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екомендаційний бібліографічний покажчик «Художня літерату-
ра. Критика. Літературознавство (2009)» містить відомості про 
художні твори письменників України, української діаспори та 

зарубіжних країн в українських і російських перекладах, що вийшли в Укра-
їні у 2009 році. Подається також інформація про видання з питань історії й 
теорії літератури, фольклору. Покажчик дає уявлення про сучасний літера-
турний процес, допомагає зорієнтуватися в ньому. 

До посібника включено й літературу, видану у 2008 році, що надійшла 
до НПБУ із запізненням і не увійшла до попереднього випуску. 

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

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

Видання споряджено іменним покажчиком та покажчиком творів, опи-
саних під назвою. Полегшить користування посібником тематичний покаж-
чик, застосування якого дозволить знайти новинки літератури з необхідної 
теми («Історичне минуле Вітчизни», «Історичні постаті України», «Історія 
літературного життя України», «Голодомор», «Чорнобиль», «Філософські 
роздуми», «Релігійні мотиви», «Любов до рідного краю», «Людина і приро-
да. Проблеми екології», «Із життя зарубіжних країн», «Еміграція» та ін.), рі-
зних жанрів («Фантастика», «Детектив», «Гумор і сатира»).  

Покажчик пропонується бібліотечним працівникам, викладачам філо-
логічних наук, студентам та всім, хто цікавиться новинками художньої літе-
ратури. 
 
 
 
 
 
 

 

Р 
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ФОЛЬКЛОР 

АНЕКДОТИ про Муллу Насреддіна / упорядкув. та пер. з перс. Р. Гама-
да. – Т. : Богдан, 2008. – 287 с. – (Скарби Сходу). – ISBN 978-966-10-0388-9 (се-
рія). – ISBN 978-966-10-0120-5. 

Ходжа Насреддін – це узагальнений образ. Анекдоти «насреддінівсько-
го» циклу зустрічаються вже у такій збірці, як «Книга захоплюючих опові-
дей», ассірійського письменника Абу-ль-Фараджа Бар-Ебрея (1226–1286). 

Книга пропонує читачеві понад 250 анекдотів про Муллу Насреддіна, що 
висвітлюють різні людські якості: лінь («Проповідь мулли»), скупість («Ревіння 
віслюка»), жадібність («Недобре розпитувати»). 

НАРОДНІ оповідання / упоряд. С. В. Мишанич. – К. : Техніка, 2008. –  
448 с. – (Народні джерела). – Бібліогр.: с. 423. – ISBN 978-966-575-029-1. 

Народні оповідання – це розповіді про найрізноманітніші події та випад-
ки з буденного життя, що ведуться здебільшого від імені першої особи – учас-
ника або очевидця цих подій. До збірки увійшли кращі зразки народних опові-
дань, відібрані з фольклорних видань. Для них характерні повнота змісту та до-
сить високий рівень художності.  

Оповідання групуються у цикли, серед яких: «Запорізькі козаки. Гайда-
маки», «Пани та кріпаки», «Чумацьке життя», «Спогади свідків голодомору 
1932–1933 років», «Родинно-побутові оповідання» та ін. 

У примітках, вміщених у кінці книги, зазначено джерела, місця, час запи-
су кожного оповідання та прізвище записувача. Також подається словничок ді-
алектних та малозрозумілих слів. 

ПІСНЯ ПРО РОЛЯНДА / зі старофранц. мови розміром оригіналу пере-
клав І. Качуровський. – Л. : Астролябія, 2008. – 195 с., [8] арк. іл. – ISBN 978-
966-8657-39-9. 

«Пісня про Ролянда» – французька епічна поема, що стала зразком для 
численних літературних творів європейського Середньовіччя. Її основу скла-
дає реальна, але художньо видозмінена історична подія – розгром у Ронсель-
ванській ущелині ар’єргарду війська Карла Великого. Твір яскраво подає  
реалії тогочасного суспільства. Новий переклад, здійснений відомим україн-
ським письменником і громадським діячем І. Качуровським, виконано за  
старофранцузьким оригіналом з повним відтворенням його стилістики та 
розміру. 

П’ЯТЬ тисяч прислів’їв та приказок / уклад. Л. Вознюк. – Т. : Підручни-
ки і посібники, 2009. – 217 с. – ISBN 978-966-07-0880-8. 

Українські прислів’я та приказки – складова частина культури народу, 
його неоціненний скарб, яким він володіє з давніх часів і яким збагачує нові 
покоління; це стислі, переважно афористичні художні вислови народу про 
різні явища та життєві ситуації. Вони є одним із найпоширеніших видів  
народної творчості, який побутував ще в сиву давнину і дійшов до нашого 
часу. 
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Прислів’я та приказки згруповано у розділи: «Природа», «Господарська 
діяльність людини», «Взаємини між людьми», «Недоліки та вади людини», 
«Прислів’я та приказки на різні теми». Книга також містить тлумачення заста-
рілих та маловживаних слів. 

УКРАЇНСЬКЕ Різдво на Мараморощині / упоряд. та передм. О. Бевки ; 
худож. оформ. К. Шалварової. – К. : Етнос, 2008. – 382 с. : іл., фотоіл. – ISBN 
966-522-235-Х. 

О. Бевка (1937) – фольклорист, етнограф, науковець-українознавець. Він 
корінний житель Мараморощини (м. Сігеті, Румунія) і змалечку записував на-
родні пісні, казки, приказки.  

Сьогодні у доробку дослідника – збірники народних пісень «На високій 
полонині» та «Червона рута», збірки прислів’їв і приказок Мараморощини, а 
також фундаментальна праця про село Поляни. Пропоноване видання містить 
колядки, віншування, поздоровлення, пісні, характерні для різдвяних свят цього 
регіону. У передмові О. Бевка розповідає про повір’я та обряди, характерні для 
того чи іншого свята різдвяного циклу. 

 

 

ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА 

ВСПЛЕСК : поэтич. сб. / предисл. В. Роше. – Винница : Эдельвейс и К°. – 
2008. – 411 с. – ISBN 978-966-2150-47-6. 

Пропонована збірка – чергова вдала спроба популяризації творів митців, 
чиї вірші активно читають в Інтернеті. Автори видання – члени літературного 
клубу «Рожевий сайт», об’єднані бажанням відкрити для читача незвичайний 
світ лірики. Це переважно молодь та ті, хто присвятив життя поезії. 

У збірці читач знайде вірші про перше кохання, філософські роздуми, на-
диктовані досвідом; познайомиться з поетами, які дотримуються класичної фо-
рми, і такими, для котрих характерний талановитий відступ від встановлених 
норм. 

КОЧУР Г. П. Третє відлуння : поет. пер. / Григорій Порфирович Кочур ; 
вступ. сл. І. Дзюби ; передм. М. Новикової ; упоряд. : М. Кочур, А. Кочур. –  
[2-ге вид.]. – К. : Укр. письменник, 2008. – 969 с. – (Бібліотека Шевченківського 
комітету). – ISBN 966-579-229-6. 

Г. Кочур (1908–1994) – видатний перекладач, літературознавець і теоре-
тик художнього перекладу, лауреат премії ім. М. Т. Рильського та Державної 
премії України ім. Т. Г. Шевченка. 

Книгу видано з нагоди вшанування пам’яті перекладача. Вона є другим, 
виправленим і доповненим виданням збірки «Третє відлуння» (2000). 
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Збірка перекладів охоплює творчість поетів різних епох – від Давньої 
Греції та Риму до наших сучасників із різних країн світу – всього 175 авторів, 
що представляють 34 національні літератури (давньоримську, давньогрецьку, 
бельгійську, бразильську, естонську, чеську та ін.). «Третє відлуння» – своєрід-
на унікальна енциклопедія поетичних стилів, у якій багатоголосся світової по-
езії майстерно відтворено виражальними та художніми засобами української 
мови. 

120 СТОРІНОК СОДОМУ : сучас. світова лесбі/ґей/бі л-ра : квір-
антологія / упорядкув. та переклад : І. Шувалова, А. Позднякова, О. Барліг ; авт. 
передм. А. Бондар ; авт. післямови М. Марчик. – К. : Критика, 2009. – ХХІХ, 
122 с. – ISBN 978-966-8978-33-3. 

Пропонована антологія – перше не тільки в Україні, а й на всьому по-
страдянському просторі зібрання сучасної літератури лесбі-, ґей- та бі- тема-
тики з цілого світу – містить твори тридцятьох поетів і прозаїків із 15 країн 
Європи й Америки. Укладачі зробили спробу дати найзагальніше уявлення 
про розмаїття жанрів, стилів і підходів, що вільно співіснують в умовних 
межах цього явища. 

Головне завдання антології – не тільки відкрити українському читачеві 
нові для нього імена, теми і способи письма, ознайомити зі здобутками квір-
культури кінця ХХ – початку ХХІ століття, а й сприяти поширенню в Україні 
навичок сучасного толерантного мислення, вміння чути і розуміти іншого, ці-
нувати інакшість. 

Збірка згрупована за алфавітом прізвищ авторів та містить короткі довід-
ки, що характеризують творчий шлях письменників. 

 
*     *     * 

О ДРУЖБЕ И ДРУЗЬЯХ : мысли, афоризмы, крылатые изречения и нар. 
мудрость за 30 веков / сост. В. Д. Чубук ; ред. Ю. Заболоцкий. – К. : Генеза, 
2008. – 111 с. – ISBN 978-966-504-877-0. 

ШЕВЧЕНКО Т. Вірші = Gedichte / Тарас Шевченко, Фрідріх Шіллер, 
Леся Українка, Генріх Гейне. – Д. : Січ, 2008. – 241 с. – Текст парал. укр. та 
нім. – ISBN 978-966-511-352-6. 
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ТВОРИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ 

Проза  
 
АРТЕМЧУК І. М. Великі жартують, або Смішне і небайдуже про вели-

ких і не дуже / Ігор Максимович Артемчук ; мал. А. Василенка ; шаржі А. Ару-
тюнянц. – К. : КИТ, 2008. – Вип 1. – 285 с. : іл. – ISBN 978-966-8550-74-4. 

І. Артемчук (1937) – автор низки веселих книжок: «Цікаві бувальщини», 
«Усмішки в антракті», «Два крила» та ін. 

Нове видання письменника – це серія цікавих літературних бувальщин 
про відомих людей усіх часів і народів – від Авіценни до М. Слабошпицького. 
Звичайно, оскільки джерела інформації про життя цих особистостей почасти 
усні, то немає стовідсоткової впевненості у достовірності викладених фактів. 
Проте сюжети творів досить повчальні й красномовні. А історичні постаті, яких 
ми звикли сприймати через певні кліше, постають у зовсім іншому, реальнішо-
му, часом іронічному світлі. 

Збірка розрахована на людей, які мають почуття гумору і цікавляться іс-
торією. 

БЕЗСМЕРТНА Л. В. Спекулянтка / Лідія Василівна Безсмертна. – К. : 
Києво-Могилян. акад., 2009. – 319 с. – ISBN 978-966-518-516-1. 

Прозова збірка письменниці містить два оповідання та дві повісті, одна з 
яких і дала назву книзі. Твори Лідії Безсмертної – це своєрідний зріз епохи: від 
30-х років минулого століття – до новітньої історії незалежної України. Істори-
чні події в ній подано через людські долі, а характери персонажів змальовано 
емоційною мовою. 

Виразно показано різні аспекти людських стосунків. Кохання і зрада, лю-
бов до батьків та дітей, до односельців – усю палітру почуттів письменниця 
змушує читача пережити разом із головними героями: Іриною, Ігорем, Марією, 
Альфредом та Валькою. 

БОНДАРЕНКО С. От я вся – я свято, або Віхола лохів / Станіслав Бон-
даренко ; ред. М. Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 2008. – 187 с. : іл. – 
ISBN 978-966-2151-12-1. 

С. Бондаренко – український поет, прозаїк, автор книжок для дітей 
(«Струмок» та «Чайна Неслучайна»), збірок віршів для дорослих («Я сам із дат 
печалі», «Бенкет під час Кучми», «Євангеліє від тюрми» та ін.). 

Пропонований роман – перший прозовий твір С. Бондаренка. Він присвя-
чений новітній історії України, побаченій очима політзека Григорія, який пове-
ртається з Колими, та значно молодших за нього – Юрка Юродивого, Теофіла 
та його дівчини Марини. Завершується оповідь (в якій випливають ще й кримі-
нальна та любовна історії) тижнями Помаранчевої революції. Однак ці події 
відступають на другий план перед тим, що відбувається у схованому на терито-
рії Байкового кладовища будиночку та його підвалах. 
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Цікавою є побудова роману, адже вона, як і його назва, є паліндромом. 
Тобто автор, незважаючи на свої уподобання, показує події Помаранчевої рево-
люції з обох політичних позицій. 

Є паліндроми й у самому тексті. Вони, на думку автора, повинні допомо-
гти читачу зрозуміти зміст твору, вміщений «між рядками». 

Роман є чи не першою спробою художньо осмислити українську історію 
останніх двадцяти років і розібратись, чому вистраждані в таборах ідеї славних 
дисидентів не стали, як і вони самі, загальнонародним надбанням та знаходять-
ся на маргінесі суспільної свідомості. 

ВІЛЬДЕ І. Метелики на шпильках : повість / Ірина Вільде. – Л. : Каме-
няр, 2009. – 143 с. : портр. – (Спадщина). – ISBN 978-966-607-096-1. 

І. Вільде (Дарина Дмитрівна Полотнюк, 1907–1982) – український про-
заїк, авторка ряду книг повістей, оповідань, нарисів: «Химерне серце», «Її 
портрет», «Стежинами життя», «Людське тепло», «На порозі» та ін. За роман 
«Сестри Річинські» письменниці було присуджено Державну премію УРСР 
ім. Т. Г. Шевченка. 

Пропонована повість є частиною трилогії (дві інші книги – «Б'є восьма» і 
«Повнолітні діти»), що стала свого часу етапним явищем у розвитку модерного 
стилю в українській літературі. Тоді це був свіжий струмінь психологізму, лег-
кої грайливості слова, химерності образу та маніфест нової жіночності. Цикл є 
своєрідним «епосом Юности», художнім міфом про Чернівці, віконцем у мен-
тальний світ західноукраїнської молоді міжвоєнної доби. 

На відміну від попередніх видань повісті, що зазнали значних змін за ра-
дянських часів, нове видання повертає до літературного обігу первісний варіант 
твору. При цьому максимально збережено мовні особливості авторки – її стилі-
стику, орфографію і пунктуацію. 

У додатку – рецензія відомого українського поета, сучасника письменни-
ці Б.-І. Антонича на вміщену повість та збірку новел «Химерне серце». 

ДМИТРУК О. М. Іван Богун – полковник : іст. роман-хроніка / Олек-
сандр Микитович Дмитрук ; вступ. сл. О. Струкевича. – Вінниця : ФОП Дани-
люк В. Г., 2008. – 397 с. – ISBN 978-966-2917-76-5. 

О. Дмитрук (1957) – журналіст за фахом, автор історичного роману «Три-
зна», що складається з двох частин – «Звитяга» – про славного козацького ва-
тажка Северина Наливайка та «Лицар» – про героїчну постать брацлавського 
полковника Данила Нечая. 

Пропонований роман-хроніка – друга вагома праця письменника, яка ста-
ла своєрідним продовженням козацької епопеї. Твір знайомить читача з подія-
ми, що відбувалися під час Визвольної війни 1651–1656 років та напередодні 
великої Руїни. Головним героєм є полковник Іван Богун, котрий чи не єдиний із 
тогочасних військових діячів займав чітку позицію оборони краю від чужозем-
них загарбників. 

Поряд з Іваном Богуном автор показує й ряд інших історичних постатей –
Б. Хмельницького, І. Виговського, Й. Тупальського та ін. Майже всі події, опи-
сані в романі, відбуваються на Поділлі й історично достовірні. 
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ДРОЗД В. Г. Ирій : повісті, оповід. / Володимир Григорович Дрозд. – Х. : 
Фоліо, 2008. – 318 c. – ISBN 978-966-03-4571-3. 

В. Дрозд (1939–2003) – прозаїк, автор збірок оповідань та повістей «Па-
рость», «Маслини», «Ніч у вересні», романів «Добра вість», «Ритми життя», 
«Люди на землі» тощо. Низку творів перекладено іноземними мовами. 

В. Дрозд – лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка, премій 
ім. А. Головка, Міжнародної фундації Антоновичів (США). 

У творах письменника переплітаються фантастика і життєва правда, він 
звертається до народних переказів, легенд, казок. До книги увійшли: химерна 
повість «Ирій» – про неповторний світ юності, вічне і швидкоплинне в житті 
людини; гротескний, сповнений сарказму твір «Самотній вовк»; глибоко філо-
софське оповідання «Білий кінь Шептало». 

ДЯЧЕНКО М. Ворон : роман / Марина Дяченко, Сергій Дяченко ; пер. з 
рос. Я. Житіна. – Х. : Фоліо, 2008. – 316 с. – ISBN 978-966-03-4111-1. 

Мабуть, уже немає людини, яка б не чула про письменницький дует Ма-
рини та Сергія Дяченків. На Євроконі 2005 р. їх визнали кращими письменни-
ками-фантастами. Творче надбання літераторів – це понад 100 книг (російською 
та українською мовами), більшість із яких стали лауреатами багатьох російсь-
ких та міжнародних літературних премій. 

Новий роман М. та С. Дяченків значно відрізняється від попередніх книг. 
І ознак цієї несхожості декілька. По-перше, – це неквапливість оповіді, велика 
кількість описів, виправдана детальним розкриттям вигаданого авторами світу. 
По-друге – ряд нестандартних вигадок – від гвинта, що періодично піднімає ва-
нтаж для мешканців «піднебесся», до мушлів, на яких пише найнижчий проша-
рок населення – жителі «піддона». По-третє – життєвий шлях головного героя 
Ворона химерний до неправдоподібності. 

Загалом твір є яскравим прикладом перетворення фентезійного квесту у 
філософську притчу, мудру й трохи сумну. 

ІВАНИЧУК Р. І. Бо війна – війною... ; Через перевал : романи / Роман 
Іванович Іваничук ; худож.-ілюстр. С. В. Кривенченко. – Х. : Фоліо, 2008. –  
447 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4572-0. 

ІВАНИЧУК Р. І. Моя кунсткамера / Роман Іванович Іваничук ; ред. 
Н. Бічуї. – Л. : Срібне слово, 2009. – 251 с. – ISBN 978-966-8399-11-4. 

Р. Іваничук (1929) – сучасний український письменник, поет, громадсь-
кий діяч, один із організаторів Товариства української мови ім. Т. Шевченка, 
Герой України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, 
премій ім. А. Головка та ім. І. Мазепи, автор ряду новел, історичних романів 
(«Мальви», «Червоне вино» та ін.). 

Нову книгу письменника складають два романи. Один із них – «Бо війна – 
війною...» – розповідь про складний життєвий шлях галичанина, якому довело-
ся пройти через Першу світову війну, еміграцію, повернення в Україну і репре-
сії 1930-х років. 

Другий роман «Через перевал» простежує шлях головного персонажа –
Майстра, який багато в чому нагадує шлях самого автора. Але при цьому Майс-
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тер присутній як у минулому, у часи Хмельницького та Дорошенка, так і в ни-
нішні часи. 

У книзі «Моя кунсткамера» Р. Іваничук оповідає про своє життя, близь-
ких йому людей, про пошуки себе у світі літератури. 

ЙОГАНСЕН М. Вибрані твори / Майк Йогансен ; вступ. сл. та упорядкув. 
Р. Мельниківа. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Смолоскип, 2009. – 766 с. : фотогр. – 
Бібліогр.: с. 747–750. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 978-966-8699-94-4. 

Анот. див. на с. 25. 
КЛІМЧУК В. П. Іменини у Горпини : кумедні історії / Віталій Платоно-

вич Клімчук ; іл. Т. В. Щоглєвої. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 152 с. : іл. – ISBN 
978-966-2115-89-5. 

Пропонована збірка містить короткі, але напрочуд змістовні історії, через 
які читачеві відкривається життя героїв, сповнене сліз і драматизму. Але майс-
терність автора допомагає роздивитися й інший бік життя, де кумедність випа-
дку («Контра», «Шампань»), абсурдність ситуацій («Іменини», «Дикунки», 
«Подарунок») викликають щирий сміх або принаймні посмішку. 

Видання рекомендується для поліпшення настрою. 
КОРСАК І. Ф. Капелан армії УНР / Іван Феодосійович Корсак. – К. : 

Ярославів Вал, 2009. – 175 с. – ISBN 978-966-2151-22-3. 
Український прозаїк І. Корсак (1946) – автор романів, в яких головними 

героями виступають призабуті та маловідомі постаті вітчизняної історії, куль-
тури, релігійного руху. Він лауреат премій ім. В’ячеслава Чорновола, ім. Агата-
нґела Кримського, Міжнародної літературної премії імені М. В. Гоголя. 

Цього разу об’єктом художнього дослідження став Павло Пащевський – 
священик, капелан Першого українського запасного полку. 

Інтернування, табори, церковна, педагогічна і громадська діяльність під 
польською займанщиною, а з 1939 року – спочатку під радянською окупацією, 
потім під німецькою – це сторінки життя унікальної генерації української інте-
лігенції, до якої належав П. Пащевський. 

У романі, окрім таких відомих історичних постатей, як І. Огієнко, 
С. Скрипник, А. Денікін та ін., є й менш знані або знані лише фахівцями. Тому 
для зручності читачів наприкінці видання вміщено короткі біографічні довідки. 

КОРСАК І. Тиха правда Модеста Левицького : повість-есей / Іван Корсак ; 
авт. післямови М. Слабошпицький. – К. : Ярославів Вал, 2009. – 166 с. – ISBN 
978-966-2151-16-9. 

Основу пропонованої книги складає документальний колаж, що посилює 
інформативну насиченість тексту. 

Відслідковуючи життя Модеста Левицького – дивовижно багатогранної 
особистості, котрий був і лікарем, і письменником, і видавцем, і громадським 
діячем, І. Корсак зумів надзвичайно густо заселити твір та увиразнити парсуни 
переважної більшості персонажів. 

Події повісті розгортаються в різні часи і в різних місцях. Але навіть та-
кий принцип сюжетної організації не заважає сприймати повість як єдине ціле. 

Історія в зображенні І. Корсака, як зазначив М. Слабошпицький, – це не 
тільки реконструкція подій, – це передусім їхнє осмислення. 
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КРИМ А. Стіна плачу / Анатолій Крим. – К. : Ярославів Вал, 2008. –  
327 с. – ISBN 978-966-2151-13-8. 

А. Крим (1946) – автор понад 10-ти книг («Вибір», «Границя дощу», «Че-
каючи месії» та ін.) і п’єс, котрі йдуть на сценах більше 30 театрів України та 
Росії. За його творами вже знято шість фільмів, серед яких «Повернення блуд-
ного чоловіка», «Спрага екстріму» та ін. 

Нову книжку А. Крима складають оповідання різних років. Незважаючи 
на часовий розрив, кожне з них на сьогоднішній день залишається актуальним. 
Серед проблем, порушених автором, – відсутність грошей; зацикленість людей 
на власному житті і байдужість до інших («Училка»); жадібність («Синдром 
Моргалова»). Частина книги, що має назву «Оповідання про єврейське щастя», 
розкриває проблему ставлення «радянської людини» до єврейського національ-
ного руху – сіонізму, та до єврейської нації загалом. 

Переконливо виписаний внутрішній світ героїв, тонка й незлоблива іро-
нія письменника, неочікуване завершення сюжету тримають увагу читача до 
останньої крапки творів. 

ЛИС В. С. Острів Сильвестра : роман / Володимир Савич Лис. – Х. : Фо-
ліо, 2009. – 219 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4665-9. 

В. Лис (1950) – український прозаїк, відомий читачам за романами «Айс-
три на зрубі», «Романа», «Маска», «Продавець долі», «І прибуде суддя», «Ка-
мінь посеред саду» та повістю «Там, за порогом», що здобула першу премію на 
республіканському конкурсі творів про молодь. 

Новий роман письменника отримав Гран-прі конкурсу романів і кіносце-
наріїв «Коронація слова–2008», метою та завданням якого є видання найкращих 
романів, стимулювання і підтримка сучасного літературного процесу, кіно й те-
атру. 

Щодо самого твору, то головними героями у ньому виступають: людина, 
острів, рушниця, а також минуле і майбутнє, які поволі вплітаються у сюжет. 
Крім них, на острові є ще дві живі істоти. Це – зайці Понг і Пінга, які вміють 
розмовляти з людьми і можуть врятувати людину від смерті. 

ЛУПІЙ О. В. Вибрані твори / Олесь Васильович Лупій ; ред. В. Ко-
ломієць ; вступ. ст. О. Мишанича. – К. : Укр. письменник, 2008. – 687 с. – (Біб-
ліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-579-234-2. 

О. Лупій (1938) – поет, прозаїк, драматург, культурно-громадський діяч, 
автор близько 20 поетичних збірок («Вінки юності», «Перевал», «Батьківщи-
на»), лауреат літературних премій ім. І. Кошелівця, ім. Д. Яворницького. Найві-
домішими прозовими творами письменника є «Милява», «Грань», «Гетьмансь-
ка булава». За його сценаріями «Багряні береги», «Данило – князь Галицький», 
«Малуша» поставлено художні фільми. 

Книга містить роман «Падіння давньої столиці» та повість «Гетьманська 
булава». Обидва твори мають історичну спрямованість, тож до їхнього напи-
сання письменник готувався протягом тривалого часу: студіював історичні 
джерела, зіставляв достовірні факти з їх відображенням у сучасній романістиці. 
У романі автор зображує завоювання Батиєм Києва. О. Лупій всебічно відтво-
рив велику всенародну руйнацію. Київ боронило все тодішнє населення міста: 
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бояри, дружинники, ремісники, прості люди, ченці – всі, хто міг тримати зброю. 
Знали, що від Батия порятунку не буде, тому боролися не на життя, а на смерть. 
Авторові вдалося показати всенародну боротьбу, створити збірний образ Києва 
і киян, наповнити сторінки твору живим диханням, відчуттям смертельного 
двобою. 

Повість «Гетьманська булава» присвячена висвітленню надзвичайно 
складного періоду нашої історії – другої половини ХVІІ ст. Автор майстерно і 
переконливо описує ті дні, коли вся Україна здригнулася від страшної звістки 
про смерть Б. Хмельницького. Він зображує тих, хто не раз ішов у бій із вели-
ким гетьманом, визволяючи рідний край від польських загарбників, переживав 
за подальшу долю України, і найближчих сподвижників, котрі ніяк не могли 
поділити владу. Зі сторінок твору постають колоритно виписані характери кон-
кретних історичних осіб, які жили в той час. 

МАСТЄРОВА В. М. Мавра : повість / Валентина Миколаївна Мастєро-
ва. – Чернігів : Русь, 2009. – 147 с. – ISBN 978-966-214-158. 

В. Мастєрова (1957) – авторка таких прозових книг, як «Плакало дерево», 
«Крила», «Суча дочка», «Смарагд». Її творчість відзначена на Міжнародному 
конкурсі «Гранослов» Міжнародною премією ім. Василя Стуса, Літературною 
премією «Благовіст», обласною премією ім. Михайла Коцюбинського. 

Нова повість письменниці пропонує читачеві захоплюючу подорож у ті 
часи, коли мечем здобували не тільки честь і славу, а й відстоювали своє право 
жити на отчій землі. 

Перед читачем розкривається панорама далекої історії, слави і безслав’я 
не лише вигаданих героїв (таких, як Мавра), а й окремих історичних постатей, 
як-то Олег Святославович, Святополк Ізяславович, і більш широко – всієї Русь-
кої землі ХІ століття. 

МОЦНИЙ А. П. Покоління знівечених душ : худож.-біогр. повість / Ар-
кадій Петрович Моцний. – Л. : Каменяр, 2008. – 343 с. : фотогр. – ISBN 978-
966-607-066-4. 

А. Моцний (1927) – шахтар із 40-річним стажем роботи, свідок та учасник 
двох глобальних подій – Голодомору 1932–1933 рр. в Україні та війни 1941–
1945 рр. з фашистською Німеччиною. Пережиті муки, свої спогади, спостере-
ження, почуття автор детально виклав на сторінках книги. 

«На час сталінського голодомору в Україні мені виповнилось шість років. 
Багато чого з мого довгого життя забулося, стерлося з пам’яті, але ті страхітли-
ві часи до болю виразно стоять перед моїми очима ніби було це … зовсім неда-
вно...», – зазначає автор. 

Звичайно, світосприйняття шестирічної дитини (у повісті це хлопчик 
Іван) не могло охопити обшир людської трагедії. Але в долі його родини від-
дзеркалилися долі всіх його односельців, які вимирали цілими сім’ями й вули-
цями. 

З початком війни Іванко протягом двох років пас худобу, а потім його, 
разом із односельцями, фашисти відправили до Німеччини – на каторгу, в не-
стерпний голод і холод. Але й після звільнення доля не була прихильною до 
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хлопця. А. Моцний змальовує довгий і тернистий шлях особистості, вихованої 
радянською владою, від становлення аж до прозріння. 

ОСАДЧИЙ М. Більмо : проза / Михайло Осадчий ; передм. Т. Ю. Сали-
ги. – Л. : Каменяр, 2009. – 324 с. – (Спадщина). – ISBN 978-966-608-095-4. 

М. Осадчий (1936–1994) – поет, прозаїк, журналіст. За його життя вийш-
ло три збірки поезій: «Quos ego» (Нью-Йорк), «Скитський олтар» (Торонто), 
«Ирій» (Львів). 

За автобіографічну повість «Більмо», надруковану в 1971 році «Самвида-
вом», М. Осадчого того ж року нагородили літературною премією ім. І. Франка 
фундації Антоновичів у Чикаго та прийняли в почесні члени Швейцарської се-
кції ПЕН-клубу. У повісті письменник розповідає про своє перше ув’язнення, 
слідство, перебування в таборі суворого режиму, а також особисті переживан-
ня, роздуми про тогочасні події. 

Книга містить повість «Шанхай-2», в якій йдеться про непрості стосунки 
між мешканцями селища Печорський Трикутник, де відбували покарання і по-
літв’язні, і злочинці, та повість «Мадонна», присвячену матері письменника – 
Олені Парамонівні Осадчій, пройняту любов’ю, вдячністю, ніжними почуття-
ми, навіяними спогадами з дитинства. 

До збірки також увійшли: феєрія «Мій Маленький Принц», повісті «Золо-
та Сула» та «Сяйво (інтермецо)». У них, як і попередніх творах, автор показує 
правду людського життя, людських взаємин. Із оповідань, повістей письменни-
ка постає жорстокий, правдивий світ у його складних вимірах. 

ПАГУТЯК Г. Урізька готика : роман / Галина Пагутяк ; вступ. сл. 
О. Чаус. – К. : Дуліби, 2009. – 346 с. – (Склянка крові з льодом). – ISBN 978-
966-8910-25-8 (серія). – ISBN 978-966-8910-29-6. 

Г. Пагутяк (1958) – авторка трьох філософсько-дидактичних есе, книг для 
дітей, дев’яти видань прози, серед яких «Записки Білого Пташка», «Гірчичне 
зерно» та ін. Її прозу перекладено англійською, німецькою, словацькою та ін-
шими мовами. 

Серед своїх романів письменниця вважає найкращим саме «Урізьку готи-
ку», задум якого вона виношувала декілька років. Події роману відбуваються у 
фантастичному селі Уріж, на Дрогобиччині. Там є небезпечна дорога «що на Вин-
ники», на якій збираються упирі. Їм приписують загадкові смерті. Примітним є те, 
що всі смертельні випадки пов’язані з водою: річкою, дощем або калюжею. 

Твір було написано за мотивами розповіді І. Франка про спалення упирів 
у селі Нагуєвичах у 1830 році. 

ПЕТРОВСЬКИЙ Л. Є. Інтернат : роман / Леонід Євгенович Петровсь-
кий. – К. : Молодь, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-7615-93-2. 

У центрі роману Л. Петровського – доля дітей, позбавлених батьківської 
опіки (чиє дитинство випало на важкий повоєнний час), їхній нелегкий життє-
вий шлях. Переконливість у зображенні подій, надзвичайно багата палітра емо-
ційного життя дітей-сиріт – усе це підсумок власного гіркого досвіду автора 
(одного з вихованців інтернату). У романі письменник простежує життєві долі 
своїх однокласників-побратимів. 
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ПЕУНОВ В. Шукай добро у серці своєму / Вадим Пеунов. – Донецьк : 
ЦСО, 2008. – 447 с. : іл. – ISBN 978-966-8898-04-4. 

Творчий доробок В. Пеунова (1923) складає понад чотири десятка кни-
жок (романів і публіцистичних творів), у яких порушуються найгостріші про-
блеми сучасної багатогранної і швидкоплинної дійсності: екологія і соціальний 
розвиток, морально-етичні питання. 

Новий твір письменника – це реальні люди, реальні долі, реальні обста-
вини і події. Це історія про життєздатність людського роду, про радість буття, 
про палку та жертовну любов, безцінність людського життя. 

У центрі подій – п’ять поколінь двох родин – Ровтів і Вайсів – із карпат-
ського села Сняткове, що під Мукачевим. У цих сім`ях під час Холокосту заги-
нуло 38 найближчих родичів. Трагедія ХХ сторіччя розкидала їх по всьому сві-
ту – в Росію, Україну, Угорщину, Німеччину, Австрію, Чехословаччину, Ізра-
їль, Америку... Життя було надзвичайно жорстоким, але вони вижили, незва-
жаючи на всі труднощі. 

ПОЛІЩУК К. Л. Вибрані твори / Клим Лаврович Поліщук ; упоряд. 
В. Шевчук ; передм. С. Яковенка. – К. : Смолоскип, 2008. – 704 с. – Бібліогр.:  
с. 194–197. – (Серія «Розстріляне Відродження»). – ISBN 978-966-8499-68-5. 

К. Поліщук (1891–1957) – один із найяскравіших представників українсь-
кої літератури перших десятиліть ХХ ст., творець оригінального жанру «новели 
факту».  

До видання увійшли оповідання в неоромантичному дусі, нариси часів 
Першої світової війни, легенда та готична проза, а також твори про мистецьке 
життя. 

Книга надасть можливість читачеві пізнати унікальний феномен творчос-
ті К. Поліщука, котрий як проникливий сатирик і тонкий психолог подав у сво-
їх творах вражаючу панораму життя українського народу в буремні роки рево-
люції та визвольних змагань 1917–1921 років. Особлива цінність творів у тому, 
що автор писав їх, блукаючи Україною і фіксуючи реальні події, котрі відбува-
лись не стільки на терені вирішальних фронтів, скільки серед народу. 

ПОЛОЖІЙ В. І. Останнього рядка початок : романи, оповід., есеї, спога-
ди, поезії / Віктор Іванович Положій ; авт. передм. В. Шкляр. – Суми : Унів. кн., 
2009. – 431 с., [4] арк. іл. – ISBN 978-966-680-470-2. 

В. Положій (1949–2004) – прозаїк, критик. Найвідоміші серед його книг: 
«Жив-був Іван», «Господарі землі», «Сонячний вітер» та ін. Письменник удо-
стоєний премій ім. Павла Усенка та ім. М. Горького, а його твори перекладено 
англійською, іспанською, болгарською та словацькою мовами. 

До збірки ввійшли романи «Попіл на рани», «Жив-був Іван», роман-
епопея «Маршал Жуков», оповідання «Щось негаразд», ряд поезій, спогади. 
Доповнюють видання фотографії родини письменника. 
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СОКОЛЯН М. Новендіалія : роман / Марина Соколян. – К. : Факт, 2008. – 
403 с. – (Поза фокусом. Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-369-185-8 (се-
рія). – ISBN 978-966-359-300-5. 

М. Соколян (1979) – письменниця, сценаристка, автор книг «Вежі та під-
земелля», «Балада для Кривої Варги», «Херем» та ін. Вона  двічі лауреат конку-
рсу «Коронація слова» (2004, 2006), переможниця фестивалю «Бієнале актуаль-
них мистецтв України» і конкурсу «Старт» у номінації «Література» та ін. 

Визначним для нового роману письменниці є майстерно закручений міс-
тично-детективний сюжет, не позбавлений філософічності. Не одне покоління 
філософів роздумувало над питанням існування душі. На сторінках «Новендіа-
лії» душа людини – це метафоричний вогник в її грудях, який може згаснути. 
Коли це трапиться, у людини залишається лише два варіанти майбутнього – 
стати небезпечним упирем або тихою тінню, що проживе лише дев’ятидення 
(новендіалію). За поведінкою цих створінь наглядає Нічний Магістрат, на слу-
жбу до якого потрапляє головний герой – юнак Лука. Метою його служби є не 
порядок у рідному містечку Дракуві. Хлопцем керує бажання розкрити таємни-
цю смерті свого батька. 

СОХАНЬ І. Благодійник : повість ; Джеймс Хелпер : детектив. оповід. / 
Ігор Сохань. – К. : ВД Дмитра Бураго, 2008. – 247 с. – ISBN 978-966-81-88-99-2. 

І. Сохань (1957) – український прозаїк і публіцист, який мешкає в Канаді 
(Торонто). Він є автором збірок оповідань і повістей «Листи другу», «Безпора-
дний світ», романів «Ласкава жінка», «Орден чотирьох», «Ніколо» та інших 
творів, а також соціологічних нарисів «Час нового світу і людина», «Глобальні 
розвідки цивілізації та пошук шляху». 

Більша частина збірки – це детективні оповідання, головним героєм яких 
є тезка героя знаменитого шпигунського детективу – Джеймс Хелпер. Він кміт-
ливий торончанин, що полюбляє не тільки думати й розгадувати неймовірні за-
гадки, долати життєві труднощі, а й допомагати людям. 

«Благодійник» – захоплююча психологічна повість про кохання та зако-
номірні випадковості, а також про доброчинність та мистецтво. Головний пер-
сонаж твору – художник Влад – російський емігрант, знайшов в особах закоха-
них Майкла і Джаен друзів та благодійників, які дали йому можливість зароб-
ляти власним талантом, забезпечуючи себе та свою родину. 

Збірку письменник присвятив 20-річчю своєї літературної діяльності. 
ТАРАСЮК Г. Сестра моєї самотності : роман / Галина Тарасюк. – Бро-

вари : Відродження, 2009. – 342 с. – ISBN 978-966-96601-7-6. 
Г. Тарасюк (1948) – поет, прозаїк, критик, перекладач, автор 20-ти збірок 

поезій і прози, зокрема, «Смерековий міст», «Світло джерела», «Горельєфи», 
«На Трійцю дощ», «Янгол з України» і т. ін., а також критичних та публіцисти-
чних статей, лауреат Всеукраїнської літературної премії ім. В. Сосюри, літера-
турно-мистецьких премій ім. С. Воробкевича та Д. Нитченка. 

У центрі твору – стосунки двох жінок, чия дружба-ворожнеча триває про-
тягом усього знайомства і навіть продовжується після смерті однієї з них. Гірка 
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покута стає пошуком істини, заради якої жінка змушена пройти крізь складні 
життєві випробування. 

ТУРКЕВИЧ В. Д. Перст демона : роман-есе / Василь Дмитрович Турке-
вич ; ред. Т. Щегельська. – К. : Щек, 2009. – 271 с. – ISBN 978-966-2031-13-7. 

В. Туркевич (1949) – лауреат премії ім. Івана Огієнка, автор книг «Пора 
скіфського царя», збірок, що вміщують обробки українських народних легенд 
та казок, «Ходив Господь по землі», «Райський сад», творчих біографій «Дмит-
ро Гнатюк», «Анатолій Шекера», численних публікацій про митців оперного і 
балетного мистецтва та ін. 

Нова книга письменника – оповідь, що розкриває глибинні пласти внутріш-
нього світу одного з найяскравіших художників кінця ХІХ – початку ХХ ст. Ми-
хайла Врубеля, життя якого було тісно пов’язано з Києвом (1884–1889 рр.). У 
цьому місті він розпочав професійну творчу біографію, пережив велике кохан-
ня, зіткнувся з неприйняттям своєї творчості... Автор не претендує на історичну 
достовірність, вплітає в оповідь вигадку, аби якнайвдаліше досягти своєї мети. 

ХОЛОДЮК Л. Криптограф : пригодн. роман / Леся Холодюк. – Л. : Чер-
вона калина, 2008. – 266 с. – ISBN 978-966-8997-12-9. 

Л. Холодюк (Федорів Лариса Йосипівна, 1953) – сучасна українська 
письменниця, автор книжок «Білий метелик на чорному тлі», «Браслет із зна-
ком лева», «Запах страху». 

Ідея нового роману зародилася в Л. Холодюк завдяки газетній статті під 
назвою «Львівській мумії зробили рентген» та розповіді подруги – кандидата 
фізико-математичних наук Ольги Косак про тайнопис. 

Події твору відбуваються у двох часопросторових вимірах: у сучасному 
Львові та в Єгипті за часів правління фараона Рамзеса ІІ.  

Інтрига розвивається довкола медальйона, який знайшли на очній впадині 
мумії. Розшифрування тайнопису на камінчику з Синайської бірюзи не залишив 
сумнівів щодо шляхетного походження мумії. Напис свідчив про те, що це син 
фараона і кімерійки Ніани. Як були вони пов’язані між собою і де знаходиться 
другий медальйон, адже зазвичай їх клали на обидва ока, намагаються розгада-
ти два науковці, студент та бізнесмен із донькою. 

Поєднуючи сучасний сленг із літературною українською мовою, Л. Холо-
дюк простежує зв’язок сучасності з давніми цивілізаціями, підкреслює невми-
рущу цінність вічних понять – кохання, вірності, жертовності, дружби. 

ЦИБАНЬОВА-СТЕЦЕНКО О. С. Що було, те було : оповідання / Ольга 
Семенівна Цибаньова-Стеценко. – К. : Факт, 2008. – 170 с. – ISBN 978-966-359-
266-4. 

О. Цибаньова-Стеценко – автор книг про І. Карпенка-Карого, М. Ста-
рицького, Є. Гребінку, Г. Михайличенка, а також багатьох брошур, статей із іс-
торії української літератури. 

У пропонованій збірці на прикладі життя окремих особистостей письмен-
ниця зобразила долі кількох поколінь. 

Сучасним читачам автор дає можливість оцінити вартість людського 
життя в ту епоху, коли за наказом центру – Москви – вивозили з колгоспів 
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урожай хліба, часом не залишаючи навіть посівного фонду, і коли українські 
школи перетворювали на російські, а вчителям рідної мови платили вдвічі ме-
нше, ніж тим, хто навчав дітей державної – російської; коли переслідували 
О. Довженка, а «Собор» О. Гончара майже протягом двох десятиліть не можна 
було згадувати. 

Усі описані в оповіданнях події мали місце в житті. 
ЧЕМЕРИС В. Л. Візантійський кінь : повісті, оповід. / Валентин Лукич 

Чемерис. – Х. : Прапор, 2009. – 207 с. – ISBN 978-966-1043-10-8. 
ЧЕМЕРИС В. Л. Генерали імперії : іст. романи / Валентин Лукич Чемерис. – 

Х. : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4496-9. 
В. Чемерис (1936) – сучасний прозаїк, публіцист, автор низки романів 

(«Ольвія», «Смерть Атея», «Ордер на любов»), численних збірок оповідань і 
повістей («Три секунди на вибір», «Тайна Агати Крісті»), а також збірок сатири 
та гумору («Як стати щасливим», «Царська охота», «Коли спокушає диявол»); 
лауреат Республіканської премії в галузі сатири та гумору ім. О. Вишні та пре-
мій ім. Д. Яворницького, Ю. Яновського, Ф. Маківчука, І. Нечуя-Левицького. 

«Візантійський кінь» складається з 13-ти оповідань та повістей, серед яких 
«Пектораль» (невигадане оповідання про археолога і поета Б. Мозолевського), 
«Аравійська пустеля» (філософський твір про нездоланні труднощі у житті лю-
дини), «Побачити посвист диявола» (розповідь про те, як із польської неволі по-
над триста років тому втікав фастівський полковник Семен Палій) та ін. 

Твори В. Чемериса написані динамічно й експресивно, вони сповнені та-
ємниць і читаються з цікавістю. 

Друга книга письменника містить два твори: історичний роман «Без пра-
ва повернення» та повість-есе «Лінія Меннергейма». Під однією обкладинкою 
опинились дві, на перший погляд, різні постаті: український гетьман Дорошен-
ко, який жив у ХVІІ столітті, та національний герой фінів Маннергейм, який 
народився на два століття пізніше. Але, якщо придивитись уважніше, то можна 
зрозуміти, що спільного в українського та фінського героїв багато: обидва пев-
ний час служили Російській імперії, обидва домоглися високих чинів. Водночас 
і Дорошенко, і Маннергейм палко любили батьківщину і заради неї кинули ви-
клик імперії. 

ШТИНЬКО В. С. Наречена гетьманича / Валентина Сергіївна Штинько ; 
вступ. сл. Л. Оляндер ; авт. післямови Д. Скоропадський. – Луцьк : Терен,  
2008. – 255 с., [8] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-8575-80-8. 

В. Штинько (1953) – поетеса, прозаїк, журналіст, автор збірок поезій 
«Тінь сльози», «Терновая хустка» та публіцистики і краєзнавчих матеріалів у 
трьох томах. 

В основу документально-художньої повісті покладено долю волинянки 
Галі Мельник-Калужинської, яку Друга світова війна закинула до Великобри-
танії. Там вона зустрілась із Данилом Скоропадським – сином останнього геть-
мана України Павла Скоропадського. На той момент жінка вже зазнала тяжких 
життєвих випробувань, і, здавалося, ця зустріч – нагорода за всі страждання. 
Але сталася біда: невблаганна смерть забрала в неї нареченого. 
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Особливістю розповіді про непросту жіночу долю, яка опинилась у вирі 
політичних перипетій за часів УНР та Гетьманату, є те, що в ній художність не 
суперечить документальності, а навпаки – стає важливим чинником її вияву. 

ЯВОРІВСЬКИЙ В. Твори : у 5 т. / Володимир Яворівський. – К. : Фе-
нікс, 2008. – ISBN 978-966-651-478-6. 

Т. 1 : Вічні Кортеліси : докум. повість ; Оглянься з осені ; А тепер іди : 
романи / передм. Л. М. Талалая ; післямова В. М. Шкляра. – 670 с., [22] арк. фо-
тогр. – ISBN 978-966-651-479-3. 

Т. 2 : А яблука падають : повість у новелах ; Новели ; П’ять імен : повість ; 
Автопортрет з уяви : роман / передм. Л. М. Талалая ; післямова А. А. Дімаро- 
ва. – 594 с., [24] арк. фотогр. – ISBN 978-966-637-7. 

Т. 3 : Марія з полином наприкінці століття ; Криза : романи / передм. 
П. Загребельного ; післямова М. Рябого. – 426 с., [28] арк. фотогр. – ISBN 978-
966-651-683-4. 

Т. 4 : Повісті ; Новели / передм. О. Гончара ; післямова М. Косіва. –  
489 с., [20] арк. фотогр. – ISBM 978-966-651-682-7. 

Т. 5 : Що ж ми за народ такий?.. : публіцист. трилогія. – 892 с., [24] арк. 
фотогр. – ISBN 978-966-651-724-4. 

В. Яворівський (1942) – український політик, прозаїк, публіцист; автор 
низки збірок оповідань, нарисів, романів. 

Особливістю новел письменника є образність, що цілковито відповідає 
його світосприйманню. З усмішкою, теплими фарбами малює автор людей того 
середовища, з якого вийшов сам, і стає зрозумілим: для нього немає нецікавих 
особистостей, бо кожна людина є особливою і заслуговує тонкого художнього 
дослідження. 

В. Яворівський своїми, відмінними від надокучливих стандартів засоба-
ми, відтворює щоденні прояви життя; яскравими подробицями малює прикмети 
нового села, помічає оригінальні та яскраві народні характери. Тому найбуден-
ніші картини пронизані у нього поезією. Письменник помічає кризу подружньої 
злагоди, з ніжним гумором відтворює ласку матері, допитливість сільського 
хлопчака, сердечність у стосунках між братами тощо. 

Повісті і новели, що ввійшли до першого, другого та четвертого томів, – 
це гірка правда про наше сучасне життя, про жіночу долю на батьківщині і на 
чужині. Поряд із ними, – ранні новели автора, в яких читач побачить чистий га-
рмонійний світ очима дитини. 

Роман «Марія з полином наприкінці століття» – це трагедія і мужність 
українського народу, його благородство і віра у свою незнищенність. Роман 
«Криза», що, як і попередній, увійшов до третього тому, показує життя сучас-
ного подільського села з його «перебудовчими» проблемами, нашаруваннями 
нової моралі, але невмирущими сільськими традиціями. 

П’ятий том містить трилогію, в основу якої лягли сюжети публіцистичної 
радіопрограми «Двадцять хвилин з Володимиром Яворівським» про економічну 
та духовну кризу в державі та листи-відгуки читачів на неї. 
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Поезія  
 

АНДРУСЯК І. М. Писати мисліте : поезії 2004–2007 / Іван Михайлович 
Андрусяк. – К. : Факт, 2008. – 127 с. : іл. – ISBN 978-966-359-257-2. 

І. Андрусяк (1968) – поет, прозаїк, літературний критик, перекладач, автор 
поетичних збірок: «Часниковий сік», «Отруєння голосом», «Сад перелітній», 
«Храбуст», прозових творів, близько 20 перекладів, а також книг для дітей. 

«Мисліте», як наголошує сам автор, – літера церковнослов’янського ал-
фавіту, у написанні зигзагоподібна, як і все наше життя. Разом із тим, подібний 
до дієслова наказового способу іменник «мисліте» немовби підштовхує читача 
до роботи над розумінням того написаного, що він тримає у руках. 

Поезія І. Андрусяка справді змушує замислитися. Вірші письменника 
можна порівняти з добре витесаними деталями, з яких складено той музичний 
інструмент, котрий народжує справді чарівні звуки. 

Спектр тем, охоплених збіркою, досить широкий. Це і мотиви традицій-
ного фольклору, історичні твори («Місяць вповні – а косо...»), і поезія, як гра 
слів («Коли знічев’я, а коли знічервня...»). Та найбільше у книзі – замальовок 
природи, на основі яких ліричний герой вибудовує свій внутрішній світ: 

Так завершуються тіні 
ближче обрій далі обрис 
з рятівного мерехтіння 
проступає тільки проблиск 
тільки те чого ніколи 
не пробачать не просіють 
з пережованого болю 
проступає тільки сірість 
ближче ринви далі кроки 
по дощу який наснився 
так завершується спокій  
як історія – ізнизу 

БЕРДО Г. Поезії : вірші, поеми / Гнат Бердо ; ред. Т. Щегельська. – К. : 
Щек°, 2009. – 215 с. – ISBN 978-966-2031-13-7. 

Г. Бердо (Станко Колесар, 1933) – український поет, прозаїк, який прожи-
ває в Канаді; автор кількох прозових творів, що вийшли друком в Україні 
(«Немирів», «Джерело гніву», автобіографічна повість «Терпкі роки»); член 
Національної спілки письменників України. 

Пропонована збірка віршів складалася автором протягом кількох десяти-
літь і стала відображенням ставлення автора до подій світового життя та життя 
України. Щоденні клопоти та важка праця не винищили в канадському українце-
ві ні жвавої зацікавленості життям його батьківщини, ні туги за нею, ні своєрід-
ного аналізу політичних і соціальних змін у нашому суспільстві. Поетичне слово 
для нього – це можливість спілкуватися з далеким рідним краєм, котрий покинув 
не з власної волі, це – можливість притлумити свою журбу за ним: 
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...Ой за вами, полонини, 
буду все гибіти, 
лиш як вдягну тугу в слово, 
легше мені жити... 

Наприкінці видання вміщено дві поеми. Перша – «Живий вулкан» – є 
своєрідним літописом боротьби українського народу за власну державність та 
суверенітет. Основна частина твору присвячена подіям часів УНР, і хоча поема 
написана у 1983 році, її рядки й досі є актуальними: 

Не скидайте всі вини 
на вождів-диктаторів, 
демократії сини 
ледь тримались прапорів, 
їх несло, а не вони... 

Другий твір «Роса історії» присвячений важкій боротьбі українських пар-
тизанів під час акції «Вісла». 

БІДНЯК Г. Твори : у 8 т. / Григорій Прокопович Бідняк ; ред. Г. М. Гар-
ченко. – Д. : Січ. – ISBN 978-966-511-341-0. 

Т. 1 : Благовіст України : поезії. – 2008. – 393 с. – ISBN 978-966-511-342-9. 
Т. 2 : Філософія життя ; Голодомор : поезії. – 2008. – 403 с. – ISBN 978-

966-511-346-1. 
Т. 3 : Повернення до святинь ; У храмі слова : поезії. – 2009. – 402 с. – 

ISBN 978-966-511-362-3. 
Т. 4 : Шляхами істини ; Етюди Приазов’я : поезії. – 2009. – 401 с. – ISBN 

978-966-511-363-1. 
Т. 5 : З подиху серця ; Слово, народжене сміхом : поезії, гуморески, бай-

ки. – 2009. – 409 с. – ISBN 978-966-511-364-Х. 
Т. 7 : Вінчальна ікона : роман-сповідь / ред. А. М. Шкляр. – 2009. – 437 с. – 

ISBN 978-966-511-366-6. 
Г. Бідняк (1933) – український письменник, заслужений працівник куль-

тури України. Він знаний своїми книгами: «З Україною в серці», «Біль», «Голо-
домор», «Вінчальна ікона», гумористичними збірками «Вуздечка для Пегаса», 
«Сатиричний вернісаж» та книжками для дітей. 

Головні риси його поезії – прозорість і довірлива простота розмовної, 
сповідальної інтонації, фольклорна образність, вірність традиції народного ві-
ршування. Поетичні твори Г. Бідняка позначені пристрасністю почуття, глиби-
ною думки і самобутністю. 

Доля українського народу, його одвічна боротьба за право мати свою 
державу, культуру, рідну мову – стали головними темами творчості поета: 

Лягає сніг 
на Верховину, 
в діброві 
ніжиться зима. 
А я люблю 
так Україну.  
За неї кращої нема... 
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...Як і годиться, 
вона сину 
гірку печаль 
з душі зніма. 
За все люблю 
я Україну. 
За неї кращої нема. 

Любов до України для Г. Бідняка – це не абстрактне поняття, це значить 
думати про неї, боротися за неї своїм поетичним словом («Бережіть Україну», 
«Вставай з руїн», «Мій народ» та ін.).  

У поезіях звучать мотиви вічного буття («Поцінуй життя», «Ти і троян-
да», «Входження у світ» тощо).  

Зі свідомості поета, поза всяким його бажанням, спливають згадки про 
голодомор. Попіл цієї трагедії не дає спокою Г. Бідняку і досі, адже поет наро-
дився в трагічний 1933-й, був свідком голоду і 1947 року. 

...І я вмирав, 
вмирала моя мати 
і дві сестри, 
голодним батько був. 
Хотілось жити, 
на весь світ кричати. 
Були безсилі – 
нас ніхто не чув. 

Роман-сповідь «Вінчальна ікона», що увійшов до восьмитомника, знайо-
мить читача з майже правдивою історією, що відбувалася на батьківщині авто-
ра, у краю, оповитому козацькими легендами, трудовою наснагою багатьох по-
колінь. Твір розкриває складні стосунки, що склалися на селі в період колекти-
візації. 

ВЕРТІЛЬ О. В. На просторі часу : події останнього чвертьстоліття : у  
2 кн. / Олександр Васильович Вертіль. – Суми : Мрія-1, 2008. 

Кн. 1. – 159 с. – ISBN 978-966-566-404-8. 
Кн. 2. – 175 с. – ISBN 978-966-566-405-5. 
О. Вертіль (1958) – поет, перекладач, літературний критик, лауреат літе-

ратурних премій ім. О. Олеся та ім. П. Рудя. Автор низки поетичних збірок, 
які перекладалися білоруською, російською, болгарською та італійською мо-
вами. 

До видання увійшли поезії зі збірок «Троянда на пероні», «Слобожанська 
сіль» і «Паморозь» – до першої книги; зі збірок «Ювілей літа» та «Без назви» – 
до другої. 

Поезія О. Вертіля – це органічне поєднання відвертої душі з майстерні-
стю митця, – і все це на диво українське – в деталях, настроях, нюансах. Ху-
дожнє слово поета мовби підсвічене і освітлене зсередини теплом автора, йо-
го любов’ю і щирістю. Воно не статичне, грає всіма барвами, відтінками, 
гранями... 



 22

Двір лікарняний. Альтанка фанерна. 
Квітнуть левкої і лаватера. 
Лілії пахнуть. І – стеарин. 
Та володіє повітрям жасмин. 
Квітка на клумбі – напахчений келих. 
В кожному з них – бджола чи метелик... 

ГОРБАЛЬ М. А. Деталі піщаного годинника / Микола Андрійович Гор-
баль ; авт. передм. Є. Сверстюк. – К. : Факт, 2008. – 258 с. : портр. – ISBN 978-
966-359-259-6. 

М. Горбаль (1941) – поет-дисидент, композитор, громадський діяч; член 
міжнародного літературного об’єднання «ПЕН-клуб», лауреат премії ім. В. Стуса. 

Збірка поетичних рефлексій, створювана автором впродовж довгих років 
ув’язнення в радянських концтаборах, виходить вже втретє. Але вперше в її ви-
данні бере участь сам автор. Попередні було підготовлено Н. Світличною 
(1983) та Л. Голотою (1992), коли автор був в ув’язненні. 

До перевидання ввійшли твори, написані під час першого (1970–1977) й 
другого (1979–1984) ув’язнення, та добірка авторських пісень. Поряд із експре-
сивним «голим криком» поета, в якому вчувається відчай, туга і сумніви, ці по-
етичні рефлексії несуть у собі й заряд неспростовної мужності, що вирізняє 
справжнього борця. Така поезія нагадає сучасному вдумливому читачеві про 
істинну вартість свободи слова. 

В бараках 
по кутках 
сиділи навпочіпки 
і сміялися тихо  
до себе 
про себе 
з усього. 
Вони вже вільні – 
        Боже 
              вільні. 

ГОРЛАЧ Л. Н. Слов’янський острів : іст. романи у віршах / Леонід  
Никифорович Горлач ; авт. передм. Б. І. Олійник. – К. : Ред. журн. «Дніпро», 
2008. – 163 с. – ISBN 966-8963-05-9. 

Л. Горлач (1941) – поет, прозаїк, автор більше сорока книг поезій, прози, 
публіцистики, збірок віршів для дітей. Лауреат премій ім. І. Нечуя-Левицького, 
ім. М. Островського, ім. Г. Сковороди, Міжнародної премії Фундації доктора 
М. Дем’яніва. 

Особливе місце у творчості письменника займають твори історичної те-
матики. Збірка пропонує читачеві чотири віршовані романи, написані митцем у 
різний час. 

Роман «Перст Аскольда» (1993) подає цілком достовірну версію того, що 
перша спроба хрещення київських русичів була на 132 роки раніше за хрещен-
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ня Русі Володимиром. Однак, на догоду династійним інтересам Рюриковичів, 
сам Нестор-літописець мусив оминути цей факт. 

Поема «Ніч у Вишгороді» (1982) присвячена діянням великого князя 
Ярослава Мудрого. За її мотивами Київським театром поезії був поставлений 
спектакль «Золоті ворота», який йшов понад сотню разів у будівлі Золотих во-
ріт – визначної пам’ятки архітектури. 

«Слов’янський острів» (1986) – роман, в якому чи не вперше в українсь-
кій літературі виписано картину героїчної боротьби чеських патріотів-гуситів 
проти римських хрестоносців. Зокрема, автор висвітлює роль українців на чолі 
з Новгород-Сіверським князем Сигизмундом Корибутовичем, який поставив 
своє військо на службу Янові Жижці. 

Останній роман – «Чисте поле» – поет присвятив козацькій добі нашої іс-
торії. Це майстерне, документально підтверджене полотно про діяльність усла-
вленого кошового Запорізької Січі Івана Сірка. 

Слід зазначити, що твори Л. Горлача не лише вражають своєю естетич-
ною досконалістю, а й допомагають глибше пізнати історію України. 

ГУДИМА А. Д. З вогню і гніву... : романи у віршах / Андрій Дмитрович 
Гудима ; авт. вступ. сл. А. Дрофи. – Біла Церква : Білоцерк. друк., 2009. –  
479 с. – ISBN 978-966-8454-25-7. 

А. Гудима (1937) – поет, прозаїк, публіцист і науковець, автор понад три-
дцяти книг. До нової збірки письменника увійшли історичні романи у віршах «Се-
верин Наливайко», «Сповідь Мазепи», «Клекотіли орли», «Устим Кармалюк». 

Видобуваючи з нашарувань неуваги, анафеми і забуття світлі лики побо-
рників святої волі та незалежності, письменник одухотворює сторінки нашої 
історії. Автор захоплює читача багатоплановою палітрою мужності й героїзму 
кращих синів свого народу. 

ЖУКОВСЬКИЙ С. В. Залюблений в грозу : вибране / Жуковський Ста-
ніслав Віталійович ; передм. М. Шевченка. – Донецьк : Альфа-Прес, 2008. –  
367 с. : портр. – ISBN 978-966-8510-30-4. 

С. Жуковський (1938) – автор поетичних збірок «Прагнення краси», «На 
перехрестях долі», «Вітер часу», «Колія», «Межа» та ін., лауреат Республікансь-
кого конкурсу ім. О. Стаханова, двох обласних літературних премій ім. В. Со-
сюри й ім. Г. Кривди та Міжнародної літературної премії ім. Г. Сковороди. 

Поезія письменника пройнята духом добра, волі та правди. У його творах 
чітко визначені головні цінності: любов до батьків, вірність у дружбі, мужність 
у відстоюванні життєвих принципів, повага до минулого, любов до Батьківщи-
ни, світла велика любов до жінки, прагнення до змін. 

Я збираю дорожні речі, 
Як я скучив за вами, дороги! 
А на заході сходить вечір 
І лягає мені під ноги. 
Я заплющую очі й бачу: 
Наша хата в саду біліє, 
А над нею – зоря гаряча, 
А над нею – юнача мрія. 
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До збірки увійшли кращі поетичні твори з попередніх збірок, нові вірші, 
пісні, а також переклади поезій з російської, білоруської, грецької, хорватської 
мов. 

ЗАТУЛИВІТЕР В. Чаша жертовна / Володимир Затуливітер ; ред. В. Ге-
расим’юк ; авт. передм. В. Бородін. – К. : Бучак-ирій : Задруга, 2009. – 422 с. – 
ISBN 978-966-432-054-9. 

ЗАТУЛИВІТЕР В. Четвертий із триптиха / Володимир Затуливітер ; ред. 
І. Римарук ; упоряд. Л. Снісар. – К. : Бучак-ирій : Задруга, 2009. – 185 с. – ISBN 
978-966-432-051-8. 

В. Затуливітер (1944–2003) – автор поетичних книг «Теорія крила», «Тек-
тонічна зона», «Полотно» та ін., лауреат премії ім. П. Тичини та ім. П. Усенка. 
Поезії В. Затуливітра перекладено англійською, болгарською, німецькою, ру-
мунською, французькою, хінді та іншими мовами. 

Збірка «Четвертий із триптиха» – остання, укладена письменником книга, 
головними мотивами якої стали біль від трагічної історії народу, філософська 
заглибленість у самобутню сутність особистості, «труди і дні» людської душі 
на крутозламах часу. 

Друга книга – «Чаша жертовна» – складається зі збірки «Ненаписані пей-
зажі» (укладеної наприкінці 2002 року, але виданої лише зараз), неопублікова-
них поезій, написаних митцем за останнє десятиріччя земного життя. 

Впало, як грім, занехаяне щастя, 
раптом в хрещатій зіниці бузку 
вбачив просте, зовсім ще не прощальне, 
раптом – обличчя своє... За якусь 
довгу, недвижну – як вічність – секунду, 
поки тремтіла зориста сльоза, 
встиг передумати думку немудру: 
боже бузковий, як мало я знав!.. 

ЗОЛОТЕ чересло : кн. народ. ремесел, звичаїв та побуту в Україні / пи-
сана Климентієм Зіновієвим, поетом кінця ХVІІ – початку ХVІІІ ст. ; упоряд. 
В. Шевчук, О. Шугай ; пер. з давньоукр. сучас. укр. мовою О. Шугая ; вступ. ст. 
і примітки В. Шевчука. – К. : Мистецтво, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-577-
103-6. 

Автором збірки є Климентій, син Зіновія – чернець-священик, рукописну 
збірку якого у 50-х роках ХІХ століття в одному з монастирів на Південній Че-
рнігівщині знайшов збирач української старовини О. Шишацький-Ілліч, який 
передав її П. Кулішу. Книга складалася з 321 четвертинки паперу та не мала ані 
початку, ані кінця. 

Самі вірші згруповано (подекуди самим автором, але частіше – упоряд-
ником) у тематичні розділи. Так, розпочинає книгу розділ «Про світобудову», в 
якому Климентій розмірковує про вогонь, повітря, світові змінності й імена 
Божі, про диявола тощо. Другий розділ – це вірші «Про хвороби», наступний – 
«Про годину смертну» і т. ін. 
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Климентій писав про свою землю, людей різних ремесел, різні людські 
якості, про все, що бачив на власні очі. Більшість цих творів – жива, безпосере-
дня реакція на життєві явища. Він широко залучає до своїх творів народні при-
казки, інколи будуючи за їхньою допомогою цілий вірш. 

Книга Климентія – оригінальне та унікальне явище у давній українській 
літературі. Так широко і правдиво описати тогочасне життя не зумів ніхто з його 
сучасників. Саме цей збірник дає змогу побачити минуле, зокрема часи так зва-
ної Руїни, не через війни і змагання, а крізь призму щоденного буття народу... 

ЙОГАНСЕН М. Вибрані твори / Майк Йогансен ; вступ. сл. та упорядкув. 
Р. Мельниківа. – Вид. 2-ге, доповн. – К. : Смолоскип, 2009. – 766 с. : фотогр. – Біб-
ліогр.: с. 747–750. – (Розстріляне Відродження). – ISBN 978-966-8699-94-4. 

М. Йогансен (1895–1937) – поет, прозаїк, перекладач, автор збірок поезій 
«Д’горі», «Крокове слово», «Революція»; збірок прози; творів для дітей; літерату-
рознавчих праць тощо. Він був членом літературних організацій «Гарт», 
ВАПЛІТЕ, «Техно-мистецька група А», Спілки радянських письменників України. 

У своїх віршах, у прозі та в теоретичних статтях митець неухильно праг-
нув підняти українське слово до європейського рівня. Він належав до романти-
чно-революційної течії, мав неповторні риси творчого обличчя, свої теми та ко-
ло образів, стиль. 

До видання ввійшли кращі зразки поезії та прози, теоретичних студій 
письменника, його твори про самого себе та свої видання, фотоматеріали, а та-
кож рецензії І. Дзюби та С. Крижанівського про митця. 

ІВАНОВ Д. Й. Село в терновому вінку : поезії / Дмитро Йосипович Іванов ; 
передм. Л. Талалая. – Чернігів : Трійця, 2008. – 367 с. – ISBN 978-966-533-369-2. 

Доробок Д. Іванова (1946) налічує 10 окремих поетичних збірок, а також 
перекладів з російської, білоруської та інших мов. Його творча активність від-
значена Всеукраїнською премією ім. І. Нечуя-Левицького, Міжнародною літе-
ратурною премією ім. Г. Сковороди та ін. 

Нова збірка – це спогади письменника про дитинство, його відчуття кро-
вного зв’язку з рідною землею, з народом, творче осмислення минулого і сьо-
годення України. Головною темою віршів і балад Д. Іванова є село. І йдеться не 
про традиційні сільські пейзажі в поетичних творах з калиною та солов’ями, а 
про відтворення трагедії українського селянства, пов’язаної з асиміляцією міс-
том сільської культури, традицій, що призводить до руйнації споконвічного і 
життєдайного зв’язку між людиною і землею та природою загалом. 

В село, додому, йду полями. 
І що ж тепер туди несу, 
Де нікому сказати «Мамо!», 
Де ні з ким розділить сльозу? 
Де чулась мова колоскова – 
Там мертва зона залягла, 
І навіть пісня колискова 
Бомжує, 
вигнана з села. 
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КАЛИНЕЦЬ І. Поезії / Ігор Калинець ; вступ. сл. Е. Соловей. – Л. : Пі-
раміда, 2008. – 606 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-
441-101-8. 

І. Калинець (1939) – український поет, громадський діяч, лауреат премій 
ім. І. Франка, ім. В. Стуса та Національної премії України імені Тараса Шевченка. 

У творчому доробку письменника – 17 поетичних збірок. Вони згруповані 
автором у два цикли: перший – «Пробуджена муза» – це 9 збірок, створених до 
суду й ув’язнення («Вогонь Купала», «Реалії», «Верлібровий вирок» та ін.); 
другий – «Невольнича муза» – 8 збірок 1973–1981 років («Дванадцята сумна 
книжка», «Міт про козака Мамая», «Лад і Марені»). 

Поезія І. Калинця з її викличним модерновим «єретизмом», з її тривалим і 
цілеспрямованим культивуванням духовних заповідей шістдесятництва, являє 
собою, насамперед, потужний синтез попередньої поетичної традиції, але осми-
сленої підкреслено нетрадиційно, і, до того ж, без евфемізмів, без внутрішньої 
самоцензури та звичної протягом тривалого часу неповноти. 

КОЛЯНОВСЬКИЙ А. М. Вибрані твори / Афанасій Миколайович Коля-
новський ; авт. передм. Є. Сохацька. – К. : Вид-во О. Теліги, 2009. – 339 с. – 
ISBN 978-966-355-032-9. 

А. Коляновський (1925) – поет, у творчому доробку якого понад 13 збірок 
(«Сльозою згірклою не змилось», «На грані часу», «Підкова на щастя», «Нерід-
ний дід» та ін.). До книги ввійшли кращі поезії, опубліковані в різний час. У 
них можна відчути щире поетове одкровення у своїй вірності українському, що 
переплітається з різким осудом тих, хто позбавлений цього відчуття національ-
ної ідентичності. Сучасну українську владу поет називає лукавою та свавіль-
ною («Живем, мов при дорозі», «І знову осінь, вся, твоя» тощо), а вік – глитай-
ським та лихоманним. Однак душа поета не озлоблена. Він – людина оптиміс-
тичного настрою, тому сподівається, що Україна подолає труднощі і світлом 
буде осяяне її майбуття: 

Злущиться духовний гніт, 
Вільні, без конвою 
Попливемо в тихий світ, 
Де нема розбою. 

Є в поета тема болісна і сокровенна – це тема війни та життя, обпаленого 
війною. Фронтовик, нагороджений орденами та медалями, поет знає справжнє 
єство війни, її антигуманну й руйнівну суть. 

Хто хоч раз побув 
у такім вогні, 
чув, як серце 
груди розривало. 
Із війни йому 
у травневі дні 
фронтового ордена замало. 

Поезія А. Коляновського не позбавлена романтичності. Особливо це ви-
являється у пейзажній ліриці. Поета вабить краса всіх пір року, в його уяві ко-
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жна часточка природи асоціюється з певним настроєм, переживаннями. Пейза-
жна лірика А. Коляновського насичена деталями сільського побуту та сільсько-
го пейзажу; у ній промовляють його незнищенне життєлюбство і переконаність, 
що людина і природа – це одне нерозривне ціле. 

КРИЩЕНКО В. Д. Ріка життя : поезії / Вадим Дмитрович Крищенко ; 
авт. післямови А. Мельничук. – К. : Укр. письменник, 2008. – 255 с. – ISBN 966-
579-227-Х. 

В. Крищенко (1935) – поет-пісенник, композитор, заслужений діяч мистецтв 
України, лауреат премій ім. І. Нечуя-Левицького, ім. А. Малишка та ім. Д. Луцен-
ка, народний артист України. Він автор низки поетичних збірок: «Щирість», «На-
пруга дня», «Допоки живу», «Біля осіннього багаття» та ін. З пісень митця почина-
ли своє сходження такі виконавці, як: В. Білоножко, І. Бобул, П. Зібров, А. Кудлай. 

В. Крищенко – автор чи не найперших патріотичних пісень незалежної 
України, зокрема «Молитва», «Україна-мати» та ін. Також серед головних мо-
тивів його поетичної творчості можна виокремити любов до батьків («Батько і 
мати», «Мамина могила», «Складова щастя» та ін.). І хоч автор не пізнав сповна 
материнської любові (мати померла, коли він був ще підлітком), все ж, пишучи, 
немов торкається її душі.  

...Всі ми, усі 
Невсипущої матері діти, 
Хто б не були – 
Генерал, хлібороб чи поет. 
Серце її 
Наближає найдальші орбіти, 
Що від землі 
Простяглись до високих планет. 

Не на останньому місці у поезії В. Крищенка стоїть і тема кохання («Лю-
бов не буває грішною», «Що він у ній побачив?», «І ти пробач мені» та ін.). У 
поета кохання – це жадане найвище щастя для двох, а закоханість порівнюється 
із весняним «квітуванням в душі». 

Когось у зневірі утішу я, 
Хоч судження це непросте: 
Любов не буває грішною, 
Кохання – завжди святе. 

ЛИСТОПАД А. Соловки : поет. епопея / Антоніна Листопад. – К. : Смо-
лоскип, 2009. – 567 с. – Бібліогр.: с. 564. – ISBN 978-966-1676-13-7. 

А. Листопад (1941) – авторка, у творчому доробку якої низка поетичних 
збірок: «Сльоза любистку», «Свячена вода», «Почаїв», «Скрижалі» та ін.; лау-
реат премій ім. В. Стуса, ім. О. Пчілки, Міжнародного Шашкевичівського кон-
курсу (Канада), Літературного фонду Воляників-Швабінських при Фундації 
Українського вільного університету (м. Нью-Йорк). 

Пропонована збірка – не просто поетична епопея, довжиною у 600 років, 
це цілий світ на одному острозькому човні. Україна на Соловках – це наша не-
загойна рана, наші ще не знайдені могили. 
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Нічого не минає, роде мій, даремно. 
Ні блиск, ні соловецькая пітьма. 
Монастирями стануть келії тюремні. 
...Стою на цвинтарі. А цвинтаря нема. 
Ми чашу трунку випили по самі вінця. 
Щемить в хрестах мордовська ще зима, 
І тисячі слідів змордованих вкраїнців. 
Стою на цвинтарі. А цвинтаря нема... 

У віршах збірки А. Листопад – справжні імена, а усі дати, події відпові-
дають історичним відомостям і джерелам. 

ЛУКІВ М. В. Двоє в човні : інтим. лірика / Микола Володимирович Лу-
ків. – К. : [б. в.], 2009. – 170 с. – ISBN 978-966-629-3872. 

М. Луків (1949) – головний редактор журналу «Дніпро», заслужений діяч 
мистецтв України. Він – один із найпопулярніших поетів сучасної України, чия 
творчість відзначена багатьма престижними преміями: міжнародними преміями 
ім. Г. Сковороди та ім. В. Вернадського, преміями ім. М. Островського, ім. С. Гу-
лака-Артемовського.  

Творчий доробок письменника – це понад два десятки збірок поезії («Ріка», 
«Отча земля», «Право на пам’ять» та ін.). Пісні, створені на вірші поета, знані не 
лише в Україні, а й за її межами (у Канаді, США, Австралії), зокрема такі, як: «Ро-
сте черешня в мами на городі», «Моя Україна», «Старі листи», «Сповідь сина». 

До книги увійшли вибрані поезії, створені автором за багато років плідної 
праці в літературі. Гостре відчуття часу, вміння доступно й художньо перекон-
ливо говорити про найголовніше, найсокровенніше – прикметні риси поетич-
них творів митця. 

Краса кохання, вірності й дружби – основні мотиви нової книги автора. 
Отак і ми без каяття, 
Без сумніву й вагання 
Кидаємо своє життя 
У полум’я кохання. 
І знаємо, що спопелить, 
Але на все готові 
За вік, чи рік, чи навіть мить 
Великої любові. 

ЛЮТИЙ Г. І. Мама-Марія : роман-пісня / Григорій Іванович Лютий ; 
ред. П. Г. Біленко. – Запоріжжя : Дніпр. металург, 2008. – 391 с., [4] арк. іл. – 
ISBN 978-966-2962-49-9. 

Свою нову книгу Г. Лютий – поет, перекладач, автор дванадцяти книг – на-
звав романом-піснею і для цього є дві підстави. По-перше, фабула твору насичена 
ліричними відступами пісенного характеру (понад 50 пісень), деякі з яких («Пісня 
Гуляйпільських весіль», «Столиця степів» та ін.) уже сьогодні співають на весіл-
лях і толоках Запоріжжя. По-друге, пісні є своєрідною квінтесенцією сповіді, а 
весь роман постає пісенно-плинним у своїй композиції і тональності. 
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У книзі – духовність нашого народу – скарби традиції, пам’ять про пра-
щурів тощо. Серед розмаїття тем і мотивів найпотужніше звучать два: пейзажі 
південного степу (часів батька Махна), з його непередбачуваною бунтівливіс-
тю, та рівне і непослаблене тепло любові в інтимній ліриці. 

Найважливіший для роману символ-узагальнення – образ Марії – дівчин-
ки-сироти з відкритою до всього живого великою душею, яка бачить «той по-
гляд трав, що кров аж зупиня». Вона від рідної землі й від «подиху Всевишньої 
любові» отримує чудодійний дар голосу і пісні. 

Образ Марії постає в романі настільки особисто близьким авторові, що 
здається, ніби у творі він, нарешті, сповна «довисловив» усю Любов до Жінки. 

Роман-пісня Г. Лютого не має аналогів у нинішній поезії як за обсягом 
освоєння матеріалу, так і за його втіленням. 

Наприкінці книги вміщено рецензії П. Загребельного, І. Дзюби, М. Сла-
бошпицького, Т. Біленко та відгуки на роман інших небайдужих читачів. 

МІЩУК К. Зимописи : поезія / Катерина Міщук. – Л. : Кальварія, 2008. – 
191 с. – ISBN 978-966-663-277-0. 

К. Міщук (1982) – поетеса, лауреат літературної премії ім. В. Симоненка. 
Працює художнім редактором у видавництві зарубіжної літератури «Юніверс». 

Збірка «Зимописи» – це пейзажні настрої й роздуми письменниці, вплете-
ні у риму віршів. 

Ходіння зим у вікнах застига, 
Все більше вкраплень тепло-акварелі. 
Сповзає неба зморена суга 
В озер таємні непрозірні келії. 

Осінь, зима, весна, літо для К. Міщук – це не просто пори року, а повно-
цінний всесвіт, зі своїми героями, пейзажами-інтер’єрами. 

Сакральне ліплення літа 
в перлинній краплині дрімає. 
Яскравинки мрійних кульбабок 
по-заячи сонячно кришаться... 

Багата уява поетеси створює неймовірні, захоплюючі образи, які перено-
сять читача в уявну реальність авторки («Ідуть дошки дощу...», «Молочне сон-
це падає у каву...», «Впала банка зими. Осколки зібрала весна...»). 

Збірку видано на кошти гранту Президента України для творчої молоді. 
ПАВЛИЧКО Д. В. Вибрані твори. У 2 т. Т. 2. Переклади / Дмитро Васи-

льович Павличко ; вступ. ст. Р. М. Лубківського. – К. : Всеукр. держ. спеціаліз. 
вид-во «Укр. енцикл.» ім. М. П. Бажана, 2009. – 605 с. : іл. – (Бібліотека Українсь-
кої літературної енциклопедії : вершини письменства). – ISBN 978-966-7492-41-7. 

Д. Павличко (1929) – відомий український поет, перекладач, літературний 
критик, громадсько-політичний діяч. Чимало його поезій покладено на музику, 
серед них – і славнозвісна пісня «Два кольори». 

Другий том вибраних творів Д. Павличка містить переклади з поетичного 
виднокола понад тридцяти народів світу, зокрема білоруської, грузинської, іта-
лійської, литовської, польської та інших літератур. Видання доповнено комен-
тарями, а також науково-енциклопедичними та авторськими примітками. 
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ПАВЛИЧКО Д. В. Покаянні псалми : поезії / Дмитро Васильович Павли-
чко ; уклад. і ред. Д. Пилипчук. – К. : Вид-во С. Павличко «Основи», 2009. – 
878 с. – ISBN 978-966-500-309-0. 

ПАВЛИЧКО Д. В. Спочатку / Дмитро Васильович Павличко. – К. : Вид-
во С. Павличко «Основи», 2009. – 127 с. – ISBN 978-966-500-304-5. 

Книга «Покаянні псалми» – віддзеркалює поетичну творчість митця за 
1988–2008 рр. У ній представлено твори зі збірок: «Ностальгія», «Золоте яблу-
ко», «Наперсток», «Не зрадь», «Аутодафе» та ін. Окремим розділом подано по-
езії 1978–2005 рр., що публікувалися в періодиці, але не потрапили до збірок. 

Друга з пропонованих збірок – це ранні поезії Д. Павличка, датовані 
1944–1951 роками, які перебували у сімейному архіві письменника більше 
шістдесяти років. У цих віршах, незважаючи на «мовну невправність, недоско-
налу риму, діалектизми» (як зазначає сам автор) тощо, вже присутній характер, 
в якому пульсує бажання протистояти національному і соціальному поневолен-
ню рідного народу. 

З віршів постає образ матері письменника («Мати»), в очах якої він праг-
нув бути героєм. 

Крізь 20 років бачу: ходить 
Ще там, в життя свого зеніті, 
Вже згорблена матуся. Водить 
синів за ручку. Все на світі 
Віддав би я за те, щоб знову 
Поглянула вона на мене, 
Щоб я почув ласкаву мову,  
Ласкаву й рідну. Нене! Нене!.. 

Також книга містить інтимну лірику, написану для однокурсниць та ін-
ших дівчат, серед яких особливе місце займає щира подруга Д. Павличка – 
Стефа, якій присвячено найкращий (на думку автора) вірш «Стефі». Збірка по-
будована так, що поряд із кожним віршем подається його рукопис. Не всі руко-
писи датовано, але за почерком і за тематикою автор відніс їх саме до зазначе-
ного періоду. 

Збірка покликана засвідчити, що й тоді, й нині поет був і залишається са-
мим собою – щирим, пристрасним та чесним. 

ПОКОТИЛО М. І. Позняки і позняківці / Микола Іванович Покотило ; 
авт. передм. М. Покотило ; авт. передм. «Позняки, ви мої Позняки» Н. Покоти-
ло. – К. : Світогляд, 2009. – 334 с. : фотогр. – ISBN 978-966-8837-16-9. 

Кожному важливо знати історію свого народу, школи, населеного пункту, 
країни. Урбанізація поглинає села і селища. Не оминула така доля й села По-
зняки – у 2009 році від нього залишилось лише декілька хат, що сьогодні дожи-
вають свій вік. Однак пам’ять про землю і звичаї предків має право на життя. 

Пропонована книга – це поетичні спогади М. Покотила про рідне село, де 
він виріс, де пройшло все його свідоме життя; про друзів, школу і вчителів, су-
сідів, його велику родину, про життя-буття односельців. 

Вступна стаття і численні фотографії як самого села, так і його жителів, 
знайомлять читачів із основними історичними подіями з життя Позняків. 
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ПОЛОЖІЙ В. І. Останнього рядка початок : романи, оповід., есеї, спога-
ди, поезії / Віктор Іванович Положій ; авт. передм. В. Шкляр. – Суми : Унів. кн., 
2009. – 431 с., [4] арк. – ISBN 978-966-680-470-2. 

Анот. див. на с. 14. 
РОМЕН Л. В. Злюби : філософ.-ерот. поезії / Людмила Валентинівна Ро-

мен. – Суми : Мрія, 2008. – 143 с. : іл. – ISBN 978-966-473-030-0. 
Людмила Ромен (1959) – майстер народної творчості, поетка, авторка ни-

зки книг, серед яких «Горобина ніч», «Вірую», «Яблука з неба» та ін. 
Як і попередні збірки письменниці, нова також наповнена атмосферою 

відвертості та інтимності. В ній яскраво відображені давні традиції та віруван-
ня, котрі наклали відбиток на побут, ментальність та світосприйняття українців. 

У поезіях почуття кохання уособлюється як творіння світу, в якому бе-
руть участь парні елементи Всесвіту: Земля і Небо, Темрява і Сонце. Водночас 
єднання чоловічого та жіночого начал у творах є не лише актом фізичного єд-
нання, а й взаємопроникненням енергії.  

Структура збірки відповідає природним циклам (весна – літо – осінь – 
зима), згідно з якими жили наші пращури. 

Л. Ромен сміливо експериментує і з версифікаційними формами: від ко-
ловіршів до тріалетів, увиразнює метафори фонічними та звукозаписними варі-
аціями, що, у свою чергу, підсилює зміст поезій: 

СОН ЦЕ СТО ЯНь іНь Я 
СОНЦЕСТОЯННЯ 
насто я на! Сонцем 
насто я на! Небом 
........ 
Тобою настояна 
кресни (не в сні 
                     не в сні кресни) 
кресни 
                     сонце-кресни в мені 
           стою і чекаю 
бо раз – (стан мій в обіймах ах!) 
                                                   стану 
вогнем днем стану 
ось мій танок! 
не з тою 
                   зі мною 
мни! 
        йми! 
                 йми! 
над пий в мені роси! 
над пий в мені Сонце! 
над пий в мені Небо! 
мною на! сто! 
                   настойся! 
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РУТА ВІТЕР. Туга за степами / Рута Вітер ; упоряд. О. Григор ; авт. після-
мови Р. М. Лубківський. – Л. : Світ, 2009. – 63 с. : іл. – ISBN 978-966-603-608-0. 

Рута Вітер (Юлія Пігель, 1981–2008) – молода українська поетеса, авто-
рка збірок поезій «Кожен колір – кохання» та «Повернутися іншою». Як люди-
на надзвичайно творчо обдарована вона, окрім написання поетичних творів, 
створила ряд колекцій одягу («Мрійниця», «Світло і тінь», «Жила-була лялька» 
тощо), її малярські роботи експонувалися на персональній виставці «Це тільки 
мить цвітіння?», була Рута Вітер і учасницею виставки львівських фотомитців 
«Театр одного Вітру» тощо. Пропонована збірка – це чудове поєднання прискі-
пливої уваги авторки до таких складних тем, як «Розстріляне Відродження», чи 
до не менш складних персоналій – козака Мамая, Г. Сковороди, К. Білокур, О. 
Лятуринської, з проникливим ліризмом та потужним епічним завзяттям емо-
ційної «неспинності». 

Чудова риторика віршів захоплює, вабить і зачаровує силою молодечого 
максималізму. Налаштованість на оптимізм, життєствердність – вічний орієн-
тир нашого національного Буття – видається важливою ознакою творчості Рути 
Вітер. 

В оформленні книги використано репродукції полотен самої мисткині. 
САВКА М. Бостон – джаз : візії та вірші / Мар’яна Савка. – К. : Факт, 

2008. – 96 с. : фотогр. – ISBN 978-966-359-252-7. 
Для львівської поетеси М. Савки джаз почався із квитка на концерт Сонні 

Роллінза і згодом оформився в її нову збірку. Джаз у цьому випадку не просто 
метафора, джаз – це метод, а вірші – імпровізації. Вірші ніби створені для того, 
аби їх сприймали на слух у супроводі саксофона, контрабаса та фортепіано. 

...але все це лише акварелі 
починає дощити 
і стікає пейзаж 
я сиджу 
на краєчку палітри 
пальцями ніг 
розминаю 
фарби свіжої зелені 
це здається трава 

Бостоноджазівські метафори – це спостереження за конкретними людьми, 
котрі у різний час і за різних обставин траплялися поетці. Їхніми світлинами 
оздоблена книжка, що надає гармонійної завершеності виданню. 

СИМОНЕНКО В. Спадщина : у 2 т. / Василь Симоненко ; упорядкув. та 
передм. В. Яременка. – К. : Персонал, 2008. – (Бібліотека українознавства ;  
вип. 14). – ISBN 978-966-608-963-5. 

Т. 1 : Поезія, кн. 1. – 463 с. : іл. – ISBN 978-966-608-964-2. 
Т. 1 : Поезія, кн. 2. – 334 с. : іл. – Бібліогр.: с. 269–299. – ISBN 978-966-608-

964-2. 
Т. 2 : Проза, кн. 1. – 462 с. : іл. – ISBN 9780966-608-965-9. 
Т. 2 : Проза, кн. 2. – 495 с. : іл. – ISBN 978-966-608-965-9. 
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В. Симоненко (1935–1963) – один із найвидатніших поетів-шістдесятни-
ків, журналіст, лауреат Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка. 

Представлену в першій книзі першого тому поезію поділено на три розді-
ли. Перший – «Credo» – містить програмові твори поета, що охоплюють домі-
нантний ідейно-тематичний спектр його творчої спадщини («Не докорю ніколи 
і нікому...», «Лебеді материнства» тощо). До другого розділу ввійшли поезії 
1960–1963 років, які характеризують митця та його творче покоління історич-
ним означенням «шістдесятники». Ці твори – злет і звершення поетичного генія 
Василя Симоненка. У третьому розділі у хронологічній послідовності подано 
ранню (1953–1959) та жанрову поезію, сонети, поеми, казки, сатиричні вірші, 
епіграми.  

Друга книга першого тому включає два розділи, куди ввійшли недатовані 
вірші та спроби поетичного перекладу. Завершують том вірші, поеми, статті, 
присвячені письменнику, та матеріали до бібліографії.  

Другий том «Спадщини» є повним на сьогодні зібранням прози 
В. Симоненка. Він включає близько двадцяти новел, кілька драматургічних 
фрагментів зі студентського життя, начерки кіноповісті, щоденникові записи, 
105 листів. Зроблено спробу виокремити віршований епістолярій поета та жур-
налістські матеріали – статті, рецензії, нариси, кореспонденції, вірші до дат 
«червоного календаря». 

Окремим додатком у другій книзі другого тому представлено виступи 
В. Симоненка на редакційних летючках (1960–1962). 

СКУНЦЬ П. М. Твори : [у 8 кн.] / Петро Миколайович Скунць ; упоряд-
кув. Н. Скунць. – Ужгород : Ґражда. – ISBN 978-966-8924-35-4. 

Кн. 1 / передм. Г. Салиги. – 2007. – 270 с . : фотогр. – ISBN 978-966-892436-1. 
Кн. 2. – 2008. – 247 с. : фотогр. – ISBN 978-966-8924-37-8. 
П. Скунць (1942) – поет, перекладач, журналіст, редактор, автор збірок 

поезій «Сонце в росі», «Полюси землі», «Погляд», «Розп’яття», «Сейсмічна зо-
на» та ін., лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, 

Підсумкове видання знайомить зі збірками митця, виданими впродовж 
життя. Його поезіям притаманні раціоналізм і сухість рядка, усічення поетич-
ного декору та афористичність, потужний філософський струмінь. Як письмен-
ник-шістдесятник П. Скунць переймається у творах проблемою Батьківщини, її 
національним відродженням, соціально-політичними умовами життя («Дніпро-
петровськ», «Любому парламенту», «Карпатська правда»). 

Представлені у виданні збірки розташовані у зворотно-хронологічному 
порядку їх написання, що, на думку укладачів, сприятиме глибшому розумінню 
творчості П. Скунця. 

СЛАПЧУК В. Д. Золоті куполи : поезії / Василь Дмитрович Слапчук. – 
Луцьк : Волин. обл. друк., 2008. – 274 с. – ISBN 978-966-361-309-3. 

В. Слапчук (1961) – автор більш ніж двадцяти збірок поезій («Новенький 
ровер для старенького пенсне», «Дванадцять ню», «Так!») та прози («Дикі кві-
ти», «Клітка для неба», «Осінь за щокою» та ін.). Твори В. Слапчука вивчаються 
у школі, його творча діяльність відзначена Національною премією України імені 
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Тараса Шевченка, а також преміями ім. В. Стуса, ім. А. Кримського, ім. П. Тичи-
ни та ін. 

Як й інші книги поета, пропонована збірка позначена філософічністю, а 
за позірною простотою приховується тонка гра з підтекстом, граціозність розу-
мових порухів душі. 

На пальцях – мед. Бджола 
нарвала в липи цвіту. 
Застрягло сонце в вітах, 
а хлопчик-вечір знизу: – Злазь! 
Кричить і липою трясе. 
Янтарний мед до пальців липне. 
Бджола здіймає сонце з липи 
й до вулика несе. 

В. Слапчук виокремлює тему Батьківщини, з якою на сьогоднішній день у 
пересічного громадянина стосунки непрості. Однак, на думку автора, у духовно 
здорової людини в почуттях до рідної землі завжди домінує любов. 

... Поле бур’яном поросло – 
колись тут хати стояли. 
Хат усе менше, 
а до поля доточується. 
Не знати лише, для кого. 
 – Вам щось болить? 
Показую на місце,  
де село моє. 

СОЛОНЕВСЬКИЙ Р. Т. Твори / Ростислав Тимофійович Солоневський ; 
ред. Є. Шморгун. – Рівне : Азалія, 2008. – 519 с. : фото. – ISBN 978-966-8883-48-4. 

Р. Солоневський (1930) – знаний в Україні письменник-гуморист, лауреат 
премій ім. В. Поліщука, ім. Г. Чубая та Нобельської премії Всеукраїнського фе-
стивалю гумору в с. Нобель. 

Пропонована збірка письменника-сміхотворця містить не нові, але най-
кращі твори з попередніх книг, які й досі не втратили своєї актуальності: «Це ж 
у нас, у нас!», «Веселе розмаїття», «Він плюс вона», «Сміховінегрет», «На шля-
хах-дорогах», «Невигадані історії» та ін. 

Невеликі поетичні твори Р. Солоневського влучні й дотепні. У веселих і 
подекуди сумних байках проникливий читач побачить віддзеркалення і самого 
себе й сьогоднішнього дня: 

Для справедливості – таки 
Дітей поділили пополам:  
Одне візьмуть твої батьки, 
А друге я своїм віддам. 

СТЕПАНЮК М. І. Акценти на сучасні моменти : гумор, сатира / Ми-
хайло Іванович Степанюк. – Рівне : Азалія, 2009. – 90 с. – ISBN 978-8883-59-0. 

СТЕПАНЮК М. І. Ось так ми живемо : гумор, сатира / Михайло Івано-
вич Степанюк. – Рівне : Азалія, 2009. – 67 с. – ISBN 978-8883-52-1. 
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М. Степанюк (1942) – письменник-гуморист, автор поетичних збірок: 
«Що відсміюся – те відплачу», «Підзаконне дишло», «Діти гречкосіїв» та ін. 

Новими книжками автор, вірний своєму покликанню, торує й далі власну 
стежку в царині гумору й сатири. Збірка «Акценти на сучасні моменти» напов-
нена віршами, в яких автор висміює найгостріші проблеми сучасних українців: 
економічні, політичні і навіть екологічні. Окрім того, книга має ще два окремі 
розділи. Перший – «Про все на світі» – містить коротенькі вірші різноманітної 
тематики повчального характеру. 

            «Про незнання» 
Ні, незнання не є пороком 
І зла нікому не несе,  
Лиш помилки вилазять боком 
Тим, хто вдає, що знає все! 

У другому – «Вони про нас» – поетичним рядком до читача звертаються 
різні тварини, жаліючись на свою тяжку долю. 

               «Риба» 
Якби ж людина воду не труїла – 
Сама себе я завжди б прокормила. 
А як брудний вже кожен потічок –  
Голодна мушу пхатись на гачок! 

Книжка  «Ось так ми живемо» – це слово про гіркий час державного безладу: 
Від нікчем – пустопорожні лиш слова, 
Засліпила очі владна булава, 
Вкотре вибори – не вибори грядуть, 
Чи ж обурені до урн отих підуть? 

СТЕПУЛА Н. Сім дощів : поезії / Надія Степула ; післямова 
О. Ульяненко. – К. : Факт, 2009. – 119 с. – (Серія «Зона Овідія»). – ISBN 978-
966-359-281-7. – ISBN 966-359-005-Х (серія). 

Н. Степула – поет, редактор, журналіст, автор і ведуча програми «Виміри 
життя» на радіо «Свобода», лауреат літературної премії «Благовіст» та міжна-
родної премії «Золоте перо». В її доробку – поетичні збірки «Інше небо», «Міс-
то удвох», «Запасні слова» та ін. Поезії Н. Степули перекладалися польською, 
англійською, латиською та російською мовами. 

Твори, що увійшли до нової збірки, адресовано вдумливому читачеві. У 
слові Н. Степули закладено ймовірність неймовірного, чистота помислів, ірреа-
льне, зчеплене з міцним інтелектуальним змістом. 

... І відчувати ліктем небо, 
Як відчувати ліктем друга, 
Коли життя перенапруга 
Всі запобіжники спалила. 
І обнімати світ очима 
Й не обійняти наче друга,  
Бо вже його нема й не буде. 
І відчувати ліктем небо... 
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СТУС В. Зібрання творів : у 12 т. / Василь Стус ; НАН України, Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка ; упорядкув. та комент Г. Бурлаки, Д. Стуса. – К. : Факт, 
2008. – (Бібліотека журналу «Київська Русь»). – ISBN 978-966-353-210-7. 

Т. 3 : Час творчості = Dichtenszeit. – 751 с. – ISBN 978-966-359-308-1. 
Т. 4 : Вірші 1960-х років (поза збірками) ; Вірші початку 1970-х років (по-

за збірками). – 479 с. – ISBN 978-966-359-314-2. 
В. Стус (1938–1985) – визначний український поет ХХ століття, який на-

віть у найтяжчі хвилини життя твердо вірив, що повернеться до народу своїм 
словом, що Україна його почує. 

Третій том зібрання творів містить вірші, написані під час першого слідс-
тва 1972 р. у камері попереднього ув’язнення. Це зафіксований у поезіях екзис-
тенційний щоденник людини, яка робить вибір. Також тут вперше представле-
но варіанти перекладів з Й.-В. Гете. 

Четвертий том включає вірші зазначених років, що не ввійшли до жодної 
поетової збірки або не були остаточно завершені автором. У них ще до першого 
арешту 1972 р. зустрічаються перші вияви нової поетичної мови і нової органі-
зації поетичної структури. 

СТУС В. Таборовий зошит : вибр. твори / Василь Стус ; упоряд. Д. Стус. – 
К. : Факт, 2008. – 450 с. – ISBN 978-966-359-299-2. 

Пропонована збірка складається з двох розділів. У першому – зібрано всі 
програмні для В. Стуса-мислителя вірші з його основних збірок («Зимові дере-
ва», «Веселий цвинтар», «Час творчості», «Палімпсести»). Другу частину книги 
складають літературознавча праця «Зникоме розцвітання» (про творчість і фі-
лософію життя В. Свідзінського та В. Стуса), нотатки «З таборового зошита» і 
своєрідні духовні заповіти з листів до дружини і сина. 

СУПРУНЕНКО Н. А. Сонце осені / Ніна Антонівна Супруненко. – Х. : 
НТУ «ХПУ», 2009. – 499 с. – ISBN 978-966-593-702-9. 

Н. Супруненко – авторка близько п’ятнадцяти книг поезій російською та 
українською мовами («Цветные сны», «Дарунок долі», «Межа часу», «Преодо-
ление» та ін.). Багато віршів поетеси покладено на музику: її пісні виконують 
П. Кодацька, Катя Чілі, Н. Шестакова та інші відомі виконавці. 

Пропоноване видання – збірка поезій, написаних упродовж багатьох ро-
ків, які не ввійшли до жодної з попередніх книг. Ці твори виокремлено у три 
розділи. Розділ «Вузький місток» презентує вірші, в яких присутній образ доро-
ги, відстані між людьми (умовної і буквальної), подорожі: 

Що нас чекає – ще ніхто не зна... 
Мандруємо – а доля в ролі гіда... 
Вузький місток – не розійтися нам, 
Хіба що йти одне за одним слідом?.. 

Розділ «Сни минулих літ» містить вірші – спогади дитинства та зрілих 
років поетки. В них – захоплення красою природи, враження від природних 
стихій, безмежна любов до рідних і близьких: 
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У березні такий лапатий сніг! 
Веселий, чистий, світлий і святковий – 
Не сипався, а то летів, то біг, 
Байдужим не лишав із нас нікого!... 
...Так трепетно на серці, світло так, 
Така зима весняна і ласкава – 
Сніжинка кожна, наче добрий знак 
На щастя, радість і на добрі справи! 

Вірші розділу «Відбиток сподівань» – це роздуми про загальнолюдські 
життєві цінності, тривога за майбутнє Батьківщини, а також трепетна ніжність 
та гірка печаль кохання: 

Такий незвичний після бурі спокій 
Розлився навкруги, 
І небо чисте, світле і високе, 
Як річки береги, 
Немов недавно не летіли стріли 
Із блискавок униз, 
Немов на щастя ми удвох зустрілись 
Колись... 

ФАЛЬКОВИЧ Г. На перетині форми і змісту : вибране / Григорій Фаль-
кович ; упоряд. М. Котенко. – К. : Факт, 2009. – 223 с. – ISBN 978-966-359-244-2. 

Г. Фалькович – відомий поет і громадський діяч; один із фундаторів єв-
рейського національно-культурного відродження останньої чверті ХХ ст., голо-
ва правління Київського єврейського культурно-просвітницького товариства 
ім. Шолом-Алейхема. Поетичні збірки Г. Фальковича виходили в Україні та Ро-
сії, вірші публікувалися російською, англійською, мовами їдиш та іврит. 

Твори митця – це «українсько-єврейський синтез» у загальнолюдському 
духовному і культурному контексті, «це внесок у збагачення української куль-
тури» (за визначенням І. Дзюби). Самобутня творчість Г. Фальковича – поезія 
напружених рефлексій: без гри і блефування риторикою, натомість пронизлива, 
щемлива, сповнена глибоких філософських роздумів і тонкого прозорого ліри-
зму. 

Заслуговує на окрему увагу блок віршів для дітей, які є напрочуд сучас-
ними, дотепними, веселими і мудро-наївними. 

ХОЛОДНИЙ М. Повернення / Микола Холодний ; вступ. сл. та упоряд-
кув. П. Вольвача. – К. : Факт, 2009. – 210 с. – (Зона Овідія). – ISBN 978-966-359-
247-3. – ISBN 966-359-005-Х (серія). 

М. Холодний (1939–2009) – поет, публіцист, перекладач, літературозна-
вець, лауреат літературно-мистецьких премій ім. В. Нефеліна, ім. В. Сосюри, 
«Благовіст», Почесної премії Ватикану. Письменник є одним із лідерів андегра-
ундного шістдесятництва, якого цінували закордонні критики та ігнорували ві-
тчизняні. 

Назва збірки має символічне значення, адже вона дійсно є поверненням 
творів М. Холодного до національної поетичної скарбниці. Вміщені до неї по-
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езії пронизливо щемливі та глибокофілософські, іноді вони схожі на сплетене 
павутиння думок, на сюрреалістичні медитації, а іноді – дивують напрочуд роз-
бещено-еротичною простотою та саркастично-патріотичним наповненням. 

Якщо розкласти вірші хронологічно, можна прочитати радянську історію, 
відчути риси доби дисидентства. Так, перед читачем з’являються Маноліс Гле-
зос, Стус, Параджанов, Сахаров. Від уваги поета не ховається ані замовчуваний 
атомний вибух, ані те, як «по всій Україні лози натягнула російська зима». 

У поезіях тісно переплелися біль, розчарування, суїцидальні настрої та 
жага до життя, віра, сарказм. У кожному рядку – сила-силенна парадоксів, сюр-
реалізму та істини. Кожного разу, перечитуючи цю збірку, відкриваєш нові 
глибини і переживаєш все наново. 

ШИП Ю. Школа мудрого діда : (сатира та гумор) / Юрій Шип ; передм. 
І. Сенька. – Ужгород : Патент, 2009. – 214 с. – ISBN 978-966-8760-72-3. 

Ю. Шип (1943) – знаний закарпатський письменник (лірик, пісняр, сати-
рик, публіцист), лауреат крайової літературної премії ім. Ф. Потушняка та все-
української ім. Л. Глібова. Автор видань: «Бита карта», «Градусна хвороба», 
«Попенкова пісня» та ін. 

Читаючи новий твір письменника, читач потрапляє на уроки народної 
моралі, де критерієм оцінки людських вчинків є Десять Божих заповідей. Голо-
вний персонаж, дід-оповідач, – побожний народний мислитель-просвітянин, яс-
кравий виразник гуманістичного світогляду. Він – то розсудливий, врівноваже-
ний, то різкий і прямолінійний. 

У книзі – майже тисяча катренів, отже, як вибагливий, так і простий, до-
рослий і юний читачі обов’язково знайдуть у ній повчальні, дотепні рядки, що 
неодмінно сподобаються. 

ШПАК М. Вибране / Микола Шпак ; передм. Л. Скирди. – К. : Дніпро, 
2009. – 222 с. – ISBN 966-578-154-5. 

М. Шпак (Шпаківський, 1909–1942) – поет, прозаїк, перекладач, автор 
збірок «Наркому рапорт», «У дорозі», «Багатство», «Сила земна», книг для ді-
тей та перекладів творів В. Маяковського, М. Огарьова, О. Полєжаєва та ін.  

У поезії М. Шпака відбилася неповторна краса отчого краю, рідної Жи-
томирщини, усієї української землі. У пейзажах письменника – безліч зворуш-
ливих поетичних знахідок, тонких спостережень:  

Дзвонить вітер підківками, 
Збиває з дороги, 
Красень місяць між зірками 
Ніч бере на роги. 

У дні війни М. Шпак був офіцером Червоної армії, брав участь у бойових 
операціях. У цей час він (під псевдонімом Пилип Комашко) написав вірші 
«Українські дівчата», «Забирають окупанти хліб», «На німецьку відозву...», «До 
зброї!» та ін. Наближені до народної пісні, твори відіграли величезну роль у 
мобілізації бойового духу населення, що опинилося під ярмом фашистів. Такі 
поезії письменника займають одне з чільних місць в українській радянській лі-
тературі періоду Великої Вітчизняної війни:  
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Піднімайсь, народ! До зброї! 
Враз позбудемось лихої 
Долі рабської, тюрми! 
Піднімайсь, народ, з пітьми! 

За високу поетичну майстерність та активну партизанську боротьбу  
М. Шпаку (посмертно) було присуджено Міжнародну премію ім. С. С. Гулака-
Артемовського. 

Видання, присвячене 100-річчю від дня народження поета, доповнюють 
вірші-присвяти його сучасників: В. Сосюри, А. Малишка, М. Сингаївського, 
П. Усенка та ін., а також спогади про нього М. Рильського. 

 
Драматургія  

 
ДЕНИСЕНКО О. Сердечний рай, або «Оксана» / Олександр Денисенко ; 

авт. ідеї та післямови Д. Клочко ; вступ. сл. Б. Ступки. – К. : Грані-Т, 2009. – 
302 с. : іл. – ISBN 978-966-465-265-7. 

Пропонована п’са привертає увагу насамперед розкриттям незнаних ши-
рокому загалові сторінок останнього періоду життя Тараса Шевченка. Хоча твір 
побудований на численних документах і листах, роман аж ніяк не претендує на 
історичну достовірність. 

Метою автора було через художнє узагальнення розповісти про останні 
роки генія, про трагічне кохання,  смерть. 

Видання доповнено літографіями, фотографіями, малюнками (як самого 
Шевченка, так і його сучасників), котрі, на думку автора, мають поглибити ро-
зуміння п’єси. 

ДРАМАТИЧНІ твори / уклад. О. М. Савченко. – К. : Елібре, 2008. –  
606 с. – Зміст: Украдене щастя / І. Франко. Арсен Яворенко / Б. Грінченко. Ге-
тьман Дорошенко / Л. Старицька-Черняхівська. Куди вітер віє / С. Васильченко. 
Порвалась нитка! / О. Кониський. Дячиха / Т. Сулима. Торгівля жемчугами / 
Г. Цеглинський. Шантрапа / П. Саксаганський. На сіножаті / Л. Яновська. Ко- 
лії ; Іродова морока ; Байда, князь Вишневецький / П. Куліш. – ISBN 976-966-
96925-3-5. 

Збірка містить майже забуті, а інколи й зовсім невідомі драматичні твори 
тих авторів, які посіли помітне місце в історії українського театру та драматур-
гії, а також твори, що стали літературним здобутком і відображають багатство 
та різноманітність драматургії ХІХ ст. Вони відрізняються актуальністю тема-
тики, демократичністю змісту, розкриттям проблем соціальної нерівності у то-
гочасному суспільстві. 

МИКОЛАЙЧУК І. В. Сценарії / Іван Васильович Миколайчук ; упоряд. 
М. Є. Миколайчук ; авт. передм. Л. Брюховецька. – К. : Ред. журн. «Міжнар. ту-
ризм», 2008. – 543 с. : іл. – ISBN 978-966-97001-0-0. 

І. Миколайчук (1941–1987) – легендарний український актор, режисер, 
який за своє життя написав 12 сценаріїв, 10 із них – у співавторстві. Але й пи-
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шучи у співавторстві, І. Миколайчук у кожному з них залишив відбиток своєї 
неповторної та пристрасної індивідуальності, щедрої на ідеї й творчу фантазію. 

Фаховий рівень Миколайчука-сценариста надзвичайно високий – він по-
єднує вимоги кінематографічності з повноцінною літературою. Відомо, що да-
леко не всі кінематографісти визнають роль літератури в кіно. І. Миколайчук, в 
якій би іпостасі він не виступав: актора, сценариста, режисера, укладача музики 
до фільму, вмів узгодити й гармонізувати всі різновиди творчості. Саме тому 
його літературно вишукані сценарії так органічно перетворюються на фільми. 

Збірка містить усі твори митця – від найперших проб пера до ґрунтовних 
робіт. Це дає змогу оцінити багатогранність інтересів людини із глибоким ху-
дожньо-філософським поглядом на життя, простежити еволюцію видатної осо-
бистості. 

СТЕЛЬМАХ Я. Кохання у стилі бароко / Ярослав Стельмах ; авт. вступ. 
ст. М. Жулинський. – К. : Сакцент Плюс, 2009. – 479 с. – ISBN 978-966-8583-58-2. 

Я. Стельмах (1949–2001) – талановитий український драматург і режисер, 
син відомого українського письменника Михайла Стельмаха. Серед його п’єс, 
котрі входили до репертуару багатьох театрів, є як твори для дітей («Шкільна 
драма», «Вікентій Прерозумний» тощо), так і для дорослих («Запитай коли-
небудь у трав», «Синій автомобіль»).  

Феномен драматургії Я. Стельмаха має декілька складових: по-перше, 
вражає те, як автор у ті минулі, підцензурні часи примудрився не написати жо-
дної «прославляючої» п’єси; по-друге – бажання режисерів обирати саме його 
твори до постановки (без вказівок «згори»), а по-третє – прагнення самих акто-
рів бути зайнятими у п’єсах Я. Стельмаха. 

Автор торкається проблем, над якими споконвіку замислювалися філосо-
фи. Це питання моральної слабкості й навіть безсилля добра в душі людини, 
через що піддається важкому сумніву доброякісність душі, її здатність виявити 
свою ідеальну природу, що й змушує людину страждати. 

Крім семи п’єс, до збірки увійшли два переклади Я. Стельмаха: з францу-
зької мови – п’єси «Бал злодіїв» Ж. Ануя, та з англійської – «Не боюсь Вірджи-
нії Вульф» Е. Олбі. 

 
Публіцистика  

 
ГЕРОЇКА трагедії Крут : [спогади] / упоряд. та авт. вступ. ст. 

В. Сергійчук. – К. : Україна, 2008. – 462 с. : фото. – ISBN 978-966-524-313-7. 
«Крути – це перший великий етап великої і страшної боротьби українсь-

кого народу за визволення» (Б. Монкевич). Літератури, присвяченої цьому ге-
роїчно-трагічному бою на світанках української державності ХХ століття, сьо-
годні вже досить багато. Однак здебільшого – це статті та замітки фантастично-
легендарного змісту. Менша частина – статті з фактичними матеріалами, але із 
суперечливими деталями й помилками в прізвищах і датах. 

Книга містить спогади учасників бою під Крутами, що відбувся 29 січня 
1918 року, а також роздуми сучасників, виражені поетичним і публіцистичним 
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словом, в яких осмислюється героїка подвигу юнаків України в ім’я своєї Віт-
чизни. 

ДЗЮБА І. М. Спогади і роздуми на фінішній прямій / Іван Михайлович 
Дзюба ; вступ. ст. М. Г. Жулинського. – К. : Криниця, 2008. – 921 с. – ISBN 978-
966-7575-91-5. 

Мемуари І. Дзюби (1931) – видатного українського письменника, вченого 
і громадського діяча, написані у 2002–2006 роках. Але щоденникові записи, 
життєві спостереження, використані у цій книзі, беруть початок ще зі шкільних 
років. 

Перша частина – це розповідь про дитинство, шкільні й студентські роки, 
сім’ю, родичів, сусідів, донецьке українське село і робітниче селище, які погли-
нуло ХХ століття. Фізично вони все ще існують, але вже не в тій якості... 

Друга частина спогадів, відтворюючи суспільно активний період життя 
автора (від 1960-х років і до наших днів), торкається проблем утвердження не-
залежної Української держави. Але основна увага митця прикута до внутріш-
нього світу людини, до переживань і формування світогляду оповідача, до «не-
парадних» сторінок історії, до постатей людей, поруч із якими автор долав не-
легкі життєві шляхи. 

КОЛОДІЙ В. Перо в облозі часу : кн. публіцистики / Віталій Колодій ; 
авт. післямови С. Пушик. – Чернівці : Букрек, 2009. – 311 с. : фотоіл. – ISBN 
978-966-399-198-6. 

В. Колодій (1939) – поет, прозаїк, драматург, публіцист, перекладач, жур-
наліст, громадський діяч, лауреат літературно-мистецьких премій ім. Сидора 
Воробкевича, ім. Дмитра Загула, а також Міжнародної премії ім. Михая Еміне-
ску (Румунія). 

У книзі йдеться про різні грані морально-етичних принципів, що утвер-
джуються чи сповідуються під впливом соціально-політичних реалій у плинно-
сті поколінь. Збірка також містить авторські роздуми щодо творчості та життє-
вих шляхів ряду відомих і менш знаних постатей в літературі й мистецтві – 
Т. Шевченка, А. Кушніренка, М. Лютика, Б. Мельничука та ін. 

В основу розповідей покладено фактичні матеріали з дійсності на межі 
епох. 

ЛИТВИН Ю. На лезах блискавок : (поезії, ст., звернення, заяви, спогади, 
док., листи) / Юрій Литвин ; упоряд. Р. Доценко ; Фундація ім. Ольжича. – К. : 
Вид-во ім. О. Теліги, 2009. – 495 с. : фотоіл. – Текст укр., рос. – ISBN 978-966-
7601-57-9. 

Ю. Литвин (1934–1984), відомий в Україні більше як активний правоза-
хисний діяч і публіцист, був ще й непересічним поетом. 

Пропонована збірка – одна з перших спроб ознайомити читача з україн-
ськими поезіями Ю. Литвина (більшість яких друкується вперше) і з невідоми-
ми досі російськими його віршами, де виразно відчувається «українобіль» по-
етової душі, бо попри все і повсякчас він був українським правдолюбом і патрі-
отом. 

Велич духу протесту проти пригноблення людської свободи, гідності, по-
шук істини, осмислення себе та своєї значущості – все це базується на незвично 
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трагічному лагерному матеріалі. У книзі вперше зібрано значний обсяг публіци-
стичної спадщини митця з різних приватних і державних архівів. Наприкінці ви-
дання подано копії судових вироків, листів Ю. Литвина та спогади про нього. 

СВЕРСТЮК Є. О. Правда полинова / Євген Олександрович Сверстюк. – 
К. : Києво-Могилян. акад., 2009. – 304 с., [16] арк. іл. – ISBN 978-966-518-520-8. 

Є. Сверстюк (1928) – відомий письменник, колишній політв’язень, патрі-
арх української публіцистики, лауреат Національної премії України імені Тара-
са Шевченка, а також премії ЮНЕСКО «За міжетнічну і міжконфесійну толе-
рантність». Він є президентом Українського ПЕН-клубу, редактором есеїв і ста-
тей із літературознавства, психології та релігії, перекладів із німецької, англій-
ської та російської мов. 

У книзі зібрано виступи Є. Сверстюка, переважно закордонні, пройняті 
прагненням виголосити слово про українську ідентичність у явищах культури і 
постколоніальної реальності. Матеріали україномовні, а також іншомовні (зі 
зворотного боку книжки) і розміщені в хронологічному порядку. Але не всі 
українські тексти мають іншомовні відповідники, не всі іншомовні – українську 
версію. На думку автора, у цьому немає потреби. 

СКРИПНИК О. В. Український слід у розвідці / Олександр Васильович 
Скрипник. – К. : Ярославів Вал, 2009. – 319 с. – ISBN 978-966-2151-20-6. 

Розвідка – це не тільки героїчні вчинки і подвиги, це, передусім, напру-
жена та важка щоденна праця, яка вимагає великих зусиль, постійної витримки, 
волі, серйозних знань і великої майстерності, заради загальнодержавних та на-
ціональних інтересів. 

Книга художньо-документальних нарисів присвячена тим, хто залишив 
помітний слід в історії розвідки. Йдеться про її яскравих представників, окремі 
з яких стали відомими й поза професійним середовищем (М. Глущенко, 
М. Фортус, І. Кудря та ін.) 

Це люди справді особливої долі, характеру, внутрішнього світу і переко-
нань, які тривалий час працювали за кордоном, виконуючи важливі завдання, 
часом ризикуючи своїм життям і свободою. 

 
Збірники  

 
ВЕРТОГРАД : укр. поетич. тисячоліття : антологія / упорядкув. та пе-

редм. І. Лучука. – Т. : Богдан, 2009. – 959 с. – (Серія поетичних антологій «Ди-
воовид»). – ISBN 978-966-10-0355-1. – ISBN 978-966-408-335-2 (серія). 

Унікальність антології полягає у тому, що під її обкладинкою зібрано 
твори найдавніших і найновіших 303 авторів, давні пісні, псалми, анонімні тек-
сти – усього 909 поетичних творів чи фрагментів. Це, зокрема, «Слово о законі і 
благодаті» Іларіона, «Дума» І. Мазепи, «Конкістадори» Ю. Клена, «На болоті» 
М. Вінграновського, «Вакханалія» С. Галицького, «Цитатник» С. Жадана. Роз-
починають збірку вибрані п’ятнадцять Псалмів. 
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У своїй передмові І. Лучук описує деякі процеси поетичного розвитку в 
Україні протягом останньої історичної тисячі років та принципи, за якими він 
здійснював відбір текстів і авторів до антології. 

ВСМІХАЄТЬСЯ Руданському нове тисячоліття : твори лауреатів Все-
укр. літ.-мистец. премії ім. С. Руданського / упоряд. : Л. Куций, В. Рабенчук ; 
[вступ. сл. про С. Руданського І. Дзюби]. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка,  
2008. – 287 с. : іл. – ISBN 978-966-2024-25-6. 

Премія імені С. Руданського запроваджена у 1980-х роках. За час існу-
вання її лауреатами стали 23 письменники, науковці, один художник (В. Пет-
ренко), а також два колективи художньої самодіяльності, творча група доку-
ментального кінофільму про С. Руданського «Смерті першої не пригадую» та 
найперша й багатолітня завідуюча музеєм письменника у Хомутинцях 
Ю. Грош. 

Збірка, присвячена 175-й річниці від дня народження С. Руданського, 
знайомить читача з поетичними та прозовими творами П. Осадчука, 
А. Бортняка, А. Гарматюка, В. Степаненко, П. Ребра, В. Кравчука та ін. 

Видання органічно доповнюють веселі ілюстрації М. Дмітруха та 
В. Петренка. 

ДНІПРОВІ камени : укр. ренесанс. та ранньобарок. поема : антологія.  
У 2 кн. Кн. 1. / упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчука. – К. : Грамота, 2009. – 
494 с. – ISBN 978-966-349-206-3. 

Унікальністю пропонованої антології, перш за все, є той факт, що збірок 
творів зазначеного жанру досі не було. Але й це видання вбирає далеко не всі 
поеми, пропонуючи лише найкращі зразки із урахуванням їхньої жанрової різ-
номанітності. 

Всі поеми подано в перекладі на сучасну українську мову (писалися вони 
латинською, словенською, польською, книжною та розмовною українською мо-
вами). 

Антологія містить пам’ятки, які охоплюють період від 1509 до 1657 року. 
Тут і панегірики видатним діячам української історії, і повчання простим лю-
дям та ченцям; слово про козацькі повстання й оповідь про людські злодіяння; 
відтворення діяльності видатних військових діячів і битв у різночассі й описи 
української землі. 

Свого часу поеми були гостроактуальними, стаючи живою реакцією на ті 
чи інші події тепер уже історичного буття. 

Для полегшення сприйняття та розуміння творів, кожна поема супрово-
джується біографічними даними про авторів, статтями-розвідками, в яких тлу-
мачаться підтексти, якими зазвичай насичені барокові тексти. 

Окремо подається «Словник античних і біблійних імен та назв». 
ЗОЛОТІ РЯДКИ української класичної літератури : проза, поезія, драма-

тургія / уклад. С. М. Заготова ; іл. О. К. Перепелиці. – Донецьк : БАО, 2009. – 
799 с., [8] арк. кольор. іл. – Зб. містить твори: П. Куліша, М. Вовчка,  
М. Хвильового, І. Франка, Лесі Українки, М. Семенка, М. Старицького, М. Зе-
рова. – ISBN 978-966-481-325-6. 
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Незабутні шедеври української класики супроводжують нас протягом 
життя, захоплюючи серця читачів будь-якого віку, адже в них йдеться про вічні 
цінності. До видання увійшли прозові, поетичні та драматичні твори класиків 
вітчизняної літератури, де правдиво відображено життя українського народу, 
багатство його духовного світу, найзаповітніші мрії та прагнення. 

ЗОЛОТІ РЯДКИ української класичної поезії / уклад. С. М. Заготова ; іл. 
О. К. Перепелиці. – Донецьк : БАО, 2009. – 607 с., [8] кольор. іл. – ISBN 978-
966-481-319-5. 

Від часів Великого Кобзаря променисте українське слово лунає над сте-
пами та горами не лише України, але й усієї Європи. 

Провідною у творчості українських митців стала тема любові до рідної 
землі. До видання увійшли поетичні шедеври Т. Шевченка, М. Костомарова,  
П. Куліша, Ю. Федьковича, П. Грабовського, М. Старицького, І. Франка, Лесі 
Українки, Б. Лепкого, Б.-І. Антонича.  

ЗРАНЕНА нація : худож. та іст. правда в творах письм. Луганщини про 
голодомори в Україні ХХ ст. : навч. посіб. / упорядкув., передм., біобібліогр. 
відомості О. І. Неживого ;  ДЗ «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка». – Луганськ, 
2009. – 175 с. – ISBN 978-966-617-218-4. 

Геноцид українців 1932–1933 років через насильницьку страхітливу 
смерть відібрав життя мільйонів українців. Він призвів до зникнення багатьох 
ремесел, загибелі квіту нашого народу, порушення його генокоду та традицій. 
Після голодовки на селах років зо два не співали пісень, а наслідки трагедії від-
чуватимуться ще тривалий час. 

До книги ввійшли поетичні та прозові твори або уривки з них, що містять 
історіософічне осмислення тих трагічних подій. Серед представлених митців – 
В. Сосюра, Г. Тютюнник, Н. Світлична, І. Світличний та ін. 

КИЇВ. Антологія міста : ХІХ, ХХ, ХХІ... / авт.-упоряд. А. П. Кресня-
щих. – Х. : Фоліо, 2009. – 283 с. – ISBN 966-03-4811-0. 

У різних людей однакових думок не буває. Особливо коли ці люди – 
письменники різних епох – М. Гоголь, П. Куліш, Т. Шевченко, В. Самійленко, 
П. Тичина, І. Кочерга, М. Вінграновський, В. Стус, О. Забужко, В. Герасим’юк, 
Л. Лузіна, С. Жадан, О. Коцарев та ін. 

«Антологія міста» – це уривки з творів відомих письменників, котрі, як 
фотографії, зображують Київ. Із фрагментів текстів різних жанрів, як частин 
мозаїки, постає велич і неповторність Міста. 

ЛУЧУК І. В. Велес – се лев : паліндромони / Іван Володимирович Лучук. 
Не здуру ґуру дзен / Назар Михайлович Гончар. – Т. : Богдан, 2009. – 88 с. – 
Книга-перевертень. – ISBN 978-966-10-0367-4. 

Паліндромоном називають віршовий суцільний текст-рак – такий вірш 
прочитується однаково з першої до останньої букви і, навпаки, – з останньої до 
першої. Звісно, такі вірші вимагають від поета досконалого володіння мовним 
матеріалом, отже, в них завжди простежується певна штучність. Тому коли 
вдало поєднується суто формальні речі й глибинний змістовний підтекст – це є 
вершиною поетичної вправності. 



 45

У сучасній українській поезії відомі такі паліндромісти, як М. Мірошни-
ченко, І. Лучук, Н. Гончар. 

Найдовшим у світі паліндромоном є поема І. Лучука (1965) – «Епос і нині 
сопе», що налічує 3 333 букви. Крім того, йому належать паліндромні перекла-
ди: зі старопольської – «Cancer» («Рак») Симеона Полоцького, з німецької – 
«Nur du, Gudrun» («Окрім тебе – щебет, Мірко») Герберта Пфайффера та ін. 

Цікавим є вірш Н. Гончара (1964–2009) «Левержет» (повна паліндромічна 
назва – «Молоко бентеж реве левержет небоколом»), оскільки складений він з  
1 691 знака, і ця кількість знаків збігається з роком оформлення збірки «Млеко» 
Івана Величковського, від якого ведеться відлік «рака літературного». 

Обидва письменники були співзасновниками літературних груп «Герак-
літ» (Галінні ентузіасти рака літературного) та «ПУП» (Планета Управління 
Паліндромії). 

Шедеври найвидатніших сучасних паліндромістів зібрано у книзі, яка на-
віть своєю будовою нагадує паліндром. 

ПОЕЗІЯ українського романтизму / уклад. та передм. О. І. Борзенко. – 
К. : Елібре, 2008. – 479 с. – ISBN 978-966-96925-0-4. 

Романтизм – це загальноєвропейська культурна епоха та пов’язані з нею 
мистецький і літературний напрями, що зародились наприкінці ХVІІІ ст. в Анг-
лії й Німеччині та невдовзі поширились на всю Європу. Через деякий час, уже в 
перші десятиліття ХІХ ст., романтизм почав відігравати провідну роль у куль-
турному житті слов’янських народів. 

Поезія українського романтизму є важливою не лише з художнього, есте-
тичного погляду, її вартість важко переоцінити у справі піднесення національ-
ної самосвідомості українського народу, який у непростих умовах бездержав-
ності боровся за збереження національної самобутності. 

До збірки увійшли українські та російські поезії Л. Боровиковського, 
О. Шпигоцького, І. Срєзнєвського, М. Маркевича, А. Метлинського, М. Косто-
марова, В. Забіли, М. Шашкевича та ін., а також переспіви і переклади творів 
українських письменників, написаних іншими мовами (сербською, польською, 
чеською). 

РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ : золоті рядки української репресова-
ної драматургії / ред.-уклад. О. В. Зав’язкін ; худож. С. Ю. Донець. – Донецьк : 
БАО, 2009. – 687 с. : іл. – ISBN 978-966-481-326-3. 

РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ : золоті рядки укр. репрес. поезії / 
уклад. С. М. Заготова. – Донецьк : БАО, 2009. – 319 с. – ISBN 978-966-481-304-1. 

Розстріляне Відродження — це найтрагічніший період, який пережила ві-
тчизняна культура в 30-ті роки ХХ століття. Багато поетів, прозаїків, перекла-
дачів, літературних критиків, літературознавців, викладачів, театральних діячів 
стали жертвами сталінського режиму. До першого видання ввійшли драматичні 
твори таких письменників, як М. Ірчан, М. Куліш, І. Микитенко, Л. Старицька-
Черняхівська, С. Черкасенко та ін. До другого – поетичні твори М. Вороного, 
М. Зерова, Ю. Липи, Є. Плужника, В. Поліщука, О. Теліги, В. Чумака та ін. 
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СВОГО не цурайтесь : твори укр. письм. про рідну мову : антологія / 
упоряд. В. Лучук ; ред. І. Лучук. – Т. : Богдан, 2009. – 895 с. – (Серія поетичних 
антологій «Дивоовид»). – ISBN 978-966-10-0431-2. – ISBN 978-966-408-335-2 
(серія). 

Антологія є останнім упорядницьким проектом українського письменни-
ка В. Лучука (1934–1992). Книгу створено на основі його збірки «Найдорожчий 
скарб» (1990), доповнено новими віршовими текстами та прозою з додатком 
роздумів, висловів про українську мову вітчизняних та зарубіжних авторів. 

Наприкінці видання вміщено статті В. Лучука, що стосуються питань рі-
дної мови, перша – «Тема рідної мови в поезії Маркіяна Шашкевича (До про-
блеми перекладу й поетичних інтерпретацій)», написана 1989 р. як доповідь на 
конференції «“Руська трійця” і культура слов’янського світу», опублікована пі-
сля смерті автора у 2000 р.; друга – «Євшан-зілля рідної мови (З приводу поезій 
Галі Мазуренко)», написана наприкінці 1991 р. і публікується вперше. 

СТРУНИ вічності : зб. християн. поезії / упоряд. Г. Кирієнко ; вступ. сл. 
Є. Сверстюка. – Л. : Свічадо, 2008. – 166 с. – ISBN 978-966-395-190-4. 

Збірка пропонує твори 29 авторів, об’єднаних найвищою любов’ю до Бо-
га та вмінням висловити її через поетичне слово. Серед них – А. Акіменко, 
Н. Данилевська, Г. Кирпа, М. Людкевич, І. Малкович, Б. Матіяш, Є. Сверстюк, 
М. Ткач та ін. 

Вдома, у церкві не раз, 
На цвинтарі чи в кав’ярні, 
Де застає нас той час, 
Коли ми просим не марно 
Заступництва в Діви Марії, 
Ангеле добрий, надійний, 
Почуй нас грішних, зневірених, 
Печальних, небом обділених, 
Покинутих і обманутих, 
Почуй –  
і до серця Марії,  
Наче миртову гілочку, 
Наші піднось надії. 
                   (М. Людкевич). 

УКРАЇНА сміється : збірка / уклад. Н. Д. Кусайкіна ; ред. Н. В. Назарен-
ко. – К. : Шанс, 2008. – 463 с. – Бібліогр.: с. 443. – ISBN 978-966-2202-03-8. 

Український гумор народжувався у народних іграх, народній розмові, у 
піснях, переказах, які були і є джерелом творчості наших українських сміхотво-
рців. Наш національний гумор відрізняється від гумору інших народів добрози-
чливістю та щирістю. 

Твори пропонованої збірки своєю пекучою іронією неодмінно викличуть 
у читача щирий сміх. Їм притаманне вдале використання невичерпного багатст-
ва фольклорної мови, народно-розмовної фразеології, живе і тонке змалювання 
смішних колізій та конфліктів. 
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Окрім творів українського давнього та сучасного фольклору (анекдотів, 
жартів, дотепів тощо), у книзі представлено кращі твори українських гуморис-
тів, написані впродовж різних років, – О. Вишні, Є. Дударя, І. Лагози, Ю. Мос-
тового, П. Січовика та ін. 

AMOR : сучас. тексти про любов = современ. тексты о любви / упоряд. 
О. Апальков. – К. : Склянка часу, 2009. – 422 с. – ISBN 978-966-2306-03-3. 

FATUM : сучас. тексти про долю = современ. тексты о судьбе / упоряд. 
О. Апальков. – К. : Склянка часу, 2009. – 374 с. – ISBN 978-966-2306-04-0. 

Історія цих збірок бере початок із заснування у 1995 році міжнародного 
літературно-художнього журналу «Склянка Часу*Zeitglas», на сторінках котро-
го друкуються тексти як письменників-початківців, так і відомих митців Украї-
ни, Росії, Німеччини та Австрії. За результатами аналізу читацьких уподобань 
«Склянка Часу*Zeitglas» видає свої тематичні збірки.  

Книги містять прозові та поетичні тексти, написані українською та росій-
ською мовами. 

 
*     *     * 

БАГРЯНИЙ І. Огненне коло / Іван Багряний. – Х. : Фоліо, 2009. – 443 с. – 
(Українська література). – Зміст: Людина біжить над прірвою ; Огненне коло. – 
ISBN 978-966-03-4620-8. 

ВИННИЧЕНКО В. Вибрані твори : у 2 т. / Володимир Винниченко ; 
вступ. ст. М. Жулинського. – К. : Мистецтво, 2008. 

Т. 1. – 335 с. : портр. – ISBN 978-966-577-023-7. – Зміст: Мemento ; Базар ; 
Брехня ; Співочі товариства ; Чорна пантера і білий медвідь. – ISBN 978-966-
577-023-7. 

Т. 2. – 287 с. : портр. – Зміст: Дочка жандарма ; Молода кров ; Гріх ; За-
кон. – ISBN 978-966-577-028-2. 

ГОГОЛЬ М. В. Вечори на хуторі біля Диканьки ; Миргород / Микола 
Васильович Гоголь ; післямова В. Звиняцьковського ; іл. С. Г. Якутовича. – К. : 
Либідь, 2008. – 486 с. : іл. – ISBN 978-966-06-0532-9. 

ГОГОЛЬ М. В. Зібрання творів : у 7 т. : до 200-ліття від дня народж. / Ми-
кола Васильович Гоголь ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; ред. 
Є. І. Мазніченко ; комент. П. В. Михеда, Т. В. Михеда. – К. : Наук. думка, 2008. – 
ISBN 978-966-00-0890-2. 

Т. 1 : Вечори на хуторі біля Диканьки / вступ. слово М. Г. Жулинського ; 
передм. П. В. Михеда. – 255 с. : портр. – ISBN 978-966-00-0895-3. 

Т. 2 : Миргород. – 237 с. : портр. – ISBN 978-966-00-0900-3. 
Т. 3 : Драматичні твори / комент. Н. О. Колосової, Н. Р. Мазепи. – 197 с. : 

портр. – ISBN 978-966-00-0905-4. 
Т. 4 : Повісті / комент. Г. А. Улюри. – 230 с. : портр. – ISBN 978-966-00-

0922-4. 
Т. 5 : Мертві душі : поема / комент. П. В. Михеда, Т. В. Михеда,  

Н. М. Сквіри. – 355 с. : портр. – ISBN 978-966-00-0927-5. 
ГОГОЛЬ Н. В. Мертвые души : поэма / Николай Васильевич Гоголь. –  

Х. : Фолио, 2009. – 459 с. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4283-5. 



 48

ГОГОЛЬ Н. В. Петербургские повести / Николай Васильевич Гоголь ; 
худож. Ю. И. Черников. – К. : Грани-Т, 2008. – 200 с. : ил. – Зміст: Невский про-
спект ; Нос ; Портрет ; Шинель ; Записки сумасшедшего. – ISBN 978-966-465-
073-8. 

ГОГОЛЬ М. Повісті : найкращі укр. пер. : у 2 т. / Микола Гоголь ; за ред. 
І. Малковича. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. 

Т. 1 : Вечори на хуторі біля Диканьки : повісті, видані пасічником Рудим 
Паньком. – 303 с. : іл. – ISBN 978-966-7047-95-5. 

Т. 2 : Тарас Бульба / пер. М. Садовського ; за ред. І. Малковича. – 304 с. : 
іл. – ISBN 978-966-7047-96-2. 

ГОГОЛЬ Н. В. Тарас Бульба / Николай Васильевич Гоголь ; ил. С. Г. Яку-
тович. – Х. : Фолио, 2009. – 187 с. – ISBN 978-966-03-4810-3. 

ГОГОЛЬ Н. В. Тарас Бульба ; Избранные повести / Николай Васильевич 
Гоголь. – Донецк : БАО, 2009. – 351 с. – ISBN 978-966-481-247-1. 

ГОНЧАР О. Т. Твори : в 12 т. / Олесь Терентійович Гончар ; НАН України, 
Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. – К. : Наук. думка, 2008. – ISBN 966-00-0710-8. 

Т. 6 : Бригантина ; Берег любові ; Коментарі / упоряд. та комент. 
О. І. Гожика. – 437 с. – ISBN 978-966-00-0785-7. 

Т. 7 : Твоя зоря ; Далекі вогнища ; Спогад про океан ; Коментарі / упоряд-
кув. та комент. С. А. Гальченка. – 556 с. – ISBN 978-966-00-0790-1. 

ГРІНЧЕНКО Б. Вибрані твори : в 2 т. / Борис Грінченко ; вступ. ст. 
Н. В. Левчин ; упорядкув. Ю. Б. Кузнецова, Н. В. Левчин. – К. : Інтелект-Арт, 
2008. – Т. 1. – 447 с. : іл. – ISBN 978-966-1631-01-3. 

ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ П. А. Зло : роман / Павло Архипович Загребельний. – 
Х. : Фоліо, 2008. – 379 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4489-1. 

ІВАНИЧУК Р. І. Вогненні стовпи : тетралогія / Р. І. Іваничук. – Х. : Фо-
ліо, 2009. – 507 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4557-7. 

КОБИЛЯНСЬКА О. Вибрані твори / Ольга Кобилянська ; упорядкув., 
вступ. ст. Ю. Б. Кузнецова. – К. : Інтелект-Арт, 2008. – 431 с. : фотогр., іл. – 
ISBN 978-966-1631-006. 

КУЛІШ П. Чорна рада / П. Куліш. Мотря / Б. Лепкий ; уклад. та авт. пе-
редм. О. М. Савченко. – К. : ШАНС, 2008. – 398 с. – ISBN 978-966-2202-01-4. 

МАЛИК В. К. Князь Кий : роман / Володимир Кирилович Малик. – Х. : 
Фоліо, 2009. – 282 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4857-8. 

МУШКЕТИК Ю. М. Смерть Сократа : повісті, оповід. / Юрій Михайло-
вич Мушкетик. – Х. : Фоліо, 2008. – 318 с. – (Українська література). – ISBN 
978-966-03-4203-3. 

ОЛЕСЬ О. Вибране / Олександр Олесь ; упоряд. : Г. Маценко, О. Вер-
тіль. – Суми : Марія, 2008. – 199 с. : портр. – ISBN 978-966-473-023-2. 

СКОВОРОДА Г. С. Сад божественных песней / Григорий Саввич Ско-
ворода ; гл. ред. Н. Е. Фомина. – Х. : Фолио, 2009. – ISBN 978-966-03-4835-6. 
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СЛАВНА КОЗАЦЬКА ЕПОХА в історії України : худож. твори вітчиз-
няних класиків / ред.-уклад. О. В. Зав’язкін ; худож. С. Ю. Донець. – Донецьк : 
БАО, 2009. – 639 с. : іл., [8] арк. кольор. іл. – Збірник включає твори: Є. Гребін-
ки, А. Кащенка, М. Костомарова, П. Куліша, О. Стороженка, А. Чайковського. – 
ISBN 978-966-481-308-9. 

УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Вибрані твори / Леся Українка. – К. : Країна мрій, 
2009. – 287 с. – (Серія «Духовні джерела»). – ISBN978-966-424-188-2. 

УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Драматичні твори / Леся Українка ; вступ. ст. 
В. М. Кузьменка. – К. : Мистецтво, 2008. – 383 с. – ISBN 978-966-577-033-6. 

УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Лісова пісня ; Драматичні поеми ; Лірика / Леся 
Українка. – Х. : Книжк. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2009. – 382 с. – (Шеде-
ври на всі часи). – ISBN 978-966-14-0430-3 (т. 2). 

УКРАЇНКА ЛЕСЯ. Незабутні шедеври : поезія, драматургія / Леся Укра-
їнка ; худож. О. І. Альбрехт. – Донецьк : БАО, 2009. – 303 с. : іл., [8] арк. іл. – 
ISBN 978-966-481-318-8. 

ФРАНКО І. Вибрані твори / Іван Франко ; відп. ред. Н. В. Ворош. – К. : 
Країна мрій, 2009. – 543 с. – (Серія «Духовні джерела»). – ISBN 978-966-424-
201-8. 

ФРАНКО І. Вибрані твори / Іван Франко ; пер. угор. та упорядкув. 
Л. Балли. – Ужгород : Карпати, 2008. – 270 с. : портр. – Текст укр. та угор. – 
ISBN 978-966-671-186-4.  

ФРАНКО І. Додаткові томи до зібрання творів у п’ятдесяти томах / Іван 
Франко ; редкол. : М. Г. Жулинський [та ін.]. – К. : Наук. думка, 2008. – Т. 52 : 
Оригінальні та перекладні поетичні твори / ред. М. П. Бондар. – 1038 с. – ISBN 
978-966-00-0815-7. 

ФРАНКО І. Я. Лірика, драматургія, проза / Іван Якович Франко ; іл. 
О. К. Перепелиця. – Донецьк : БАО, 2009. – 703 с. : іл. – ISBN 978-966-481-222-8. 

ФРАНКО І. Я. Мойсей : поема / Іван Якович Франко ; худож. А. Мар-
ковська. – Л. : Каменяр, 2008. – 80 с . : іл. – (Моя Франкіана). – ISBN 978-966-
6087-062-6. 

ФРАНКО І. Перехресні стежки ; Лірика / Іван Франко. – Х. : Книжк. 
Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2009. – 366 с. – (Шедеври на всі часи). – ISBN 
978-966-14-0547-8. – ISBN 978-966-14-0428-0 (серія). 

ФРАНКО І. Я. Похорон : поема / Іван Якович Франко ; худож. А. Мар-
ковська. – Л. : Каменяр, 2008. – 54 с. : іл. – (Моя Франкіана). – ISBN 978-966-
607-065-7. 

ХОТКЕВИЧ Г. Авірон ; Камінна душа : повісті / Гнат Хоткевич. – Х. : 
Фоліо, 2009. – 379 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-4072-5. 

ШЕВЧЕНКО Т. Думи мої, думи / Тарас Шевченко ; пер. на болг. 
Д. Методієва. – О. : Маяк, 2008. – 383 с. – Текст парал. болг. – ISBN 978-966-
587-167-5. 

ШЕВЧЕНКО Т. Кобзар / Тарас Шевченко ; передм. П. Мовчана ; прим. 
Є. Нахліка. – К. : Просвіта, 2008. – 351 с. – ISBN 966-7551-14-8. 
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ШЕВЧЕНКО Т. Кобзар / Тарас Шевченко ; іл. В. Седляра ; прим. Є. Нах-
ліка. – К. : Дух і літера : Оранта, 2009. – 551 с. – ISBN 978-966-378-081-8. – ISBN 
978-966-2260-06-9. 

ШЕВЧЕНКО Т. Г. Кобзар / Тарас Григорович Шевченко. – Донецьк : 
БАО, 2009. – 351 с. : іл. – ISBN 978-966-481-015-6. 

ШЕВЧЕНКО Т. Г. Кобзар / Тарас Григорович Шевченко ; післямова 
С. А. Гальченка. – К. : Школа, 2009. – 814 с. : іл. – ISBN 966-661-474-Х. 

ШЕВЧЕНКО Т. Г. Кобзар : повна ілюстр. збірка / Тарас Григорович 
Шевченко ; авт. передм. І. Дзюба. – Х. : Книжк. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 
2009. – 718 с., [16] арк. фотоіл. – ISBN 978-966-14-0364-1. 

ШЕВЧЕНКО Т. Г. Кобзар : повна зб. / Тарас Григорович Шевченко; авт. 
вступ. ст. та прим. Р. Полонський. – Х. : Фоліо, 2009. – 735 с. – ISBN 978-966-
03-4378-8. 

 
 

РОСІЙСЬКОМОВНІ ПИСЬМЕННИКИ УКРАЇНИ 

Проза  
 

БЕРЕСНЕВ В. А. Выкуп у смерти : роман / Владимир Аркадиевич Бере-
снев. – Д. : ИМА-пресс, 2008. – 319 с. – ISBN 978-966-331-248-4. 

Пропоноване видання – друга книга письменника (перша – воєнно-
пригодницький роман «Выжить и вернуться»). 

Події твору розгортаються на фоні історичних подій: розвал СРСР, утво-
рення нових держав на пострадянському просторі. У романі чітко простежуєть-
ся зріз цілого історичного шару на вирішальному етапі боротьби нового зі ста-
рим. 

«Выкуп у смерти» повною мірою відповідає літературним канонам детек-
тивного жанру. Яскраво та самобутньо виписані персонажі наділено конкрет-
ними, притаманними лише їм рисами характеру.  

ЗОНИС В. Идальго Иосиф : роман в 2 кн. / Виктор Зонис ; графика 
И. Шейна. – К. : Факт, 2009. – 423 с. – ISBN 978-966-359-219-0. 

До нової книги В. Зоніса (1953) увійшов роман «На изломе времени» та 
його продовження «Возвращение Идальго», написане значно пізніше. 

Головним героєм роману є Йосип бен Ера, який живе у середньовічній 
Іспанії на межі ХІV–ХV століть. 

Епоха Відродження, знана своїм інтелектуальним та художнім розквітом, 
загальновідомими шедеврами, мала й інший бік – виникнення інквізиції, яка 
стала дієвим знаряддям у боротьбі з інакодумцями, залишила кривавий слід в 
історії. Особливо жорстоко вона діяла в Іспанії, де за короткий період були 
знищені та вигнані за межі країни п’ятсот тисяч євреїв. Більша частина вигнан-
ців направлялася до Німеччини, одним із них і був Йосип бен Ера. 
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КУБАНСКИЙ В. Глаз Люцифера : (мистич. повесть в стихах) / Василий 
Кубанский. – К. : Феникс, 2009. – 239 с. – (Мастера современной прозы и по-
эзии). – ISBN 978-966-651-712-1. 

Видання знайомить читача з історією розвалу СРСР та КПРС. Але причи-
ною цього у творі стала не всім відома трійка – Б. Єльцин, Л. Кравчук та 
С. Шушкевич, а сам Люцифер! 

Автором з незвичної точки зору описані події нашого недавнього минуло-
го, душевні переживання та пошуки правди людиною, змушеною в умовах тота-
літарного режиму шукати відповіді на питання, які ставить перед нею життя. 

МАТВЕЕВ А. И. Люди из ниоткуда : рассказы и новеллы / Александр 
Иванович Матвеев ; лит. ред. Л. К. Котюков ; авт. вступ. ст. А. П. Торопцев. – 
К. : Наук. думка ; М. : Моск. обл. и Моск. гор. орг. Союза Писателей России, 
2009. – 206 с. – ISBN 978-966-00-0821-Х. 

Пропоноване видання – перша прозова книга поета, перекладача та капі-
тана далекого плавання О. Матвєєва. 

Теми, яких торкається автор, є, були і будуть актуальними: взаємне та не-
розділене кохання («Боль любви», «Любовь с осечкой»), прагнення успіху за 
будь-яку ціну («Бизнес наизнанку», «Певица»), заздрість тощо. 

Більшість героїв О. Матвєєва – письменники («День рождения», «За-
висть», «Коварная муза»). У своїх творах автор по-доброму з них сміється, а 
через них – і з самого себе. 

Окремої уваги заслуговують оповідання з деякими фантастичними еле-
ментами (невідомі голоси, надлюдські здібності, чаклунство тощо). Певний 
відхід від реальності дав можливість письменникові створити зовсім неперед-
бачувані фінали цих оповідей. 

МЕЛЬНИЦКАЯ И. Украинский эшелон : повесть / Инна Мельницкая. – 
К. : Радуга, 2009. – 174 с. – (Библиотека журнала «Радуга») (Лауреаты премии 
имени Юрия Долгорукого). – ISBN 978-966-1642-03-3. 

І. Мельницька (Гаврильченко Інна Володимирівна, 1925) – поетеса, про-
заїк, автор книжок «Когда не было лета», «Надпись на парапете», «Опрокину-
тые облака»; лауреат премії ім. Б. Слуцького та Міжнародної премії ім. Ю. До-
лгорукого. 

Головна героїня повісті Анастасія Гандер, або просто Гося, як лікар су-
проводжує поранених до найближчого населеного пункту – Волчанська. Так 
розпочинається тяжкий, сповнений випробувань життєвий шлях тендітної дів-
чини, єдиною опорою якої є наївна віра у перемогу справедливості. 

На прикладі долі однієї жінки письменниця яскраво та правдиво змальо-
вує трагічні сторінки Великої Вітчизняної війни. 

ОВТИН Ю. П. Променад по Одессе : избр. проза о невыдуман. сегодняш. 
Одессе / Юрий Петрович Овтин. – О. : Астропринт, 2008. – 458 с. – ISBN 978-
966-318-955-0. 

Ю. Овтін – одеський письменник, дослідник місцевого фольклору, автор 
12-ти книжок повістей, нарисів, оповідань («Рассказы об одесских мэрах», «О, 
белый теплоход», «Об Одессе и одесситах» та ін.); член Національної спілки 
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журналістів України та Міжнародного співтовариства письменницьких спілок, 
лауреат міжнародних конкурсів «Сетевой Дюк» та «Зеленая волна». 

У новій книзі письменника зібрано всі найкращі твори, написані за 
останній час. Особливого шарму представленій прозі надають документаль-
ність основи, невигаданість оповідань та портретних нарисів, тонкий гумор, 
іронічне висміювання недоліків та особливий одеський сленг із властивою йому 
своєрідною інтонацією й стилістикою. 

Доповнює збірку кілька розповідей про Ю. Овтіна його друзів, серед яких 
В. Крещук, А. Глущак, В. Неонов та ін. 

ТАЙНА Олександра Билінова : проза, спогади, листи / голов. ред. та 
авт. вступ. ст. Л. Степовичка. – Д. : Ліра, 2009. – 326 с. – Бібліогр.: с. 324–326. – 
ISBN 978-966-383-155-8. 

О. Билінов (1909–2000) – прозаїк, автор книжок оповідань, повістей, на-
рисів «Первый выход», «Старший брат», «Доверие», романів «Металлисты», 
«Волки на Волчьей», «Улицы гнева», «Город молодости». 

Книга складається з трьох розділів. Перший – містить оповідання, новели, 
нариси, представлені за періодами життя письменника  – радянським, часів пе-
ребудови, ізраїльським. Поруч із ними – твори митця, що друкуються вперше 
(«Геа-далахара», «Народный заседатель», «Александра Аникиева», «Очерк в 
виде письма поэту И. Пуппо», «Исключение»). 

В основу другого розділу покладено спогади про О. Билінова письменни-
ків (В. Буряка, І. Пуппо, А. Ратнера та ін.), його рідних, а також поздоровлення 
з ювілеями. 

Третій розділ – листування літератора з рідними, друзями, працівниками 
музеїв. 

Видання максимально розкриває талант не лише письменника, а й усієї 
билінівської родини, яка розлетілася по усьому світові – в Німеччину, Австрію, 
Голландію, Ізраїль. 

ФРОТСАК А. Осторожно – Питер! : мистика, фантастика, детективы / 
Анита Фротсак. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 411 с. – ISBN 978-966-529-194-7. 

А. Фротсак (Наталія Борисівна Касторф, 1953) – письменниця, перекла-
дачка. 

Це друга книга письменниці (після роману «Свинья в Эрмитаже»), але 
перша, що виходить на території України. А. Фротсак добре відома любителям 
фантастики – особливо відвідувачам сайту «Проза.ру». Нова книга – збірка по-
вістей про Петербург, у яких місто постає ніби живим організмом: цікавим, 
привабливим і загадковим – для туристів; похмурим та складним – для тих, хто 
ризикнув приїхати та оселитися в ньому. Згідно із запропонованою письменни-
цею теорією, щоб Пітер «прийняв» нового жителя, йому для цього треба докла-
сти чималих зусиль: пройти весь шлях – від захоплення, через розчарування, 
через провал першої спроби взяти місто нахрапом, через самотність і нудьгу – 
до істинного розуміння Міста та його жителів. 
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Ця теорія доводиться письменницею на прикладі життя головного героя 
Юрика, якому, окрім майже живого Міста, доведеться пізнати й інші фантасти-
чні речі – рецепт невидимості чи колонію високорозвинених пацюків тощо. 

ЧЕРНЯХОВСКИЙ Е. Записки немолодого врача : ирон. проза / Евгений 
Черняховский ; ред. А. Володарський ; худож. М. Туровская. – К. : Радуга, 
2009. – 159 с. – (Библиотека журнала «Радуга»). – ISBN 978-966-1642-02-6. 

Перша книга Є. Черняховського – дільничного лікаря за фахом – збірка 
невеличких за обсягом іронічних оповідань. Видання має три розділи: перший – 
безпосередньо «Записки», другий – «Век ХХІ», третій – «...И век ХХ». Кожне 
оповідання – це спогади, спостереження автора або певний яскравий момент у 
його біографії. 

В інтонації творів відчуваються веселі та водночас дещо сумні нотки. 

Поезія  
 
БОЛОТОВ В. Г. В любви усталость – не усталость : [у 3 кн.] / Валерий 

Григорьевич Болотов. – Х. : Точка, 2009. 
Кн. 1 : Ветеранам ВОВ ; Афганистан ; Чернобыль ; Политика ; Граждан-

ские ; Высоцкий ; Размышления ; Больничные. – 220 с., [2] л. фото. – ISBN 966-
866-928-6. 

Кн. 2 : Дружба ; Маме ; Самому себе ; Природа ; Лирика ; Любви, которая 
была. – 199 с. – ISBN 966-866-929-3. 

Кн. 3 : Посвящения ; Клубу Визбора ; Пародия ; Мои песни ; Харьковские 
валерики. – 247 с., [3] л. фото. – ISBN 966-866-930-9. 

В. Болотов – один із засновників Спілки «Чорнобиль», голова Харківсь-
кого відділення Українського національного фонду допомоги інвалідам Чорно-
биля. 

У своїх віршах автор ніби пропонує читачеві замислитися над багатьма 
подіями і проблемами нашого часу. 

Поезія, що ввійшла до видання, – це гімн життю і коханню, боротьба за 
людську гідність, за честь солдатів, що до кінця виконали обов'язок перед Віт-
чизною, яка покинула їх, інвалідів без рук і ніг, напризволяще. 

У віршах В. Болотова відображений шлях людини небайдужої, здатної 
щиро співчувати й довіряти людям. 

Если друг, то в двери не стучись – 
Дверь моя лишь сквозняков боится. 
Ты за стол со мной скорей садись –  
Здесь и песня с шуткой пригодится. 
Если недруг – тоже заходи, 
Хоть и песни мы с тобой не свяжем. 
Помолчим с тобою до зари. 
Может, до свиданья все же скажем. 
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Попри жорстокість часу, який відображає митець, у його поезії переважає 
впевненість у перемозі справедливості, у любові до життя, коханні до жінки. 

БОНДАРЬ-КУЛИНИЧ О. С. Непостижимости : стихи и рассказы / Оль-
га Степановна Бондарь-Кулинич. – О. : Астропринт, 2009. – 134 с. – ISBN 978-
966-190-151-2. 

Нова книга О. Бондар-Кулініч – лауреата літературних премій ім. К. Си-
монова та «Ветвь золотого каштана» – про таїну людського духу, якому проти-
ставляється світ речей і матеріальних благ. 

Кожен окремий твір, чи то прозовий, чи то поетичний, – це реакція на жит-
тєві обставини, в які потрапляє майже кожна людина. У цілому ж збірка відо-
бражає життєву позицію авторки, що полягає у філософському ставленні до віку 
(юності, зрілості, старості), до болю втрати близьких, до минущості почуттів. 

Пока еще время – скорей говорите, 
Пока еще время – любите, любите! 
Минет, растворится – не сыщешь вовек 
И может случиться – уйдет человек. 

Незважаючи на серйозний, подекуди навіть драматичний тон творів, чи-
тач знайде в них і легку іронію, і надію, і світле тепло, без яких життя людини – 
неможливе. 

БОРИС (Масленников ; архимандрит). В любви найди свое предназначе-
нье : духов. поэзия / Борис Масленников. – Мелитополь : Издат. дом МГТ, 
2009. – 427 с. – ISBN 978-966-197-015-0. 

Архімандрит Борис (Олександр Петрович Маслєнніков, 1941) протягом 
тривалого часу працював мікробіологом, але разом із прочитанням у 1991 році 
Біблії до нього прийшло бажання пізнати істину. Пройшовши через різні секти, 
він познайомився з єпископом Сімферопольським та Кримським Василієм, 
який ввів його в лоно Православної церкви. 

На сьогодні архімандрит Борис виконує послушництво як намісник чоло-
вічого монастиря Святого Савви Освяченого у м. Мелітополі. В його творчому 
доробку це вже восьма книга духовної поезії. Своїми віршами архімандрит зве-
ртається до людей, які втратили надію на щастя, до тих, хто у відчаї і не бачить 
виходу зі скрутного становища. 

Кожен рядок поезій сповнений любові до Бога та ближнього, якого автор 
скеровує на шлях віри: 

Кто разум свой пред Богом не смирит, 
Даров небесных точно не получит. 
Кто от себя вам будет говорить, 
Вас заблуждениям своим научит. 
Святая вера в таинствах дана. 
Духовный разум сходит как наитье. 
Читай внимательно Святые Письмена. 
Благословенным будь в своей молитве. 

ГУЛЬКОВА О. Ю. На грани женщины : сб. стихов / Ольга Юрьевна Гу-
лькова. – К. : Азимут-Украина, 2008. – 159 с. – ISBN 978-966-8405-72-3. 
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У пропонованій збірці молодої поетеси кожен поетичний твір – це окре-
мий важливий період життя, окремий емоційний ряд, іноді занадто підсилений, 
але обов’язково пережитий. У цих поезіях – нова грань душі письменниці: роз-
чарування на межі трагедії, образ на межі болю, віра на межі відчаю, радість на 
межі захоплення, захоплення на межі закоханості. Збірка О. Гулькової читаєть-
ся легко і радісно. 

Я жду его приезда искренно, 
Как с половинкой ждут соединения. 
Мне кажется, я с ним общаюсь мысленно 
И вызываю у других недоуменье. 
Но с ним легко. И никаких преград. 
Не всераспущенность, а всепроникновенье. 
И даже маленький разлад – 
То теневых сторон соединенье. 

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

Є. Зозуля (1935) – художник Київського держцирку, народний майстер де-
коративно-прикладного мистецтва, актор фольклорного ансамблю «Коляда», ав-
тор поетичних збірок «В гостях у вас», «Несмотря ни на что», «Причастие» та ін. 

Назва нової збірки символічна: з одного боку – хутір Ключі існує наспра-
вді, а в ньому – власний будиночок автора та майстерня. 

От поселка все прямо и прямо 
Километров, примерно, пяток: 
Назывался когда-то Ключами 
Тот зеленый святой уголок. 
Там, у озера, сразу за яром, 
Где щекочет осоку рассвет, 
Жил, тогда мне казавшийся старым, 
До портков раскулаченный дед. 

З іншого боку – це певний творчий простір автора, хутір, з якого б’ють 
джерела натхнення й фантазії. Можливо, саме завдяки їм вірші в Є. Зозулі обра-
зні, філософічні, доповнені неквапливістю та доброю людською мудрістю. 

Спроси: что делаю? Гляжу. 
За облаками наблюдаю. 
Целебным воздухом дышу. 
Благоухаю. 
Спроси: что делаю? Взираю. 
Верхом на радуге сижу. 
Не сочиняю. Не пишу. 
Не напрягаюсь. Отдыхаю. 

КАВЫЛИН А. А. Стихотворения / Алексей Анатольевич Кавылин. – К. : 
Грамота, 2009. – 133 с. : ил. – ISBN 978-966-349-189-9. 
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Пропонована збірка – дебютна. Її автор – молода людина, яка у своїх вір-
шах несе до людей Слово Боже. 

Поезії митця – спокійні та світлі – вчать любові до Бога, закликають за-
мислитися над сенсом буття і підносять такі людські почуття, як любов, кохан-
ня, довіра і віра. 

Наскрізним мотивом збірки є боротьба ліричного героя зі своїм темним 
«я», життєвими спокусами та всесвітнім Злом.  

Сколько же надо потратить нам сил? 
И сколько нам надо потратить ума, 
Чтоб разум наш зло победил 
И злую чтоб силу забыть навсегда? 
Стереть и забыть про нее на века, 
На это родился один лишь ответ: 
Любви, созиданию воскликнем мы: «Да!» 
А злу и насилию ответим все «Нет!» 

МОРОЗОВ А. И. Когда вырастут крылья / Александр Иванович Моро-
зов ; вступ. сл. В. Спектора. – Донецк : Норд-Прес, 2009. – 95 с. – ISBN 978-
966-380-223-1. 

У доробку О. Морозова – 18 науково-популярних та художніх книг. Він – 
лауреат премії ім. В. Сосюри а також низки фестивалів – «Время Визбора», 
«Великая степь», «Серебряные звоны»; автор слів гімну міста Дебальцевого. 

Нова збірка – це прагнення письменника розповісти читачеві про найпо-
таємніше, спроба висловити свої глибинні почуття. Тугою й смутком наповнені 
вірші, присвячені померлим родичам, перш за все батькові («Отцу», «Бессмерт-
ны мы в потомках продолжении», «Смерть забирает всех» тощо). 

Співчуває О. Мороз рослинному й тваринному світам, які зазнали зну-
щань від людини та страждають через це («Мустанги», «Бесхвостой волчице 
Харьковского зоопарка»).  

Особливими є вірші, в яких природа постає живим організмом, людиною, 
котра поводиться, як людина, і проявляє саме людські якості: 

Ночь заботливо укутала спящую Землю 
стареньким теплым пледом, 
зажгла на небе лампадку месяца, 
мерцающую тоненьким изогнутым огоньком. 
Моль времени погрызла 
в пледе дыры и 
сквозь них, открыв глаза, 
я увидел Звезды. 

ОРИНИЧЕВ Е. История любви / Евгений Ориничев. – К. : Далее по тек-
сту, 2009. – 112 с. : ил. – Подарункове видання. – ISBN 978-966-187-042-9. 

Пропонована книга – це напрочуд вдале поєднання віршів та кольорових 
репродукцій. Настільки вдале, що її можна читати, розглядаючи мальовничі  
ілюстрації, або ж дивитися, вчитуючись у вірші, присвячені безмежності спра-
вжнього кохання, всепоглинаючій пристрасті, а також Жінці, у всіх її проявах, 
сміливим думкам про Неї. 
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Могу ли я надеяться на ночь 
Иль на украденный обрывок дня, 
Когда в порыве безмятежных чувств 
Всей страстью обниму тебя, 
Когда смогу, в струе волос растаяв, 
Скользнуть по кромке обнаженных плеч 
И, согревая грудь твою дыханьем, 
Из шелковых оков тебя извлечь? 
Могу ли я надеяться на миг, 
Пусть на мгновенье, на осколках света 
Отдать тебе всю нежность и любовь 
Бессонной ночи, что тобой согрета? 

ТУЛУБ З. Стихи моей молодости : поэзия 1910–1917 гг. / Зинаида Тулуб. – 
К. : Жнец, 2009. – 159 с. – ISBN 978-966-2057-00-3. 

З. Тулуб (1890–1964) – відома українська письменниця, авторка історичних 
романів «Людолови» та «В степу безкраїм за Уралом», а також кіносценаріїв. 

До книги увійшли ранні твори письменниці, написані російською мовою, 
окремі з яких друкувалися в тодішній пресі. У них З. Тулуб постає тонким лі-
риком, здатним втілювати в тексті побачене гострим поглядом художника. 

Лучезарный! В лоно вод зеленых, 
В светлых струй трепещущий хрусталь 
Снизойди! Пойми мою печаль, 
Позабудь о далях озаренных. 
Тишину коралловых аллей 
Ты смути мелодией могучей, 
Холод вод согрей любовью жгучей, 
Мрак пучин сияньем дня рассей!.. 

У книзі представлено автографи, за якими здійснено публікацію віршів і ко-
трі зберігаються нині в Інституті рукописів Інституту літератури ім. Т. Г. Шев-
ченка НАНУ. 

ЧИЧИБАБИН Б. Собрание стихотворений / Борис Чичибабин ; сост. 
Л. С. Карась-Чичибабина ; вступ. ст. С. Н. Буниной. – Х. : Фолио, 2009. – 890 с. – 
ISBN 978-966-03-4441-9. 

Довгий час ім’я поета Б. Чічібабіна (1923–1994) було відоме лише неве-
ликому колу читачів. Тоталітарна влада двічі офіційно відлучала його від літе-
ратури: у 1946 році засудила до п’яти років таборів за «антирадянську агітацію 
та пропаганду»; у 1973-му – виключила зі Спілки письменників України. Слава 
прийшла до Б. Чічібабіна вже під час «перебудови». Белла Ахмадуліна та Булат 
Окуджава домоглися його відновлення у Спілці письменників. Незважаючи на 
численні негаразди, Б. Чічібабін у житті та поезії дотримувався принципу, сфо-
рмульованому Бетховеном: «Єдиний героїзм – бачити світ таким, яким він є, й 
все одно любити його». 

Пропоноване видання є найповнішим зібранням віршів поета і складаєть-
ся з трьох розділів. До першого – увійшли поезії, опубліковані Б. Чічібабіним у 
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книгах, виданих у 1980–1990-ті роки. Другий розділ складають вірші зі збірок 
1960-х років. Третій – містить поетичні твори з рукописних збірників  
50-х років, а також поезії різних років із архіву поета, що не були опубліковані 
за його життя. 

ТВОРИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 

Проза  
 
БАРКА В. Рай : роман / Василь Барка. – Х. : Фоліо, 2009. – 348 с. – 

(Українська література). – ISBN 978-966-03-4786-1. 
В. Барка (Василь Костянтинович Очерет, 1908–2003) – талановитий 

письменник, поет і романіст, представник української діаспори у Сполучених 
Штатах Америки. 

«Рай» – перший роман письменника, який вийшов у 1953 році у Нью-
Йорку і наразі маловідомий українському читачеві. У його основі – автобіогра-
фічні спомини автора. 

Головний герой – професор слов’янської філології Антон Никандрович 
Споданейко, внутрішнє життя якого, цінності та думки близькі письменникові. 
Розповідаючи лише про дві доби з життя пересічних українців (21 і 29 червня 
1941 року) в умовах сталінського режиму, В. Барка спростовує міф про цей час 
як про земний рай. 

ВОВК В. Маскарад : корот. оповід. / Віра Вовк. – К. : Факт, 2008. – 287 с. – 
ISBN 978-966-359-249-7. 

В. Вовк (Віра Селянська, 1926) – українська поетеса, авторка драматич-
них творів, перекладач, літературознавець, доктор філософії. Живе у Бразилії. Її 
творчий доробок широкий і багатогранний. У Мюнхені, Ріо-де-Жанейро, Нью-
Йорку й Києві авторка видала чималу кількість книг поезій, прози, театральних 
п’єс та перекладів, які були відзначені багатьма преміями, зокрема, літератур-
ними преміями ім. І. Франка в Чикаго (тричі), премією «Благовіст», Національ-
ною премією України імені Тараса Шевченка. 

У прозі В. Вовк закладено глибоку філософію життя, її твори вражають 
відвертим життєлюбством і палкою пристрастю, що змушує замислитись над 
буттям і, можливо, переконає щось змінити в плині часу, а з чимось змиритися... 

В оповіданнях збірки головне місце посідає «українська тема», а в ній – 
мотив «повернення в Україну». 

ЛАЗОРСЬКИЙ М. Степова квітка : іст. роман / Микола Лазорський ; 
упорядкув., приміт. та передм. Т. Олещенко. – К. : Персонал, 2008. – 390 с. – 
(Бібліотека української героїки ; вип. 4). – ISBN 978-966-608-932-1. 

М. Лазорський (Микола Танасович Коркішко, 1890–1970) – історик, пуб-
ліцист, автор ряду науково-популярних книг («В надрах землі», «Географічні 
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етюди», «Моря та океани» тощо), науково-художніх етюдів («Китай», «Єги-
пет», «Бельгія» та ін.), історичного роману «Гетьман Кирило Розумовський». 

У романі «Степова квітка» письменник подає свою інтерпретацію образу 
Роксолани – дружини султана Османської імперії Сулеймана Блискучого. Ав-
тор красномовно, з надзвичайним хистом доводить, що українська жінка – муд-
ра порадниця, любить рідний край; вона не лише муза, а й дипломат, лицар, то-
вариш; їй притаманні краса, почуття кохання. 

ОДРАЧ Ф. Щебетун : роман / Федір Одрач. – Луцьк : Волин. обл. друк., 
2008. – 238 с. – ISBN 978-966-361-312-3. 

Ф. Одрач (1912–1964) – український письменник з Полісся, який був 
змушений тікати за кордон (до Канади) від переслідувань за викладання україн-
ською мовою. 

У центрі уваги роману постає «маленька людина» з непростими соціаль-
ними проблемами у повоєнні часи. Твір Ф. Одрача – це не лише данина пам’яті 
оборонцям своєї землі, домівки, батьківщини, а й гіркий роздум про те, якою 
нестерпно безпросвітною була доля багатьох жителів Полісся, як вгризлася во-
на в їхній менталітет, навчивши обережності та запопадливості перед будь-
яким чужинцем і зневаги до тих своїх родаків, які волею долі вирвалися з влас-
ного середовища і з часом досягли чогось більшого, аніж решта. Та все ж, за зо-
внішньою улесливістю перед ворогом приховувалась природна ненависть до 
визискувачів, генетично підсвідоме прагнення до волі і право бути самим со-
бою. 

Поезія 
 

ТРИПТИХ : вірші / Оксана Лятуринська, Наталя Лівицька-Холодна, 
Олена Теліга ; пер. рос. та вступ. сл. В. Богуславської. – К. : [б. в.], 2008. –  
176 с. – Текст паралельно рос. та укр. мовами. – ISBN 978-966-378-086-3. 

Книга містить оригінальні вірші трьох видатних поетес української діаспо-
ри, дотичних до Празької школи, та їх паралельні переклади російською мовою. 

Вибір саме цих письменниць не випадковий: вони були у дружніх стосу-
нках, мали спільних друзів, певний час входили до одних літературних угрупо-
вань, друкувалися в одних виданнях. Незважаючи на це, вони дуже різні: 
О. Лятуринська залюблена у найдавнішу історію і ніби з її погляду бачить сьо-
годення; О. Теліга – це порив, дія; Н. Лівицька-Холодна – лірична, самозаглиб-
лена поетка. Усі три авторки варті того, щоб про них знали. Однак, якщо твор-
чість О. Теліги більш-менш відома, то з творами двох інших український читач 
майже не знайомий. 

Вірші супроводжують статті про життя і творчість поетес. 
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ЧЕРІНЬ Г. Паралелі (2006–2009) / Галина Черінь ; вступ. ст. П. Соро- 
ки. – К. : Сучас письменник, 2009. – 229 с. – ISBN 978-966-8620-12-6. 

ЧЕРІНЬ Г. Проліски / Галина Черінь. – К. : Сучас. письменник, 2009. – 
263 с. – ISBN 978-966-8620-07-2. 

Г. Черінь (Галина Іванівна Гребінська, 1924) – письменниця, літератур-
ний критик, поетеса, котра більш як півстоліття працює на ниві українського 
письменства. В її творчому доробку – десятки книг, різних за жанрами і тема-
тикою. Поезії Г. Черінь вражають своєю музичністю, багатством вишуканих 
ритмів та інтонацій. 

«Паралелі» – це збірка віршів про паралелі людських доль, що, всупереч 
законам математики, зійшлися після довгих поневірянь. 

Як і у попередніх виданнях, поетеса вірна Україні, сповнена болем і гні-
вом за кривди, спричинені заздрістю недругів. 

Уже понад п’ятнадцять літ 
Минуло молодій Державі! 
Її вже визнав цілий світ – 
І наші кольори яскраві... 
Пильнуймо наш державний скарб, 
Відбивши напади ворожі. 
Наш молодечий авангард 
Відважно стане насторожі. 

Збірка «Проліски» – перша окрема книга поезій письменниці, яка була 
видана у 1949 році у Ді-пі таборах Німеччини. Тоді зі 140 віршів редактором 
було відібрано 50. Сьогодні збірка подається повністю, без скорочень та редак-
ції, з помилками, які наразі є характерними рисами тодішнього стилю. 

Письмо Г. Черінь традиційне, без претензійних новацій та викрутасів. Не-
зважаючи на це, навіть у камерних, адресованих найближчим друзям творах, є 
штрихи, з яких можна вибудувати досить повну картину життя в діаспорі. Аме-
рика відкривається перед нами як сувора, вимоглива до кожного країна, де не-
просто жити; там – зовсім не такий рай, як може видатися на перший погляд. 

Десь за вікном струмує злива, 
А думи обсідають зграями 
І душу рвуть мою бурхливу, 
Розбиту, змучену, розкаяну. 
Неначе щастя відлетіло, 
За ним скриплять іще ворота – 
А з ним і мрії сизокрилі 
Злетіли геть – без повороту. 
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Драматургія  
 

ГОЛОДОМОР : дві п’єси / упоряд. і авт. передм. Л. Залеська-
Онишкевич. – К. : Смолоскип, 2008. – 111 с. – Зміст: Тисяча дев’ятсот тридцять 
третій рік / С. Кокот-Ледянський. Голод / Б. Бойчук. – ISBN 978-966-1676-10-6. 

Попри те, що тема Голодомору в драматургії явище рідкісне, існують кі-
лька вагомих п’єс, які розкривають цю трагічну сторінку в історії України. Се-
ред них – п’єса С. Кокота-Ледянського (1906–2000) – письменника і журналіс-
та, свідка голодомору.  

Твір примітний не так описом відомих подій, як стриманістю автора від 
осуду будь-кого. Єдиний закид – населенню, бо «тому-то ми й погибаємо, що в 
рішучу годину не діємо, а мовчимо, вагаємось, або просто підкоряємось воро-
гові, бо ... він сильний». Однак письменник описує жахливі події без гніву, зло-
би. Так було. Про це треба пам’ятати. 

Автор другої п’єси збірки Б. Бойчук (1927) – поет, драматург і прозаїк, 
співзасновник Нью-Йоркської групи поетів. Його твір – це переосмислення те-
ми. У своїй п’єсі Б. Бойчук розгортає тему голоду 1933 року до ширшої філо-
софічної теми негуманного ставлення людини до людини. Він використовує іс-
торичний момент і робить закид солдатам, себто тим знаряддям нелюдяності, 
які втратили здатність вирішувати та діяти самостійно. 

 
Публіцистика  

 
ВОЛЯНСЬКА Л. І. Публіцистика / Людмила Іванівна Волянська ; вступ. 

сл. та ред. Л. Дмитришин-Часто. – Нью-Йорк : Ukrainian Book ; Ужгород : Па-
тент, 2009. – 638 с. – ISBN 978-966-8760-81-5. 

Л. Волянська (1922–2001) – українська письменниця зі США, журналіст 
газети «Свобода», якій віддала близько двадцяти років життя. Вона була вели-
ким ерудитом, знала і глибоко розуміла світову культуру. Але найголовнішим 
для Л. Волянської було українське життя, національні справи, про які вона не-
всипущо турбувалася, пильно стежила за їхнім розвитком і постійно писала не 
тільки для «Свободи», а й до таких часописів, як «Альманах УНСоюзу», «Віс-
ник ООЧСУ», «Шлях перемоги» тощо. 

До збірки увійшов творчий спадок авторки, починаючи з 1980-х років. 
Читач зустрінеться з багатьма відомими постатями, переслідуваними в Україні 
в часи радянської влади. За її публіцистикою можна вивчати громадське, полі-
тичне життя діаспори, тривалу боротьбу зарубіжних українців за незалежну 
Україну. 

Редакційні статті, кореспонденції, репортажі, рецензії подано у хроноло-
гічному порядку. Таке розміщення дає можливість осягнути зростання журналі-
стки, зрозуміти її уподобання, відчути, що було їй близьким і що її турбувало в 
різні періоди життя. 
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Збірники  
 

ПРАЗЬКА літературна школа : лірич. та епіч. твори / упорядкув. і пе-
редм. В. Просалової. – Донецьк : Схід. видавн. дім, 2008. – 279 с. – ISBN 978-
966-317-029-9. 

У книзі подано твори письменників Празької літературної школи: 
Ю. Клена, Є. Маланюка, О. Ольжича, О. Лятуринської, Ю. Липи, Ю. Дарагана 
та ін. Творення в еміграції, всупереч сірій мряці буднів, надавало літературній 
діяльності українських письменників вищого сенсу: вони плекали свій духов-
ний світ, творили іншу художню реальність, в якій оживали героїчні сторінки 
нашої історії, перипетій власної долі, чарівний світ дитинства тощо. 

В їхньому творчому доробку відсутня пафосна риторика радянських літе-
раторів, які прагнули чи мусили пристосовуватися до соцреалістичного канону. 

 
*     *     * 

БАРКА В. Жовтий князь : докум. роман / Василь Барка ; передм. 
А. Гумецької. – Нью-Йорк ; Х. : Укр. Вільна Акад. Наук у США, 2008. – 772 с. – 
ISBN 0-916381-23-4. 

БАРКА В. Зібрання творів : у 3 т. / Василь Барка ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шев-
ченка НАН України. – К. : Сакцент Плюс, 2008. – Т. 1 : Океан : лірика / передм., 
упорядкув., прим. Р. Мовчана. – 702 с. – ISBN 978-966-8583-46-9. 

САМЧУК У. Гори говорять : роман / Улас Самчук ; упорядкув. та пе-
редм. Г. Александрової. – К. : Персонал, 2008. – 245 с. – (Бібліотека української 
героїки ; вип. 2). – ISBN 978-966-608-775-4. 

САМЧУК У. Марія : хроніка одного життя / Улас Самчук ; передмови : 
«Марнота і Марія» Р. Семківа, «Ні, зовсім не «хроніка» Є. Онацького ; післямо-
ви : «Про автора» Д. Струка, «Про «Марію» Г. Шевчука. – К. : Смолоскип, 
2009. – 221 с. – ISBN 978-966-8499-97-5. 

САМЧУК У. Чого не гоїть вогонь : роман / Улас Самчук ; упорядкув. та 
передм. Г. Александрової. – К. : Персонал, 2008. – 311 с. – (Бібліотека українсь-
кої героїки ; вип. 5). – ISBN 978-966-608-776-1. 
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ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

Проза  
 

АБРАХАМС П. Чужая вина / Питер Абрахамс ; пер. с англ. 
А. Свинаренко. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : ООО «Кн. 
клуб “Клуб семейн. досуга”», 2009. – 380 с. – ISBN 978-966-14-0355-9 (Украи-
на). 

Книги американського письменника П. Абрахамса користуються популя-
рністю у всьому світі. Такий успіх обумовлений тим, що сюжети його творів 
відрізняються непередбачуваним розвитком та фіналом. Письменника заслуже-
но вважають віртуозом жанру трилера. Багато уваги він приділяє внутрішньому 
світу своїх героїв – читач на певний час ніби стає жертвою чи злочинцем. 

Пропонований роман написаний у найкращих традиціях психологічного 
трилера. Головна героїня Нелл Жарро – успішна жінка, кохана дружина, люб-
ляча мати. Її життя, нічим не примітне, проходить у звичайних турботах про 
дім, чоловіка, доньку. Але настає час усвідомити, що це благополуччя – ефеме-
рне, родинні зв’язки – слабкі, а за своє кохання, як і своє життя, доведеться бо-
ротися. І у всьому цьому винне лише її минуле. 

АКУТАҐАВА Р. Брама Расьомон : новели, есеї / Рюноске Акутаґава ; 
пер. з яп. В. С. Батка ; передм. Б. П. Яценка. – Х. : Фоліо, 2009. – 508 с. – (Біблі-
отека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4526-3. 

Р. Акутаґава (1892–1927) – японський письменник-новеліст, класик нової 
японської літератури, автор понад 100 майстерно написаних новел, які принес-
ли йому світову славу, есеїв, а також віршів у жанрі танка. 

За мотивами новел письменника «У хащі», «Нанкінський Христос» та 
«Відьма» знято шість фільмів. У 1935 році в Японії засновано літературну пре-
мію імені Р. Акутаґави. 

Творам митця притаманні переплетення вимислу та реальності, глибокий 
психологізм, парадоксальність суджень і тонка іронія, які у своїй сукупності 
примушують читача замислитись над питанням: що є істина й чи в змозі люди-
на її осягнути. 

БОРХЕС Х. Л. Алеф : проз. тв. : пер. з ісп. / Хорхе Луїс Борхес ; Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; передм. В. Г. Наріжної ; прим. С. Ю. Борще-
вського. – Х. : Фоліо, 2008. – 572 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 
978-966-03-4422-8. 

Х. Л. Борхес (1899–1986) – видатний аргентинський прозаїк, поет, публі-
цист. Починаючи з 1960-х років, Борхесу було присвоєно ряд національних та 
міжнародних премій, серед яких: Державна премія Аргентини з літератури, 
Міжнародна видавнича премія «Форментор», Літературна премія Латинської 
Америки (Бразилія), Літературна Ієрусалимська премія, Премія Сервантеса, 
Премія Бальцана та ін. 

Сам Борхес відомий передусім лаконічними прозаїчними фантазіями, що 
нерідко маскують роздуми про серйозні наукові проблеми. Ефект правдивості 
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вигаданих подій досягається завдяки введенню в оповідь епізодів аргентинської 
історії, імен письменників – сучасників автора та фактів особистої біографії. 

Серед творів письменника також зустрічаються пригодницькі та детекти-
вні історії. 

БУБЕР М. Ґоґ і Маґоґ : роман / Мартін Бубер ; пер. з англ. Я. Куценко. – 
К. : Дух і літера, 2008. – 304 с. : іл. – ISBN 978-966-378-076-4. 

М. Бубер (Мордехай Бубер, 1878–1965) – один із визначних мислителів 
ХХ століття, теолог та екзистенціаліст, культуролог, глибокий знавець тради-
ційних текстів єврейської релігійної літератури.  

Роман, написаний у часи Другої світової війни, є єдиним белетристичним 
твором філософа. 

Ключовою темою роману є Звільнення, що розглядається в контексті від-
носин «Я й ти», «Я й Воно». Звертаючись до теми єврейського життя епохи на-
полеонівських війн, до духовної спадщини хасидизму, філософ і письменник 
намагається осмислити шлях людської цивілізації та особливу місію єврейсько-
го народу, різні підходи до Виправлення світу та Позбавлення; намагається 
крізь минуле побачити страшну реальність фашизму та Другої світової війни. 

ГЕРБЕРТ З. Варвар у саду / Збіґнєв Герберт ; пер. з пол. А. Павлишина. – 
К. : Дух і літера, 2008. – 236 с. – ISBN 978-966-378-083-2. 

ГЕРБЕРТ З. Лабіринт біля моря / Збіґнєв Герберт ; пер. з пол. 
А. Павлишина. – К. : Дух і літера, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-378-084-9. 

ГЕРБЕРТ З. Натюрморт із вудилом / Збіґнєв Герберт ; пер. з пол. 
А. Павлишина. – К. : Дух і літера, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-378-082-5. 

З. Герберт (1924–1998) – відомий польський поет, есеїст, драматург і пуб-
ліцист, творчість якого була відзначена низкою престижних літературних пре-
мій: Фонду Кондельських у Женеві, австрійською ім. Гердера, німецькою  
ім. Ф. Петрарки та ін. Його твори перекладено майже всіма європейськими мо-
вами. 

Проза і поезія З. Герберта несли в собі потужний антитоталітарний поте-
нціал, були гімном класичних, заснованих на античній та християнській духов-
ності цінностей, а тому не мали шансів з’явитися в СРСР. Перше повноцінне 
знайомство зі спадщиною митця відбулось в 2001 році, коли у Львові було опу-
бліковано фундаментальну добірку віршів поета. Тепер до українського читача 
приходить і есеїстична трилогія-оповідь про блискучий світ середземноморсь-
кої цивілізації, велич спадку, який дістався людству від античності й середньо-
віччя, про велич і ницість людини перед лицем Бога. 

ҐЛОВАЦЬКИЙ Я. З голови / Януш Ґловацький ; пер. з пол. О. Ірванця. – 
Л. : Астролябія, 2009. – 279 с. – ISBN 978-966-8657-38-2. 

Я. Ґловацький (1938) – відомий польський прозаїк, драматург, сценарист,  
автор книг «Новий танець ла-ба-да», «Міць слабне», «Остання шпарина», низки 
п’єс, у тому числі «Четверта сестра», «Полювання на тарганів», «Антігона у 
Нью-Йорку», які було перекладено й українською мовою. 

Автобіографічні твори Я. Ґловацького (а його проза є саме такою) цікаві з 
багатьох поглядів. Одна з найцікавіших їхніх прикмет – широка галерея поста-
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тей польського культурного життя другої половини ХХ сторіччя. Знані й неві-
домі українському читачеві митці різних поколінь постають на сторінках книги 
передусім як живі люди, особистості з усіма їхніми слабкостями – власними, 
вродженими, а також набутими, накинутими нещадними суспільними умовами. 
Не міг оминути письменник у своїх творах й середовище, атмосферу, побутові 
деталі, в яких існували тогочасні польські інтелектуали. 

У той же час, змальовуючи різних людей, часом бридких і неприємних, 
автор не опускається до осуду. Він подає їх такими, якими вони є, – беземоцій-
но, часто навіть співчутливо. На цьому тлі Я. Ґловацький розповідає про стадії 
свого творчого становлення. 

ДЕЛЕДДА Ґ. Тростини на вітрі ; Мати : романи : пер. з італ. / Ґрація Де-
ледда ; передм. Н. Каччальї ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – Х. : 
Фоліо, 2009. – 316 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-
4784-7. 

Ґ. Деледда (1871–1936) – видатна італійська письменниця, лауреат Нобе-
лівської премії. Серед її відомих романів: «Чесні душі», «Козіма», «Еліас По-
ртолу»; на основі твору «Попіл» у 1916 році було створено німий кінофільм. 

У центрі роману «Тростини на вітрі» – доля старого Ефікса, слуги сестер 
із колись заможної, але наразі злиденної сім’ї Пінтор. Життя Ефікса – це споку-
тування провини за вбивство батька цієї родини, якого він убив, намагаючись 
захистити одну з сестер. 

Роман «Мати», за визначенням критиків, – це одна з вершин реалістично-
го підходу не тільки у творчості письменниці, а й в усій італійській літературі. 
Дона Пауло, пароха невеличкого села на острові Сардинія, парафіяни вважають 
майже святим, але він не може встояти перед чарами молодої жінки – дружини 
свого брата. Мати, спостерігаючи душевні муки сина, намагається врятувати 
його від плотської спокуси. 

Герої романів Ґ. Деледди не знають, що таке бунт, усі вони з християнсь-
кою покірливістю приймають неминучу долю, зумовлену давніми традиціями і 
їхньою провиною. І врешті-решт їм лишається тільки шлях безперервної, болі-
сної спокути. 

ЕКО У. Бавдоліно : роман / Умберто Еко ; пер. з італ. М. Прокопович. – 
Х. : Фоліо, 2009. – 444 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-3-
4860-8. 

У. Еко (1932) – один із найпопулярніших письменників сучасної літера-
тури, відомий за бестселером «Ім’я рози», авторитетний спеціаліст із філософії 
середніх віків та в галузі семіотики (науки про знаки). 

Новий роман письменника – це гостросюжетна проза, історичним фоном 
якої є хрестові походи, легенда про християнське царство на Сході, сказання 
про пошуки Ґрааля. 

Підліток на ім’я Бавдоліно випадково зустрічає імператора Священної 
Римської імперії Фрідріха І Барбароссу та допомагає йому вибратися з лісу, в 
якому той заблукав. Ця зустріч стає початком неймовірних пригод, які «пере-
слідують» Бавдоліно протягом майже 50 років. 
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КОБО Абе. Жінка в пісках ; Чуже обличчя : романи / Кобо Абе ; Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; пер. з яп. І. Дзюба ; передм. Б. П. Яценка. – 
Х. : Фоліо, 2008. – 147 с. : портр. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-
966-03-4237-8. 

Кобо Абе (Абе Каміфуса, 1924–1993) – прозаїк, драматург, сценарист, 
один із найвідоміших японських письменників другої половини ХХ ст., лідер 
японського післявоєнного авангарду в мистецтві. Його творчість відзначена ба-
гатьма преміями та нагородами. 

Відчуження і втрата особистості – центральні теми багатьох творів Абе. 
Так, у романі «Чуже обличчя» йдеться про те, як учений, обличчя котрого ви-
явилося спотвореним від вибуху під час лабораторного експерименту, знахо-
дить себе ціною відчуження від суспільства. Сконструювавши живу маску, аби 
приховати жахливі шрами, він створив нову зовнішність, а разом із тим – й осо-
бистість. Але істинна суть твору в тому, що перебування в «масці» при взаємо-
дії з оточуючим суспільством – доля кожної людини. Вдягаючи маску, люди 
бажають видати себе не за тих, ким вони є, аби приховати свою справжню сут-
ність, щоб сторонні не зазирнули у душу. 

Твори Кобо Абе – явище складне і багатопланове. У них порушуються 
серйозні філософські проблеми сучасності. У цьому відношенні роман «Жінка в 
пісках» посідає у творчості митця найпомітніше місце. У сюжеті твору, побу-
дованому на роздумах про окреме явище (захоплений ентомологією шкільний 
вчитель потрапляє у піщану пастку і намагається з неї вирватися), стрижневими 
є роздуми над вузловими проблемами: стосунки чоловіка і жінки, поведінка 
людини в неволі, перебудова особистості. 

За романами, вміщеними у виданні, у 1960-х рр. режисером Хіросі Тосі-
гахара було знято кінофільми. 

КОРТАСАР Х. Гра в класи : роман / Хуліо Кортасар ; пер. з іспан. 
А. Перепаді. – Х. : Фоліо, 2008. – 539 с. – (Бібліотека світової літератури). – 
ISBN 978-966-03-4430-3. 

КОРТАСАР Х. Читанка для Мануеля : роман / Хуліо Кортасар ; пер. з іс-
пан. В. П. Таращука. – Х. : Фоліо, 2009. – 412 с. – (Бібліотека світової літерату-
ри). – ISBN 978-966-03-4896-7. 

Х. Кортасар (1914–1984) – один із найвідоміших латиноамериканських 
письменників ХХ ст., представник напряму «Магічний реалізм» (жанр мистец-
тва, в якому магічні елементи вписано в реалістичну картину світу). 

Творчий доробок письменника – це збірки оповідань «Кінець гри», «Усі 
вогні – це вогонь»; романи – «62: модель для будування», «Книга Мануеля»; 
книги есеїстики – «Подорож за день у вісімдесят світів», «Останній раунд», 
«Проза з обсерваторії». Але справжній успіх письменникові приніс роман «Гра 
в класи», який свого часу став найпопулярнішою книгою європейської молоді. 
Як і в інших романах та оповіданнях, тут принципову роль відіграє композиція. 
Вона – своєрідна і рухлива, та набирає тієї ж функції, що й фантастичний ро-
ман, становлячи собою, по суті, один літературний прийом. 
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Основним же задумом письменника було зробити роман багатозначним, 
широким полем для роздумів, змусити читача стати спільником автора у його 
інтелектуальних пошуках. 

Наскільки це дійсно вдалося зробити Х. Кортасару сучасний читач може 
визначити, прочитавши книгу в якісному українському перекладі. 

«Читанка для Мануеля» – останній роман митця. У центрі уваги пись-
менника – філософія, сенс життя, кохання, призначення людини. Молоді лати-
ноамериканці Патрісіо і Сусанна, які живуть у Парижі на початку 1970-х років, 
роблять для свого сина Мануеля читанку, наклеюючи в альбом газетні вирізки. 
І, як практично в усіх своїх творах, Кортасар не ставить останньої крапки: обра-
ти фінал книжки, як і фінал життя – це прерогатива читача… 

ЛОЗИНСЬКИЙ В. Око Пророка / Владислав Лозинський ; упоряд. 
Ю. Винничук ; пер. з пол. Т. Франка. – Л. : Піраміда, 2008. – 233 с. – (Піраміда 
пригод). – ISBN 966-8522-84-2 (серія). – ISBN 978-966-441-064-7. 

В. Лозинський (1843–1913) – польський прозаїк, історик, дослідник ста-
рого Львова. Пропонована історико-пригодницька повість вийшла друком у 
1899 році, і з того часу нерідко перевидавалась. 

Повість переносить читача у Львів ХVІІ століття. Запорозький козак Се-
мен Галушка, рятуючись від ворогів, довіряє Ганусеві Бистрому коштовну річ, 
яку за всяку ціну слід зберегти. З цього часу починаються пригоди мужнього 
юнака, якому навіть вдається розкрити таємницю загадкового вбивства. 

Цей твір високо цінував І. Франко, а його син – Тарас – переклав повість 
українською мовою. 

ОДІЯ Д. Тартак / Данієль Одія ; пер. з пол. і передм. О. Бойченка. – Чер-
нівці : Книги ХХІ, 2008. – 168 с. – ISBN 978-966-2147-21-6. 

Д. Одія (1974) – польський письменник, публіцист, журналіст, автор збір-
ки оповідань «Мандри на Місці», романів «Вулиця», «Склозавод». На роман 
«Тартак», що побачив світ у 2003 році, одразу звернули увагу критики, а номі-
нація твору на престижну польську літературну премію «NIKE» принесла авто-
рові неабияку популярність. 

Д. Одія – майстер натуралістичного, але водночас і символічного зобра-
ження Польщі після розвалу соцтабору з її характерними персонажами: безро-
бітними і безпритульними, алкоголіками та наркоманами, дрібними злочинця-
ми і дешевими повіями та іншими аутсайдерами, загубленими у часі й просторі 
між безрадісним минулим та безнадійним майбутнім. Автор не дає героям жод-
ної надії на щастя, хоча більшість із них все ж на нього заслуговують. Перепле-
тена із філософськими роздумами та біблійними алегоріями, оповідь вражає рі-
дкісною соковитістю та образністю мови. 

РОМЕН Ґ. Життя попереду / Ромен Ґарі ; пер. з фр. М. Марченко. – К. : 
К. І. С., 2009. – 165 с. – (Європейська проза). – ISBN 978-966-2141-15-3. 

Ґ. Ромен (Роман Карцев, 1914–1980) – французький письменник єврейсь-
кого походження, кінорежисер; єдиний, хто всупереч статуту Ґонкурівської 
премії, отримав її двічі: спершу – за роман «Коріння неба» та вдруге, під ім’ям 
Еміля Ажара, – за роман «Життя попереду». 
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У центрі твору – двоє: маленький арабський хлопчик Мохамед (або Мо-
мо) та Мадам Роза – стара єврейка, яка його зростила. У цій трагікомічній істо-
рії материнської любові колишньої повії, яка пережила Аушвіц, і синівської 
любові малого Момо, бурхливий вал людяності ламає на своєму шляху всі зем-
ні конфлікти, спростовує догми й завчені ідеї і руйнує п’єдестали, щоб звільни-
ти місце для того, чого нам іноді так бракує сьогодні – толерантності. 

Читати твір іноді гірко, але тонка іронія змушує вірити в краще майбутнє 
Мохамеда. 

У 1977 році роман було екранізовано. 
ФЕРРЕРО Б. Квіти просто квітнуть / Бруно Ферреро ; пер. з пол. 

Е. Главацької. – Л. : Свічадо, 2008. – 95 с. : іл. – (Короткі історії для душі). – 
ISBN 978-966-395-210-9 (серія). – ISBN 978-966-395-211-6. 

У невеликих за обсягом, але містких за змістом притчах автор порушує 
найактуальніші теми сьогодення. Серед них – проблеми взаєморозуміння, люд-
ських стосунків, любов до Бога та Віра, повага та самоповага. 

Історії, сповнені духовної мудрості, спонукають читача замислитися над 
минулим і вічним, фальшивим і справжнім та змінити на краще себе та світ до-
вкола себе. 

ХОЛЬБАЙН В. Кольцо нибелунгов = Der Ring der Nibelungen / Вольф-
ганг Хольбайн, Торстен Деви ; пер. с нем. О. Малой. – Х. : Кн. клуб «Клуб  
Семейн. Досуга» ; Белгород : ООО «Кн. клуб “Клуб семейн. досуга”», 2008. – 
445 с. – ISBN 978-966-343-870-2. 

Нібелунги (у перекладі з німецької – діти туману) – бургундська королів-
ська династія, казкове багатство якої стало передумовою виникнення великої 
кількості міфів, сказань (у тому числі – знаменитого німецького епосу «Пісня 
про Нібелунгів»). З плином часу слово «нібелунги» стало загальною назвою та 
тлумачиться як міфічний рід карликів, володарів та хранителів скарбів. 

В. Хольбайн (1953) – автор понад 150 романів, що постійно перевидають-
ся 34-ма мовами та мають велику кількість нагород. Його ім’ям названо одну з 
літературних премій. 

Сюжет книги не набагато відійшов від епічної «Пісні» – у центрі уваги 
золото нібелунгів, а з ним – і їхнє прокляття. Через нього Зиґфрід, молодий ко-
роль Ксантену, непомітно для себе, ступив на шлях обману і зрадництва, що 
призвів до загибелі не лише його, а й близьких йому людей. 

 
Поезія  
АДИЛЬ Ш. Лунные воспоминания : стихотворения и поэмы / Ширин 

Адиль ; ред. С. Грабар ; авт. предисл. А. Багряна ; пер. с азерб. Н. Мамедова. – 
К. : Издат. Дом Дмитрия Бураго, 2009. – 199 с. – ISBN 978-966-489-020-2. 

Ш. Аділь (1955) – азербайджанський поет, автор більше десяти поетич-
них збірок, лауреат міжнародних літературних премій ім. Назима Хікмета та  
ім. Шахмара Акперзаде. 
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Нова книга письменника – це сповідь чоловіка, що прожив півстоліття; 
філософський підсумок накопиченого життєвого досвіду, екзистенційні розду-
ми про швидкоплинність часу, помилки й втрати, про Батьківщину та рідних 
людей, про життя і смерть. 

Дни бывают порой, 
когда я будто чужой 
всему, что есть в мире этом, – 
земле, морю, небесному свету. 
Сегодня я вновь безумен, 
безумен и чужд раздумьям, 
своей жизни, судьбе своей… 
. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 
Эта жалоба – не верь ты ей. 

До книги, окрім поезій, увійшли також три поеми – «Назиму Хікмету», 
«Лачін иши єстесі» та «Реквієм», і однією з важливих тем, яку порушує в них  
Ш. Аділь, є тема війни.  

БЕККЕР Ґ.-А. Рими / Ґуставо-Адольфо Беккер ; пер. з іспан., авт. вступ. 
сл. Г. Латник. – Л. : Кальварія, 2009. – 123 с. – ISBN 978-966-663-281-7. 

Ґ.-А. Беккер (1836–1870) – славетний іспанський поет, один із трьох 
представників романтичного напряму в літературі Іспанії ХІХ ст. (два інші – 
Хосе де Еспронседа та Хосе Соррілья-і-Мораль). 

Попри коротке життя поета та невелику за обсягом поетичну спадщину, 
його творчість розглядають як підмурівок іспанської поезії ХХ ст. 

Вірші Беккера нагадують виверження вулкану – такі ж яскраві й потужні. 
Позначилося на віршованих рядках і захоплення митця оперою, вони то збері-
гають точний розмір, то раптово скорочуються чи видовжуються. Любовні по-
чуття у поезії зображені напрочуд тонко. 

Мені говориш ти, що маєш серце 
Хоча б тому, що чуєш, як стукоче. 
Та це – не серце, а хіба що пристрій,  
Який шумить за графіком робочим. 

БЛЕЙК У. Песни Невинности и Опыта, показывающие два противопо-
ложных состояния человеческой души / Уильям Блейк ; пер. с англ. А. Матве-
ева ; авт. комент. : А. Матвеев, М. Полонский, Е. Тарасова. – К. : Наук. думка ; 
М. : Моск. обл. и Моск. гор. орг. Союза Писателей России, 2009. – 221 с. – Сви-
детельство о внесении субъекта издат. дела … серия ДК № 2440 от 15.03.2006. 

У збірці представлено творчий доробок видатного англійського поета та 
художника У. Блейка (1757–1827). У ній з філософської точки зору осмислю-
ються два протилежні стани людської душі: цнотливість, чисте світосприйняття 
з відвертою вірою у Бога та досвід, що відображає жорстку реальність земного 
життя, людські сумніви й зневіру. 

Усі запропоновані твори відрізняються один від одного поетичною мело-
дією, інтонацією, настроєм. У кожної пісні – свій алітераційний ряд, своя гео-
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метрія. Тож, вслухаючись у вірші, читач має змогу зануритися у стереометрію 
думок та переживань автора. 

Англійські тексти поезій У. Блейка супроводжуються ритмізованим до-
слівним та поетичним перекладом, а для глибшого розуміння творів наприкінці 
видання наведено коментарі. Книга також містить ілюстрації – копії гравюр ав-
тора. 

ВАВЖКЕВИЧ М. Світелко : вибр. поезії / Марек Вавжкевич ; упоряд-
кув., передм., пер. Р. Лубківського. – К. : Фенікс, 2008. – 159 с. – ISBN 978-966-
651-636-0. 

М. Вавжкевич (1937) – відомий польський поет, прозаїк, публіцист, літе-
ратурний критик, знаний як перекладач класичної та сучасної української по-
езії. 

Пропонована збірка, видана до 70-річного ювілею автора, – це, по суті, 
том вибраних поезій із попередніх книг письменника: «Малювання на піску», 
«Іще дам», «Перед собою», «Аж так», «Смутна погода» та ін. 

Творче обдарування М. Вавжкевича нагадує джерело, котре, хоча й мало-
помітне з першого погляду, проте, таїть у собі дивовижну витривалість, а з пли-
ном часу набуває стабільності, розширюючи свої обшири. 

Поетичний світ митця має власну систему координат і цінностей, яка по-
єднує в собі видимі й невидимі знаки: дитинства, родинності, закоханості, бо-
льових рефлексів, відчуття «нової фізичності», якою є зрілість. 

Лірика М. Вавжкевича вражає двома потужними мотивами: минучості 
буття і його життєствердності. 

Здогонить мене, здогонить. Хоч би вліз між каміння, 
Кружляв, затримував подих, ховався у тіней студні, 
Однак мене відшукує в опівнічнім полудні 
Бог дубового бору, вільшини, струмків, коріння... 
... Знаю, пралісу-Боже, – хто сумніватись може? – 
Ти вислав кару на мене. Чекаю напоготові. 
Але, хоча б на останок подаруй мені, Боже, 
Вчини так, аби я знову помирав од любові! 

Поезії збірки сповнені «світелка» – внутрішнього осяяння (за висловом 
автора), – такого необхідного людям у наш час. 

ВОЛЬФ Л. Прикрі й веселі пісні / Лейзер Вольф ; пер. з ідишу 
В. Богуславської ; післямова Л. Рана. – К. : [б. в.], 2009. – 173 с. – ISBN 978-966-
378-094-8. 

Л. Вольф (Меклер, 1910–1943) – відомий єврейський поет, есеїст, автор 
балад, поем, драм, романів. Наприкінці 1930-х років було видано декілька по-
етичних збірок митця («Чорні перли», «Лірика та сатира», «Коричнева бестія»). 

Книга містить вірші, байки, поему «Евіґінґо», автобіографію поета. Всі 
твори, окрім поеми, українською мовою перекладено вперше. 

Визначальною рисою поезій Вольфа є дещо надмірний ліризм, сентимен-
тальність, що органічно сполучаються з тверезим розумом, іноді – з пафосом, а 
сум – з іронією. 
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Характерною особливістю письма поета є багатство й різноманітність лі-
ричних мотивів, розмаїття літературних жанрів. Лейзер Вольф – один із остан-
ніх єврейських поетів, який сприймав увесь світ як околиці рідного міста, з йо-
го передмістями, наближеними до землі, з якої все й проростає. 

Збірка є спробою представити поезію Л. Вольфа згідно з його власними 
мистецькими й поетичними уподобаннями та поетичними настановами. 

ГОДО Ж.-Л. Магнітне поле : поезії в прозі / Жорж-Леон Годо ; пер. з фр. 
та передм. В. Мотрука. – Ужгород : Вид-во О. Гаркуші, 2009. – 216 с. – ISBN 
978-966-8946-86-8. 

Ж.-Л. Годо (1921–1999) – французький письменник, автор багатьох поем. 
За своє життя опублікував 15 книг, найвідоміші з яких: «Списи», «Важкі сло-
ва», «Після всього» та ін. Його твори перекладалися іноземними мовами, у т. ч. 
іспанською, чеською, болгарською, японською, російською та ін. Але окремим 
виданням поезія Годо видається за межами Франції вперше. 

Головний персонаж поезії митця – люди праці. Праця в його зображенні –
моральна категорія – така ж, як краса, творчість, щастя, кохання. Натхненний 
труд обдарованої людини, що приносить користь людям, переростає у твор-
чість, набуває величних рис. 

У пошуках прекрасного Годо часто звертається до природи – її краса за-
хоплює, хвилює митця. Блакить неба, сяйво сонця, чисте росяне поле, легкість 
вітру, спів птахів – все це неповторними фарбами, гармонійною музикою вхо-
дить у його душу і відлунює в поезії. 

Ж.-Л. Годо залишив нам у спадок величезний духовний світ. І кожен, хто 
увійде в нього, знайде там щось своє – те, що йому потрібно для життя й для 
свого духовного зростання. 

КІМ СОВОЛЬ. Ясний місяць / Кім Соволь ; пер. з корейс., передм., піс-
лямова та комент. І. Бондаренка. – К. : Грані-Т, 2008. – 362 с. – Текст укр., ко-
рейс. – ISBN 978-966-465-195-7. 

Кім Соволь (Кім Джонсік, 1902–1934) – один із найвидатніших корейсь-
ких письменників, який зробив вагомий внесок у розвиток національної літера-
тури. 

Життєвий шлях митця був коротким – тож, його творчий спадок є неве-
ликим за обсягом і налічує декілька оповідань, близько трьохсот віршів, есеї та 
переклади поетичних творів західноєвропейських, японських та китайських 
класиків. За життя поета було видано лише одну збірку – «Квіт азалії», до якої 
ввійшли майже всі поетичні твори, опубліковані Кімом Соволем у 1920– 
1925 рр. у різних газетах і журналах. Усвідомлення справжньої ціни таланту 
поета та визнання прийшли вже після його смерті з виходом у світ другої по-
етичної збірки «Вибрані поезії». 

До збірки «Ясний місяць» увійшла сотня кращих творів митця та його 
стаття «Дух поезії», в якій поет розкриває власні погляди на роль та місце поезії 
в сучасному суспільстві, торкається важливих питань поетики і стилістики. 

Однією з провідних тем поезії Кіма Соволя є кохання, однак воно здебі-
льшого трагічне: 
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Нехай не наяву, а уві сні! 
І щоб ніхто цей сон не потривожив! – 
То ж, як засну, зустрінемось чи ні? 
Лиш снігопад вечірній у вікні... 

Центральне місце у творчості Соволя займає й тема самотності (характе-
рна для багатьох корейських поетів початку ХХ ст.). Як один із шляхів позбав-
лення від цього гнітючого стану лунає тема сну. Водночас наскрізною темою 
творчості поета була природа, здебільшого «гори» і «місяць». Образ гір симво-
лізує батьківщину, а місяць – це прозоре сяйво, яке Соволь вважав взірцем для 
себе як поета, наділяв його людськими якостями та рисами. 

Видання доповнюють фотографії, які ілюструють поезії та відображають 
історичну добу, в яку жив письменник. 

КІПЛІНҐ ДЖ. Р. Межичасся : поет. твори / Джозеф Ред’ярд Кіплінґ ; 
упоряд. В. Чернишенко ; авт. передм. М. Стріха. – Т. : Богдан, 2009. – 303 с. – 
(Шедеври світової поезії). – ISBN 978-966-10-0493-0. – ISBN 966-692-290-8 (се-
рія). 

Дж. Р. Кіплінґа (1865–1936), і перш за все його «Книгу джунглів», знають 
майже всі – від малечі до дорослих. Але до світової літератури Кіплінґ увійшов 
насамперед як визначний новеліст, автор нарисів та романів і як поет, віршами 
якого захоплювалися М. Твен, Б. Брехт, Е. Гемінґвей. У поезії митця звучить 
ясна віра в силу і мужність людини, в її здатність долати труднощі на шляху до 
високої мети, оспівується перемога активного людського духу над усім закляк-
лим і нерухомим. 

Перекладена багатьма мовами світу, поезія Кіплінґа українською мовою 
настільки широко представлена вперше. 

СЕРВАК П. Р. Немовкнуча дзвіниця : поеми та вірші / Паруй Рафаелович 
Сервак ; пер. з вірмен. М. Нестерчука. – Л. : Каменяр, 2008. – 423 с. – ISBN 978-
966-607-067-1. 

П. Сервак (П. Казарін, 1924–1971) – видатний вірменський поет, перекла-
дач, літературознавець, автор збірок «Непримиренна близькість», «Знову з то-
бою», «Хай буде світло!» та ін.; лауреат Державної премії Вірменської РСР. 

Пропоноване видання презентує найзначніші твори письменника, у тому 
числі поему «Немовкнуча дзвіниця», вперше представлену в повному обсязі 
українському читачеві. Твір, безперечно, можна вважати енциклопедією життя 
вірменського народу на зламі ХІХ та ХХ сторіч, адже в ньому поєднується пуб-
ліцистичне, героїко-епічне та ліричне начала. 

Поему присвячено життю і творчій долі геніального вірменського компо-
зитора Комітаса, ім’я якого оточено у Вірменії особливою шаною: все свідоме 
життя він присвятив збиранню та запису народних мелодій та розшифруванню 
хазів (давньовірменського нотного письма); а вищим досягненням духовної му-
зики є літургія Комітаса та прощальний піснеспів на честь Патріарха Всіх Вір-
мен, що виконується зазвичай після завершення літурґійних відправ. 

Загалом, вірші та поеми Сервака створюють тематичні цикли, кожен із 
яких ілюструє розділи книги: любов, кохання, історія, батьківщина, життєва фі-
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лософія, етика і мораль. Він любив свою батьківщину не лише як син, але і як 
батько, і господар дому. І ця любов не могла не відобразитись у творах поета. 

ТВАРДОВСЬКИЙ Я. Ще одна молитва / Ян Твардовський ; пер. з пол., 
передм. Д. Матіяш. – К. : Грані-Т, 2009. – 279 с. – ISBN 978-966-465-224-4. 

Я. Твардовський (1915–2006) – римо-католицький священик, поет, пред-
ставник сучасної релігійної лірики. Збірка є другим україномовним виданням 
його творів (перша – збірка для дітей «Гербарій»). У ній за хронологічним 
принципом зібрано вірші й прозові твори, починаючи з найперших поетичних 
спроб і завершуючи віршем, написаним у день смерті поета. 

Перекладачці Дзвінці Матіяш, якій пощастило спілкуватися з отцем 
Яном, дуже органічно і з великою любов’ю вдалося передати українською мо-
вою його дивовижну доброту, людяність і щирість. 

Поезія отця Яна сприймається як надзвичайно близька українському чи-
тачеві, навіть незважаючи на те, що сприйняття Бога у православній і католиць-
кій традиціях дещо різне. Лірика звернена до Бога та людей і яскраво виражає 
особистісні переживання та метафори, пов’язані з природою. Завдяки стилісти-
чним засобам поезії Я. Твардовського набувають молитовного характеру. 

Драматургія  
 
БЕРНГАРД Т. Площа героїв / Томас Бернгард ; пер. з нім., передм. та 

примітки Т. Гавриліва. – Л. : ВНТЛ-Класика, 2008. – 218 с. – ISBN 966-8849-31-0. 
Т. Бернгард (1931–1989) – австрійський письменник та драматург, лауре-

ат премії міста Бремен, Австрійської державної премії, премій А. Вільганса, 
Г. Бюхнера, Ф. Грільпарцера і Франца-Теодора Чокоре, Міжнародної літерату-
рної премії Монделло та ін. Він автор 11 п’єс («Мінетті», «Лицедій», «Єлизаве-
та ІІ» і т. д.), а також низки романів та повістей («Стужа», «Приречений», «Зни-
щення»). 

Пропонована п’єса – один із найскандальніших творів письменника, що 
закріпив його славу ворога Австрії. У драмі йдеться про самогубство професора 
Йозефа Шустера, чий гіпертрофований єврейський антисемітизм Т. Бернгард 
розглядає як модель парадоксальної самоненависті. Поєднання проголошеної 
націонал-соціалістської ідеології з образом єврейського інтелектуала складає 
один із провідних культурних конфліктів післявоєнної Австрії.  

Українською мовою п’єсу перекладено вперше. 

Збірники  
 
НОВОГРЕЦЬКА література : антологія / уклад. : О. Д. Пономарів, 

Н. Ф. Клименко, С. Є. Перепльотчикова. – К. : Укр. енцикл., 2008. – 342 с. – 
(Бібліотека Української Літературної Енциклопедії: світове письменство). – 
ISBN 978-966-7492-47-2. 

Початки новогрецької літератури пов’язані з появою перших творів на-
родною мовою, зокрема народних пісень, що передавались з уст в уста, від по-
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коління до покоління, як, наприклад, «Акритські пісні». Першою ж писемною 
пам’яткою новогрецької літератури є «Епос про Дигеніса Акрита» (ХІ ст.). 

Антологія є першим у нашій країні виданням, що знайомить читача з но-
вогрецькою літературою в контексті її розвитку. Цей період представлений 
творами таких авторів, як Діонісій Соломос (юнійська школа), Александрос Ри-
зос Ранґавіс (афінська школа), Георгіос Візіїнос, Константин Кавафіс, Костас 
Каріотакіс (нова афінська школа) та багато інших. 

ПО ОДНОМУ віршу ста поетів (1235 р.) : зб. яп. класич. поезії VІІ– 
ХІІІ ст. / передм., пер. з яп. і комент. І. Бондаренка. – К. : Грані-Т, 2008. –  
227 с. – ISBN 978-966-4650-86-8. 

Метою збірки є знайомство українського читача з одним із кращих зраз-
ків поетичної спадщини японського народу, усвідомлення його давньої оригі-
нальної культури. 

Укладена в 1235 році поетом Фудзіварою Гейка (на прохання відомого 
заможного самурая Уцунамія Йоріцуна), збірка, набувши шаленої популярності 
з 1543 року, перетворилася на справжню народну книгу – своєрідний японський 
«Кобзар». Це було зумовлено появою захоплюючої поетичної гри «Ута-ґарута» 
(100 поезій, розділених навпіл, записані на 200 картках: 100 – у ведучого і 100 – 
розкладені на підлозі. Ведучий зачитує частину вірша, а гравці мають якнай-
швидше відшукати його продовження). 

З ІІ пол. ХІХ ст. видання починають перекладати англійською, французь-
кою, російською, польською та українською мовами. 

Поезії, розташовані у збірці переважно у хронологічному порядку, від-
дзеркалюють різні художньо-естетичні принципи, які сповідували японські по-
ети зазначеного періоду. Водночас більшість поетичних творів антології роз-
кривають дві головні теми – природи і кохання. Решта – поезії філософського 
змісту, ознаками якої є мінливість людської долі, швидкоплинність життя, не-
минучість старості, смерті тощо. 

На особливу увагу заслуговують ілюстрації до видання, якими стали ре-
продукції гравюр Кацусіни Хокусая (1760–1849) – всесвітньо відомого японсь-
кого художника, який жив і творив наприкінці доби Едо. Саме в той час сфор-
мувалися та розквітли головні художні напрями, що згодом принесли цьому 
глибоко національному живопису світову славу. Серія гравюр-ілюстрацій до 
антології стала останньою великою серією малюнків художника.  

*     *     * 
БРОНТЕ Ш. Джен Ейр / Шарлота Бронте ; пер. з англ. У. Григораш. –  

К. : Publishing, 2009 – 525 с. – (Фієста). – ISBN 978-966-424-214-8. 
ГАШЕК Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Ярослав Гашек ; пер. з  

чес. С. Масляка ; вступ. ст. Г. Сиваченко ; прим. І. Мельниченка. – Х. : Фоліо, 
2008. – 685 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-066-03-4606-2. 

ГАШЕК Я. Пригоди бравого вояка Швейка / Ярослав Гашек ; пер. з  
чес. С. Масляка ; післямова Г. Кочура. – К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2009. – 
736 с. – ISBN 966-7047-71-9. 

ГЕТЕ И. В. Фауст : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете ; пер. с нем. 
Н. А. Холодковского. – Х. : Фолио, 2009. – 508 с. – (Классика). – ISBN 978-966-
03-4532-4. 
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ДОЙЛ А. К. Собрание сочинений / Артур Конан Дойл ; вступ. ст. 
А. П. Краснящих. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : «Кн. клуб 
“Клуб семейн. досуга”», 2009. – (Миры Конан Дойла). – ISBN 978-966-14-0093-0. 

Т. 5 : Приключения Шерлока Холмса ; Убийца, мой друг : рассказы / пер. 
В. Михайлюка. – 397 с. – ISBN 978-966-14-0320-7. 

Т. 6 : Подвиги бригадира Жерара ; Приключения бригадира Жерара / пер. 
Г. Баташова. – 445 с. – ISBN 978-966-14-0321-4. 

ДЮМА А. Две Дианы : в 3 ч. / Александр Дюма ; пер. с фр. А. Арго. – Х. : 
Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2009. – ISBN 966-8511-56-5 (серия). 

Ч. 1– 2 (І–ХІІІ). – 303 с. – ISBN 966-343-454-6. 
Ч. 2 (ХІV–XXXIV); Ч. 3. – 286 с. – ISBN 966-343-455-4. 
ЗОЛЯ Е. Жерміналь : роман / Еміль Золя ; пер. з фр. В. Черняхівської ; за 

ред. І. Стешенко ; передм. Д. С. Наливайка. – Х. : Фоліо, 2008. – 510 с. – (Біблі-
отека світової літератури). – ISBN 978-966-03-3981-1. 

КРІСТІ А. Тринадцять загадкових випадків / Агата Крісті ; пер. з англ. 
В. Шовкуна. – Х. : Книжк. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2008. – 237 с. – ISBN 
978-966-14-0014-5 (укр.). 

ЛОНДОН Дж. Собрание сочинений : [пер. з англ.] / Джек Лондон ; науч. 
ред. А. М. Гуторова. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : «Кн. 
клуб “Клуб семейн. досуга”», 2009. – ISBN 978-966-343-752-1. 

Т. 11 : Джерри – островитянин ; Майкл, брат Джерри : повести. – 477 с. – 
ISBN 978-966-14-216-3. 

Т. 12 : Маленькая хозяйка большого дома : роман ; Храм гордыни : рас-
сказы. – 413 с. – ISBN 978-966-14-0217-0. 

Т. 13 : Джон Ячменное Зерно : [повість] ; Рассказы разных лет. – 412 с. – 
ISBN978-966-343-752-1. 

ОСТЕН Дж. Менсфілд-парк : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. 
Д. О. Радієнко. – Х. : Фоліо, 2008. – 380 с. – (Бібліотека світової літератури). – 
ISBN 978-966-03-4589-8. 

РІД Т. М. Вершник без голови : роман ; Морське вовченя : повість : пер. з 
англ. / Томас Майн Рід. – К. : Преса України, 2008. – 735 с. – ISBN 978-966-472-
015-8. 

РИЛЬКЕ Р. М. Предчувствие / Райнер Мария Рильке ; пер. с нем. 
А. Биск, Т. Сильман. – Х. : Фолио, 2009. – 254 с. – ISBN 978-966-03-4722-9. 

ФЛОБЕР Г. Госпожа Бовари : провинциал. нравы / Гюстав Флобер ; пер. 
с фр. А. Ромма. – Х. : Фолио, 2009. – 411 с. – (Классика). – ISBN 978-966-03-
4533-1. 

ЧЕРЧИЛЛЬ У. Афоризмы / Уинстон Черчилль ; сост. Ю. А. Криницкий ; 
гл. ред. Н. Е. Фомина. – Х. : Фолио, 2009. – 254 с. – ISBN 978-966-03-4842-4. 

ШОУ Б. Вибрані твори / Бернард Шоу ; пер. з англ. О. Мокровальського ; 
за ред. О. Мокровальського. – К. : Вид-во Жупанського, 2009. – Т. 2. – 463 с. – 
(Лауреати Нобелівської премії 1925). – Зміст: Цезар і Клеопатра ; Людина і 
надлюдина ; Андрокл і Лев ; Пігмаліон. – ISBN 978-966-96882-0-0. 
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Російська  література  
АКАЁМОВ П. Людей соединяют звезды : новые стихи / Пётр Акаёмов ; 

предисл. Н. Доризо. – Донецк : Проспект-Пресс, 2008. – 174 с. : портр. – ISBN 
978-966-8899-16-4. 

П. Акайомов (Петро Іванович Угольков, 1948) – російський письменник, 
що народився на Донеччині; член Спілки письменників та Спілки журналістів 
РФ. 

На його вірші композитором С. Свєтловим написано близько 40 пісень 
(усього понад 100), які звучать по радіо та в концертах. 

Поезія П. Акайомова – ніжна та добра, чиста й світла, тепла і щира. Поет 
із сердечною щирістю та задушевною мелодійністю оспівує любов – до жінки, 
друзів, природи. 

Ты целовала облака Парижа, 
А я тебя хотел зацеловать, 
Горячим взглядом раздевал бесстыже 
И говорил волшебные слова. 
Ведь ты была московской парижанкой, 
Одна земная – изо всех светил, 
Моя вдруг скатерть стала самобранкой, 
Когда с тобой шампанское я пил... 

АХМАДУЛИНА Б. А. Заклинание / Белла Ахатовна Ахмадулина. – Х. : 
Фолио, 2008. – 478 с. : ил. – ISBN 978-966-03-4330-6. 

Б. Ахмадуліна (1937) – російська поетеса, перекладачка (перекладає ро-
сійською грузинських поетів), почесний член Американської академії мистецтв 
і літератури, член-кореспондент Французької академії ім. Стефана Малларме, 
кавалер ордена Дружби народів. 

Поетика Б. Ахмадуліної орієнтована на класичну традицію – таємничість, 
витонченість та тендітність стилю ріднять її з представниками Срібного віку. 
Віршам поетеси властиві яскрава метафоричність, поєднання піднесеного й бу-
денного, схильність до архаїки. 

Дождь в лицо и ключицы, 
и над мачтами гром 
Ты со мной приключился, 
словно шторм с кораблем. 
То ли будет, другое... 
Я и знать не хочу – 
разобьюсь ли о горе, 
или в счастье влечу. 
Мне и страшно, и весело, 
как тому кораблю... 
Не жалею, что встретила. 
Не боюсь, что люблю. 

 
*     *     * 

БЛОК А. А. Скифы / Александр Александрович Блок ; гл. ред. Н. Е. Фо-
мина. – Х. : Фолио, 2009. – 254 с. – ISBN 978-966-03-4717-5. 
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БУНІН І. Зелені свята : вірші / Іван Бунін ; авт. передм. В. Корнієнко ; 
пер. з рос. Р. Ладики. – Т. : Богдан, 2009. – 191 с. – ISBN 978-966-10-0524-1. – 
ISBN 966-692-290-8 (серія). 

ГОРЮ ПОЭЗИИ ОГНЕМ… : [зб. поезії] / Федор Иванович Тютчев, 
Афанасий Афанасьевич Фет, Александр Александрович Блок, Сергей Алексан-
дрович Есенин, Марина Ивановна Цветаева. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. До-
суга» ; Белгород : ООО «Кн. клуб “Клуб семейн. досуга”», 2009. – 381 с. – (Ше-
девры на все времена). – ISBN 978-966-14-0546-1. – ISBN 978-966-14-0428-0 
(серия). 

ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М. Бедные люди ; Неточка Незванова ; Белые но- 
чи / Федор Михайлович Достоевский ; гл. ред. С. С. Скляр. – Х. : Кн. клуб 
«Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : ООО «Кн. клуб “Клуб семейн. досуга”», 
2009. – 381 с. – (Шедевры на все времена). – ISBN 978-966-14-0429-7 (Украина, 
Т. 1). – ISBN 979-966-14-0428-0. 

ЕСЕНИН С. Избранная лирика : стихотворения и поэмы / Сергей Есе-
нин. – Донецк : БАО, 2009. – 287 с. : ил. – ISBN 978-966-481-121-4. 

КРЫЛОВ И. А. Басни / Иван Андреевич Крылов ; гл. ред. Н. Е. Фомина. – 
Х. : Фолио, 2009. – 254 с. – ISBN 978-966-03-4715-1. 

ЛЕСКОВ Н. С. Леди Макбет Мценского уезда : [повісті та оповідання] / 
Николай Семенович Лесков. – Х. : Фолио, 2009. – 475 с. – (Классика). – ISBN 
978-966-03-4426-6. 

ЛЕСКОВ Н. С. Очарованный странник ; Повести ; Рассказы / Николай 
Семенович Лесков. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : ООО 
«Кн. клуб «Клуб семейн. досуга», 2009. – 381 с. – (Шедевры на все времена). – 
ISBN 978-966-14-0548-5. – ISBN 978-966-14-0428-0 (серия). 

ПУШКИН А. С. Избранная поэзия и проза / Александр Сергеевич Пуш-
кин ; худож. Е. К. Перепелица. – Донецк : БАО, 2009. – 799 с. : ил., [8] л. цв. ил. – 
ISBN 978-966-481-309-6. 

РАССКАЗЫ о любви / гл. ред. Н. Е. Фомина. – Х. : Фолио, 2009. – 154 с. – 
Зміст: Свидание / И. С. Тургенев. После бала / Л. Н. Толстой. Тупейный худож-
ник / Н. С. Лесков. Дама с собачкой / А. П. Чехов. Легкое дыхание ; Темные ал-
леи ; Чистый понедельник / И. А. Бунин. Леночка ; Последний дебют / А. И. Куп-
рин. Словоохотливый домовой / А. С. Грин. – ISBN 978-966-03-4845-5. 

РУСАЛКА : рус. баллада / гл. ред. Н. Е. Фомина. – Х. : Фолио, 2009. –  
222 с. : ил. – Збірник включає твори: В. Жуковського, І. Козлова, Ф.  Глинки, К.  
Рилєєва, А.  Дельвіга, О. Пушкіна, Є. Баратинського, М. Язикова, М.  Лермонто-
ва, О. К. Толстого, І. Тургенєва, Я.  Полонського, А. Фета, М. Некрасова, Л.  Мея, 
Ф. Сологуба, К. Бальмонта, І. Буніна, В. Брюсова, О. Блока. – ISBN 978-966-03-
4135-7. 

РУССКАЯ классическая литература : мистика, ужасы / сост. С. Н. За-
гото-ва. – Донецк : БАО, 209. – 415 с. – Збірник включає твори: О. Бестужева-
Марлінського, О. Пушкіна, М. Гоголя, К. Аксакова, Ф. Достоєвського, Л. Ан-
дреєва, А. Іванова. – ISBN978-966-481-369-0. 

СЕВЕРЯНИН И. Ананасы в шампанском / Игорь Северянин ; гл. ред. 
Н. Е. Фомина. – Х. : Фолио, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-03-4730-4. 
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ТУРГЕНЕВ И. С. Ася ; Вешние воды ; Накануне / Иван Сергеевич Турге 
нев. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга» ; Белгород : ООО «Кн. клуб “Клуб 
семейн. досуга”», 2009. – 382 с. – ISBN 978-966-14-0428-0 (серия). – ISBN 978-
966-14-0431-0 (Украина, т. 2). 

ЦВЕТАЕВА М. И. Лирические стихотворения и поэмы с комментария-
ми / Марина Ивановна Цветаева ; сост. и авт. коммент. Е. А. Полидович ; ил. 
Е. И. Альбрехт. – Донецк : БАО, 2009. – 415 с. : ил. – ISBN 978-966-481-164-1. 

ЦВЕТАЕВА М. И. Молитва : стихотворения / Марина Ивановна Цветае-
ва ; гл. ред. Н. Е. Фомина. – Х. : Фолио, 2009. – 222 с. – ISBN 978-966-03-4834-9. 

ЧЕХОВ А. П. Вишневый сад : повести и рассказы, пьесы / Антон Павлович 
Чехов. – Х . : Фолио, 2008. – 539 с. : ил. – (Классика). – ISBN 978-966-03-4507-2. 

КРИТИКА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 

ВАСЬКІВ М. С. Романні форми в українській літературі 1920–1930-х ро-
ків : монографія / Микола Степанович Васьків. – Кам’янець-Подільський : ПП 
Буйницький О. А., 2009. – 325 с. – ISBN 978-966-2937-77-0. 

У монографії визначаються жанрові параметри роману; у контексті роз-
витку української літератури 1920–1930-х років аналізуються особливості різ-
номанітних романних форм того часу (уривків, епізодів із романів, незаверше-
них творів цього жанру тощо, романів у віршах), їх експериментальний харак-
тер у пошуках нових модифікацій. Досліджується гібридна міжродова і міжжа-
нрова сутність. Особливо це стосується романів у віршах, які синтезують епіч-
ний і ліричний струмені. Значна частина аналізованих романних форм уперше 
стає об’єктом ґрунтовного вивчення. 

ГОЛОБОРОДЬКО Я. Ю. Елізіум. Інкорпорація стратогем / Ярослав 
Юрійович Голобородько ; голов. ред. Н. Є. Фаміна. – Х. : Фоліо, 2009. – 187 с. – 
(Сафарі). – ISBN 978-966-03-4809-7. 

Я. Голобородько (1961) – доктор філологічних наук, професор, автор 
понад 400 публікацій; співавтор і ведучий телевізійної програми «Літератур-
на скарбниця Таврійського краю», автор книг «Поетична меритократія: Ва-
силь Герасим’юк, Ігор Римарук, Тарас Федюк», «Артеґраунд. Український 
літературний естеблішмент» та ін. 

Нова книга – дослідження та аналіз творчості восьми знакових для украї-
нської літератури імен. Це – П. Загребельний, О. Забужко, В. Медвідь, М. Маті-
ос, В. Шкляр, Г. Пагутяк, Г. Гусейнов, І. Роздобудько. Досліджуючи їх доробок, 
Я. Голобородько розробляє нішу таврієзнавства (різновид і форма українознавст-
ва) – наукового напряму, фундатором якого він є. 

ГУНДОРОВА Т. ПроЯвлення Слова : дискурсія раннього укр. модерніз-
му / Тамара Гундорова. – Вид. 2-ге, перероб. та доповн. – К. : Критика, 2009. – 
447 с. – ISBN 978-966-8978-32-6. 

У пропонованому дослідженні доктора філологічних наук, члена-
кореспондента НАН України, автора низки монографій Т. Гундорової концеп-
цію модернізму побудовано на зовсім інших принципах, аніж творення модер-
ністського канону. Це – деконструкція власне модерністської свідомості, того, 
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як вона складається і розгортається в українській літературі на зламі ХІХ–ХХ 
століть – у часи особливих зрушень у способах мислення, образності, типах ви-
словлювання, а також у дискурсивних моделях, за допомогою яких і в яких така 
свідомість оформлюється. 

Авторка зосереджує увагу не на іменах, які можна вписати в канон, а на 
вузлах сполучень і переходів між новим і старим мисленням. Т. Гундорову ці-
кавить модерністський естетизм як критика культури, культурософія як спроба 
творення нової гностичної концепції, модерністський дискурс як онтологія, 
утопія і риторика нової словесної творчості. 

ДАНИЛІНА О. В. Еволюція образу гетьмана Івана Мазепи в українській 
і зарубіжній літературі ХVІІ–ХХ століть : монографія / Олена Володимирівна 
Даниліна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Б. Хме-
льницького. – Мелітополь : Вид. будинок ММД, 2009. – 139 с. – Бібліогр.:  
с. 124–139. – ISBN 978-966-197-027-3. 

Літературний образ гетьмана Івана Мазепи найчастіше творився залежно 
від пануючої у суспільстві ідеології. На кінець ХVІІ – початок ХVІІІ ст. Мазепу 
славили, коли він виконував накази царя, й засуджували за зраду Петра та на-
магання створити незалежну державу. Наприкінці ХVІІІ ст. гетьмана вважали 
«зрадником народу», а з кінця ХХ ст. – від часу піднесення національної свідо-
мості – розглядають як національного героя, що постраждав у боротьбі за волю 
й незалежність. 

У монографії проаналізовано 93 твори, присвячені Івану Мазепі, подано 
класифікацію художньої мазепіани. Авторка робить акцент на традиційності іс-
торичного образу гетьмана для української та зарубіжної літератур. 

ДЕМСЬКА-БУДЗУЛЯК Л. Драма свободи в модернізмі : пророчі голоси 
драматургії Лесі Українки : монографія / Леся Демська-Будзуляк. – К. : Акаде-
мвидав, 2009. – 183 с. – (Монограф). – Бібліогр.: с. 174–181. – ISBN 978-966-
8226-86-1. 

Л. Демська-Будзуляк (1972) – письменниця, перекладач, літературозна-
вець; авторка багатьох наукових статей, критичних рецензій та книжок: поети-
чно-прозової «Сонцестояння у сузір’ї Риб», містерії-притчі «Осінь мага», рома-
нів «Місто в тіні», «Жінка з мечем» тощо. 

У монографії Л. Демська-Будзуляк показує, що феномен свободи є од-
ним із центральних у драматургічній спадщині видатної письменниці, яка, 
поєднавши у своїй творчості українську традицію і загальносвітовий культу-
рний досвід, запропонувала власну візію загальнолюдських цінностей, ідеалу 
свободи особистості. 

ДМИТРЕНКО М. К. Українська фольклористика : акценти сьогодення / 
Микола Костянтинович Дмитренко ; НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольк-
лористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – К. : Сталь, 2008. – 235 с. – ISBN 
978-966-1555-16-6. 

М. Дмитренко (1955) – поет, прозаїк, літературознавець, фольклорист, ав-
тор літературно-фольклорознавчих праць: «Олександр Потебня – збирач і до-
слідник фольклору», «Михайло Панасович Стельмах», «Українська фольклори-
стика: історія, теорія, практика» та ін. 

До нової книги науковця ввійшли розвідки, статті про стан і перспективи 
розвитку української фольклористики, про народні думи, символи українського 
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фольклору, а також дослідників усної творчості – Явдоху Зуїху, Лідію Дунаєв-
ську, Івана Денисюка, Наталію Шумаду, Володимира Качкана та ін. 

ДОБРЯНСЬКА І. В. Творчість Івана Світличного в українській літерату-
рі кінця 50-х – 70-х років ХХ століття / Ірина Василівна Добрянська. – Т. : Ас-
тон, 2009. – 182 с. – ISBN 978-966-308-301-8. 

І. Світличний – критик, літературознавець, поет, перекладач, духовний 
лідер та ідеолог національно-демократичного руху 1960–1970-х років. 

Пропонована книжка – синтетично-аналітичне дослідження творчості ми-
тця, його участі в літературному процесі 1960–1970-х рр. Авторкою проаналі-
зовано літературно-критичні статті, в яких І. Світличний цілеспрямовано ви-
ступав за подолання соцреалізмівської догматики та вихід української літерату-
ри на європейський рівень; систематизовано оцінки літературно-критичного 
характеру поетичних творів, перекладів та переспівів; визначено жанрові особ-
ливості лірики. 

ІВАНИШИН П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, 
Є. Маланюка, Л. Костенко : монографія / Петро Васильович Іванишин. – К. : 
Академвидав, 2008. – 391 с. – (Монографія). – ISBN 978-966-8226-69-4. 

У монографії розкрито сутнісні ознаки художньо вираженого національ-
ного розуміння на основі вивчення літературної практики витлумачення націо-
нального сенсу способів людського існування в поезії Т. Шевченка, Є. Мала-
нюка, Л. Костенко. Проаналізовано специфіку розвитку українського худож-
ньо-герменевтичного мислення як глибоконаціонального буттєво-історичного 
розуміння, теоретично окреслено іманентний українському буттю національно-
екзистенціальний тип тезауруса. 

КАМІНЧУК О. А. Художній дискурс української поезії кінця ХІХ –  
початку ХХ ст. : монографія / Ольга Анатоліївна Камінчук. – К. : Пед. преса, 
2009. – 349 с. – ISBN 978-966-2137-08-8. 

Пропоноване видання є чи не першим у вітчизняному літературознавстві 
дослідженням української поезії кінця ХІХ – початку ХХ ст. як окремого ціліс-
ного естетичного явища. Художня специфіка української поезії зазначеного пе-
ріоду аналізується у дискурсивному аспекті. Виокремлюються структурно-се-
мантичні типи художнього дискурсу, що виявляють системотворчу єдність он-
тологічної концепції і структурної парадигми, – просвітницький романтизм, 
неокласицизм, неоромантизм, символізм і декаданс. Матеріалом дослідження 
стали поетичні твори М. Старицького, О. Пчілки, І. Манжури, П. Грабовського, 
Б. Лепкого та ін. 

КОДАК М. П. Микола Хвильовий як митець-психолог : монографія / 
Микола Пилипович Кодак. – Луцьк : Твердиня, 2008. – 195 с. – ISBN 978-966-
2115-75-8. 

М. Кодак (1946) – літературознавець, культуролог, критик, автор багатьох 
літературно-критичних статей про творчість українських класиків. У своїй кни-
зі висвітлює творчий внесок українського письменника Миколи Хвильового в 
оновлення і розвиток психологічної прози 20–30-х рр. ХХ ст.  

Дослідження М. Кодака є цілісним та унікальним поглядом ученого на 
людинознавчі здобутки цього новатора й експерименталіста, розмаїття його 
словесно-образного мислення. Аналізуючи творчість М. Хвильового як експре-
сіоніста, дослідник особливо виділяє виражальну складову його прози й поезії. 
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ЛАВРОВА А. А. Художественное пространство и время малой прозы 
М. А. Булгакова : монография / Алла Александровна Лаврова. – Каменец-
Подольский : Видав. ПП Зваленко Д. Г., 2009. – 163 с. – Бібліогр.: с. 149–163. – 
ISBN 978-966-2124-48-4. 

У монографії досліджено особливості художнього часу та художнього 
простору в «малій» прозі М. О. Булгакова – нарисах, фейлетонах, нотатках, 
оповіданнях, «маленькій» повісті. Розкрито їхнє значення для розвитку літера-
тури ХХ століття. 

Дослідження дає змогу наблизитися до правильного розуміння естетичної 
природи та художньої цінності цієї прози, її місця і ролі у творчості письменника. 

ЛОБАС Н. Карнавальна поетика міжвоєнної експериментальної прози 
(Майк Йогансен versus Вітольд Ґомбровіч) / Наталя Лобас. – Т. : Підручники і 
посібники, 2009. – 262 с. – Бібліогр.: с. 243–262. – (Бібліотека наукового альма-
наху «Studia methodologica»). – ISBN 978-966-07-1535-6. 

На сьогодні багато явищ літературного життя потребують переосмислен-
ня, виведення поза межі звичного і часто спрощеного трактування. Це стає осо-
бливо актуальним, коли говорити про одну з тенденцій сучасного життя зага-
лом, і мистецтва зокрема, – тенденцію до карнавалізації, що виявляється у різ-
кому збільшенні сміхового, пародійного матеріалу на телебаченні, кіно, у пуб-
ліцистиці, політиці. У літературі явища карнавалізації подекуди набувають до-
мінуючого характеру. 

Однак звернення до прийомів та принципів карнавалу властиве не тільки 
початку третього тисячоліття. У книзі пропонується дослідження елементів ка-
рнавальної поетики у дебютних романах М. Йогансена та В. Ґомбровіча, роз-
глянутих як зразки міжвоєнної експериментальної прози. 

Н. Лобас зіставляє тексти українського та польського письменників із 
жанровим каноном менніпеї (виду серйозно-сміхового жанру), пропонує своє 
розуміння причин звернення митців до традиції карнавалізованої літератури, 
окреслює соціально-політичні та історико-літературні контексти романів. 

ЛУЩІЙ С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного / Світлана 
Лущій ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України. – К. : Стилос, 2008. –  
149 с. – ISBN 978-966-193-001-7. 

В. Підмогильний – одна з найпомітніших постатей в історії української 
літератури. З 36-ти років життя цей письменник понад 18 присвятив художній 
творчості, залишивши по собі вагому спадщину: більше двадцяти оповідань, 
три повісті, два романи, літературознавчі розвідки та високопрофесійні пере-
клади з європейської літератури та філософії. 

Романи В. Підмогильного («Місто», «Невеличка драма») посідають особ-
ливе місце в його творчій спадщині: у часи суспільно-історичних переломів ав-
тор акцентував увагу насамперед на людині, часто самотній, розгубленій і без-
захисній.  

Письменника цікавить людина, яка, перебуваючи в складних стосунках зі 
світом та оточенням, замислювалася над сутністю буття. Прагнучи розгадати 
одвічну загадку людини, а також осмислити її ідеали, світорозуміння, Підмоги-
льний тим самим розкривав і своє уявлення про багатство й різноманітність ін-
дивідуального сприйняття дійсності та типи людської поведінки. 
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Моделі буття героїв – це їхні уявлення про життя і ставлення до нього, 
вони ґрунтуються на індивідуальному, соціальному та національному досвіді. 
Окреслюючи ці моделі, дослідниця С. Лущій зосередила увагу на духовних, 
психологічних, соціальних факторах, простежила взаємозв’язок системи мора-
льно-етичних цінностей кожного персонажа на індивідуальному рівні із суспі-
льними домінантами, розкрила особливості поглядів прозаїка на місце і роль 
людини в житті, сенс її діяльності, мету існування. 

МАРЧЕНКО Т. М. Образ Богдана Хмельницкого в литературе русского 
романтизма / Татьяна Михайловна Марченко ; М-во образования и науки Украи-
ны, Харьк. гос. пед. ин-т иностр. языков, Междунар. фонд «Русский мир». – До-
нецк : Норд-Пресс, 2009. – 295 с. – Бібліогр.: с. 256–288. – ISBN 978-966-380-327-2. 

Пропонована монографія – перше спеціальне дослідження узагальненого 
характеру, в якому виявлено провідні тенденції в ідейній та художній інтерпре-
тації образу однієї з найяскравіших особистостей української історії – Богдана 
Хмельницького, специфіку її функціонування в російському літературному 
процесі романтизму. Т. Марченко проаналізувала міфологічні, історіографічні 
та літературні джерела образності та вписала матеріал дослідження у контекст 
філософсько-естетичних та соціально-політичних реалій епохи романтизму. 

Дослідження доповнює хронологічний список художніх творів про Бог-
дана Хмельницького, які у період з 1810 р. до 1870-х рр. написали російські лі-
тератори-романтики – Ф. М. Глінка, О. М. Сомов, М. В. Гоголь та ін. 

МАТВІЇШИН В. Г. Український літературний європеїзм : монографія / 
Володимир Григорович Матвіїшин. – К : Академія, 2009. – 262 с. – (Монограф). – 
ISBN 978-966-580-306-5. 

У пропонованій науковій студії йдеться про формування багатоаспектно-
го культурного явища – українського літературного європеїзму, про вплетення 
українського письменства в європейський культурний контекст, а також його 
основні ознаки і розвиток у ХІХ–ХХ ст. 

Монографія складається з 3-х основних розділів: «Витоки національного 
буття зарубіжних літератур в Україні», «Рецептивна естетика в історико-типоло-
гічних контекстах» та «Інонаціональне буття художнього тексту». У двох останніх 
розглядаються творчі набутки таких відомих письменників, як І. Котляревський, 
Т. Шевченко, А. Міцкевич, М. Зеров, П. Меріме, О. Бальзак, В. Гюго та ін. 

НАЄНКО М. К. Художня література України : від міфів до модерної ре-
альності / Михайло Кузьмович Наєнко. – К. : Просвіта, 2008. – 1063 с. – ISBN 
966-8547-38-1. 

Михайло Наєнко (1938) – літературознавець, доктор філологічних наук, по-
чесний професор (NOSCE SAPIENTIAM) Черкаського національного університету 
ім. Б. Хмельницького, лауреат Національної премії України імені Тараса Шев-
ченка, автор близько 500 публікацій, із них – 17 видань монографічного характеру. 

Книга містить науково-популярний виклад історії української літератури 
від найдавніших часів до середини ХХ ст. Українська література розглядається 
у загальнослов’янському і світовому літературному контекстах. 

Серед досліджених тем: міфи і міфотворці, фольклор і фольклористика, 
монументалізм, орнаменталізм, ренесанс, бароко, класицизм, романтизм, моде-
рнізм, постмодернізм. 
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НЕВРЛИЙ М. Я. Минуле й сучасне : зб. слов’янозн. пр. / Микола Яро-
славович Неврлий ; вступ. сл. І. Дзюби. – К. : Смолоскип, 2009. – 953 с. – ISBN 
978-966-1676-14-4. 

М. Неврлий (1916) – визнаний у Словаччині й Чехії вчений-літературо-
знавець, колишній співробітник Інституту світової літератури Словацької ака-
демії наук, який присвятив своє життя насамперед вивченню української літе-
ратури. З нею вчений пов’язаний не лише своїми працями. Він зустрічався, спі-
лкувався, листувався майже з усіма визначними українськими літераторами, 
починаючи ще з передвоєнних часів, – і в Чехословаччині, і в радянській Укра-
їні, і в Україні незалежній. Тому його численні образки, есеї та спогади про ба-
гатьох творців української літератури мають не лише інтерпретаційну, а й дже-
рельну цінність. 

До книги ввійшли праці про стилі й напрями модерної української поезії 
1920-х років, державотворчі поезії представників Празької школи, про особли-
вості чесько-українських і словацько-українських взаємин. Окремі розділи 
склали спогади про багатьох українських письменників (О. Олеся, Є. Мала-
нюка, О. Ольжича, П. Тичину, І. Данькевича та ін.), праці про Пряшівщину та 
Закарпаття, котре стало другою батьківщиною письменника. 

Наприкінці видання вміщено вибрані епістолярні тексти вченого. Збірка 
доповнена іменним покажчиком. 

ОГНЄВА Т. К. Відбиток часу у дзеркалі буття : монографія / Тетяна Кос-
тянтинівна Огнєва. – К. : Академвидав, 2008. – 215 c. : іл. – (Монографія). – 
ISBN 978-966-8226-66-3. 

У монографії висвітлено розвиток українського модернізму в контексті 
європейських модерністських тенденцій у культурі, літературі, театральному та 
образотворчому мистецтві, архітектурі тощо. Розкрито його основні ознаки та 
напрями (кубізм, футуризм, експресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм тощо), модерні-
стське світовідчуття творчої еліти, вплив на нього радянського тоталітарного 
режиму. Додатки знайомлять із документами, статтями, щоденниками, візуаль-
ною поезією, які яскраво ілюструють мистецьку дійсність модернізму. 

ПАНЧЕНКО В. Є. «Так ніхто не кохав...» : десять шедеврів укр. любов. 
лірики / Володимир Євгенович Панченко. – К. : Веселка, 2008. – 95 с. – ISBN 
978-966-01-0410-5. 

В. Панченко – український письменник, доктор філологічних наук, автор 
досліджень з історії української літератури ХХ століття: «Юрій Яновський», 
«Магічний кристал: Сторінки історії українського письменства», «Будинок з 
химерами: Творчість В. Винниченка 1900–1920 рр. у європейському літератур-
ному контексті» та ін. 

Десять поезій, вміщених у книзі (С. Климовського, Т. Шевченка, М. Ста-
рицького, П. Куліша, П. Грабовського, І. Франка, Лесі Українки, П. Тичини,  
В. Сосюри та М. Рильського), супроводжують розповіді про реальні життєві 
сюжети, які приховані за рядками віршів. Крім біографічного матеріалу, кожна 
новела містить аналіз вірша та літературознавчі роздуми автора. 

ПАСТУХ Б. В. Ранні романи Володимира Винниченка / Богдан Васильо-
вич Пастух ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ін-т літературозн. студій ЛНУ  
ім. І. Франка. – Л. : ПАІС, 2009. – 159 с. – ISBN 978-966-1585-20-0. 
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Сприйняття творчості В. Винниченка завжди відзначалося полярністю 
суджень критиків. Починаючи від його сучасників і до наших днів, тривають 
дискусії про концепцію «чесності з собою», яка проявилася вже у першому на-
друкованому творі письменника «Краса і Сила». 

У дослідженні Б. Пастуха йдеться про другий етап творчості митця 
(1906–1920), зокрема такі твори: «Чесність з собою», «Рівновага», «Божки», 
«Заповіт Батьків», «Хочу», «Записки Кирпатого Мефістофеля». На їхній основі 
розкривається еволюція жанрової свідомості В. Винниченка, виокремлюється 
сфера динаміки його морально-етичної концепції в ранній романістиці. 

Науковець розглядає висхідну становлення романного жанру в творчості 
письменника, показує його модифікацію, жанрове зміщення на початку творчо-
сті автора у бік публіцистичного жанру. 

ПРИЛІПКО І. Л. Проза Валерія Шевчука : проблеми ідіографії / Ірина 
Леонідівна Приліпко. – К. : Логос, 2009. – 175 с. – ISBN 978-966-171-101-2. 

Художній стиль В. Шевчука за своїм синкретизмом та поліфонічністю зна-
чно вирізняється у контексті стильової палітри сучасної української літератури. 

Ідіографізм сучасного прозаїка визначається оригінальністю моделюван-
ня реальності у художньому тексті, художнім осмисленням проблем духовного 
буття, неповторною манерою трансформації епічних жанрових форм, полісти-
лістичністю прози, широтою і глибиною інтертексту. 

Монографія І. Приліпко окреслює ті художні явища й процеси, які фор-
мують особливий тип письма В. Шевчука, вирізняючи його прозу у контексті 
української літератури. 

САЛИГА Т. Ю. Воздвиження храму / Тарас Юрійович Салига. – Л. : 
Світ, 2008. – 502 с. – ISBN 978-966-603-596-0. 

Т. Салига (1942) – літературознавець, критик, публіцист, лауреат премії в 
галузі літературно-художньої критики ім. О. Білецького, літературної премії  
ім. Б. Лепкого. Він автор низки книг: «У спектрі поетичних жанрів», «Микола 
Вінграновський», «Петро Скунць. Всесвіт, гори і він» та ін. 

Пропоноване видання містить статті літературознавчого характеру, роз-
міщені за тематичними розділами: «До Кобзаря», «Франко – Каменяр», «Крізь 
часу плин» (статті про Ю. Драгана, Н. Лівицьку-Холодну, С. Гординського,  
Р. Купчинського та ін.), «Силуети Є. Маланюка», «Вчора і сьогодні» (про І. 
Драча, Л. Костенко, С. Пушика, Р. Кудлика та ін.). 

У статтях Т. Салига докладно розглядає творчі шляхи письменників, від-
мічаючи особливості, притаманні їхнім творам. Статті супроводжуються неве-
ликими бібліографічними списками. 

САРАПИН В. В. «Із хаосу душі створити світ...» : поезія Юрія Клена на 
літ. тлі першої пол. ХХ ст. : монографія / Віта Василівна Сарапин ; 
УКООПСПІЛКА, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Полтава : РВВ 
ПУСКУ, 2008. – 156 с. – Бібліогр.: с. 143–155. – ISBN 978-966-184-014-9. 

Ю. Клен (Освальд Бурґард)– відомий перекладач, літературознавець, педа-
гог, який увійшов в історію української культури передусім як оригінальний поет. 

Монографію присвячено з’ясуванню рис індивідуального художнього 
стилю Ю. Клена. У дослідженні охарактеризовано особливості світоглядно-
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стильової системи письменника; проаналізовано збірку «Каравели» як ідейно-
композиційну цілісність, а також проблематику поеми-епопеї «Попіл імперій» 
та майстерність її художньої реалізації. 

Ідейно-тематичне багатство, образний світ, особливості функціонування 
жанрових і формальних структур, система міжтекстових зв’язків у творах 
письменника розглядаються в контексті розвитку української поезії першої 
половини ХХ століття. 

СОЛДАТЕНКО Т. Я. Поэтика белорусского цикла Элизы Ожешко : мо-
нография / Тамара Яковлевна Солдатенко ; М-во образования и науки Украины, 
Бердян. гос. пед. ун-т. – Донецк : Юго-Восток, 2009. – 177 с. – ISBN 978-966-
374-435-3. 

Творчість видатної польської письменниці демократичного спрямування 
Елізи Ожешко (1841–1910) складає цілу епоху у розвитку польської літератури. 
Її твори були глибоко актуальними, про що свідчить гостра полеміка, котра ви-
никала після виходу кожної нової книги письменниці.  

Монографія розширює і деталізує відомості про життєвий та творчий 
шлях Е. Ожешко. У книзі системно досліджено особливості білоруського циклу 
письменниці як унікального явища в контексті художньо-естетичних пошуків 
того часу; представлено проблеми хронотопу; зосереджено увагу на біблійних 
мотивах та алюзіях. 

ТИХОЛОЗ Б. С. Філософська лірика Івана Франка : діалектика поетич. 
рефлексії : монографія / Богдан Сергійович Тихолоз ; НАН України, Львів. від-
ня Ін-ту л-ри ім. Т. Г. Шевченка, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Міжнар. асоц. 
франкознавців ; наук. ред. та післямова В. Корнійчука. – Л. : [б. в.], 2009. –  
319 с. – (Франкознавча серія ; вип. 12). – ISBN 966-02-2900-3 (серія). – ISBN 
978-966-02-4985-1 (Вип. 12). 

Б. Тихолоз (1978) – літературознавець, автор книг «Ерос versus Tahamoc» 
(філософський код «Зів’ялого листя»)», «Психодрама Івана Франка в дзеркалі 
рефлексійної поезії», «Міфопоетичні образи в художньому світлі Івана Франка» 
та понад 80 наукових статей. 

Філософська лірика Франка – чималий за обсягом, своєрідний за худож-
ньою формою, складний за проблематикою та глибокий за ідейним змістом те-
кстовий масив, який на сьогодні ще практично не досліджений як цілісний 
ідейно-художній феномен. Дослідження присвячено комплексному аналізу 
ідейно-художнього феномена філософської лірики Франка в аспекті розгортан-
ня поетичної рефлексії, інтерпретації філософського потенціалу окремих по-
езій, циклів та збірок у загальному контексті світоглядно-поетичної еволюції 
письменника. 

ТКАЧУК М. П. Маркіян Шашкевич / Микола Платонович Ткачук, Олек-
сандр Миколайович Ткачук ; [ред. С. Журба]. – Т. : Медобори, 2009. – 246 с. – 
ISBN 978-966-8336-45-3. 

Роль М. Шашкевича в національно-культурному відродженні Західної 
України надзвичайно велика. «Національний дух» українців, на його переко-
нання, живе у народній поезії, звичаях, обрядах, мові, культурі, історії, тобто в 
минулому. В їхньому глибоко національному характері найбільш повно зберег-
лась самобутність народу і його неповторність. 
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У пропонованому дослідженні науковцями розглянуто роль М. Шашкеви-
ча в національно-культурному відродженні західноукраїнських земель, особли-
вості внутрішньої структури лірики, художній наратив його романтичної нове-
ли «Олена». Розкрито структуру ліричного уявлення про Шашкевича – талано-
витого поета-романтика, характер його естетичних пошуків. 

ФРАНКО І. Нарис історії українсько-руської літератури : до 1890 р. ; З 
останніх десятиліть ХІХ в. / Іван Франко ; Наук.-ідеол. центр ім. Д. Донцова ; 
упоряд. і ред. О. Баган. – Дрогобич : Відродження, 2008. – 462 с. – (Золота Фра-
нкіана). – ISBN 978-966-538-209-6. 

Праці І. Франка стали віхами в історії розвитку українського літературо-
знавства. До пропонованого видання ввійшли дві його історико-літературні (лі-
тературознавчі) роботи. Обидва дослідження мають багатий фактографічний 
матеріал, містять проникливий аналіз літературного процесу, влучні оцінки ху-
дожніх творів, цінні узагальнення щодо української культури. 

ХОМЕНКО Б. В. У храмі рідного слова : ст., нариси та рец. / Борис Ва-
сильович Хоменко. – Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2008. – 255 с. : фото. – 
ISBN 978-966-2024-32-6. 

Б. Хоменко (1928) – український літературознавець, перекладач, автор 
дослідження «Народні джерела творчості Марка Вовчка», бібліографічного по-
кажчика «Тарас Шевченко і Вінниччина», упорядник та співупорядник ряду ан-
тологій; лауреат премії ім. С. Руданського. 

До книги увійшли вибрані літературно-критичні та літературно-крає-
знавчі статті, які в різні роки друкувалися на сторінках періодичних видань і 
наукових збірників. Провідною темою у них є художнє слово ХІХ–ХХ століть 
та його інтернаціональні зв’язки. Також висвітлено окремі сторони літературної 
спадщини таких класиків, як Т. Шевченко, М. Вовчок, С. Руданський, 
С. Васильченко, і низки сучасних письменників (Г. Зленко, Н. Гнатюк, П. Пере-
бийніс та ін.). Це переважно ті постаті, чиї життя й творча діяльність пов’язані з 
Вінниччиною та її літературно-мистецькими традиціями. 

ЦВІЛЮК С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря : історизм і соц.-
політ. вимір епіч. творів Т. Шевченка / Семен Антонович Цвілюк. – О. : Маяк, 
2008. – 311 с. – ISBN 978-966-587-164-4. 

С. Цвілюк – доктор історичних наук, професор, автор історичних дослі-
джень «Українізація України», «Трагедія нескореної нації», «Український рене-
санс» та ін. 

У творчому доробку Т. Шевченка, поряд з емоційною, наснаженою пуб-
ліцистичним запалом лірикою, виділяються епічні твори, в яких з надзвичай-
ною силою поетичного осмислення і зображення подано сторінки героїчної й 
глибокодраматичної минувшини українського народу, його боротьби за націо-
нальну свободу. Світ козаччини, героїка боротьби проти ворогів України пре-
валює в усій творчій спадщині Кобзаря. 

У новій книзі науковця увагу зосереджено на історичній проблематиці 
творів Т. Шевченка. Художнє осмислення славних і героїчних сторінок історії 
українського козацтва, його боротьби за свободу українського народу дослі-
джена і викладена С. Цвілюком у розділах: «Феномен історизму в епічних тво-
рах Шевченка», «Шевченків романтичний світ козаччини», «У непримиренно-
му конфлікті з імперією» та ін. 
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ЧАНІН С. В. Великий рід великої людини : наук.-попул. нарис про 
Т. Г. Шевченка та його родовід / С. В. Чанін. – К. : ЕЛІБРЕ, 2008. – 159 с. – 
ISBN 978-966-96925-1-1. 

С. В. Чанін (1956) – поет, у творчому доробку якого низка віршів, які 
друкувались у колективних збірках і альманахах («Кроки», «Саксагань»), збірка 
власних поезій «Далекі вогні». 

У пропонованій книзі, використовуючи документальні та мемуарні дже-
рела, автор спробував відстежити поворотні моменти в долі Т. Г. Шевченка, 
прагнув виявити маловивчені лінії двоюрідних родичів поета і доповнити вже 
існуючі генеалогічні розвідки.  

Друга частина книги – це наукове дослідження генеалогічного дерева ро-
ду Шевченків, зокрема, гілки рідного брата батька українського класика – Шев-
ченка Омеляна Івановича. 

Під час роботи над книгою автор використовував матеріали Центрально-
го державного історичного архіву України, державних архівів Черкаської, Ми-
колаївської та Херсонської областей. 

У додатку до книги вміщено фотографії з приватних архівів Л. П. Кор-
нієнко, І. М. Шияновського, О. Д. Гончарової та особистого архіву автора. 

ШЕВЕЛЬОВ Ю. Вибрані праці. У 2 кн. Кн. 2. Літературознавство / Юрій 
Шевельов ; упоряд., авт. вступ. ст. І. Дзюба. – 2-ге вид. – К. : Києво-Могилян. 
акад., 2009. – 1151 с. – ISBN 978-966-518-494-2. – ISBN 978-966-518-496-6 (Кн. 2). 

Ю. Шевельов (Ю. Шерех; 1908–2002) – одна з найвидатніших постатей 
української науки і культури ХХ ст.; критик, літературознавець, мистецтвозна-
вець, публіцист, культуролог, професор Ґарвардського та Колумбійського уні-
верситетів. 

Видання містить його історико-літературні розвідки та есеї, які дають 
уявлення про діапазон інтересів науковця та глибину його аналізу явищ україн-
ської літератури, живопису, театру. Представлені тексти розміщено не в поряд-
ку написання, а за тематичними пластами. Таким чином читач має можливість 
побачити всю картину української культури й літератури в найхарактерніших 
працях Ю. Шевельова. 

У вступній статті показано еволюцію поглядів митця та зміну пріоритетів 
у виборі об’єктів дослідження. 

ШЕВЧЕНКІАНА Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб. / упорядкув. У. Ска-
льської ; вступ. сл. Є. Барана ; Обл. клуб укр. інтелігенції ім. Б. Лепкого, Наук. 
т-во ім. Шевченка. – Івано-Франківськ : Грань, 2008. – Кн. 2 – 382 с., [4] арк. 
портр. – ISBN 966-398-000-1. 

Пропонований збірник складається з двох частин. Перша і центральна –
представлена фрагментами з повісті Б. Лепкого «Казка мойого життя», вірша-
ми, присвяченими Кобзареві, науковими дослідженнями, статтями, виступами. 
Друга – знайомить із науковими матеріалами дослідників різних поколінь, при-
свяченими творчості Б. Лепкого. Серед авторів статей –М. Ільницький, В. Кач-
кан, В. Погребенник та ін. 

ЩЕДРА борозна : Юрій Шип та його твори в рецензіях та відгуках літе-
ратурознавців / [Юрій Шип] ; авт. передм. В. Зубач. – Ужгород : Патент, 2008. – 
377 с. – ISBN 978-966-8760-44-0. 
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Ю. Шип (1975) – відомий закарпатський письменник, лауреат літератур-
них премій: Всеукраїнської ім. Леоніда Глібова, крайової  ім. Федора Потушня-
ка, автор 24 книг, серед яких гумористичні: «Бита карта», «Веснярики», поети-
чні: «Скибки духовного хліба», «Славлю Бога», публіцистичні: «Дорога спі-
вця», «Кальварія отця Дзуровчика» та ін. 

Пропоноване видання складають передмови, рецензії, відгуки і публікації 
літературознавців, митців та інших поціновувачів духовної, світської поезії й 
белетристики про життя та літературну діяльність письменника. 

Публікації подаються у розділах за жанрами: «Колючі перелоги» (байки, 
гумор і сатира), «Солов’їні звори» (поетичні твори та пісні), «Праотчі парцели» 
(художньо-документальна публіцистика та бібліографія). 

 
 
ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ 

Письменники  України  
ЛИС В. Спалах генія : худож.-докум. повість [про М. Башкирцеву] / Ва-

силь Лис, Ванда Лис. – Полтава : Полтава, 2008. – 123 с., [12] арк. іл. – ISBN 
978-966-7244-51-4. 

М. Башкирцева (1860–1884) – всесвітньо відома українська художниця і 
письменниця, талантом якої захоплювались Еміль Золя, Ґі де Мопассан, Леся 
Українка. Її картини виставлені в Третьяковській галереї, в музеях України, а 
також Парижа, Ніцци, Амстердама.  

Повість написано на основі літературного щоденника М. Башкирцевої, 
який вона вела з 12-ти років і до останніх днів. Він дає багатий фактичний ма-
теріал, з якого для написання повісті використано ту частину, що стосується 
особистого життя героїні, її двох родин, навчання, творчості як художниці й 
письменниці. 

Щоденник написано М. Башкирцевою французькою мовою. Він побачив 
світ після її смерті і перекладений на декілька європейських мов, видавався у 
Франції, Німеччині, Англії, Америці, Росії. 

Книгу доповнюють світлини М. Башкирцевої та репродукції її картин. 
РОГОЗИНСКИЙ В. Медовый месяц Михаила Булгакова : киев. феерия / 

В. Рогозинский. – К. : Задруга, 2009. – 135 с. – ISBN 978-966-432-046-4. 
В. Рогозинський – письменник-новатор, тонкий знавець слова, занурений у 

світ історії літератури, уважний до деталей, невгамовний у своїй творчій фантазії. 
Героєм нової та, на жаль, останньої книги В. Рогозинського став Київ – 

місто, що сформувало світосприйняття одного із найвидатніших письменників 
ХХ ст. – М. Булгакова. 

Феєрія В. Рогозинського читається легко, на одному подиху. У творі ба-
гато фрагментів віршів поетів Срібного віку, що додає йому особливої психоло-
гічної та культурологічної достовірності. 

ПАНАСЕНКО Т. М. Іван Франко / Тетяна Михайлівна Панасенко. – Х. : 
Фоліо, 2009. – 122 с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-4863-9. 
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ТАГЛИНА О. В. Михаил Булгаков / Ольга Валентиновна Таглина. – Х. : 
Фолио, 2009. – 123 с. – (Знаменитые украинцы). – ISBN 978-966-03-4873-8. 

Обидва талановиті митці залишили чималу літературну спадщину. У ко-
жного з них – своя дорога-доля до визнання. 

Видання серії «Знамениті українці» роблять спробу показати письменни-
ків як людей, не позбавлених звичайних проблем, переживань, розчарувань; 
змальовують зв’язки з їхніми родинами, друзями. 

СМІРНОВА Р. А. М. В. Гоголь : маловід. сторінки біографії / Рената Ар-
сентіївна Смірнова ; уклад. Н. К. Кочерга ; вступ. сл. В. О. Онищенко ; М-во 
освіти і науки України, Полтав. нац. тех. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 
2009. – 174 с. – ISBN 978-966-616-065-5. 

У монографії автор аргументовано переглядає усталені за офіційного лі-
тературознавства радянської доби підходи до трактування окремих фактів біо-
графії видатного письменника. Серед них – обставини народження М. В. Го-
голя, знайомство І. П. Котляревського з батьками Миколи Гоголя; його турбота 
про подальшу літературну долю Нікоші; перебування Т. Г. Шевченка у Василі-
вці та ін. 

«ПОДІЛЛЯ – його Єрусалим» : спогади про життя і творчість Євгена Пи-
липовича Гуцала / авт.-упоряд. М. Гуцало ; вступ. сл. В. Кобця. – Вінниця : [б. в.], 
2008. – 287 с. : фото. – ISBN 966-2954-22-8. 

Є. Гуцало (1937–1995) – поет, прозаїк, автор низки збірок оповідань та 
повістей («Яблука з осіннього саду», «Запах кропу», «Дівчата на виданні»), по-
етичних збірок («Письмо землі», «Час і простір», «Живемо на зорі»), а також 
творів для дітей. Він лауреат літературних премій ім. Ю. Яновського, Омеляна і 
Тетяни Антоновичів, І. Огієнка, Державної премії України ім. Т. Г. Шевченка.  

Є. Гуцало був одним із тих, хто з великою любов’ю до рідного народу і 
своєї нації продовжував кращі традиції українських класиків.  

Про вагомий внесок письменника в українську літературу писали відомі 
літературознавці В. Дончик, М. Слабошпицький, М. Жулинський. Збірку скла-
ли численні статті українських письменників та родичів Є. Гуцала. 

 «Я ЩЕ ВЕРНУСЬ...» : Олександр Олесь і Білопільщина / авт. кол. : 
О. Г. Ткаченко, В. М. Власенко, В. О. Садівничий, В. В. Чубар. – Суми : Вид-во  
СумДУ, 2008. – 215 с. : іл. – Бібліогр.: с. 193–214. – ISBN 978-966-657-219-9. 

О. Олесь – світоч світового масштабу, видатний поет-лірик, чия спадщи-
на стала помітним внеском у духовну скарбницю людства. Творчій та життєвій 
долі письменника присвячено видання, що знайомить з малою батьківщиною 
поета – Білопільщиною, його дитячими роками. На основі архівних матеріалів 
розкрито сумський та харківський періоди біографії О. Олеся, його перебування 
в Санкт-Петербурзі, Криму та еміграції. Друкуються невідомі до цього часу ли-
сти письменника до друзів і близьких. 

Видання доповнено бібліографічними списками праць О. Олеся і публі-
кацій про нього. 
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ПИСЬМЕННИКИ ЗАРУБІЖЖЯ 

 
ГАНДЗЮК О. М. Лицар духу [про Ю. Словацького] : роман-біографія  

в оповіданнях / Олександра Михайлівна Гандзюк. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 
102 с. – ISBN 978-966-611-020-3. 

Юліуш Словацький (1809–1849) – видатний польський поет, драматург, 
який у своїх поемах і драмах відтворив чимало подій з історії України, змалю-
вав пейзажі Волині та Поділля. 

О. Гандзюк (1961) – письменниця, доцент кафедри української мови у 
Волинському національному університеті – розглядає життєвий і творчий шлях 
поета на тлі тогочасного літературного життя та революційних подій у Польщі. 

У творі використано ряд досліджень таких науковців, як Г. Вервес, 
С. Левінська, Р. Радишевський та ін. 

ПОЛЯНКЕР О. Той, що перейшов ріку = Перешедший реку : пам’яті Гри-
горія Полянкера / Олександр Полянкер. – К. : АДЕФ-Украина, 2008. – 382 с. : 
фотогр. – ISBN 978-966-7936-78-5. 

Гершл (Григорій) Ісаакович Полянкер (1911–1997) – прозаїк, автор збірок 
оповідань, нарисів та романів єврейською та російською мовами («На тому бере-
зі», «Серце не камінь...», «Син Вітчизни», «Испытание верности»). Його твори ви-
давалися грузинською, молдавською, польською, болгарською, французькою та 
іншими мовами. 

Героями романів письменника були, як правило, вихідці з маленьких міс-
течок, з іншого ж боку, Полянкер – майстер гострого сюжету. Але, попри все, в 
основу кожного його роману покладено невигадану історію, факт. 

Збірка містить фрагменти спогадів про Г. Полянкера його близьких та 
друзів, серед яких М. Руденко, Д. Хайкина, М. Юшковський, А. Дімаров та ін. 

Матеріали книги подано українською, російською та єврейською мовами. 
У книзі вміщено світлини та фотодокументи з архівів Г. та О. Полянкерів. 

 

ДОВІДКОВІ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ 

БОГДАН Мельничук – письменник, редактор, журналіст, краєзнавець : 
бібліогр. покажч. л-ри / Терноп. обл. б-ка для молоді, Держ. арх. Терноп. обл. ; 
уклад. : Л. Марченко, О. Фецьо, І. Грицишин, О. Крива. – Т. : Воля, 2009. –  
360 с. : фотогр. – (Серія «Корінь і крона»). – ISBN 978-966-8569-50-0. 

ВИДАННЯ Миколи Гоголя в Україні (1831–1923) : наук.-допом. бібліо-
гр. покажч. / М-во культури і туризму України, Держ. заклад «Нац. парлам.  
б-ка України» ; уклад. І. О. Негрейчук ; наук. ред. В. О. Кононенко ; відп. за 
вип. Т. І. Вилегжаніна. – К., 2009. – 56 с. – Свід. про внесення суб’єкта видавн. 
справи ДК № 2866 від 31.05.07 р. 
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ВІТАЛІЙ Миколайович Леус : біобібліогр. покажч. / Чернігів. держ. 
ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; передм. : В. Мастєрова, М. Ткач ; склад. : В. М. Леус, 
Н. В. Романчук ; відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів, 2008. – 30 с. : фотогр. 

ВОЛОДИМИР Булаєнко : до 90-річчя з дня народж. : довід.-інформ. 
вид. / Упр. культури, туризму і курортів Хмельниц. облдержадмін., Красилів. 
район. держ. адмін., Хмельниц. ОУНБ ім. М. Островського, Красилів. центр. 
район. б-ка ім. В. Булаєнка ; уклад Н. В. Желудько ; ред. В. О. Мельник. – Хмель-
ницький, 2008. – 35 с. : портр. 

ДУШІ живої чисте джерело : (до 200-річчя від дня народж. М. В. Гого- 
ля) : бібліогр. покажч. л-ри / Упр. культури і туризму, Кіровогр. облдержадмін., 
Кіровогр. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського ; підгот. : О. Нельга, Н. Чуприна ; відп. за 
вип. О. Геращенко. – Кіровоград, 2009. – 91 с. 

ЕММА Андієвська. Життя і творчість : біобібліогр. покажч. / Донец. 
ОУНБ ім. Н. К. Крупської ; уклад. О. В. Кучерява ; авт. вступ. ст. О. Я. Гросов ; 
відп. за вип. Л. О. Новакова. – Донецьк : Сх. видавн. дім, 2008. – 80 с. : фотогр. – 
Бібліогр.: с. 12–69. – Держ. свідоцтво ДК № 697 від 30.11.2001 р. 

З УКРАЇНОЮ в серці : шляхи творч. долі Миколи Гоголя : до 200-річчя 
від дня народж. : бібліогр. покажч. / уклад. : Л. П. Яременко, Т. В. Мамалига ; 
відп. за вип. М. О. Зелепа ; Голов. упр. культури і мистецтв Київ. обл. міськ. 
держ. адмін., Публ. б-ка ім. Л. Українки, від. довід.-бібліогр. та інформ. робо-
ти. – К., 2009. – 50 с.  

КУЗЬМЕНКО Володимир Іванович : біобібліогр. покажч. / Чернігів. 
ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; упоряд. Н. В. Романчук ; вступ. ст. М. М. Ткач ; 
відп. за вип. П. В. Грищенко. – Чернігів, 2008. – 42 с. : фотогр. 

ЛІТЕРАТУРНИЙ вісник : поточ. бібліогр. покажч. за 2007 рік / уклад. : 
О. В. Колношенко, А. Л. Кисельова ; відп. ред. Л. І. Зелена ; відп. за вип. 
Л. В. Неділько ; Херсон. ОУНБ ім. О. Гончара, інф.-бібліогр. від. – Херсон, 
2008. – Жовт.-груд. – 66 с. 

МИКОЛА Гоголь : українська бібліографія : бібліогр. покажч. / 
уклад., упорядкув. : П. Михеда, Л. Гранатович, Н. Кузьменко ; НАН України, 
Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Гоголезн. центр Ніжин. держ. ун-
ту ім. М. Гоголя. – К. : Академперіодика, 2009. – 258 с. – ISBN 978-966-360-
114-4. 

МИХАЙЛО Каменюк – письменник, журналіст : до 60-річчя від дня на-
родж. : бібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., 
Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва ; уклад. О. М. Зелена ; ред. Г. М. Авраменко, 
М. Г. Спиця ; відп. за вип. Н. І. Морозова. – Вінниця, 2008. – 48 с. – (Наші вида-
тні земляки). 

МИХАЙЛО Томчаній : до 95-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч. / 
уклад. : М. Б. Бадида, О. А. Канюка ; відп. за вип. Л. З. Григаш ; Упр. культури 
Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ОУНБ. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2009. – 
60 с. : фотогр. – (Корифеї Закарпаття: бібліографія). – ISBN 978-966-387-036-6. 

НАТАЛЯ Борисівна Кузякіна : біобібліогр. покажч. л-ри / упоряд. 
Л. М. Бур’ян ; наук. кер. В. П. Саєнко ; ред. І. С. Шелестович ; М-во культури і 
туризму України, Одес. держ. наук. б-ка ім. М. Горького. – О., 2009. – 35 с. – 
(Вчені Одеси ; вип. 40). 

ОЛЕКСІЙ Олександрович Чехівський : (до 80-річчя від дня народж.) : 
біобібліогр. нарис / упоряд. : Л. М. Марчук, А. С. Попович ; М-во освіти і науки 
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України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т. – Кам’янець–Подільський, 2008. – 67 с. : 
фотогр. – ISBN 978-966-2937-45-9. 

ОЛЕКСІЙ Столбін : письменник, лауреат премій ім. М. Трублаїні та 
ім. М. Хвильового : бібліогр. покажч. / Сум. ОУНБ ім. Н. К. Крупської. – Суми : 
ВВП «Мрія-1» ТОВ, 2008. – 16 с. : фотогр. – ISBN 978-966-566-412-3. 

ОСТАП Тарнавський : бібліогр. покажч., 1917–2007 / зібрала й упоряд-
кув. М. Тарнавська. – К. : Пульсари, 2008. – 415 с. : іл. 

ПОСТАТЬ Василя Стуса над плином часу : 70-річчю від дня народж. 
присвячується (1938–1985) : бібліогр. покажч. / уклад. : Г. Авраменко, О. Зеле-
на, М. Спиця ; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ  
ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця : ДП «Держ. картогр. ф-ка», 2008. – 240 с. : портр. – 
(Наші видатні земляки). – ISBN 978-966-2024-35-7. 

СТАНІСЛАВ Панасович Реп’ях : біобібліогр. покажч. / Чернігів. держ. 
ОУНБ ім. В. Г. Короленка ; склад. : І. Каганова, Л. Студьонова ; відп. за вип. 
П. Грищенко. – Чернігів, 2008. – 25 с. : фотогр. – (Серія «Письменники – наші 
земляки»). 

СТАНІСЛАВ Савович Стриженюк : біобібліогр. покажч. / М-во куль-
тури і мистецтв України, ОДНБ ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Нуньєс ; [відп. 
ред. сер. Г. Д. Зленко ; ред. М. Л. Десенко]. – О., 2008. – 84 с. – (Письменники 
Одеси). 

ТЕОФІЛЬ Комаринець : біобібліогр. покажч. / уклад. М. Кривенко ; авт. 
передм. : В. Івашків, О. Комаринець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. 
ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка. – Л., 2008. – 167 с. : фотогр. – (Українська біобіб-
ліографія. Нова серія ; чис. 26). – ISBN 978-966-613-602-5. 

УКРАЇНСЬКА дитяча література : наук.-допом. бібліогр. покажч. : для 
організаторів дит. читання, 2008 р. / М-во культури і туризму України, ДЗ «Нац. 
б-ка України для дітей» ; [уклад. Н. В. Загайна ; ред. Л. І. Стахурська ; відп. за 
вип. А. С. Кобзаренко]. – К., 2008. – Вип. 1, 2. 

УКРАЇНСЬКА дитяча література : наук.-допом. бібліогр. покажч. : для 
організаторів дит. читання, 2008 рік. Вип. 4 / М-во культури і туризму України, 
ДЗ «Нац. б-ка України для дітей» ; уклад. Н. В. Загайна ; ред. Н. М. Ско-
моровська ; відп. за вип. А. С. Кобзаренко. – К., 2009. – 28 с. 

ХРАМ душі Людмили Тараненко : біобібліогр. покажч. / уклад. 
Н. В. Адешелідзе ; відп. за вип. К. С. Бугаєнко ; авт. нарису В. Т. Поліщук. – 
Черкаси, 2008. – 52 с. 

ШМУЕЛЬ Йосеф Агнон : нобелівський лауреат із Тернопільщини : біб-
ліогр. покажч. / уклад. : О. Проців, М. Друневич, Т. Гаврилюк ; Упр. культури 
Терноп. облдержадмін., Терноп. ОУНБ. – Т. : Підручники і посібники, 2008. –  
79 с. : фотогр. – ISBN 978-966-07-1431-1. 

ШУКАЄ серце щастя… : (до 100-річчя від дня народж. Василя Барки) : 
біобібліогр. покажч. / М-во культури і туризму України, ДЗ «Держ. б-ка Украї-
ни для юнацтва» ; уклад. : Н. Мельник, Т. Буряк, О. Круківська ; ред. : С. Чачко, 
В. Кучерява ; відп. за вип. Г. Саприкін. – К., 2008. – 42 с. : портр. 

ЮЛІУШ Словацький (4.09.1809 – 3.04.1849) : бібліогр. покажч. / уклад. : 
М. Друневич, В. Миськів, О. Проців [та ін.] ; Терноп. ОУНБ, Обл. літ. меморіал. 
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музей Ю. Словацького, Б-ка Терноп. нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка, Держ. арх. 
Терноп. обл., Обл. краєзн. музей. – Т. : Підручники і посібники, 2009. –  
159 с. : фотогр. – (До 200-річчя з дня народження Юліуша Словацького ; Родом з 
України ; вип. 5). – ISBN 978-966-07-1607-0. 

ЮРІЙ Царик : до 70-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / підгот.   
О. К. Линник ; відп. за вип. Т. І. Фролова ; ред. : О. Б. Абакарова, С. І. Отенко ; 
Упр. культури та туризму Сум. облдержадмін., ОУНБ, від. краєзн. л-ри. – Суми, 
2008. – 37 с. : іл. 

ЮРІЙ Шкробинець – поет та перекладач : до 80-річчя від дня народж. : 
бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. ОУНБ ; 
уклад. : М. Б. Бадида, Т. Г. Балаж, О. А. Канюка, Є. Й. Слуцька ; відп. за вип. 
Л. З. Григаш. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2008. – 99 с. : фотогр. – Укр. та 
угор. – (Корифеї Закарпаття : бібліографія). – ISBN 978-966-387-032-8. 

Я ШУКАЮ правду у собі : (до 60-річчя від дня народж. Г. Л. Єли-
шевича) : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Сум. облдержадмін., ОУНБ ; під-
гот. В. І. Мазур ; відп. за вип. Т. І. Фролова. – Суми, 2008. – 34 с. : фотогр. 
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Балаж Т. Г.     93 (уклад.) 
Балла Л.     49 (пер. та упорядкув.) 
Бальзак О. де     82 
Бальмонт К.      77 
Баран Є.     87 
Баратинський Є.      77 
Бар-Ебрей Абу-ль-Фарадж    4 
Барка В.     58, 62, [92] 
Барліг О.     6 (пер. та упорядкув.) 
Баташова Г.     75 (пер.) 
Батий, хан     [12] 
Батка В. С.     63 (пер.) 

Башкирцева М.     [88] 
Бевко О.     5 (авт.-упоряд.) 
Безсмертна Л. В.     7 
Беккер Ґ.-А.     69 
Бердо Г.     19 
Береснев В. А.     50 
Бернгард Т.     73 
Бестужев-Марлінський О.     77 
Билінов О.     [52] 
Биск А.     75 (пер.) 
Бідняк Г.     20 
Біленко П. Г.     28 (ред) 
Біленко Т.     28 
Білокур К.     [32] 
Білоножко В.     [27] 
Бічуя Н.     9 (ред.) 
Блейк У.     69 
Блок О.     76, 77 
Бобул І.     [27] 
Богун Іван     [8] 
Богуславська В.     59, 70 (пер.) 
Бойченко О.     67 (пер.) 
Бойчук Б.     61 
Болотов В. Г.     53 
Бондар А.     6 
Бондар М. П.     49 (ред) 
Бондаренко І.     71; 74 (пер.) 
Бондаренко С.     7 
Бондарь-Кулинич О. С.     54 
Борзенко О. І.     45 (уклад.) 
Борис Масленников, архімандрит    54 
Боровиковський Л.     45 
Бородін В.     24 
Бортняк А.     43 
Борхес Х. Л.     63 
Борщевський С. Ю.     63 (прим.) 
Брехт Б.     [72] 
Бронте Ш.     74 
Брюсов В.      77 
Брюховецька Л.     39 
Бубер М.     64 
Бугаєнко К. С.     92 (відп. за вип.) 
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Булаєнко В.     [91] 
Булгаков М. А.     [81] 
Бунина С. Н.     57 
Бунін І.     77 
Бур’ян Л. М.     91 (упоряд.) 
Бурлака Г.     36 (упорядкув. та ко-
мент.) 
Буряк В.     52 
Буряк Т.     92 (уклад.) 
 
Вавжкевич М.     70 
Василенко А.     7 (худож.) 
Васильченко С.     39, 86 
Васьків М. С.     78 
Вервес Г.     [90] 
Вертіль О. В.     21; 48 (упоряд.) 
Виговський І.     [8] 
Вилегжаніна Т. І.     90 (відп. за вип.) 
Винниченко В.     47, [83], [84] 
Винничук Ю.     67 (упоряд.) 
Вишня О.     47 
Візіїнос Георгіос     74 
Вільде І.     8 
Вінграновський М.     42, 44, [84] 
Вітольд Ґ.     [81] 
Власенко В. М.     89 
Вовк В.     58 
Вовчок М.     [86] 
Вознюк Л.     4 (уклад.) 
Володарський А.     53 (ред.) 
Вольвач П.     37 (упоряд.) 
Вольф Л.     70 
Волянська Л. І.     61 
Вороний М.     45 
Ворош Н. В.     49 (ред.) 
Врубель М.     16 
 
Гаврилів Т.    73 (пер. та примітки) 
Гаврильченко І. В. див. Мельницкая 
И. 
Гаврилюк Т.     92 (уклад.) 
Галицький С.     42 
Галушка Семен, запорозький козак     
[67] 

Гальченко С. А.     48 (упорядкув. та 
комент.) 
Гамада Р.     4 (пер. та упорядкув.) 
Гандзюк О. М.     90 
Гарматюк А.     43 
Гарченко Г. М.     20 (ред.) 
Гашек Я.     74 
Гейк Ф.     [74] 
Гейне Г.     6 
Гемінґвей Е.     [72] 
Герасим’юк В.     24 (ред.); [78] 
Геращенко О.     91 (відп. за вип.) 
Герберт З.     64 
Гете И. В.     36, 74 
Главацька Е.     68 (пер.) 
Глінка Ф. (Глинка Ф. Н.)     77, [82] 
Глущак А.     52 
Глущенко М.     [42] 
Гнатюк Н.     [86] 
Гоголь М. В. (Гоголь Н. В.)     44, 47, 
48, [82], [89], [91] 
Годо Ж.-Л.     71 
Гожик О. І.     48 (упоряд. та комент.) 
Голобородько Я. Ю.     78 
Гончар Н. М.     44 
Гончар О. Т.     [17], 18, 48 
Гончарова О. Д.     [87] 
Горбаль М. А.     22 
Гординський С.     84 
Горлач Л. Н.     22 
Грабар С.     68 (ред.) 
Грабовський П.     44, [80], 83 
Гранатович Л.     91 (упоряд.) 
Гребінка Є.     49 
Гребінська Г. І. див. Черінь Г. 
Григаш Л. З.     91, 93 (відп. за вип.) 
Григор О.     32 (упоряд.) 
Григораш У.     74 (пер.) 
Грин А. С.     77 
Грицишин І.     90 (уклад.) 
Грищенко П. В.     91, 92 (відп. за 
вип.) 
Грінченко Б.     39, 48 
Гросов О. Я.     91 
Гудима А. Д.     23 
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Гулькова О. Ю.     54 
Гумецька А.     62 
Гундорова Т.     78 
Гусейнов Г.     78 
Гуторова А. М.     75 (ред.) 
Гуцало Є. П.     89 (авт.-упоряд.) 
Гюго В.     82 
 
Ґловацький Я.     64 
 
Данилевська Н.     46 
Даниліна О. В.     79 
Данькевич І.     [83] 
Дараган Ю.     62 
Деви Торстен     68 
Деледда Ґ.     65 
Дельвіг А.     77 
Демська-Будзуляк Л.     79 
Денисенко О.     39 
Денисюк І.     [80] 
Денікін А.     [10] 
Десенко М. Л.     92 (ред.) 
Дзюб І.     87 
Дзюба І. М.   5, 25, 29, [37], 41, 43, 50, 
83, 87 
Дімаров А. А.     90 
Дмитренко М. К.     79 
Дмитришин-Часто Л.     61 (ред.) 
Дмитрук О. М.     8 
Дмітрух М.     43 (худож.) 
Добрянська І. В.     80 
Дойл А. К.     75 
Донець С. Ю.     49 (худож.) 
Дончик В.     89 
Доризо Н.     76 
Дорошенко П., гетьман     [10], [17], 
[39] 
Достоєвський Ф.      77 
Драган Ю.     [84] 
Драч І.     [84] 
Дрозд В. Г.     9 
Дроори А.     23 
Друневич М.     92 (уклад.) 
Дудар Є.     47 
Дунаєвська Л.     [80] 

Дюма А.     75 
Дяченко С.     9 
Дяченко М.     9 
 
Еко У.     65 
Есенин С.     77 
 
Єлишевич Г. Л.     [93] 
Єльцин Б.     [51] 
 
Жадан С.     42, 44 
Желудько Н. В.     91 (уклад.) 
Житіна Я.     9 (пер.) 
Жуковський В.      77 
Жуковський С. В.     23 
Жулинський М. Г.  40, 41, 47, 89; 49 
(ред.) 
Журба С.     85 (ред.) 
 
Забіла В.     45 
Заболоцкий Ю.     6 (ред.) 
Забужко О.     44 
Зав’язкін О. В.     45, 49 (ред.-уклад.) 
Загайна Н. В.     92 (уклад.) 
Заготова С. М. (Заготова С. Н.)     43, 
44, 45, 77 (уклад.) 
Загребельний П. А.     18, 29, 48, [78] 
Залеська-Онишкевич Л.     61 (упо-
ряд.) 
Затуливітер В.    24 
Звиняцьковський В.    47 
Зелена Л. І.     91 (ред.) 
Зелена О. М.     91, 92 (уклад.) 
Зеров М.     43, 45, 82 
Зібров П.     [27] 
Зінов'єв Климентій     24 
Зленко Г. Д.    86, 92 (ред) 
Зозуля Е. А.     55 
Зонис В.     50 
Зубач В.     87 
Зуїха Явдоха     [80] 
 
Иванов А.     77 
 
Йогансен М.     10, 25, [81] 
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Іваничук Р. І.     9, 48 
Іванишин П. В.     80 
Іванов Д. Й.     25 
Івашків В.     92 
Іларіон     42 
Ільницький М.     87 
Ірванець О.     64 (пер.) 
Ірчан М.     45 
 
Кавылин А. А.     55 
Каганова І.     92 (уклад.) 
Казарін П. див. Сервак П. Р. 
Калинець І.     26 
Каменюк М.     [91] 
Камінчук О. А.     80 
Канюка О. А.     91, 93 (уклад.) 
Карась-Чичибабина Л. С.     57 
Карцев Р. див. Ромен Ґ. 
Касторф Н.Б. див. Фротсак А. 
Кацусін Хокусай     74 (худож.) 
Качкан В.    [80], 87 
Качуровський І.     4 (пер.) 
Каччалья Н.     65 
Кащенко А.    49 
Кирієнко Г.    46 (упоряд.) 
Кирпа Г.    46 
Кисельова А. Л.    91 
Кім Джонсік див. Кім Соволь 
Кім Соволь    71 
Кіплінґ Дж. Р.    72 
Клен Ю.  (Освальд Бурґард)     42, 
62, [84] 
Клименко Н. Ф.     73 (уклад.) 
Климовський С.     83 
Клімчук В. П.     10 
Клочко Д.     39 
Кобзаренко А. С.     92 (відп. за вип.) 
Кобилянська О.     48 
Кобо Абе     66 
Кодак М. П.     80 
Кодацька П.    [36] 
Козлов І.    77 
Кокот-Ледянський С.    61 
Колесар С. див. Бердо Г. 
Колношенко О. В.    91 (уклад.) 

Колодій В.     41 
Коломієць В.     11 (ред) 
Колосова Н. О.     47 (комент.) 
Коляновський А. М.     26 
Комаринець О.     92 
Комаринець Т.     [92] 
Кониський О.     39 
Кононенко В. О.     90 (ред.) 
Константин К.     74 
Коркішко М. Т. див. Лазорський М. 
Корнієнко В.     77 
Корнієнко Л. П.     [87] 
Корсак І. Ф.     10 
Кортасар Х.     66 
Косів М.     18 
Костас К.     74 
Костенко Л.     [80], [84] 
Костомаров М.     44, 45, 49 
Котенко М.     37 (упоряд.) 
Котляревський І. П.     [82], [89] 
Котюков Л. К.     51 (ред.) 
Коцарев О.     44 
Кочерга І.     44 
Кочерга Н. К.     89 (уклад.) 
Кочур А.     5 (упоряд.) 
Кочур М.     5 (упоряд.) 
Кочур Г. П.     5, 74 
Кравчук Л.     [51] 
Кравчука В.     43 
Креснящих А. П.     44 (авт.-упоряд.) 
Крещук В.     52 
Крива О.     90 (уклад.) 
Кривенко М.     92 (уклад.) 
Кривенченко С. В.     9 (худож.) 
Крижанівський С.     25 
Крим А.     11 
Криницкий Ю. А.     75 (уклад.) 
Крищенко В. Д.     27 
Крісті А.     75 
Круківська О.     92 (уклад.) 
Крылов И. А.     77 
Кубанский В.     51 
Кудлай А.     [27] 
Кудлик Р.     [84] 
Кудря І.     [42] 
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Кузнецов Ю. Б.     48 (упоряд.) 
Кузьменко В. І.     [91] 
Кузьменко В. М.     49 
Кузьменко Н.     91 (уклад.) 
Куліш М.     45 
Куліш П.     [24], 39, 43, 44, 48, 49, 83 
Куприн А. И.     77 
Купчинський Р.     [84] 
Кусайкіна Н. Д.     46 (уклад) 
Куценко Я.     64 (пер.) 
Куций Л.     43 (упоряд.) 
Кучерява В.     92 (уклад.) 
Кучерява О. В.     91 (уклад.) 
Кушніренко А.     [41] 
 
Лаврова А. А.     81 
Лагоза І.     47 
Ладика Р.     77 (пер.) 
Лазорський М.     58 
Латник Г.     69 (пер.) 
Левицький М.     [10] 
Левінська С.     [90] 
Левчин Н. В.     48 
Лепкий Б.     44, 48, [80], [87] 
Лермонтов М.      77 
Лесков Н. С.     77 
Леус В. М.     [91] 
Линник О. К.     93 (підгот.) 
Липа Ю.     45, 62 
Лис В. С.     11 
Лис В.     88 
Листопад А.     27 
Литвин Ю.     41 
Лівицька-Холодна Н.     59, [84] 
Лобас Н.     81 
Лозинський В.     67 
Лондон Дж.     75 
Лубківський Р. М.     29, 32, 70 
Лузіна Л.     44 
Луків М. В.     28 
Лупій О. В.     11 
Лучук В.     46 (упоряд.) 
Лучук І. В.     44; 42 (упоряд.); 46 
(ред.) 
Лущій С.     81 

Людкевич М.     46 
Лютий Г. І.     28 
Лютик М.     [41] 
Лятуринська О.     [32], 59, 62 
 
Мазепа І.     [23], 42, [79] 
Мазепа Н. Р.     47 
Мазніченко Є. І.     47 (ред.) 
Мазур В. І.     93 (підгот.) 
Мазуренко Г.     [46] 
Маланюк Є.     62, [80], [83], [84] 
Малая О.     68 (пер.) 
Малик В. К.     48 
Малишко А.     39 
Малкович І.     46, 48 (ред.)  
Мамай     [32] 
Мамалига Т. В.     91 (уклад.) 
Мамедова Н.     68 (пер.) 
Манжура І.     [80] 
Маннергейм     [17] 
Маноліс Глезос     [38] 
Маркевич     45 
Марковська А.     49 (худож.) 
Марченко Л.     90 (уклад.) 
Марченко М.    67 (пер.)  
Марченко Т. М.    82  
Марчик М.     6 
Марчук Л. М.     91 (упоряд.) 
Масляк С.     74 (пер.) 
Мастєрова В. М.     12, 91 
Матвеев А. И.     51, 69 
Матвіїшин В. Г.     82 
Матіос М.     [78] 
Матіяш Б.     46 
Матіяш Д.     73 (пер.) 
Маценко Г.     48 (упоряд.) 
Медвідь В.     [78] 
Мей Л.      77 
Мельник В. О.     91 (ред.) 
Мельник Н.     92 (уклад.) 
Мельників Р.     10, 25 (упоряд.) 
Мельницкая И.     51 
Мельниченко І.     74 
Мельничук А.     27 
Мельничук Б.     [41], [91] 
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Меріме П.     [82] 
Метлинський А.     45 
Методієва Д.    49 (пер.)  
Микитенко І.     45 
Миколайчук І. В.     39 
Миколайчук М. Є.     39 (упоряд.) 
Миськів В.     92 (уклад.) 
Михайлюк В.     75 (пер.) 
Михед П. В.     47, 91 (упоряд.) 
Михед Т. В.     47 
Мишанич О.     11 
Мишанич С. В.     4 (упоряд.) 
Міцкевич А.     [82] 
Міщук К.     29 
Мовчан П.     49 
Мовчан Р.     62 
Мокровальський О.     75 (пер.) 
Мопассан Ґі де     [88] 
Морозов А. И.     56 
Морозова Н. І.     91 (відп. за вип.) 
Мостовий Ю.     47 
Мотрук В.     71 (пер.) 
Моцний А. П.     12 
Мушкетик Ю. М.     48 
 
Наєнко М. К.     82 
Назаренко Н. В.     46 (ред.) 
Наливайко Д. С.     75 
Наливайко С.     [8], [23] 
Наріжна В. Г.     63 
Насреддін Мулла     4 
Нахлік Є.     49, 50 
Неврлий М. Я.    83  
Негрейчук І. О.     90 (уклад.) 
Неділько Л. В.     91 (відп. за вип.) 
Неживий О. І.     44 (упоряд.) 
Некрасов М.     77 
Нельга О.     91 (підгот.) 
Неонов В.     92 
Нестерчук М.     72 (пер.) 
Новакова Л. О.     91 (відп. за вип.) 
Новикова М.     5 
Нуньєс О. Г.     92 (упоряд.) 
 
Овтин Ю. П.     51 

Огієнко І.     [10] 
Огнєва Т. К.     83 
Одія Д.     67 
Одрач Ф.     59 
Ожешко Э.     [85] 
Олбі Е.     40 
Олег Святославович, князь     [12] 
Олесь О.     48, [89] 
Олещенко Т.   58 (упоряд.)   
Олійник Б. І.     22 
Ольжич О.     62, [83] 
Оляндер Л.     17 
Онацький Є.     62 
Онищенко В. О.     89 
Ориничев Е.     56 
Осадчий М.     13 
Осадчука П.     43 
Остен Дж.     75 
Отенко С. І.     93 (ред.) 
Очерет В. К. див. Барка В. 
 
Павличко Д. В.     29, 30 
Павлишина А.     64 (пер.) 
Пагутяк Г.     13, [78] 
Панасенко Т. М.     88 
Панченко В. Є.     83 
Параджанов     [38] 
Пастух Б. В.     83 
Перебийніс П.     [86] 
Перепадя А.     66 (пер.) 
Перепелиця О. К. (Перепелица Е. К.)     
43, 44, 49, 77 (худож.) 
Перепльотчикова С. Є.     73 (уклад.) 
Петренко В.     43 (худож.) 
Петровський Л. Є.     13 
Пеунов В.     14 
Пилипчук Д.     30 (уклад. і ред.) 
Пігель Ю. див. Рута Вітер 
Підмогильний В.     [81] 
Плужник Є.     45 
Погребенник В.     [87] 
Позднякова А.     6 (пер.) 
Покотило М. І.     30 
Покотило Н.     30 
Полидович Е. А.     78 
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Поліщук В. Т.     45, 92 
Поліщук К. Л.     14 
Положій В. І.     14 
Полонский М.     69 
Полонський Я.     77 
Полонський Р.     50 
Полотнюк Д. Д. див. Вільде І. 
Полянкер Г. І.     90 
Полянкер О.     90 
Пономарів О. Д.     73 (уклад.) 
Попович А. С.     93 (упоряд.) 
Приліпко І. Л.     84 
Прокопович М.     65 (пер.) 
Просалова В.     62 (упоряд.) 
Проців О.     92 (уклад.) 
Пуппо І.    52  
Пушик С.     41, [89] 
Пушкін О.     77, 
Пчілка О.     [80] 
 
Рабенчук В.     43 (упоряд.) 
Радишевський Р.     [90] 
Радієнко Д. О.     75 (пер.) 
Рана Л.     70 
Ранґавіс А. Р.     74 
Ратнер А.     52 
Ребро П.     43 
Реп’ях С. П.     [92] 
Рилєєв К.     77 
Рильке Р. М.     75 
Рильський М.     39, 83 
Римарук І.     [78], 24 (ред.) 
Рід Т. М.     75 
Рогозинский В.     88 
Роздобудько І.     [78] 
Ролянд     [4] 
Романчук Н. В.     91 (уклад.) 
Ромен Л. В.     31 
Ромен Ґ.     61 
Ромма А.     75 (пер.) 
Роше В.     5 
Руданський С.     [43], [86] 
Руденко М.     90 
Рута Вітер     32 
Рябий М.     18 

Савка М.     32 
Савченко О. М.     39, 48 (уклад.) 
Садівничий В. О.     89 
Садовський М.     48 (пер.) 
Саєнко В. П.     91 (наук. кер.) 
Саксаганський П.     39 
Салига Г.     33 
Салига Т. Ю.     13, 84 
Самійленко В.     44 
Самчук У.     62 
Саприкін Г.     92 (відп. за вип.) 
Сарапин В. В.     84 
Сахаров     [38] 
Сверстюк Є. О.     22, 42, 46 
Свєтлов С.     [76] 
Свинаренко А.     63 (пер.) 
Свідзінський В.     [36] 
Світлична Н.     [22], 44 
Світличний І.     44, [80] 
Святополк Ізяславович, князь     [12] 
Северянин И.     77 
Седляр В.     50 (худож.) 
Селянська В. див. Вовк В. 
Семенко М.     43 
Семків Р.     62 
Сенько І.     38 
Сервак П. Р.     72 
Сергійчук В.   40   
Сиваченко Г.     74 
Сильман Т.     75 (пер.) 
Симоненко В.     32 
Сингаївський М.    39  
Сірко Іван     [23] 
Січовик П.     47 
Скальська У.     87 (упоряд.) 
Сквіра Н. М.     47 
Скирда Л.     38 
Скляр С. С.     77 (ред.) 
Сковорода Г. С.     [32], 48 
Скоморовська Н. М.     92 
Скоропадський Д.     17 
Скрипник С.     [10] 
Скрипник О. В.     42 
Скунць Н.     33 (упоряд.) 
Скунць П. М.     33 



 101

Слабошпицький М.  [7], 10, 29, 89; 7 
(ред.) 
Слапчук В. Д.     33 
Словацький Ю.     [90], [92] 
Слуцька Є. Й.     93 (уклад.) 
Смірнова Р. А.     89 
Снісар Л.     24 (упоряд.) 
Соколян М.     15 
Солдатенко Т. Я.     85 
Соловей Е.     26 
Сологуб Ф.     77 
Соломос Діонісій     74 
Солоневський Р. Т.     34 
Сомов О. М.     [7] 
Сорока П.     54 
Сосюра В.     39, 44, 83 
Сохань І.     15 
Сохацька Є.    26  
Спектора В.     56 
Спиця М.     91 (ред.); 92 (уклад.) 
Срєзнєвський І.     45 
Старицька-Черняхівська Л.     39, 45 
Старицький М.     43, 44 
Стахурська Л. І.     92 (ред.) 
Стельмах Я.     40 
Степаненко В.     43 
Степанюк М. І.     34 
Степовичка Л.     52 
Степула Н.     35 
Стешенко І.     75 (ред.)  
Столбін О.     [92] 
Стороженко О.     49 
Стриженюк С. С.     [92] 
Стріха М.     72 
Струка Д.     62 
Струкевич О.     8 
Студьонова Л.     92 (уклад.) 
Ступка Б.     39 
Стус В.     36, [38], 44, [92] 
Стус Д.     36 (упоряд.) 
Сулима Т.     39 
Супруненко Н. А.     36 
 
Таглина О. В.     89 
Талалай Л. М.     18, 25 

Тараненко Л.     [92]      
Тарасова Е.     69 
Тарасюк Г.     15 
Таращук В. П.     66 (пер.) 
Тарнавська М.     92 (упоряд.) 
Тарнавський О.     [92] 
Твардовський Я.     73 
Твен М.     [72] 
Теліга О.     45, 59 
Тихолоз Б. С.     85 
Тичина П.     44, [83] 
Ткач М. М.     46, 91 
Ткаченко О. Г.     89 
Ткачук М. П.     85 
Ткачук О. М.     85 
Толстой О. К.     77 
Толстой Л.    77 
Томчаній М.     91 
Торопцев А. П.     51 
Тосігахара Хіросі     [66] 
Тулуб З.     57 
Тупальський Й.    [8]  
Тургенєв І. С.     77, 78 
Туркевич В. Д.     16 
Туровская М.     53 (худож.) 
Тютчев Ф. И.     77 
Тютюнник Г.     44 
 
Угольков П. І. див. Акаёмов П. 
Українка Леся     6, 43, 44, 49, [79], 
83, [88] 
Ульяненко О.     35 
Улюра Г. А.     47 
Усенко П.     39 
 
Фалькович Г.     37 
Федорів Л. Й. див. Холодюк Л. 
Федькович Ю.     44 
Ферреро Б.     68 
Фет А.    77 
Фецьо О.     90 (уклад.) 
Флобер Г.     75 
Фомина Н. Е.     48, 75, 76, 77, 78 
(ред.) 
Фортус М.     [42] 
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Франко І. Я.     [13], 39, 43, 44, 49, 
[67], 83, [85], 86, [88] 
Фролова Т. І.     67 (пер.); 93 (відп. за 
вип.) 
Фротсак А.     52 
Хайкина Д.     90 
Хвильовий М.     43, [80] 
Хмельницький Б.     [8], [12], [82] 
Холодковский Н. А.     74 (пер.)  
Холодний М.     37 
Холодюк Л.     16 
Хольбайн В.     68 
Хоменко Б. В.     86 
Хоткевич Г.     49 
 
Царик Ю.     93 
Цветаева М. И.     77, 78 
Цвілюк С. А.     86 
Цеглинський Г.     39 
Цибаньова-Стеценко О. С.     16 
 
Чайковський А.     49 
Чанін С. В.     87 
Чаус О.     13 
Чачко С.     92 (ред.) 
Чемерис В. Л.     17 
Черінь Г.     60 
Черкасенко С.     45    
Черников Ю. И.     48 (худож.) 
Чернишенко В.     72 (упоряд.) 
Черняхівська В.     75 (пер.) 
Черняховский Е.     53 
Черчилль У.     75 
Чехівський О. О.     [91] 
Чехов А. П.     77, 78 
Чичибабин Б.     57 
Чілі Катя     [36] 
Чубар В. В.     89 
Чубук В. Д.     6 (уклад.) 
Чумак В.     45 
Чуприна Н.     91 (підгот.) 
 
Шалварова К.     5 (худож.) 

Шашкевич М.     45, 46, [85] 
Шевельов Ю.     87 
Шевченко М.     23 
Шевченко Т. Г.     6, [39], [41], 44, 49, 
50, [80], [82], 83, [87], [89] 
Шевчук В. О.     [84]; 14, 24, 43 (упо-
ряд.) 
Шевчук Г.     62 
Шейн И.     50 (худож.) 
Шелестович І. С.     91 (ред.) 
Шерех Ю. див. Шевельов Ю. 
Шестакова Н.     [36] 
Шип Ю.     38, [87] 
Шияновський І. М.     [87] 
Шіллер Ф.     6 
Шкляр А. М.     20 (ред.) 
Шкляра В. М.     14, 18, 31, [78] 
Шкробинець Ю.     [93] 
Шморгун Є.     34 (ред.) 
Шовкун В.     75 (пер.) 
Шоу Б.     75 
Шпак М.     38 
Шпаківський М. див. Шпак М. 
Шпигоцький О.     45 
Штинько В. С.     17 
Шувалова І.     6 (пер.) 
Шугай О.     24 (пер.) 
Шумада Н. К.     [80] 
Шушкевич С.     [51] 
 
Щегольська Т.     16, 19 (ред.) 
Щоглєва Т. В.     10 (худож.) 
 
Юшковський М.     90 
 
Яворівський В.     18 
Язиков  М.     77 
Яковенка С.     14 
Якутович С. Г.     47, 48 (худож.) 
Яновська Л.     39 
Яременко В.     32 (упоряд.) 
Яременко Л. П.     91 (упоряд.) 
Яценко Б. П.     63, 66 
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ПОКАЖЧИК ТВОРІВ, ОПИСАНИХ ПІД НАЗВОЮ 
 
Анекдоти про Муллу Насреддіна     4 
Богдан Мельничук – письменник, редактор, журналіст, краєзнавець : бібліогр. 
покажч. л-ри     90 
Вертоград : укр. поетич. тисячоліття : антологія     42 
Видання Миколи Гоголя в Україні (1831–1923) : наук.-допом. бібліогр. покажч.     
90 
Віталій Миколайович Леус : біобібліогр. покажч.     91 
Володимир Булаєнко : до 90-річчя з дня народж. : дов.-інформ. вид.     91 
Всміхається Руданському нове тисячоліття : твори лауреатів всеукр. літ.-
мистец. премії ім. С. Руданського     43 
Всплеск : поэтич. сб.     5 
Героїка трагедії Крут : [спогади]     40 
Голодомор : дві п’єси     61 
Горю поэзии огнем… : [зб. поезії]     77 
Дніпрові камени : укр. ренесанс. та ранньобарок. поема : антологія     43 
Драматичні твори     39 
Душі живої чисте джерело : (до 200-річчя від дня народж. М. В. Гоголя) : біб-
ліогр. покажч. л-ри     91 
Емма Андієвська. Життя і творчість: біобібліогр. покажч.     91 
З Україною в серці : шляхи творчої долі Миколи Гоголя : бібліогр. покажч.     
91 
Золоті рядки української класичної літератури : проза, поезія, драматургія     43 
Золоті рядки української класичної поезії     44 
Зранена нація : худож. та істор. правда в творах письменників Луганщини про 
голодомори в Україні ХХ століття     44 
Київ. Антологія міста : ХІХ, ХХ, ХХІ...     44 
Кузьменко Володимир Іванович : біобібліогр. покажч.     91 
Літературний вісник : поточ. бібліогр. покажч. за 2007 рік     91 
Микола Гоголь : українська бібліографія : бібліогр. покажч.     91 
Михайло Каменюк – письменник, журналіст : до 60-річчя від дня народж. : біб-
ліогр. покажч.     91 
Михайло Томчаній : до 95-річчя від дня народж. : бібліогр. покажч.     91 
Народні оповідання     4 
Наталя Борисівна Кузякіна : біобібліогр. покажч. л-ри     91 
Новогрецька література : антологія     73 
О дружбе и друзьях : мысли, афоризмы, крылатые изречения и нар. мудрость за 
30 веков     6 
Олексій Олександрович Чехівський : (до 80-річчя від дня народж.) : біобібліогр. 
нарис     91 
Олексій Столбін : письменник, лауреат премій ім. М. Трублаїні та ім. М. Хви-
льового : бібліогр. покажч.     92 
Остап Тарнавський : бібліогр. покажч., 1917–2007     92 
П’ять тисяч прислів’їв та приказок     4 
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Пісня про Ролянда     4 
«Поділля – його Єрусалим» : спогади про життя і творчість Євгена Пилиповича 
Гуцала     89 
По одному віршу ста поетів (1235 р.) : зб. яп. класич. поезії VІІ–ХІІІ ст.     74 
Поезія українського романтизму     45 
Постать Василя Стуса над плином часу : 70-річчю від дня народження присвя-
чується (1938–1985) : бібліогр. покажч.     92 
Рассказы о любви     77 
Розстріляне Відродження : золоті рядки укр. репрес. поезії     45 
Розстріляне Відродження : золоті рядки укр. репрес. драматургії     45 
Русалка : рус. баллада     77 
Русская классическая литература : мистика, ужасы     77 
Свого не цурайтесь : твори укр. письм. про рідну мову : антологія     46 
Славна козацька епоха в історії України : худож. твори вітчизняних класиків     
49 
Станіслав Панасович Реп’ях : біобібліогр. покажч.     92 
Станіслав Савович Стриженюк : біобібліогр. покажч.     92 
120 сторінок содому : суч. світова лесбі/ґей/бі л-ра : квір-антологія     6 
Струни вічності : зб. християн. поезії     46 
Теофіль Комаринець : біобібліогр. покажч.     92 
Триптих : вірші     59 
Україна сміється : збірка     46 
Українська дитяча література : наук.-допом. бібліогр. покажч.     92 
Українське Різдво на Мараморощині     5 
Храм душі Людмили Тараненко : біобібліогр. покажч.     92 
Шмуель Йосеф Агнон : нобелівський лауреат із Тернопільщини : бібліогр. по-
кажч.     92 
Шукає серце щастя… : (до 100-річчя від дня народж. Василя Барки) : біобібліо-
гр. покажч.     92 
Щедра борозна : Юрій Шип та його твори в рецензіях та відгуках літературо-
знавців     87 
Юліуш Словацький (4.09.1809 – 3.04.1849) : бібліогр. покажч.     92 
Юрій Царик : до 70-річчя від дня народження : біобібліогр. покажч.     93 
Юрій Шкробинець – поет та перекладач : до 80-річчя від дня народж. : бібліогр. 
покажч.     93 
Я шукаю правду у собі : (до 60-річчя від дня народж. Г. Л. Єлишевича) : біобіб-
ліогр. покажч.     93 
«Я ще вернусь...» : Олександр Олесь і Білопільщина     89 
Amor : сучас. тексти про любов = современ. тексты о любви     47 
Fatum : суч. тексти про долю = современ. тексты о судьбе     47 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 

Історичне минуле Вітчизни 
Андрусяк І. М. Писати мисліте : поезії 2004–2007     19 
Барка В. Рай : роман     58 
Безсмертна Л. В. Спекулянтка     7 
Бердо Г. Поезії : вірші, поеми     19 
Береснев В. А. Выкуп у смерти : роман     50 
Бондаренко С. От я вся – я свято, або Віхола лохів     7 
Героїка трагедії Крут : [спогади]     40 
Горбаль М. А. Деталі піщаного годинника     22 
Горлач Л. Н. Слов’янський острів : іст. романи у віршах     22 
Гудима А. Д. З вогню і гніву... : романи у віршах     23 
Дмитрук О. М. Іван Богун – полковник : іст. роман-хроніка     8 
Дніпрові камени : укр. ренесанс. та ранньобарок. поема : антологія     43 
Іваничук Р. І. Бо війна – війною... ; Через перевал : романи     9 
Корсак І. Ф. Капелан армії УНР     10 
Кубанский В. Глаз Люцифера : (мистич. повесть в стихах)     51 
Лазорський М. Степова квітка : іст. роман     58 
Листопад А. Соловки : поет. епопея     27 
Литвин Ю. На лезах блискавок : (поезії, ст., звернення, заяви, спогади, док., листи)     
41 
Лозинський В. Око Пророка     67 
Лупій О. В. Вибрані твори     11 
Лютий Г. І. Мама-Марія : роман-пісня     28 
Мастєрова В. М. Мавра : повість     12 
Поліщук К. Л. Вибрані твори     14 
Полянкер О. Той, що перейшов ріку = Перешедший реку : пам’яті Григорія По-
лянкера     90 
Празька літературна школа : лірич. та епіч. твори     62 
Скрипник О. В. Український слід у розвідці     42 
Триптих : вірші     59 
Холодний М. Повернення     37 
Чемерис В. Л. Візантійський кінь : повісті, оповід.     17 
Штинько В. С. Наречена гетьманича     17 

 
Історичні постаті України 

Артемчук І. М. Великі жартують, або Смішне і небайдуже про великих і не ду-
же     7 
Горлач Л. Н. Слов’янський острів : іст. романи у віршах     22 
Даниліна О. В. Еволюція образу гетьмана Івана Мазепи в українській і зарубіж-
ній літературі ХVІІ–ХХ століть     79 
Дмитрук О. М. Іван Богун – полковник : іст. роман-хроніка     8 
Корсак І. Ф. Капелан армії УНР     10 
Мастєрова В. М. Мавра : повість     12 
Рута Вітер. Туга за степами     32 
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Скрипник О. В. Український слід у розвідці     42 
Чемерис В. Л. Візантійський кінь : повісті, оповід.     17 

Голодомор 
Бідняк Г. Твори : у 8 т.     20 
Голодомор : дві п’єси     61 
Зранена нація : худож. та іст. правда в творах письм. Луганщини про голодомо-
ри в Україні ХХ ст.     44 
Моцний А. П. Покоління знівечених душ : худож.-біогр. повість     12 
Народні оповідання     4 
Цибаньова-Стеценко О. С. Що було, те було : оповідання     16 

 
Друга світова війна 

Бубер М. Ґоґ і Маґоґ : роман     64 
Коляновський А. М. Вибрані твори     26 
Мельницкая И. Украинский эшелон : повесть     51 
Моцний А. П. Покоління знівечених душ : худож.-біогр. повість     12 
Поліщук К. Л. Вибрані твори     14 
Шпак М. Вибране     38 

 
За національне відродження України 

Горбаль М. А. Деталі піщаного годинника     22 
Гудима А. Д. З вогню і гніву... : романи у віршах     23 
Йогансен М. Вибрані твори     25 
Корсак І. Ф. Капелан армії УНР     10 
Павличко Д. В. Покаянні псалми : поезії     30 
Скунць П. М. Твори : [у 8 кн.]     33 
Стус В. Зібрання творів : у 12 т.     36 
Стус В. Таборовий зошит : вибр. твори     36 

 
Викриття командно-адміністративної системи 

Горбаль М. А. Деталі піщаного годинника     22 
Кубанский В. Глаз Люцифера : (мистич. повесть в стихах)     51 
Литвин Ю. На лезах блискавок : (поезії, ст., звернення, заяви, спогади, док., листи)     
41 

 
Політичні мотиви 

Болотов В. Г. В любви усталость – не усталость : [в 3 кн.]     53 
Бондаренко С. От я вся – я свято, або Віхола лохів     7 
Крим А. Стіна плачу     11 
Сервак П. Р. Немовкнуча дзвіниця : поеми та вірші     72 
Стус В. Зібрання творів : у 12 т.     36 
Штинько В. С. Наречена гетьманича     17 

 
Філософські роздуми 

Адиль Ш. Лунные воспоминания : стихотворения и поэмы     68 
Акутаґава Р. Брама Расьомон : новели, есеї     63 
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Бідняк Г. Твори : у 8 т.     20 
Блейк У. Песни Невинности и Опыта, показывающие два противоположных со-
стояния человеческой души     69 
Бондарь-Кулинич О. С. Непостижимости : стихи и рассказы     54 
Борхес Х. Л. Алеф : проз. тв.     63 
Вовк В. Маскарад : корот. оповід.     58 
Вольф Л. Прикрі й веселі пісні     70 
Всплеск : поэтич. сб.     5 
Годо Ж.-Л. Магнітне поле : поезії в прозі     71 
Дрозд В. Г. Ирій : повісті, оповід.     9 
Дяченки М. і С. Ворон : роман     9 
Затуливітер В. Чаша жертовна     24 
Затуливітер В. Четвертий із триптиха     24 
Зозуля Е. А. Хутор Ключи : стихи разных лет     55 
Золоте чересло : кн. народ. ремесел, звичаїв та побуту в Україні     24 
Кім Соволь. Ясний місяць     71 
Кіплінґ Дж. Р. Межичасся : поет. твори     72 
Кобо Абе. Жінка в пісках ; Чуже обличчя : романи     66 
Лис В. С. Острів Сильвестра : роман     11 
Одія Д. Тартак     67 
По одному віршу ста поетів (1235 р.) : зб. яп. класич. поезії VІІ–ХІІІ ст.     74 
Савка М. Бостон – джаз : візії та вірші     32 
Слапчук В. Д. Золоті куполи : поезії     33 
Стельмах Я. Кохання у стилі бароко     40 
Стус В. Зібрання творів : у 12 т.     36 
Холодний М. Повернення     37 
Чемерис В. Л. Візантійський кінь : повісті, оповід.     17 
Чичибабин Б. Собрание стихотворений     57 
Amor : сучас. тексти про любов = современ. тексты о любви     47 
Fatum : сучас. тексти про долю = современ. тексты о судьбе     47 

 
Релігійні мотиви 

Бондарь-Кулинич О. С. Непостижимости : стихи и рассказы     54 
Борис Масленников,  архимандрит. В любви найди свое предназначенье : ду-
хов. поэзия     54 
Бубер М. Ґоґ і Маґоґ : роман     64 
Вавжкевич М. Світелко : вибр. поезії     70 
Золоте чересло : кн. народ. ремесел, звичаїв та побуту в Україні     24 
Кавылин А. А. Стихотворения     55 
Пеунов В. Шукай добро у серці своєму     14 
Ромен Л. В. Злюби : філософ.-ерот. поезії     31 
Сервак П. Р. Немовкнуча дзвіниця : поеми та вірші     72 
Струни вічності : зб. християн. поезії     46 
Твардовський Я. Ще одна молитва     73 
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Морально-етичні проблеми 
Анекдоти про Муллу Насреддіна     4 
Голодомор : дві п’єси     61 
Деледда Ґ. Тростини на вітрі ; Мати : романи     65 
Денисенко О. Сердечний рай, або «Оксана»     39 
Кобо Абе. Жінка в пісках ; Чуже обличчя : романи     66 
Кортасар Х. Гра в класи : роман     66 
Кортасар Х. Читанка для Мануеля : роман     66 
Крим А. Стіна плачу     11 
Матвеев А. И. Люди из ниоткуда : рассказы и новеллы     51 
Одія Д. Тартак     67 
Одрач Ф. Щебетун : роман     59 
Петровський Л. Є. Інтернат : роман     13 
Пеунов В. Шукай добро у серці своєму     14 
Ромен Ґ. Життя попереду     67 
Стельмах Я. Кохання у стилі бароко     40 
Тарасюк Г. Сестра моєї самотності : роман     15 
Фалькович Г. На перетині форми і змісту : вибране     37 
Ферреро Б. Квіти просто квітнуть     68 
Цибаньова-Стеценко О. С. Що було, те було : оповідання     16 
Яворівський В. Твори : у 5 т.     18 

 
Любов до батьків 

Безсмертна Л. В. Спекулянтка     7 
Болотов В. Г. В любви усталость – не усталость : [в 3 кн.]     53 
Бондарь-Кулинич О. С. Непостижимости : стихи и рассказы     54 
Вільде І. Метелики на шпильках : повість     8 
Крищенко В. Д. Ріка життя : поезії     27 
Морозов А. И. Когда вырастут крылья     56 
Павличко Д. В. Покаянні псалми : поезії     30 
Ромен Ґ. Життя попереду     67 

 
Любов до рідного краю 

Адиль Ш. Лунные воспоминания : стихотворения и поэмы     68 
Бердо Г. Поезії : вірші, поеми     19 
Болотов В. Г. В любви усталость – не усталость : [в 3 кн.]     53 
Вольф Л. Прикрі й веселі пісні     70 
Жуковський С. В. Залюблений в грозу : вибране     23 
Зозуля Е. А. Хутор Ключи : стихи разных лет     55 
Іванов Д. Й. Село в терновому вінку : поезії     25 
Київ. Антологія міста : ХІХ, ХХ, ХХІ...     43 
Кім Соволь. Ясний місяць     71 
Коляновський А. М. Вибрані твори     26 
Крищенко В. Д. Ріка життя : поезії     27 
Листопад А. Соловки : поет. епопея     27 
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Литвин Ю. На лезах блискавок : (поезії, ст., звернення, заяви, спогади, док., листи)     
41 
Овтин Ю. П. Променад по Одессе : избр. проза о невыдуман. сегодняш. Одессе     
51 
Одрач Ф. Щебетун : роман     59 
«Поділля – його Єрусалим» : спогади про життя і творчість Євгена Пилиповича 
Гуцала     89 
Покотило М. І. Позняки і позняківці     30 
Свого не цурайтесь : твори укр. письм. про рідну мову : антологія     46 
Сервак П. Р. Немовкнуча дзвіниця : поеми та вірші     72 
Скунць П. М. Твори : [у 8 кн.]     33 
Слапчук В. Д. Золоті куполи : поезії     33 
Супруненко Н. А. Сонце осені     36 
Українське Різдво на Мараморощині     5 
Чемерис В. Л. Візантійський кінь : повісті, оповід.     17 
Черінь Г. Паралелі (2006–2009)     60 
Черінь Г. Проліски     60 
Шпак М. Вибране     38 

 
Людина і природа. Проблеми екології. Чорнобиль 

Акаёмов П. Людей соединяют звезды : новые стихи     76 
Андрусяк І. М. Писати мисліте : поезії 2004–2007     19 
Болотов В. Г. В любви усталость – не усталость : [в 3 кн.]     53 
Вертіль О. В. На просторі часу : події останнього чвертьстоліття     21 
Годо Ж.-Л. Магнітне поле : поезії в прозі     71 
Зозуля Е. А. Хутор Ключи : стихи разных лет     55 
Кобо Абе. Жінка в пісках ; Чуже обличчя : романи     66 
Коляновський А. М. Вибрані твори     26 
Миколайчук І. В. Сценарії     39 
Міщук К. Зимописи : поезія     29 
Морозов А. И. Когда вырастут крылья     56 
По одному віршу ста поетів (1235 р.) : зб. яп. класич. поезії VІІ–ХІІІ ст.     74 
Стус В. Зібрання творів : у 12 т.     36 
Супруненко Н. А. Сонце осені     36 
Твардовський Я. Ще одна молитва     73 
Холодний М. Повернення     37 
Яворівський В. Твори : у 5 т.     18 

 
Мистецтво 

Гандзюк О. М. Лицар духу [про Ю. Словацького]     90 
Денисенко О. Сердечний рай, або «Оксана»     39 
Лучук І. В. Велес – се лев : паліндромони     44 
Ориничев Е. История любви     56 
По одному віршу ста поетів (1235 р.) : зб. яп. класич. поезії VІІ–ХІІІ ст.     74 
Рута Вітер. Туга за степами     23 
Сохань І. Благодійник : повість ; Джеймс Хелпер : детектив. оповід.     15 
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Шевельов Ю. Вибрані праці. У 2 кн. Кн. 2. Літературознавство     87 
«Я ще вернусь...» : Олександр Олесь і Білопільщина     89 

 
Кохання 

Абрахамс П. Чужая вина     63 
Адиль Ш. Лунные воспоминания : стихотворения и поэмы     68 
Акаёмов П. Людей соединяют звезды : новые стихи     76 
Ахмадулина Б. А. Заклинание     76 
Безсмертна Л. В. Спекулянтка     7 
Беккер Ґ.-А. Рими     76 
Болотов В. Г. В любви усталость – не усталость : [в 3 кн.]     53 
Бондарь-Кулинич О. С. Непостижимости : стихи и рассказы     54 
Вавжкевич М. Світелко : вибр. поезії     70 
Вільде І. Метелики на шпильках : повість     8 
Вольф Л. Прикрі й веселі пісні     70 
Всплеск : поэтич. сб.     5 
Гулькова О. Ю. На грани женщины : сб. стихов     54 
Деледда Ґ. Тростини на вітрі ; Мати : романи     65 
Денисенко О. Сердечний рай, або «Оксана»     39 
Жуковський С. В. Залюблений в грозу : вибране     23 
Золоте чересло : кн. народ. ремесел, звичаїв та побуту в Україні     24 
Кім Соволь. Ясний місяць     71 
Коляновський А. М. Вибрані твори     26 
Крищенко В. Д. Ріка життя : поезії     27 
Лазорський М. Степова квітка : іст. роман     58 
Луків М. В. Двоє в човні : інтим. лірика     28 
Лютий Г. І. Мама-Марія : роман-пісня     28 
Матвеев А. И. Люди из ниоткуда : рассказы и новеллы     51 
Ориничев Е. История любви     56 
По одному віршу ста поетів (1235 р.) : зб. яп. класич. поезії VІІ–ХІІІ ст.     74 
Поезія українського романтизму     45 
Ромен Л. В. Злюби : філософ.-ерот. поезії     31 
Сервак П. Р. Немовкнуча дзвіниця : поеми та вірші     72 
Сохань І. Благодійник : повість ; Джеймс Хелпер : детектив. оповід.     15 
120 сторінок содому : сучас. світова лесбі/ґей/бі л-ра     6 
Супруненко Н. А. Сонце осені     36 
Триптих : вірші     59 
Холодюк Л. Криптограф : пригодн. роман     16 
Хольбайн В. Кольцо нибелунгов = Der Ring der Nibelungen     68 
Черінь Г. Паралелі (2006–2009)     60 
Черінь Г. Проліски     60 
Штинько В. С. Наречена гетьманича     17 
Amor : сучас. тексти про любов = современ. тексты о любви     47 

 
Фольклор 

Анекдоти про Муллу Насреддіна 4 
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Народні оповідання     4 
П’ять тисяч прислів’їв та приказок     4 
Пісня про Ролянда     4 
Україна сміється : збірка     46 
Українське Різдво на Мараморощині     5 
 

Історія літературного  життя України 
Зранена нація : худож. та іст. правда в творах письм. Луганщини про голодомо-
ри в Україні ХХ ст.     44 
Колодій В. Перо в облозі часу : кн. публіцистики     41 
Литвин Ю. На лезах блискавок : (поезії, ст., звернення, заяви, спогади, док., ли-
сти)     41 
Ткачук М. П. Маркіян Шашкевич     85 
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури : до 1890 р.     86 

 
Біографічні та автобіографічні твори. Спогади. Дослідження 

Барка В. Рай : роман     58 
Васьків М. С. Романні форми в українській літературі 1920–1930-х років     78 
Гандзюк О. М. Лицар духу [про Ю. Словацького]     90 
Голобородько Я. Ю. Елізіум. Інкорпорація стратогем     78 
Гундорова Т. ПроЯвлення Слова : дискурсія раннього укр. модернізму     78 
Ґловацький Я. З голови     64 
Даниліна О. В. Еволюція образу гетьмана Івана Мазепи в українській і зарубіж-
ній літературі ХVІІ–ХХ століть     79 
Демська-Будзуляк Л. Драма свободи в модернізмі : пророчі голоси драматургії 
Лесі Українки     79 
Денисенко О. Сердечний рай, або «Оксана»     39 
Дзюба І. М. Спогади і роздуми на фінішній прямій     41 
Дмитренко М. К. Українська фольклористика : акценти сьогодення     79 
Дніпрові камени : укр. ренесанс. та ранньобарок. поема : антологія     43  
Добрянська І. В. Творчість Івана Світличного в українській літературі кінця 50-
х – 70-х років ХХ століття     80 
Йогансен М. Вибрані твори     25 
Іваничук Р. І. Бо війна – війною... ; Через перевал : романи     9 
Іванишин П. В. Національний спосіб розуміння в поезії Т. Шевченка, Є. Мала-
нюка, Л. Костенко     80 
Камінчук О. А. Художній дискурс української поезії кінця ХІХ – початку ХХ 
ст.     80 
Кодак М. П. Микола Хвильовий як митець-психолог : монографія     80 
Колодій В. Перо в облозі часу : кн. публіцистики     41 
Корсак І. Тиха правда Модеста Левицького : повість-есей     10 
Лаврова А. А. Художественное пространство и время малой прозы М. А. Булга-
кова     81 
Лис В. Спалах генія : худож.-докум. повість [про М. Башкирцеву]     88 
Литвин Ю. На лезах блискавок : (поезії, ст., звернення, заяви, спогади, док., ли-
сти)     41 
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Лобас Н. Карнавальна поетика міжвоєнної експериментальної прози     81 
Лущій С. Художні моделі буття в романах В. Підмогильного     81 
Марченко Т. М. Образ Богдана Хмельницкого в литературе русского романтиз-
ма     82 
Матвіїшин В. Г. Український літературний європеїзм     82 
Моцний А. П. Покоління знівечених душ : худож.-біогр. повість     12 
Наєнко М. К. Художня література України : від міфів до модерної реальності 
Народні оповідання     4 
Неврлий М. Я. Минуле й сучасне : зб. слов’янозн. пр.     83 
Огнєва Т. К. Відбиток часу у дзеркалі буття : монографія     83 
Осадчий М. Більмо : проза     13 
П’ять тисяч прислів’їв та приказок     4 
Панасенко Т. М. Іван Франко     88 
Панченко В. Є. «Так ніхто не кохав...» : десять шедеврів укр. любов. лірики     
83 
Пастух Б. В. Ранні романи Володимира Винниченка     83 
«Поділля – його Єрусалим» : спогади про життя і творчість Євгена Пилиповича 
Гуцала     89 
Покотило М. І. Позняки і позняківці     30 
Положій В. І. Останнього рядка початок : романи, оповід., есеї, спогади, поезії     
14 
Полянкер О. Той, що перейшов ріку = Перешедший реку : пам’яті Григорія По-
лянкера     90 
Приліпко І. Л. Проза Валерія Шевчука : проблеми ідіографії     84 
Рогозинский В. Медовый месяц Михаила Булгакова : киев. феерия     88 
Салига Т. Ю. Воздвиження храму     84 
Сарапин В. В. «Із хаосу душі створити світ...» : поезія Юрія Клена на літ. тлі 
першої пол. ХХ ст.     84 
Сверстюк Є. О. Правда полинова     42 
Смірнова Р. А. М. В. Гоголь : маловід. сторінки біографії     89 
Солдатенко Т. Я. Поэтика белорусского цикла Элизы Ожешко     85 
Тайна Олександра Билінова : проза, спогади, листи     52 
Тихолоз Б. С. Філософська лірика Івана Франка     85 
Ткачук М. П. Маркіян Шашкевич     85 
Туркевич В. Д. Перст демона : роман-есе     16 
Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури : до 1890 р.     86 
Хоменко Б. В. У храмі рідного слова : ст., нариси та рец.     86 
Цвілюк С. А. Історична мудрість Великого Кобзаря     86 
Чанін С. В. Великий рід великої людини : наук.-попул. нарис про Т. Г. Шевчен-
ка та його родовід     87 
Шевельов Ю. Вибрані праці. У 2 кн. Кн. 2. Літературознавство     87 
Шевченкіана Богдана Лепкого : ювіл. наук. зб.     87 
Щедра борозна : Юрій Шип та його твори в рецензіях та відгуках літературо-
знавців     87 
«Я ще вернусь...» : Олександр Олесь і Білопільщина     89 
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Письменники української діаспори 
Барка В. Рай : роман     58 
Вовк В. Маскарад : корот. оповід.      58 
Волянська Л. І. Публіцистика     61 
Голодомор : дві п’єси     61 
Лазорський М. Степова квітка : іст. роман    58 
Одрач Ф. Щебетун : роман     59 
Празька літературна школа : лірич. та епіч. твори     62 
Триптих : вірші (О. Лятуринська, Н. Лівицька-Холодна, О. Теліга)    59 
Черінь Г. Паралелі (2006–2009)     60 
Черінь Г. Проліски     60 

 
Із життя зарубіжних країн. Еміграція 

Адиль Ш. Лунные воспоминания : стихотворения и поэмы     68 
Анекдоти про Муллу Насреддіна 4 
Бернгард Т. Площа героїв     73 
Борхес Х. Л. Алеф : проз. тв.     63 
Вовк В. Маскарад : корот. оповід.     58 
Волянська Л. І. Публіцистика     61 
Еко У. Бавдоліно : роман     65 
Зонис В. Идальго Иосиф : роман в 2 кн.     50 
Кортасар Х. Гра в класи : роман     66 
Кортасар Х. Читанка для Мануеля : роман     66 
Крим А. Стіна плачу     11 
Пісня про Ролянда     4 
Савка М. Бостон – джаз : візії та вірші     32 
Сохань І. Благодійник : повість ; Джеймс Хелпер : детектив. оповід.     15 
Тайна Олександра Билінова : проза, спогади, листи     52 
Триптих : вірші     59 
Фалькович Г. На перетині форми і змісту : вибране     37 
Фротсак А. Осторожно – Питер! : мистика, фантастика, детективы     52 
Холодюк Л. Криптограф : пригодн. роман     16 
Яворівський В. Твори : у 5 т.     18 
 

Зарубіжні філософи, письменники 
Артемчук І. М. Великі жартують, або Смішне і небайдуже про великих і не ду-
же     7 
Новогрецька література : антологія     73 
120 сторінок содому : сучас. світова лесбі/ґей/бі л-ра     6 

 
Фантастика 

Акутаґава Р. Брама Расьомон : новели, есеї     63 
Борхес Х. Л. Алеф : проз. тв.     63 
Дрозд В. Г. Ирій : повісті, оповід.     9 
Дяченки М. і С. Ворон : роман     9 
Кубанский В. Глаз Люцифера : (мистич. повесть в стихах)     51 
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Лис В. С. Острів Сильвестра : роман     11 
Матвеев А. И. Люди из ниоткуда : рассказы и новеллы     51 
Пагутяк Г. Урізька готика : роман     13 
Соколян М. Новендіалія : роман     15 
Фротсак А. Осторожно – Питер! : мистика, фантастика, детективы     52 
Холодюк Л. Криптограф : пригодн. роман     16 
Хольбайн В. Кольцо нибелунгов = Der Ring der Nibelungen     68 

 
Детектив 

Береснев В. А. Выкуп у смерти : роман     50 
Борхес Х. Л. Алеф : проз. тв.     63 
Соколян М. Новендіалія : роман     15 
Сохань І. Благодійник : повість ; Джеймс Хелпер : детектив. оповід.     15 

 
Сатира, гумор 

Анекдоти про Муллу Насреддіна 4 
Артемчук І. М. Великі жартують, або Смішне і небайдуже про великих і не ду-
же     7 
Всміхається Руданському нове тисячоліття : твори лауреатів Всеукр. літ.- мис-
тец. премії ім. С. Руданського     43 
Матвеев А. И. Люди из ниоткуда : рассказы и новеллы     51 
Овтин Ю. П. Променад по Одессе : избр. проза о невыдуман. сегодняш. Одессе     
51 
Солоневський Р. Т. Твори     34 
Стус В. Зібрання творів : у 12 т.     36 
Україна сміється : збірка     46 
Черняховский Е. Записки немолодого врача : ирон. проза     53 
Шип Ю. Школа мудрого діда (сатира та гумор)     38 
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