біблії. Незважаючи на 
це, п’єса достатньо сучасна і вказує на те, що взаємостосунки людей за 
минулі дві тисячі років майже не змінилися.

У центрі п’єси «На прізвисько Цинцінат» – Луцій Квинкцій Цинцінат 
–  реальна  історична  особистість  Стародавнього  Риму  періоду  ранньої 
республіки, коли закладалися основи майбутнього демократичного устрою 
держави.

Загалом п’єси Едуарда Богуша вражають глибиною знань далекого 
минулого та колізій сьогодення, вмінням одним влучним словом передати 
характер персонажу.

УКРАЇНСЬКА драматургія  :  антологія  :  [у  2-х  т.]  /  авт.-упоряд.: 
Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць; заг. ред. О.І. Безгіна. – Х. : Фоліо, 2008. – 
(Українська література. Колекція).

Т. 1 / авт. передм. Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць. – 859 с. – ISBN 978–
966–03–4498–3.

Т. 2 (І). – 795 с. – ISBN 978–966–03–4499–0.
Т. 2 (ІІ). – 828 с. – ISBN 978–966–03–4500–3.
Антологія  покликана  надати  цілісне  уявлення  про  українську 

драматургію.
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У  першому  томі  представлено  класичний  період  української 
драматургії  такими  постатями  як  Г. Квітка-Основ’яненко,  Т. Шевченко, 
М. Ста-рицький,  М. Кропивницький,  І. Капенко-Карий,  Л. Українка, 
І. Франко.

Другий том антології пропонує познайомитись із творчістю В. Вин-
ниченка, С. Черкасенка, І. Кочерги, І. Дніпровського, І. Микитенка, Ю. Янов-
ського,  М. Куліша,  О. Корнійчука,  М. Стельмаха,  О. Коломійця,  П. Загре-
бельного та інших визначних представників української драматургії ХХ ст.

Подається коротка характеристика життя та творчості автора.
МАРУСЯ  ВОЛЬВАЧІВНА –  незаслужено  забута  українська 

письменниця:  вибр.  твори  /  Маруся  Вольвачівна  ;  вступ.  ст.,  ред., 
упорядкув. І. Лисенка. – К. : Наш час, 2008. – 376 с. – ISBN 978–966–1530–
10–1.

Анот. див. на с. 18.
СТРАШЕНКО О.І.  Драматичні  поеми про  Київську  Русь  /  Ольга 

Іванівна Страшенко. – К. : Наук. світ, 2007. – 236 с. – ISBN 978–966–675–
523–3.

О. Страшенко  (1950)  –  головний  бібліотекар  Дарницької 
централізованої  бібліотечної  системи,  автор  книг:  «Вишивала  мати», 
«Пам’ятник на шарнірах», «Вітряні Гори» та близько сотні оповідань, 19 
п’єс. Її творчість удостоєна літературної премії ім. В. Симоненка.

До  нової  книжки  увійшли  дві  драматичні  поеми:  «Княжий 
літописець» та «Взяття на щит». У них охоплено період з 1150 по 1174 рік 
та  представлено  міжусобиці  князя  Ізяслава  Мстиславича  та  князя  Юрія 
Долгорукого  –  у  першій,  і  вбивство  князя  Андрія  Боголюбського 
змовниками-боярами, яке сталося в Боголюбові 1174 року – у другій поемі.

Просторовий  вимір  творів  охоплює,  окрім  Києва,  такі  міста  як: 
Володимир-Волинський, Естергам, Константинополь, Новгород Великий, 
Суздаль та Володимир-Заліський.

*     *     *

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ І.П. Енеїда  ;  Наталка  Полтавка  ;  Москаль-
чарівник  /  Іван  Петрович  Котляревський  ;  ред.-уклад.  С.М. Заготова  ; 
худож. С.Ю. Донець. – Донецьк : БАО, 2008. – 383 с. – ISBN 978–966–481–
123–8.

УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Вірші. Драматичні поеми / Леся Українка. – Х. : 
Фоліо, 2008. – 351 с. – (Українська класика). – ISBN 978–966–03–4025–1.

УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Драматичні твори / Леся Українка ; упоряд. та 
авт.  передм. Т. Маслянчук ;  ред.  :  Д.С. Бураго,  І.М. Дзюба,  М.Г. Жулин-
ський.  –  К.  :  ВД  Дмитра  Бураго,  2007.  –  271  с.  –  (Поетичні  свічада 
України). – ISBN 966–8188–28–4.
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УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Лісова пісня / Леся Українка ; передм. М.Г. Жу-
линського ; прим. Л.П. Мірошниченко. – Х. : Фоліо, 2008. – 636 с. : 1 арк. 
портр. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978–966–03–4204–0.

УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Одержима :  вибрані  драми /  Леся  Українка  ; 
упоряд. та авт. передм. В. Агеєва. – К. : Факт, 2008. – 415 с. – ISBN 978–
966–359–224–4.

ФРАНКО І.Я. Украдене щастя / Іван Якович Франко. – Х. : Фоліо, 
2008. – 415 с. – (Українська класика). – ISBN 978–966–03–4151–7.

ПУБЛІЦИСТИКА. ЕПІСТОЛЯРІЇ

ГАРМАТЮК А.П. Літературно-журналістським  пером  :  спогади 
про письм., відгуки на творчість побратимів по перу, оповід., репортажі з 
літ.-мистец.  свят,  журналіст.  праці  /  Анатолій  Панасович  Гарматюк  ; 
передм. Н. Гарматюк. – Кам’янець-Подільський : ПП Мошак М.І., 2007. – 279 
с.

А. Гарматюк  (1936–2006)  –  письменник-гуморист,  журналіст, 
лауреат  літературних  премій  ім. С. Олійника,  С. Руданського, 
М. Годованця. Автор 25 книг гумору і  сатири: «Проти шерсті», «Лисяча 
наука», «Вічний парубок», «Веселий залп», «Дебати і результати» та ін.

Дана книжка – остання, запланована до видання ще за життя автора, 
але перша з абсолютно новим для творчості А. Гарматюка змістом. У ній 
зібрані  найбільш цікаві  його літературно-журналістські  твори,  спогади і 
публікації  про письменників  і  літераторів,  з  якими автор безпосередньо 
спілкувався,  підтримував  дружні  стосунки,  зокрема  про  Ф. Маківчука, 
Ю. Кругляка, П. Жабатина, В. Юхимовича та багатьох інших.

ГОНЧАР О. Листи  /  Олесь  Гончар  ;  передм.  В. Яворівського  ; 
упоряд.:  В. Гончар  та  ін.  ;  вступ.  слово  Я. Оксюти  ;  післямова 
Р. Лубківсько-
го.  –  К.  :  Укр.  письм.,  2008.  –  431  с.  :  12  арк.  фотогр.  –  (Бібліотека 
Шевченківського комітету). – ISBN 966–579–213–Х.

Пропонована книга – перше видання епістолярної спадщини класика 
української літератури Олеся Гончара.

О. Гончар прагнув спілкуватися з  людьми і  навіть в  останні  роки, 
переживши  три  інфаркти  й  інсульт,  він  хоч  кількома  рядками,  але 
власноручно відповідав на листи, вітав молодих авторів з виходом книжки. 
Нині вже зібрано понад тисячу листів Олеся Терентійовича. Вони відкрили 
нові сторінки біографії і творчого життя, діяльності, широких зв’язків із 
численними читачами в Україні та поза її межами.

До  книги  увійшли  листи,  які  зберігаються  в  Центральному 
державному  архіві-музеї  літератури  і  мистецтва  України,  в  рукописних 
відділах  Інституту  літератури  та  НАНУ,  в  архівах  Волинської, 
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Дніпропетровської, Львівської областей, в Російському державному архіві 
літератури  і  мистецтв,  у  Слов’янській  бібліотеці  Чеської  Республіки,  а 
також у  приватних  архівах широкого кола  людей,  з  якими у  різні  часи 
листувався письменник. 

Видання  охоплює  довоєнний  і  повоєнний  час,  роки  хрущовської 
відлиги,  застою,  боротьби з  тоталітарною системою,  а  також духовного 
відродження.

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ П. Думки  нарозхрист,  1974–2003  /  Павло 
Загребельний  ;  авт.  передм.  Л. Копань.  –  Вид.  друге,  доп.  –  К.  : 
Університет. вид-во Пульсари, 2008. – 237 с. – ISBN 978–966–2171–06–8.

П. Загребельний  (1924–2009)  –  відомий  український  прозаїк, 
публіцист.  Творчий  доробок  письменника  складають  ряд  п’єс, 
кіносценаріїв,  новел,  романів  («Дума  про  невмирущого»,  «Європа  45», 
«Шепіт»,  «Я,  Богдан»  та  ін.).  За  роман  «Розгін»  удостоєний Державної 
премії  СРСР,  за  романи  «Первоміст»  і  «Смерть  у  Києві»  –  Державної 
премії УРСР ім. Т.Г. Шевченка.

1998  року  вийшла  книга  публіцистичних  роздумів  «Думки 
нарозхрист». У новому доповненому виданні автор продовжує болісну й 
трепетну  розмову  про  нашу  історію  і  сьогодення,  національну  славу  й 
сором,  про те,  що слід  не  тільки шукати дорогу до Храму,  а  й  самому 
долучатися до його будівництва.

КОСТЮК Г. Зустрічі і прощання. Спогади у 2-х кн. Кн. 2 / Григорій 
Костюк ; відп. за вип. О. Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2008. – 510 с. : фото-
іл. – ISBN 978–966–8499–78–4.   
Другий том спогадів Г. Костюка присвячений, в основному, діаспорному 
періоду його життя,  а  саме 1940–1980 рр.  Україна,  Німеччина,  Франція, 
США – основні  арени подій,  головними героями яких є  відомі  постаті: 
Т. Осьмачка, Ю. Косач, Ю. Клен, А. Любченко, І. Кавалерідзе, І. Багряний, 
У. Самчук та багато інших.                                          

Книга складається з п’яти розділів: «Роки німецької окупації (1941–
1944)»,  «Сутінки  „Нової  Європи” і  безславний кінець  Третього  рейху», 
«На світанку атомної доби», «На новому роздоріжжі», «Люди і події».

«Зустрічі і прощання» – одна з перлин української мемуаристики – 
виходить вперше на території України. У виданні збережений авторський 
стиль із незначними правками, покликаними узгодити текст із вимогами 
сучасного правопису.

ЛЮБОВ славетних письменників у листах і  в житті  :  зб.  худож.-
документ.  нарисів  /  авт.-упоряд.  В. Кирилюк.  –  К.  :  Криниця,  2008.  –  
495 с. – (Серця скоряються коханню). – ISBN 978–966–7575–84–7 (серія). – 
ISBN 978–966–7575–88–5.

Представлена  книжка  –  результат  збору  та  дослідження  автором 
матеріалу  протягом  10-ти  років.  Збірник  об’єднує  40  розповідей,  що 
відтворюють образ всеохоплюючого і безмежного почуття Любові.
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Автор пропонує розповіді  про кохання  таких знаних осіб  як  Леся 
Українка,  М. Коцюбинський,  П. Тичина  та  інших  (14  імен);  всесвітня 
література представлена Стендалем, В. Гюго, М. Твеном (усього 16 імен); 
російська  література  Ф. Тютчевим,  А. Чеховим,  В. Маяковським, 
Б. Пастер-наком та іншими (11 імен). В основу розповідей покладені листи 
письменників, подані здебільшого мовою оригіналу, інші – в перекладах 
українською мовою.

ОВСІЄНКО А.М. Обухівська рапсодія / Адам Михайлович Овсієн-
ко ; ред. В. Трубай. – К. : Задруга, 2007. – 183 с. – ISBN 978–966–432–025–9.

Анот. див. на с. 20.
СВІТЛИЧНИЙ І.О.  З  живучого  племені  Дон  Кіхотів  /  Іван 

Олексійович  Світличний,  Надія  Олексіївна  Світлична ;  упоряд.: 
М.Х. Коцю-бинська, О.І. Неживий ; передм. та прим. М.Х. Коцюбинської. 
– К. : Грамота, 2008. – 814 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – 
ISBN 978–966–349–128–8.

Анот. див. на с. 23.
СИЛИН О.О. З  моєї  «Шевченкіани»  :  збірка  /  Олесь  Опанасович 

Силин ; упоряд. Т. Силина ; передм. П. Тронька. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 
2007. – 191 с. – ISBN 978–966–7601–98–0.

О. Силин (1913) – заслужений архітектор України, автор і співавтор 
близько 300 наукових статей, проектів, розробок, понад 500 монографій та 
публіцистичних статей, сотень статей до енциклопедичних видань.

Понад  шістдесят  років  свого  життя  автор  присвятив  дослідженню 
творчої  та  громадської  діяльності  Тараса  Шевченка,  вивчав  архівні 
документи,  дослідження  вчених,  брав  провідну  участь  у  реставрації  та 
відтворенні будинків, де жив і творив Шевченко. На цьому грунті основані 
публікації  О. Силина,  що  виходили  в  світ  протягом  багатьох  років  у 
періодиці. 

Дане видання – збірка відібраних автором публікацій,  доповнених 
статтями, наближеними до нашого часу, картинами самого Шевченка та 
фотоілюстраціями з архіву автора.

СТАДНИЧЕНКО В.Я. Зелений  дзвін  /  Володимир  Якович 
Стадниченко  ;  [післяслово  «Про автора»]  М. Лабінського.  –  К.  :  Україна, 
2008.  –  
574 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978–966–01–0320–7. – 
ISBN 978–966–524–041–9.

В. Стадниченко  (1936)  –  публіцист,  кандидат  історичних  наук, 
заслужений  журналіст  України.  Автор  книжок:  «Робітнича  гвардія 
України», «Повернення легенди», «Братерство робітничих рук», «Шукаю 
себе»,  «Атакуючий  клас»;  низки  публіцистичних  статей  в  журналах 
«Україна», «Вітчизна», «Прапор».
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Починає  видання  твір  –  «Іду  за  Сковородою»,  який  є  своєрідним 
підсумком  ряду  публіцистичних  розвідок  про  видатного  філософа  і 
письменника.

Численні  публіцистичні  виступи  В. Стадниченка  у  періодиці 
спрямовані  на  збереження  і  охорону  довкілля,  відвернення  екологічної 
катастрофи,  на  встановлення  гармонійних  стосунків  між  людиною  і 
природою. Вони знайшли втілення у творі «Лоно Дунаю», представленому 
у виданні.

У  книжці  вміщено  також  твори  «Чиста  земля»  та  «Сафарі:  сон  
наяву», в котрих розповідається про східні віровчення, що вказують шлях 
до самовдосконалення людини, її духовного пробудження.

ЭПИСТОЛЯРНОЕ наследие  Николая  Константиновича  Рериха  : 
Письма-автографы / Гос. ист. музей России. Отдел письменных источников ; 
Одес. дом-музей им. Н.К. Рериха. – Одесса : Астропринт, 2007. – 138 с. – 
(Серия «Архивы. Исследования» ; Вып.1). – ISBN 978–966–318–799–0.

Видання  містить  листи-автографи  М. Рериха,  що  зберігаються  у 
московському відділі письмових джерел Державного історичного музею. 
Серед них, зокрема, листи-автографи до І. Забеліної, П. Уварової. 

Значну  частину  видання  складають  статті  наукових  працівників 
Одеського Дому-Музею ім. М. Рериха, які розкривають тему мисливства у 
житті та творчості М. Рериха.

ЗБІРНИКИ

100  ТИСЯЧ слів  про  любов,  включаючи  вигуки  /  авт.  проекту  : 
С.Г. Васильєв, О.А. Коваль ; упоряд. С.Г. Васильєв. – Х. : Фоліо, 2008. – 
251 с. – ISBN 978–966–03–4213–2.

У пропонованому виданні  зібрань есе,  оповідання,  нариси, ліричні 
етюди 25 популярних українських письменників: Ю. Андруховича, С. Анд-
рухович,  Л. Денисенко,  С. Жолдака,  Л. Лузіної,  Т. Малярчук,  Г. Пагутяк, 
С. Пиркало,  Т. Прохаська  та  інших.  У  творах  автори  намагалися 
осмислити, збагнути та розгадати одвічну таємницю любові. 

Що  таке  любов?  Де  вона  є?  Яка  вона?  –  безліччю  питань 
переймаються автори, іноді відповідаючи на них, іноді залишаючи їх без 
від-
повіді… Адже кожна людина мусить сама вирішувати, що таке сучасне 
кохання.

АКОРДИ  :  антол. укр. лїрики від смерти Шевченка / вступ. слово 
Н. Сидоренко ;  уложив І. Франко ;  з  ілюстр.  Ю. Панькевича.  –  Оновл.  
версія  вид.  1903  р.  –  К.  :  Особистості,  2008.  –  316  с.  –  ISBN  978–966–
96722–1–6.
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Дане видання, укладачем та редактором якого є Іван Франко, стало 
першою збіркою, що поєднує 87 авторів  із  Наддніпрянщини,  Галичини, 
Буковини.

Це  елегійні,  романтичні,  гостросоціальні,  журливі  й  оптимістичні 
твори  письменників  кінця  ХІХ –  початку  ХХ ст.  Серед  них:  П. Куліш, 
М. Старицький, О. Маковей, П. Панченко, Б. Лепкий та багато інших.

Антологія не лише дає змогу сучаснику побачити мозаїку творчих 
ідей  і  літературних  форм  минулого,  але  й  дозволяє  по-іншому  осмис-
лити українську історію й культуру, глибше зазирнути в «душу суспіль-
ності», наповнити наше життя співзвуччям епох, проблем, бажань, вічного 
руху.

БІЛА  КНИГА кохання  :  антол.  укр.  ерот.  поезії  /  упорядкув. 
І. Лучука та В. Стах ; передм. І. Лучука ; післямова В. Стах. – Тернопіль : 
Богдан, 2008. – 287 с. – (Серія поетичних антологій «Дивоовид»). – ISBN 
978–966–408–335–2 (серія). – ISBN 978–966–10–0333–9.

Відколи існує поезія – її натхненням була еротика. Все виникало з 
об’ємної,  всеохоплюючої  любові,  без  якої  життя  втрачає  свій 
животворящий сенс, без якої годі собі уявити усю історію людства.

Еросе, славний поміж богами,
Ти, що змінюєш землю на рай!
Не покидай нас, будь межи нами –
В нашому серці не умирай! 
                        (П. Карманський)

Вже  найдавніші  поетичні  тексти,  що  дійшли  до  нас  (наприклад 
ассиро-вавілонські),  наскрізь  просякнуті  тим,  що  можна  назвати 
еротизмом.  Найдавніша  українська  поезія  відзначалась  яскравим 
еротичним змістом і відвертістю щодо інимних стосунків.

Щодо  еротизму  в  українській  віршотворчості  ХХ століття,  то  тут 
зустрічаються  окремі  твори  окремих  авторів,  на  відміну  від  ХХІ  ст.,  у 
якому подекуди з’являються всуціль еротичні поетичні авторські збірки.

До антології увійшли 313 віршів 141 автора, серед яких – і визнані 
класики  нашого  письменства  (І. Драч,  Ю. Клен,  Л. Костенко,  Б. Лепкий, 
О. Олесь та ін.), і маловідомі поети.

БУ-БА-БУ :  вибр. твори / Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, 
Віктор  Неборак  ;  автор.  проект,  [упорядкув.,  бібліогр.  відом.,  прим.] 
І. Мабора. – Л. : Піраміда, 2007. – 391 с. :  фотогр. – (Видавничий проект  
«Приватна  колекція»)  (Українські  літературні  групи).  –  ISBN 978-966-441-
019-6.

«Бý-бá-бý» (бурлеск-балаган-буфанада) – літературне угруповання в 
складі Ю. Андруховича, О. Ірванця та В. Неборака, засноване у 1985 році.
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Бубабý  засновниками  визначається  як  стиль,  в  першу  чергу, 
художньої літератури, культивований цим угрупованням.

До пропонованого  видання  увійшли кращі  зразки  поезії,  прози  та 
естетики  письменників.  На  початку  подаються  деякі  відомості  про 
літературний  процес  в  Україні  наприкінці  ХХ  століття,  про  заснування 
угруповання, трактування його назви.

Як додаток, наприкінці видання подається література про «Бу-Ба-Бу».
В  ІНШОМУ світлі  :  антол.  укр.  л-ри  в  англомов.  пер.  В. Ткач  і 

В. Филпс  та  в  театральних  дійствах  мистецької  групи  «Яра»  /  упоряд., 
редагув., вступ. слово та біогр. довідки О. Лучук ; передм. Н. Пилип’юк. – 
Л. : Срібне слово, 2008. – 790 с. – ISBN 978–966–8399–09–1. – Текст укр. та 
англ. мовами.

Пропонована  двомовна  антологія  виходить  поза  традиційні 
параметри,  що  їх  зазвичай  застосовують  до  літературних  антологій. 
Структура книги відтворює мандрівку,  яку здійснила В. Ткач – режисер 
експериментального театру. Англомовні переклади В. Ткач і американська 
поетеса  В. Филпс  створювали  спеціально  для  театральних  вистав 
мистецької групи «Яра».

Видання містить твори (в оригіналі та в перекладі) 37 українських 
письменників,  серед  яких  В. Стефаник,  Т. Шевченко,  Леся  Українка, 
П. Тичина,  О. Забужко,  Ю. Позаяк,  І. Римарук  та  інші,  зруповані  у  три 
розділи.

Перший  розділ  –  «У  світлі»  –  пропонує  оригінальні  тексти  і 
переклади з вистави «Світло зі Сходу», другий – «Поезія в дії» – містить 
переклади української літератури, які у різний спосіб використовувалися в 
театральних  майстернях  «Яри»  під  час  літніх  шкіл  у  Гарвардському 
університеті, а також в інших поетичних дійствах.  Третій – «У пущу і в 
минуле»  –  пропонує  драму-феєрію  Лесі  Українки  «Лісова  пісня»  та 
добірку  українського  фольклорного  матеріалу:  українські  народні  думи, 
обрядові пісні, легенди, замовляння тощо.

Антологію  доповнюють  фотографії  з  вистав,  покажчики  імен  та 
літературних творів, біографічні довідки про авторів та перекладачів.

ВІДГОМІН страждань і поневірянь в пам’яті рабів ІІІ-Рейху / ред.-
упоряд.  :  М. Валько,  О. Гоца,  Н. Слєсарєва,  Т. Корнійчук.  –  К.  :  Фенікс, 
2008. – 191 с. – ISBN 978–966–651–551–6.

У книзі – страждання та біль, що навік залишилися в пораненій душі 
кожної людини, яка пройшла крізь пекло фашистського рабства,  спроби 
зафіксувати  в  поетичній  формі  людські  страждання,  пережиті  в  часи 
панування ІІІ-Рейху.

КІТ  МАТІФАС та  інші  :  темат.  антол.  віршів  ХІХ  –  ХХІ  ст.  / 
упоряд.  та  авт.  передм.  М.М. Хмелюк  ;  ілюстр.  Н.І. Булеца.  –  Луцьк  : 
Твердиня, 2008. – 98 с. – Бібліогр.: с. 89–93. – ISBN 978–966–2115–28–4.
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Образ кота в українській поезії  – це інтерес поетів до незвіданого 
світу, один із штрихів творчості. У літературний процес кота, як ліричного 
героя,  ввів  М. Костомаров  баладою  «Чорний  кіт».  Відтоді  цей  образ  є 
постійним  у  художній  творчості  поетів.  Він  уособлює  то  домашній 
затишок,  то  самостійність,  то  приязнь,  то  гру  взаємин,  то  приємну 
несподіванку.

Тяжко будиться од сну весна,
протирає заплакані очі вітром,
на листочку крапля одна
весело вбирає сонця світло.
Це за вікном. Коло мене кіт,
лащиться муркотливо
так,
ніби для нього весь світ
У моїй руці пестливій.

У  дитячих  віршах  кіт  –  це  певна  вдача,  герой  дійств,  спосіб 
світосприйняття,  незамулений  практичним  досвідом  чи  хитрощами 
розуму.

Серед представлених творів вірші Т. Шевченка, О. Олеся, Н. Забіли, 
М. Стельмаха, І. Качуровського, П. Сингаївського та ін.

КРУТИ  :  зб.  у пам’ять героїв Крут /  упоряд.  :  О. і  Н. Зінкевичі  ; 
передм. О. Зінкевич. – К. : Смолоскип, 2008. – 419 с. : фотоіл. – ISBN 978–
966–849–88–3.

Під час наступу більшовицьких військ на Київ 29 січня 1918 року 
біля  залізничної  станції  Крути  відбувся  бій.  Трагічна  загибель 
студентського  куреня  стала  символом  патріотизму  і  жертовності  у 
боротьбі за незалежну Україну.

До  збірки,  виданої  до  90-річчя  бою  під  Крутами,  увійшли 
найрізноманітніші  матеріали,  згруповані  у  розділи:  «Спогади»,  «На 
Аскольдовій  могилі  поховали  їх»,  «Легенда  Крут»  –  статті  про  бій  під 
Крутами,  «Присвячується  героям  Крут»  –  поетичні  твори  письменників 
(П. Тичини,  
Б.-І. Антонича,  Є. Маланюка,  Я. Купчинського  та  інших),  присвячені 
загиблим юнакам.

Доповнена збірка  бібліографічним списком матеріалів,  більшість  з 
яких зберігається в Музеї-архіві українського самвидаву при видавництві 
«Смолоскип» у Києві.

ЛАВРІНЕНКО Ю. Розстріляне відродження: антологія 1917–1933 : 
поезія, проза, драма, есей / упорядкув., передм. післямова Ю. Лавріненка ; 
післямова  Є. Сверстюка.  –  5-те  вид.  –  К.  :  Смолоскип,  2007.  –  973 с.  : 
портр. – ISBN 966–7332–72–1.
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Ю. Лавріненко (1905–1987) – автор понад 300 літературно-наукових 
досліджень і публіцистичних статей, присвячених переважно культурному 
відродженню  України  1920-х  років;  автор  книжок  «Блакитний-Еллан», 
«Творчість Павла Тичини», «Василь Каразін» та ін.

Пропонована антологія вперше побачила світ у Парижі 1959 року. До 
неї  увійшли  найкращі  твори  письменників,  які, в  основному, були 
надруковані  в Україні  в  1917–1933  рр.  і  які  після  1933  року  були 
заборонені, вилучені з літературного обігу.

Перед  творами  кожного  автора  подається  літературний  портрет 
письменника, або (через відсутність інформації) біографічна довідка.

До  антології  включено  в  основному  поезії,  оскільки,  на  думку 
автора,  саме «поезія  вела перед у  літературі  тієї  доби».  Розділ  есею, за 
браком  місця,  обмежено  лише  зразками  років  української  революції  та 
літературно-мистецької дискусії 1925-1927 років. 

Стаття Михайла Грушевського подана як приклад прилучення до тієї 
дискусії найчільніших представників Української Академії наук.

ЛИТВИН В. Альта  :  хрестоматія  укр.  л-ри  та  літ.  критики  :  літ. 
Бориспільщина : Кн. 1. / Володимир Литвин. – К. : Видавець В. Карпенко, 
2007. – 335 с. – ISBN 978–966–8387–70–8. – ISBN 978–966–8387–71–5.

До хрестоматії увійшли матеріали з історії літератури та сучасного 
літературного  процесу  Бориспільщини,  які  розміщено  в  хронологічній 
послідовності.  Укладач  намагався  подати  весь  обшир  літературного 
багатства цього краю. 

Пропоновані  для  ознайомлення  твори  охоплюють  все  розмаїття  і 
багатство  жанрів  української  літератури,  критики,  літературознавства, 
усної народної творчості. Це повісті, літературні портрети, народні пісні, 
поеми,  есе,  історико-краєзнавчі  дослідження,  драми,  гімни,  оповідання, 
новели, легенди, перекази, прислів’я тощо. 

До  хрестоматії  увійшли  твори  таких  видатних  постатей 
Бориспільщини  як  І. Непрашевич,  П. Раєвський,  П. Тичина,  О. Качайло, 
М. Кар-пенко, М. Боровко, М. Шостак та ін. 

ЛІТУРГІЯ кохання : антол. укр. любов. лірики кінця ХІХ – початку 
ХХІ століття / упорядкув. та передм. І. Лучука ; голов. ред. Б. Будний. –  
Т. : Навч. Кн. – Богдан, 2008. – 726 с. – (Дивоовид). – ISBN 978–966–408–
281–2.

В  основу  видання  покладена  антологія  «Оріон  золотий»  в 
упорядкуванні В. Лучука, проте воно значно розширене і доповнене. Таким 
чином, тема кохання в українській поезії у найширшому обсязі представлена 
вперше.

До збірки увійшли вірші  270 поетів  кінця ХІХ –  початку ХХІ ст. 
(І. Франко,  О. Маковей,  М. Рильський,  О. Теліга,  О. Забужко,  М. Рябчук, 
В. Неборак, С. Жадан, Ю. Бедрик та ін.).
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Добірки розташовані у хронологічному порядку за часом книжкових 
дебютів авторів.

Завершує  збірку  розділ  «Біобібліографія»,  що  містить  короткі 
відомості про авторів.

МАЗЕПА,  гетьман  український  у  поетичних  образах  корифеїв 
української літератури від Шевченка до Сосюри / Клуб укр. інтелігенції 
ім. Б. Лепкого  ;  упорядкув.,  післямова  У. Скальської.  –  Дрогобич  : 
Відродження, 2007. – 309 с. – ISBN 978–966–538–187–7.

Український  гетьман  Мазепа  –  це  ціле  явище,  давно  відоме 
європейській громадськості. Його, сповнена гострих колізій, доля надихала 
митців на низку захоплюючих творів.

Щодо наукового висвітлення життєвого шляху й діяльності Мазепи 
як гетьмана Української козацької держави, то упорядник книжки ставив 
за  мету  використати  найновіші  розвідки,  у  тому  числі  й  свої  власні, 
узагальнити попередні дослідження про добу і постать Івана Мазепи. 

Відкривається видання поетичними творами самого Мазепи і  його 
листами до Мотрі Кочубеївни. Наступний розділ – передруковані поеми 
С. Руданського  та  В. Сосюри,  фрагменти  Шевченкової  поетичної 
інтерпретації постаті Мазепи. 

Останній  розділ,  представлений  розвідками  сучасників  (О. Джуса, 
М. Цвірка,  А. Ковтуна,  У. Скальської),  присвячений  Перехідному 
Мазепинському Персневі, традиція нагородження яким відновлена вже у 
часи української незалежності. 

МОВА – це теж Батьківщина : [цитатник] / упоряд. Н. Николин ; ред. 
М. Чайка. – Л. : Свічадо, 2008. – 78 с. – ISBN 978–966–395–148–5.

Цитатник присвячений наболілій темі – існування української мови в 
сучасний період нашого національного буття.

Серед основних проблем, що підіймаються у цитатах: «Рідна мова – 
це  мова  спілкування,  чи мова дідів-прадідів?»,  «Білінгвізм:  за  і  проти», 
проблема суржика.

Авторами висловів є як відомі поети, письменники, вчені-лінгвісти 
(В. Симоненко,  О. Забужко,  В. Сухомлинський,  О. Гончар,  О. Потебня, 
О. Ткаченко), так і прості люди.

ПЛОСКИРІВ, Проскурів,  Хмельницький :  Хмельниц.  поетич.  
антол.  /  упоряд.:  В. Дмитрик,  В. Міхалевська.  –  Хмельницький  :  Цю-
пак [А.А.], 2007. – 71 с. – ISBN 978–966–2940–82–4.

Дане видання – другий випуск антології. У ній представлені вірші та 
пісні  41  поета  Хмельниччини,  які  стали  лауреатами  і  дипломантами 
традиційного конкурсу «У віршах і піснях славімо наше місто».

У кожному поетичному творі відчувається дух патріотизму, любов 
до свого краю:

Мой город, в плену добровольном
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Живу – не ищу перемен.
Свободно дышу я и вольно.
Мне нравится шумный твой плен…

Автори,  кожний по  своєму,  славлять  рідне  місто,  людей у  ньому, 
роздумують про його минуле, сьогодення і майбутнє.

СИЛА малого : антол. сучас. малої прози / ред. П. Алепський ; авт. 
передм. І. Корсак. – Луцьк : Твердиня, 2008 – 172 с. – ISBN 978–966–2115–
58–1.

Всеукраїнським  часописом  «Сім’я  і  дім»  був  проведений 
загальнодержавний  конкурс  «Сила  малого».  У  збірці  міститься  100 
найкращих текстів малої прози, відібраних з понад півтисячі, надісланих 
на конкурс.

Серед  авторів  як  уже  відомі  письменники  (Л. Денисенко,  А. Ко-
котюха та ін.) так і перспективні початківці.

У творах нерідко зображується конфлікт поміж людьми, між особою 
і  безсердечними,  нерідко  жорстокими  обставинами,  та  немає  злоби,  і 
навіть у трагічному зберігається тиха людяність і душевне тепло.

СЛОБОЖАНСЬКА  Яса  :  антол.  громадян.  лірики  кінця  ХVІІ-
початку ХХІ ст. / упорядкув. та ред. В. Бойка; авт. передм. Л. Ушкалов. – 
Х. : Майдан, 2006. – 1006 с. – ISBN 978–966–372–118–7.

Видання  містить  поетичні  твори  131  автора,  що  жили  у  період  з 
кінця ХVІІ-початку ХХІ століть, життєвий та творчий шлях яких пов’язано 
з  Слобожанщиною,  (Онуфрія,  М. Костомарова,  В. Кулика,  К. Буревія, 
Є. Плужника,  С. Дадана  та  ін.).  Подаються  також  короткі  біографічні 
довідки про авторів, складені на основі матеріалів антологій минулих літ, 
збірок поезій та довідників Національної спілки письменників України.

СОБОРИ  ДУШ своїх  бережіть…  :  зб.  кращих  творів  молодих 
літераторів Полтавщини /  ред.-упоряд.  О.В. Таран.  – Полтава :  Полтава, 
2007. – 155 с. – ISBN 966–7244–38–5.       

Видання  складається  з  двох  частин:  «Кращі  твори  учасників 
конкурсу молодих поетів Полтавщини „Поетичні зорі – 2006”» та «Кращі 
твори учасників літературного конкурсу  „ Собори душ своїх бережіть – 
2007”».

Авторами  збірки  є  школярі  та  студенти,  які  віршованим  словом 
змальовують  різні  моменти  життя:  близьке  оточення,  спілкування  з 
рідними  та  друзями.  Загалом  збірка  різноманітна  й  різнопланова,  як  за 
віком авторів  (11–25 років),  так  і  за  тематикою,  архітектонікою,  рівнем 
вправності  віршування,  темами  і  мотивами.  Твори  поетів  наповнені 
філософськими роздумами, містично-релігійними мотивами.

Налите сонцем яблуко Землі
Беззвучно плине по своїй орбіті,
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Клюють зірки голодні журавлі,
Неначе мрії, долею розбиті.

УКРАЇНСЬКА мала проза ХХ століття : антологія / упоряд. та авт. 
вступ. ст. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2007. – 1510 с. – ISBN 978–966–359–
221–3.

У виданні  представлені  твори українських новелістів ХХ століття, 
зокрема  О. Кобилянської,  М. Хвильового,  В. Стефаника,  Г. Тютюнника, 
О. За-бужко та ін. Пропонована антологія – це цілий ряд блискучих імен, 
різні  стильові  моделі,  різні  індивідуальні  манери письма,  пов’язані  як  з 
модерністськими, такі і з авангардними орієнтаціями й традиціями.

*     *     *

ЗЛОЧИН і кара в українській прозі : зб. творів / упоряд. Л.Ф. Кова-
льська ; вступ. ст. В.С. Ковальського. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 646 с. –
Зміст: Основи суспільства ; Перехресні стежки / І. Франко. В неділю рано 
зілля копала / О. Кобилянська. Суд / В. Винниченко. Марко Проклятий / 
О. Стороженко. – ISBN 978–966–667–295–0.

РОЗСТРІЛЯНЕ відродження :  шедеври укр.  репресованої  прози / 
ред.-уклад.  С.М. Заготова  ;  худож.  О.К. Перепелиця.  –  Донецьк  :  БАО, 
2008.  –  415  с.  –  ISBN  978–966–481–081–1.  –  До  збірки  увійшли  твори 
М. Івченка,  М. Йогансена,  Г. Косинки,  Г. Михайличенка,  В. Підмогиль-
ного, О. Слісаренка, Г. Старицької-Черняхівської, М. Хвильового.

УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Бояриня  та  інші  твори  класиків  української  
літератури /  Леся Українка,  Пантелеймон Куліш, Олександр Довженко,  
Василь Барка. – К. : Сомуент Плюс, 2008. – 766 с. – ISBN 978–966–8583–
52–0.

ШЕДЕВРИ української любовної лірики / голов. ред. Н.Є. Фоміна. – 
Х. : Фоліо, 2008. – 317 с. – (Література). – ISBN 978–966–03–4059–6.

До  збірника  включені  поезії  В. Забіли,  Т. Шевченка,  П. Куліша, 
С. Воробкевича, Г. Воробкевича, І. Франка, К. Білиловського, Б. Грінченка, 
П. Грабовського,  М. Кононенка,  Лесі  Українки,  М. Вороного,  О. Олеся 
(О. Кандиби),  Х. Алчевської,  М. Жука,  В. Бобинського,  М. Божук  (В. Бо-
чук-Штефуца),  К. Герасименка,  Б.-І. Антонича,  Л. Гребінки,  Ю. Корець-
кого та ін.
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РОСІЙСЬКОМОВНІ 
ПИСЬМЕННИКИ УКРАЇНИ

ПРОЗА

ВАВРИНЮК-СОЛДАТОВА Е.А. Божьи  уроки  :  стихи,  очерки,  
размышления / Евгения Андреевна Вавринюк-Солдатова. – Ровно : Живое 
слово, 2008. – 254 с. – ISBN 978–966–8466–39–7.

Є. Вавринюк-Солдатова  –  християнська  поетеса,  журналіст,  автор 
збірки  віршів  «Исповедь».  Пропонована  нова  збірка  –  остання  у  житті 
письменниці.  У  ній  Є. Вавринюк-Солдатова  знайомить  читача  з 
важливими уроками, які Бог виклав їй у житті, та закликає у будь-які миті, 
скрутні чи радісні, звертатись серцем до Бога.

ВОРГИНА Л. Белым  по  черному  :  ретроспект.  роман  /  Лора 
Воргина. – К. : Сенс, 2007. – 599 с. – (Квадросенс). – ISBN 978–966–96775–
0–1.

Пропоноване видання вдалий дебют Л. Воргіної у літературі. Роман 
брав  участь  в  анонімному  конкурсі  «Новые  имена»,  оголошеному 
видавництом  «Сенс»,  і  увійшов  у  четвірку  художніх  творів,  визнаних 
професійним письменницьким журі найкращими. 

Головна героїня роману – сільська дівчина, що приїхала до міста з 
єдиною метою – знайти своє щастя в образі заможного чиновника. Ділова 
хватка дозволила їй реалізувати заплановане,  й здавалося,  що щастю не 
буде кінця.

Але чиясь чорна тінь ненависті переслідує її протягом довгих років. 
Вона  переживає  смерть  близьких,  інвалідність  і  здається,  що далі  жити 
неможливо.  Але  довіра  і  любов  до  ближніх  повернули  її  життю  світлі 
радісні кольори.

ГАНЖЕЛА А.В. Открытие третьего мира /  Андрей Владимирович 
Ганжела. – Донецк : СПД Чернецкая Н.А., 2007. – 339 с. – ISBN 978–966–
96149–3–3.

Події  дебютного  роману  А. Ганжели  (1971)  відбуваються  у  2200 
році,  коли  стали  можливими  космічні  подорожі  між  галактиками, 
спілкування з іншими цивілізаціями.

Автор  пропонує не  лише насолодитися  фантастичними пригодами 
головних героїв, а й намагається дати відповіді  на  питання,  стосовно 
будови всесвіту, сенсу життя, істинності людських цінностей.

Даний роман – перша частина задуманої автором трилогії.
ГОФМАН И.Д. Жизнь – не существительное,  а  глагол /  авт.-сост. 

Иосиф Давидович Гофман. – Полтава : Говоров С. В., 2008. – 224 с. – ISBN 
978–966–2088–17–5.
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Творчий  доробок  Й. Гофмана  (1925)  складають  три  книги:  «О 
прошлом  во  имя  будущего»,  «Живая  история»,  «Нюрнберг 
предостерегает». За останню Асоціація ветеранів війни США нагородила 
автора медаллю «Victori».

Пропоноване видання – збірка життєвої мудрості що знайшла своє 
втілення  в  афоризмах,  висловах  відомих  філософів,  державних  діячів, 
поетів, в анекдотах.

Какое время было, блин!
Какие люди были, что ты!
О них не сложено былин,
Зато остались анекдоты.

                                              (И. Иртеньев)

Увесь матеріал згруповано у глави: «Любіть Україну», «Мир мудрых 
мыслей»,  «Жизнь  –  не  существительное,  а  глагол»,  «Афоризмы. 
Непричесанные  мысли»,  «Анекдоты»,  що  складають  певну  мозаїку,  яка 
нагадує, на думку автора, складне, багатогранне життя.

ЖВАНЕЦКИЙ М. Мой портфель / Михаил Жванецкий ; авт. послесл. 
В. Серикова. – К. : Махаон-Україна, 2008. – 383 с. – ISBN 966–605–493–0.

М. Жванецький  (1934)  –  російський  письменник-сатирик  та 
виконавець  власних  творів.  Його  виступи  та  твори  вирізняє  особливий 
«одеський» гумор та деяка алегоричність подачі матеріалу. 

Проникнення його творчості в народ феноменальне, він став дійсно 
народним письменником. Його цитують частіше, ніж відомих філософів та 
сатириків.  Вислови  Жванецького  ставлять  в  епіграфи,  проголошують  з 
трибун, повторюють з екрану телевізора та у компаніях.

До видання увійшли як добре знані й відомі так і нові оповідання, 
сатиричні замальовки й афоризми.

ЗОРИНА С.И. Movement : трилогия / Светлана Ивановна Зорина. – 
Х. : Фолио, 2008. – 794 с. – ISBN 978–966–03–4311–5.

С. Зоріна  –  автор  дев’яти  детективних  романів,  відмінною  рисою 
яких є напружений сюжет, чіткість оповіді.

У  книзі  письменниця  на  прикладі  головної  героїні  –  судді  Ганни 
Васильєвої – висвітлює життя пострадянської України, викриває тих, хто 
насправді «замовляє» музику у фінансовому та політичному світі, ставить 
під сумнів правомірність дій правоохоронних органів.

КОВТУН М. Летопись юного мира : фэнтези / Максим Ковтун. – К. : 
Азимут–Украина, 2007. – 303 с. – ISBN 978–966–8405–55–6.

Головний герой оповіді молодший лейтенант міліції Сеня Сидоров, 
працюючи  над  розслідуванням  загадкової  загибелі  батька  з  сином, 
стикається з незрозумілими речами у будинку померлих: заколочені вікна 
дитячої кімнати, сліди від воскових свічок, кілька захованих під підлогу 
аркушів  (кінцівка  якоїсь  страшної  казки)… Тривожать  його  і  спогади  з 
дитинства, які почали поглинати Сеню, затягуючи все глибше в інший світ, 
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зовсім не схожий на звичний. Світ, у якому живуть як люди так й гноми, 
ельфи,  лекрили  та  інші  створіння.  З  усім  цим  Сені  Сидорову  потрібно 
розібратися, зрозуміти зв’язок між тим, що з ним відбувається, та смертю 
двох  людей,  але,  спочатку,  він  мусить  повірити в  реальність  незвичних 
подій.

КУЗНЕЦОВ А.В. Бабий Яр / Анатолий Васильевич Кузнецов. – К. : 
Саммит-Книга, 2007. – 367 с. : 8 л. фотогр. – ISBN 978–966–7889–24–1.

А. Кузнєцов (1929–1979) – автор книжок «Ювелиры. Пошехонская 
новь»,  «Августовский день», повістей «Продолжение легенды», «Огонь» 
та  інших,  роману  «Бабий  Яр»,  через  який  у  1969  році  був  змушений 
емігрувати до Лондона.

Пропоноване видання є правдивою оповіддю про масове знищення 
євреїв фашистами під час Другої світової війни, окупацію Києва.

Сьогодні  читачу  пропонується  познайомитись  із  відновленим 
текстом,  із  зазначенням  відмінностей:  курсивний  текст  –  те,  що  було 
вирізано цензурою у 1966, текст, взятий у квадратні дужки, – доповнення, 
зроблені автором упродовж 1967–70 рр.

Саме те, що автор роману А. Кузнєцов народився і виріс у Києві, на 
Куренівці, поблизу від місцини, що мала назву Бабин Яр, стало головною 
причиною написання книги. Сам автор про свою книгу сказав «Тут мною 
наводяться  лише  дійсні  факти  та  документи,  ...  тут  відсутній  навіть 
найменший літературний домисел».

Вміщені  у  виданні  фотоматеріали  було  надано  Музеєм  історії 
м. Києва  та  Центральним  державним  кінофотофоноархівом  України 
ім. Г.С. Пшеничного.

КУРКОВ А.Ю. Ночной  молочник  :  роман  /  Андрей  Юрьевич 
Курков. – Х. : Фолио, 2008. – 507 с. – ISBN 978–966–03–4056–5.

У творчому доробку А. Куркова (1961) близько двох десятків книг 
(«11 необыкновенностей», «Пикник на льду», «Добрый ангел смерти» та 
ін.),  більшість  з  яких  перекладені  на  англійську,  німецьку,  французьку, 
іспанську, турецьку та інші мови.

Новий  роман  написаний  в  улюбленому  автором  жанрі 
«фантастичного  реалізму».  Сплетіння  вигадки  і  реальності  та  майже 
детективний розвиток сюжетних ліній не дозволяють передбачити кінцівку 
роману.

Це  історія  про  сучасних  парламентаріїв,  про  країну,  що  їх 
обслуговує, про красиве та жахливе життя, що існує у певній логічній але 
двозначній гармонії. 

У березні 2008 року роман «Ночной молочник» увійшов у «довгий 
список» російської літературної премії «Національний бестселлер».

ЛУЗИНА Л. Комплекс принца ; Моя Лолита / Лада Лузина. – Х. : 
Фолио, 2007. – 350 с. – ISBN 978–966–09–3803–6.

72



Л. Лузіна – сучасна українська письменниця, найкраща письменниця 
України  2004  р.  (приз  «Золотой  Феникс»),  автор  книг  «Я+Я,  или 
Крещенские  гадания»,  «Я  –  ведьма»,  «Секс  и  город  Киев»,  «Киевские 
ведьмы».

До  видання  увійшли  автобіографічна  сублімація  («Моя  Лолита»), 
закулісний детектив («Профессиональный убийца»), сповідь («Дьявол на 
пенсии»),  ессе  («Девочка,  которую я  любила»)  та  дві  п’єси («Комплекс 
принца», «Альфонсина»).

До  речі,  за  п’єсою  «Комплекс  принца»  у  2007  році  режисером 
Г. Кувівчаксахно  був  знятий  художній  фільм  «Мой  принц»  за  участю 
Д. Харатьяна та А. Сміхової.

Серед  особливостей  творів,  у  яких  розглядаються  класичні  жіночі 
проблеми, є абсолютно незвичайні способи їх вирішення.

МАРДАНЬ А.Е. Я  –  разный  /  Александр  Евгеньевич  Мардань  ;  
графика  А.В. Князика  ;  авт.  предисл.  Е. Голубовский  ;  авт.  послесл. 
Ф. Кох-рихт. – Одесса : Зодиак, 2008. – 439 с. : ил. – ISBN 978–966–96799–
4–9.

О. Мардань – поет, драматург, що за декілька останніх років написав 
п’єси, які стали до вподоби й сучасному театру й глядачеві.

До видання автором включено п’єси «Лист ожидания» і «Уравнение 
с  одним неизвестным (Очередь)»,  кіносценарій «Бартер»,  два невеликих 
оповідання, вірші та короткі замітки-спостереження, «літературний пил», 
«сюжетинки»  та  інші  маленькі  твори  –  влучні  зауваження  з  приводу 
сучасного життя.

П’єса «Лист ожидания» – комедія, що розповідає про кохання двох 
людей, про їх терпкі «гіркощасливі» зустрічі, що тривали тридцять років.

«Уравнение  с  одним  неизвестным»,  п’єса  в  одній  дії,  автором 
названа «трагедией положений». Тут час дії максимально спресовано, а її 
динамічність сприяє посиленню комічності ситуацій.

ПУСТОВИТ В.С. Сказки  Энского  леса  /  Виталий  Семенович 
Пустовит. – К. : Купола, 2007. – 344 с. – ISBN 978–966–8679–10–0.

В. Пустовіт  –  інженер-будівельник,  якому  50-річна  трудова 
діяльність та багатий життєвий досвід створили грунт для написання ряду 
оповідань.

Видання  складається  з  3-х  частин.  Першу  частину,  назва  якої 
покладена  у  назву  цього  видання,  склали  казки  міста,  якого  немає  на 
жодній мапі,  і,  водночас,  воно навколо нас.  Герої цих казок – звірі,  що 
розмовляють, – невідомі науці, але всі вони наші сусіди.

Другий розділ – оповідання про складні людські стосунки та нелегкі 
долі звичайних людей.

Завершує збірку словничок з іронічним тлумаченням слів.
РАНЕВСКАЯ Я. Не  обязательно  быть  Д’Артаньяном...,  или 

Пятнадцать дней одного лета...  или Главное – не бояться :  роман /  Яна 
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Ранев-ская.  – Донецк :  Норд-пресс, 2008. – 167 с. – ISBN 978–966–380–
214–5.

Пропонований  роман  –  перший  друкований  твір  молодої 
письменниці Я. Раневської. У центрі подій садиба із декількома сотнями 
гектарів  землі,  що залишились головному герою,  Євгенію,  у  спадок від 
дядька.

Вирушивши подивитися на свою нову власність, Євгеній потрапляє у 
ряд надзвичайно дивовижних і нереальних пригод.

Від  місцевих  жителів  він  дізнався,  що  для  того,  щоб  зайти  до 
будинку,  ключа  замало.  Треба  й  слова  правильні  промовити.  А,  щоб 
розгадати таємницю смерті дядька, треба лише повірити у неможливе, і, 
головне, нічого не боятися.

ТУРЧИНОВ А.В. Тайная  вечеря  :  мистич.  триллер  /  Александр 
Валентинович Турчинов ; худож. : Брейгель Питер, Джотто ди Бодене. – К. 
: Криниця, 2007. – 239 с. – ISBN 978–966–7575–80–9.

О. Турчинов (1964) – український політик і громадський діяч, теолог 
і  проповідник,  вчений  і  письменник.  Автор  ряду  прозових  творів:  
«Аутодафе»,  «Libertas»,  «Апокалипсис  за  бюджетный  счет»,  «Иллюзия 
страха».  Завдяки останньому твору автор став  відомим у літературному 
колі.

У новій книзі О. Турчинова багато несподіванок, символів, таїн. Це 
парадоксально  викладена  і  навіть  дещо  шокуюча  теорія  інволюції, 
оригінальні  роздуми  про  віртуальний  світ,  який  стає  центром  боротьби 
добра й зла. За зовнішнім динамічним та цікавим сюжетом прочитуються 
цікаві думки, які потребують серйозного осмислення. 

Загострено-реалістична та водночас містико-теологічна фабула твору 
переповнена  складними  і  неймовірними  детективними  поворотами,  а 
також  насичена  оригінальними  трактуваннями  особливо  значимих 
суспільних  та  особистісних  проблем,  які  актуальні  і  в  національно-
українському, і в загальнолюдському вимірі.

Інтригуюча  назва  книги  –  свідчення  того,  що  істина,  привнесена 
Ісусом Христом, є головним постулатом, а все інше – вторинне та суєтне.

ТУРЧИНСКАЯ Э. Хочу быть собой. Юрий Федотов : роман / Эви 
Турчинская. – К. : Изд-во Подашна, 2008. – 157 с. :  фотоил. – (Мастера 
современной прозы). – ISBN 978–966–2111–04–0.

Юрій  Федотов  –  виконавець  популярних  пісень  («Замерзаю», 
«Мелодия  осени»,  «Быть  с  тобой»  та  ін.);  лауреат  музичної  премії 
«Супердиск»,  заснованої  телеканалом  ТВЦ  і  власник  продюсерського 
центру.

Роман Є. Турчинської  – для тих,  хто цікавиться закулісним світом 
українського шоу-бізнеса, життям знаменитостей. 

У ньому показано життя  Ю. Федотова,  його шлях від таксиста  до 
заслуженого  артиста  України.  Простежується  особиста  точка  зору 
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письменниці на проблеми сьогодення. У виданні використано фотографії з 
особистого архіву Ю. Федотова та авторки.

За  романом  розпочато  зйомки  фільму  з  Сергієм  Безруковим  у 
головній ролі. 

УГОЛОВНЫЙ кодекс  Украины  в  анекдотах  /  под  ред.  С.В. Ки-
валова ; сост. : С.В. Кивалов, В.А. Туляков, Д.А. Балобанова. – О. : Юрид. 
л-ра, 2008. – 375 с. – ISBN 978–966–419–061–6.

Пропоноване  видання  є  спробою асоціативного  погляду  на  норму 
права, коли крізь гумор стає видимою суть кримінально-правової форми.

Структура  твору  повністю  відповідає  структурі  кримінального 
кодексу з тією різницею, що кожна стаття (а іноді і кожний розділ статті) 
доповнено анекдотом чи афоризмом спільної зі статтею тематики.

Книга аж ніяк не претендує бути навчальним посібником, але саме 
влучне  слово  або  вислів,  чи  анекдот,  може  дати  можливість  згадати 
начебто забуте правило або норму.

УКРАИНА. Русская поэзия. ХХ век : антология / упоряд. Ю. Кал-
пан. – К. : Юг, 2007. – 783 с. – ISBN 966–7082–19–9.

В  антології  представлено  твори  близько  восьмисот  письменників, 
доля та творчість яких пов’язані з Україною.

До  першого  розділу  увійшли  вірші  поетів,  творчий  шлях  яких  
проходив на українській землі (Л. Вишеславський, Н. Ушакова, Б. Лившиц  
та ін.).

Другий  розділ  присвячений  творчості  письменників-вихідців  з 
України (В. Фет, П. Коган, А. Ахматова…), третій – містить твори поетів, в 
творчій  біографії  яких  простежується  «український  слід»  (В. Хлєбніков, 
Б. Па-стернак, С. Маршак та багато ін.).

Четвертий розділ – це шість поем, сюжет яких тою чи іншою мірою 
пов’язаний з Україною та розкриває історичні події ХХ століття.

ПОЕЗІЯ

АЛІ ШЕР’ЯН. Між двох світів іду : лірика / Шер’ян Алі ; вступ. ст. 
М. Мірошниченка.  –  К.  :  Етнос,  2007.  –  287  с.  :  портр.,  фотоіл.  – 
(Багатомовна  поезія  України).  –  ISBN  966–522–179–5.  –  Укр.  та 
кримськотатар. мовами.

Шер’ян Алі (1937) – кримсько-татарський поет, автор збірок есеїв, 
літературно-критичних та публіцистичних статей («Коралини», «Світло на 
вістрі пера»).

Нова збірка віршів розкриває особливість творчої манери Шер’яна 
Алі  –  сплав  лірики  й  публіцистики.  Навіть  в  інтимних віршах де-не-де 
відчуваються нотки тривоги за долю рідного народу, отчого краю.

…Татари кримські – люди терпеливі
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І справедливі, ми це довели.
Для вигнаних із рідного порога
Я хочу стати зоряним мостом,
Єднати хочу ріки і дороги,
Єднати ті простори, що кругом…

Ліричний герой Шер’яна Алі мандрує між двох світів: між світом  
білим і чорним, сьогоднішнім і тим, що відійшов у небуття, реальним і  
вигаданим  уявою  поета,  котрий  щиро  запрошує  читача  стати  йому 
супутником.

ВАВРИНЮК-СОЛДАТОВА Е.А. Божьи  уроки  :  стихи,  очерки,  
размышления / Евгения Андреевна Вавринюк-Солдатова. – Ровно : Живое 
слово, 2008. – 254 с. – ISBN 978–966–8466–39–7.

Анот. див. на с. 68.
ВЫШЕСЛАВСКИЙ Л.Н. Селигерская  синь  /  Леонид Николаевич 

Вышеславский ; авт. предисл. Э. Брагинская ; сост. И. Вышеславская. – К. : 
Издат. Дом Дмитрия Бураго, 2008. – 87 с. : фотогр. – ISBN 978–966–8188–98–5.

Л. Вишеславський  (1914–2002)  –  поет,  прозаїк,  лауреат  премій 
Державної  УРСР  ім. Т.Г. Шевченка та літературної  ім.  П. Тичини;  автор 
понад п’ятидесяти книжок поезії та прози, найпомітніші з яких: «Звездные 
сонеты»,  «Садовник»,  «Близкая  звезда»,  «Лирика»,  «Мой  век», 
«Николаевская колыбель». 

Збірка  «Селигерская  синь»  –  цикл  віршів,  народжених  біля  чудо-
озера Селігер, куди поет приїжджав майже кожного літа з кінця 80-х по 
1994 рік.

Здесь храм воды, причастной к тайне,
что вековечна и светла, –
Как в небе – в озере бескрайнем
и облака, и купола.
Вот солнце падает на мели
и утопает в тьме берез,
но вновь к ногам прибрежных елей
его выплескивает плес...

Видання  доповнюють  листи  Л. Вишеславського  до  Е. Брагінської, 
разом із якою вони приїжджали до озера.

ВЫШЕСЛАВСКИЙ Л.Н. Сковородиновский  круг  = 
Сковородинівське  коло  /  Леонид Николаевич  Вышеславский ;  пер.  укр. 
Р. Третьяков, Ю. Стадниченко, Н. Карпенко, И. Куприянова ; авт. предисл. 
Д. Бураго. – К., 2008. – 95 с.: фотогр. – ISBN 978–966–8188–96–1.

Цикл віршів «Сковородиновский круг» був створений Л. Вишеслав-
ським  після  подорожі  по  Слобідській  Україні  у  1980  році.  Глибоко 
філософська  поезія  перемежована  дитячими  спогадами  (дитячі  роки  та 
юність письменник провів у Харкові),  роздумами про добро, про життя; 
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внутрішній  діалог  із  Григорієм  Сковородою  створюють  вражаючий  за 
своєю гармонією та  глибиною світ,  у  якому,  як в  озері,  відображається 
шлях поета.

Это украинское село,
полузанесенное песками,
для меня в единый круг свело 
ценности, взращенные веками.
Это там передо мной возник
в блеске вишен, лент и губ девичьих
многострунный песенный язык –
истинная нежность и величье.

ЗОЗУЛЯ Е.А. Хутор  Ключи  :  стихи  /  Евгений  Александрович 
Зозуля. – К. : Поэзия, 2008. – 224 с. – ISBN 978–966–8455–88–9.

Є. Зозуля (1935) – автор ряду поетичних збірників «В гостях у вас», 
«Несмотря ни на что», «Причастие», та ряду колективних збірників.

Попонована  збірка  –  це  вірші,  влучні  та  ліричні,  ніжні  та  трохи 
сумні, які викликають співчуття та бажання перечитувати їх знову й знову. 
Ці вірші образні та філософічні, світлі та добрі. У них навколишні явища 
та  предмети  –  живуть,  відчувають,  бачать,  чують  та  співвідносяться  із 
людиною, й навпаки – людина співвідноститься із ними.

В голове – усталость и инфляция,
А душа – на улице, в гостях.
У зимы сегодня презентация – 
Все в крохмально-белых скатертях.
Так безукоризненно и девственно!
Даже трубы кто-то побелил.
Господи! Как чисто, как торжественно.
Хоть бы кто шампанское налил!

ЛЬВОВ Г. Поединок  / Геннадий Львов. – Д. : АРТ–ПРЕСС, 2008. – 
120 с. : фот. – ISBN 978–966–348–139–5.

Г. Львов – автор понад 20 книжок лірики та видань для дітей, серед 
яких «Лицо интимное вола»,  «Луна и мим»,  «Отец моего отца»,  «Пред 
красотою встану на колени» та ін.

Провідною темою нової збірки віршів є головна справа життя поета – 
спорт,  а  саме  боротьба,  якою Геннадій  займався  з  12  років.  Але  спор-
тивну кар’єру обірвала  травма хребта,  і  з  того  часу  –  боротьба  за  нор-
мальне  існування  без  болю  і  милиць.  Не  дивлячись  на  життєві  труд-
нощі, поезії сповнені оптимізму, любові до життя, спорту, друзів-спортс-
менів. 
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МАРДАНЬ А.Е. Я  –  разный  /  Александр  Евгеньевич  Мардань  ;  
графика  А.В. Князика  ;  авт.  предисл. Е.  Голубовский  ;  авт.  послесл. 
Ф. Кохрихт. – Одесса : Зодиак, 2008. – 439 с. : ил. – ISBN 978–966–96799–
4–9.

Анот. див. на с. 71.
ЯВТУШЕНКО И.Ю. Теплом и светом окружаю… : стихи разных 

лет (1998–2008 гг.) / Илона Юрьевна Явтушенко. – К. : Азимут-Украина, 
2008. – 159 с. – ISBN 978–966–8405–65–5.

И. Явтушенко  (1981)  –  молода  українська  письменниця.  У  збірці 
представлені  вірші,  написані  українською,  російською  та  англійською 
мовами.  Серед  них  –  іронічні  та  філософські  твори  із  долею  гумору, 
пронизлива сповідь ніжної душі:

Меня поймут немногие поэты,
Но мысль свою я все равно скажу:
Когда мне душно жить на белом свете,
Тогда лишь только я стихи пишу.
Бажаєш ти дізнатись, що я чую
В грудях твоїх, у погляді, в думках?
То ж знай: лише печаль й байдужість злую
Вона кричить, хоч схована в кутках.

ПУБЛИЦИСТИКА

БЛАЖКО Э.О. Судьбы  и  время  :  лит.  очерки  и  эссе  /  Элеонора 
Онисимовна Блажко. – К. : Видавець В. Карпенко, 2007. – 199 с. – ISBN 
966–8387–32–5.

Е. Блажко  –  є  автором  багатьох  нарисів,  есе  про  видатних 
українських та російських письменників, художників, діячів культури.

Збірник містить статті про М. Коцюбинського, О. Журливу, В. Коро-
ленка, А. Мурашко, сестер Косач та ін.

Кожний  нарис,  кожне  літературне  дослідження  –  це  своєрідний 
художньо-довершений портрет  героя,  подекуди  інтимний,  зворушливий, 
але завжди добрий.

ПОКАЛЬЧУК Ю.В. Просто  любити...  /  Юрій  Володимирович  
Покальчук. – Х. : Фоліо, 2008. – 188 с. – (Сафарі). – ISBN 978–966–03–
4464–8.

Це  збірка  новеличних  прозових  творів,  що  аналізують  почуття 
Любові у різних його виявах. Чи то материнська і батьківська любов, що 
так потрібні дитині, або взаємна любов-кохання, яке «як сонце, на якому 
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ми обцвітаємо неодмінно, коли надходить осінь, – хтось раніше, а хтось 
пізніше».  Або  Любов-Бог,  саме  ота  найвища  Любов,  «де  чистота  лету 
вимірюється одиницями сили духу! Бог – це чистота духу!».

Ю. Покальчук намагається торкнутись найтонших і найважливіших 
струн людської душі.

79



ТВОРИ ПИСЬМЕННИКІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ

ПРОЗА
ПАЛІЙ Л. Стороною йшла гроза : спогади / Ліда Палій ; післямова 

М. Слабошпицького, С. Андрусіва. – К. : Ярославів Вал, 2008. – 131 с. : 
фотогр. – ISBN 978–966–2151–08–4.

Л. Палій – відома українська письменниця з  Канади,  авторка ряду 
поетичних збірок («Дивовижні птиці», «Сон-Країна», «Жінка у вікні») та 
книжок оповідань («Мандрівки у часі і просторі», «Світло на воді», «Без 
Вітчизни»); лауреат літературної премії ім. П. Тичини.

Читачу  пропонується  зануритись  разом  із  письменницею  у  її 
спогади, а саме у дитинство та юні роки (кінець 30-х – початок 40-х років), 
де  змальовується  неповторна  атмосфера  передвоєнного  Львова  та 
розповідається про еміграцію з нього.

ПОЕЗІЯ
АНДІЄВСЬКА Е. Рожеві  казани  =  Pink  Caldrons  :  сонети  /  Емма 

Андієвська. – К.: Всесвіт, 2007. – 219 с. – ISBN 966–8439–04–Х.
АНДІЄВСЬКА Е. Фульґурити  =  Fulgurites  :  сонети  /  Емма 

Андієвська. – К. : Всесвіт, 2008. – 231 с. – ISBN 978–966–8439–04.
Е. Андієвська (1931) – українська поетеса та художниця з Німеччини. 

Її  літературне  надбання  –  це  ряд  збірок  поезій  («Вілли  над  морем», 
«Хвилі»,  «Хід конем» та ін.)  та прози («Подорож»,  «Казки»,  «Проблема 
голови»  та  ін.),  відзначених  премією  Т.  та  О. Антоничів,  міжнародною 
літературною премією «Тріумф», премією журналу «Ї».

Нові  поетичні  книжки  письменниці  продовжують  розвиток  експе-
риментально-інтелектуального  напряму,  характерного  для  попередніх  
збірок.

Повітря – подіркована пластмаса.
Всі з’яви – в м’ясорубку тліну – мусять.
На патику – гаса горобчик-мозок,
Вслід зирячи, як – проминальне місять.

Як висловився Т. Возняк,  письмо Е. Андієвської «пружне, раптове, 
надзвичайно контраверсійне і асоціативне».

БОЙЧУК Б. Зібрані вірші / Богдан Бойчук. – К. : Факт, 2007. 
Т. 1. – 286 с. – ISBN 978–966–359–201–5.
Т. 2. – 302 с. – ISBN 978–966–359–200–8.
Б. Бойчук (1927) – поет, прозаїк, перекладач та літературний критик 

із США, член Нью-Йоркської групи. Поетичний доробок автора складає 
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ряд збірок: «Спомини любови», «Мандрівка тіл», «Подорож з учителем» та 
інших, що виходили друком як у Нью-Йорку, Мюнхені, так і у Києві. Він 
також  є  автором  п’єси  «Дві  драми»  та  перекладів  англійською  мовою 
творів  Б.-І. Антонича,  І. Драча,  Б. Пастернака  та  українською  – 
Х.Р. Хіменеса, С. Беккета, С. Кюніца, Д. Ігнатова.

До двотомника увійшли поезії з усіх попередніх збірок, написаних 
упродовж 1957–2006 років.

Значна частина твору присвячена мандрівці Києвом: «Андріївський 
узвіз», «Бульвар Шевченка», «Дім химер на Липках», «Містечко наметів», 
іншими містами України: «Львівські  Дахи»,  «Зелене світло в Ашаффен-
бурґу», «Місто св. Августина».

ЗБІРНИКИ
ОЛЕГ  ЗУЄВСЬКИЙ:  «Я  входжу  в  храм...»  :  поезії,  пер.,  ст., 

матеріали до біогр. / Олег Зуєвський ; упоряд. Н. Казакова. – К. : Києво-
Могилян. акад., 2007. – 839 с. : 8 арк. фото. – ISBN 978–966–518–442–3.

О. Зуєвський (1920–1996) –  український поет,  перекладач,  педагог, 
автор  ряду  збірок  поезій,  численних  перекладів.  Він  перший  серед 
українських поетів здійснив повний переклад поезій французького поета 
Стефана Маллярме. Також перекладав Стефана Ґеорґе, Вільяма Шекспіра, 
Поля Валері, Артюра Рембо та багатьох інших.

Перший і  найбільший за обсягом розділ видання пропонує читачу 
познайомитись  з  оригінальними  віршами,  перекладами  та  науковими 
студіями О. Зуєвського.  Зокрема,  подано  тексти  поезій  із  трьох перших 
збірок  письменника  («Золоті  ворота»,  «Під  знаком  Фенікса»  та  «Голуб 
серед  ательє»),  які  друкувалися  поза  межами  України,  а  тому  майже 
невідомі  українському  читачу;  зі  збірок  «Кассіопея.  Парафрази», 
«Естакади» та останньої збірки «Обіцянки радості».

Другий розділ становлять матеріали про Олега Зуєвського: рецензії 
та  статті  про  його  творчість  відомих  літературознавців  І. Костецького, 
Т. Назаренко, Р. Струця та ін.

Третій розділ – «Вибрані матеріали до біографії Олега Зуєвського» – 
це листування поета, особисті матеріали та бібліографія. 

Окремим  розділом  у  виданні  представлена  біобібліографія,  що 
містить максимально повні відомості про твори письменника.
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ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

ПРОЗА

БЕҐБЕДЕ Ф. Романтичний егоїст : роман / Фредерік Беґбеде ; пер. з 
фр. Р.В. Мардера, О.М. Ногіної. – Х. : Фоліо, 2007. – 283 с. – (Літерату-
ра). – ISBN 978–966–03–3929–2.

Ф. Беґбеде  –  сучасний  французький  письменник,  відомий  за 
бестселерами «1,499 €», «Вікна світу».

«Романтичний егоїст» – це роман-щоденник. Але з щоденником його 
пов’язує  лише  хронологія  днів  тижня,  на  які  розбито  роман,  та  манера 
викладу  твору  –  сповідь.  Герой  відвідує  клуби,  де  фліртує  паризька 
літературна богема, пляжі й дискотеки модних курортів та, пропускаючи 
події  крізь  свою  свідомість,  дає  їм  оцінку.  Висвітлюється  в  романі  й 
світське життя величезних мегаполісів, включаючи Москву.

БРАУН Д. Янголи і демони / Ден Браун ; пер. з англ. А. Кам’янець. – 
Х. : Кн. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2008. – 541 с. – ISBN 978–966–
343–693–7 (укр.) (дод. наклад). – ISBN 978–1–4165–2479–3 (англ.).

Д. Браун – відомий автор численних романів.
Нова книга письменника – детективна історія, не менш захоплива і 

динамічна, ніж роман «Код да Вінчі», що приніс йому всесвітній успіх. У 
ній описані пригоди Роберта Ленґдона у Ватикані, що трапились за рік до 
його  доленосних  відвідин  Луврувру,  описаних  у  попередньому  творі 
письменника.

Окрім знайомства з мистецтвом, читача у романі чекають маловідомі 
історичні факти, сенсації й несподівані повороти сюжету, інтелектуальні 
головоломки.

ГЕРБЕРТ З. Поезії  /  Збігнєв  Герберт  ;  пер.  укр.  мовою  та  упо-
рядкув.  В. Дмитрука ; мал. З. Герберта ; вступ. ст. М. Ольбромського. – Л. : 
Каменяр, 2007. – 641 с. : іл. – Текст укр. та пол. мовами. – ISBN 978–966–
607–051–0.

З. Герберт  (1924–1998)  –  відомий  польський  поет,  драматург. 
Міжнародне визнання його творчості підтверджує нагородження більш як 
тридцятьма преміями, серед яких: міжнародні премії ім. Ніколаса Ленау, 
Гердера, Петрарки.

У 2001 році вийшла двомовна збірка З. Герберта «Вибрані поезії», 
яка  стала  презентацією  творчості  Збігнєва  в  Україні,  у  його  рідному  
Львові.

Дана  книжка  –  це  друга,  розширена  версія.  Цей  поет  усе  ще 
недостатньо відомий в Україні і цінним є те, що – на відміну від першого 
видання  –  містить  ряд  творів,  які  вперше  дочекалися  перекладу 
українською  мовою.  А  передує  їм  розгорнута  вступна  стаття,  що 
знайомить із життєвим та творчим життям письменника.

82



...на білих полях у книжці
сліди від землі і пальців
нігтем твердим позначені
захоплення і несхвалення.

ДАВНЬОГРЕЦЬКИЙ роман  /  упоряд.  В. Зварич  ;  авт.  передм. 
М. Борецький.  –  К.  :  Грамота,  2008.  –  280  с.  –  (Бібліотека  античної 
літератури).  –  ISBN  978–966–349–122–6.  −  Зміст:  Харітон.  Херей  і 
Калліроя / пер. Й. Кобіва, Ю. Цимбалюка; Ксенофонт Ефеський. Ефеські 
історії, або Роман про Габрокама й Анфію / пер. Ю. Мушака; Лонг. Дафніс 
і Хлоя / пер. В. Маслюка.

До  видання  увійшли  три  (з  п’яти)  давньогрецькі  романи,  які 
збереглися  донині.  У  кожному  з  них  своєрідно  трактуються  проблеми 
життя,  людські долі й характери.  Однак,  ці  твори мають спільні риси – 
любовний  сюжет,  велика  кількість  різноманітних  пригод,  мотиви  гніву 
богів, які переслідують закоханих, рабство й полон у розбійників, загроза 
смерті,  військові  сутички.  Романи  також  об’єднує  канонічність  героїв: 
вони шляхетного походження, благородні, юні і дуже красиві.

Пропоновані твори є зразками пізньої грецької прози.
ЗАПОЛЬСЬКА Г. Каська Каріатида : [роман] / Габріеля Запольсь-

ка ;  пер.  з  пол. О. Лук’яненко. – Л. :  Каменяр, 2007. – 574 с. – (Бібліо-
тека слов’янської літератури). – Текст пол. та укр. – ISBN 978–966–607–
049–7.

Г. Запольська (1857–1921) – видатна польська письменниця, актриса, 
що народилася на Волині. Автор ряду романів, повістей («Перед дверима 
пекла», «Шматок життя», «Янка»). Найвідомішим твором Г. Запольської є 
п’єса «Моральність пані Дульської».

У пропонованому  романі,  написаному  в  1887  році,  простежується 
скалічена  соціальними  обставинами  доля  простої  сільської  дівчини,  що 
потрапила в міське середовище.

«О,  так,  вона  стала  справжньою каріатидою суспільства,  ця  бідна 
дівчина з народу, цей робочий мул у руках пань, мул ... мордований цілими 
днями  та  ночами.  Без  жодного  промінчика  світла  несла  на  собі  ця 
каріатида все ярмо праці та  недолі,  а  коли спробувала стати жінкою, ... 
повинна  була  народжувати  своїх  дітей  у  злиднях,  у  приниженнях  і 
підкидати на роздоріжжях, як щенят...».

Недоля  таких  осіб,  як  Каська,  їх  поступова  деградація  і,  врешті, 
смерть – це зовсім не сміття, не бруд, а лишень гірка правда.

КЕРІ П. Крадіжка /  Пітер  Кері  ;  пер.  з  англ.  В. Гобатька.  –  Х.  :  
Кн. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля»,  2008. – 349 с. – ISBN 978–966–343–
786–6.

П. Кері  (1943)  –  автор  дев’яти  романів,  лауреат  багатьох 
літературних  премій.  Так  пропоноване  видання  у  2007  році  відзначене 
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премією  
Букер.

Серед своїх шанувальників П. Кері відомий своєю різноплановістю 
та глибоким дослідженням теми.

Новий  твір  письменника  –  це  щоденник  художника,  інструкція  з 
підробки картин та одночасно джерело стьобу.

Головний  герой  –  іменитий  австралійський  художник Майкл  Бун, 
який  переживає  не  найкращі  часи,  а  тому  змушений  прийняти  ласку 
власного благодійника й опікуватися своїм психічно хворим братом.

Зненацька  у  його  життя  увірвалася  Мерлін  –  «інтелектуалка  з 
ломиком  у  сумці  та  енциклопедією  у  голові»,  а  разом  з  нею  –  палке 
кохання, творче натхнення з одного боку, та численні таємниці, негаразди 
й навіть злочини – з іншого. «Крадіжку» не можна сприймати як детектив 
бо суть роману не у пошуках крадіжника: картини привласнюють ті, кому 
вони  потрібні  для  задоволення,  а  не  для  підняття  престижу;  підробки 
пишуть ті, що відверто кайфують від живопису.

КОБЕН Х. Безневинний / Харлан Кобен ; пер. з англ. В. Немченко. – 
Х. : Кн. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2008. – 414 с. – ISBN 978–966–
343–950–1(укр.). – ISBN 978–0–525–94874–2 (англ.).

Роман Х. Кобена – історія Мета Гантера, який ще у підлітковому віці 
зробив помилку та заплатив за неї чотирма роками ув’язнення. Відбувши 
покарання,  він починає нове життя разом із вродливою жінкою Олівією 
Мюррей.  Подружжя  вже  чекало  на  свого  первістка,  коли  Мет  отримав 
шокуюче відео за участю Олівії та якогось чоловіка.

Так починають випливати несподівані факти з  минулого дружини, 
через які подружжям Гантерів зацікавились представники правоохоронної 
системи.

КОРОЛЕВА Н. Без коріння ; Во дні они ; Quid est Veritas? : повість, 
роман,  новели,  оповід.,  спогади  /  Наталена  Королева  ;  авт.  передм. 
І. Набитович.  –  Дрогобич :  Відродження,  2007.  –  671 с.  –  (Український 
модерн). – ISBN 978–966–538–185–3.

Наталена Королева (1888–1966) – письменниця родом з Іспанії, яка 
писала українською мовою. Її перу належать збірка легенд «Во дні они», 
повісті  «1313»,  «Без  коріння»,  «Предок»,  «Сон  тіні»,  «Легенди 
старокиївські», збірка оповідань «Інакший світ» та ін.

Письменниця  внесла  в  українську  прозу  нові  теми  з  античного  і 
європейського  світу,  успішно  продовживши  традиції  Лесі  Українки. 
Н. Королева  знайшла  в  українській  літературі  свій  індивідуальний 
художній світ, для якого характерним є симбіоз східної і західної культур, 
язичництва  і  християнства,  синтез  романського,  арабського,  греко-
римського, візантійського і слов'янського стилів.

До  видання  увійшли  твори  автобіографічні  та  євангельської 
тематики.  У  стильовому  плані  –  це  цікавий  варіант  літератури 
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«консервативного модернізму»,  неоромантичне ствердження сили духу і 
туга  за  надзвичайним,  в  ідейному  –  це  українська  концепція 
«Католицького відродження».

КРАЄВСЬКИЙ М. Кінець  світу  в  Бреслау  :  роман  /  Марек 
Краєвський ; пер. з пол. Б.А. Антоняк. – К. : Факт, 2007. – 283 с. – (exceptis 
excipiendis). – ISBN 978–966–359–189–6.

М. Краєвський  –  культовий  польський  майстер  детективу.  Його 
твори  добре  відомі  у  багатьох  європейських  країнах,  зокрема  Італії, 
Німеччині,  Голландії.  Він  є  лауреатом  кількох  польських  літературних 
премій, автором детективів («Смерть у Бреслау», «Кінець світу в Бреслау», 
«Привиди міста  Бреслау»,  «Фортеця Бреслау»),  головним героєм яких є 
поліцейський Ебергард Мокк.

Події  роману  «Кінець  світу  в  Бреслау»,  як  і  в  інших  творах 
письменника, відбуваються в місті Вроцлав (німецьке Бреслау). На цей раз 
Ебергард  Мокк  має  розплутати  загадкові  серійні  вбивства.  А  спочатку 
треба  дізнатися,  що  об’єднує  жертв  маніяка,  таких  різних  на  перший 
погляд:  музиканта-п’яничку,  безробітного  слюсаря,  прихильника нацистів, 
сенатора,  адво-ката  й  повію.  Маніяк  залишає  біля  своїх  жертв  листки  з 
календаря з датою наступних вбивств, але навіть це не в змозі допомогти 
розслідуванню.

Крім  того,  захоплений  пошуками  злочинця,  Ебергард  Мокк  не 
помічає, як віддаляється від нього його молода дружина Софі, і навіть не 
підозрює як і з ким вона проводить свій час.

КУН М.А. Легенди  і  міфи  стародавньої  Греції  /  Микола 
Альбертович Кун ; пер. з рос. О.М. Іванченко. – Х. : Фоліо, 2008. – 441 с. – 
ISBN 978–966–03–4187–6.

ЛИ ШИН ГО. Волшебные притчи древнего  Китая /  Ли Шин Го ; 
иллюстр. В.Ю. Павленко. – К. : СПД Павленко ВІПОЛ, 2008. – 223 с. : ил. 
– (Философский камень). – ISBN 978–966–96682–3–3 (серия). − ISBN 978–
966–96682–4–0.

Книжка Лі Шин Го, написана за мотивами давньокитайських притч, 
знайомить  читача  із  загадковим  духовним  світом  Китаю.  В  її  основу 
покладені легенди про Лао-Цзи,  Чжуана Чжоу, Конфуція-мислителя,  що 
визначили вигляд класичної китайської філософії.

Крім того, до видання увійшли деякі сюжети, пов’язані з легендами 
та  віруваннями,  що  частково  були  висвітлені  письменниками 
стародавнього Китаю.

МИД Г. Кровь фюрера / Глен Мид ; пер. с англ. О. Малой. – Х. : Кн. 
Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород: ООО «Кн. клуб «Клуб семейн. 
досуга», 2008. – 587 с. – ISBN 978–966–343–778–1.

Ірландський  письменник,  журналіст  Глен  Мід  (1957)  тривлий  час 
займався  драматургією  та  театральною  режисурою.  У  1994  р.  світ 
побачила його перша книжка – політичний детектив «Сніжний вовк», а за 
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ним,  ще  два  –  «Бранденбург»  та  «Піски  Саккари».  Провідною  темою 
творів стали маловідомі, але цікаві та загадкові події Другої світової війни.

Пропоноване видання торкається таємниць третього рейху, які й досі 
нагадують про себе.  Агент безпеки  Джозеф Фолькманн розслідує  серію 
жорстоких вбивств, що відбулись у різних куточках світу. Він дізнався, що 
у минулому жертви були лідерами нацистської партії Німеччини. Певний 
час вони жили під чужими іменами, але загадковий вбивця розшукав їх. 
Розслідуючи  ланцюг  злочинів,  Джозеф  знаходить  архівні  документи  та 
розкриває досі невідомі сторінки тих страшних подій.

МІСАКОВСЬКИЙ С. Вторгнення землі / Станіслав Місаковський ; 
пер. з пол. та післямова А. Глущака. – К. : Факт, 2008. – 173 с. – (Зона 
Овідія). – ISBN 978–966–359–269–5. – ISBN 966–359–005–Х (серія).

С. Місаковський (1917–1996) – польський письменник, українець за 
походженням. Серед високо оцінених польською критикою його творів – 
«Лист»,  «Голоблі»,  «Три  хвилі»,  «Жорна»,  «Те,  чого  нема»  та  поема 
«Сидонія».

До збірки увійшли переклади кращих віршів та мініатюр у прозі.
Для поезії С. Місаковського характерним є звільненість від багатьох 

традиційних складників і атрибутів, нерідко й від розділових знаків, чіткої 
строфіки і т. ін.

Один мовив: ми були.
Другий сказав: ми будемо.
Вони сподівалися, що
Скажу: ми...
але я не сказав.
Я не був певним,
що ми існуємо.

Його  прозові  твори  –  «риторичні»  шукання,  здавалося  б,  простих 
речей, відомих істин, але по-новому переосмислених та переоцінених. Так 
у  новелі  «Минуле»  автором  настільки  вміло  передана  суть  названого 
поняття, що, здається, воно набуває матеріальної форми.

ПАТТЕРСОН ДЖ. Помилка / Джеймс Паттерсон, Майкл Ледвідж ; 
пер. з англ. В. Горбатько. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2008. – 
254 с. – ISBN 978–966–343–962–4.

Джеймс  Паттерсон  –  автор  успішних  детективних  серіалів, 
включаючи «Алекс Кросс», «Поцілунок дівчат»; романів: «З’явився паук», 
«Троянди червоні»,  «Лондонські  мости»,  які  отримали різні  нагороди,  у 
тому числі премію «Эдгар» та «ВСА» у номінації «Триллер року».

Пропонована  книжка  написана  у  співавторстві  з  М. Ледвіджом.  
Головна  героїня  –  детектив  поліції  Лорін  Стілвел,  бажаючи  помстити-
ся  за  зраду  чоловікові,  наважується  на  зраду  зі  своїм  колегою,  та  тієї-
таки  ночі  вона  стає  свідком  жахливої  бійки  між  чоловіком  та  кохан-
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цем,  у  якій  останній  гине.  Лорін,  як  працівнику  відділу  вбивств,  дору-
чають розкриття цього злочину. Жінка знищує сліди, бо винуватить себе 
в тому, що сталося. Проте Лорін помиляється і, як з’ясовується пізніше,  
не востаннє…

ПЕННИ Л. Что  скрывал  покойник  /  Луиз  Пенни  ;  пер.  с  англ. 
А. Михайлова. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2007. – 398 с. – 
ISBN 978–966–343–614–2(рус.). – ISBN 978–0–7553–2889–5 (англ.).

Л. Пенні  (1958)  –  канадська  журналістка.  Її  роман  –  це  дебют  у 
художній  літературі,  але  цей  факт  не  завадив  їй  отримати  ряд  премій: 
«New Blood Daggen» у Британії та «Arthur Ellis Award» у Канаді за кращий 
дебютний детектив. Крім того, роман увійшов у десятку кращих детективів 
(2006)  від  «Kirkus  Reviews»;  отримав  нагороду  «Dily’s  Award»,  яка 
вручається за книгу, шо найбільше продавалася протягом року.

Щодо  самого  роману,  то  він  написаний  у  кращих  традиціях 
«англійського  детективу».  Тихе  провінційне  життя  села  Три  Сосни,  у 
Квебеці,  порушує  вбивство  колишньої  шкільної  вчительки.  На  перший 
погляд це зовсім безпідставний злочин, адже жінка від самого народження 
мешкала тут, її всі знали і поважали. Але що тоді вона приховувала у себе 
вдома? Чому вона вже кілька років навіть близьких друзів не запрошує до 
себе далі кухні? І чому вбивця обирає досить дивне знаряддя для вбивства 
– класичний мисливський лук?

Ці та інші загадки читач зможе розгадати разом із немолодим, але 
досвідченим інспектором Гамашем.

РОЛЛЄ А.Ю. Ґраф  Редукс  :  оповід.  з  першої  чверті  19-го  ст.  / 
Антоній Юзеф Роллє ; пер. з пол. В. Ганущак. – Дрогобич : Відродження, 
2008. – 81 с. – ISBN 978–966–538–205–8.

Пропонований  твір  написано  істориком  українознавцем,  пись-
менником А. Роллє (Йосип Йосипович Роллє,  1830–1894) ще у ХІХ ст.  
і  присвячено  надзвичайно  цікавій  історичній  постаті  графа  Імнація  
Мархоцького.  Цей  «благородний  дивак»,  як  його  називає  автор,  
у  часи  найважчого  кріпосницько-жандармського  гніту  єдиний  у  всій  
Російській  імперії  дарував  українським  кріпакам  волю й  відчуття  люд-
ської гідності. 

РОЛЛІНС ДЖ. Карта  з  кісток  /  Джеймс  Роллінс  ;  пер.  з  англ. 
В. Немченка. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2008. – 541 с. – ISBN 
978–966–343–787–3.

Під псевдонімом Джеймс Роллінс американський письменник Джим 
Чайковські  (1961)  видає  пригодницькі  романи  та  триллери  «Піраміда», 
«Сажень  вглиб»,  «Амазонія»,  «Мисливство  у  льодах»,  та  цикл  романів 
«Загін Сігма».

Пропонований  твір  продовжує  серію  «Загін  Сігма».  На  цей  раз 
американський підрозділ спецпризначення на прохання Ватикану береться 
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за  розслідування  жахливої  таємниці,  пов’язаної  з  сімома  дивами 
Стародавнього світу.

У центрі  подій  –  останки  біблійних  волхвів,  які  понад  дві  тисячі 
років  тому  принесли  подарунки  новонародженому  Христу.  Саме  через 
бажання  володіти  ними  під  час  багатолюдного  богослужіння  в 
Кельмському соборі  переодягнені  ченцями бандити влаштували криваву 
бійню, якою починається оповідь.

СЕТТЕРФІЛД Д. Тринадцята  легенда  /  Діана  Сеттерфілд  ;  пер.  з 
англ. В. Горбатько. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2007. – 430 с. – 
ISBN 978–966–343–555–8.

Молода  дівчина  Маргарет  Лі  працювала  у  батьковій  книжковій 
крамниці, з задоволенням читала старовинні та рідкісні видання.

Одного разу  вона натрапила на  книжку відомої  письменниці  Віди 
Вінтер «Тринадцять легенд про чудесні перетворення і розпач», яка змінює 
її подальше життя – адже тринадцята легенда – це історія її життя, яку ще 
має  написати  сама  Маргарет!  Приголомшливим для  неї  є  усвідомлення 
того,  що вона мала сестру  близнючку,  яка  померла при народженні,  та 
зустріч із нею…

*     *     *
БОККАЧЧО ДЖ. Декамерон  /  Джованні  Боккаччо  ;  пер.  з  італ. 

М. Лукаша  ;  передм.  Г. Кочура  ;  прим.  О. Кругликової  ;  іл.  Л. Кирпач-
Осипової. – Х. : Фоліо, 2007. – 671 с. – (Бібліотека світової літератури). – 
ISBN 978–966–03–4085–5.

БРОНТЕ Ш. Джен Ейр :  роман /  Шарлотта  Бронте  ;  пер.  з  англ. 
А. Соколовського.  –  Х.  :  Фоліо,  2008.  –  315  с.  –  (Бібліотека  світової 
літератури). – ISBN 978–966–03–4301–6.

ВЕРН Ж. Дети капитана Гранта / Жюль Верн ; пер. с фр. А.А. Бе-
кетовой. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : ООО «Кн. 
клуб «Клуб семейн. досуга», 2008. – 639 с. – (Золотая библиотека). – ISBN 
978–966–343–246–7 (серия). – ISBN 978–966–343–908–2.

ГАМСУН К. Містерії : романи / Кнут Гамсун ; пер. з норвез. Л. Па-
харевського, Г. Кирпи ; [передм. Д.С. Наливайка ; прим. Г.М. Кирпи]. – Х. : 
Фоліо, 2007. – 479 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978–966–
03–3815–9.

ДІДРО Д. Жак  –  Фаталіст  /  Дені  Дідро  ;  пер.  з  фр. 
В. Підмогильного ; [передм. Н.Є. Косенко]. – Х. : Фоліо, 2007. – 447 с. : 
портр. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978–966–03–4008–4.

ДОЙЛ А.К. Забытые  расследования  :  рассказы  и  повести  /  Артур 
Конан Дойл ; пер. с англ. С. Климовицкой, М. Маковецкой, А. Немировой 
и др. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : ООО «Кн. клуб 
«Клуб семейн. досуга», 2008. – 382 с. – ISBN 978–966–343–865–8.
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ДОЙЛ А.К. Рассказы о Шерлоке Холмсе : пер. с англ. / Артур Конан 
Дойл. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : ООО «Кн. клуб 
«Клуб семейн. досуга», 2007. – 575 с. – (Золотая библиотека). – ISBN 978–
966–343–242–7. – ISBN 978–966–343–289–2.

ДЮМА А. Предводитель волков ; Вампир / Александр Дюма ; пер. с 
англ. Е. Еременко, Е. Кононенко. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; 
Белгород : ООО «Кн. клуб «Клуб семейн. досуга», 2008. – 413 с. – ISBN 
978–966–343–932–7.

ЗОЛЯ Е. Жерміналь : роман / Еміль Золя ; пер. з фр. В. Черняхівсь-
кої ; ред. І. Стешенко. – Х. : Фоліо, 2008. – 510 с. – (Бібліотека світової 
літератури). – ISBN 978–966–03–4403–7.

КАФКА Ф. Процесс ; Замок / Франц Кафка. – Х. : Кн. Клуб «Клуб 
Семейн.  Досуга»  ;  Белгород  :  ООО «Кн.  клуб  «Клуб  семейн.  досуга»,  
2008. – 606 с. – (Золотая библиотека). – ISBN 978–966–343–242–7 (серия). – 
ISBN 978–966–343–833–7 (Украина).

КУПЕР Ф. Збіробій / Фенімор Купер ; [пер. з англ. Л. Солонської, 
О. Тереха]. – Х. : Фоліо, 2007. – (Бібліотека пригод). – ISBN 978–966–03–
4013–8.

ЛОНДОН ДЖ. Оповідання ; Морський вовк : роман : пер. з англ. / 
Джек Лондон. – К. :  Преса України, 2008.  – 543 с.  – (Перлини світової 
літератури). – ISBN 978–966–472–035–6.

ЛОНДОН ДЖ. Собрание сочинений : [пер. с англ.] / Джек Лондон ; 
наук.  ред.  А.М. Гуторова.  –  Х.  :  Кн.  Клуб  «Клуб  Семейн.  Досуга»  ; 
Белгород : «Кн. клуб «Клуб семейн. досуга», 2008. – ISBN 978–966–343–
752–1.

Т. 1. Сердца трех. – 412 с. – ISBN 978–966–343–753–8.
Т. 2. Морской волк ; Бог его отцов. – 413 с. – ISBN 978–5–9910–0152–6.
Т.  3.  Лунный  лик  ;  Рассказы  ложных  морей  ;  Приключения 

рыбачьего патруля. – 413 с. – ISBN 978–966–343–834–4.
Т. 4. Сын волка ; Дети моря ; Игра. – 413 с. – ISBN 978–966–343–835–1.
Т.  5.  Белый  клык  ;  Любовь  к  жизни  ;  Путешествие  на 

«Ослепительном». – 413 с. – ISBN 978–966–343–911–2.
Т. 6. Дочь снегов ; Сила сильных. – 413 с. – ISBN 978–966–343–912–9.
Т. 7. Мартин Иден. – 413 с. – ІSBN 978–966–343–994–5.
Т. 8. Рожденная в ночи ; Зов предков ; Рассказы. – 412 c. – ISBN 978–

966–343–995–2.
О. ГЕНРІ. Королі  і  капуста  :  пер.  з  англ.  /  О. Генрі.  –  Х.  :  Фо-

ліо,  2008. – 315 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978–966–03–
4271–2.

ПЛАТОН. Діалоги : пер. з давньогрец. / Платон ; передм. В.В. Шко-
ди, Г.М. Куц ; прим. Й. Кабова. – Х. : Фоліо, 2008. – 349 с. – (Бібліотека 
світової літератури). – ISBN 978–966–03–4574–4.
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РЕМАРК Е.М. Три товариші : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. з 
нім. Д. Радієнко. – Х. : Фоліо, 2007. – 430 с. – ISBN 978–966–03–4120–3.

СЕРВАНТЕС С.М.ДЕ. Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі : 
роман :  в  2  ч.  /  Мігель  де  Сервантес  Сааведра  ;  пер.  з  іспан.  М. Лука-
ша. – Х. : Фоліо, 2008. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978–966–03–
4144–9.

Ч. 1. – 479 с. – ISBN 978–966–03–4145–6.
Ч. 2. – 478 с. – ISBN 978–966–03–4146–3.

ПОЕЗІЯ

АБАЙ КУНАНБАЄВ :  Вибране  /  Абай  Кунанбаєв  ;  авт.  передм. 
І. Дюсенбаєв.  – Д. :  Дніпрокнига:  АРТ-ПРЕС, 2007. – 431 с. – (Гордість 
нації  – людина світу).  – ISBN 978–966–401–036–5. – (Текст укр.,  казах., 
рос. мовами).

Абай Кунанбаєв (1845–1904) – поет,  мислитель,  котрого вважають 
основоположником нової  казахської  культури.  Все  життя  він  присвятив 
народові, запеклій, відчайдушній боротьбі проти животіння й неуцтва, за 
світоч мудрості й знання, за право гідності простого казаха.

Невідступна думка про долю рідного народу виливається в сповнені 
гіркоти нещадні рядки:

Всяк мотлох себе бієм величає,
Характер твій лиця свого не має.
Навряд чи може статися на краще
Із тим, хто волі й прагнуть не здолає.
Лиш чвари й розбрат нині між братами,
Звичаї добрі знехтувані нами.
Ні щирості, ні злагоди в казахів!
Пропащий рід з убогими синами.

У  віршах  Абая  про  пори  року  відчутний  новий,  незвичний  для 
казахської  літератури  погляд  на  природу.  Ніби  єдиним подихом описує 
поет казахський пейзаж у різні пори року – поезії «Весна», «Літо», «Ось 
вершники із беркутом» та інші стали справжніми перлинами лірики.

Втім, Абай залишається прибічником дійового, активного мистецтва, 
яке  виховує  і  підносить  народ.  Саме  тому  в  центрі  його  уваги  завжди 
людина в її суспільному житті. Поет різко виступає проти вікових підвалин 
феодального  побуту,  що  перетворив  казахську  жінку  у  покірну 
безсловесну рабиню («Красуня дівчина у хана жила»).

Величезне  значення  для казахської  культури мала і  перекладацька 
діяльність Абая.  Байки Крилова,  поезії  Лермонтова в його інтерпретації 
належать до золотого фонду перекладної літератури.

Сьогодні  ім’я  Абая в  Казахстані  стоїть  поруч з  іменами Пушкіна, 
Руставелі, Шевченка, Нізамі.
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ГЕРБЕРТ З. Поезії / Збігнєв Герберт ; пер. укр. мовою та упорядкув. 
В. Дмитрука ; мал. З. Герберта ; вступ. ст. М. Ольбромського. – Л. : Каменяр, 
2007. – 641 с. : іл. – Текст укр. та пол. мовами. – ISBN 978–966–607–051–0.

Анот. див. на с. 79.
МІСАКОВСЬКИЙ С. Вторгнення землі / Станіслав Місаковський ; 

пер. з пол. та післямова А. Глущака. – К. : Факт, 2008. – 173 с. – (Зона 
Овідія). – ISBN 978–966–359–269–5. – ISBN 966–359–005–Х (серія).

Анот. див. на с. 83.
РЬОКАН. Вибрані  поезії  :  [хайку,  танка]  /  Рьокан  ;  пер.  з  яп., 

передм. та комент. І. Бондаренка. – К. : Грані-Т, 2008. – 260 с. – ISBN 978–
966–465–175–9.

Увазі  вітчизняних  шанувальників  яконської  поезії  пропонується 
перша  збірка  перекладів  українською  мовою  віршів  одного  з  кращих 
японських поетів доби Едо, дзен-буддійського ченця, філософа і каліграфа 
Рьокана (Ямамото Ейдзо, 1758–1831).

Віршам Рьокана притаманна простота мови, глибина змісту, щирість 
вражень.

У горах мряка.
навіть у корчмі
В коморі перекочуються хвилі.

Рьокан  був  мандрівним  поетом-філософом,  вбачав  сенс  життя  в 
самопізнанні людини, цінуючи та оспівуючи найпростіші людські почуття: 
радість  і  журбу,  втіху  і  смуток,  дружбу і  самотність,  вміння співчувати 
іншим тощо.

Простягни ноги, –
О! Яка відрада! –
Дрімаю в курені
Під крекіт жаб,
Що долинає з поля Оя мада.

Яскравий місяць,
свіжий вітерець...
Давай удвох до ранку танцювати,
забувши старість
і близький кінець!

Збірник підготовлено до 250-річчя із дня народження філософа.

*     *     *

АЛІҐ’ЄРІ Д. Божественна комедія.  Пекло /  Данте Аліґ’єрі  ;  пер.  з 
італ. Б.І. Лончина ; іл. Ю. Козак. – Л. : Вид-во укр. католиц. ун-ту, 2007. – 
276 с. : іл. – ISBN 966–8197–26–7.
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БАЙРОН ДЖ.Ґ.  Дон Жуан / Джордж Ґордон Байрон ; пер. з англ. 
В. Богуславської. – К. : [б. в.], 2007. – 591 с. – ISBN 978–966–378–066–5.

ЛОРКА Ф.Ґ. Вибрані поезії / Фредеріко Ґарсіа Лорка ; пер. з іспан. 
Г. Латник. – Л. : Кальварія, 2008. – 215 с. : іл. – ISBN 978–966–663–253–4.

МАЯКОВСКИЙ В. Стихотворения  и  поэмы  /  Владимир 
Маяковский. – Донецк : БАО, 2008. – 289 с. – ISBN 978–966–338–778–9.

ХАЙЯМ О. Рубаи : пер. с перс.-тадж. / Омар Хайям. – Х. : Фолио, 
2008. – 286 с. – (Литература). – ISBN 978–966–03–4302–7.

ЗБІРНИКИ

ІДЕЯ світу  :  мала  антол.  хорват.  поезії  /  упоряд.,  пер.,  передм. 
Д. Павличка.  –  К.  :  Вид-во  Соломії  Павличко  «Основи»,  2008.  –  
227 с. –  Текст частково хорват. – Книга описана за обкл. – ISBN 978–966–
500–290–1.

Представлена в антології поезія – органічна частина знаної на Заході 
і  Сході  Європи  самобутньої  хорватської  літератури  різних  періодів  її 
розвитку, починаючи з ХV ст. і до кінця ХХ ст.

В Україні мало знають хорватську прозу й драматургію, а поезію тим 
більше.  Автор  сподівається,  що  ця  антологія  стане  закликом  до  інших 
перекладачів «створити широке полотно, на якому в нашій мові ожили б 
метафори багатющої хорватіани».

Антологія  знайомить  з  поезіями  таких  письменників  як  Марко 
Марулич,  Людевит  Гай,  Владимир  Назор,  Никола  Шоп,  Анте  Чавка  та 
багатьох інших. Окремі твори наведені Д. Павличком в оригіналі з надією, 
що український читач їх зрозуміє.

ПЕРЛИНИ поезії Сходу / пер. В.О. Мисик ; вступ. ст. Л. Талалая ; 
худож. М.М. Капуста. – Донецьк : БАО, 2008. – 383 с. : іл. – ISBN 978–
966–481–135–1.  –  На  обкладинці  :  Василь  Мисик.  Кращі  переклади  : 
Перлини поезії Сходу : Омар Хайям, Ібн Сіна, Сааді, Рудакі, Гафіз, Джамі.

Персько-таджицька поезія створена поетами різних національностей, 
серед яких – перси, араби, таджики, узбеки, азербайджанці, індуси. Деякі з 
них  писали  двома-трьома  мовами.  Але  їх  об’єднувала  філософська 
глибина, життєлюбство, мудрість і незла іронія. 

В. Мисик (1907–1983) – відомий поет, який багато працював у галузі 
поетичного  перекладу,  особливо  з  англійської  та  східних  мов,  його 
перекладацька праця відзначена премією ім. М. Рильського.

У  збірнику  В. Мисик  відтворив  персько-таджицьку  поезію  з 
граничною точністю та великою художньою майстерністю.

Немало і до нас було ночей і днів,
Так само небосхил танок одвічний вів.
Тихесенько ступай, бо глина під ногами
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Була зіницями місяцевидних дів. 
                                                   (Омар Хайям)

ПОЕЗІЯ ваґантів:  латинською  та  українською  мовами  /  уклад. 
М. Борецький ; пер. укр. мовою М. Борецького, А. Содомори. – Л. : Світ, 
2007. – 264 с. : іл. – (До джерел = Ad Fontes). – Текст укр., лат. – ISBN 978–
966–603–517–5.

Ваґантами називають мандрівних поетів середньовічної  Європи.  В 
латиномовній поезії XII – XIII століть пісенна лірика ваґантів – самобутнє 
явище, котре мало вплив на розвиток європейської поезії.

До збірки увійшли найпопулярніші, позначені поетичним хистом та 
самобутністю  пісні  анонімних  поетів,  Гугона,  Примаса  Орманського, 
Архіпітта  Кельнського,  Вальтера  Шатильонського,  Філіпа  Мревського, 
Петра Блуаського та Алана Лілльського.

Книга містить понад 80 творів мовою оригіналу та в українському 
перекладі, більшість з яких публікується вперше.

ПОЛЬСЬКИЙ літературний вітраж : [зб. поезій] / пер., післямова та 
довідки про авт. А. Глущака. – О. : Маяк, 2007. – 167 с. – Текст укр. та пол. 
мовами. – ISBN 978–966–587–161–3.

А. Глущак (1940) – поет, перекладач, автор збірок «Мотиви», «Злітне 
поле»,  «Сонячний  вітер»,  «Простір».  Твори  перекладалися  російською, 
білоруською, угорською, молдавською, польською мовами.

Упродовж  останніх  тридцяти  років  А.  Глущак  перекладає 
українською  мовою  знаних  польських  поетів.  Ці  переклади  й  склали 
пропоновану збірку.

Серед  представлених  поетів  (а  їх  31)  Ян  Кохановський,  Якуб 
Ясинський,  Адам  Міцкевич,  Марія  Конопницька,  Юліан  Тувім,  Тадеуш 
Ружевич,  Ян  Рибович,  а  також  Станіслав  Місаковський,  українець  за 
походженням, вірші якого вміщені й у перекладах, й мовою оригіналу.

Матеріал розташований у хронологічному порядку дат народження 
поетів.

*     *     *

ШЕДЕВРЫ зарубежной любовной лирики /  глав.  ред.  Н.Е. Фоми-
на. – Х. : Фолио, 2008. – 317 с. – (Литература). – До збірника включені 
поезії:  Сапфо,  В. Катули,  Горація,  Ф. Петрарки,  Сюлли-Прюдона, 
П. Верлена,  Гревілла,  Деніела,  Г. Констебля,  В. Шекспіра  та  ін.  –  ISBN 
978–966–03–4034–3.

ЯПОНСЬКА класична  поезія  /  передм.  та  пер.  з  япон.  І.П. Бон-
даренка. – Х. : Фоліо, 2007. – 114 с. – (Бібліотека світової літератури). – 
ISBN 978–966–03–3972–9.

ДРАМАТУРГІЯ
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*     *     *

БАЙРОН Д.Г. Драматичні  твори  /  Джордж  Гордон  Байрон, 
Олександр Сергійович Пушкін ;  пер.  та  впорядкув.  О.А. Грязнова.  –  К.  : 
Задруга, 2007. – 296 с. – ISBN 978–966–432–027–3.

ГОЛЬДОНІ К. Комедії / Карло Гольдоні ; пер. з італ. І. Стешенко ; 
передм. Ч. де Мікеліса. – Х. : Фоліо, 2008. – 348 с. – (Бібліотека італійської 
літератури). – ISBN 978–966–03–4167–8.

ШЕКСПІР В. Трагедії : пер. з англ. / Вільям Шекспір. – Х. : Фоліо, 
2008. – 347 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978–966–03–4304–7.

РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРА

СУДАК И. Зачем мне это человечество? : повести / Игорь Судак. – 
К. : Журн. «Радуга», 2007. – 191 с. – ISBN 978–966–8375–77–9.

У  книзі  І. Судака  –  російського  письменника,  футуролога  – 
представлено дві повісті: «Два билета, чтобы остаться» та «Зачем мне это 
человечество?».  В  обох  автор  торкається  непростої  теми  –  безсмертя 
людини.  У  першій  повісті  змальована  жахлива  картина  боротьби 
«недостойних»  багатіїв  за  право  бути  безсмертними.  У  другій  –  вічне 
життя  та  фізичне  воскресіння  представлені  невід’ємною  частиною 
результату наукового та технологічного розвитку.

Морально-етичні проблеми, що постають перед героями повістей, є 
вже достатньо актуальними у нашому сьогоденні.

*     *     *
БУЛГАКОВ М.А. Белая  гвардия  ;  Киев-город  /  Михаил 

Афанасьевич Булгаков ; вступ. ст. Л. Лузиной. – Х. : Фолио, 2007. – 502 с. 
– ISBN 978–966–03–4068–8.

ГОНЧАРОВ И.А. Обломов / Иван Александрович Гончаров ; худож. 
А.Н. Недял. – Донецк : БАО, 2008. – 447 с. : ил. – ISBN 978–966–481–105–4.

ГУМИЛЕВ Н.С.  Стихотворения  ;  Поемы  /  Николай  Степанович 
Гумилев ; ил. Е.В. Зарби-Гальчук. – Донецк : БАО, 2009. – 287 с. : ил. – 
ISBN 978–966–481–150–4.

 ДОСТОЕВСКИЙ Ф.М.  Преступление  и  наказание  /  Федор 
Михайлович Достоевский. – Донецк : БАО, 2008. – 480 с. – ISBN 978–966–
481–064–4.

«ЕЩЕ ТОМЛЮСЬ тоской желаний...». Романтика на все времена / 
ред. С.С. Скляр. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : ООО 
«Кн. клуб «Клуб семейн. досуга», 2008. – 382 с. – Содерж. : А.С. Пушкин, 
Ф.М. Достоевский,  И.С. Тургенев,  Н.С. Лесков,  А.И. Куприн,  А.П. Чехов, 
А. Грин. – ISBN 978–966–14–0022–0.
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ЖЕМЧУЖИНЫ поэзии  :  сборник  /  А. Ахматова,  М. Цветаева.  – 
Донецк : Донеччина, 2007. – 338 с. – ISBN 978–966–556–838–4.

ЛЕСКОВ Н. Очарованный странник ; Леди Макбет Мценского уез-
да / Николай Лесков. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : 
ООО  «Кн.  Клуб  «Клуб  семейн.  досуга»,  2008.  –  478  с.  –  (Золотая 
библиотека).  –  ISBN  978–966–343–246–7  (серия).  –  ISBN  978–966–343–
751–4.

ЛУЧШИЕ классические  произведения.  –  Донецк  :  БАО,  2008.  –  
414  с.  –  Содерж:  «Недоросль»  Д.И. Фонвизина,  «Горе  от  ума»  А.С. Гри-
боедова, «Ревизор» Н.В. Гоголя, «Гроза» А.Н. Островского, «Вишневий сад» 
А.П. Чехова, «На дне» М. Горького. – ISBN 978–966–481–002–6.

НАБОКОВ В.В.  Лоліта  :  роман  /  Володимир  Володимирович 
Набоков ; пер. з рос. П. Таращука ; авт. передм. та післямови П. Бабай. – Х. 
: Фоліо, 2008. – 412 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978–966–
03–4128–9.

ПОЭЗИЯ. Серебряный век : сборник / авт. передм. Т. Бен. – Донецк : 
Донеччина, 2007. – 319 с. – ISBN 978–966–556–839–1.

ПУШКИН А. Евгений  Онегин  ;  Стихотворения  /  Александр 
Пушкин. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : ООО «Кн. 
Клуб «Клуб семейн. досуга», 2008. – 318 с. – (Золотая библиотека). – ISBN 
978–966–343–246–7. – ISBN 978–966–343–907–5.

ПУШКИН А.С.  Золотая  лирика  ;  Евгений  Онегин  /  Александр  
Сергеевич Пушкин. – Донецк : БАО, 2008. – 287 с. – ISBN 978–966–481–
056–1.

ПУШКИН А.С.  Золотые строки / Александр Сергеевич Пушкин. – 
Донецк : БАО, 2008. – 319 с. – ISBN 978–966–481–001–9.

ПУШКИН А.С.  Избранные стихотворения ;  Кавказский пленник ; 
Цыганы ; Медный всадник / Александр Сергеевич Пушкин ; ил. Е.К. Пе-
репелица. – Донецк : БАО, 2009. – 383 с. : ил. – ISBN 978–966–481–143–6.

ПУШКИН А.С. Руслан  и  Людмила  :  Сборник  /  Александр 
Сергеевич Пушкин ; сост. В. Силка. – Донецк : Донеччина, 2008. – 287 с. – 
ISBN  978–966–556–857–5.  –  Содерж.:  «Руслан  и  Людмила»,  «Песнь  о 
Вещем Олеге»,  «Сказка  о  золотом петушке»,  «Сказка  о  царе  Салтане», 
«Сказка  о  рыбаке  и  рыбке»,  «Сказка  о  попе  и  его  работнике  Балде», 
«Сказка  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях»,  «Дубровский», 
«Станционный смотритель».

ПУШКІН О.С. Євгеній Онєгін : роман у віршах ; Мідний вершник 
та інші твори / Олександр Сергійович Пушкін ; пер. М. Рильського ; мал. 
О.С. Пушкіна, Н.М. Рушевої. – К. : Успіх і кар’єра, 2008. – 311 с. : іл. – 
ISBN 978–966–2082–08–01. – Текст укр. та рос. мовами.

ТОЛСТОЙ Л. Анна Каренина : в 2 т. / Лев Толстой. – Х. : Кн. Клуб 
«Клуб  Семейн.  Досуга»  ;  Белгород  :  ООО  «Кн.  клуб  «Клуб  семейн. 
досуга», 2008. – (Золотая библиотека). – ISBN 978–966–343–242–7.
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Т. 1. : ч. І–ІV. – 511 с. ISBN 978–966– 343–909–9.
Т. 2. : ч. V–VІІІ. – 479 с. – ISBN 978–966–343–910–5.
ТУРГЕНЕВ И.С.  Записки охотника /  Иван Сергеевич Тургенев.  – 

Донецк : БАО, 2008. – 415 с. : ил. – ISBN 978–966–481–061–3.
ЧЕХОВ А.П. Вишневый сад :  повести и рассказы,  пьеса /  Антон  

Павлович Чехов. – Х. : Фолио, 2008. – 315 с. – (Русская классика). – ISBN 
978–966–03–4287–3.
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КРИТИКА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО

АГЕЄВА В. Жіночий простір : фемініст. дискурс укр. модернізму / 
Віра Агеєва. – К. : Факт, 2008. – 358 с. – (Висока полиця). – ISBN 978–966–
359–091–0 (серія).

В. Агеєва  –  доктор  філологічних  наук,  лауреат  Шевченківської 
премії, одна з найактивніших представниць ґендерної школи у вітчизняній 
літературній критиці, інтерпретаторка феміністичних аспектів української 
літератури  та  культури,  автор  наукових  розвідок:  «Українська 
імпресіоністична  проза»,  «Поетика  парадокса:  інтелектуальна  проза 
Віктора Петрова-Домонтовича» та ін.

У  книзі,  що  складається  з  шести  розділів,  розглянуто  процеси 
модернізації  української  літератури  ХХ ст.  в  контексті  феміністичної  й 
ґендерної  проблематики.  Акцентується  увага  на  кризі  патріархальних 
цінностей у модерній культурі, конфлікті традиційних і нових трактувань 
фемінності  й  маскулінності.  Специфіка  жіночого  письма  пов’язується  з 
репрезентацією  жінки  в  публічному  просторі,  розкриттям  тілесного 
досвіду.

БАЛЛА Е. Поетика  лірики  Василя  Пачовського  :  монографія  / 
Евеліна Балла ;  ред. В.В. Барчан ; передм. Л. Голомб. – Ужгород :  Ліра, 
2008. – 175 с. : портр. – ISBN 978–966–2195–10–1.

Монографія  Е. Балли присвячена  дослідженню творчості  В. Пачов-
ського – талановитого поета, драматурга, історика, культуролога, педагога. 

Дослідження намагається з’ясувати основні ознаки його поетичного 
стилю  крізь  призму  творчої  еволюції  на  тлі  розвитку  реального 
українського модернізму; окреслює національний та загальноєвропейський 
контекст  діяльності  поета;  з’ясовує філософсько-світоглядні  засади його 
творчості.

Запропоноване  системне  осмислення  ліричної  спадщини  митця 
заповнює ще одну прогалину в історії дослідження раннього українського 
модернізму.

БАРАН М.Є. Наодинці з літературою... : щоденник, нотатки, есеї / 
Євген Михайлович Баран. – Луцьк : Твердиня, 2007. – 170 с. – ISBN 978–
966–8770–93–7.

Є. Баран (1961) – критик, літературознавець, автор монографії «Ук-
раїнська історична проза другої половини XIX – початку XX ст. і Орест 
Левицький» та збірників літературно-критичних текстів «Замах на міражі», 
«Зоїлові  трени»,  «Звичайний  читач»,  «Навздогін  дев’яностим», 
«Читацький щоденник-2005».

Автор веде  свій  щоденник із  1982 року.  Один із  його фрагментів 
було  оприлюднено  у  збірнику  «Звичайний  читач».  Сьогодні  ж  бажаючі 

97



мають  змогу  ознайомитись  із  нотатками  за  2000–2006  роки  –  період 
найактивнішої участі письменника в літературному процесі.

«Я свідомо уникав літературщини, не дописував там, де можна було 
б  продовжити»  –  пише сам  автор  про  нотатки.  І  дійсно,  їм  характерна 
етюдність та повна незавершеність. Загалом «нотатки» розкривають деякі 
подробиці  буття самого автора і  його найближчого оточення,  осмислені 
автором, окремі деталі приватного спілкування.

Щодо  есеїв,  то  автор  в  них  наче  розв’язує  окремі  вузлики, 
вивільняючи  й  активізуючи  пам’ять,  розгортає  етюди  у  повновартісні 
картини,  які  попри  малий  формат,  місткі  ідейно  і  мають  цілковито 
викінченний формотворчий вигляд.

БЛУМ Г. Західний канон : кн. на тлі епох / Гаролд Блум ; пер. з  
англ.  :  Р. Семків,  О. Радомська.  –  К.  :  Факт,  2007.  –  718  с.  –  (Висока 
полиця). – ISBN 978–966–359–205–3. – ISBN 978–966–539–091–0 (серія).

Пропонована  книжка,  поруч  із  «Страхом  впливу»  та  працею 
«Шекспір:  винахід  Людини»,  є  головною  в  доробку  Г. Блума  (1930)  – 
єльського  професора  літератури,  автора  кількох  десятків  товстелезних 
літературознавчих монографій-бестселерів.

У ній він пояснює доцільність існування єдиного канону західних 
текстів і  окреслює його рамки. Твори двадцяти шести аналізованих ним 
письменників,  серед  яких  Шекспір,  Сервантес,  Данте  і  Ґете,  складають 
золотий фонд Західної  цивілізації.  Не прочитати ці  твори –  означає,  на 
думку Блума, залишитися невігласом.

Письмо Блума напрочуд живе, іронічне та фактурне. Він унаочнює 
класиків  і  примушує  читача  не  лише  зрозуміти,  а  й  «шкірою  відчути» 
канонічний  текст.  Критик  завзято  навчає  вмінню  читати  кожного,  хто 
прагне розширити рамки власного існування.

Наприкінці видання подаються список рекомендованої літератури – 
від  «Епосу  про  Гільгамеша»  до  «Плавучої  Опери»  Джона  Барта  та 
покажчик імен.

 «ВИСОКЕ світло  імені  та  слова»  :  Леся  Українка  в  дослідж. 
Олександра Рисака : зб. наук. пр. / Олександр Опанасович Рисак ; вступ. ст. 
Н. Сташенко. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 
2007. – 427 с., портр., фотоіл. – ISBN 978–966–600–269–6

У  книгу  О. Рисака  (1939–2003)  –  доктора  філологічних  наук, 
українського літературознавця, критика – вміщено статті, дослідження, які 
в різні роки друкувалися на сторінках українських журналів, виступи, які 
були  виголошені  на  наукових  конференціях,  симпозіумах,  під  час 
літератур-
них полемік. Усі вони свідчать про багаторічну працю в царині науки про 
Лесю  Українку,  адже  стосуються  різних  аспектів  життя  і  творчості 
письменниці,  її  родини,  літературного  оточення,  перекладацької  та 
наукової діяльності.
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ГУМЕНЮК В.І. Кримські мотиви в українській літературі (кінець 
ХІХ – початок ХХ ст.) / Віктор Іванович Гуменюк. – Сімферополь : Таврія, 
2007. – 319 с. – ISBN 978–966–435–166–6.

Пропоноване  видання  є  літературознавчим  дослідженням, 
туристичним путівником і збірником художньої літератури водночас.

Образи  Криму  і  Чорного  моря  належать  до  найпоширеніших 
поетонімів українського фольклору. Це ключові образи багатьох народних 
дум, історичних, соціально-побутових, і, насамперед, чумацьких пісень.

Спираючись на плідні традиції давнього письменства й фольклору, 
українські майстри слова в ХІХ ст. також широко зверталися до кримської 
тематики.

Збірник знайомить із творами І. Франка, М. Коцюбинського, Л. Ук-
раїнки, А. Кримського, О. Олеся, пов’язаними з Кримом.

ГУНДОРОВА Т. Кітч і література : травестії / Тамара Гундорова. – 
К. : Факт, 2008. – 282 с. – (Висока полиця). – ISBN 978–966–359–292–3. – 
ISBN 966–359–091–0 (Серія).

Т. Гундорова – доктор філологічних наук, член-кореспондент НАН 
України,  авторка  ряду  монографій  («Франко  не  Каменяр.  Франко  і 
Каменяр»,  «Післячорнобильська  бібліотека.  Український  літературний 
постмодерн»  та  ін.),  численних  статей  з  питань  модернізму,  фемінізму, 
постмодернізму, постколоніальних студій.

Дослідження  Т. Гундорової  дає  уявлення  про  теорію,  естетичну 
природу кітчу, демонструє різні способи його функціонування в літературі, 
показує всеприсутність у творах різних часів, жанрів і авторів. Монографія 
є оригінальною версією взаємин літератури і кітчу впродовж двох століть 
–  від  класицизму  до  постмодернізму,  від  Енея-парубка  до  Вєрки 
Сердючки, від колоніального кітчу «котляревщини» до ідеологічного кітчу 
соцреа-
лізму.

ДАНИЛЕНКО В.Г. Лісоруб  у  пустелі  :  письм.  і  літ.  процес  / 
Володимир Григорович Даниленко ; ред. І.А. Бакум. – К. : Академвидав, 
2008. – 350 с. – ISBN 978–966–8226–59–5.

В. Даниленко – атор книжок «Сон із дзьоба стрижа», «Письменник і 
побут»,  «Українська  література  після  1980  року»  робить  спробу 
нетрадиційного  осмислення  специфіки  творчого  життя  чотирьох 
письменницьких поколінь після шістдесятників.

Прозаїк підіймає наступні питання: як починається письменник, чи 
світить  Україні  Нобель,  яке  співвідношення  між  столичними  і 
провінційними письменниками в  українській  та  зарубіжних літературах, 
які тенденції визначають сучасний український літературний процес.
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Розкомплексоване,  сміливе,  часто  парадоксальне  авторське 
мислення, використання фактів, які здебільшого залишаються за межами 
академічних досліджень і традиційної критики, роблять видання цінним та 
цікавим для небайдужих людей.

Доповнює  дослідження  список  «П’ятдесят  найкращих  сучасних 
українських поетів, прозаїків, драматургів».

ДЕРБЕНЁВА Л.В.  Архетип и миф как архаические составляющие 
русской  реалистической  литературы  ХІХ  века  :  монографія  /  Лидия 
Викторовна Дербенёва. – Ивано-Франковск : Факел, 2007. – 427 с. – ISBN 
978–966–694–062–2.

У  монографії  досліжуються  нереалістичні  складові  російської 
реалістичної  літератури  ХІХ  століття:  архетипи,  міфи,  символи. 
Звертається увага на присутність у творах російських реалістів класиків 
архаїчного  «тексту»,  який  розглядається  як  своєрідний  інтратекст,  як 
«несвідома міфологія», коли у тексті літературного твору вплетені архаїчні 
схеми,  образи,  мотиви,  що  не  вирізняються  самим  автором,  але  дають 
можливість  трактувати  твір  глобально,  виходячи  із  загальнолюдських 
онтологічних уявлень про світ і людину.

Автором досліджувались твори О.С. Пушкіна,  Ф.М. Достоєвського, 
А.П. Чехова,  О.С. Грибоєдова,  М.Є. Салтикова-Щедріна,  О.М. Островсь-
кого, А.І. Купріна.

ДЗЮБА Т.А. Талант  як  міра  ваги  :  діалоги,  літ.-критич.  та 
літературозн.  тексти  /  Тетяна  Анатоліївна  Дзюба.  –  Ніжин  :  Аспект-
Поліграф,  
2008. – 187 с. – ISBN 978–966–340–280–2.

Перша частина книги письменниці та літературознавця Т. Дзюби – 
діалоги  з  письменниками:  К. Москальцем,  В. Слапчуком,  М. Коцюбин-
ською, Ю. Андруховичем, В. Дроздом та ін. присвячені творчому процесу, 
прототипам  і  персонажам  текстів,  співвідношенню  свідомого  та 
ірраціонального у художньому творі, проблемам самоідентифікації митця 
тощо.

Друга  частина  –  своєрідне  продовження  діалогів  –  есеї  та 
літературознавчі статті, що розкривають творчість сучасників (М. Матіос, 
Б. Щавур-ського, О. Степаненко).

ДЗЮБА І. Тарас Шевченко : життя і творчість / Іван Дзюба. – К. : 
Києво-Могилян. акад., 2008. – 718 с. – ISBN 978–966–518–446–1.

І. Дзюба (1931) – відомий публіцист, літературознавець, громадський 
діяч,  автор  ряду  книжок  («Грані  кристала»,  «У  всякого  своя  доля», 
«Спрага», «Пастка» та ін.).
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Дане  видання  поєднує  розповідь  про  життєвий  і  творчий  шлях 
великого поета й художника з інтерпретацією його спадщини та аналізом 
конкретних творів.

Автор  прагнув  охопити  весь  обшир  літературної  та  громадської 
діяльності великого сина України в широкому історичному й естетичному 
контексті, розкрити центральне місце Шевченка в усьому національному 
житті,  з’ясувати  природу  його  магнетичної  влади  над  поколіннями 
українців.

ЄРЕМЕНКО О.В. Літературний образ у силовому полі синкретиз-
му  :  (на  матеріалі  укр.  прози  другої  пол.  ХІХ  –  початку  ХХ  ст.)  : 
[монографія] / Олена Володимирівна Єременко ;  ред. В.Й. Клічак. – К. : 
Євшан-зілля, 2008. – 320 с. – ISBN 978–966–2133–14–1.

О. Єременко  –  кандидат  філологічних  наук,  автор  близько  50 
наукових праць, серед яких «Чим не служити Україні – добре...», «Олексій 
Плющ: літературний портрет», розділи в підручниках для вищої школи з 
історії української літератури.

У  центрі  студій  О. Єременко  –  проблема  синкретизму  художньої 
образності,  яка  досліджується  не  лише  в  літературознавчому,  а  й  у 
мистецтвознавчому, філософському, психологічному аспектах.

Синкретизм  автор  трактує  як  специфічну  єдність  елементів 
літературного твору, неостаточне злиття різнорідних рівнів тексту, котрі 
при цьому зберігають свої якості, об’єднує всі пласти текстового масиву й 
водночас  розмежовує  їх,  створюючи  неповторну  системність  окремого 
твору.

У  пропонованій  монографії  представлена  концепція  синкретизму 
художньої образності, іманентної прикмети культури взагалі й художньої 
літератури зокрема. Літературний твір, осмислений із позицій синкретизму 
художньої  образності,  постає  в  несподіваному  ракурсі,  активізує 
рецептивні процеси.

ІВАНИШИН В. Тезаурус  до  курсу  «Теорія  літератури»  /  Василь 
Іванишин. – 2-ге вид., виправл. – Дрогобич : Відродження, 2007. – 108 с. – 
ISBN 978–966–538–177–8.

У виданні  читачу  пропонується  близько  чотирьохсот  словникових 
статей,  що  розкривають  зміст  близько  шестисот  термінів  і  понять, 
засвоєння яких необхідне для сприйняття теоретичних курсів і сучасного 
науково-теоретичного забезпечення викладання літератури в школі.

Тезаурус укладався з урахуванням педагогічної специфіки навчання і 
праць  майбутніх  філологів,  покликаний  полегшити  засвоєння 
літературознавчих  курсів,  поглибити  уявлення  про  літературу,  сприяти 
формуванню літературознавчого світогляду.
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ІЛЬНИЦЬКИЙ М. На  перехрестях  віку  :  у  трьох  кн.  /  Микола 
Ільницький ; [ред. О.Г. Пазнюк]. – К. : Києво-Могилян. акад., 2008. ISBN 
978–966–518–434–8.

Кн. 1. / авт. передм. І. Дзюба. – 838 с. : фотогр. – ISBN 978–966–518–
435–5.

Кн. 2. – 703 с. : фотогр. – ISBN 978–966–518–471–3.
Перша  книга  вибраних  праць  М. Ільницького  містить  переважно 

літературно-критичні статті,  передмови, портрети, рецензії,  напрацьовані 
за понад сорок років його творчої діяльності. У книзі окреслено характер 
творчої індивідуальності багатьох материкових та діаспорних українських 
письменників: Д. Павличка, І. Драча, П. Загребельного, Р. Іваничука, П. Ти-
чини, Є. Плужника, Ю. Драгана, О. Тарнавського, О. Зуєвського та ін.

Друга книга містить праці монографічного характеру про Б.-І. Анто-
нича, І. Калинця та портрет літературного Львова ХХ століття.

Тексти вибраних праць подано без модернізації, у такому вигляді, як 
вони  свого  часу  були  опубліковані,  окрім  поправок  стилістичного 
характеру та деяких скорочень у тексті.

ІЩУК-ПАЗУНЯК Н. Леся  Українка  :  ідея  свободи  України  у 
спектрі  світової  цивілізації  :  розвідки  і  доп.  /  Наталія  Іщук-Пазуняк  ; 
упоряд. : О. Леонтович, В. Погребенник ; вступ. ст. прим., пер. іншомов. 
слів і виразів В. Погребенника. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 430 с. – 
ISBN 978–966–355–009–1.

Н. Іщук-Пазуняк (1922) – корінна киянка, яка у пошуках кращої долі 
опинилася  в  далекій  Америці,  у  Філадельфії.  Українська  вчена-філолог, 
професор  славістики  Пенсильванського  університету,  вона  займалась  
науково-дослідницькою  працею,  присвяченою  висвітленню  української  
літературної класики ХІХ – ХХ ст. як складової частини світової літера-
тури.

До нової книжки дослідниці увійшли розвідки і  доповіді  про роль 
славетної поетеси в європейській літературі, теми героїзму та античності в 
її творчості. У виданні збережено мову статей (у тому числі англійську) та 
характерні  особливості  авторського  правопису  –  стилю,  граматики  й 
лексики.

КАРПЕНКО Ю.О. Літературна  ономастика  :  зб.  ст.  /  Юрій 
Олександрович Карпенко. – О. : Астропринт, 2008. – 324 с. – ISBN 978–
966–318–883–7.

Ю. Карпенко (1929) – український мовознавець, доктор філологічних 
наук;  автор  більше  450  наукових  праць.  Займаючись  ономастикою 
(вивченням  власних  назв  та  імен  людей),  він  розробив  концепцію 
топонімічної  системи,  взаємовідношення  власних  і  загальних  назв, 
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методику  футурологічного  вивчення  власних  назв,  теорію  літературної 
ономастики, типологію літературних власних назв.

Монографія містить ряд теоретичних праць, розділених на 2 розділи.
Перший присвячено вивченню літературної ономастики українських 

письменників Т. Шевченка, М. Гоголя, Л. Українки, В. Стефаника, М. Ку-
ліша та ін.

У  другій  частині  аналізується  онімія  (результат  довготривалої 
цілеспрямованої культурної та мовної діяльності) російських письменників 
О. Пушкіна,  М. Лермонтова,  О. Блока,  А. Ахматової,  М. Цвєтаєвої, 
Ю. Олеші та ін.

КАЧУРОВСЬКИЙ І. 150  вікон  у  світ:  з  бесід,  трансльованих  по 
радіо «Свобода» / Ігор Качуровський ; відп. ред. О. Бросаліна. – К. : Києво-
Могилян. акад., 2008. – 462 с. – ISBN 978–966–518–480–5.

І. Качуровський  (1918)  –  відомий  поет,  прозаїк,  перекладач, 
літературознавець.  Його  творчий  літературно-критичний  доробок  –  це 
понад шість десятиліть активного коментування літературного процесу.

Пропонована збірка – плід 20-тирічної праці митця в мюнхенській 
редакції радіо «Свобода». Це бесіди про творчість відомих, маловідомих 
або  й  зовсім  невідомих  в  Україні  представників  світового  письменства 
(значно меншою мірою – музики і малярства), творчі портрети українських 
перекладачів,  огляди  перекладних антологій та  перекладознавчих  праць, 
відгуки на різноманітні поетичні та прозові переклади, видані в Україні  
чи діаспорі,  а  також на переклади творів української літератури мовами 
світу. 

Серед згадуваних імен Д. Павличко, М. Рильський, І. Бабель, Ф. Пет-
рарка, П. Ріттер та ін.

КАЧУРОВСЬКИЙ І.В. Променисті сільвети : [лекції, доп., ст., есеї, 
розвідки]  /  Ігор  Васильович  Качуровський  ;  авт.  передм.  М.Ф. Слабо-
шпицький.  –  К.  :  Києво-Могилян.  акад.,  2008.  –  766  с.  –  (Бібліотека 
Шевченківського  комітету)  –  ISNB  978–966–518–502–4  (серія).  –  ІSBN 
978–966–518–502–4.

Автор  пише  про  аристократизм  та,  як  його  протилежність, 
охлократизм  у  поезії,  про  символіку  і  містику  звуків,  що  можуть  мати 
незбагненне,  ірраціональне  значення,  про  зв’язки  строфіки  Шевченка  з 
бароковою  поезією  періоду  козацьких  воєн  та  гетьманату,  про 
французький  парнасизм,  що  був  бунтом  проти  романтизму  і  про 
український  парнасизм  –  як  естетичне  повстання  проти  народницьких 
доктрин. У полі зору дослідника, окрім української, російська, французька, 
англійська, польська, німецька, іспанська, італійська поезія.
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Видання містить матеріали лекцій, що були прочитані в різні роки в 
Українському Вільному Університеті у Мюнхені, та серію радіоскриптів, 
написаних для українських програм радіо «Свобода».

У збірці літературознавчих розвідок автор зображує постаті майстрів 
українського слова – як загальновизнаних (Т. Шевченка, Л. Українки), так і 
тих,  чия  творчість  тривалий  час  залишалась  у  тіні  (С. Гординського, 
І. Багряного, Г. Мазуренко).

Для більшої широти охоплення українського письменства до книжки 
включено деякі статті загального характеру, як то про журнал «Українська 
Хата», про перекладацтво, гумор на еміграції тощо.

КЛОЧЕК Г.Д. Енергія  художнього  слова  :  [зб.  ст.]  /  Григорій 
Дмитрович  Клочек.  –  Кіровоград  :  РВВ  Кіровоград.  держ.  пед.  ун-ту 
ім. В. Винничен-ка, 2007. – 447 с. – ISBN 966–8089–26–Х. 

Г. Клочек (1943) – критик, літературознавець,  доктор філологічних 
наук,  автор  11  книжок  («Душа  моя  сонця  намріяла…»,  «Поетика 
„Сонячних  кларнетів” Павла  Тичини»  та  інших)  і  понад  200  статей  з 
питань теорії літератури та сучасного літературного процесу.  

Збірник складається зі статей Г. Клочека останніх років, переважна 
більшість  яких  присвячена  українським  письменникам:  Т. Шевченку, 
Є. Маланюку,  В. Винниченку,  Г. Гусейнову  та  ін.  Крім  цього,  подано 
полемічні  виступи  «Хамство  по-малоросійськи»,  «Проблема  Григорія 
Грабовича:  момент  істини»,  та  теоретико-літературні  статті,  присвячені 
проблемам літературної освіти.

Статті  відбивають  багаторічну  цілеспрямовану  працю  Григорія 
Клочека  над  розробкою  методичних  принципів,  які  дозволяли  б 
розкривати  й  пояснювати  «вічну  таїну»  художнього  слова  як  одну  з 
найскладніших проблем науки про літературу.

КОНДРАТЮК А. З вишневого саду :  оповіді  про квіти і  дерева /  
Андрій Кондратюк. – К. : Просвіта, 2007. – 515 с. – ISBN 978–966–2133–
03–5.

А. Кондратюк  (1938)  –  журналіст,  письменник,  літературознавець, 
лауреат  літературної  премії  «Благовіст»,  автор  ряду  романів  («Хутір», 
«Випромінювання  любови»),  оповідань,  літературознавчого  дослідження 
«Поклик творчості» та публікацій у періодиці.

Світ  природи –  невичерпне  джерело натхнення  багатьох  видатних 
письменників,  композиторів,  художників.  Розмаїте  життя  рослин 
високохудожньо  зображували  у  своїх  творах  Т. Шевченко  і 
М. Коцюбинський,  Леся  Українка  і  П. Тичина,  М. Стельмах  і  О. Олесь, 
С. Будний та багато інших.

Нова книжка письменника – збірка розповідей, у яких йдеться про 
найбільш  поширені  рослини  Рівненщини.  В  їх  основі  як  власні 
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спостереження  зеленого  світу  автора,  так  і  матеріали  фольклорного  та 
літературного походження.

КОРОБЧУК П. Авалон  та  інші  території  :  рецензії  та  статті  
(2000–2006) / Петро Коробчук і К° ; ред. М. Мартинюк. – Луцьк : Твер-
диня, 2007. – 230 с. – (Літературний ексклюзив). – ISBN 978–966–8770–
23–4.

Пропоноване видання – унікальне явище в українській літературі. У 
ньому зібрано рецензії та статті про літературу різної тематики – красне 
письменство,  політологія,  історія,  філософія,  здобутки  у  галузі 
перекладацтва.

Матеріали  збірки  до  її  виходу  друкувалися  у  часописах  «Кур’єр 
Кривбасу», «Березіль», «Київ», «Політика і культура», «Книжник-Review», 
«День» та ін.

Серед представлених авторів О. Білецький, О. Деревій, П. Коробчук, 
Л. Луцький, П. Утеклий та ін.

МЕЛЬНИКОВА Т.В. Пародійна  творчість  І.С. Тургенєва  : 
монографія / Мельникова Тетяна В’ячеславівна. – Х. : Право, 2008. – 167 с. 
– ISBN 978–966–458–064–6.

Монографію присвячено аналізу пародійної творчості І. Тургенєва на 
основі ретельного розгляду його художньої та епістолярної спадщини. У 
роботі  проводяться  узагальнення  та  систематизація  окремих відомостей, 
які стосуються пародії та пародіювання у творах письменника. 

Це  перша  спроба  класифікації  тургенєвської  пародійної  творчос-
ті,  яка,  безумовно, збагачує наші уявлення про особистість І. Тургенєва, 
чий характер зазвичай однобічно забарвлюється у меланхолійно-елегійні 
тони.

МИКИТЕНКО Ю. Сяйво  гіппокрени :  (з  історії  й  типології  укр.-
грец. літ. зв’язків) / Юрій Микитенко. – К. : Всесвіт, 2008. – 391 с. – ISBN 
978–966–8439–06–3.

Гіппокрена  –  дослівно  кінська  криниця  –  джерело  на  вершині 
гірського хребта Гелікон в центральній Греції. Вона вважається символом 
поетичного натхнення.

Нова  книга  доктора  філософії  Ю. Микитенка  досліджує  рецепцію 
античної  греко-римської  спадщини  в  українській  класичній  літературі  
ХІХ ст.  Тобто  книга  містить  спробу  в  рівній  цілості  розглянути  кілька 
невеликих сегментів грандіозної проблеми «античний світ і...».

Вивчаються  дискурсія  (мовні  повідомлення)  міфопоетичної  й 
символічної  інтерпретації  античності  у  Т. Шевченка,  націєтворчий 
характер  професійної  перекладацької  спадщини  Петра  Ніщинського. 
Українсько-гре-цькі літературні взаємини ХХ ст., яким присвячена добірка 
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статей,  розглядаються  автором  як  логічне  продовження  спілкування  з 
античною культурою впродовж попередніх епох.

НЕКРУТЕНКО Ю. Экзегеза  :  коммент.  к  роману  Михаила 
Булгакова «Мастер и Маргарита» / Юрий Некрутенко. – К. : Альтерпрес, 
2007. – 252 с. : фотоіл. – ISBN 966–542–352–5.

Книжка  являє  собою  оригінальне  зібрання  фактографічних 
коментарів  до  відомого  роману  М. Булгакова,  які  розкривають  лише 
історично достовірні факти, алюзії.

Автором  відмічені  майже  всі  анахронізми  роману,  багато  уваги 
приділено мовознавчому аналізу лексичних феноменів твору та виявлені 
всі київські мотиви у тексті.

Для  зручного  користування  видання  містить  предметно-іменний 
покажчик.

ОГНЄВА О.Д. Східні  стежки  Лесі  Українки  /  Олена  Дмитрівна 
Огнєва ; голов. ред. Д. Головенко. – Вид. 2-ге, перероб. й доповн. – Луцьк : 
Волин. обл. друкарня, 2008. – 239 с. : іл., фотоіл. – ISBN 978–966–361–318–5.

Видання  присвячене  малодослідженим  сторінкам  життєвого  і 
творчого  шляху  Лесі  Українки.  Матеріал  згруповано  в  6  розділах: 
«Орієнтальна  мозаїка»,  «Мандрівка  світами  Стародавнього  Сходу»  – 
містять  твори  письменниці  на  східну  тематику;  «Сторінки  Рігведи», 
«Міражі пустелі», «Леся Українка і Китай» – статті автора і упорядника, 
присвячені  з’ясуванню  та  опису  окремих  східних  мотивів  і  сюжетів, 
представлених у творчій спадщині Лесі Українки; «З відомих перекладів 
на східні мови» – переклади творів письменниці.

Кожний  розділ  супроводжує  образотворчий  матеріал:  різноманітні 
фото,  листівки,  зображення  речей східного походження,  що ілюструють 
відповідні  сторінки творчої  спадщини,  дають  уявлення  про  ті  місця,  де 
перебувала Леся Українка.

ПАВЛИЧКО Д. Літературознавство.  Критика.  Т. 1.  Українська 
література / Дмитро Павличко. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 
2007. – 566 с. – ISBN 978–966–500–283–3.

Видання  пропонує  найповніше  зібрання  літературно-критичних 
праць письменника.

Перший  том  містить  різноманітні  виступи  та  доповіді  автора  з 
проблем  української  літератури,  літературно-критичні  розвідки,  статті. 
Після праць загального характеру подано матеріали про окремі персоналії 
(С. Гординського,  Л. Рудницького,  Д. Пилипчука  та  ін.)  і  літературні 
явища чи події.

Наприкінці книги вміщено публікації автобіографічного змісту.
ПАСЕМКО І.П. Моя Франкіана / Іван Петрович Пасемко ; передм. 

О. Ковалевського. – Х. : Майдан, 2007. – 134 с. – ISBN 978–966–372–124–8.
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У  книзі  І. Пасемка  (1935)  йдеться  про  національного  генія  Івана 
Франка,  у  першу  чергу  як  про  звичайну  людину,  а  вже  потім  –  як 
письменника, науковця, громадського діяча, гуманіста, провідника нації.

Видання містить чимло цікавих фактів із життя і творчості Великого 
Каменяра,  лаконічних  і  водночас  дуже  містких  спостережень  та 
неординарних інтерпретацій.

ПРОКОФЬЕВА Е.А. Своеобразие  мифопоэтики  русской 
исторической  драматургии  XIX  века  :  А.С. Пушкин,  А.К. Толстой, 
А.Н. Островский : монография / Екатерина Анатольевна Прокофьева. – Д. : 
Пороги, 2007. – 230 с. – ISBN 978–966–525–829–2

У  монографії  К. Прокоф’євої  увагу  зосереджено  на  історико-літе-
ратурних  аспектах  традиційного  сюжетно-образного  матеріалу  в  п’єсах 
О.С. Пушкіна,  О.К. Толстого,  О.М. Островського.  Автор  виявив  риси 
індивідуального  міфомислення  цих  авторів,  що  дозволило  зробити 
висновок про створення кожним з них оригінального інваріанту світової 
міфософської  традиції.  Крім  того,  розкрито  художню  своєрідність 
реалізації  архетипу  та  міфу  в  російських  драматургічних  творах  XIX 
століття.

СТЕЖКАМИ Франкового  тексту  :  комунікат.,  стиліст.  та 
лексикограф.  виміри  роману  «Перехресні  стежки»  /  наук.  ред.  : 
Ф.С. Бацевич,  С.Н. Бук,  Л.М. Процак  та  ін.  –  Л.  :  Видавн.  центр  ЛНУ 
ім. І. Франка,  
2007. – 374 с. – ISBN 966–613–451–9.

Колективний  авторський  проект  є  спробою наукової  інтерпретації 
комунікативної та лексико стилістичної парадигми «Перехресних стежок». 
Авторами  розглядаються:  теорія  комунікації,  мовна  символіка, 
когнітивістика, лінгвостилістика, статистична лексикографія твору.

Основну частину видання складає частотний словник роману, який є 
однією  з  перших  спроб  укладання  подібного  словника  конкретного 
художнього  твору  з  використанням  комп’ютерних  технологій.  Також 
вперше обчислено й проаналізовано основні статистичні  характеристики 
художнього  твору  української  літератури,  перевірено  і  підтверджено 
основні лінгвістичні закони.

СТЕПАНЕНКО М.І. Публіцистична  спадщина  Олеся  Гончара  : 
(мов., навколомов. й деякі інші пробл.) / Микола Іванович Степаненко. – 
Полтава : АСМУ, 2008. – 395 с. : фотоіл. – ISBN 978–966–765371–6.

«Щоденник» і листи Олеся Гончара становлять напрочуд змістовний 
і  своєрідний інформаційно-психологічний феномен на межі  минулого  і 
сьогодення,  між  пам’яттю  й  історією...  На  основі  їх  аналізу  автором 
розкрито динаміку мовної ситуації в колишній Українській РСР і сучасній 
Україні, зміни в мовній політиці.
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Висвітлється роль і місце Тараса Шевченка в українському мовно-
культурному середовищі, який за Гончаревою Шевченкіаною «Народився, 
щоб осяяти Україну»; Миколи Гоголя – «Генія світового масштабу» очима 
Гончара й Олександра Довженка.

Окремий  розділ  книги  складає  розповідь  про  Державний 
літературно-меморіальний  музей-садибу  О. Гончара  в  селі  Суха,  що  на 
Полтавщині.

ТЕМИ і мотиви поезії Тараса Шевченка / Юрій Барабаш, Олександр 
Боронь, Іван Дзюба та ін. ; упорядкув., передм. та наук. ред. Н. Чамоти. – 
К. : Наук. думка, 2008. – 373 с. – ISBN 978–966–00–0756–7.

Як  і  у  більшості  поетів-романтиків,  коло  тем,  що панували  в  ху-
дожній  свідомості  Т.  Шевченка,  не  надто  широке.  З  темою  України 
пов'язані й інші, особливо вагомі для нього теми й мотиви, що належать 
до,  так  званих,  вічних,  мають  світоглядний  зміст  і  втілюють  ідейні  й 
психологічні  основи  творчості  поета:  «Смерть»,  «Час»,  «Шлях»  та  ін. 
Роздуми над  цими категоріями  посідають  у  доробку  Шевченка  помітне 
місце і відзначаються своєрідністю трактувань.

Інтерпретація морально-філософської та морально-психологічної тем 
у  статтях  «Добро  і  зло»,  «Помста»,  «Любов»,  «Родина»,  «Самотність». 
Статті  «Воля»,  «Слава»,  «Революціонізм»,  «Майбутнє»  містить  аналіз 
образного  втілення  історіософських  і  соціально-політичних 
розмірковувань поета.

У  статтях  «Агіографія  християнська  в  літературній  творчості 
Шевченка» та «Біблійні теми і мотиви у творчості Шевченка» комплексно 
проаналізовано факти звернення поета до книг Старого і Нового завіту та 
творів релігійної літератури про святих.

Видання  призначене  для  апробації  матеріалів  майбутньої 
«Шевченківської енциклопедії».

ФРАНКІАНА Богдана  Лепкого  :  Іван  Франко  та  родини Лепких, 
Глібовицьких / упорядкув. У. Скальської. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 
2007. – 199 с. : фотоіл.

До  пантеону  найвидатніших  діячів  української  культури 
повноправно належать представники двох близьких між собою поколінь 
української інтелігенції – Іван Франко та Богдан Лепкий. Їм неодноразово 
доводилось зустрічатись, оскільки обидва належали до єдиного хронотопу, 
працювали  у  спільному  культурологічному  полі,  обидва  поєднували 
очевидні спадкоємні зв’язки в літературній творчості.

Пропоноване видання продовжує традицію династичного досліджен-
ня  генеалогії  видатних  українських  родів,  розшукуючи  витоки 
українського аристократизму.
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Зібрані  у  розвідці  листи,  спогади,  уривки  наукових  праць  біогра-
фічного  змісту,  ілюстративні  додатки,  не  тільки  проливають  світло  на  
загальну картину Франкових взаємин із родинами Лепких і Глібовицьких, 
а  й  надають  можливості  читачеві  сфокусувати  увагу  на,  здавалося  б, 
незначних фактах, які виявляють свою змістову важливість при глибшому 
аналізі.

ХАРЛАН О. Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі 
(1918–1939) : монографія / Ольга Харлан ; ред. О.Г. Астаф’єв. – К. : Освіта 
України, 2008. – 305 с. – ISBN 978–966–8847–85–1.

Системно-цілісне  дослідження  катастрофічних  тенденцій  в  укра-
їнській та  польській прозі  має на  меті  показати розгортання  цього дис-
курсу  в  прозі  міжвоєнного  двадцятиліття,  його  філософське  підґрунтя,  
визначити  специфічні  риси,  зумовлені  національними  умовами  і  тради-
ціями.

Крізь  призму  катастрофічних  тенденцій  аналізується  творчість 
В. Винниченка, В. Підмогильного, М. Хвильового, М. Йогансена, І. Вільде, 
Ю. Липи,  А. Головка,  Я. Парандовського,  З. Налковської,  Б. Шульца, 
Ю. Віттліна та інших письменників.

ШЕВЧЕНКІВ М. Бог  сущий  у  поезії  Кобзаря  :  (про  реальність  
Бога  та  Його  місце  в  поезії  Тараса  Шевченка)  /  Михаїл  Шевченків  ;  
ред. І. Миколів. – Т. : Астон, 2008. – 166 с. : портр. – ISBN 978–966–308–
227–1.

М. Шевченків  (1963)  –  викладач  філософських  дисциплін  у 
Тернопільській Вищій Духовній семінарії  ім. Патріарха Йосифа Сліпого, 
член Українського Богословського Наукового Товариства.

Пропонована наукова розвідка – це спроба відкрити неспотворений 
образ Бога, з яким молитовно розмовляє Шевченко. 

Автор  розглядає  два  ключові  питання:  по-перше,  чи  Бог,  що 
зображується у поезії, – Живий та реальний? по-друге – чи Він особливий, 
схожий з біблійно-християнським образом Бога, а чи, може, слова «Бог», 
«Божий» та ін. – це скоріше поетична фраза, образний вислів, які не мають 
релігійного значення?

При дослідженні автор використовував такий шлях пошуку істини, 
що передбачає цілісний розгляд як позитивних, так і негативних висловів 
про існування Бога як особи.

ЩЕРБИНА В.З. «Кобзар» – євангеліє українців / Віктор Захарович 
Щербина. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2007. – 463 с. – ISBN 966–
682–250–4.

Дане видання – це перша спроба в історії мистецтвознавства зібрати 
вислови  з  «Кобзаря»,  якими  вже  ось  півтора  століття  послуговуються 
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українці,  використовуючи  їх  у  художніх  творах,  архівних  і  офіційних 
документах, епістолярній спадщині, засобах масової інформації тощо.

У процесі пошукової роботи було зібрано декілька тисяч прикладів 
використання, посилання, цитування творів Шевченка, з яких до видання 
увійшло близько 500-та.

Вислови розташовані в алфавітному порядку. Наведено джерела,  в 
яких цитується Шевченко  (хоча  не завжди вказується,  що це  цитата),  а 
поруч – поезії, звідки взято ті чи інші висловлювання.

Уривки з поезій цитуються за повним зібранням творів Т. Шевченка 
(1989 р.).
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ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ 

ПИСЬМЕННИКИ УКРАЇНИ

БАЛАБКО О. З Ніцци до Мужена. Від Башкирцевої до Винничен-
ка : есеї, п’єса / Олександр Балабко ; передм. М. Слабошпицького. – К. : 
Факт, 2007. – 190 с. : фотогр. – ISBN 978–966–359–212–1.

Марія Башкирцева та Володимир Винниченко. Що ж об’єднує ці дві 
непересічні постаті світової культури? Їх об’єднує не лише одна територія 
народження – Україна, до якої вони все життя серцем і душею тягнулися. 
Перш за все, це те, що талант їхній вирізнявся з-поміж інших, ламав рамки 
усталеного й звичного.

Автор не намагався зробити порівняльний аналіз щоденників митців, 
чи  їхніх  малярських  робіт  тощо.  Пройти  стежками  двох  видатних 
українців,  що  збігаються  на  Блакитному  узбережжі  Ніцци  –  ось  мета 
книги,  яка  і  надихнула  О. Балабка  на  написання  п’єси,  включеної  до 
видання, де осмислюється життя і творчість М. Башкирцевої.

Книга ілюстрована оригінальними знімками О. Балабка, зробленими 
в Ніцці, Каннах і Мужені, репродукціями малярських робіт Башкирцевої й 
Винниченка.

БАЛАБОЛЬЧЕНКО А.А. Гнат  Хоткевич  /  Анатолій  Андрійович 
Балабольченко ;  післямова Т. Щегельської.  – К.  :  Щек,  2008.  – 223 с.  – 
ISBN 978–966–2031–13–7.

Г. Хоткевич (1877–1938)  –  самобутня творча постать:  письменник, 
критик,  літературознавець,  мистецтвознавець,  театральний  і  музичний 
діяч,  історик  і  етнограф,  автор  багатьох  новел,  оповідань,  повістей, 
романів. 

Окремими  книжками  вийшли  друком  «Поезії  в  прозі»,  драма 
«Лихоліття», повісті «Камінна душа», «Авірон» та ін. 

Незважаючи на те, що Г. Хоткевич був талановитим письменником, 
громадським  і  культурним  діячем,  учасником  революційного  руху  в 
Україні,  з  початку 30-х років і  до самої смерті  (розстрілу),  він зазнавав 
жорстоких переслідувань з боку партократії.

Дитинство і юність Г. Хоткевича, літературна і видавнича діяльність, 
родина,  останній  арешт  –  це  не  повний  перелік  тем,  які  розкриває 
А. Балабольченко у пропонованому виданні.

Літературний  портрет  доповнює  листування  автора  книги  із  
сучасниками  Гната  Хоткевича:  Галиною  Хоткевич,  Д. Нитченком, 
М. Кабачком.

БЕЗРУЧКО О.В. Олександр  Довженко  :  розсекречені  документи 
спецслужб / Олександр Вікторович Безручко ; НАН України та ін. – К. : 

111



Сучасний письменник, 2008. – 230 с. : фотогр. – Бібліогр. : с. 221–230. – 
ISBN 978–966–8620–06–5.

О. Безручко  –  кінорежисер,  кінознавець,  наукові  пошуки  якого  
тісно  пов’язані  із  постаттю  О. Довженка  (починаючи  від  дисертації 
«О.П. Довженко  –  педагог.  Творчий  пошук  і  метод»  і  закінчуючи 
навчальним посібником «Педагогічний метод О.П. Довженка»).

На  основі  аналізу  розсекречених  архівних  документів  часів 
громадянської війни, репресій тридцятих років, голодомору та сталінської 
опали  часів  Другої  світової  війни  монографія  висвітлює  маловідомі 
сторінки життя видатного українського письменнка і кінорежисера.

У  книзі  використані  фотографії  та  матеріали  музею  Національної 
кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка, офіційного сайту Галузевого 
державного архіву СБУ, приватних архівів Н. Головешко, Ю. Конончука 
та автора.

ГОНЧАР В. «Я  повен  любові...»  :  (спомин  про  О. Гончара)  / 
Валентина Гончар. – К. : Санцент Плюс, 2008. – 447 с. : фотоіл. – ISBN 
978–966–8583–55–1.

Олеся  Гончара  знає  кожний  школяр,  але  не  кожна  людина  має 
уявлення яких цькувань довелося пережити письменникові від влади.

Книга  споминів  Валентини  Гончар  –  це  щира  розповідь-сповідь 
дружини  і  друга  Олеся  Терентійовича  про  нього,  насамперед  як  про 
людину, і про той складний, яскравий і драматичний шлях із щасливими 
моментами,  який  їм  відвела  доля.  Розповідь  супроводжують  численні 
фотографії письменника та листи.

ЖУЛИНСЬКИЙ М.Г. Він знав, «як много важить слово...» :  [про 
еволюцію поглядів  І. Франка]  /  Микола Григорович Жулинський.  –  К.  : 
Просвіта, 2008. – 134 с. – ISBN 966–8547–78–0.

М. Жулинський – директор Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка 
НАН України; автор книжок: «Пафос життєствердження», «Олег Ольжич і 
Олена Теліга», «Починаймо в скорботі, але не в гніві. Україно-польський 
конфлікт  на  Волині  1943–1944  рр.»  та  ін.,  понад  600  статей,  оглядів, 
рецензій. Лауреат премій ім. О. Білецького в галузі літературно-художньої 
критики, фундації Омеляна і Тетяни Антоновичів.

Нова  літературна  праця  М. Жулинського  –  це  п’ять  статей  про 
еволюцію поглядів І. Франка.

КОВАЛЕНКО Л. «Ми  –  люди  майбутнього,  ми  –  не  минулі»  : 
статті, щоденники, спогади, листи / Леонід Коваленко ; упоряд. М.Л. Ка-
лениченко  та  О.Б. Поліщук  ;  вступ.  слово  М.Г. Жулинського.  – 
Дніпродзержинськ : Андрій, 2008. – 511 с. : 6 окр. арк. фотоіл. ; портр. – 
ISBN 978–966–2947–02–1.

У  творчому  доробку  Л. Коваленка  (1922–1983)  –  критика, 
літературознавця – близько 300 наукових робіт, частина з яких – це окремі 
книжкові видання: «Поет Андрій Малишко», «Історія Києва» та ін.
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У виданні представлені статті й рецензії про Павла Тичину, Андрія 
Малишка,  Олеся  Гончара,  Василя  Швеця  та  інших;  «Фронтовий 
щоденник», що розповідає про фронти, друзів-однополчан, товаришів по 
Вітчизняній війні; солдатські спогади та оповіді; деякі вірші різних років.

Крім  цього,  книга  містить  кілька  листів  Леоніда  Коваленка  до 
Леонарда Максимовича, Олександра Овчаренка, до Юлії Никонович-Же-
лєзовської, а також спогади друзів і колег.

Завершує видання покажчик друкованих праць митця та біографічна 
довідка про нього.

МИТІ життя  гумориста  і  сатирика  Анатолія  Гарматюка  :  спогади 
Анатолія Панасовича Гарматюка про дитинство, витяги зі  сторінок його 
щоденника, спогади друзів, колег та знайомих про нього / Анатолій Гар-
матюк ; авт. передм. та упоряд. Н. Гарматюк ; іл.  Л. Хльосткіної.  – Він-
ниця : О. Власюк, 2008. – 447 с. :  іл. ; 16 арк. фотогр. – ISBN 978–966–
2952–57–7.

А. Гарматюк (1936–2006) – письменник-гуморист, творчий доробок 
якого складає 28 збірок поезій та прози («Коли душа співає...», «Кульбаба 
чи кульдід?», «Усміхається нове тисячоліття», «Усміхніться, люди добрі», 
«Рідна мово моя» та ін.).

Пропоноване  видання  –  задум  письменника,  якому  не  судилося  
здійснитись за його життя, – складається з трьох великих розділів. Пер-
ший  (написаний  ще  автором)  розкриває  його  дитячі  роки  до  1950  р.;  
другий – миті літературного народження і становлення (за щоденниковими 
записами письменника), спогади А. Гарматюка про окремі події з життя, 
враження,  роздуми;  третій  –  спогади  друзів,  колег  та  знайомих  про 
письменника.

ОЛЬЖИЧ О. In memoriam : спогади, ст. / Олег Ольжич ; авт. вступ. 
ст. та упоряд. О. Кучерук. – К. : Вид-во ім. О. Теліги, 2008. – 495 с. : фо-
тогр. – ISBN 978–966–355–005–3.

Пропоноване  видання  –  це  своєрідна  книга  підсумку  того,  що 
зберегла людська пам’ять, і того, що вдалося дослідити науковцям про О. 
Ольжича (Олег Олександрович Кандиба, 1897–1944) – поета, публіциста, 
політичного, революційного діяча, археолога, доктора наук.

Збірник складається з 2-х частин. Перша – спогади – певна проекція 
пам’яті в минуле. Серед тих, хто залишив нам свої спогади про О. Оль-
жича – колеги, друзі і приятелі чи просто знайомі: О. Грицай, Г. Лащен-
ко,  Є. Маланюк,  Д. Яремчук,  М. Бажанський,  його  дружина К. Кандиба  
та ін.

Друга частина – наукові дослідження, що спираються на документи і 
факти.  На  відміну  від  попереднього  розділу,  текстам,  вміщеним  тут, 
притаманна  об’єктивність,  певна  відстороненість  з  усіма  властивими 
науковій формі викладу особливостями.
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Видання  доповнене  фотографіями,  малюнками  О.Ольжича,  фото 
рукописів та іншими цікавими матеріалами.

ПАРЦЕЙ М. Ну  що  б,  здавалося,  слова...  :  [есей  :  про  поетич., 
публіц., та громад.-політ. діяльн. В. Романюка] / Мирон Парцей. – Стрий : 
Щедрик, 2008. – 479 с. : портр, фотоіл. – ISBN 978–966–7378–84–5.

Романюк  Віктор  Степанович  (1938)  –  заслужений  працівник 
культури  України,  поет,  публіцист,  перекладач,  автор  збірок  поезій: 
«Тривожні  зіниці»,  «Пора  милосердя»,  «Сузір’я  калини»,  «Одинадцята 
заповідь» та ін.; прозових та дослідницьких книг: «Не вмерла і не вмре!», 
«Свою  свічку  світити»,  «Стрияни»  та  ін.;  пісенників  «Квітка  айстри», 
«Троїсті музики».

М. Парцей  розкриває  багатогранну  поетичну,  публіцистичну  та 
громадсько-політичну діяльність письменника.

До книжки увійшли також висловлювання про В. Романюка відомих 
письменників,  художників,  композиторів,  вчених,  акторів,  співаків, 
державних діячів. Окремо подаються вибрані рецензії на його книги.

ШЕВЧЕНКІАНА Придніпров’я  :  ст.,  нариси,  поезія,  проза,  есеї,  
інтерв’ю /  упоряд. :  Л. Степовичка,  М. Чабан. – Д. :  АРТ-ПРЕС, 2008. −  
440 с. : фотоіл., фотогр., репрод., ноти, копії з рукоп. – ISBN 978–966–348–
146–3.

Пропоноване  видання  –  ґрунтовне  висвітлення  різноманітних 
аспектів життя та творчої спадщини великого Кобзаря.

Книга  складається  з  історичних  розвідок,  поезій,  есеїв,  інтерв’ю 
письменників,  митців  та  науковців  Придніпров’я,  згрупованих  у  десять 
розділів:  «Шевченкіана  історіософська  та  історико-краєзнавча», 
«Шевченкіана літературна» (твори письменників Придніпров’я про Тараса 
Шевченка), «Шевченкіана мистецька. Живопис і графіка», «Шевченкіана 
театральна»,  «Шевченкіана  музична»,  «Шевченкіана  скульптурна», 
«Шевченкіана  лінгвістична»,  «Шевченкіана  у  народній  творчості», 
«Шевченкіана дитяча», «Шевченкіана спортивна».

Представлено багатий ілюстративний матеріал: це і копії рукописів 
та видань творів Шевченка різних років, фотографії країв,  що описані у 
творах,  репродукції  картин  митця,  портрети  Кобзаря  та  фотографії  із 
заходів, присвячених йому.

ПИСЬМЕННИКИ ДІАСПОРИ

НЕБЛУДНИЙ син Великої Волині : спогади та матеріали про Уласа 
Самчука / упоряд. І. Нагорна. – Рівне : Азалія, 2008. – 207 с. : фотоіл. – 
ISBN 978–966–8883–39–2.
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У збірнику представлено спогади сучасників видатного українського 
письменника Уласа Самчука (О.А. Скоропади,  О. Андрущук, П. Костюка 
та ін.). Зокрема, докладно розкрито рівненський період життя та діяльності 
письменника (1941–1943 рр.).

Видання  ілюстроване  фотографіями  із  домашнього  архіву 
письменника.

ПИСЬМЕННИКИ ЗАРУБІЖЖЯ

ПАШИНИНА В.С. Неизвестный  Есенин  :  лит.-ист.  исслед.  / 
Валентина Семеновна Пашинина ; ред. С.Н. Чирков. – 3-е изд. перераб и 
доп. – К. : Деркул, 2007. – 590 с. – ISBN 978–966–581–912–7.

В. Пашиніна понад тридцять років працювала в школі, викладаючи 
російську мову і літературу. «Його величність випадок» змусив учительку 
серйозно  замислитися  над  життям  і  творчістю  С. Єсєніна.  Валентина 
Семенівна  розпочала  пошук  літературних  та  архівних  джерел,  які  б 
розкривали  життя  поета,  зустрічалась  та  вела  листування  з  вченими, 
ріднею Єсєніна, їздила по музеях та архівах, розшувала рідкісні книги про 
улюбленого поета.

Спираючись на великий фактичний матеріал, як опублікований, так і 
майже  невідомий  широкому  загалу,  В.С. Пашиніна  пропонує  власне 
тлумачення творів поета, багатьох подій у його житті та обставин смерті.

Третє видання доповнене біографією Айседори Дункан та оформлене 
більш якісно, ніж попередні.

ДОВІДКОВІ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ

ДОВІДКОВІ ВИДАННЯ

БУТЕНКО Є.П. Зерна пшеничної віри : довід.-антол. «Література й 
митці  семенівщини»  /  Євген  Павлович  Бутенко,  Микола  Архипович 
Шудря. – Глобне : Поліграфсервіс, 2007. – 231 с. – ISBN 978–966–7344–56–
6.

Довідник-антологія  знайомить  читачів  з  талановитими  людьми  із 
Семенівського району, що на Полтавщині. Невеличкі біографічні довідки 
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згруповані  у  розділі:  «Українська  література»,  «Російська  література», 
«Письменники України (НЕПУ)», «Місцеві поети і прозаїки», «Журналісти 
районки»,  «Митці  (Графіки,  співаки,  композитори,  піаністи,  диригенти, 
музикознавці)»,  «Закохані  у  слово  (Працівники  іншого  фаху)»,  «З 
кобзарської когорти». 

ЛЮБЧЕНКО В.Є. Персонажі слов’янської міфології : слов.-довід. в 
іл. / уклад. В.Є. Любченко ; худож. А. Борачук. – Вінниця : Едельвейс і К, 
2008. – 271 с. : іл. – ISBN 978–966–2150–03–2.

Слов’янська міфологія є сукупністю уявлень стародавніх слов’ян, що 
сформувалися в період їх єдності (до кінця 1-го тисячоліття н. е.). З часу 
розселення слов’ян із  праслов’янської  території  відбулася диференціація 
слов’янської  міфології.  Проте,  у  відособлених  народів  ще  довго 
зберігалися основні характеристики спільнослов'янської міфології.

Введення  християнства  поклало  край  офіційному  існуванню  сло-
в’янської  міфології,  сильно  поруйнувавши  її:  частина  персонажів  стала 
розглядатися  як  негативна,  інших  було  ототожнено  з  християнськими 
святими  (Велес  –  святий  Василій,  Ярило  –  святий  Юрій  і  т.д.).  Але  і 
сьогодні  потужний  шар  культури  українського  народу  містить  корені 
давньослов’янських вірувань у традиціях святкувань християнської релігії, 
побуті  сучасної сім’ї,  етнографічних особливостях народних святкувань, 
одязі, прикрасах і речах повсякденного вжитку.

Пропонований  довідник  містить  визначення,  опис  тих  чи  інших 
найбільш відомих персонажів як давніх вірувань так і таких, що з’явилися 
у вжитку українців протягом останніх століть, та малюнків до них.

НІМЕЦЬКОМОВНІ письменники / пер. з нім. А. Цяпи ; голов. ред. 
Б. Будний. – Т. : Богдан, 2008. – 351 с. – (Метцлер компакт). – ISBN 978–
966–408–397–0 (серія). – ISBN 978–966–10–0243–1.

Вони були літописцями,  їхні  «літописи» стали надбанням світової 
літератури.  Вони  –  це  майже  сто  німецькомовних  авторів,  від 
середньовіччя до сучасності, починаючи з Вольфрама фон Ешенбаха і до 
Інґеборґ Бахман, від Андреаса Ґріфіуса і до Франца Кафки. Книга містить 
основні відомості про їх життя і творчість.

УКРАЇНСЬКА  література ХХ століття  :  довідник  /  Ніна  Іванівна 
Бернадська. – К. : Знання-Прес, 2007. – 258 с. : 14 арк. табл. – ISBN 978–
966–311–069–1.

У  довіднику  висвітлюються  найважливіші  особливості  літератур-
ного  процесу  в  Україні  ХХ  століття  на  прикладі  визначних  постатей 
української  літератури  (П. Тичина,  О. Вишня,  А. Малишко,  Б. Олійник, 
В. Стус та ін.).

Поруч  з  основними  віхами  життя  і  творчості  письменників 
проаналізовано деякі  їхні  літературні  твори,  окреслено місце  кожного у 
літературному процесі, визначено стильові ознаки художньої спадщини.
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Матеріал розташовано у хронології дат народження письменників.
Таблиці,  подані  у  кінці  довідника  («Роди  і  жанри  літератури», 

«Епічні  твори»,  «Ліричні  твори»,  «Драматичні  твори»,  «Ліро-епічні 
твори»),  покликані  допомогти  читачу  засвоїти  вимоги  для  здійснення 
цілісного аналізу літературного твору.

УСІ ПИСЬМЕННИКИ :  нар.  творчість :  [довідник] /  [голов.  ред. 
Д.В. Марков].  – К. :  Майстерклас,  2007–2008. – 863 с. – ISBN 978–966–
471–096–8.

МАЛА філологічна енциклопедія / уклали: О.І. Скопненко, Т.В. Ци-
мбалюк. – К. : Довіра, 2007. – 478 с. – ISBN 978–507–209–6.

БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОКАЖЧИКИ

ВАЛЕНТИНА Микитівна  Михайленко  :  [письменниця]  :  рек. 
покажч. / Черніг. ОУНБ ім. В.Г. Короленка ; Короп. ЦРБ ; уклад. І.М. Єв-
тушенко. – Чернігів, 2007. – 19 с. 

ВАСИЛЬ Симоненко:  «Україно,  ти  моя  молитва»  :  біобібліогр. 
нарис /  НПБ України, Ін-т л-ри ім.  Т.  Г.  Шевченка НАН України ;  авт. 
нарису  Л. Тарнашинська  ;  бібліограф-упоряд.  Г. Гамалій  ;  наук.  ред. 
В.О. Коно-ненко. – К., 2007. – 120 с. – (Шістдесятництво: профілі на тлі 
покоління; Вип. 11).

ВІКТОР Антонович  Чабаненко  :  [мовознавець,  письм.,  пер.]  : 
біобліогр. покажч. : (до 70-річчя з дня народж. і 50-річчя наук. діяльн.) / 
Запоріз. нац. ун-т ; [упоряд. О.М. Сергієнко]. – Запоріжжя, 2007. – 104 с. 

ВЧЕНИЙ. Письменник. Патріот. Василь Пахаренко : біобібліогр. 
нарис / Упр. культури і туризму Черкас. облдержадмін., обл. б-ка для 
юнацтва ім. В. Симоненка ; [авт.-уклад. Н.М. Філахтова ; відп. за вип. 
О.А. Фе-доренко]. – Черкаси, 2007. – 37 с. – (Сер. «Лауреати обласної 
літературної премії «Берег надії» імені Василя Симоненка»).

ГУЗЕЛА Ольга Іванівна : літературні рецензії : біобібліогр. покажч. / 
Укр. акад. друкарства ; упоряд. : Л.А. Швайка, С.Г. Янчишин. – Л. : УАД, 
2007. – 75 с.

ІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ українських західнополіських говірок : бібліогр. 
опис  /  Волин.  нац.  ун-т  ім.  Лесі  Українки  ;  [уклад.  :  Г.Л. Аркушин, 
Ю.В. Громик, Ф.Д. Климчук]. – Луцьк : РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту  
ім. Лесі Українки, 2007. – 55 с.

КРІЗЬ простори душі : до 100-річчя Олега Ольжича (1907–1944) : 
[укр. поет і  археолог, діяч ОУН] :  бібліогр.  покажч. /  Крим. республік.  
універс.  наук.  б-ка  ім. І.Я. Франка  ;  [авт.  нарису  В.І. Гуменюк  ;  уклад. 
Л.В. Алфьорова ; відп. за вип. С.О. Шевченко]. – Сімф., 2007. – 39 с.
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ЛОЗИНСЬКИЙ Йосип  Іванович  :  [вчен.,  етнограф,  мовознавець, 
публіцист] : інформ. список ст. та webресурсів / Крим. республік. універс. 
наук.  б-ка  ім. І.Я. Франка  ;  [уклад.  Л.В. Алфьорова  ;  відп.  за  вип. 
С.О. Шевченко]. – Сімф., 2007. – 10 с.

«ЛЮДИНА всесвіту – Іван Костиря» (1932–2003) : [донец. письм.] : 
біобліогр.  покажч.  Вип.  2:  (2001–2007  рр.)  /  Донец.  ОУНБ 
ім. Н.К. Крупської ; [уклад. Т.М. Дрьомова ; авт. вступ. ст. І.О. Зоц ; ред. 
О.В. Рязанцева]. – Донецьк : Сх. видавн. дім, 2007. – 24 с.

МАРІЯ Матіос.  «Солодка  Даруся»  :  листок-сигнал  сер.  «Книга-
лауреат» / Донец. ОУНБ ім. Н.К. Крупської ; [уклад.  Н.П. Супрунець ; ред. 
О.В. Рязанцева ; відп. за вип.  Н.П. Авдєєнко]. – Донецьк, 2007. – 8 с. 

ОЛЕСЬ Гончар. Твори і публікації українською мовою, 1933–2007 : 
до  90-річчя  від  дня  народж.  :  матеріали  до бібліогр.  /  М-во культури  і 
туризму України. НПБ України ; [уклад. : В.М. Лой, О.М. Піхур, С.С. Сав-
ченкo]. – К., 2008. – 96 с.

СВІТОВА література українською мовою : рек. покажч. л-ри / Упр. 
культури і  туризму Сум.  обл.  держ.  адмін.,  Сум.  ОУНБ ;  [уклад :  В.  І. 
Мазур, К. М. Івченко]. – Суми, 2007. – 22 с.

ТАРАСОВ В. Вітчизняна публіцистика 1989–1991 рр. як історичне 
та історіографічне джерело в проблематиці «білих плям» історії України : 
наук.-допоміж. бібліогр. покажч. / [наук. ред. В.К. Якунін]. –Х. : Курсор, 
2007. – 274 с. – ISBN 966-8944-44-4.

УКРАЇНСЬКА дитяча література : наук.-допом. бібліогр. покажч. : 
для організаторів дит. читання. 2007 р. Вип. 4 / М-во культури і туризму 
України, Держ. закл. «Національна бібліотека України для дітей» ; [уклад.: 
Н.О. Гажаман, Н.В. Загайна]. – К. : Держ. заклад «Нац. б-ка України для 
дітей», 2008. – 24 с.

«УКРАЇНСЬКА книга – це престижно!» : рек. список л-ри / [Сум. 
ОУНБ ;  відп.  за  вип.  Т.І. Фролова  ;  підгот.  С.В. Мазур  ;  ред.  О.Б. Аба-
карова]. – Суми, 2007. – 17 с.

ХУДОЖНЯ література.  Критика.  Літературознавство  (2007)  :  рек. 
бібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, НПБ України ; [авт.-
уклад.  А. Шаповалова,  за  участю  А. Абдуллаєвої  ;  відп.  ред.  В. Коно-
ненко]. – К., 2008. – 132 с. 

ЮРІЙ Васильович  Стефаник  :  [укр.  письм.,  літературознавець]  : 
бібліогр. покажч. / НАН України. Ін-т геології і геохімії горючих копалин ; 
упоряд. Л. Кульчицька-Жигайло. – Л., 2007. – 63 с.
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Іменний покажчик

Абай К.     87
Авдєєнко Н.П.     113 (відп. за вип.)
Агеєва В.     32, 57, 67, 93
Алепський П.     66 (ред.)
Алі Шер’ян     73
Аліґ’єрі Д.     88
Алфьорова Л.В.     112 (уклад.)
Алчевська Х.     67
Андієвська Е.     77
Андрусів С.     77
Андрухович С.     60
Андрухович Ю.     60, 62, 69
Андрущук О.     109
Анна (княгиня)     41
Антонич Б.-І.     34, 53, 67, [44], 63, 
[78], [98]
Антоняк Б.А.     82 (пер.)
Аркушин Г.Л.     112 (уклад.)
Артамонова В.К.     35
Астаф’єв О.Г.     104 (ред.)
Афанасьев А.К.     60
Ахматова А.     73, 91, [98]

Бабай П.     92
Бабель І.     [99]
Багданович М.     7
Багряний І.     31, 34, [59], [99]
Бажанський М.     108
Базилевський В.О.     25
Байко З.Я.     35
Байрон Дж.Ґ.     88
Бакум І.А.     95 (ред.)
Балабко О.     106
Балабольченко А.А.     106
Балла Е.     93
Балла Л.     55 (пер. та вступ. ст.)
Балобанова Д.А.   72 (уклад.)
Бальзак О.     6
Барабаш Ю.     103
Баран М.Є.     93
Баранова (Мохорт) Л.В.     35
Барка В.К. (Очерет В.К.)     8, 67

Барчан В.В.     93 (ред.)
Басараба В.Н.     36
Бастьєн-Лепаж Ж.     [24]
Бахман І.     111
Бацевич Ф.С.     103 (ред.)
Башкирцева М.     [24], [25], [106]
Беґбеде Ф.     79
Бедрик Ю.     65
Безгін О.І.     56 (ред.)
Безруков С.     [72]
Безручко О.В.     106
Бекетова А.А.     85 (пер.)
Беккер Г.-А.     [6]
Бен Т.     92
Бенкет С.     [78]
Бердник О.     8
Березовський О.І.     8
Бернадська Н.І     111
Бирилюк О.     50 (упоряд.)
Білецький О.     [101]
Білик І.І.     9
Білиловський К.     67
Блажко Э.О.     76
Близнець В.     4 (переказ)
Блок О.     6, 7, [98]
Блуаський П.     90
Блум Г.     94
Бобинський В.     67
Богданович М.     6
Богун І.     [16]
Богуславська В.     88 (пер.)
Богуш Е.Є.     55
Бодене Джотто ди     72 (худож.)
Божук М. (Бочук-Штефуц В.)     67
Бойко В.     66 (упоряд.)
Бойчук Б.     77
Боккаччо Дж.     85
Бомарше     7
Бондаренко І.     88 (пер., передм., 
комент.); 90 (пер. та передм.)
Бондарук Ж.     [53]
Борачук А.     111 (худож.)
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Борецький М.   80; 89 (пер. та уклад.)
Боровиковський Л.     54
Боровко М.     64
Борозенко О.     31 (уклад.)
Боронь О.     103
Брагинская Э.     74
Браун Д.     79
Брейгель П.     72 (худож.)
Брик О.Г.     9
Бронте Ш.     85
Бросаліна О.     99 (ред.)
Будза І.Ф.     54 (худож.)
Будний Б.     64, 111 (ред.)
Будний С.     [100]
Бук С.Н.     103 (ред.)
Булах О.Н. див. 
Степовичка Л.
Булгаков М.А.     91
Булец Н.І.     63 (худож.)
Бураго Д.С.     74, 5; 55 (ред.)
Буревія К.     66
Бусел С.В.     54 (худож.)
Бусел Т.В.     54 (худож.)
Бутенко Є.П.     110

Вавринюк-Солдатова Е.А.     68
Вагилевич І.     [15]
Валентинов А.     9
Валері П.     [78]
Валько М.     62 (ред.-упоряд.)
Васильєв С.Г.     60 (упоряд.)
Вдовиченко Е.В.     6 (худож.)
Велесин П.     36 (ред.)
Верлен П.     6, 90
Верн Ж.     85
Вернади Д.     [21]
Винниченко В.     56, 67, [100], 
[105], [106]
Винокурова-Садиченко Т.     10
Вишеславський Л.     73, 74
Вишневська Н.     32
Вишня О.     31, [111]
Вільде І.     [105]
Віттлін Ю.     [105]
Владимирська Г.О.     10
Владимирський П.О.     10

Влизько О.     54
Вовчок Марко     [27], 31, 33
Вознюк В.О.     36
Возняк Т.     77
Володимир (князь)     41
Володимир Ярославович 
(князь)     41
Вольвачівна Маруся 
(Вольвач М.С.)     18
Воргина Л.     68
Воробкевич Г.     67
Воробкевич С.     67
Вороний М.     67
Воронин Л.     22
Воронюк Л.     10
Вышеславская И.     74 (упоряд.)
Вышеславский Л.Н.     74

Гай Людевит     89
Гайовий Г.     37
Гальченко С.     55 (упоряд.)
Гальченко С.А.     54 (упоряд.)
Гамалій Г.     112 (бібліогр.-упоряд.)
Гамсун К.     85
Ганжела А.В.     68
Ганущак В.     84 (пер.)
Гарматюк А.     37, 57, [108]
Гарматюк Н.     57, 108
Гата Є. (Косак О.)     11
Гафіз     89
Гейне Г.     7
Генрі О.     86
Герасим’юк В.Д.     43 (ред.)
Герасименко К.     67
Герберт З.     79; 79 (худож.)
Глинська О.Б.     46 (худож.)
Глібов Л.І.     [27], 54
Глібовицькі (родина)     [104]
Глушков В.     [16]
Глущак А.     83 (пер. та післямова); 
90 (післямова)
Гнатюк Д.     [53]
Гнатюк Н.Ю.     38
Гобатько В.     81 (пер.)
Гоголь М.     31, 91, [98], [103]
Головенко Д.     102 (ред.)
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Головешко Н.О.     [107]
Головко А.     [105]
Головко О.     31 (ред.)
Голомб Л.     93
Голота Л.     11
Голубєв В.     7
Голубовский Е.     71
Гольдоні К.     90
Гомер     [29]
Гончар В.     107; 58 (упоряд.)
Гончар О. 30, 31, 58, 65, 103, 107, 113
Гончаров И.А.     91
Горак В.     40
Горацій     90
Горбатько В.     83, 85 (пер.)
Горбатюк В.     11
Горбач А.-Г.     48
Гординський С.     [99], [102]
Гордон О.     38
Горик Н.     38
Горький М.     91
Гоца О.     62 (ред.-упоряд.)
Грабар С.     12
Грабович Г.     [100]
Грабовський В.Н.     25
Грабовський П.     [27], 67
Гребінка Є.П.     [27], 54
Гребінка Л.     67
Гревілл     90
Грибоєдов О.С. (Грибоедов А.С) 
91, [96]
Грин А.     91
Грицай О.     108
Грінченко Б.     67
Громик Ю.В.     112 (уклад.)
Громов Д. див. Олді Г.Л.     
Грунська Т.А.     12
Грушевський М.     64
Грязнов О.А.     90 (упоряд.)
Гугон     99
Гузела О.І.     [112]
Гулака М.     [15]
Гулак-Артемовський П.     54
Гуляк А.     16, 27, 31, 32
Гуменюк В.І.     94

Гумилев Н.С.     91
Гундорова Т.     94
Гургула І.     39
Гусейнов Г.     [100]
Гуторова А.М.     86 (ред.)
Гуцало Є.П.     12
Гуцуляк О.     14
Ґеорґе С.     [78]
Ґете     [94]
Ґріфіус А.     111

Дадана С.     66
Даниленко В.Г.     95
Данило (Данило Галицький, 
король)     [40]
Данилович Федір     [29]
Данте     [94]
Дашвар Люко     13
Денисенко Л.     60, 66
Деніел     90
Дербенёва Л.В.     96
Деревій О.     [101]
Джамі     89
Джером Дж.К.     7
Джус О.     67
Дзюба І.     55, 65, 96, 97, 103; 5, 55, 
57 (ред.)
Дзюба Т.А.     96
Діброва В.     13
Дідро Д.     85
Дмитрик В.     65 (упоряд.)
Дмитрук В.     79 (упоряд., пер.)
Дніпровський І.     56
Добрий І.     41
Довженко О.П.    31, 67, [103], [106] 
Дойл А.К.     85
Долгорукий Юрій (князь)     [57]
Дольд-Михайлик Ю.П.     34
Домбровська Дж.     35
Домотенко Ю.К.     45 (упоряд.)
Донець С.Ю.     31, 57 (худож.)
Донич І.К.     13
Достоевский Ф.М.     91, [96]
Драган Ю.     [98]
Драй-Хмара М.     54
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Драч І.Ф.     42, 61, [98]
Дрозд В.     96
Дрьомова Т.М.     113 (уклад.)
Дудка Г.І.     39
Дункан А.     [110]
Дьяченко М.     [9]
Дьяченко С.     [9]
Дюма А.     85
Дюсенбаєв І.     79

Еременко Е.     85 (пер.)
Ешенбах Вольфрам фон     111

Євтушевський В.     51 (худож.)
Євтушенко І.М.     112 (уклад.)
Єременко О.В.     97
Єсєніна С.     [110]
Єфременкова Ю.Є.  54; 54, 55 (ред.)
Єфремов П.     [16]
Єшкілєв В.     14

Жабатин П.     [58]
Жадан С.     65
Жванецкий М.     69
Жириновський     [22]
Жолдак С.     60
Жук М.     67
Жуковська Г.М.     31 (упоряд.)
Жулинський М.Г.     45, 57, 107; 5, 
55, 57 (ред.)
Журлива О.     [76]

Забашта Л.     45
Забеліної І.Е.     [60]
Забирко С.     7 (ред.)
Забіла В.     67
Забіла Н.     63
Забужко О.     62, 65, 67
Зав’язкін О.В.     54 (ред.); 54 
(комент.)
Заготова С.М.    57, 67 (ред.-уклад.)
Загребельний П.А.     24, 30, 31, 56, 
58, 34, [98]
Залозна С.     35 (ред.)
Запольська Г.     80

Зарби-Гальчук Е.В. (Зарбі-
Гальчук О.В.)     4, 54, 91 (худож.)
Захаркін С.     55 (упоряд.)
Захарченко В.І.     14
Зварич В.     80 (упоряд.)
Звиняцьковський В.     5 (упоряд.)
Зеров М.     54
Зінкевич Н.     26, 63 (упоряд.)
Зінкевич О.     63
Зозуля Е.А.     75
Золя Е.     86
Зорина С.И.     69
Зоряна Л.     15
Зоц І.О.     113
Зубрицька М.     54
Зуєвський О.     78, [78], [98]

Иртеньев И.     69

Ібн Сіна     89
Іваничук Р.     15, [98]
Іванишин В.     97
Іванов С.     21 (худож.)
Іванченко О.М.     82 (пер.)
Іващенко В.В.     40
Івченко М.     67
Ігнатова Д.     [78]
Ігор (князь)     [5]
Ільїн В.В.     8
Ільницький М.М.     42, 97
Ірванець О.     62
Іщук-Пазуняк Н.     98

Йогансен М.     67, [105]

Кабачок М.     106
Кабова Й.     86 (прим.)
Кавалерідзе І.     [59]
Казакова Н.     78 (упоряд.)
Калениченко М.Л.     107 (упоряд.)
Калинець І.     [98]
Калпан Ю.     78 (упоряд.)
Кам’янець А.     79 (пер.)
Кандиба К.     108
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Кандиба О. див. 
Олесь Олександр
Кандиба О.О. див. 
Ольжич Олег
Канигін Ю.М.     16
Капенко-Карий І.     56
Капуста М.М.     89 (худож.)
Каразін В.     [64]
Карлов О.     48 (худож.)
Карлова О.     48 (худож.)
Карманський П.     61
Карпенко M. (Карпенко Н.)     64; 
74 (пер.)
Карпенко Ю.О.     98
Карпенко-Карий І.     33
Катули В.     90
Кафка Ф.     111
Качайло О.     64
Качуровський І.В.     63, 99
Кащенко А.Ф.     16
Кащишин Й.     40
Кащук Н.     41
Квик Л.     49 (худож.)
Квітка-Основ’яненко Г.Ф.   31, 33, 56
Квітневий В.М.     41
Кейда Ф.     27
Кельнський Архіпітт     90
Кері П.     80
Кивалов С.В.     72 (ред., упоряд.)
Кикоть В.М.     17
Кирилюк В.     59 (авт.-упоряд.)
Кириченко Р.     [53]
Кирпа Г.М.     85 (пер.)
Кирпач-Осипова Л.     85 (худож.)
Клен Ю.     [59], 61
Клименко Н.     55
Климовицкой С.     85 (пер.)
Климчук Ф.Д.     112 (уклад.)
Клічак В.Й.     97 (ред.)
Клочек Г.Д.     100
Князик А.В.     71 (графіка)
Кобен Х.     81
Кобзар В.Є.     48 (ред.)
Кобилянська О.     [27], 33, [37], 67
Кобіва Й.     80 (пер.)

Ковалевський О.В.     102; 32 
(упоряд.)
Коваленко Л.     107
Коваль О.А.     60 (авт. проекту)
Ковальська Л.Ф.     67 (упоряд.)
Ковальський В.С.     67
Ковтун А.     65
Ковтун М.     69
Коган П.     73
Козак Л.М.     17 (ред.)
Козак Ю.     88 (худож.)
Кокотюха А.     66
Колас Я.     7
Коломієць В.Р.     28, 42; 19 (ред)
Коломієць О.     56
Коломієць Р.Г.     56
Кондратюк А.     100
Кононенко В.О.     112 (наук. ред.)
Кононенко Д.     4 (пер.)
Кононенко Е.     85 (пер.)
Кононенко М.     67
Конончук Ю.Є.     [107]
Конопницька М.     90
Констебель Г.     90
Конфуцій     [82]
Копань Л.     58
Копиленко О.     55 (упоряд.)
Корецький Ю.     67
Корнійчук О.     56
Корнійчук Т.     62 (ред.-упоряд.)
Коробчук П.     100, [101]
Королева Н.     81
Короленко В.     [76]
Корсак І.     66
Косач (сестри)     [76]
Косач Ю.     [59]
Косенко Н.Є.     85
Косинка Г.     67
Косів М.     30
Костенко Л.В.     42, 61
Костецький І.     78
Костиря І.     [113]
Костомаров М.     66
Костюк Г.     58
Костюк П.     109
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Котляревський І.П.    [27], 54, 57
Кохановський Ян     90
Кохрихт Ф.     71
Коцюбинська М.Х.     96, 23 
(упоряд.); 23 (передм., прим.)
Коцюбинський М.М.     [27], 31, 33, 
[59], [76], 95, [100]
Кочерга І.     56
Кочубеївна Мотря     [65]
Кочур Г.     86
Краєвський М.     82
Кривенко М.     11 (ред.)
Кривенченко С.В.     32, 34 (худож.)
Крикливець Л.С.     17
Крилова     [79]
Кримський А.     95
Кропивницький М.     56
Кругликова О.     85
Кругляк Ю.     [58]
Крук В.     27
Ксенофонт Ефеський     80
Кувівчаксахно Г.     [71]
Кузнецов А.В.     70
Кузнецов Ю.В.     31
Кулик А.     51 
Кулик В.     66
Куликова Н.     17
Куліш М.     56, [98]
Куліш П.     32, 33, 61, 67
Кун М.А.     82
Купала Я.     7
Купер Ф.     86
Куприянова И.     74 (пер.)
Купрін А.І.     [96]
Купчинський Я.     63
Курков А.Ю.     70
Кутня О.     4
Кухта В.     42
Куц Г.М.     86
Кучерук О.     108 (упоряд.)
Кюніц С.     [78]

Лабінський М.     60
Лавріненко Ю.     64 (упоряд.) 
Ладиженський О. див.   Олді Г.Л.

Лао-Цзи     [82]
Латник Г.     88 (пер.)
Латник Г.В.     6
Лащенко Г.     108
Левицька А.     53 (упоряд.)
Левицький В.     43
Левицький З.     53 (пер.)
Левицький О.     [93]
Левченка Н.Я.     31 (упоряд.)
Ледвідж М.     83
Ленчик А.С.     4 (худож.)
Леонтович О.     98 (упоряд.)
Лепкий Б.     61, [104]
Лермонтов М.Ю.     6, 7, [79], [98]
Лесков Н.С.     32, 91
Ли Шин Го     82
Лившиц Б.     73
Лимонов     [22]
Липа Ю.     [22]
Лисенко І.     18 (упоряд.)
Лисенко Н.     55 (упоряд.)
Лисенко О.     5 (упоряд.)
Литвин В.     64
Литвинець М.     54
Лілльський А.     90
Лісова Н.     41 (упоряд.)
Ліст Ф.     [37]
Лозинський Й.І.     [112]
Лой В.М.     113 (уклад.)
Лонг     80
Лондон Дж.     86
Лончина Б.І.     88 (пер.)
Лорка Ф.Г.     [6]
Лубківський Р.     58
Лузіна Л.     70
Лук’яненко О.     80 (пер.)
Лукаш М.     85, 86 (пер.) 
Луків М.В.     44
Луцький Л.     [101]
Лучук І.    64
Лучук О.     62 (упоряд.) 
Львов Г.     75
Любченко А.     [59]
Любченко В.Є.     111
Мабора І.     62 (упоряд.)
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Мазепа І.     [52], [65]
Мазуренко Г.     [99]
Макіавеллі Н.     6
Маківчук Ф.     [58]
Маковей О.     61, 65
Маковецкая М.     85 (пер.)
Максимович Л.     [108]
Малаков Д.В.     18
Малакова Г.В.     18 (худож.)
Маланюк Є.     55, 63, [100], 108
Малая О.     82 (пер.)
Малик В.К.     32, 34
Малишко А.С.     [45], [107], [111]
Малишко Галина     45
Малишко Ганна     45
Маллярме С.     [78]
Малярчук Т.     60
Манріке Х.     [6]
Мардань А.Е.     71
Мардера Р.В.     79 (пер.)
Марков Д.В.     112 (ред.)
Мартинюк М.     100 (ред.)
Марулич М.     89
Марчук І. С.     45 (худож.)
Маршак С.     73
Маслюка В.     80 (пер.)
Маслянчук Т.     55, 57 (упоряд.)
Матіос М.     [96], [113]
Махно В.     43
Махновця Л.     5 (пер.)
Маяковский В.     88
Мельникова Р.     21 (упоряд.)
Мельникова Т.В.     101
Мид Г.     82
Микитенко І.     56
Микитенко Ю.     101
Миколів І.     105 (ред.)
Мирний П.     [27]
Мисик В.О.     89 (пер.) 
Михайленко В.М.     [112]
Михайличенко Г.     67
Михайлова А.     84 (пер.) 
Мишанича О.В.     5
Мікеліс Ч. де     90
Мінько М.     18

Мірошниченко Л.П.     57
Мірошниченко М.     73
Місаковський С.     83, 90
Міхалевська В.     65
Міцкевич А.     90
Міщенко В.     37
Міщенко Д.     19
Міщенко К.     36 (ред.)
Міщук К.     28 (худож.)
Мордань В.     51
Морева И.Л.     7 (ред.)
Мороз О.О.     52 (пер.)
Москалець К.     54
Мревський Ф.     90
Мстиславич Ізяслав (князь)     [57]
Мстиславович Р.     41
Мурашко А.     [76]
Мушака Ю.     80 (пер.)
Мушкетик Ю.М.     34

Набитович І.     81
Набоков В.В.     92
Нагірняк І.С.     19
Нагорна І.     109 (упоряд.)
Назаренко Т.     78
Назарова Т.Є.     56
Назор В.     89
Найдан М.     54 (пер.)
Наливайко Д.С.     85
Налковська З.     [105]
Неборак В.     62, 65
Недял А.Н.     91 (худож.)
Неживий О.І.    23 (упоряд.)
Некрутенко Ю.     101
Немировой А.     85 (пер.)
Немченка В.     81, 84 (пер.)
Непрашевич І.     64
Неруда П.     6
Нечуй-Левицький І.     32, 33
Нєвєжина А.М.     31 (ред.)
Николин Н.     65 (упоряд.)
Никонович-Желєзовська Ю.    [108]
Нитченко Д.     106
Нізамі     [79]
Новак О.     5 (упоряд.)
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Новиченко Л.М.     42
Ногіна О.М.     79 (пер.)

Овсієнко А.М.     20
Овчаренко О.     108
Огнєва О.Д.     102
Оксюти Я.     58
Олді Г.Л.     [9], 20
Олесь Олександр     55, 61, 63, 67, 
95, [100]
Олеша Ю.     [98]
Олійник Б.     [111]
Ольбромський М.     79
Ольга (княгиня)     [24]
Ольжич Олег     107, 108, [112]
Омельчук О.     55 (упоряд.)
Онуфрія     66
Орманський Примас     90
Осадчук П.     39
Осіпенко Л.     44
Осмомисл Я.     41
Островський О.М. 
(Островский А.Н.)     91, [96], [102]
Осьмачка Тодось     [25], [59]
Осьмомисл Ярослав (князь)     [27]
Очерет В.К. див. Барка В.К.

Павленко В.Ю.     82 (худож.)
Павличко Д.     45, [98], [99], 102; 
89 (упоряд.)
Павличко Я.     46
Пагутяк Г.     60
Пазнюк О.Г.     97 (ред.)
Палій Л.     77
Панченко В.Є.     35
Панченко П.     61
Панькевич Ю.     61 (худож.)
Парандовський Я.     [105]
Парцей М.     109
Пасемко І.П.     102
Пастернак Б.     [59], 73, [78]
Паттерсон ДЖ.     83
Пахаревський Л.     85 (пер.)
Пахаренко В.     [112]
Пачовський В.     [93]

Пашинина В.С.     110
Пашкевич О.     7
Пашук О.     46
Пенни Л.     84
Перепелиця О.К.     32, 54, 55, 92, 
67 (худож.)
Петрарка Ф.     99, [99]
Петренко М.     20
Петров-Домонтович В.     [93]
Пилип’юк Н.     62
Пилипенко С.     21
Пилипчук Д.     [102] 
Пипченко В.     32
Пиркало С.     60
Півторак В.     40 (ред.)
Підмогильний В.   67, [105]; 85 (пер.)
Пінчук С.     16
Піфагор     6
Піхур О.М.     113 (уклад.)
Платон     86
Плужник Є.     54, 55, 66,[98]
Плющ О.     [97]
Погребенник В.     98 (упоряд.)
Подорога В.     47
Позаяк Ю.     62
Покальчук Ю.В.     21, 76
Полежаєва Ю.     7
Поліха Л.     5 (худож.)
Поліщук В.     17
Поліщук О.Б.     107 (упоряд.)
Попова О.А.     4
Потаніна І.     21
Потебня О.     65
Потушняк Ф.М.     47
Прокофьева Е.А.     102
Прохасько Т.     60
Процак Л.М.     103 (ред.)
Пустовит В.С.     71
Пушкін О.С. (Пушкин А.С.)   7, 79, 
90, 91, 92, [96], [98], [102]; 92 (мал.)

Радієнко Д.     84 (пер.)
Радомська О.     94 (пер.)
Раєвський П.     64
Раневская Я.     71

126



Ремарк Е.М.     86
Рембо А.     [78]
Рерих Н.К.     60
Рибович Ян     90
Рильський М.     54, 55, 65, [99]; 92 
(пер.)
Римарук І.     62
Рисак О.О.     94
Різник Л.Й.     21
Ріттер П.     [99]
Річ В.     55 (пер.)
Роздобудько І.     22
Роллє А.Ю. (Роллє Й.Й.)     84
Роллінс Дж.     84
Романюк В.     [109]
Росовецький С.К.     4 (комент.)
Ростиславовичі (князі)     40
Рошкевич О.     [22]
Рудакі     89
Руданський С.     65
Рудницький Л.     [102]
Ружевич Т.     90
Руставелі     [79]
Рушева Н.М.     92 (худож.)
Рьокан     88
Рябий М.     30
Рябчук М.     65
Рязанцева О.В.     113 (ред.)

Сааді     89
Савченкo С.С.     113 (уклад.)
Савченко В.     22
Савченко О.М.     31 (упоряд.)
Саква М.     7
Салтиков-Щедрін М.Є.     [96]
Самчук У.     [59], [109]
Сапфо     90
Сверстюк Є.     26, 64
Свідзинський В.     54; 5 (пер.)
Свірська Т.Д.     48
Світлична Н.О.     23
Світличний І.О.     23
Святослав (князь)     [24]
Севернюк Т.А.     48
Семенко М.     54

Семків Р.     26; 94 (пер.)
Сенека     6
Сенько І.     5 (упоряд.)
Сервантес С.М.де     86, [94]
Сергієнко О.М.     112 (упоряд.)
Вєрка Сердючка     [95]
Серикова В.     69
Сеттерфілд Д.     85
Сидоренко Н.     61
Силин О.О.     59
Силина Т.     59 (упоряд.)
Симоненко В.     65, [112]
Сингаївський П.     63
Сідаш-Приходько М.     23, 63
Сірко І.     [23]
Скальська У.     65; 104(упоряд.)
Скляр С.С.     91 (ред.)
Скляренко С.Д.     24
Сковорода Г.     7, [26], 54, [74]
Скопненко О.І.     112 (уклад.)
Скоропада О.А.     109
Слабошпицький М.Ф.     14, 24, 25, 
77, 99
Слапчук В.     96
Слєсарєва Н.     62 (ред.-упоряд.)
Слісаренко О.     67
Сміхова А.     [71]
Смолич Ю.К.     34
Содомора А.О.     49, 89 (пер.)
Соколовський А.     85 (пер.)
Солодуха В.А.     50
Солонська Л.     86 (пер.)
Сосюра В.     65
Стадниченко В.Я.     60
Стадниченко Ю.     74 (пер.)
Старицька-Черняхівська Г.     67
Старицький М.П.   31, 32, 34, 56, 61
Стах В.     61 (упоряд.)
Сташенко Н.     94
Стельмах М.О.   32, 34, 56, 63, [100]
Степаненко М.І.     103
Степаненко О.     [96]
Степовичка Л.     25; 109 (упоряд.)
Стефаник В.     33, 62, 67; [98]
Стецька Х.     50
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Стецький Я.     50 (упоряд.)
Стешенко І.     86 (ред.); 90 (пер.)
Стороженко О.     67
Стоун Ш.     [22]
Страшенко О.І.     56
Стрілка В.В.     7
Струць Р.     78
Струцюк Й.Ґ.     25
Стус В.     [39], 54, [111]
Стус Д.     5 (упоряд.); 54 (ред.)
Судак И.     91
Сулима І.     [16]
Супрунець Н.П.     113 (уклад.)
Сухомлинський В.     65
Сюлли-Прюдон     90

Тагиев А.С.     6 (упоряд.)
Тагиев И.С.     6 (упоряд.)
Тагиев С.Р.     6 (упоряд.)
Талалай Л.     89
Таран О.В.     66 (ред.-упоряд.)
Тараненко Л.     15 (ред.)
Тарасюк Г.     26
Таращук П.     92 (пер.)
Тарнавський О.     [98]
Тарнашинська Л.     112
Теліга О.     26, 65, [107]
Терех О.     86 (пер.)
Тихолоз Б.С.     32 (упоряд.)
Тичина П.     54, [59], 62, 63, 64, 
[100], [107], [111]
Тищенко-Забожко Л.М.     26
Ткач В.     62 (пер.)
Ткаченко Г.     4 (записав)
Ткаченко К.Ю.     4 (уклад.)
Ткаченко О.     65
Толочко П.П.     52
Толстой А.К.     [102]
Толстой Л.     92
Топська Н.     26
Третьяков Р.     74 (пер.)
Тронько П.     59
Трубай В.     20 (ред.)
Тувім Ю.     90 
Туляков В.А.     72 (упоряд.)

Тургенєв І.С. (Тургенев И.С.)     91, 
92, [101]
Турко О.     4 (упоряд.)
Турчинов А.В.     72
Турчинская Э.     72
Тютчев Ф.И.     6, [59]
Тютюнник Г.     27, [60], 67

Уварова П.     [60]
Удод Ю.С.     51
Українка Леся     7, [27], [39], 54, 
55, 56, 57, [59], 62, 67, 81, 94, 95, 
98, [99], [100], [102]
Умеров Н.А.     4 (упоряд.)
Утеклий П.     [101]
Ушакова Н.     73
Ушкалов Л.     66
Ушкалов О.     29 (упоряд.)

Федака Д.М.    5 (ред.); 47 (упоряд.)
Федоренко О.А.   112 (відп. за вип.)
Федотов Ю.     [72]
Федюк Т.     51
Фет В.     73
Филпс В.     62 (пер.)
Філахтова Н.М.     112 (авт.-уклад.)
Фоміна Н.Є.     6, 28, 67, 90 (ред.)
Фонвізін Д.І.     91
Фостун С.М.     27
Франко І.Я.     7, [16], [18], [21], 
[27], 32, [39], 55, 56, 57, 65, 67, [95], 
[102], [103], [107]; 61 (упоряд.)

Хайям О.     6, 88, 89
Харатьян Д.     [71]
Харитоненко В.М.     55 (пер.)
Харітон     80
Харлан О.     104
Хаткіна Н.В.     27
Хвильовий М.     54, 67, [105]
Хіменес Х.Р.     [78]
Хлєбніков В.     73
Хльосткіна Л.     108 (худож.)
Хмельницький Б.     [16]
Хмелюк М.М.     63 (упоряд.)
Хоткевич Г.     106
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Христос (Ісус  Христос)     [5], [50]

Цветаева М.     91, [98]
Цвірко М.     65
Цимбалюк Т.В.     112 (уклад.)
Цимбалюк Ю.     80 (пер.)
Цинцінат Луцій Квинкцій     [56]
Цілик І.     51
Цяпа А.     111 (пер.)
Чабан М.     18; 109 (упоряд.)
Чабан О.     50 (упоряд.)
Чабаненко В.А.     [112]
Чавка Анте     89
Чайка М.     65 (ред.)
Чайковські Дж. див Роллінс Дж. 
Чамота Н. (упоряд.)     103
Чарнишенко М.     [32]
Чемерис В.Л.     28, 34
Черепков В.Ф.     52
Черкасенко С.     56
Чернова І. див. Дашвар Люко
Черняхівська В.     86 (пер.)
Чехов А.П.     7, [59], 91, 92, [96]
Чжуан Чжоу     [82]
Чибісова Н.     28
Чирков С.Н.     110 (ред.)
Чіп Б.     52
Чорі Ю.     5 (упоряд.) 
Чумак І.     28
Чурай Маруся     [42]

Шакун Н.     53
Шатильонський В.     90
Шашкевич М.     [115]
Швайко Л.А.     112 (упоряд.)
Швебель В.     6
Швець В.     [107]

Шевченків М.     105
Шевченко С.О.     112 (відп. за вип.)

Шевченко Т.Г.     6, 7, [27], 32, [39], 
54, 55, 56, [59], 62, 63, 67, [79], [96], 
[98], [99], [100], [101], [103], 105, 
[109]
Шекспір В.     [78], 90, [94]
Шкода В.В.     86
Шмалько А.В. див. 
Валентинов А.
Шморгун Є.І.     28
Шоп Н.     89
Шостак М.     64
Шпиталь А.Г.     9, 19
Шпол Ю.     29
Штельмах М.     30
Штуля-Ждановича О.     [26]
Шудря М.А.     110
Шульц Б.     [105]

Щавурський Б.     [96]
Щегельська Т.     106
Щербак Ю.     35
Щербина В.З.     105

Юхимович В.     [58]

Яворівський В.     30, 58
Явтушенко И.Ю.     73
Якутович Г.В.     5 (худож.)
Яловий М.О. див. Шпол Ю.
Ямамото Ейдзо див. Рьокан
Яновський Ю.     32, 56
Янчишин С.Г.     112 (упоряд.)
Яремчук Д.     108
Ясинський Якуб     90
Яськова В.Г.     33
Яцик П.     [25]
Яцько А.     32 (упоряд.)
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ПОКАЖЧИК ТВОРІВ, 
ОПИСАНИХ ПІД НАЗВОЮ

100 Тисяч слів про любов, включаючи вигуки     60
Galilei – 2007 : сб. науч.-фантаст. рассказов     7
Акорди : антол. укр. лірики від смерті Шевченка     61
Афоризмы. Мужчина и женщина     6
Біла Книга кохання : антол. укр. ерот. поезії     61
Бу-ба-бу : вибр. твори     62
В іншому світлі : антол. укр. л-ри в англомов. пер. В. Ткач і В. Филпс 

та в театральних дійствах мистецької групи «Яра»     62
Валентина Микитівна Михайленко : рек. покажч.     112
Василь Симоненко : біобібліогр. нарис     112
Веснянки, колисанки та загадки, записані 1920 року в селі Кирилівка 

Григорієм Ткаченком     4
Відгомін страждань і поневірянь в пам’яті рабів ІІІ-Рейху     62
Віктор Антонович Чабаненко : біобліогр. покажч.     112
«Високе світло імені та слова» : Леся Українка в дослідж. 

Олександра Рисака     94
Вчений. Письменник. Патріот. Василь Пахаренко : біобібліогр. нарис 

112
Гузела Ольга Іванівна : літературні рецензії : біобібліогр. покажч.       112
Давньогрецький роман     80
Жемчужины поэзии     91
Закон и правосудие : в афоризмах, мыслях и речениях    6
Злочин і кара в українській прозі : зб. творів     67
Золоті вірші великого Кобзаря з коментарями     54
Золоті рядки української поезії : Розстріляне Відродження     54
«Еще томлюсь тоской желаний...». Романтика на все времена     91
Ідея світу : мала антол. хорват. поезії     89
Із досліджень українських західнополіських говірок : бібліогр. опис.  112
Кіт Матіфас та інші : темат. антол. віршів ХІХ – ХХІ ст.     63
Колядки та щедрівки     4
Кращі українські байки     54
Кримськотатарські народні казки та легенди    4
Крізь простори душі : до 100-річчя Олега Ольжича     112
Крути : зб. у пам’ять героїв Крут     63
Літургія кохання : антол. укр. любов. лірики кінця ХІХ – початку 

ХХІ століття     64
Лозинський Йосип Іванович : інформ. список ст. та webресурсів     112
Лучшие афоризмы на каждый день     6
Лучшие классические произведения     91
Любов славетних письменників у листах і в житті : зб. худож.-

документ. нарисів   59
«Людина всесвіту – Іван Костиря» : біобліогр. покажч.     113
Мазепа, гетьман український у поетичних образах корифеїв 

української літератури     65
Мала філологічна енциклопедія     112
Марія Матіос. «Солодка Даруся» : листок-сигнал сер. 

«Книга-лауреат»     113



Маруся Вольвачівна – незаслужено забута українська 
письменниця: вибр. твори     18

Миті життя гумориста і сатирика Анатолія Гарматюка     108
Мова – це теж Батьківщина : [цитатник]     65
Неблудний син Великої Волині : спогади та матеріали про Уласа 

Самчука     109
Німецькомовні письменники     111
Олесь Гончар : матеріали до бібліогр.     113
Отут я походив: Малишко і Обухівщина     45
Перлини поезії Сходу     89
Плоскирів, Проскурів, Хмельницький : Хмельниц. поетич. антол.   65
Повість врем’яних літ     4
Поезія ваґантів: латинською та українською мовами     89
Польський літературний вітраж : [зб. поезій]     90
Притчі українського народу     5
Розстріляне відродження : шедеври укр. репресованої прози     67
Розстріляне Відродження. Українська репресована лірика     54
Світова література українською мовою : рек. покажч. л-ри     113
Сила малого : антол. сучас. малої прози     66
Слобожанська Яса : антол. громадян. лірики кінця 

ХVІІ-початку ХХІ ст.     66
Слово о полку Ігоревім     5
Собори душ своїх бережіть… : зб. кращих творів молодих 

літераторів Полтавщини     66
Стежками Франкового тексту : комунікат., стиліст. та лексикограф. 

виміри роману «Перехресні стежки»     103
Теми і мотиви поезії Тараса Шевченка     103
Уголовный кодекс Украины в анекдотах     72
Украина. Русская поэзия. ХХ век : антология     73
Українська дитяча література : наук.-допом. бібліогр. покажч.     113
Українська драматургія     56
«Українська книга – це престижно!» : рек. список л-ри     113
Українська література ХХ століття : довідник     111
Українська мала проза ХХ століття : антологія     67
Українські народні пісні та думи     5
Усі письменники : [довідник]    112
Франкіана Богдана Лепкого     104
Хоч не рай, зате свій край: легенди і перекази Закарпаття     5
Художня література. Критика. Літературознавство (2007) : рек. 

бібліогр. покажч.     113
Церковні піснеспіви-псалми     5
Шевченкіана Придніпров’я : ст., нариси, поезія, проза, есеї, 

інтерв’ю     109
Шедеври української любовної лірики     67
Шедевры зарубежной любовной лирики     90
Эпистолярное наследие Николая Константиновича Рериха : письма-

автографы     60
Юрій Васильович Стефаник : бібліогр. покажч.     113
Японська класична поезія     90

ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК



Історичне минуле Вітчизни

Барка В.К. Жовтий князь : роман     8
Білик І.І. Яр : роман     9
Відгомін страждань і поневірянь в пам’яті рабів ІІІ-Рейху     62
Вознюк В.О. Під небесами Чернівців : поезії     36
Горбатюк В. Кручі : роман-літопис у зводах     111
Гуменюк В.І. Кримські мотиви в українській літературі (кінець ХІХ 

– початок ХХ ст.)     94
Діброва В. Андріївський узвіз : роман     13
Єшкілєв В. Адепт : роман знаків     14
Захарченко В.І. Прибутні люди : романи, повість     14
Іваничук Р. Вода з каменю ; Саксаул у пісках : романи     15
Іваничук Р. Четвертий вимір ; Шрами на скалі : романи     15
Канигін Ю.М. Шлях аріїв : Україна в духовній історії людства     16
Кащенко А.Ф. Вибрані твори     16
Коломієць В.Р. Видива на дорозі : вибрані твори     42
Костенко Л.В. Берестечко : іст. роман     42
Крути : зб. у пам’ять героїв Крут     63
Кузнецов А.В. Бабий Яр     70
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: антологія 1917–1933     64
Мазепа, гетьман український у поетичних образах корифеїв 

української літератури     65
Мінько М. Виселок у пилу : роман, повісті, оповід.     18
Міщенко Д. Вибрані твори     19
Овсієнко А.М. Обухівська рапсодія     20
Павличко Я. Вибране : поезії     46
Повість врем’яних літ     4
Роллє А.Ю. Ґраф Редукс : оповід. з першої чверті 19-го ст.     84
Савченко В. Золото і кров Сінопа : іст. роман-трилер ; Консульська 

вежа : пригод. повість     22
Скляренко С.Д. Володимир : роман     24
Скляренко С.Д. Святослав : роман     24
Слово о полку Ігоревім     5
Степаненко М.І. Публіцистична спадщина Олеся Гончара     103
Страшенко О.І. Драматичні поеми про Київську Русь     56
Украина. Русская поэзия. ХХ век : антология     73
Фостун С.М. Над Галичем гримить: іст. повість     27
Хоч не рай, зате свій край: легенди і перекази Закарпаття     5
Чемерис В.Л. Ольвія : роман     28
Черепков В.Ф. Зрада : (поема)     52



Чибісова Н. Елізіум : роман     28
Чумак І. На відстані пам’яті : повість     28

Історичні постаті України

Жулинський М.Г. Він знав, «як много важить слово...» : [про 
еволюцію поглядів І. Франка]     107

Іваничук Р. Четвертий вимір ; Шрами на скалі : романи     15
Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка : ідея свободи України у спектрі 

світової цивілізації : розвідки і доп.     98
Кащенко А.Ф. Вибрані твори     16
Кащишин Й. Сказання про Галицьку Русь     40
Любов славетних письменників у листах і в житті : зб. худож.-

документ. нарисів     59
Мазепа, гетьман український у поетичних образах корифеїв 

української літератури     65
Роллє А.Ю. Ґраф Редукс : оповід. з першої чверті 19-го ст.     84
Скляренко С.Д. Володимир : роман     24
Скляренко С.Д. Святослав : роман     24
Слабошпицький М.Ф. Марія Башкирцева (Життя за гороскопом) : 

роман-есе     24
Слово о полку Ігоревім     5
Страшенко О.І. Драматичні поеми про Київську Русь     56
Топська Н. Любов – наснага, любов – журба… : історії кохання 

класиків укр. л-ри     26
Черепков В.Ф. Зрада : (поема)     52
Шевченкіана Придніпров’я : ст., нариси, поезія, проза, есеї,

інтерв’ю     109

Голодомор

Барка В.К. Жовтий князь : роман     8
Безручко О.В. Олександр Довженко : розсекречені документи 

спецслужб     106
Горбатюк В. Кручі : роман-літопис у зводах     111
Захарченко В.І. Прибутні люди : романи, повість     14
Петренко М. Сни про окраєць хліба : [новели та вірші]     20
Чумак І. На відстані пам’яті : повість     28



Друга світова війна

Безручко О.В. Олександр Довженко : розсекречені документи 
спецслужб     106

Березовський О.І. Європа – центр (1941–1957) : роман     8
Білик І.І. Яр : роман     9
Відгомін страждань і поневірянь в пам’яті рабів ІІІ-Рейху     62
Гайовий Г. Постамент для пам’ятника з окрушин навколо родинної 

та колежанської хронічки     37
Коваленко Л. «Ми – люди майбутнього, ми – не минулі» : статті, 

щоденники, спогади, листи     107
Кузнецов А.В. Бабий Яр     70
Малаков Д.В. Кияни. Війна. Німці     18
Мид Г. Кровь фюрера     82
Міщенко Д. Вибрані твори     19
Чумак І. На відстані пам’яті : повість     28
Шморгун Є.І. Твори : в 3 т.     82

Події Помаранчевої революції

Бойчук Б. Зібрані вірші     77
Олійник Б.І. У замкненому колі : із окупаційного зошита : поезії     44
Роздобудько І. Оленіум : комедія абсурду     22
Стецька Х. Розмова з мовчанням     50
Чабан О.І. Тануть сніги : поезії     52

За національне відродження України

Іваничук Р. Вода з каменю ; Саксаул у пісках : романи     15
Крути : зб. у пам’ять героїв Крут     63
Олег Зуєвський: «Я входжу в храм...» : поезії, пер., ст., матеріали до 

біогр.     78

Викриття командно-адміністративної системи

         Березовський О.І. Європа – центр (1941–1957) : роман     8
         Захарченко В.І. Прибутні люди : романи, повість     14
         Павличко Д.В. Вибрані твори. У 2 т. Т. 1. Вірші. Поеми     45

Політичні мотиви

Донич І.К. Дихаєте тут... : гумор і сатира     13
Олійник Б.І. У замкненому колі : із окупаційного зошита : поезії     44
Пустовит В.С. Сказки Энского леса     71



Філософські роздуми

Андієвська Е. Рожеві казани     77
Андієвська Е. Фульґурити     77
Афоризмы. Мужчина и женщина     6
Баранова (Мохорт) Л.В. Незабутнє і близьке далеке: 

вірші. Вишивка     35
Бердник О. Вибрані твори     8
Вышеславский Л.Н. Сковородиновский круг     74
Ганжела А.В. Открытие третьего мира     68
Грабар С. Сецесії : [оповідання]     12
Діброва В. Андріївський узвіз : роман     13
Закон и правосудие : в афоризмах, мыслях и речениях     6
Зозуля Е.А. Хутор Ключи : стихи     75
Кащук Н. Оболонь : вірші та пер.     41
Ли Шин Го. Волшебные притчи древнего Китая     82
Лучшие афоризмы на каждый день     6
Місаковський С. Вторгнення землі     83
Мова – це теж Батьківщина : [цитатник]     65
Пашук О. Седмиця : [поезії]     46
Сідаш-Приходько М. З любов’ю : вірші, проза     23
Содомора А.О. Пригорща хвилин : образи, мініатюри, катрени     49
Стецька Х. Розмова з мовчанням     50
100 Тисяч слів про любов, включаючи вигуки     60
Турчинов А.В. Тайная вечеря : мистич. триллер     72
Харлан О. Дискурс катастрофізму в українській та польській прозі 

(1918–1939)     104
Цілик І. Ці : зб. поезій     51
Шевченків М. Бог сущий у поезії Кобзаря : (про реальність Бога та 

Його місце в поезії Тараса Шевченка)     105
Штельмах М. Чотири ночі з Богом     30
Явтушенко И.Ю. Теплом и светом окружаю… : стихи разных лет 

(1998–2008 гг.)     75

Релігійні мотиви

Бердник О. Вибрані твори     8
Вавринюк-Солдатова Е.А. Божьи уроки : стихи, очерки, 

размышления     68
Горик Н. Вересень : поезії різних років     38
Грабар С. Сецесії : [оповідання]     12
Гургула І. Стан душі: сумніви : поезія     39
Покальчук Ю.В. Просто любити...     76



Попова О.А. Кращі прислів’я та приказки українського народу     4
Солодуха В.А. Богогласник : вірші     50
Стадниченко В.Я. Зелений дзвін     60
Турчинов А.В. Тайная вечеря : мистич. триллер    72
Хоч не рай, зате свій край: легенди і перекази Закарпаття     5
Церковні піснеспіви-псалми     5
Шевченків М. Бог сущий у поезії Кобзаря : (про реальність Бога та 

Його місце в поезії Тараса Шевченка)     105

Морально-етичні проблеми

Афоризмы. Мужчина и женщина     6
Барка В.К. Жовтий князь : роман     8
Білик І.І. Яр : роман     9
Богуш Е.Є. П’єси     55
Владимирська Г.О. Пастка для янгола     10
Воргина Л. Белым по черному : ретроспект. роман     68
Воронюк Л. Серце сонця : новели     10
Гата Є. З варяг у греки, або Історія, накреслена рунами     11
Голота Л. Епізодична пам’ять : роман     11
Грунська Т.А. Грабіжник, або Чуже побачення : оповідання     12
Гургула І. Стан душі: сумніви : поезія     39
Закон и правосудие : в афоризмах, мыслях и речениях     6
Запольська Г. Каська Каріатида : [роман]     80
Кащук Н. Оболонь : вірші та пер.     41
Кері П. Крадіжка     80
Кобен Х. Безневинний     81
Крикливець Л.С. Я кохаю тебе, дівчинко : роман     17
Лузина Л. Комплекс принца ; Моя Лолита     70
Львов Г. Поединок : [поэзии]     75
Міщенко Д. Вибрані твори     19
Нагірняк І.С. Озирнися з Гострої Скали : новели та оповідання     19
Паттерсон Дж. Помилка     83
Покальчук Ю.В. Анатомія гріха     21
Попова О.А. Кращі прислів’я та приказки українського народу     4
Пустовит В.С. Сказки Энского леса     71
Роздобудько І. Переформулювання     22
Сила малого : антол. сучас. малої прози     66
Сідаш-Приходько М. З любов’ю : вірші, проза     23
Собори Душ своїх бережіть… : зб. кращих творів молодих 

літераторів Полтавщини    66
Струцюк Й.Ґ. Цвіт дикої шандри : повісті, оповід.     25



Судак И. Зачем мне это человечество? : повести     91
Тищенко-Забожко Л.М. Дорогою Надій : роман     26
Топська Н. Любов – наснага, любов – журба… : історії кохання 

класиків укр. л-ри     26
Турчинская Э. Хочу быть собой. Юрий Федотов : роман     72
Тютюнник Г. Вибрані твори     27
Хаткіна Н.В. Жінка – осінь : спогади та мрії     27
Чемерис В.Л. Ольвія : роман     28
Чибісова Н. Елізіум : роман     28
Яворівський В. Марія з полином наприкінці століття ; Криза : 

романи     30
Яворівський В. Повісті. Новели     30
Явтушенко И.Ю. Теплом и светом окружаю… : стихи разных лет 

(1998–2008 гг.)     75

Проблеми сьогодення

Баран М.Є. Наодинці з літературою... : щоденник. нотатки, есеї     93
Богуш Е.Є. П’єси     55
Брик О.Г. Без Батьківщини : роман     9
Гарматюк А.П. Літературно-журналістським пером : спогади про 

письм., відгуки на творчість побратимів по перу, оповід., репортажі з літ.-
мистец. свят, журналіст. праці     57

Горик Н. Вересень : поезії різних років     38
Дашвар Люко. Село не люди     13
Донич І.К. Дихаєте тут... : гумор і сатира     13
Загребельний П. Думки нарозхрист, 1974–2003     58
Зорина С.И. Movement : трилогия     69
Лузина Л. Комплекс принца ; Моя Лолита     70
Мардань А.Е. Я – разный     71
Мова – це теж Батьківщина : [цитатник]     65
Свірська Т.Д. Політ на волю : зб. віршів     48
Сила малого : антол. сучас. малої прози     66
Степовичка Леся. Шлюб із кухлем пільзенського пива : роман     25
Струцюк Й.Ґ. Цвіт дикої шандри : повісті, оповід.     25
Тарасюк Г. Цінь Хуань Ґонь : роман-антиутопія     26
Тищенко-Забожко Л.М. Дорогою Надій : роман     26
Турчинская Э. Хочу быть собой. Юрий Федотов : роман     72
Удод Ю.С. Над плесом вічного Дніпра : вірші та пісні     51
Штельмах М. Чотири ночі з Богом     30
Galilei – 2007 : сб. наук.-фантаст. рассказов     7



Любов до рідного краю

Алі Шер’ян. Між двох світів іду : лірика     73
Балабко О. З Ніцци до Мужена. Від Башкирцевої до Винниченка : 

есеї, п’єса     106
Басараба В.Н. Смак сонця : поезії     36
Бойчук Б. Зібрані вірші     77
Брик О.Г. Без Батьківщини : роман     9
Гнатюк Н.Ю. Вересневі багаття: вірші різних років     38
Гордон О. Нерозтрачена мить : поезія     38
Горик Н. Вересень : поезії різних років     38
Грунська Т.А. Грабіжник, або Чуже побачення : оповідання     12
Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повісті     12
Дудка Г.І. Храм любові : лірика     39
Зоряна Л. Чотири крила : проза     15
Квітневий В.М. Світло сивини : поезія     41
Кухта В. Гуцульський Париж : поезії     42
Маруся Вольвачівна – незаслужено забута українська 

письменниця: вибр. твори     18
Овсієнко А.М. Обухівська рапсодія     20
Отут я походив: Малишко і Обухівщина     45
Павличко Я. Вибране : поезії     46
Плоскирів, Проскурів, Хмельницький : Хмельниц. поетич. антол.     65
Севернюк Т.А. І що розп’яте – долюблю… : поезії різних років     48
Севернюк Т.А. О, Чернівці, оаза дивини... : поезія, проза     48
Удод Ю.С. Над плесом вічного Дніпра : вірші та пісні     51
Чабан О.І. Тануть сніги : поезії     52
Шакун Н. Не розлюблю… : вірші, пісні     53

Людина і природа. Проблеми екології. Чорнобиль

Абай Кунанбаєв : Вибране     87
Артамонова В.К. Даль золота : поезії     35
Басараба В.Н. Смак сонця : поезії     36
Винокурова-Садиченко Т. Жарт другий. Квіт папороті : роман     10
Вышеславский Л.Н. Селигерская синь     74
Вышеславский Л.Н. Сковородиновский круг     74
Горбатюк В. Кручі : роман-літопис у зводах     111
Гордон О. Нерозтрачена мить : поезія     38
Горик Н. Вересень : поезії різних років     38
Грабар С. Сецесії : [оповідання]     12



Гуменюк В.І. Кримські мотиви в українській літературі (кінець ХІХ 
– початок ХХ ст.)     94

Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повісті     12
Дудка Г.І. Храм любові : лірика     39
Зозуля Е.А. Хутор Ключи : стихи     75
Зоряна Л. Чотири крила : проза     15
Квітневий В.М. Світло сивини : поезія     41
Кіт Матіфас та інші : темат. антол. віршів ХІХ – ХХІ ст.     63
Коломієць В.Р. Видива на дорозі : вибрані твори     42
Левицький В. Ранкові кінокадри : зб. поезій     43
Литвин В. Альта : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики     64
Маруся Вольвачівна – незаслужено забута українська 

письменниця: вибр. твори     18
Отут я походив: Малишко і Обухівщина     45
Попова О.А. Кращі прислів’я та приказки українського народу     4
Потушняк Ф.М. Мій сад: поезії та драми     47
Рьокан. Вибрані поезії : [хайку, танка]     88
Свірська Т.Д. Політ на волю : зб. віршів     48
Собори Душ своїх бережіть… : зб. кращих творів молодих 

літераторів Полтавщини     66
Содомора А.О. Пригорща хвилин : образи, мініатюри, катрени     49
Тютюнник Г. Вибрані твори     27
Удод Ю.С. Над плесом вічного Дніпра : вірші та пісні     51
Чабан О.І. Тануть сніги : поезії     52
Чіп Б. Йордань : поезії, трагедія     52
Шакун Н. Не розлюблю… : вірші, пісні     53
Шморгун Є.І. Твори : в 3 т.     82
Яворівський В. Марія з полином наприкінці століття ; Криза : 

романи     30
Galilei – 2007 : сб. наук.-фантаст. рассказов     7

Мистецтво

Балабко О. З Ніцци до Мужена. Від Башкирцевої до Винниченка : 
есеї, п’єса     106

Баранова (Мохорт) Л.В. Незабутнє і близьке далеке: вірші. 
Вишивка     35

Даниленко В.Г. Лісоруб у пустелі : письм. і літ. процес     95
Кері П. Крадіжка     80
Слабошпицький М.Ф. Марія Башкирцева (Життя за гороскопом) : 

роман-есе     24



Кохання

Алі Шер’ян. Між двох світів іду : лірика     73
Артамонова В.К. Даль золота : поезії     35
Афоризмы. Мужчина и женщина     6
Біла Книга кохання : антол. укр. ерот. поезії     61
Блажко Э.О. Судьбы и время : лит. очерки и эссе     76
Воргина Л. Белым по черному : ретроспект. роман     68
Голота Л. Епізодична пам’ять : роман     11
Горбатюк В. Кручі : роман-літопис у зводах     111
Грунська Т.А. Грабіжник, або Чуже побачення : оповідання     12
Гуцало Є.П. Серпень, спалах любові : оповідання та повісті     12
Давньогрецький роман     80
Дашвар Люко. Село не люди     13
Запольська Г. Каська Каріатида : [роман]     80
Іващенко В.В. Поезія кохання     40
Квітневий В.М. Світло сивини : поезія     41
Кикоть В.М. Квітка у вогні : поезія, проза, пер.     17
Кобен Х. Безневинний     81
Краєвський М. Кінець світу в Бреслау : роман     82
Крикливець Л.С. Я кохаю тебе, дівчинко : роман     17
Куликова Н. Мілонгера : повість     17
Латник Г.В. Незгасне полум’я кохання : перлини світової 

поезії     6
Літургія кохання : антол. укр. любов. лірики кінця ХІХ – початку 

ХХІ століття     64
Лузина Л. Комплекс принца ; Моя Лолита     70
Любов славетних письменників у листах і в житті : зб. худож.-

документ. нарисів     59
Мардань А.Е. Я – разный     71
Маруся Вольвачівна – незаслужено забута українська 

письменниця: вибр. твори     18
Нагірняк І.С. Озирнися з Гострої Скали : новели та оповідання     19
Осіпенко Л. Калинова гілка : поезії     44
Покальчук Ю.В. Просто любити...     76
Потушняк Ф.М. Мій сад: поезії та драми     47
Раневская Я. Не обязательно быть Д’Артаньяном... : роман     71
Рьокан. Вибрані поезії : [хайку, танка]     88
Сідаш-Приходько М. З любов’ю : вірші, проза     23
Собори Душ своїх бережіть… : зб. кращих творів молодих 

літераторів Полтавщини     66
Степовичка Леся. Шлюб із кухлем пільзенського пива : роман     25
Стецька Х. Розмова з мовчанням     50
100 Тисяч слів про любов, включаючи вигуки     60



Топська Н. Любов – наснага, любов – журба… : історії кохання 
класиків укр. л-ри     26

Федюк Т. Трансністрія : зб. поезій     51
Хаткіна Н.В. Жінка – осінь : спогади та мрії     27
Чабан О.І. Тануть сніги : поезії    52
Чемерис В.Л. Ольвія : роман     28
Чибісова Н. Елізіум : роман     28
Шакун Н. Не розлюблю… : вірші, пісні     53
Явтушенко И.Ю. Теплом и светом окружаю… : стихи разных лет 

(1998–2008 гг.)     75

Фольклор

Байко З.Я. Життя прекрасне – наче пісня…     35
Колядки та щедрівки     4
Кримськотатарські народні казки та легенди     4
Ли Шин Го. Волшебные притчи древнего Китая     82
Литвин В. Альта : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики     64
Любченко В.Є. Персонажі слов’янської міфології : слов.-

довід. в іл.     111
Пашук О. Седмиця : [поезії]     46
Повість врем’яних літ     4
Попова О.А. Кращі прислів’я та приказки українського народу     4
Притчі українського народу     5
Українські народні пісні та думи     5
Хоч не рай, зате свій край: легенди і перекази Закарпаття     5
Шморгун Є.І. Твори : в 3 т.     82

Історія літературного  життя України

Бу-Ба-Бу : вибр. твори     62
Гуменюк В.І. Кримські мотиви в українській літературі (кінець ХІХ 

– початок ХХ ст.)     94
Даниленко В.Г. Лісоруб у пустелі : письм. і літ. процес     95
Жулинський М.Г. Він знав, «як много важить слово...» : [про 

еволюцію поглядів І. Франка]     107
Ільницький М. На перехрестях віку : у трьох кн.     97
Качуровський І. 150 вікон у світ: з бесід, трансльованих по радіо 

«Свобода»     99
Качуровський І.В. Променисті сільвети : [лекції, доп., ст., есеї, 

розвідки]     99
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: антологія 1917–1933     64
Ольжич О. In memoriam : спогади, ст.     108



Пилипенко С. Вибрані твори     21
Світличний І.О. З живучого племені Дон Кіхотів     23
Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла : романи     25
Теліга О. Вибрані твори     26
Українська мала проза ХХ століття : антологія    67
Франкіана Богдана Лепкого     104

Біографічні та автобіографічні твори. Спогади. Дослідження

Агеєва В. Жіночий простір : фемініст. дискурс укр. модернізму     93
Балабко О. З Ніцци до Мужена. Від Башкирцевої до Винниченка : 

есеї, п’єса     106
Балабольченко А.А. Гнат Хоткевич     106
Балла Е. Поетика лірики Василя Пачовського : монографія     93
Баран М.Є. Наодинці з літературою... : щоденник. нотатки, есеї     93
Безручко О.В. Олександр Довженко : розсекречені документи 

спецслужб     106
Блажко Э.О. Судьбы и время : лит. очерки и эссе     76
Блум Г. Західний канон : кн. на тлі епох     94
Бутенко Є.П. Зерна пшеничної віри : довід.-антол. «Література й 

митці семенівщини»     110
Валентина Микитівна Михайленко : рек. покажч.     112
Василь Симоненко : біобібліогр. нарис     112
Веснянки, колисанки та загадки, записані 1920 року в селі Кирилівка 

Григорієм Ткаченком     4 
Віктор Антонович Чабаненко : біобліогр. покажч.     112
«Високе світло імені та слова» : Леся Українка в дослідж. 

Олександра Рисака     94
Вчений. Письменник. Патріот. Василь Пахаренко : біобібліогр. 

нарис     112
Гайовий Г. Постамент для пам’ятника з окрушин навколо родинної 

та колежанської хронічки     37
Гарматюк А.П. Літературно-журналістським пером : спогади про 

письм., відгуки на творчість побратимів по перу, оповід., репортажі з літ.-
мистец. свят, журналіст. праці     57

Гончар В. «Я повен любові...» : (спомин про О. Гончара)     107
Гончар О. Листи     58
Гузела Ольга Іванівна : літературні рецензії : бобібліогр.

покажч.     112
Гуменюк В.І. Кримські мотиви в українській літературі (кінець ХІХ 

– початок ХХ ст.)     94
Гундорова Т. Кітч і література : травестії     95
Даниленко В.Г. Лісоруб у пустелі : письм. і літ. процес     95



Дербенёва Л.В. Архетип и миф как архаические составляющие 
русской реалистической литературы ХІХ века     96

Дзюба І. Тарас Шевченко : життя і творчість     96
Дзюба Т.А. Талант як міра ваги : діалоги, літ.-критич. та 

літературозн. тексти     96
Єременко О.В. Літературний образ у силовому полі синкретизму     97
Жулинський М.Г. Він знав, «як много важить слово...» : [про 

еволюцію поглядів І. Франка]     107
Іваничук Р. Вода з каменю ; Саксаул у пісках : романи     15
Іванишин В. Тезаурус до курсу «Теорія літератури»     97
Із Досліджень українських західнополіських говірок : бібліогр. опис.    112
Ільницький М. На перехрестях віку : у трьох кн.     97
Іщук-Пазуняк Н. Леся Українка : ідея свободи України у спектрі 

світової цивілізації : розвідки і доп.     98
Канигін Ю.М. Шлях аріїв : Україна в духовній історії людства     16
Карпенко Ю.О. Літературна ономастика : зб. ст.     98
Качуровський І. 150 вікон у світ: з бесід, трансльованих по радіо 

«Свобода»     99
Качуровський І.В. Променисті сільвети : [лекції, доп., ст., есеї, 

розвідки]     99
Клочек Г.Д. Енергія художнього слова : [зб. ст.]     100
Коваленко Л. «Ми – люди майбутнього, ми – не минулі» : статті, 

щоденники, спогади, листи     107
Кондратюк А. З вишневого саду : оповіді про квіти і дерева     100
Коробчук П. Авалон та інші території : рецензії та статті 

(2000–2006)     100
Королева Н. Без коріння ; Во дні они ; Quid est Veritas? : повість, 

роман, новели, оповід., спогади     81
Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади у 2-х кн. Кн. 2     58
Крізь простори душі : до 100-річчя Олега Ольжича     112
Кузнецов А.В. Бабий Яр     70
Лавріненко Ю. Розстріляне відродження: антологія 1917–1933     64
Литвин В. Альта : хрестоматія укр. л-ри та літ. критики     64
Лозинський Йосип Іванович  : інформ. список ст. та webресурсів  112
«Людина всесвіту – Іван Костиря» : біобліогр. покажч.     113
Мазепа, гетьман український у поетичних образах корифеїв 

української літератури     65
Мала філологічна енциклопедія     112
Марія Матіос. «Солодка Даруся» : листок-сигнал сер. 

 «Книга-лауреат»     113
Махно В. Cornelia Street Café : нові та вибрані вірші 1991–2006     43
Мельникова Т.В. Пародійна творчість І.С. Тургенєва     101



Микитенко Ю. Сяйво гіппокрени : (з історії й типології укр.-грец. 
літ. зв’язків)     101

Миті життя гумориста і сатирика Анатолія Гарматюка     108
Неблудний син Великої Волині : спогади та матеріали про Уласа 

Самчука     109
Некрутенко Ю. Экзегеза : коммент. к роману Михаила Булгакова 

«Мастер и Маргарита»     101
Німецькомовні письменники     111
Огнєва О.Д. Східні стежки Лесі Українки     102
Олег Зуєвський: «Я входжу в храм...» : поезії, пер., ст., матеріали до 

біогр.     78
Олесь Гончар. : матеріали до бібліогр.     113
Ольжич О. In memoriam : спогади, ст.     108
Отут я походив: Малишко і Обухівщина     45
Павличко Д. Літературознавство. Критика. Т.1. Українська 

література     108
Палій Л. Стороною йшла гроза : спогади     77
Парцей М. Ну що б, здавалося, слова... : [есей : про поетич., публіц., 

та громад.-політ. діяльн. В. Романюка]     109
Пасемко І.П. Моя Франкіана     102
Пашинина В.С. Неизвестный Есенин : лит.-ист. исслед.     110
Пилипенко С. Вибрані твори     21
Прокофьева Е.А. Своеобразие мифопоэтики русской исторической 

драматургии XIX века     102
Різник Л.Й. Самотність пророка, або Добрий Ангел Івана Франка : 

роман-есей     21
Світличний І.О. З живучого племені Дон Кіхотів     23
Світова література українською мовою : рек. покажч. л-ри     113
Силин О.О. З моєї «Шевченкіани» : збірка     59
Скляренко С.Д. Володимир : роман     24
Скляренко С.Д. Святослав : роман     24
Слабошпицький М.Ф. Поет із пекла : романи     25
Слобожанська Яса : антол. громадян. лірики кінця

ХVІІ-початку ХХІ ст.     66
Стежками Франкового тексту : комунікат., стиліст. та лексикограф. 

виміри роману «Перехресні стежки»     103
Степаненко М.І. Публіцистична спадщина Олеся Гончара     103
Тарасов В. Вітчизняна публіцистика 1989-1991 рр. як історичне та 

історіографічне джерело в проблематиці «білих плям» історії України     59
Теліга О. Вибрані твори     26
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