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Від упорядників 
 
 
 

 

екомендаційний бібліографічний покажчик «Художня літерату-
ра. Критика. Літературознавство (2010)» містить відомості про 
художні твори письменників України, української діаспори та 
зарубіжних країн в українських і російських перекладах, що ви-
йшли в Україні у 2010 році. Також подається інформація про 

видання з питань історії й теорії літератури, фольклору. Покажчик дає уяв-
лення про сучасний літературний процес, допомагає зорієнтуватися в ньому. 

До видання включено й літературу, видану в 2009 році, що надійшла до 
НПБУ із запізненням, і тому не увійшла до попереднього випуску. 

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

Наприкінці кожного розділу подаються неанотовані списки видань, які 
неодноразово перевидавалися та 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, користуючись яким, можна знайти новинки літератури з певної теми 
(«Історичне минуле Вітчизни», «Історичні постаті України», «Історія літера-
турного життя України», «Голодомор», «Чорнобиль», «Філософські розду-
ми», «Релігійні мотиви», «Любов до рідного краю», «Людина і природа. 
Проблеми екології», «Із життя зарубіжних країн», «Еміграція» та ін.), інших 
жанрів («Фантастика», «Детектив», «Гумор і сатира»).  

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

 
 

Р 
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ФОЛЬКЛОР 
 
 
ВОРОПАЙ О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис / Олекса Воропай. – 

К. : Велес, 2009. – 431 с. – ISBN 966-8263-16-2. 
Олекса Воропай – доктор слов’янської етнології, доктор природничих на-

ук використав у нарисах як свої записи, зібрані впродовж багатьох років, так і 
наукову та художню літературу. Праця поділяється на чотири частини: «Зима», 
«Весна», «Літо», «Осінь». 

«Звичаї нашого народу» – це неординарний опис народно-календарних 
звичаїв, а також вірувань й уподобань українців.  

Звичаї народу – це ті прикмети, за якими розпізнається народ не тільки в 
сучасному світі, а й в історичному минулому. Без засвоєння рідної, української 
мови нам важко збагнути сенс своїх вірувань і повчань, бо звичаї існують лише 
в образній передачі. Навіть на чужині вихідці з України дотримуються націона-
льних звичаїв. У книзі відчувається трепетна синівська любов до України, без-
межний патріотизм автора, якому довелося зазнати долі емігранта. Матеріали 
книги можуть бути використані для проведення обрядів, підготовки свят. 

ЗОЛОТА земля Опілля : легенди, перекази, прислів’я, приказки та припо-
відки / упорядкув., вступ. ст., прим. Б. Тихого. – Т. : Джура, 2010. – 319 с. – ISBN 
978-966-185-034-6. 

Перекази, легенди-притчі, легенди-казки, прислів’я та приповідки – живе 
джерело для вивчення історії життя українського народу, його естетичного 
сприймання світу. 

У збірнику твори розділено за тематикою: топонімічні легенди та перека-
зи, міфологічні та побутові легенди і перекази, оборона краю, скасування пан-
щини, Визвольна війна 1648–1649 рр., боротьба опришків, про життя людей та 
живої природи. 

За допомогою збірника читач має змогу по-новому побачити знайомі міс-
ця. 

ЛЕГЕНДИ та перекази Міжгірщини / упорядкув., підготов. текстів, 
вступ. ст., прим. та слов. І. В. Хланти. – Ужгород : Патент, 2010. – 334 с. – ISBN 
978-966-8760-77-8. 

Пропонована книга – найповніше на сьогодні видання верховинського й 
бойківського фольклору. 

У збірнику представлено кращі народні легенди та перекази, що дають 
повне уявлення про їхній тематичний, сюжетний склад і побутування. 

Легенди та перекази записані на території цього регіону протягом ХХ 
століття. Це, в переважній більшості, фактичний, конкретизований фольклор 
історико-географічного, побутового й топонімічного характеру. 

У першому, найбільшому розділі книги – «Апокрифічні легенди» – вмі-
щено твори, в яких бойківські верховинці Міжгірщини, на основі біблійних 
сюжетів, образів та міфів, створили свої варіанти Біблії. Серед інших – розділи : 
«Про тварин, птахів і рослин», «Про нечисту силу і містичні створіння», «Про 
історичні події та історичних осіб» тощо. 
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УКРАЇНСЬКІ народні казки. Кн. 37. Казки Полтавщини / запис, упоряд-
кув., літ. опрац. М. Зінчука ; Ін-т українознав. М-ва освіти України. – Чернівці : 
Прут, 2010. – 375 с. – (Серія «Золота пектораль»). – ISBN 978-966-560-547-8. 

Серію засновано у 2005 році. Видання з 24-х томів, після публікації час-
тини з них, розширено до 40. 

Казки Полтавщини є тридцять сьомою книгою унікальної 40-томної серії 
українських народних казок, упорядкуванню та літературній обробці яких ав-
тор присвятив понад 30 років. Упродовж цього часу вдалося записати понад 4 
тисячі казок. До пропонованого видання увійшли казки самобутнього етногра-
фічного регіону України – Полтавщини. Автор прагнув максимально наблизити 
мову казок до літературної. Щоправда, найхарактерніші діалектизми та синтак-
сичні конструкції збережено і розтлумачено у словнику наприкінці тому. У ви-
данні, окрім казок, представлено розділ «Суміжний з казками прозовий фольк-
лор Полтавщини» – це демонологічні розповіді, повір’я, звичаї, жарти, легенди 
та народні оповідання. Вміщено також фольклорні історичні й географічні роз-
повіді: про походження назв річок, населених пунктів даного регіону України. 
У примітках подано імена носіїв фольклорного надбання Полтавщини, з чиїх 
вуст були записані матеріали до видання. 

ШУЛЬГА З. Українська весільна обрядодія / Зеновія Шульга. – Л. : Ап-
ріорі, 2009. – 167 с. : іл. – ISBN 978-966-2154-23-8. 

Українська весільна обрядовість – це віками усталена система, яка почи-
нається задовго до наймальовничішого дійства – весілля. Зведення докупи мо-
лодих людей з метою утворення шлюбних пар відбувається на вечірках, заба-
вах, при відзначенні календарних свят тощо. Власне, саме весілля – це кульмі-
нація, завершення шлюбного родинно-побутового циклу. 

Вирішальним моментом у долі закоханих пар є прийняття рішення про 
створення сім’ ї. Тому перед тим, як піти під вінець, потрібно провести низку 
ритуалів – парубок мусить засватати дівчину, батьки мають дати згоду і благо-
словити дітей, провести заручини. 

Значну частину книги присвячено обрядам і звичаям при проведенні ве-
сілля – це величний акт, який, передусім, передбачає утворення окремої сім’ ї і 
народження нового життя. 

Видання пропонує детальне ознайомлення із весільною обрядодією. 
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         ВСЕСВІТНЯ ЛІТЕРАТУРА 
 
 
АФОРИЗМЫ, крылатые выражения, пословицы и поговорки / сост. 

К. Волкова. – Х. ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2010. – 238 с. – 
ISBN 978-966-14-0719-9. 

Мудреці та філософи усіх часів намагалися збагнути сенс буття й зали-
шили нащадкам свої відкриття у вигляді афоризмів та крилатих висловів, що 
передавалися із покоління у покоління. Багатий досвід, який накопичило людс-
тво, спостерігаючи за плином життя, представлений у народних прислів’ях та 
приказках. На жаль, імена їхніх авторів не дійшли до нашого часу, хоча, ство-
рені на основі народної мудрості, вони й досі часто використовуються у мов-
ленні. 

У пропонованому виданні афоризми, крилаті вислови, народні прислів’я 
та приказки дібрано й згруповано за темами, що хвилюють людину у її буден-
ному житті, змушуючи замислюватись про високе й вічне. 

ЛІГОНЕНКО О. В. Крилаті латинські вислови = Крылатые латинские 
выражения / Олексій Вікторович Лігоненко. – Донецьк : Видавець Заславсь-
кий О. Ю., 2009. – 423 с. – ISBN 978-966-96591-9-6. 

Серед фразеологічних одиниць іншомовного походження в сучасній укра-
їнській та російській літературних мовах найширше використовуються латин-
ські прислів’я, приказки, крилаті вислови тощо. 

Пропонована збірка містить близько двох тисяч найуживаніших стійких 
словосполучень, розміщених за латинським алфавітом, що вживаються в украї-
нській і російській літературних мовах. До кожного латинського фразеологізму 
подано російський і український переклади. У передмові до збірки подаються 
основні правила вимови латинських букв і буквосполучень. 

ТУРЕЦЬКІ героїчні епоси : дастани / пер. та літ. оброб. віршів з турец. 
мови Ф. Арнаут, М. Василенко, К. Шпорт. – К. : Київ. ун-т, 2009. – 167 с. – 
ISBN 978-966-439-136-5. 

У культурній еволюції кожного етносу є твори, які найбільш тонко, прав-
диво і повно віддзеркалюють його історію, духовність та менталітет. Для тур-
ків-кіпріотів такими творами є дастани, які посідають значне місце серед творів 
турецького героїчного епосу. 

Дастани – творчість колективна. Традиція їхнього складання народними 
співцями від давніх часів дійшла до наших днів. У цих зразках уснопоетичної 
творчості розповідається про героїв та події, які сколихнули життя та збурили 
душу народу. 

До книги увійшли переклади чотирнадцяти турецьких героїчних епосів, у 
яких оспівується історія, життя, звичаї, традиції турків-кіпріотів, що жили на 
території Північного Кіпру. 
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         ТВОРИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНИ 
 
 
Проза 
 
АДАМОВИЧ Б. С. Яхта хакера : оповід., повісті / Броніслав Сергійович 

Адамович. – К. : Віпол, 2009. – 302 с. – Укр. та рос. мовами. – ISBN 978-5-8238-
0903-0.  

Ця книга – своєрідний літературний калейдоскоп людських доль та вчин-
ків. У публікаціях збірки висвітлюються реальні пригодницькі події, веселі й 
сумні бувальщини. Словом, у книзі пульсує розмаїття нашого буття, з якого 
можна почерпнути чимало корисного і повчального. 

БАБИЧ В. С. Тарасовичі : спогади, бувальщини / Василь Степанович Ба-
бич ; упоряд. Т. В. Добко ; ред. Т. Щегельська ; авт. передм. Г. Гримич. – К. : 
Щек, 2010. – 367 с., 8 арк. фотогр. – ISBN 978-966-2031-12-5. 

В автобіографічній розповіді Василя Степановича Бабича – кандидата іс-
торичних наук, професора, заслуженого працівника культури України – йдеться 
про його особисте життя: його рід, дитинство, юність, навчання в школі, уні-
верситеті. 

Із творів постає живий образ сільського хлопця, його думки та прагнення. 
Формування Василя Степановича, як людини, відбувалося у складних, несприя-
тливих умовах: матеріальна скрута, війна, втрата батька, голод 1946–1947 років, 
навчання в школі, університеті, нелегкі повоєнні роки. Крізь призму приватного 
життя змальовано реалії того часу, суспільне життя родини та села; висвітлю-
ються події, що відбувалися в країні; йдеться про звичаї, традиції односельців, 
соціальний, культурний та духовний розвиток села. 

Значна частина спогадів В. Бабича пов’язана з рідним селом Тарасовичі 
(Вищедубечанського району Київської області), яке 1964 р. було затоплене Ки-
ївським водосховищем.  

БАГРЯНА А. Дивна така любов : роман-соната / Анна Багряна. – К. : Но-
ра-Друк, 2010. – 207 с. – (Серія «Популярні книжки»). – ISBN 978-966-2961- 
53-9. – ISBN 966-8321-90-1 (серія). 

Роман-соната написаний під звучання «Місячної сонати» Бетховена. Від-
так, кожен розділ тексту за своїм настроєм відповідає кожній із трьох частин 
сонати.  

Дія роману починається у передмісті Києва. У родині сільського вчителя 
на Різдво народжується донька Надійка. Під час важких пологів мати стає ні-
мою, а дівчинка зростає відлюдькуватою та дивною. За це односельці назива-
ють її «відьмою». Випадкове знайомство з київським художником Нестором 
розкриває дивовижний Надійчин талант: вона переносить на чисте полотно свій 
різдвяний сон, і ця картина стає її найпершим та найдивовижнішим малярським 
витвором. 

Попри заборону батьків Надія тікає до Києва вчитися малюванню, а зго-
дом вступає до Краківської художньої академії. Дівчина стає відомою європей-
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ською художницею, але кожен новий успіх лише віддаляє її від себе справж-
ньої, веде до згуби. Надія втрачає зв’язок із малою і великою Батьківщиною, іг-
норує свою родину. Це призводить до втрати таланту і кохання. Але знайома 
музика вперто продовжує звучати у Надійчиному серці. А, отже, – є надія. 

БІДНЯК Г. П. Планида : роман-сповідь / Григорій Прокопович Бідняк ; 
ред. А. М. Шкляр. – Д. : Січ, 2010. – 423 с. – ISBN 978-966-511-386-0. 

Роман Г. Бідняка «Планида» розповідає про долі жителів українського се-
ла Городище напередодні та під час Другої світової війни. Сюжетні лінії беруть 
початок із роману «Вінчальна ікона». Читач зустріне персонажів із попередніх 
творів письменника, відкриє для себе неосяжний світ людської душі, якій ко-
хання допомагає долати труднощі й перешкоди. 

ГОРБАНЬ М. В. Слово і діло государеве : оповідання / Микола Васильо-
вич Горбань ; передм. М. Ф. Слабошпицького. – К. : Ярославів Вал, 2009. –  
237 с. – ISBN 978-966-2151-28-2. 

Оповідання містить розповідь про діяльність страхітливих на всю Росію 
XVIII століття Таємної Канцелярії та Малоросійської колегії; про всі репресії 
проти українства, які чинилися над нашим беззахисним народом, що потрапив 
у колоніальну залежність від Росії. Багатьом його синам довелося зазнати не-
людських тортур і брутальних принижень.  

Чим же була Таємна Канцелярія; чим займалася ця державна установа, 
що її так боялися; який стосунок вона мала до України? На ці та інші питання 
дає відповідь книга, видана 1930 року, а потім надовго заборонена і забута че-
рез бажання стерти з людської пам’яті знання – своєрідний оберіг проти під-
ступу, зради, смертельної небезпеки. 

ГОРСТ Г. М. Напуст : роман-явлення / Георгій Миколайович Горст. – 
О. : Астропринт, 2009. – 480 с. – ISBN 978-966-190-278-6. 

На початку століття від Різдва Христового одвічні Руські землі захоплю-
ють готи, що прийшли з холодної Балтії. Південні степи, чисті ріки, тепле Гре-
цьке море вельми до смаку войовничим загарбникам. Та вони прагнуть більшо-
го: їхніх королів непокоїть перебування нескорених русів в середній течії Дніп-
ра-Славути. 

Це стає причиною нескінченних набігів, пограбувань, наступів та інтриг 
проти великого справедливого князя Божа та його підданих. Особливо загост-
рюється боротьба за успадкування готського престолу сином князя «рекса» Ге-
рманаріха – Вінітарієм. Зарозумілий та марнославний, цей король повів політи-
ку, спрямовану на повне завоювання Руської держави. Однак у вирішальну 
хвилину із Азії з’являється невідомий, ворожий народ – гуни.  

Нажахані могуттю об’єднаних сил, готи просять прихистку в римській 
провінції – Мезії.  

Минає час, і з Мезії готи вирушать на Рим. Це вічне місто впаде під їхнім 
натиском.  

ГУЖВА В. Спроба жити : роман, повісті / Валерій Гужва. – К. : Яросла-
вів Вал, 2010. – 509 с. – ISBN 978-966-2151-38-1. 

В. Гужва – поет, прозаїк, публіцист, автор збірок віршів «Дуель», «Іме-
на», «Місто», «Біг часу», публіцистичних книг «По двадцяти роках», «Діалог 
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про Україну» тощо; лауреат Всеукраїнської премії ім. В. Сосюри та літератур-
ної премії ім. Ю. Яновського. 

Несподівані та неминучі повороти долі, які переживають персонажі ро-
ману «Спроба жити», так чи інакше пов’язані з першими непевними державни-
цькими кроками України. Спроба жити в нових, інколи парадоксальних обста-
винах, додає людям різних професій досвіду, випробовує на стійкість їхні хара-
ктери, змінює їхні переконання та моральні принципи.  

Сюжети повістей «Лакейський вальс», «Проекція Меркатора», «Каскаде-
ри» та ін. поведуть читача то в українську глибинку часів підземних поштовхів 
суспільних змін, то до Центрального парку в серці Нью-Йорка, потім – у заку-
лісся світу кіно, до нетрів екстремальних почуттів і вчинків людини. Любов, 
ненависть, дружба, зрада, надія сусідують у житті, не питаючи, подобається 
нам таке сусідство чи ні. 

ГУЖВА В. Стигма ; Привид Шекспіра : [романи] / Валерій Гужва. – К. : 
Ярославів Вал, 2009. – 342 с. – ISBN 978-966-2151-22-0. 

В обох пропонованих романах події відбуваються на тлі нещодавньої іс-
торії. Головні герої творів – люди так званих вільних професій. Так, у романі 
«Стигма» – це художник, якому вдалося втекти від соцреалізму, стати в емігра-
ції відомим митцем. Повернення в нову Україну, до батьківського гнізда, для 
нього хвилююче, хоча й не безпроблемне. У другому романі діють режисери, 
актори, державні службовці вищого рангу, військові. Тут у театральному, дещо 
маскарадному світі вирують непідробні пристрасті, без яких життя не таке ці-
каве й драматичне. 

ДІБРОВА В. Правдиві історії : оповідання / Володимир Діброва. – К. : 
Факт, 2010. – 245 с. – («Exeptis excipiendis»). – ISBN 978-966-359-282-4. – ISBN 
966-8408-87-Х (серія). 

У збірці представлені оповідання Володимира Діброви, написані у період 
з 1980 по 2008 роки. Їх об’єднує місце дії – Україна. Тут, як і по всьому світу, 
люди в трагічних ситуаціях часто поводяться, як комічні персонажі, і навпаки. 
Такі випадки неможливо вигадати. Звідси й назва – «Правдиві історії». 

Книжка містить шість «правдивих історій» (про чоловіка, в якого знай-
шли пухлину; про жінку, яка дізналася, що в неї за кордоном є родич; про по-
ета, який відчув, що йому лишилося жити сім років; про жінку, яка чекала на 
автобус; про двох друзів; про двох подружок; про молодят), а також оповідання 
«Лавра», «Боб і друзі», «Кіндербаллонен», «Каленик» і «Татарка». Автор не 
приховує, що прагне зобразити життя в його абсурдності, гротесковості, одним 
словом, у дзеркалі нового абсурдного часу з усіма манірностями й парадокса-
льностями. 

ДМИТРЕНКО О. М. АІСТ : сильніший від смерті / Олексій Максимович 
Дмитренко ; вступ. сл. В. І. Гринчака. – К. : Криниця, 2009. – 671 с. – ISBN 978-
966-7575-59-5. 

О. Дмитренко – український письменник, публіцист. Пропонована книга – 
це доповнений та перероблений український варіант повісті «АИСТ», що вперше 
була опублікована у 1985 році. 
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У творі розповідається про життя та смерть поета, лейтенанта з Дніпропе-
тровщини – Олександра Стовби, який загинув у «замовчуваній» війні в Афгані-
стані у 1980 р. Автор порушив актуальні проблеми формування гідної особис-
тості громадянина і патріота, його відношення до військового обов’язку, а та-
кож висвітлив трагічну тему винищення молодого покоління у кривавій афган-
ській війні 1979–1989 років. 

Повість, котра містить багато історичних фактів, документальних свід-
чень очевидців, спонукає до роздумів; підкреслює історичну необхідність і зна-
чимість утворення незалежної України та життєву важливість для українського 
народу миротворчої політики. 

ДЯЧЕНКО М. В. Хатній космос : нариси, есе / Микола Васильович Дя-
ченко. – Х. : Майдан, 2009. – 119 с. – ISBN 978-966-372-254-2. 

М. Дяченко – доктор філософських наук, автор близько 100-та наукових 
праць із проблем теорії й історії культури. 

До книги увійшли, написані у формі філософських есе, нариси, оповіді, 
спогади автора, в яких він відображає окремі епізоди свого життя, зокрема ди-
тинство, і лише подекуди – юні та більш зрілі роки. Твори мають краєзнавчий 
характер, адже у розповідях він детально описує побут сільського життя 40– 
50-х років минулого століття. 

Побіжно автор торкається й теми голоду цього періоду, свідком якого 
йому довелося бути. 

ЖИТНИК І. О. Задзеркалля : роман, повісті, новели, оповід. / Іван Олек-
сандрович Житник. – Суми : Мрія-1, 2010. – 319 с. – ISBN 978-966-566-454-3. 

В основі роману, повістей, новел та оповідань, вміщених у новій книзі 
письменника із м. Батурина – Івана Житника, – відображення непростого сьо-
годення з безліччю його проблем, які нелегко розв’язати. 

Герої творів виписані із реального життя. Намагаючись заглянути в душу 
кожного, автор ніби спостерігає за ними в люстерко. Йому не потрібно щось 
вигадувати, він, як і майстер світлин, віддзеркалює повсякденну дійсність. Вір-
ність і зрада, порядність і безчесність, ніжність і жорстокість, щирість і підлість 
– про все це та про те, чому скоюють аморальні вчинки і як їм протидіяти, – у 
книзі «Задзеркалля». 

ЗАБУЖКО О. Музей покинутих секретів : [роман] / Оксана Забужко. – 
К. : Факт, 2009. – 829 с. – ISBN 978-966-359-293-0. 

Роман Оксани Забужко, над яким письменниця працювала багато років, 
перші критики вже встигли назвати шедевром, а авторку порівняти з Достоєв-
ським і Томасом Манном. Це – епос сучасної України: родинна сага трьох по-
колінь, події якої охоплюють період від 1940-х років до весни 2004-го року. Ве-
лика література і жорстока правда – про владу минулого над майбутнім, про 
кохання і смерть, про споконвічну війну людини за право бути собою. Назва 
роману має подвійне метафоричне значення: це й гра, в яку гралися ще наші 
мами й старші сестри; це й назва циклу картин – «Секрети», які створювала по-
друга головної героїні роману – художниця Влада Матусевич.  

Дарина Гощинська впродовж усього твору займається розслідуванням 
смертей двох жінок – Гелі Довган, яка загинула під час бою УПА із загоном 



 11 

НКВС, та своєї подруги – художниці. Роман також присвячений моральному 
вибору людини. Авторка наголошує на тому, що минуле нікуди не зникає, бо в 
кожного з нас десь на глибині серця і душі захована чи похована власна родин-
на «сторі» (саме це слово впродовж усієї романної розповіді вживає героїня 
«Музею покинутих секретів»). 

ЗАХАРЧЕНКО О. Дівчинка з химерами : повість / Олена Захарченко. – 
К. : Факт, 2010. – 157 с. – ISBN 978-966-359-341-8. 

У невеликому місті живуть три подруги. Одна з дівчат мала б жити у Ки-
ївській Русі, аж у часи поганства, друга в неї не вірить, а третя – надто зайнята 
своїми химерами. 

Книжкові уявлення героїнь про життя швидко ламаються в світі «зачуха-
ного» передмістя, сповненого зла, бруду; де дівчата вагітніють в 15 років; де 
тих, хто не напивається, не палить і не носить такого, як усі, светра, люто 
б’ють. І жити так не хочеться. Можливо, краще там, де Лісовик, Мрець, Тінь, 
Перелесник і Дух Міста? 

ІВАНИЧУК Р. Понад Прутом моя Коломия : [повісті] / Роман Іваничук. – 
Л. : Срібне слово, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-8399-17-6. 

Р. Іваничук – сучасний український письменник, поет, громадський діяч, 
Герой України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, 
літературної премії ім. А. Головка, премії ім. І. Мазепи. 

У новій книзі письменник зібрав написані в різні часи три повісті, голо-
вним персонажем яких є рідне місто автора – Коломия: «Оферми з Тридцять 
шостого реґіменту», «Місто», «Весілля в Теребіжі». У цих творах Коломия по-
стає перед читачем в усій своїй красі й величі, в радощах і болях, в усмішці й 
зітханнях. 

Назвою до книги Р. Іваничук взяв рядок із коломийського гімну. 
ІВАНЧЕНКО Р. Золоті стремена : романи / Раїса Іванченко. – К. : Дніп-

ро, 2009. – 839 с. – ISBN 978-966-578-179-0. 
До книги увійшли два романи з тетралогії про Поляно-Руську Подніпров-

ську державу – «Зрада, або як стати володарем» та «Отрута для княгині». Авто-
рка на підставі документальних джерел – літописів, хронік тощо – вводить читача в 
атмосферу життя Київської Руси, де діють державні володарі Аскольд і Дір, відомі 
державці Болгарії й Моравії, Візантії й Хозарії. 

Р. Іванченко порушує проблеми часів правління династії Києвичів; динас-
тичного перевороту 882 року та утвердження династії Рюриковичів; вихід Київ-
ської Русі на міжнародну арену за часів правління видатної державної діячки – 
княгині Ольги. 

Письменниці вдалося надзвичайно яскраво відтворити ту атмосферу під-
ступів, чвар, змов, боротьби за владу не на життя, а на смерть, у якій утверди-
лася княгиня Ольга та вистояла Київська держава. 

ІРВАНЕЦЬ О. В. Загальний аналіз : оповід., повість / Олександр  
Васильович Ірванець. – Х : Фоліо, 2010. – 219 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-
2327-8. – ISBN 978-966-03-5101-1 (серія). 

Оповідання і повість, що складають нову збірку «Загальний аналіз», на-
писані протягом останнього десятиліття. Цвинтар, приміська електричка, під-
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земелля Київського метрополітену, кручі над Дніпром – ось декорації, на тлі 
яких відбувається дія. Велетенська ящірка Очамимря, що залюбки ковтає лю-
дей; нічний сторож у львівському музеї, до колекції якого потрапила Українсь-
ка Ідея; медсестри та санітари психоневрологічного відділення лікарні, які ма-
ють безмежну владу над хворими, – це персонажі творів О. Ірванця, що фанта-
смагорично віддзеркалюють наш реальний світ. 

ІРВАНЕЦЬ О. В. Рівне / Ровно (Стіна) : нібито роман / Олександр Васи-
льович Ірванець. – Х. : Фоліо, 2010. – 219 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-
5107-3. – ISBN 978-966-03-5101-1 (серія). 

Рівне – єдине українське місто, про яке у часи незалежності було написа-
но не просто книгу, а справжній футурологічний роман – «Рівне/Ровно». У ви-
данні відтворено ситуацію, знайому будь-якому мешканцеві Берліна: східне Рі-
вне лишилося злиденними радянськими нетрищами, а західне, обнесене прико-
рдонним муром, стало оазою капіталістичного процвітання. 

Герой твору болісно переживає політичний розподіл рідного міста на дві 
антагоністичні частини – Рівне та Ровно, що утворилися внаслідок одночасних 
подій: інспекційної поїздки спостерігачів НАТО на Турчинський військовий 
полігон і наступу українсько-російського альянсу зі сходу. У фатальну ніч роз-
межування міста Шлойма Ерціван заночував у гостях, і це назавжди визначило 
подальшу долю його та його родини, яка залишилася у східній частині – Рівне. 

Отже, О. Ірванець у романі «Рівне / Ровно (Стіна)», як і автори інших ан-
тиутопічних творів, пише про згубний вплив тоталітаризму на людські душі, 
чинить суд над тоталітарним суспільством, без поблажливості виносить вирок 
країні, яку зображує, і, відповідно, всім іншим країнам пострадянського прос-
тору. 

КОГТЯНЦ К. Обре, сховайся добре ! : роман / Костянтин Когтянц. – Х. : 
Фоліо, 2010. – 284 с. – ISBN 978-966-03-4967-4. 

Костянтин Когтянц – відомий дніпропетровський журналіст – народився 
1956 р. у Дніпропетровську, закінчив історичний факультет місцевого універ-
ситету. Роман «Обре, сховайся добре !» – перший друкований художній твір  
автора – було відзначено Дипломом Всеукраїнського конкурсу «Коронація сло-
ва – 2009».  

Такого фентезі не чекали: у творі не знайдеться ані ельфів із гоблінами, 
ані абстрактної боротьби світла із темрявою, ані ідеальних залізобетонних геро-
їв. Проте всі згадані історичні факти – достовірні. Сюжет роману розвивається 
на тлі героїчних і трагічних подій Хмельниччини у 1651–1652 рр. Головний ге-
рой, який мимоволі вплутався у боротьбу балканських князівств, після трива-
лих поневірянь опиняється на Січі й під час виконання чергового наказу дізна-
ється, що отаман загону – чаклун… 

КОКОТЮХА А. А. Язиката Хвеська : кримін. комедія / Андрій Анатолі-
йович Кокотюха. – К. : KM Publishing, 2009. – 317 с. – (Фієста). – ISBN 978-966-
424-206-3. 

«Язиката Хвеська» – це авантюрно-кримінальна комедія, сценарій якої у 
2009 році здобув ІІІ премію конкурсу «Коронація слова». Основою для напи-
сання роману стала однойменна народна казка «Язиката Хвеська». У творі по-
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рушено дві проблеми: жіноча «язикатість» та намагання працівників ЗМІ підня-
ти тираж видання, вигадуючи неправдиві сенсації.  

Робота журналіста «жовтої» газети Максима Бойка – полювати на сенса-
ції. А найкращий спосіб уполювати сенсацію – вигадати її самому. І героєві це 
вдається. Адже Максим володіє рідкісним даром сплітати неймовірні історії, в 
які так і хочеться повірити. От якби при цьому ще його красуня дружина Ірина 
вміла тримати язика за зубами... Авантюрно-кримінальна комедія «Язиката 
Хвеська» – роман, який не лише розважить читача, а й покаже знайомі кожному 
сучасні українські реалії та звичаї під несподіваним кутом зору. Звісно, не обі-
йдеться тут і без детективної інтриги. 

КОРСАК І. Отаман Чайка : роман / Іван Корсак ; післямова М. Слабошпи-
цького. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-2151-17-6. 

Карколомний сюжет роману, головні герої якого є реальними історични-
ми особами, не залишить байдужим читача. Іван Корсак, використовуючи архі-
вні матеріали, реконструював і осмислив історію України XIX століття. Життя 
отамана Чайки (Міхала Чайковського; 1804–1886), «поляка з українською гру-
пою крові», сповнене духу авантюризму й дивовижних, іноді парадоксальних 
поворотів долі. Відомий історик польської літератури Зигмунт Швейковський 
писав: «Чайковський завжди вважав себе поляком, але ідея незалежної Польщі, 
без сумніву, була для нього другорядною справою. У його свідомості вона не-
розривно пов’язана з ідеєю вільної України, і без неї повністю втрачала для 
нього привабливість і сенс». 

КРАЛЮК П. М. Римейк : роман / Петро Михайлович Кралюк ; ред. 
П. Коробчук. – Луцьк : Твердиня, 2009. – 179 с. – ISBN 978-966-2115-95-6. 

П. Кралюк – автор понад 150-ти наукових праць із історії, філософії, по-
літології, літературознавства тощо, зокрема, шести книг художньої прози. 

Дiя роману вiдбувається, точнiше, уявляється, адже не всiм героям твору 
дано мислити рацiонально – у периферiйнiй психлiкарнi, де, на вiдмiну вiд ба-
гатьох поважних вiтчизняних iнституцiй, б’є потужний струмок iнтелекту-
ального життя. Психи дуже розумнi – «аж страшно». Здавалося б, трохи непри-
родньо, але насправдi уся будiвля стародавнього замку-психлiкарнi слугує ли-
ше оболонкою, поверхнею, де суєтно витрачають час рiзнi люди, «людiшки й 
людоньки», але, головне, молодий iнтерн – перша особа, авторське «Я». Iз 
«хворобливих» мiзкiв двох психiв-дiалектикiв (то б’ють одне одного, то ведуть 
наукоморфнi балачки) вистрибують образи Гоголя, Шевченка, Мазепи та бага-
тьох iнших мученикiв сучасних нам iдеологiй. Шляхом ремiнiсценцiй, 
iнтерполяцiй та iнших текстуальних премудростей колись реально живi живуть 
i нинi, вперто оминаючи перевантаженi купюрами й глосами iдеологеми – як 
витворенi нами, так i чужi. Фривольнi витiвки iсторичних персонажiв у пер-
верзiях «Римейку» куди ближчi до свого людяного й нацiонального начала, нiж 
вiдверто штучнi портрети хмурих сивочолих дядькiв, яким тiльки й було, що 
«болiло за Україну» – причому так, як це хочеться багатьом сучасним 
полiтиканам-iнтерпретаторам. 

«Римейк» не ставить крапок над «i», а дозволяє зробити це читачевi. Пев-
но, саме у цьому дозволi, а не у заклику чи насильствi автор i реалiзує свою 
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українську iдею чи, точнiше, iдею України. Шкода, що наприкiнцi твору поми-
рає Едiчка, творець пророчого опусу на гоголiвську тематику. 

ЛЕВАДА О. С. Вибрані твори / Олександр Степанович Левада ; відп. за 
вип. і ред. І. П. Гаврилишин. – К. : АДЕФ-Україна, 2009. – 375 с. – ISBN 978-
966-187-049-8. 

Анот. див. на с. 45. 
ЛЕЖАНСЬКА Л. Мій опротестований долею і людьми світ / Людмила 

Лежанська ; авт. передм. Г. Лежанська-Афіцька. – К. : Четверта хвиля, 2010. – 
415 с. : фотогр. – ISBN 978-966-529-215-9. 

Л. Лежанська – поетка, член Спілки письменників України. Незважаючи 
на те, що з дитинства вона була прикута хворобою до ліжка, за життя побачили 
світ її дві збірки «Поезії», «Стежечка». Посмертно видано ще дві: «Мій доброо-
кий світ» та «Чому став синім льон». 

З її творів постає мужня людина, яка, незважаючи на складну життєву си-
туацію, знаходить у собі сили бути корисною людям, жити тим, чим живе увесь 
народ, почуватися його кровинкою, його невід’ємною часткою. 

До пропонованої книги увійшли видані раніше поезії і неопубліковані 
прозові твори Л. Лежанської. Вперше оприлюднено сторінки із щоденника, 
який вела Людмила протягом останніх 10 років життя. 

Жага життя, уміння бути щасливою і в найтяжчих умовах дорожити кож-
ним прожитим днем, кожною хвилиною, відведеною долею, – головна думка, 
яка випливає зі сторінок щоденника поетеси. 

Окремим розділом подаються спогади рідних про письменницю. 
ЛЕМКО І. Кохання і смерть / Ілько Лемко ; ред. О. Волосевич. – Львів : 

Апріорі, 2009. – 127 с. – ISBN 978-966-2154-10-8. 
 1594 рік – чума – повітря смертельне, від серпня аж до кінця грудня у 

Львові відкрився перехід до підземного царства великій кількості людей. 
Ця пошесть упокоїла Паоло Мікеліні, юнака італійської крові, та Пелагію 

Красовську, руську панночку. Вони палали взаємним, але невинним коханням.  
До будинку Красовських потрапило смертельне повітря, яке першою вра-

зило їхню єдину доньку. Дівчину, схожу на квітку, підтяту пострілом, вивезли 
до передмістя. Мікеліні ж, випросивши дозволу бути поруч з нею, невсипно си-
дів біля ліжка смертельно хворої. Юнак прийняв останній подих коханої, не 
бажаючи для себе нічого, лише смерті від кохання. Тіло коханої, обмите сльо-
зами, він поховав у Благовіщенській церкві. 

Уже давно не існує у Львові ані церкви Благовіщення, ані костьолу Свя-
того Станіслава, які понад два століття тому були розібрані за наказом австрій-
ської влади (адже місто зростало і вимагало нових забудов). Але пам’ятаймо: у 
цій землі упокоєні тіла українки і її коханого італійця, а їхні безсмертні душі, 
з’єднані у вічності, напевно, й нині витають над нами, нагадуючи про те, що 
Ерос сильніший від Танатоса, і смерть ніколи не розлучить тих, кого поєднало 
кохання. 

ЛИКОВИЧ І. Твоя дитинка : роман / Ірися Ликович. – К. : Нора-Друк, 
2010. – 213 с. – (Серія «Популярні книжки»). – ISBN 978-966-2961-52-2. – ISBN 
966-8321-90-1 (серія). 
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Невпевненість у собі народжується через брак любові.  
Чи зможе молода українка Ніна – героїня з трагічним дитинством – побу-

дувати «собор власної душі»? Що для цього треба зробити: випробовувати рев-
нощами коханого, а потім втратити його? Поїхати світ за очі, щоб стати свідком 
чужого щастя? Потрапити на карнавал і, коли небо вибухне феєрверком, наре-
шті зрозуміти, що жити – добре?  

Роман про любов і насильство, про сучасну Україну й Німеччину, про та-
ке суперечливе життя, а значить, – про нас самих… 

ЛИТОВЧЕНКО Т. І. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Іванович Литов-
ченко. – Х. : Фоліо, 2010. – 283 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-
966-03-5332-9. – ISBN 978-966-03-5144-8 (серія). 

Ім’я гетьмана Пилипа Орлика – загальновідоме: сподвижник Івана Мазе-
пи, спадкоємець його слави, автор «Пактів й конституцій законів та вольностей 
Війська Запорозького»... Значно менше сучасні українці знають про його сина 
Григорія Орлика, який був відомим політичним і військовим діячем доби фран-
цузького короля Людовіка XV, видатним дипломатом та організатором розга-
луженої розвідувальної мережі, а також щирим адептом ідеї відновлення коза-
цької держави на українських теренах. Життя Григора Орлі (саме під таким 
іменем гетьманич увійшов до світової історії) було сповнене небезпечних при-
год, з яких він завжди виходив із честю. 

За роман з історичного «козацького» циклу «Орлі, син Орлика», київсь-
кий письменник Т. Литовченко, став лауреатом Всеукраїнського конкурсу «Ко-
ронація слова». 

ЛУКАЩУК Х. Рожевий і ще раз рожевий : [повість] / Христина Лука-
щук. – Л. : Піраміда, 2009. – 151 с. – ISBN 978-966-441-122-3. 

В основі повісті – історії кохання, теперішнє і те, що вже минуло. Все це 
подано через внутрішній світ героїв, їхні хвилинні міркування. 

Але спочатку був біль. Біль головної героїні, що залишилась наодинці з 
собою. «Вона летить. Вперше у житті. Вперше летить і вперше сама». Поїздку 
на острів профінансував чоловік, який має дружину. На острові героїня згадує 
різні періоди свого життя, ділячи їх на «до нього» та «з ним».  

Три розділи книги ніби ділять її на етапи. «Подорож» знайомить читача зі 
світом головної героїні-сповідальниці, через її внутрішній світ і думки, описи 
навколишнього, через пізнання себе. 

Для авторки існують тільки він і вона – головні герої, які не мають імен. 
Немає у книзі й географії: є населений пункт, у якому все відбувається, і острів 
із першої частини. Все обертається навколо нього й неї. У наступному розділі – 
«Все має свій початок» вже з’являються й інші герої зі своїми сім’ями і думка-
ми, переживаннями, відчуттям радості та щастя.  

Третій розділ «Кінець історії» не закінчує остаточно увесь цей почуттє-
вий калейдоскоп. Хіба що здійснюється бажання головної героїні-сповідаль-
ниці приїхати на острів із коханим. 

ЛУКІНЮК М. В. Фарватери долі : трилогія / Михайло Васильович Лукі-
нюк ; авт. передм.: Л. Горлач, Б. Кожина. – К. : Просвіта, 2010. – 703 с. – ISBN 
978-966-2133-48-6. 
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В українській літературі попри те, що наші предки впродовж століть були 
вправними моряками, про море писало не так багато авторів. Одним із них, за-
вдяки своїй трилогії, став М. Лукінюк. 

Роман «Фарватери долі» виписаний у трьох реальних площинах, у яких і 
формувався головний герой оповіді – Богдан Клепчук (його прообразом є сам 
автор, бо книга написана із його власного досвіду). 

Перша площина – це дитячі та юнацькі роки хлопчика з буковинського 
села Черепнівці, з усією атрибутикою часу, що припав на другу половину ХХ 
століття. Друга – навчання в технікумі й практика на різних залізницях «за сі-
мейною традицією», оскільки його батько був залізничником і, безперечно, 
вплинув на вибір долі сина. Третя – служба у військово-морському флоті, що 
було досить несподівано для сухопутного хлопця. Перед читачем розгортають-
ся картини життя моряків, побачені зсередини учасником подій, а тому вони 
реалістичні до найменших дрібниць. Мальовничими й точними постають описи 
краєвидів Севастополя – живописних бухт і сопок, велелюдних вулиць і площ, 
а також інших місць, куди доля закидала головного героя: Заполяр’я, Сибіру, 
Іраку тощо. 

МУЗИЧЕНКО С. А. Зібране : у 2 т. / Саліма Ахметівна Музиченко. – Бі-
ла Церква : О. Пшонківський, 2010. – ISBN 978-966-2083-74-3. 

Т. 1. Зібране / вступ. сл. Л. Центило, В. Музиченка. – 492 с. – ISBN 978-
966-2083-75-0. 

Т. 2. Зібране / вступ. сл. К. Бондарчук, Л. Левчук. – 494 с. – ISBN 978-966-
2083-76-7. 

Саліма Ахметівна Музиченко (Галіаскарова) в історію української літера-
тури увійшла насамперед як новелістка, яка тонко й лірично, патріотично й 
піднесено, хвилююче й трепетно, щиро й ніжно відобразила складну радянську 
епоху. Увазі читача пропонуються новели, повість, етюди для дітей. Голод, вій-
на, розруха, які принесло нам ХХ століття, стали темами творів авторки. Вод-
ночас письменниця вміло знаходить ключі від скарбниці людських почуттів і 
відчиняє цікаві сторінки незгасного кохання, великої любові та вірної дружби. 
Герої її творів у будь-яких обставинах залишаються вірними своєму обов’язку, 
порядними, мужніми, чистими в коханні, відданими й щирими українцями.  
С. Музиченко – велика майстриня, яка творчо доповнила літературну скарбни-
цю України своєю щирістю та незгасною вірою у торжество життя на землі. 

ОЛІЙНИК В. Ферапонтові діти : житія / Віталій Олійник. – Л. : Світ, 
2010. – 134 с. – ISBN 978-966-603-634-9. 

Пропонована збірка новел є третьою у творчому доробку автора («Вуркан 
чорний» (2008) та «Полонез Огінського» (2009)). Свої твори письменник подає 
під загальною рубрикою «Житія». Але під цим, вірогідніше, йдеться про «Жи-
тія святих і нечестивих», адже всі герої В. Олійника є дуже полярними особис-
тостями. 

«Житія» змальованих образів стосуються далекого воєнного й повоєнного 
часу. Новелу «Ферапонтові діти», що дала назву збірці, можна з повним правом 
віднести до поеми в прозі героїчного народного епосу – настільки вона лаконі-
чно, досконало виписана та пройнята високопатетичним духом. Ця новела – 
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драма цілого народу, що внаслідок світової війни опинився на межі демографі-
чної катастрофи та був поставлений перед фатальним вибором: або делікатно 
обійти певні моральні табу й перемогти скруту, або підняти руки й повільно 
вимирати. 

«Ферапонтові діти» навіюють невтішну задуму з елегійним смутком, 
пронизану духом по-людськи щирого, безконечно зворушливого співчуття до 
трагічної долі українців, до нашої історії... 

ОПІЛЬСЬКИЙ Ю. Іду на Вас ; Ідоли падуть : [повісті] / Юліан Опільсь-
кий ; упорядкув. та передм. Н. Янкової. – К. : Персонал, 2009. – 454 с. – (Бібліо-
тека української героїки ; вип. 8). – ISBN 978-966-608-791-4. 

Ю. Опільський – автор історичних романів, повістей, оповідань, які охоп-
люють події Стародавнього Вавилону, Єгипту, Греції, Риму, Київської Русі. 

Пропонована книга містить дві повісті. Перша – присвячена князю Свято-
славу – героїчній постаті нашого історичного минулого. Письменник не роз-
криває всієї військової діяльності князя, а відтворює лише його останній його 
похід у Болгарію, облогу військ Святослава в Доростолі, на Дунаї, та смерть 
князя від рук печенігів у 972 році. Ю. Опільський показує героя не тільки в по-
ходах і битвах, але й у родинному колі, де він постає ніжним та люблячим чо-
ловіком і батьком. 

«Ідоли падуть» є логічним продовженням повісті «Іду на Вас». У творі 
ведеться оповідь про визначні події історичного минулого України – заміну 
язичництва, як релігії родового ладу, на християнство, як релігію виразного со-
ціально розшарованого суспільства. 

На думку автора, твір допоможе краще уявити життя пращурів, ознайо-
митися з їхнім побутом, з тими обставинами, які спонукали князя прийняти 
християнство. 

ПІХМАНЕЦЬ Р. «У своїм царстві...» : [роман] / Роман Піхманець ; передм. 
Є. Барана. – Снятин : Прут Принт, 2010. – 251 с. – ISBN 978-966-2289-22-0. 

Р. Піхманець – доцент кафедри української літератури Прикарпатського 
національного університету ім. Василя Стефаника. Він – один із інтерпретато-
рів творчості славетного земляка – В. Стефаника. У творчому доробку Р. Піх-
манець має художні твори, опубліковані в журналах «Жовтень», «Вітчизна». 

Роман «У своїм царстві...» присвячений з’ясуванню художньо-творчої 
сутності Василя Стефаника. Відтак, у структурі оповіді поєднуються тексти но-
веліста з авторським словом. За жанровими ознаками твір відповідає визначен-
ню «психологічний роман». Попри те, що форми викладу автор постійно змі-
нює, комбінуючи найрізноманітніші сюжетно-композиційні й наративні елеме-
нти, твір побудовано здебільшого у формах внутрішнього монологу й потоку 
свідомості. Безпосередньо подієвий час охоплює початкові етапи творчої кризи 
письменника. Така екзистенційна ситуація дозволяє заглибитись у себе, збагну-
ти особистий внутрішньо-суб’єктивний стан, зрозуміти витоки кризи, її гли-
бинні причини й імпульси, а також ретроспективно зануритись у минуле і в 
складні перипетії свого життя. 

ПОДВОРНЯК М. Вітер з Волині : спогади / Михайло Подворняк ; авт. 
вступ. сл. Л. Рибенко. – Рівне : ПТ ДМ, 2009. – 246 с. – Факс. перевид. – Вих. 
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дан. ориг. : Волинь : Накладом Т-ва «Волинь» ; Канада : ВІННІПЕГ, 1981. – 
ISBN 978-611-515-007-6. 

Пропоноване видання М. Подворняка на батьківщині автора вийшло впе-
рше. У спогадах письменник описує побачене й пережите з максимальною точ-
ністю, але при цьому його оповідь – не лише констатація фактів, але і їхня оці-
нка, роздуми, намагання осягнути причини катаклізмів, очевидцем яких йому 
судилося стати. Читачу відкриються нові сторінки, здавалося б, уже добре ві-
домих подій передвоєнного часу і часів Другої світової війни на Волині, які за 
радянських часів замовчувались. 

ПУШИК С. Г. Твори. В 6 т. Т. 5. Повісті, есеї, мініатюри / Степан Григо-
рович Пушик. – Івано-Франківськ: Нова Зоря, 2010. – 816 с. : портр. – ISBN 
978-966-398-058-4. 

С. Пушик – поет, прозаїк, публіцист, літературознавець, перекладач, фо-
льклорист, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка та багатьох ін-
ших міжнародних та вітчизняних літературно-мистецьких премій. 

Новий том багатотомника вперше знайомить читача з твором «Лесине ка-
рпатське літо». Це розповідь про один із найщасливіших моментів у житті Лесі 
Українки – перебування письменниці в Карпатах від квітня до кінця вересня 
1901 року. 

Видання також містить повісті про справжніх авторів музики до пісень 
«Гуцулка Ксеня» і «Червоні маки» – Я. Баранича та І. Недільського; про лісо-
сплав на Буковині, Галичині й Закарпатті; про Великий день – 24 серпня 1991 
року у Верховній Раді України; а також розповіді про велетенське місто скіфсь-
кої доби – Гелон; про княгиню Ланку; про багатьох письменників, композито-
рів, митців.  

РОЗДОБУДЬКО І. В. Перейти темряву / Ірен Віталіївна Роздобудько. – 
Х. : Фоліо, 2010. – 155 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-5181-3. – ISBN 978-966-
03-5101-1 (серія). 

Детектив І. Роздобудько дає привід для роздумів та попереджає про те, 
що потрібно в житті бути обережною. Це – історія про психічно схибленого 
юнака, котрий в дитинстві спостерігав за конвульсіями метеликів, але з віком 
його піддослідними стали люди.  

Схема дуже проста: чоловік знайомиться з молодими дівчатами та влаш-
товує їм місяць казкових побачень, романтики, зізнань та пропонує одруження 
– вінчання в екзотичному закордонному місці. Мало хто зможе відмовитись від 
свого щастя, почуттів та кохання, адже коли під ноги кладуть увесь світ, – пові-
рити у кохання легше, ніж запідозрити щось кримінальне. 

Наречені мають приїхати на місце зустрічі пізнім вечором, а на ранок дів-
чина – секс-рабиня у чужій країні без документів і будь-якої можливості на по-
рятунок. 

РОМАНЮК Ф. С. Так визрівала воля : худож.-докум. повість / Федось 
Сергійович Романюк. – Луцьк : Надстир’я, 2010. – 381 с. – ISBN 978-966-517-
657-2. 

У новій повісті «Так визрівала воля» Ф. Романюк продовжує поглиблю-
вати тему непростого життя селянина, землеробської праці, побуту і непохит-
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них устремлінь до волі і свободи людей із поліської глибинки за «польських» 
часів, у періоди радянської влади, німецько-фашистської окупації й повоєнні 
роки. У книзі зображено широку панораму становлення й розвитку українсько-
го національного руху, боротьби формувань ОУН-УПА за торжество ідеї ство-
рення соборної, демократичної і незалежної України. Повість є своєрідним рек-
віємом тим, хто поліг у цій боротьбі смертю хоробрих, – справжнім патріотам 
рідної Вітчизни. 

РОСОВЕЦЬКИЙ С. К. Помста Першодрукаря / Станіслав Казимирович 
Росовецький. – К. : Зелений пес, 2009. – 238 с. – (Серія «VIP-зона»). – ISBN 
978-966-1515-48-1. 

С. Росовецький – український літературознавець, фольклорист; лауреат 
українських конкурсів «Нова книга» і «Коронація слова», фіналіст німецького 
конкурсу «Русский stil 2009».  

У пропонованому виданні під однією обкладинкою автору вдалося орга-
нічно поєднати два реальні епізоди з життя першодрукаря Івана Федорова з мі-
стично-історичним: про буття першодрукаря, але вже пробудженого з віко-
вічного сну внаслідок руйнування його могили працівниками музею його  
імені. 

Роман, написаний пружно і динамічно, поєднує у собі історичний, приго-
дницький і містичний жанри, дарує справжню насолоду прихильникам інтелек-
туального читання. 

РОШКО М. Потойбічна суперниця : роман / Михайло Рошко. – К. : Но-
ра-Друк, 2009. – 199 с. – (Популярні книжки). – ISBN 978-966-2961-43-0. 

Головна героїня роману письменника і філолога М. Рошка – молода жінка 
Надія – працює журналісткою державного телебачення. Її самотнє, а тому не-
щасне, життя змінюється, як у казці, з появою у ньому Антона – чоловіка, про 
якого можна лише мріяти. 

Та казці не судилося довго бути: після переїзду до чоловіка, Надії щоночі 
починають ввижатися різні гуркоти, плач та стогін... Чи вони справжні? Чи все 
це – плід її хворої уяви? Лікарі безсилі відповісти на ці питання, а монах-
екзерцист отець Методій (про якого вона готувала сюжет для телебачення) 
стверджує, що у домі оселилася неупокоєна душа. Як згодом дізнається Надія, 
це душа померлої першої дружини Антона. 

Змучена нічними страхіттями, жінка наважується на небезпечний крок 
задля спасіння свого життя та кохання. Але ці випробування призводять до не-
очікуваного як для героїні, так і читача, фіналу. 

СЕВЕРНЮК Т. Музика чорної вишні : поет.-сповід. освідчення / Тамара 
Артемівна Севернюк ; іл. А. Томулець. – Чернівці : Золоті литаври, 2009. – 470 с. : 
іл. – ISBN 978-966-407-030-7. 

Нова книга заслуженої діячки мистецтв України, поетеси Т. Севернюк – 
це сповідь про найдорожче, про вірність святості отчої землі, родовому кореню 
і рідній Вітчизні. А ще – про світлу печаль любові, вдячну відданість правді 
пройдених життєвих доріг із їхніми надбаннями і втратами, з болем розчару-
вань і теплою радістю від незагубленого людського і людяного в людині. 



 20 

У кожній долі є своє зів’яле листя, 
Незмірний час чекань і марність нарікань. 
Пустирище розлук і пустка днів імлиста, 
Одужань молода, незмулена ріка. 
Сухі твої листи лежать осіннім жмутком, 
Розведено мости... Вигулькують дими... 
І пахнуть лепеха чи очерети – смутком, 
Звідкіль те все взялось? Куди поділись ми? 

 
СЕЛІВАНОВ-БУРЯК В. Д. Над островами : кн. прози / Володимир  

Дмитрович Селіванов-Буряк ; ред. Г. Гарченко. – К. : Фенікс, 2010. – 465 с. : 
портр. – ISBN 978-966-651-785-5. 

В. Селіванов-Буряк – поет, прозаїк, літературознавець, автор книг «Мо-
лода трава», «Приниження», «Universum», «Поетика інформаційно-художньої 
свідомості» тощо ; лауреат премії ім. В. Підмогильного. 

Нова книга – це збірка старих і нових повістей, що з різних причин не бу-
ли надруковані. У творах спостерігається еволюція стилістики творчого само-
вираження. Це реалізм із накладанням космізму, бо герої творів часто потрап-
ляють у нереалістичні ситуації. Часто це своєрідний «звіт» етносвідомості Зем-
лі чи землянина туди, де починається світ. 

В останніх повістях збірки перед читачами постає сучасний автор. Тут 
народження тексту епатажно розкривається перед читачем, і він стає співучас-
ником творчого процесу. 

СЕМЕНКО М. В. Вибрані твори / Михайль Васильович Семенко ; упо-
ряд. та авт. вступ. ст. А. Біла. – К. : Смолоскип, 2010. – 686 с. – (Серія «Розстрі-
ляне Відродження»). – Бібліогр.: с. 661–665. – ISBN 978-966-8499-98-2. 

Анот. див. на с. 40. 
СНЯДАНКО Н. В. Комашина тарзанка : повість, оповід. / Наталія Воло-

димирівна Сняданко. – Х. : Фоліо, 2009. – 282 с – (Графіті). – ISBN 978-966-03-
4855-4. 

Про непрості й часто заплутані стосунки подружжя львів’янка Н. Снядан-
ко розповідає у новій книзі «Комашина тарзанка». Оповідь ведеться крізь при-
зму образу комашиної тарзанки – натягнутого між двома потічками павутиння, 
помітити яке можна «тільки у момент, коли сонячне світло падає на павутиння під 
певним кутом». Тло однойменної повісті, що входить до книжки, – роздуми, спога-
ди, зізнання, висновки, аналіз помилок, сумніви подружньої пари, яка відчуває не-
безпеку впасти, не втримавшись на тонкій павутині, зітканій удвох. Відповідно, 
якщо доведеться падати, то теж разом. 

Під час однієї з мандрівок герої оселяються в дивному готелі, який спонукає 
їх рефлексувати, згадувати, писати одне одному листи, аналізуючи ситуації й 
пізнаючи себе та іншого. 

Але чим би не завершилося для них перебування в готелі, поза часом і 
простором, замінити тонку тарзанку на надійний міст, чи на бодай трохи міц-
ніший канат, не вдасться. Можливо, падіння було б майже непомітним і безбо-
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лісним, але Сарон і Сарона знають, що тоді опинилися б на початку шляху до 
рутини, втрати новизни почуттів, а це саме те, що їх лякає і чого вони намага-
ються уникнути. 

У повісті є чимало захоплюючих сюжетно й емоційно історій, та й інтри-
га з незвичним готелем спонукає до очікування незвичної розв’язки. Треба ли-
ше вловити настрій монологів героїв, налаштуватися на відповідну хвилю й по-
вірити авторці... 

СОКІЛ А. Аглая : повість / Артем Сокіл. Вальдшнепи : роман / Микола 
Хвильовий ; передм. Р. Семківа. – К. : Смолоскип, 2010. – 219 с. – ISBN 978-
966-2164-08-4. 

Зарубіжна література має вдосталь прикладів так званих продовжень кла-
сичних творів, але, це, як правило, стосувалося розважальних жанрів. Сьогодні 
ж український читач має змогу ознайомитися зі спробою продовження роману 
М. Хвильового. 

«Вальдшнепи» М. Хвильового – твір, який уже давно зайняв гідне місце 
на полиці української класики. У ньому автор знайомить читача з ідеєю націо-
нального відродження України, що вирувала в 20-х рр. ХХ ст. 

Повість «Аглая» не є романтичним продовженням незавершеного роману 
класика, і не дописаним геппі-ендом. Це – перегравання колізій твору Хвильо-
вого в нових умовах, суперечка з письменником, альтернатива його поглядам. 

Час дії повісті – це початок 60-х років ХХ ст., головні персонажі твору – 
герої «Вальдшнепів» М. Хвильового: Аглая, професор Вовчик, його дружина – 
тьотя Клава, їхні нащадки – Митя, Аглая, Валік та інші. Цей твір було свідомо 
написано як намагання прискіпливо наслідувати стиль М. Хвильового, з метою 
повернутися до його письма, актуалізувавши саму згадку про автора.  

 СОРОКА Ю. В. Іван Богун : роман : в 2 т. / Юрій Володимирович Соро-
ка. – Х. : Фоліо, 2010. – Т. 1–2. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-
03-5007-6. – ISBN 978-966-03-5005-2 (т. 1). – ISBN 978-966-03-5006-9 (т. 2). 

Ю. Сорока – український письменник, що народився і мешкає у Хмель-
ницькому. Дебютував у літературі 2007 року з виходом у світ роману «Хотин». 

За чотири роки досліджень та літературної праці народився його двотом-
ник «Іван Богун». Зацікавленість історією України відіграла при цьому немалу 
роль, але справжнім поштовхом до його створення став роман «Вогнем і ме-
чем» Генріка Сенкевича. Ю. Сороці стало цікаво: ким же був підполковник ко-
зацьких хоругв Іван Богун? Всі, хто більш-менш цікавляться історією, знають, 
що в козацькому війську звання підполковника взагалі не існувало! І автору за-
хотілося просто висвітлити образ Богуна, показавши його таким, яким він був 
насправді, а не таким, як у книзі Сенкевича. 

Що нам відомо про сподвижників Богдана Хмельницького? Про людей, 
які пов’язали власну долю з боротьбою славного гетьмана? Ким вони були, як 
жили, що залишили по собі? Як не сумно це усвідомлювати, але про Івана Бо-
гуна, Данила Нечая, Максима Кривоноса та багатьох інших відомо значно ме-
нше, ніж ці люди заслуговують. Герой твору Ю. Сороки – полковник кальниць-
кий, вінницький і подільський, а пізніше й наказний гетьман Іван Богун – є чи 
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не найяскравішою постаттю в плеяді полковників Б. Хмельницького. На сторі-
нках цієї книжки на читача чекають буревії бойовищ України ХVII сторіччя… 

За роман «Іван Богун» Юрій Сорока отримав ІІІ премію у конкурсі «Ко-
ронація слова – 2009». 

ТКАЧІВСЬКА М. Тримай мене, ковзанко : роман / Марія Ткачівська. – 
Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2009. – 299 с. – ISBN 978-966-668-205-8.  

Роман М. Ткачівської «Тримай мене, ковзанко» про кохання і зраду, бо-
жевілля та підступність ексклюзивних сеньйорок і вишуканих чоловіків. Якщо 
ви вже мандрували Європою, то обов’язково впізнаєте ці смішні, курйозні та 
складні ситуації, в яких опиняються люди іншої цивілізації. Книжка про своїх і 
чужих, про спантеличених українців та їхніх облудливих патронів, про серйоз-
не й кумедне. 

У романі багато роздумів, до яких можуть долучитися читачі, навіть ті, 
які ніколи не ступали на ковзанку. 

ТОВСТУХА Є. Жити ! : [новели, оповід., повість, драмат. поема] / Євген 
Товстуха. – К. : Такі справи, 2010. – 207 с. – ISBN 978-966-7208-58-5. 

Академік Української міжнародної академії оригінальних ідей, член На-
ціональної спілки письменників України, лікар Євген Степанович Товстуха – 
автор біографічних творів про українських композиторів – повісті «Кирило 
Стеценко» (1982), роману «Микола Лисенко» (1989); збірок оповідань «Гомін 
сердець» (1964), «Як пізнати дружину» (1985), «Елегія погожого літа» (2001); 
збірок поезій «Краплина вічності» (1997), «Вона» (1998) та «Надходить осінь» 
(1999). 

«Жити!» – нова особлива сторінка творчості й майстерності Є. Товстухи. 
Автор виступає майстром новел, оповідань, життєвих спогадів про окремі 
періоди життя й праці. Письменник, щиро закоханий у чари і незвичну глибину 
та велич рідного слова, низько схиляє чоло перед правдою, засуджує зло і сла-
вить високе покликання справжньої людини на землі та її благородні вчинки в 
ім'я щастя, добра, світлої долі. 

ЧОРНОГУЗ О. Гроші з неба : роман-гротеск / Олег Чорногуз. – К. : Укр. 
письм., 2010. – 419 с. – ISBN 978-966-579-268-0. 

Новий роман відомого сатирика О. Чорногуза «Гроші з неба» – своєрід-
ний письменницький коментар надмірних розкошів і меркантильної захланнос-
ті. Це твір про спокушання людської душі в умовах тотального наступу «жов-
того диявола» на одвічні моральні цінності, це твір-засторога і твір-оберіг із чі-
тко визначеною гуманістичною авторською позицією. 

У романі йдеться про еволюцію людства. Автор доводить, що людство в 
своєму еволюційному розумінні не змінилося з епохи неандертальців. Дух і ре-
флекси жадібності неандертальця збереглися в душі істоти, яка вважає себе по-
дібною до Бога, вона така ж, як і в давноминулу епоху народження людини на 
Землі. О. Чорногуз стверджує, що і в душі сучасна людина, (яка вважає себе ве-
ршиною цивілізації) насправді залишилася на тому ж свідомому рівні ненасит-
ного хижака, якими були двоногі істоти, що колись існували на Землі.  

Автор роману «Гроші з неба» стверджує, що світ, народившись на Сході, 
закінчиться на Заході свого Буття. Народжений Сонцем, що подарував нам Бог, 
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він загине, охоплений полум’ям, яке спалахне вже не на Світанку Людства, а на 
Його Заході. І це полум’я запалять самі ж люди на землі на свою ж всеземну 
погибель. На перший погляд, це веселий і гротескний роман із реальними ілюс-
траціями життя, які змушують читача замислитися над проблемами людського 
буття. 

ШЕВЧУК В. О. Роман юрби : хроніка «безперспективної» вулиці (1972–
1991) / Валерій Олександрович Шевчук ; передм. Л. Тарнашинської ; ред. 
С. В. Цушко. – К. : Пульсари, 2009. – 622 с. – (Бібліотека Шевченківського ко-
мітету). – ISBN 978-966-2171-47-1. – ISBN 966-01-0320-4 (серія). 

В. Шевчук – письменник-інтелектуал філософського спрямування, своє-
рідного художнього стилю. 

Пропонований твір побудований за принципом своєрідної саги, події якої 
локалізовані в просторі однієї вулиці, де все пов’язано між собою видимими й 
невидимими нитками, все взаємозалежне й взаємоопромінене емоціями, різни-
ми енергетиками чужих душ, чужих думок і чужих вчинків. Юрба у 
В. Шевчука – не натовп, який сприймає реальність на рівні масової свідомості, 
а швидше – юрба – це багатолюддя, багатоголосся, де попри гамір, шум і моно-
тонність життя, все ж вирізняється окремий індивідуальний голос, який репре-
зентує, хай і буденну, але власну свідомість. 

Письменник зображує життя окремої вулиці в провінційному місті, яке 
ще зберігає давню мораль і звичаї, але вони вже розкладаються під важкими 
ударами ХХ ст. та, попри ці втрати, людина, яка з’являється у творі, завжди не-
се в собі часточку світла. 

ШКЛЯР В. М. Залишенець ; Чорний ворон : [романи] / Василь Микола-
йович Шкляр. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2009. – 381 с. – ISBN 
978-966-14-0662-8. 

ШКЛЯР В. М. Чорний ворон : [роман] / Василь Шкляр. – К. : Ярославів 
Вал, 2009. – 353 с. : іл. – (Українська Кліо). – ISBN 978-966-2151-25-1. 

В. Шкляр – український прозаїк, «батько українського бестселера» – ви-
дав більше десятка книжок, зокрема, романи «Тінь сови», «Ностальгія», збірки 
повістей та оповідань «Сніг», «Живиця» тощо. За найвідоміший твір «Ключ» 
він отримав ґран-прі конкурсу гостросюжетного роману «Золотий бабай», пре-
мію міжнародного конвенту фантастів «Спіраль століть» та ін. 

У новому романі, над яким автор працював майже 13 років, висвітлено 
одну з найдраматичніших сторінок нашої історії – збройну боротьбу українців 
проти окупаційної влади у 20-х роках ХХ ст. 

Написана на документальній основі, книга про лицарів лісу, гайдамаків 
Холодного Яру, вражає художнім проникненням у переплетіння любові й нена-
висті, вірності та зради. У романі з глибин забуття виринає містична постать 
отамана Чорного Ворона, який переміг смерть... 

ШУГАЙ О. Крапля сонця у морі блакитному : повість про Аркадія Казку / 
Олександер Шугай. Вибрані твори / Аркадій Казка. – К. : Смолоскип, 2010. – 
663 с. – ISBN 978-966-2164-12-1. 

Книга містить два розділи: документальну повість Олександера Шугая 
про життєвий шлях Аркадія Казки – представника «Розстріляного Відроджен-
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ня» 1920-х рр. в українській літературі – та його вибрані поезії, переклади, 
статті. До видання, присвяченого 120-й річниці з дня народження Аркадія Каз-
ки, увійшли також публікації, критичні розвідки, документи.  

ШУКАЙЛО В. Ти моя непогасная зоре… : [поезія, проза] / Василь Шу-
кайло. – К. : Вітчизна, 2009. – 319 с. – ISBN 978-966-8523-17-2. 

Зміст останньої в часі збірки Владислава Бойка (поетичний псевдонім Ва-
силь Шукайло) склали ліричні, гумористичні й сатиричні вірші, епіграми, паро-
дії та проза – спогади про пройдені життєві дороги. За цю книгу автор у 2010 
році отримав Всеукраїнську літературну премію ім. О. Олеся. 

За зовнішньою простотою того чи іншого гумористично-сатиричного 
твору з розділу «Як стояли ми на майдані...» приховується вибухова сила гост-
росуттєвої проблеми дня. Прототипи героїв сатирика різні (й вельми впізнава-
ні!): когось він викриває й плямує, хтось викликає почуття бридливості, чиїсь 
вчинки читачеві смішні й налаштовують на необразливу іронію. Однак, неваж-
ко помітити, що жартівливі інтонації, пародійно-уїдлива лексика – це лише фон 
для авторського болю й гіркоти, бо за цим завжди ховається сум та співпережи-
вання. 

Сучасний зміст життя передбачає й сучасні форми його відображення, 
нові образні засоби втілення думки, небанальні, «незаїжджені» лексеми-
висловлювання. Найхарактернішим у цьому напрямі є винайдений автором 
жанр – мінімізми (так називається окремий розділ збірки). Це короткі, на 4-6 
рядків, баєчки, дещо подібні до римованих анекдотів, у яких таврується кос-
ність, дурість, негатив у всіх його проявах, потворний і трагікомічний бік соці-
ально-людських відносин. 

Яскраві літературні жарти, епіграми та пародії містить невеличкий розділ 
«Братам по перу – й пелюшки поперу!», у якому читач зустріне імена 
П. Засенка, І. Драча, М. Лазарука, В. Гужви, Г. Білоуса. 

Розділ «Заповідь довгожителя» складають вибрані твори з минулих ви-
дань. 

Прозовий розділ «Шляхи-дороги» містить рецензію на епістолярій 
Г. Білоуса «Слова, слова, спасіте наші душі», спомини про Віталія Баса, поле-
мічну статтю «Обітрімо черевики» і сторінки побаченого, почутого, пережито-
го під поетичною назвою «Миттєвості». 

ЩЕРБАКОВ В. З. Інтерв’ю з мухою : ірон. оповід. ; Москва, А-100 : 
п’єса / Віктор Захарович Щербаков. – К. : Либідь, 2009. – 215 с. – ISBN 978-966-
06-0566-4. 

Оповідання дебютної збірки В. Щербакова скріплені в одне ціле іроніч-
ною авторською інтонацією. Кожне з них є короткою новелою, де із сарказмом, 
у несподіваному ракурсі, дотепно змальовано життєві ситуації. Через сміх осу-
джуються недолугість влади, пихатість скоробагатьків, хабарництво чиновників 
та продажність правоохоронців. 

Назвою п’єси, що також увійшла до книги, стала адреса польової пошти 
радянських військ в Афганістані. Твір присвячений подіям чи не найбезглузді-
шої війни, для якої є лише одне пояснення – розбещеність необмеженою вла-
дою. 
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ЯРИЧЕВСЬКИЙ С. І. Твори / Сильвестр Ігнатійович Яричевський ; 
упорядкув. та вступ. ст. О. М. Івасюк, В. Є. Бузинської. – Чернівці : Букрек, 
2009. – 302 с. – Бібліогр.: с. 296–299. – ISBN 978-966-399-251-8. 

Анот. див. на с. 43. 
 
 
Поезія 
 
АФОНІН О. В. А я залишаюся в літі... : поезії / Олександр Васильович 

Афонін. – Х. : Фоліо, 2010. – 220 с. : портр. – ISBN 978-966-03-4993-3. 
О. Афонін – знаний в Україні громадський діяч, президент Української 

асоціації видавців та книгорозповсюджувачів. 
Пропоноване видання – друга поетична збірка письменника. У ній поезії 

представлені такими розділами: «Це не наша війна», «Да, день рожденья – это 
очень сложно...», «Еще только январь, но уже я весну тороплю», «А я залишаю-
ся в літі...», «Хай сонце в дім заходить хвилею», «Как чудесно быть ежом!». 

Майже в усіх поетичних творах (окрім останнього розділу, що містить ве-
селі віршики для дітей) відчувається філософське ставлення автора до усіх жит-
тєвих негараздів. 

 
Мир нынче стал – словно исчадье адово. 
Убийства, ложь, предательства и лесть. 
И нам друг друга нужно чаще радовать, 
Пока еще мы в этой жизни есть. 

 
Багато віршів автора присвячено різноманітним проявам природи. Чи то 

різні пори року зі своїми особливими рисами, чи то, здавалося б, звичайнісінь-
кий ранок – все надихає письменника на легку, невимушену поезію, позбавлену 
двозначності. 

Наливається ранок весняний 
Чистим сонцем по обрію вінця, 
Молодечим палає рум’янцем 
Кришталева небес глибина... 
У хвилини такі розумієш, 
Що ми, власне, і є сама вічність. 
Тож давай за це вип’єм з тобою 
Світанкового келих вина! 

 
Тонкий і різнобарвний світ лірики О. Афоніна не залишить байдужим 

жодного читача. 
БАГРЯНА А. Інші лінії : поезії / Анна Багряна ; ред. Л. Талалай. – К. : 

Просвіта, 2009. – 199 с. – ISBN 978-966-2133-20-2. 
До чергової збірки А. Багряної увійшли поезії, що були написані упро-

довж 2005–2007 років; деякі з них публікувалися окремими добірками в різно-
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манітних літературних часописах України та Польщі (у перекладі на польську 
мову). Назва книги «Інші лінії» символізує новий етап творчого шляху авторки, 
свідчить про певну еволюцію поетичного світосприйняття, порівняно з попере-
дніми виданнями. А, проте, творам А. Багряної завжди притаманна жанрова, 
стильова та тематична розмаїтість. 

 
Достигли сонячні меди – 
піди поглянь, яка принада, 
до вуст медових припади 
і пий, і пий –  
                      до  світлопаду, 
до гри світил на вітражах, 
до вітрогону, 
                    вітрошалу, 
до невтішання, 
                    що межа 
іще між нами не лежала… 
До захлинання, 
                     до знемог, 
до самозречення заради… 
Нарешті й ми цей мед п’ємо  
собі на радість. 

 
БІДНЯК Г. Твори : у 8 т. / Григорій Прокопович Бідняк ; ред. Г. М. Гар-

ченко. – Д. : Січ. – ISBN 978-966-511-341-0. 
Т. 8, кн. 2 : Поезії останнього часу ; Сонети ; Пісенний сад : поезії, пісні. – 

2010. – 442 с. – ISBN 978-966-511-373-9. 
Г. Бідняк – український письменник, заслужений працівник культури 

України. Він – автор відомих книжок «З Україною в серці», «Біль», «Голодо-
мор», «Вінчальна ікона»; гумористичних збірок «Вуздечка для Пегаса», «Сати-
ричний вернісаж» та книжок для дітей. 

Головні риси поезії Г. Бідняка – прозорість і довірлива простота розмов-
ної, сповідальної інтонації, фольклорна образність, вірність традиції народного 
віршування. Його поетичні твори позначені пристрасністю почуття та глиби-
ною думки. 

До другої книги восьмого тому восьмитомника відомого поета і прозаїка 
увійшли вірші, написані нещодавно, сонети й пісні, створені автором у різні роки. 

БОЙКО М. В. Запрошення до щастя : поезії / Марія Володимирівна Бойко. – 
Полтава : АСМІ, 2010. – 223 с. – ISBN 978-966-182-089-9. 

Марія Володимирівна Бойко – поетеса-піснярка, журналіст, громадський 
діяч. 

«Моя поезія – це мова мого оточення. Ми – ніби система сполучених по-
судин. Душа радіє й тужить, але не в загальному сенсі, а разом із маленьким 
світом моїх друзів і недругів. Не треба бути втаємниченим, щоб зрозуміти: в 
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моїх рядках – щоденна сповідь. Боже, поможи тому, хто обере собі таку долю! 
Але вибору у поетів просто немає… До джерела поезії приходять не за визнан-
ням чи вшануванням, а тільки ті, хто без неї гине від невтамованої спраги. За-
губивши цю стежку, я втрачу себе, свою особистість. Можна мовчати роками, 
майже втрачати саму віру в поезію і її можливості, але зректися цього немож-
ливо». 

 
Світ починається з любові!  
І сперечатися дарма...  
Усіх в обнови кольорові  
Вона вдягає жартома.  
Заквітчує сади розмаєм  
І диригує солов'ю,  
А найчерствіших спокушає  
Черешеньками у гаю...  
Та, сміючись, не зізнається  
Любов у запальних дивах!  
Лише, гніздечко звивши в серці,  
Бринить, співає, бо жива...  
їй з того радісно і світло,  
Що я іду до тебе знов – 
В мені так буйно нині квітне  

 
БОРЕЦЬКИЙ В. Гербарії янголів : поезії / Віталій Борецький. – Вінни-

ця : Держ. картогр. ф-ка, 2009. – 103 с. – ISBN 978-966-2024-68-5. 
Віталій Борецький – український письменник, композитор, кандидат фі-

лологічних наук, автор поетичних збірок «Любов первозданна» (2002), «Ключі 
до тиші» (2004). 

У третій книзі подільського письменника ліричний герой з висоти сучас-
ності намагається дистанціюватися від цупких тенет ментальності й пізнати 
людські, світові й божественні закони, серед яких незмінно стоять Любов, Час і 
Поступ. У збірці представлено українське хоку: 

 
я витрусив крихти з кишені  
а злетілося птаства  
на цілу хлібину 
 
нахиляючись до води  
наслухався мовчання  
дерев’яний журавель 

 
ВЕПРИНЯК Я. Д. Ворожба вітру : поезії / Ярослав Дмитрович Вепри-

няк ; упоряд., ред. П. Засенко. – К. : Задруга, 2010. – 234 с. – ISBN 978-96-432-
058-7. 
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У невеликому за обсягом творчому спадку Я. Веприняка (за життя він 
устиг видати лише одну збірку поезій «Світло-тінь», 2005 р.) звучать мотиви 
неосяжності «неземних симфоній», стриманої вразливості душі, скороминущо-
сті людського життя, нерозгаданості вічного духу. У віршах автора думка і по-
чуття зливаються воєдино. Окремі поезії в книзі звучать як сентенції, вишику-
вані в один ряд і об’єднані логічною думкою: «Кохання породжує відчай; від-
чай вирощує досвід; досвід складає мудрість; мудрість – ключ розуміння; усе 
розумієш – скорбота…».  

Поезіями про кохання Я. Веприняк не вписується в сучасний контекст ба-
гатьох віршоробів, у текстах яких найодухотвореніші сокровенні людські по-
чуття виставляються напоказ на рівні тваринних інстинктів. Він тут не легко-
важить. Поет, перебуваючи в полоні почуттів, усвідомлює, що в коханні не ли-
ше ніжні пристрасті, але також безумство, що часом призводить до небажаного: 
«Я юний був колись, Павличкові не вірив, що у коханні може жити біль, як лю-
тий звір…». 

 
Надвечір повня, і кохались ми, 
частково виступаючи з пітьми,  
і знов пірнали в тепло-темні ріки  
за стулені у пристрасті повіки, 
у шерегу минання наших днів,  
де сонячно притулені два серця. 

 
ГОРЛАЧ Л. Мамай ; Мазепа : іст. романи у віршах / Леонід Горлач. – К. : 

Ярославів Вал, 2010. – 365 с. – ISBN 978-966-2151-35-0. 
Нова книга Л. Горлача – автора понад сорока збірок поезій, прози, публі-

цистики, лауреата премій ім. І. Нечуя-Левицького, ім. М. Островського,  
ім. Г. Сковороди, Міжнародної премії Фундації доктора М. Дем’яніва – пропо-
нує читачам два віршовані романи. 

Один із творів, «Мазепа» (опублікований у 2004), присвячений героїчній 
і, водночас, трагічній постаті української історії. Автор, після достовірного ви-
вчення архівних та літературних джерел, вимальовує образ гетьмана як патріота 
України, котрий зазнав краху в боротьбі із сильнішим супротивником не за вла-
сні статки, а за омріяну українську державність. 

Другий роман – «Мамай» – є поетичною імпровізацією про легендарного 
козака-характерника, улюбленця народу, що став символом безсмертного духу 
України. 

ГРИНЮК А. І. Тяжіння рідного краю : поезії / Аркадій Іванович Гринюк ; 
ред. Є. Шморгун. – Рівне : [Азалія], 2010. – 66 с. 

«Тяжіння рідного краю» – своєрідний уклін Вітчизні одного з багатьох її 
синів, що заблукали на чужині. У творах А. Гринюка, кандидата технічних на-
ук, доцента із м. Тула (Росія) – струменять щирі почуття любові до рідного 
краю, звучать високі поривання душі людини мислячої і одухотвореної. 
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Живу в пустелі. 
І, як на зло,  
Хоча б малюсеньке  
Джерело  
Рідної мови –  
Хоч де, 
Хоч в своїй оселі!  
Хоча б словечко  
Із уст зродилось, ... 

ГУЖВА В. Вежа : поезії / Валерій Гужва. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 
183 с. – ISBN 978-966-2151-29-9. 

Слово, що стало назвою книги, має непросту семантику, воно багатознач-
не. «Вежа» – це і степова башта дозорців, і бойовий фортечний редут, і в'язниця 
й відбування покарання, й великодній чоловічий танок. Відміни цього слова 
(звичайно, не у прямому, а в метафоричному сенсі) автор прагнув відтворити у 
віршах – ліричних, філософських, публіцистичних, медитативних, покликаних 
до життя з любові і тривоги за українську душу. 

ДОРОШ М. Н. Розгойдані дзвони : поема, повість / Микола Никифоро-
вич Дорош, Михайло Дмитрович Сметанін ; пер. з рос. М. Дороша. – Вінниця : 
О. Власюк, 2010. – 174 с. – ISBN 978-617-535-003-4. 

М. Дорош у поемі «Кам’яна Буша» змальовує героїку оборонців легенда-
рної фортеці на Поділлі в кінці листопада 1654 р.  

М. Сметанін – уродженець Хмельниччини, який проживає у Петербурзі. 
Рукопис своєї повісті російською мовою він підготував ще в 2002 році. У творі 
розповідається про перебування Устима Кармалюка в Уланові та його розправу 
над ненависним поміщиком.  

ДРАЙ-ХМАРА О. Промінь крізь хмари : зб. поезій / Оксана Драй-
Хмара ; передм. Н. Ксьондзик. – К. : Смолоскип, 2010. – 94 с. : іл. – ISBN 978-
966-1676-20-5. 

Пропонована збірка поезій О. Драй-Хмари «Промінь крізь хмари» – це ві-
рші, що дихають природою, просякнуті її амбівалентним подихом, навіяні ди-
тячими враженнями і юнацькими розмислами про життя у різних його проявах. 
Твори поетеси гармонійно поєднують щастя-долю із болем-гнівом. 

Видання також містить авторські спогади про відомого поета-неокласика, 
представника «Розстріляного Відродження» – Михайла Драй-Хмару. 

Квітучий сад – це перлів низка, 
Що потягнулася в блакить. 
Зелений шум гойдає низько, 
Немов колиску, срібну нить. 
Повітря в пахощах тремтить 
І мліє у любовнім тиску. 
Весна, мов з келиха, п’янить 
Із золотого свого диску.  
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ДУЩАК А. К. А день у вічність відплива... : вибране / Анна Кирилівна 
Дущак ; авт. вступ. сл. В. Китайгородська. – Чернівці : Букрек, 2009. – 183 с. – 
ISBN 978-966-399-224-2. 

А. Дущак – українська поетеса, що понад тридцять років була прикута до 
ліжка. У її творчому доробку – п’ять збірок віршів («Дивосвіт любові», «Спи-
тай себе», «Понад вечірнім Дереглуєм», «Любов я росами розтрушу», «Любові 
стиглий колос»), що перекладалися англійською та італійською мовами. Більше 
сотні віршів письменниці покладено на музику. 

Творчість А. Дущак відзначено всеукраїнською премією «Жінка ІІІ тися-
чоліття» та званням «Заслужений працівник культури України». 

Книга вибраних творів «А день у вічність відплива...» хвилює своєю не-
розрадливістю ліричного слова, уважним поглядом Майстра, закоханого в рід-
ний край, його казкову природу. 

 
Сонце на схилі. 
Проміння заплуталось в листі. 
Вечір далеко. 
Ще роси не впали іскристі. 
Вітер затихнув 
І хвилі дрібнії не котить. 

 
Незважаючи на скалічене хворобою життя, у віршах А. Дущак читач не 

знайде ані сліз, ані відчаю – та лише нестримне бажання бути ближче до людей, 
якомога більше спілкуватись. Її поетичні рядки вражають своєю нестримною 
силою. 

 
Так хочу пірнути у море людське! 
Забути про все – і веселе, й гірке. 
Від всього звільнившись – тривог і турбот, 
Болючих падінь і від хмільних висот, – 
По вулицях міста блукать і блукать. 
Так просто, без цілі, ніщо не шукать. 
Закохана в світ весь – іти і іти! 
І сонце любові у серці нести! 

 
ЖУКОВСЬКИЙ С. В. Цвітуть абрикоси : вірші / Станіслав Віталійович 

Жуковський ; ред. О. Шаповал. – К. : Укр. письм., 2010. – 142 с. – ISBN 978-
966-579-264-2. 

С. Жуковський (1938) – автор низки поетичних збірок, серед яких «Праг-
нення краси», «Колія», «Межа», «Земля рідна, колискова» тощо. Поетична дія-
льність митця відзначена премією Республіканського конкурсу ім. О. Стахано-
ва, Міжнародною літературною премією ім. Григорія Сковороди. 

До чергової збірки відомого поета увійшли твори з притаманними авто-
рові мотивами залюбленості у рідний донецький край, у його славнозвісні запо-
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відні місця – Святогорські крейдяні гори, Сіверський Донець, Хомутівський 
степ... 

Ранковий степ ляга мені під ноги, 
Не знає плуга він, ані коси. 
До обрію привільний і розлогий 
У сяйві неповторної краси. 
Іду в обіймах сонця молодого,  
Сорочку вітер пружно надува. 
Від запаху полинного, хмільного, 
Мов од кохання, – кругом голова. 

 
ЗАБАШТАНСЬКИЙ В. О. І все-таки стою!.. : поезії ; переклади / Воло-

димир Омелянович Забаштанський ; упорядкув. В. В. Забаштанського; післямо-
ва В. Д. Герасим’юка. – К. : Грамота, 2009. – 671 с. – (Бібліотека Шевченківсь-
кого комітету). – ISBN 978-966-349-129-5. 

Ім’я Володимира Забаштанського добре знають шанувальники українсь-
кої поезії. Його чесне, труднорізьблене слово з граніту не одне десятиліття зву-
чало в українській поезії, знаходячи дедалі ширше визнання. 

До книги увійшли вибрані поезії з попередніх збірок митця, останні не-
опубліковані твори, а також переклади кращих зразків світової поезії. Усе пе-
режите поетом, вистраждане зі своїм часом, своїм народом, є стрижневим у йо-
го творчості. Самобутнє й високохудожнє слово В. Забаштанського звучить 
відверто, зболено, правдиво й гострополемічно.  

Твори, досить специфічні за матеріалом і мотивами, демонструють пси-
хофізичні й духовні можливості людини. Водночас поетові роздуми про людей 
тяжкої долі є лише одним із аспектів ширшої теми: боротьба за людину, за 
людську повносущність. 

У поезії В. Забаштанського особливе місце відводиться поетичній 
пам’яті, активна роль якої безпосередньо залежить від характеру роздумів по-
ета про світ, про стосунки з ним, про своє місце в житті. 

ІРВАНЕЦЬ О. Мій хрест : [поезія] / Олександр Ірванець ; післямова 
С. В. Жадана. – Х. : Фоліо, 2010. – 122 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-5108-0. – 
ISBN 978-966-03-5101-1 (серія). 

О. Ірванець – поет, прозаїк, драматург, перекладач, автор збірок поезій 
«Вогнище на дощі» (1987), «Тінь великого класика» та інші вірші» (1991), «Ві-
рші останнього десятиліття» (2001), роману «Рівне/Ровно (Стіна)» (2002). Його 
поезії та драматургія були перекладені англійською, німецькою, французькою, 
польською, швецькою, російською, білоруською та хорватською мовами. П’єси 
О. Ірванця ставилися на сценах Німеччини, Люксембургу, Казахстану. У Поль-
щі було створено радіоп’єсу «Recording», а у Кракові окремою книгою вийшли 
його драматичні твори. 

«Мій хрест» – це найповніша на сьогодні збірка віршів Підскарбія «Бу-
Ба-Бу» Олександра Ірванця: від текстів, яким уже близько трьох десятиліть, і до 
тих, що були написані в останні роки. Твори, зібрані під однією обкладинкою, 
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яскраво характеризують особистість автора з різних боків. Тож вибагливий по-
ціновувач поезії знайде тут і тонкі ліричні мініатюри, і закличну віршовану пу-
бліцистику, і гостру сатиру, вістря якої спрямоване в бік тих поодиноких недо-
ліків, які ще почасти присутні в нашому житті. Поезія Ірванця може подобатися 
чи дратувати – але вона ніколи не залишить читача байдужим. 

КИСІЛЬ В. Т. Тобі… : поет. зб. / Володимир Тимофійович Кисіль. – К. : 
Віпол, 2009. – 183 с. – ISBN 978-5-8238-0891-0. 

Краса кохання, вірності, дружби, родинних зв’язків – основні мотиви збі-
рки.  

Лечу в долину сну –  
Солодкі ліки… 
Люблю, одну люблю. 
Тебе. 
Навіки. 
Не спить травнева ніч –  
Солодкі чари. 
І тулиться живе  
До пари. 

 
Розмірковуючи про своє покоління і покоління батьків, автор звертається 

й до проблем сьогодення. 
КОБЕЦЬ В. Д. Вибрані твори : у 10 т. / Василь Дмитрович Кобець. – 

Вінниця : Держ. картограф. ф-ка, 2010. – ISBN 978-966-2024-77-7. 
Т. 1 : «Жайворонки в серці», «Повно зерниця», «Високе літо», «Свято 

нашої зустрічі» і вірші ранньої творчості та неопубліковані в книгах / авт. пе-
редм. Г. П. Мовчанюк. – 375 с. : фото. – ISBN 978-966-2024-75-3. 

Т. 2 : «Не остання любов, не остання...», «Болить душа». – 415 с. : фотоіл. : с. 
367–406. – ISBN 978-966-2024-78-4. 

В. Кобець – відомий український письменник, лауреат літературних пре-
мій ім. М. Коцюбинського, М. Трублаїні та Всеукраїнської літературної премії 
ім. І. Огієнка (митрополита Іларіона). 

Василь Дмитрович належить до покоління, яке прийшло після шестидеся-
тників, адже його талант розкрився вже в сімдесяті роки, однак коріння його лі-
тературних справ сягає все-таки у шістдесятництво, яке дало йому поштовх до 
творчості, захопило тими патріотичними мотивами, які він сьогодні продовжує 
розвивати. 

Поет, наснажений прямою причетністю до важливих суспільних проблем. 
В його ліриці виявляються радикальні погляди на процеси, що відбуваються в 
сучасній Україні. Він по-новому осмислює творчість Т. Шевченка, національ-
ний подвиг С. Бандери, високо оцінює і пристрасно возвеличує діяльність зна-
кових лідерів нації – І. Мазепи, І. Богуна, О. Довбуша, С. Наливайка, І. Сірка, 
М. Кривоноса, Д. Нечая, І. Гонти. Автор знаходить такі характерні риси героїв, 
настільки майстерно зображує їх на тлі епохи, що виникає бажання взяти за 
приклад цих мужніх борців за утвердження ідеалів нашої нації. 
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В. Кобець щиро представляє той поетичний світ, у якому живе і який ін-
терпретує по-своєму – захоплююче й піднесено. Це – поезія, яка відтворює ре-
флексивний світ образів, яка потрібна літературі та читачам. 

КОЛЯНОВСЬКИЙ А. М. Вибрані твори / Афанасій Миколайович Коля-
новський ; упоряд. В. Б. Белінський ; передм. Є. Сохацької. – К. : Вид-во  
ім. Олени Теліги, 2009. – 399 с. – ISBN 978-966-355-032-9. 

Творчий спалах поета А. Коляновського припав на доленосні для України 
90-ті роки – роки проголошення незалежності. Минула пора табу й закритого 
інформаційного простору. Поет, що зазнавав переслідувань та обмежень (був 
позбавлений можливості друкуватися), мов той фенікс, воскрес духом і поспі-
шив поділитися зі світом багатством своєї душі та блискучими гранями поетич-
ного таланту. 

Поезії автора пройняті любов’ю до української землі та її працьовитих 
людей. Він є талановитим майстром пейзажних замальовок. Темі сталінських 
репресій присвячено поезії «У дротах Колима, Соловки», «Було спочатку слово. 
Боже слово», «Дерева виросли з берізок», «Дзвін», є в поета тема болісна і сок-
ровенна – це тема війни та життя, обпаленого війною. Як тонкий лірик, він не 
міг оминути традиційної теми кохання; окрему групу в ліриці А. Коляновського 
становлять вірші про матір. 

КОНОВАЛЕНКО Т. Ніч білих квітів : лірика / Тетяна Коноваленко ; пе-
редм. М. Каменюка. – Вінниця, [б. в.] 2010. – 121 с. – ISBN 978-966-2190-39-7.  

«Ніч білих квітів» – це друга збірка юної поетеси з Вінниччини. Перша – 
«Алея життя», вийшла два роки тому та була відзначена заохочувальною Між-
народною літературною премією ім. О. Гончара, засвідчивши прихід у літера-
туру яскравого поетичного обдарування. 

Представлена книга є поліфонічною: і за задумом, і за змістом. У ній – 
авторське осмислення людського буття у планетарних масштабах (окреслено 
словами поетеси «Я і світ»); є своя дорога молитви справдешньому Богу; є чо-
ловік – не просто об’єкт ліричних почуттів жіночої (дівочої) лірики, а чітко 
окреслений сучасник, котрий має і свої думки, і свою позицію та голос; є гале-
рея образів простих, земних людей – односельців, колег, сусідів. Потужно зву-
чить і патріотична лірика; не залишається без уваги тема кохання: 

У павутині вуличок  
блукають двоє – ми з тобою. 
Зринає рятівний смичок,  
і скрипка кличе нас до бою.  
Безглуздо плавляться серця,  
безглуздо скрипка замовчала,  
та я сміюся без кінця, 
хоч розумію, що пропала.  
Ми з дня заходимо у ніч,  
а поміж ними – тихий вечір.  
У натовпі. Та віч-на-віч, 
і місяць… зовсім не до речі. 
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КОРЖ В. Ф. Поезії / Віктор Федорович Корж ; передм. Д. Павличка ; пі-
слямова М. Дроня. – К. : Укр. письм., 2010. – 590 с. – ISBN 978-966-579-263-5. 

В. Корж – український поет, член Національної спілки письменників Украї-
ни, лауреат премії ім. А. Малишка; автор збірок «Закон пензля», «Зелені камерто-
ни», «Аметист», «Повернення в майбутнє», «Твердиня», «Осіннє чекання весни» та 
ін. 

Пропонована збірка – це поетичний звіт за півстоліття, з яких майже 22 
роки поет не видавався. Як поет, В. Корж має природжену здатність на все ди-
витися відверто й допитливо. 

...Не знаю... 
 Мій досвід упевнив мене: 
не все, 
 що бува навесні, –  
    весняне, 
не все, 
 що осіннє, – 
   зів’яле й сумне, 
не все,  
 що зимове, –  
   лихе й крижане – 
достоту не знаю... 
Та знаю одне: 
велике, 
 як світ, літування земне.  

Провідною темою й філософською проблемою творчості В. Коржа є 
зв’язок часів через свій родовід. 

КОРОЛІВ А. С. Міжсезоння : поезії / Адлер Степанович Королів. – К. : 
Пульсари, 2010. – 175 с. – ISBN 978-966-2171-67-9. 

Ця збірка – погляд художника і поета на складні реалії нашого сьогоден-
ня. Це світовідчуття людини, яка шукаючи гармонію в природі, водночас відчу-
ває недосконалість соціуму в світі й ніби завжди перебуває в незатишній порі 
міжсезоння. 

Омили грози неприспалі 
вінки смарагдових корон, 
в духмянім запаху конвалій 
тріпоче крильцями озон. 
І звукобарвно лик дібров  
глядить зеленими очима, 
й зозулі голос знову й знов 
тебе схилятиме на рими.  

 
КОРОНЕНКО С. А. Нічний політ : лірика / Світлана Анатоліївна Коро-

ненко ; передм. В. Базилевського. – К. : Ярославів Вал, 2009. – 159 с. – ISBN 
978-966-2151-36-7. 
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Серед знаних поетів свого покоління С. Короненко вирізняється рівністю 
голосу. Зовні це справляє враження спокійного плину, але то спокій з інтенсив-
ним внутрішнім рухом. Як штиль – лише одна з масок моря, так і стриманість – 
тільки одна з форм життя.  

Творам С. Короненко притаманні «нескутість, відсутність канону, нелю-
бов до канону, небажання говорити класичним ямбом». У її поетичній творчос-
ті переважає ритмізований білий вірш, але він настільки органічний, що, ідучи 
за магією поетичної стихії, цього не помічаєш. 

КОСТЕНКО Л. Гіацинтове сонце : поезії / Ліна Костенко ; музика 
О. Богомолець ; малярство І. Марчука. – К. : Либідь, 2010. – 167 с. : іл., портр., 
ноти. – ISBN 978-966-06-0569-5. 

Л. Костенко – поетка, прозаїк, культуролог, перекладач, яка, принципово 
перебуваючи за межами шкіл, мод та інституцій, зумовила радикальну філо-
софську, стилістичну й мовну трансформацію української літератури. 

Пропонована книга письменниці – збірка ліричних поезій, що стали піс-
нями О. Богомолець. У гармонії з ними – ілюстрації видатного українського 
художника І. Марчука. Утрьох вони створили неповторний мистецький синтез, 
у якому поєднались автентика і вишуканість, складна діалектика душевних ста-
нів та їхнє відлуння в природі, поліфонія любовного почуття і непроминаль-
ність кожної прожитої миті. 

КРЕСАЛО Є. Присмак полину : вірші / Єва Кресало. – Л. : Каменяр, 
2010. – 120 с. – ISBN 978-966-607-113-5. 

Своєю першою ластівкою-збіркою авторка із села Лаврикова, що на Льві-
вщині, поетично розповідає про те, що її хвилює і що їй болить : рідна мова, 
ненька-Україна, рідне село. Відчуття щему і швидкоплинності миті, любов, 
біль, розрада – усе торкається серця поетеси. 

Мово рідна моя, що почала свій хід 
З колискової пісні матусі… 
Ти красою своєю звеличуєш світ 
І красою цвітеш в дальшім русі. 
Мово рідна моя, що вплелася у квіти, 
В шум полів і дібров, в солов’ їні пісні, 
Гордимося тобою, бо ми твої діти, 
І безмежну любов виливаєм тобі. 

 
КУЛИНЯК Д. Підводний материк : поезії / Данило Іванович Кулиняк ; 

післямова О. Михайлевського, С. Гречанюка, Б. Андрусяка; іл. Б. Плаксія. – К. : 
Літопис-XX, 2009. – 334 с. – ISBN 978-966-7252-58-8. 

Д. Кулиняк – один із небагатьох українських поетів, який не погрішив 
проти правди, хто завжди «жив так, як писав і писав так, як жив». Він знаний в 
Україні поет і прозаїк, автор популярних і прикметних для свого часу поетич-
них збірок. За молодих літ Д. Кулиняк зазнав переслідувань і репресій з боку 
тоталітарної системи за свою непоступливість, принциповість і любов до прав-
ди, але залишився таким же принциповим і відкритим, яким був в юні роки. 
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Силу епічного таланту митця засвідчили його поеми «Мазепа в Ромні», 
«Забіліли сніги» (про Івана Мазепу), «Соловецькі роздуми», «Данило Братков-
ський». Окрім історичної, ще однією важливою темою наприкінці ХХ століття 
стала для Д. Кулиняка чорнобильська тема, яку представляє поема «Мічені 
атоми, або сліпий політ».  

ЛЕЖАНСЬКА Л. Мій опротестований долею і людьми світ / Людмила 
Лежанська ; авт. передм. Г. Лежанська-Афіцька. – К. : Четверта хвиля, 2010. – 
415 с. : фотогр. – ISBN 978-966-529-215-9.  

Анот. див. на с. 14. 
ЛУПІЙ О. Поезії : вибр. твори / Олесь Лупій. – К. : Укр. письм., 2010. – 

533 с. – ISBN 978-966-579-269-7. 
О. Лупій – поет-шістдесятник, прозаїк, драматург, автор низки збірок по-

езій, прози, книжок для дітей; лауреат премії ім. Д. Яворницького. 
До видання увійшли найкращі вірші та поеми з понад двадцяти збірок. 

Проблемно-тематичні обшири для поезій О. Лупія традиційні: природа, Батькі-
вщина, народ, історична пам’ять, кохання, неспокійне сьогодення... 

На окрему розмову заслуговує пейзажна та інтимна лірика поета, у якій 
можна знайти чимало справді глибокодушевних і витончених у мистецькому 
розумінні творів. 

 
Неждана радосте, 
Хвилева повене, 
Вогненним паростом 
Так обняло мене. 
І я з покорою 
Упився втіхою 
В червонім кольорі 
Твоєї віхоли. 
Прийшла ти хвилею 
М’якою, свіжою, 
Такою милою, 
Такою ніжною. 

Ледь-ледь торкнулася, 
Зігріла ласкою  
Й немов забулася,  
І стала казкою. 
Когось залишено, 
Когось там спалено. 
А ти за тишею, 
А ти віддалена. 
Вернися, радосте, 
Вернися, повене, 
Вогненним паростом 
Ще полони мене. 

 
ЛУЧУК В. І. Твори. Т. 1 : Довір’я : вибр. вірші / Володимир Іванович 

Лучук ; упоряд. : І. Лучук, Т. Лучук. – Львів : Каменяр, 2009. – 479 с. – (Спад-
щина). – ISBN 978-966-607-109-8. 

В. Лучук – поет, перекладач, предтеча та яскравий представник «шістде-
сятництва» в українській літературі; автор 12 поетичних збірок, збірки перекла-
дів із усіх слов’янських мов («Друзі»), упорядник більше десяти поетичних ан-
тологій, лауреат премії Товариства лужицьких сербів «Домовіна» та премії  
ім. Лесі Українки. 

Читачу пропонується ознайомитися з першим томом запланованого семи-
томного видання вибраних творів письменника, до якого увійшли вірші з деся-
ти збірок поета «Довір’я», «Осоння», «Полум’я мене овіює», «Обрій на кри-
лах», «Вагомість», «Поезії», «Братні луни», «Дивовид», «Навстріч», «Колобіг». 
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Окремим розділом подані «Вірші поза збірками», що друкувалися в періодич-
них виданнях упродовж 1955–1992 років. 

МАКАРОВ І. М. Краплі сонця і дощу : вірші / Іван Макарович Макаров ; 
відп. за вип. Р. О. Лазарєва. – Д. : Пороги, 2009. – 107 с. – ISBN 978-611-518- 027-1. 

У книзі І. Макарова зібрано вірші про кохання, родину і батьківську зем-
лю, історію й минуле. Можливо, тут не скрізь рима, але душа дзвенить у кож-
ному вірші. 

 
Ти в долоні збираєш росу  
Ту, що ранніми зорями сяє, 
Зорі ти заплітаєш в косу, 
А росою лице умиваєш. 
Мабуть, тому для мене давно 
Ти зорею жаданою стала, 
Ти для мене, як раннє вино, 
Що недавно ще тільки заграло. 

 
МАТВЄЄВА К. Малювала мрію... : поезії / Катерина Матвєєва. – К. : Че-

тверта хвиля, 2010. – 63 с. – ISBN 978-966-529-214-2. 
Дебютна збірка К. Матвєєвої – лауреатки конкурсів «Я вірю в майбутнє 

твоє, Україно» та «Єднаймося, брати мої» – це не просто книга, це цілий світ 
авторки, що виграє у віршованому слові. Світ кольоровий, летючий, озвучений 
емоціями. 

Вірші поетеси навіюють гарний настрій, бо у них – юність, щирість, іноді 
й печаль, що швидко розвіюється. Лексично багата мова, творча уява, цікаві та 
нестандартні образи, дивовижна ритмомелодика її поезій знайдуть відгук у сер-
ці читача, змусять перечитувати їх знову й знову. 

До мене сьогодні всміхнулась калюжа! 
Ви знаєте, я здивувалася дуже, 
Але посміхнулась у відповідь їй – 
Метелики раптом злетіли з-під вій! 
Кружляли навколо – зелені, червоні, 
Торкалися ніжно обличчя і скроні, 
Сплелися у райдужне, гарне намисто, 
А потім на землю попадали листям. 
          * * * 
Чи то мені, може, на хвильку здалося? 
Це ж осінь, чаклунка, це ж осінь, це ж осінь... 

 
МІСЕВИЧ В. Х. Росою тиша миє очі : поезія / Василь Хрізонтович Місе-

вич. – Чернівці : Букрек, 2009. – 119 с. – ISBN 978-966-399-207-5. 
В. Місевич – автор понад десяти поетичних книжок, лауреат літературно-

мистецьких премій. Це видання представляє читачеві поезії, створені протягом 
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останнього часу. Сільські пейзажі, чарівлива українська природа оживає на 
сторінках книги. 

Внизу – село. П’янить суцвіттям без.  
Хатки рядком, неначе новобранці. 
А там – сади в зеленій вишиванці  
І синьо-жовтий прапорець небес. 

 
МИРНИЙ В. С. Стукати у брами… : поезія, проза, щоденникові записи / 

Волидимир Степанович Мирний. – Полтава : АСМІ, 2010. – 482 с. – ISBN 978-
966-182-084-4. 

Поет Володимир Степанович Мирний працював головою Полтавської ор-
ганізації Національної спілки письменників України. Він – лауреат премії імені 
Панаса Мирного; автор поетичних збірок «Криниця», «Матіоли», «Вечірнє по-
ле», «Монолог землі», «Літні зорепади», «Світло берези», «Багряне гроно горо-
бини», «Надія, віра і любов», «В дорозі до храму», «Вибране», «Сурмачка», 
«Сто поезій про кохання»; автор збірок прози та поезії «Теплий дощ у неділю», 
«Життя по колу йде».  

Збірку «Стукати у брами...» складають кращі поезії В. Мирного, взяті з 
попередніх книг поета, та твори, написані ним упродовж декількох останніх ро-
ків. До неї входить також проза (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) та щоденни-
кові записи (2002–2009 рр.). 

Іскрометне слово Володимира Степановича допомагає йому достукатися 
до сердець, до свідомості українців. Автор глибоко вболіває за свою країну, її 
минуле, сучасне й майбутнє. 

МУСАКОВСЬКА Ю.-В. На видих і вдих : поезії / Юлія-Ванда Мусаков-
ська. – К. : Факт, 2010. – 111 с. – ISBN 978-966-359-322-7. 

«Жінка – це безмежність», – говорив видатний японський письменник 
Ясунарі Кавабата. 

Вірші Юлії-Ванди Мусаковської саме такі – багатогранні й багатошарові, 
чуттєві й іронічні. Це – стихійна віртуозна гра слів, думок і почуттів. Дебютна 
збірка авторки – відверта спроба відкрити читачеві світ і жінку, якими він їх ще 
не бачив, зламати стереотипи. 

Розтануть снігу крихти, з довгих вій  
тоненька цівка потече сльозою, 
ковзне на щоку. Очі сфінкса – зорі 
нам підморгнуть, але промовчать мудро. 
Впаде з обличчя сфінкса біла пудра  
і дивом причепурить коси, Єво, 
смішна і ніжна – сніжна королево. 

 
ПАВЛИЧКО Д. В. Поклик : [поезії] / Дмитро Васильович Павличко. – 

Дрогобич : Коло, 2009. – 174 с. – (Сто поезій). – ISBN 978-966-7996-86-4. – 
ISBN978-966-7996-82-6 (Серія «Сто поезій»). 



 39 

До книги вибраних поезій Д. Павличка «Поклик» увійшли вірші, написані 
в різні роки і в різні поетичні епохи (1944–2004). Твори демонструють ціліс-
ність таланту автора, його болісну чуттєву напругу, патріотичну душу, оригіна-
льність мистецького та філософського мислення. 

ПАВЛИЧКО Д. В. Час : поезії / Дмитро Васильович Павличко. – К. : 
Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2010. – 111 с. – ISBN 978-966-500-311-3. 

Як і кожний оригінальний митець, Д. Павличко має свою візію часу в усіх 
його іпостасях: Минулого, Сучасного і Майбутнього. Поет не намагається захо-
ватись від нещадності часу, від немилосердної правди про нього, бо тільки пра-
вда може бути людині опорою для боротьби за ідеали свободи, національної та 
людської гідності. У філософії національного автор є послідовником соборного 
українського конкордизму, якого завжди бракувало й бракує нашим вождям.  

 
Не сваріться на Москву та Клязьму, 
Не шукайте ворогів-жидів, – 
Україна гине від маразму, 
Від амбіцій вицвілих вождів! 
Розірвали, розтерзали мрію, 
Кинули на здобич коршака… 
Боже, я Тебе не розумію,  
Де Твоя караюча рука? 

 
ПАСІЧНИК М. Водоспадний злам : поезії у двох книгах / Михайло  

Пасічник, передм. Л. Бондарчук ; ред. О. Лук’янюк. – Житомир : Рута, 2010. – 
247 с. – ISBN 978-617-851-032-3. 

М. Пасічник у пору своєї поетичної зрілості – майстер слова. Образотво-
рення у нього самобутнє, версифікація – бездоганна, так що навіть публіцисти-
чні теми, які відображають наше непросте сьогодення, набувають художньо-
образного вираження, вростають у форму, яка добре і легко сприймається. Ав-
тор вдається до гротеску, соціальної сатири, подаючи карикатурні образи «гро-
шових мішків», «голих королів», «чиновників-бюрократів», хоча подекуди тра-
пляється і «гола» публіцистика, оздоблена риторикою, яка за суттю віддалена 
від поетичності і пластики художнього слова. Тут поет не досягає помітних ус-
піхів, але, принаймні, по-своєму інтерпретує сучасні соціальні проблеми, ви-
словлює свою громадянську позицію, засновану на загальнолюдських цінностях. 

Збірка поезій «Водоспадний злам» має певний образний смисл. Важко визна-
чити, що закладено автором у її назву, але здається, що водоспадний злам – то сим-
волічна межа, на якій переломлюється життєвий потік, щоб перейти в нову якість і 
стан. Усе попереднє життя плинуло до міфологічної греблі, впиралося у неї, на-
бираючи снаги і сили – і вже почало перетікати через край, набуваючи вільного 
польоту. Життя до цього здіймалося вгору, а тепер має падати вниз. 

М. Пасічник відстоює самостійність у житті і творчості, здатність насоло-
джуватися тим, що сам зробив і створив. Поет виводить свою теорему: «І кали-
ну відчувати кров’ю, як найближчу у житті рідню...». То великий дар – чути рі-
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дну землю і воду, свій рід, пори року, кожне дерево і травинку, квітку і жовтий 
листок, ліс і поле – і говорити з усім різноманітним, прекрасним і неповторним 
світом. 

ПАСИ-НІЧ В. Від схід сонця : поезії / Василь Паси-Ніч. – Суми : Мрія-1, 
2010. – 234 с. – ISBN 978-966-566-450-5. 

У новому виданні В. Паси-Ніч (Пазинича Василя Федоровича, 1960), чле-
на Національної спілки письменників України, представлено найкращі твори з 
попередніх збірок («Язичеські обійми», «03», «Листопад – Жовтень», «Іроніч-
ний циклон, або Вигнання бісів»). 

Поетика автора густа й гостра, вірш у нього здебільшого не довгий, але 
міцно збитий. Він – наскрізь сучасний, проте всі ознаки нашого розхристаного 
дня в нього зважені й осмислені. 

Вірші В. Пазинича – це проблеми нашого сьогодення, застиглі у римі по-
езії. 

Такий закон: метелики при владі 
Сьогодні – вчора гусінню були. 
Міняють крильця, кольори олив. 
Між ними диригенти на естраді, 
Філософи, гаркаві та чужі: 
Думки протухлі на цвітнім обрусі... 
Ірже та скаче прірва до межі... 
Принаймні, Україна в русі...  

 
ПІДЛИПНИЙ В. Струни любові і печалі : вірші / Валентин Підлипний. – 

Л. : Каменяр, 2010. – 67 с. – ISBN 978-966-607-124-1. 
У новій збірці В. Підлипного – поета козацького роду і духу із Рівненщи-

ни – зливаються воєдино глибинна лірика душі та почуття нездоланного патрі-
отизму. Авторське слово сильне, виважене і влучне, спрямоване не тільки на 
критику сучасного суспільства та його керманичів, а й лунає закликом до пере-
можної боротьби всього народу за мудру й виважену українську владу, за від-
родження славних традицій наших предків. 

СЕВЕРНЮК Т. Музика чорної вишні : поет.-сповід. освідчення / Тамара 
Артемівна Севернюк ; іл. А. Томулець. – Чернівці : Золоті литаври, 2009. – 
470 с. : іл. – ISBN 978-966-407-030-7. 

Анот. див. на с. 19. 
СЕМЕНКО М. В. Вибрані твори / Михайль Васильович Семенко ; упо-

ряд. та авт. вступ. ст. А. Біла. – К. : Смолоскип, 2010. – 686 с. – (Серія «Розстрі-
ляне Відродження»). – Бібліогр.: с. 661–665. – ISBN 978-966-8499-98-2. 

М. Семенко – один із найактивніших і найзагадковіших учасників літера-
турного процесу початку ХХ століття. Творчість митця є розмаїтою та інтенси-
вною: протягом 1918–1931 рр. він створив близько двадцяти книг: здебільшого 
це експериментальна лірика, ліро-епіка (поеми); були також спроби написати 
ліричну драму та роман. Але чи не найбільша заслуга М. Семенка – концептуа-
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лізація футуризму на українському терені та невтомна культуртрегерська дія-
льність (та, що є носієм культури). 

Митця вважають батьком українського футуризму і найбільшим послідо-
вником цього напряму. 

До видання увійшли поетичні, прозові й драматичні твори письменника, 
написані протягом 1910-х – початку 1930-х років, а також його маніфестогра-
фія, що уможливлює зіставлення програмових положень футуризму та його 
творчої реалізації. 

Книга також містить матеріали, присвячені постаті культуртрегера у кон-
тексті футуризму – як одного з найбільш реалізованих напрямів українського 
авангарду. 

СТУДЗІНСЬКА-КІКОТЬ Л. І. Весна душі моєї : [поезії] / Людмила Іванівна 
Студзінська-Кікоть. – К. : Фенікс, 2010. – 191 с. – ISBN 978-966-651-816-6. 

Лірична героїня поезій Л. Студзінської-Кікоть – вразлива та глибока на-
тура. Їй болить доля рідної країни, вона змалку плекає в серці любов до рідного 
краю, до земляків – простих і щирих людей. Для поетеси родина – це Божий 
храм, у якому воскресають найпотаємніші думки й почуття до батьків, братів і 
сестри, до коханого, дітей, онуків. 

«Свято душі моєї» – це книжка про велику любов, яка допомагає людині 
жити, працювати, здійснювати шляхетні вчинки; про любов до світу, до рідного 
гнізда, до людей, яких поетеса знала, і з якими щодня зустрічається на святі 
життя, знаходячи із ними те, що тримає людину на Землі. 

Для зручності сприйняття книгу поділено на шість тематичних розділів, 
кожен із яких має умовну, але прозору назву, запозичену з конкретних віршів: 
«У батьківському дворі», «Полинова трава край дороги», «Мене свята земля 
зродила», «Чародійне зілля», «Тільки для вас ця пісня», «Прийшли до мертвих, 
як до живих». 

СТУС В. Зібрання творів. У 12 т. Т. 5. Палімпсести (Найповніший незавер-
шений корпус) / Василь Стус; [НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Шевченка] ; ред.  
Д. Стуса. – К. : Факт, 2009. – 766 с. – (Бібліотека журналу «Київська Русь»). – 
ISBN 978-966-353-210-7. – ISBN 978-966-359-275-6 (Т. 5). 

СТУС В. Палимпсесты=Палімпсести : книга с параллельным текстом / 
Василь Стус ; пер. з укр. М. Рахлиной ; предисл. К. Москальца, Е. Захарова. – 
Х. : Фолио, 2010. – 284 с. – На рус. и укр. яз. – ISBN 978-966-03-5286-5. 

У книзі представлено поезію В. Стуса – талановитого українського поета, 
критика, публіциста, перекладача, правозахисника, лауреата Державної премії 
ім. Т. Г. Шевченка (1993, посмертно), людини з трагічною долею, чия поетична 
творчість живилась глибинними філософськими питаннями про долю людини у 
ворожому їй світі. Саме за збірку «Палімпсести» в 1985 році поета було вису-
нуто на здобуття Нобелівської премії в галузі літератури. Вірші, написані  
В. Стусом в 1971–1977 роках, подано з паралельними перекладами російсь-
кою мовою, здійсненими відомою поетесою Марленою Рахліною. Їй вда-
лося передати інтонації та неповторний зміст поезії видатного майстра  
слова. 
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Я так і не збагнув 
і досі ще не знаю, 
чи світ мене минає, 
чи я його минув. 
Днедавнє завзялось 
у снінні чарувати. 
Та й знакомиті дати 
мені проставив хтось! 
Світ повен сподівань, 
мов став, що ні схлюпнеться. 
І царство це – минеться 
без клятв і без карань. 

Так и не понял я  
и до сих пор не знаю,  
мир обогнал меня, е 
го ли обгоняю?  
Дни прошлого во сне  
как волшебством закляты.  
Отличнейшие даты  
проставил кто-то мне!  
И полон мир дерзаний,  
как пруд, – не шелохнется,  
и царство распадется,  
без клятв и наказаний. 

 
ТРЕТЯК А. Душа на пуантах : вірші, поезія снів, моя професія / Аліна 

Третяк. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 171 с. – ISBN 978-966-380-394-4. 
Книга А. Третяк «Душа на пуантах» пройнята тонким ліризмом, поетич-

ним баченням світу і утвердженням у ньому високих матеріальних цінностей : 
любові до рідної України, до людей, до своєї справи, до навколишнього світу та 
краси, якою Господь обдарував кожну душу. Хвилююче й проникливо говорить 
автор про велику силу кохання. 

Окремим розділом в книжці виступає незвичний жанр – описані поетесою 
сни. Світ снів – це інший світ, інше життя – незвичайне й неземне. У ньому – 
наші мрії та сподівання, думи про день завтрашній. У сні ми ближче до Бога. 

Розділ «Моя професія» містить захоплюючі автобіографічні сюжети про 
входження в професію, перевтілення та курйозні випадки, які іноді трапляються 
в житті. 

ФЕДЮК Т. О. Горище : кн. віршів / Тарас Олексійович Федюк. – К. : 
Факт, 2009. – 117 с. – ISBN 978-966-359-279-4. 

Т. Федюк – президент Асоціації українських письменників, автор збірок 
«Віч-на-віч», «Дві хвилини уваги», «Чорним по білому» та ін. 

Його творчість позначена особливою інтелігентністю, схильністю до глибо-
ких філософських роздумів та трепетним ставленням до самого поняття «поезія». 

Легкість рими, образність слова, трохи вуличної іронії роблять вірші 
письменника зрозумілими і близькими кожній людині. 

 
дівчинка жене козу 
вітер пил жене шовковий 
дід жене в траві косу 
у футболці празниковій 
верби взяті із казок 
хатка зліплена із тіста 
човен в річці мов мазок 
пензля імпресіоніста... 
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ШЕВЧЕНКО Т. Кобзар / Тарас Шевченко ; худож. М. Стороженко ; упо-
рядкув. та прим. М. Павлюка. – К. : Дніпро : Просвіта, 2010. – 344 с. + 17 окр. 
арк. кольор. іл. – ISBN 966-578-194-4. 

Нове видання знаної й шанованої книги видатного українського митця ці-
каве своїми ілюстраціями. Ще у 1994 році, перебуваючи в Києві, у майстерні  
М. Стороженка, В. Войтович замовив йому цикл графічних творів до «Кобзаря» 
Т. Шевченка з коментарями художника. Отже, науково вивірені поетичні текс-
ти, коментарі до них, а також роздуми-есе до серії графічних робіт, вміщені під 
однією обкладинкою, дають глибоке та різнобічне уявлення про світ літератур-
них і життєвих уподобань та перипетій, пов’язаних із творчим і життєвим шля-
хом геніального поета. 

ШУГАЙ О. Крапля сонця у морі блакитному : повість про Аркадія Казку / 
Олександер Шугай. Вибрані твори / Аркадій Казка. – К. : Смолоскип, 2010. – 
663 с. – ISBN 978-966-2164-12-1. 

Анот. див. на с. 23. 
ШУКАЙЛО В. Ти моя непогасная зоре… : [поезія, проза] / Василь Шу-

кайло. – К. : Вітчизна, 2009. – 319 с. – ISBN 978-966-8523-17-2. 
Анот див. на с. 24. 
ЮЗВА Р. Й. Вибрані твори / Роман Йосипович Юзва. – Івано-

Франківськ : Нова Зоря, 2010. – 543 с. : фотогр. – ISBN 978-966-398-065-2. 
Р. Юзва – син яснозорої подільської землі – український поет і народний 

трибун. З-під його пера вийшли у світ поетичні збірки: «Береза під вікном» 
(1972), «З глибин землі» (1977), «Вишийте веселку» (1981), «Надія» (1985), 
«Біль» (1992), «Поклик Землі» (1994), «Світло любові» (2000), «Віче правди» 
(2002), «На перехрестях долі» (2004), «Чарівна тилинка» (2005). Він поверта-
ється до нас одкровеннями своєї підсумкової збірки творів «Я належу Україні». 

Поряд із ліричними віршами, мініатюрами, що написані променем серця, 
до книги вибраного вміщено й поеми, які в своїй основі чи в сюжетному розви-
тку мають, передусім, життєві та душевні драми, психологічні злами, філософі-
чні відтінки, а також письменницькі роздуми, інтерв’ю, щоденники, листи. 

Р. Юзва залишив по собі розмаїтий творчий набуток, ліро-епічну сповідь 
«Я належу Україні». Його віршовані твори та пісні проникають у свідомість 
душу широкого кола читачів, викликаючи роздуми, духовно збагачуючи їхні 
душі.  

ЯРИЧЕВСЬКИЙ С. І. Твори / Сильвестр Ігнатійович Яричевський ; 
упорядкув. та вступ. ст. О. М. Івасюк, В. Є. Бузинської. – Чернівці : Букрек, 
2009. – 302 с. – Бібліогр.: с. 296–299. – ISBN 978-966-399-251-8. 

С. Яричевський – талановитий український поет, прозаїк, драматург, пуб-
ліцист, педагог і громадський діяч. 

Твори митця, незалежно від їхнього жанрового чи тематичного спряму-
вання, підпорядковуються законам краси, в її високому розумінні, – як вияві 
буття. 

Поезія С. Яричевського вражає ритмічністю, часто оригінальною та не-
сподіваною, що досягається його сміливими пошуками у віршуванні. Мова про-
зових творів автора – досить своєрідна. Її можна охарактеризувати як палку, 
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емоційну та сецесійно забарвлену, в якій зберігся ментальний синтаксис украї-
нської інтелігенції початку ХХ ст. 

У пропонованій збірці відображено окремі поетичні, прозові та драмати-
чні твори С. Яричевського, які не залишать байдужим читача завдяки їхній щи-
рості, чесності та відкритості. 

Через свого ліричного героя автор постає як людина романтична, філосо-
фічно налаштована, яка має смак до життя, тонко відчуває гумор і твердо від-
стоює свої переконання. 

Більшість із пропонованих творів свого часу були опубліковані та корис-
тувались популярністю у читачів. Але повість С. Яричевського «Прокажена» 
доступною широкому загалу стане вперше. 

Книгу доповнюють матеріали кандидатської дисертації М. Івасюка 
«Письменник-демократ Сильвестр Яричевський. Життя і творчість» (1971). 

ЯЦЮК В. Відлуння : вірші минулих літ / Володимир Яцюк ; передм. 
М. Шудрі. – К. : Простір, 2010. – 87 с. – ISBN 978-966-2068-22-1. 

Збірка В. Яцюка «Відлуння» складається з трьох розділів: інтимна лірика, 
поетичні рефлексії на безпосередні та художні реалії (посвяти Т. Шевченку, 
П. Кулішу, Г. Барвінок, О. Довженку, М. Глущенку, В. Симоненку, І. Драчу, 
М. Троценку, М. Плахотнюку, М. Гумільову), екфрази і низки триптихів «Чура-
ївна», написаних ще в 1974 році.  

М. Шудря у передмові пише : «прочитавши цю невеличку, міцно закроє-
ну збірку поезій автора, мимохіть ловиш себе на думці: таки мудро й образно 
мислить поет ; має неабияку тяму в малярстві словом і його поетичний задум 
повсякчас зводиться в уяві читача отим зажуреним кленом у золотих шатах». 

 
 
Драматургія 
 
КОЛОМІЄЦЬ О. Ф. Вибрані твори / Олексій Федорович Коломієць ; 

упоряд. О. О. Коломієць ; передм. Г. Ф. Семенюка ; післямова Б. І. Олійника. – 
К. : Грамота, 2009. – 351 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету) – ISBN 
978-966-349-047-2. 

О. Коломієць – один із найвизначніших українських драматургів останніх 
десятиріч ХХ ст. Митцем написано понад двадцять п’єс – комедійних і глибо-
кодраматичних, романтичних і безжально реалістичних. Твори письменника 
відзначені багатьма преміями: Державною премією СРСР, Республіканською 
комсомольською премією ім. М. Островського, Державною премією УРСР  
ім. Т. Г. Шевченка тощо. 

У драматургію письменник прийшов після сорока років. Але із першою ж 
п’єсою – «Фараони» – він став знаменитим. Цим твором драматург заявив про 
себе як про майстра комедії. Іскрометний гумор, іронія, гротеск, непідробний 
комізм ситуації та колоритність характерів – усе це забезпечило нечуваний ус-
піх п’єсі, яка ввійшла до золотого фонду української драматургії. 

Протягом багатьох років О. Коломієць-драматург розробляв тему поетич-
ного кохання, зображуючи в особливо ніжних барвах високі людські почуття. 
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До цієї теми він звертається і в лірико-романтичній драмі «Голубі олені», і в 
п’єсі «Кравцов». В обох творах відчувається гострий авторський біль за долю 
людини у воєнному лихолітті. 

До пропонованого видання також увійшли: соціально-психологічна драма 
«Дикий Ангел», у якій звучить гірка правда про безгосподарність та інші вади 
доби застою; незакінчена п’єса «Завтра – Помпея», у якій ідеться про глобальні 
проблеми, загрозу економічної катастрофи та найбільше – про катастрофу люд-
ської моральності як першопричини усіх інших проблем; п’єса про славетних 
запорожців «За дев’ятим порогом»; притча про кохання й підступність «Срібна 
павутина». 

ЛЕВАДА О. С. Вибрані твори / Олександр Степанович Левада ; відп. за вип. 
і ред. І. П. Гаврилишин. – К. : АДЕФ-Україна, 2009. – 375 с. – ISBN 978-966-187-
049-8. 

Діапазон творчості Олександра Степановича Левади (Косяка) (1909-1995) 
був надзвичайно широким – прозаїк, поет, драматург, публіцист, критик, кіно-
сценарист. І на кожній з цих благодатних нив він залишив по собі добрий, гли-
бокий слід, сповнений чистої моральної широти та художньої новизни.  

До книги вибраного увійшли філософська трагедія «Фауст і смерть» (про 
політ людини у космос), «Повість про ранній ранок» (автобіографічний твір ав-
тора) та публіцистика 90-х років.  

О. Левада був українським письменником – плоть від плоті свого народу – 
тому дуже любив рідну мову. В цьому легко переконатися, прочитавши бодай «По-
вість про ранній ранок». Складається враження, що автор сам захоплено милується 
звучанням написаних слів, мов коштовними перлами, що переливаються, осяяні 
вранішнім сонцем. 

СЕМЕНКО М. В. Вибрані твори / Михайль Васильович Семенко ; упо-
ряд. та авт. вступ. ст. А. Біла. – К. : Смолоскип, 2010. – 686 с. – (Серія «Розстрі-
ляне Відродження»). – Бібліогр.: с. 661–665. – ISBN 978-966-8499-98-2. 

Анот. див. на с. 40. 
УКРАЇНСЬКА драматургія : антологія : [у 4-х т.] / авт.-упоряд.: 

Т. Є. Назарова, О. І. Безгін, Р. Г. Коломієць; за заг. ред. М. Ю. Резніковича. – Х. : 
Фоліо, 2010. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-3510-3. – 
ISBN 978-966-03-5109-7 (серія). 

Т. 3 (ІІІ). – 506 с. – ISBN 978-966-03-3510-3 (т. 3).  
Т. 4 (IV). – 474 с. – ISBN 978-966-03-3515-8 (т. 4). 
Представлена антологія є спробою дати цілісне уявлення про становлення 

й розвиток української драматургії від початку XIX – до початку XXI століття, 
тобто, від неперевершеної «Наталки Полтавки» І. Котляревського та інших кла-
сичних творів, що увійшли до скарбниці світової драматургії – до п’єс наших 
сучасників.  

Третій том антології складають твори Валерії Врублевської («Кафедра»), 
Юрія Щербака («Сподіватись»), Івана Драча («Зірка і смерть Пабло Неруди»), 
Ярослава Верещака («Брате мій!»), Ярослава Стельмаха («Крихітка Цахес», 
«Кохання у стилі бароко»), Неди Нежданої («Химерна Мессаліна»), Тетяни 
Іващенко («Empty trash»). 
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До четвертого тому антології увійшли драматичні твори Світлани Лелюх 
(«Коломбіна, П’єро, Арлекін»), Марії Ладо («Звичайна історія»), Анатолія 
Крима («Заповіт цнотливого бабія»), Олександра Марданя («Ніч святого Вален-
тина», «Грати в кота-мишку»), Марини і Сергія Дяченків («Последний Дон Ки-
хот»), Андрія Куркова («Южанка и Северин»), Ігоря Афанасьєва («Шиндай!»), 
Валентина Тарасова («Сезон полювання на кохання»), Юрія Рибчинського 
(«Едіт Піаф. Життя в кредит»). 

Творам передують короткі довідки, у яких подано основні моменти життя 
й творчості письменників. 

 
 
Публіцистика 
 
КОНОНЕНКО Є. Героїні та герої : ст. та есеї / Євгенія Кононенко. – К. : 

Грані-Т, 2010. – 199 с. – (Серія De profundis). – ISBN 978-966-465-314-2. – ISBN 
978-966-465-292-3 (серія). 

Провокативні, часом відверто епатажні, есеї відомої сучасної письменни-
ці Є. Кононенко присвячені передовсім героям і героїням української та світо-
вої культури. Об'єктом цих студій є не Леся Українка, Ліна Костенко чи Оксана 
Забужко, а їхні медійні та віртуальні образи, міфи й симулякри маскульту, за 
допомогою яких творяться, утверджуються й розвінчуються кумири. Авторка 
не боїться торкатися непопулярних, а часом і відверто дражливих тем, – тож ця 
книга неодмінно викличе в читачів суперечливі думки, а можливо, навіть бурх-
ливі дискусії в середовищі митців та інтелектуалів. Утім, з її допомогою ми 
зможемо осмислити цілу низку феноменів постмодерного культурного просто-
ру, до яких досі було непросто «дібрати ключа». 

МАРИНОВИЧ М. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; упорядкув., 
ред. і коректура Л. Маринович. – Л. : Вид-во укр. катол. ун-ту, 2010. – ISBN 
978-966-8197-62-8 (серія). 

Т. 1: Автобіографічні та ранні твори ; Листи / авт. вступ. сл. Є. Сверстюк. – 
460 с., [8] арк. фото. – ISBN 978-966-8197-63-5. 

Т. 2: Постаті друзів ; Дрогобицькі репортажі ; Дорожні замальовки. – 
463 с. [8] арк. фото. – ISBN 978-966- 8197-64-2. 

Т. 3: Публіцистика. – 639 с., [8] арк. фото. – ISBN 978-966-8197-65-9. 
Т. 4: Наукові праці. – 591 с. – ISBN 978-966-8197-66-6. 
Т. 5: Передмови та рецензії ; Виступи й інтерв’ю. – 623 с. – ISBN 978-966-

8197-67-3. 
Т. 6: Українська ідея і християнство, або Коли гарцюють кольорові коні 

Апокаліпсису. – 551 с. – ISBN 978-966-8197-68-0. 
М. Маринович – публіцист, релігієзнавець, український правозахисник. 
До першого тому шеститомного видання, підготовленого до 60-ліття ав-

тора, увійшли його автобіографічні твори, табірні й засланські листи до рідних і 
дружини, листи й відгуки різних людей. Крім того, в Додатках міститься най-
повніша біографія автора і документ епохи «застою» – вирок радянського суду. 
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Особливе місце в цьому томі займає перший твір М. Мариновича – 
«Євангеліє від Юродивого», написаний 1982 року в ув’язненні. На увагу заслу-
говує й розділ «На підступах до осмислення української ідеї», у якому вміщено 
перші й визначальні для його творчості статті. 

З матеріалу першого тому письменник постає як людина і мислитель на 
тлі епохи перелому, на початках українського відродження. 

Другий том відкривають портрети друзів і соратників Мирослава, імена 
яких увійшли в історію (Б. Д. Антоненко-Давидович, Іван та Надія Світличні, 
П. Григоренко та ін.). 

Основну частину тому складають статті та нотатки, написані М. Ма-
риновичем під час роботи кореспондентом дрогобицької міськрайонної газети 
«Радянське слово / Галицька зоря». Це – репортажі про реалії життя прикарпат-
ського міста в період національного відродження. До другого тому також 
увійшло кілька дорожніх замальовок, написаних під час подорожей на різні 
міжнародні зібрання. 

Третій том «Вибраного» відображає творчість М. Мариновича як публі-
циста й громадського діяча протягом 1991–2009 рр. Статті зібрані у розділи, на-
зви яких відображають коло його зацікавлень: «Суспільно-політичне життя», 
«Демократія і права людини», «Міжнаціональні взаємини», «Проблеми журна-
лістики», «Культура і освіта», «Соціальні проблеми», «Релігія і церква». 

До четвертого тому увійшла невелика частина наукових статей та допові-
дей митця, з якими він виступав на різних наукових конференціях, і які не 
увійшли до його монографії. 

П’ятий том склали вибрані передмови М. Мариновича до книг різних ав-
торів; кілька рецензій на літературні, художні, музичні твори й фотовиставки; 
кілька виступів на громадських заходах, церковних зібраннях, конференціях 
тощо; деякі з численних інтерв’ю, коментарів, що були опубліковані в періоди-
ці та мережі Інтернет. 

У додатках у хронологічному порядку подається інформація про участь 
письменника у громадських, наукових та релігійних заходах. 

ЛЕВАДА О. С. Вибрані твори / Олександр Степанович Левада ; відп. за 
вип. і ред. І. П. Гаврилишин. – К. : АДЕФ-Україна, 2009. – 375 с. – ISBN 978-
966-187-049-8. 

Анот. див. на с. 45. 
ПОГРІБНИЙ А. Г. Поклик дужого чину : ст., портр., силуети, набли-

ження, публіц. / Анатолій Григорович Погрібний ; упоряд. Г. Г. Погрібна ; 
вступ. сл. В. Г. Дончика та П. П. Кононенка. – К. : Просвіта, 2009. – 676 с. – (Бі-
бліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-50-9. – ISBN 978-01-
0320-4 (серія). 

До нової книги відомого літературознавця, доктора філологічних наук, 
лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка А. Погрібного 
(1942–2007) увійшли його літературно-теоретичні, історико-літературні та пуб-
ліцистичні праці. 

Досліджуючи такі літературознавчі проблеми, як феномен письменниць-
кої публіцистики, сутність стильових пошуків на сучасному етапі, питання мо-
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дернізму тощо, автор особливу увагу звертає на портретні характеристики низ-
ки діячів української культури. В одних випадках це – розгорнуті портрети, як-
от: Б. Грінченка, О. Гончара, в інших – «силуети» та «наближення» (П. Куліш, 
І. Нечуй-Левицький, І. Манжура, Грицько Григоренко, Д. Гуменна, П. Тичина, 
В. Підмогильний, О. Ольжич, В. Симоненко, Б. Олійник та ін.). Чимало місця у 
працях відведено й маловивченим постатям української літератури – М. Венге-
ра, П. Кузьменка, М. Вербицького, Т. Зіньківського, М. Косача, В. Леонтовича 
та ін. Більшість історико-літературних розвідок вченого була написана на осно-
ві архівних матеріалів. 

До розділу «Публіцистика» увійшли статті з п’ятикнижжя – «Якби ми 
вчились так, як треба...» (2000), «По зачарованому колу століть» (2001), «Раз ми 
є, то де?» (2003), «Поклик дужого чину» (2004), «Захочеш – і будеш» (2007), які 
висвітлюють проблеми культурно-духовної сфери України, складні процеси 
утвердження української мови, культури, духовного життя загалом. У працях 
А. Погрібного використано пошту, що надходила на адресу його авторської 
програми на Першому каналі Національного радіо «Якби ми вчились так, як 
треба...». Статті мають цінність як соціологічні та психологічні студії, що уви-
разнюють настрої та прагнення нинішнього українського суспільства. 

ПРОЦЮК С. Аналіз крові : [зб. есеїв] / Степан Процюк. – К : Грані-Т, 
2010. – 143 с. – (Серія «De profundis») . – ISBN 978-966-465-267-1. 

У книзі, що складається з есеїв філософського та психологічного змісту, 
С. Процюк порушує безліч питань. Для чого ми живемо? Що додає магії й чару 
нашому життю? Чому нерідко сміємося там, де варто плакати, а плачемо тоді, 
коли можна усміхнутися? Де шукати справжні причини наших найпарадокса-
льніших вчинків, слів, думок? А для того, щоб дати відповіді, автор пропонує 
провести аналіз крові – однак, не в прямому, такому звичному для всіх нас зна-
ченні. «Аналізом крові» автор називає дослідження людської психіки – «душе-
знавство». На яскравих прикладах із власного життя, а також історіях, що тра-
пилися з відомими письменниками, художниками, психоаналітиками, автор де-
монструє свою майстерність психолога.  

Вже з перших сторінок відчувається, що письменник цікавиться психоло-
гією давно й серйозно. Між рядків помічаємо його ненав’язливі натяки на 
Фройда, Ніцше, Ірвіна Ялома, а у тексті часто зустрічаються спеціалізовані 
психологічні терміни. Отже, очевидно, що автор знає й досить успішно засто-
совує психоаналітичні прийоми на практиці.  

Незважаючи на глибокий аналіз проблем, С. Процюк майже не дає відпо-
відей на питання, які ставить перед собою й читачем. У цьому й приховується 
«родзинка» збірки – читач мусить сам знайти відповідь, а це значить замисли-
тися, застосувавши «аналіз крові» до самого себе. Недарма ж кажуть: «Хто пі-
знає себе, той пізнає весь світ» – тобто знайде відповіді на всі питання. От тіль-
ки шлях до самопізнання – складний і заплутаний.  

СПОГАДИ про Павла Загребельного / упоряд. М. Ф. Слабошпицький. – 
Х. : Фоліо, 2010. – 249 с. – ISBN 978-966-03-5034-2. 

П. Загребельний – майстер слова, письменник від Бога, визначна постать 
в історії української літератури. Майже 50 років він писав прозу, публіцистичні 
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статті, працюючи до останнього подиху. За сценаріями письменника було знято 
низку фільмів, зокрема «Лаври», «Ярослав Мудрий», «Розгін». 

У пропонованій книзі зібрано спогади про П. Загребельного відомих 
українських письменників, критиків, мистецтвознавців – В. Яворівського, 
М. Слабошпицького, А. Дімарова, В. Запорожець, О. Чорногуза, сина письмен-
ника – Михайла Загребельного, тих, хто добре його знав і працював із ним ба-
гато років поспіль. 

ТЕРЕЩЕНКО В. Т. Золото у кожного в душі : [публіцист. видан-
ня] / Василь Тимофійович Тищенко ; Україн. культурол. центр ; Донец. обл. від-
ня Наук. т-ва ім. Т. Шевченка. – Донецьк: Східний видавн. дім, 2010. – 294 с. – 
ISBN 978-966-317-055-8. 

Книга належить до історичного краєзнавства в особах і містить понад 30 
нарисів про відомих людей, які жили, працювали й творили на східній Україні, 
зокрема на Донбасі. Видання містить творчі портрети В. Сосюри, П. Воронька, 
В. Гаршина, М. Рибалка – письменників та поетів, які активно формували об-
личчя донбаського краю; нариси про життя й діяльність науковців, освітян, ша-
хтарів, аграріїв представленого регіону. 

ТОМЕНКО М. В. Теорія українського кохання / Микола Володимирович 
Томенко ; ред. Ю. Заблоцький ; худож. І. Марчук. – К. : Генеза, 2010. – 128 с. – 
ISBN 978-966-504-960-9. 

Пропоноване дослідження варто розглядати як роздуми довкола важливої 
й невичерпної теми такого феномену, як українське кохання, здійснене за до-
помогою філософського, літературного та етнопсихологічного матеріалу. «Це 
радше бажання підняти голос на захист української традиції від псевдо україн-
ської шароварщини й апологетики чи від розчинення у хаосі маскультурного 
цинізму» (М. Томенко). Автор робить спроби розмежувати поняття «кохання» 
й «любов», які, до речі, притаманні не багатьом мовам, та намагається виокре-
мити власне структуру творення українського кохання. Для цього він зверта-
ється за допомогою до творів українських діячів, а також до їхньої епістолярної 
спадщини. 

Цікавою є підбірка «співавторів» книги. М. Томенко простежує, як 
сприймали кохання українські діячі – від Сковороди до Олеся Гончара, від Ма-
рка Вовчка й Анни Керн до Олени Теліги й Соломії Крушельницької. Увагу чи-
тачів привертає короткий словник українського кохання, який містить епітети 
до слів «кохання», «любов», «жінка», «чоловік». 

Аналізуючи твори інших письменників (Т. Шевченко, Л. Українка, 
І. Франко, В. Винниченко, М. Костомаров, М. Стельмах, М. Вороний та ін.), ав-
тор виробляє таку своєрідну схему: серце – душа – кохання – любов. 

ШЕВЧЕНКО А. Українцям потрібні перемоги : повість, образки, оповіді, 
гуморески, публіцист. ст. / Анатолій Шевченко ; авт. передм. В. Дончик ; авт. піс-
лямови М. Слабошпицький. – К. : Укр. письм., 2009. – 645 с. – ISBN 978-966-579-
249-0. 

А. Шевченко – критик, редактор, публіцист, автор книг нарисів і опові-
дань «Червоні коні», літературно-критичних оглядів «Українська література 



 50 

сьогодні», лауреат премії в галузі літературної критики ім. О. І. Білецького, 
премії за пропаганду української книги імені Д. Нитченка. 

Нове видання письменника пропонує його найкращі твори: широкий по-
літично-публіцистичний доробок, критичні статті, спогади, блискучі творчі 
портрети письменників, влучні, смішні і, як правило, актуальні та прицільні за 
проблематикою гумористично-сатиричні твори, зворушливі своєю життєвою 
конкретикою нариси. 

У своїй творчості А. Шевченко обстоює українську державність та борців 
за неї, приділяючи увагу й мовній політиці. 

Збірка містить розділи: «Криворізькі образки», «Силуети українських 
письменників і митців», «Антракт для гумору», «Українцям потрібні перемо-
ги». 

ЮЗВА Р. Й. Вибрані твори / Роман Йосипович Юзва. – Івано-
Франківськ : Нова Зоря, 2010. – 543 с. : фотогр. – ISBN 978-966-398-065-2. 

Анот. див. на с. 43. 
 
 
Епістолярії 
 
КОЦЮБИНСЬКА М. Х. Листи і люди : роздуми про епістол. творчість / 

Михайлина Хомівна Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 582 с. – (Бібліотека 
Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-378-129-7. 

Анот. див. на с. 83. 
МАРИНОВИЧ М. Вибране : у 6 т. / Мирослав Маринович ; упорядкув., 

ред. і коректура Л. Маринович. – Л. : Вид-во укр. катол. ун-ту, 2010. – ISBN 
978-966-8197-62-8 (серія). 

Анот. див. на с. 46. 
ЮЗВА Р. Й. Вибрані твори / Роман Йосипович Юзва. – Івано-

Франківськ : Нова Зоря, 2010. – 543 с. : фотогр. – ISBN 978-966-398-065-2. 
Анот. див. на с. 43. 
 
 
Збірники 
 
АФОРИЗМИ Тараса Шевченка : зб. крилатих висловів / упоряд. 

О. Є. Мельниченко ; вступ. ст. і ред. Б. І. Мельничука. – Чернівці : Букрек, 2009. – 
293 с. – ISBN 978-966-399-248-8. 

Афористичність, крилатість – одна із найважливіших прикмет Шевченко-
вого слова, одне із свідчень письменникового таланту, причетності до родини 
світових літературних геніїв. 

Крилаті вислови, вибрані з усіх творів Т. Шевченка, розташовані в алфавітно-
хронологічній послідовності. При укладанні збірника О. Мельниченко уникав на-
родних прислів’їв і приказок, якщо це було можливим, та намагався не порушувати 
авторський текст, залишаючи його таким, яким він є. 
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ДЕКАМЕРОН. 10 українських прозаїків останніх десяти років : збірка / 
уклад. та післямова С. Жадана. – Х. : Кн. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2010. – 
318 с. – ISBN 978-966-14-0808-0. 

«Декамерон» – антологія сучасної української прози, до якої увійшли нові 
оповідання десяти популярних вітчизняних письменників: «Death is sexy» Софії 
Андрухович, «Клуб молодих вдів» Любка Дереша, «Біла дівчинка» Анатолія 
Дністровського, «Вона знає всі шлягери цього року» Сергія Жадана, «Цукерки, 
фрукти і ковбаси» Ірени Карпи, «Життя. Цілувати» Світлани Пиркало, «Атрак-
ціон» Світлани Поваляєвої, «Есеї» Тараса Прохаська, «Deadline емоцій» Натал-
ки Сняданко, «Панда» Сашка Ушкалова.  

Ці твори, зібрані під однією обкладинкою, дають чітке уявлення про стан 
сьогоднішньої літератури та іноді дозволяють побачити авторів у дещо неспо-
діваному світлі. Книга є яскравим свідченням про життя, що минає, з його ша-
лом, любов'ю та ніжністю. 

ЖІНОЧИЙ ПОГЛЯД / авт.-упоряд. А. П. Краснящих. – Х. : Фоліо, 2009. – 
345 с. – ISBN 978-966-03-4923-0. 

Пропонована книга охоплює період шести століть (ХVІ–ХХІ) і містить 
уривки з творів (а подекуди й твори у повному обсязі) кращих українських 
письменниць. Серед них – Маруся Чурай, Ольга Кобилянська, Леся Українка, 
Зінаїда Тулуб, Оксана Забужко, Марія Матіос та багатьох інших. 

ЛЯЛЯК (львівська літературна криївка) : антол. поезії 2000 рр. / упоряд. 
М. Шунь. – Л. : Піраміда, 2010. – 263 с. – ISBN 978-966-441-171-1. 

Антологія «ЛяЛяК» презентує читачам нову поетичну хвилю Львова.  
У книзі представлено найкращі зразки молодої львівської поезії ХХІ сто- 
ліття. 

«17 різних поеток та поетів, які за віком перебувають між весною і літом, 
у цій львівській метафоричній криївці-спектрі «ЛяЛяК» пишуть про… осінь та 
сніги людства (віддаймо Поезії – своє!). Такі несамовито західні у свободі слова 
та свого вибору у світі! Та літературних смаках. Можна багато придиратись 
(завжди знайдеться за що) до їхньої творчості, але одного не забереш від них – 
сміливості і таланту. Вони – нова львівська молодіжна хвиля, котра ще 
проб’ється із суто львівської криївки на всереспубліканський марафон.  

І тоді їх не спинити». 
НА КРИЛАХ МУЗИ : зб. поезій. – К. : Задруга, 2009. – 207 с. – ISBN 

978-966-432-064-8. 
Книга «На крилах музи» зібрала на своїх сторінках поезії фастівських по-

етів-аматорів: Н. Соловйової, В. Яновського, О. Борук, М. Коновалова, 
В. Лугань, Л. Жука, К. Стрілець. Вірші розмаїті за тематикою і стилем – від ін-
тимно-ліричних, емоційно-забарвлених творів до поезій про любов до рідного 
краю, до природи; про минуле й сучасне українського народу. 

ПОЕТИЧНА червона книга України / кол. авт. ; кер. проекту А. Лютюк. – 
Чернівці : Букрек, 2009. – 105 с., іл. – Паралельно англ. – ISBN 978-966-399- 
222-8. 

Метою збірки є нагадати всім, якою прекрасною є Україна, якою непо-
вторною є її природа, яку необхідно зберегти для наступних поколінь. 
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Вірші, що увійшли до видання, розповідають про рослин і тварин, які по-
требують особливої уваги людини. Серед авторів поезій – С. Майданська, 
М. Лазарук, В. Китайгородська, О. Смик та ін. 

СЛОВО про рідну матусю : зб. поезій / упоряд. М. Поляк ; ред.: 
В. Китайгородська, М. Поляк. – Чернівці : Петрович і Петрівна, 2010. – 227 с.  

В Україні родинні стосунки завжди були на першому місці; батьки – у ве-
ликій пошані, відразу після Бога. Їх слухали, величали, їм догоджали, вони були 
першим прикладом у житті кожного покоління. Тісні кровні, духовні, моральні 
зв’язки з родиною були запорукою гармонійного життя, порядку й ладу в домі, 
здорового способу життя та продовження роду.  

Упорядник антології зібрав у виданні чимало відомих авторів, репрезен-
тувавши великий часовий та творчий ресурс українських митців, які вислов-
люють свою любов, ласку, ніжність і тепло найдорожчим людям на землі.  

Як пахне любисток біля рідної хати, 
І м’ята пахуча, і яблуні цвіт.  
Стоїть на порозі усміхнена мати 
І ніби всміхнувся тобі цілий світ. 
Ніби весна рушники застелила 
В ріднім батьківськім дворі. 
Святковий стіл мати накрила 
Під виноградом у двору шатрі. 

 
* * * 

ВИШНЯ ОСТАП. Мисливські усмішки / Остап Вишня ; голов. ред. 
Н. Є. Фоміна. – Х. : Фоліо, 2009. – 349 с. : іл. – ISBN 978-966-03-4802-8. 

ВИШНЯ ОСТАП. Мисливські усмішки / Остап Вишня ; упорядкув., пе-
редм., додатки О. Шевченко. – К. : Нац. кн. проект, 2010. – 271 с. – (Бібліотека 
шкільної класики). – ISBN 978-966-339-638-5. 

ГОГОЛЬ Н. Вечера на хуторе близ Диканьки ; Ревизор ; Повести / Нико-
лай Васильевич Гоголь. – Х. ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 
2010. – 370 с. – (Шедевры на все времена). – ISBN 978-966-14-0428-0 (серия). – 
ISBN 978-966-14-0741-0. 

ГОГОЛЬ Н. В. «Вий» и другие мистические повести / Николай Василье-
вич Гоголь. – Донецк : БАО, 2010. – 319 с. – ISBN 978-966-338-578-5. 

ГОНЧАР О. Твори. В 12 т. Т. 8. Мала проза. Коментарі / Олесь Гончар ; 
НАН України, Ін-т літ-ри ім. Т. Г. Шевченка ; ред. О. В. Осадча ; упорядкув. та ко-
мент. Н. Г. Баштової. – К. : Наук. думка, 2009. – 492 с. – ISBN 966-00-0710-8. – ISBN 
978-966-00-0925-9 (Т. 8). 

ДОВЖЕНКО О. П. Україна в огні / Олександр Петрович Довженко. – 
Х. : Фоліо, 2010. – 351 с. – (Бібліотека Великої Вітчизняної). – Зміст: «Щоден-
ник. 1941–1945», «Україна в огні», «Незабутнє». – ISBN 978-966-03-1659-1. – 
ISBN 978-966-03-5199-8 (серія). 

КВІТКА-ОСНОВ’ЯНЕНКО Г. Конотопська відьма ; Сватання на Гон-
чарівці ; Шельменко-денщик / Григорій Квітка-Основ’яненко. – Х. : Кн. Клуб 
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«Клуб Сімейн. Дозвілля», 2010. – 366 с. – (Шедеври на всі часи). – ISBN 978-
966-14-0742-7. – ISBN 978-966-14-0428-0 (серія). 

КОСТЕНКО Л. Берестечко : іст. роман / Ліна Костенко ; худож. 
С. Якутович ; авт. післямови: І. Дзюба, В. Панченко. – К. : Либідь, 2010. – 229 с. – 
ISBN 978-966-06-0568-8. 

КОТЛЯРЕВСЬКИЙ І. Енеїда ; Наталка Полтавка / Іван Котляревський. – 
Х. : Кн. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2010. – 366 с. – (Шедеври на всі часи). – 
ISBN 978-966-14-0870-7 (т. 10). – ISBN 978-966-14-0428-0 (серія). 

КУЛІШ М. Мина Мазайло ; Народний Малахій ; Патетична соната ; 97 : 
п’єси / Микола Куліш ; післямова Н. Бернадської. – К. : Знання, 2010. – 376 с. : 
іл. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-693-4. 

ОСТРОВСЬКИЙ О. Твори : у 3 кн. / Олелько Островський. – К. : Персо-
нал, 2009. – ISBN 978-611-02-0004-2. 

Кн. 1 : Іван Богун, полковник вінницький / передм. [«Подзвін по безсудно 
убієнному Олельку Островському»] В. Яременка. – 311 с. – (Бібліотека україн-
ської героїки ; вип. 10). – ISBN 978-611-02-0005-9. 

Кн. 2 : Руйнування Батурина / передм. [«Мазепа і мазепинці у творах 
Олелька Островського»] В. Яременка. – 263 с. – ( Бібліотека української герої- 
ки ; вип. 11). – ISBN 978-611-00-0006-6. 

Кн. 3 : Гетьман Іван Мазепа / передм. [«На позвах із соціальним і націо-
нальним злом»] В. Яременка. – 447 с. – (Бібліотека української героїки ; вип. 
12). – ISBN 978-611-02-0007-3. 

ПОВНА збірка кращих творів. Кохання та ненависть / уклад. 
С. М. Заготова. – Донецьк : БАО, 2010. – У змісті твори : М. Вовчок, 
О. Кобилянської, Л. Старицької-Черняхівської. – 703 с. : іл. – ISBN 978-966-481-
370-6. 

УКРАЇНКА Леся. Нехай мої струни лунають : вибр. поезії / Леся Українка ; 
упоряд. Н. Г. Сташенко. – Луцьк : Волин. обл. друкарня, 2009. – 222 с. – ISBN 978-
966-361-453-5. 

ФЕДЬКОВИЧ Ю. Люба – згуба. Три як рідні брати / Юрій Федькович. – 
Донецьк : Кредо, 2010. – 319 с. [4] арк. кольор. іл. – ISBN 978-966-469-250-9. 

ФРАНКО І. Захар Беркут ; Борислав сміється / Іван Франко ; передм. 
В. Яременка. – К. : Персонал, 2010. – 443 с. – (Бібліотека української героїки ; 
вип. 14). – ISBN 978-617-02-0023-5. 

ФРАНКО І. Зів’яле листя : лірична драма / Іван Франко ; худож. 
А. Чебикін ; післямова Д. Павличка. – К. : Веселка, 2009. – 115 с. : іл. – ISBN 
978-966-01-0434-1. 

ХВИЛЬОВИЙ М. Арабески Миколи Хвильового / Микола Хвильовий ; 
вступ. ст. В. Агеєва ; післямова А. Любченка. – К. : Грані-Т, 2010. – 157 с. – 
Зміст: «Редактор Карк», «Синій листопад», «Заулок», «Елегія», «Я (романти-
ка)», «Арабески». – ISBN 978-966-465-290-9. 

ХВИЛЬОВИЙ М. Санаторійна зона : повісті, оповідання, роман / Микола 
Хвильовий ; передм., приміт. М. Г. Жулинського. – Х. : Основа, 2009. – 508 с. – Із 
змісту : Вальдшнепи ; Вступна новела ; Кіт у чоботях ; Арабески ; Мати ; Ревізор. – 
ISBN 978-966-8982-05-7. 
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ХВИЛЬОВИЙ М. Санаторійна зона : повісті, оповідання, роман / Микола 
Хвильовий ; передм. та приміт. М. Г. Жулинського. – Х. : Фоліо, 2010. – 508 с. – 
(Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4688-8. 

ШЕВЧЕНКО Т. Г. Кобзар / Тарас Григорович Шевченко ; голов. ред. 
Б. Будний. – Т. : Богдан, 2009. – 959 с. – ISBN 978-966-10-0135-9. 

ШЕВЧЕНКО Т. Г. Кобзар / Тарас Григорович Шевченко. – Донецьк : 
БАО, 2010. – 351 с. – ISBN 978-966-481-429-1. 

ШЕВЧЕНКО Т. Г. Кобзар / Тарас Григорович Шевченко. – [Черкаси : 
Бізнес-стиль, 2010]. – 255 с. – ISBN 978-966-96412-6-7.  

ШЕВЧЕНКО Т. Кобзар : (вибрані твори) / Тарас Шевченко; [ред.-упоряд. : 
М. Рильський, Н. Рибак ; передм. П. Тичини ; післямова В. Портянка] – Відтворе-
но з вид. 1942 р. – К. : [б. в.], 2010 – 78 с., включ. обкл. 

ШЕВЧЕНКО Т. Кобзар / Тарас Шевченко. – К. : Країна Мрій, 2010. – 
423 с. – (Серія «Духовні Джерела»). – ISBN 978-966-8761-62-1. 

ШЕВЧЕНКО Т. Пророк. Поеми. Поезії / Тарас Шевченко ; Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка, НАН України ; упорядкув. та комент. С. А. Гальченка. – Х. : 
Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2010. – 414 с. – (Шедеври на всі часи). – ISBN 
978-966-14-0428-0 (серія). – ISBN 978-966-14-0647-5 (т. 6). 

ЯВОРІВСЬКИЙ В. Вибране / Володимир Яворівський ; передм. 
П. Загребельного ; ред. Ю. Буряк. – К. : Укр. письменник, 2009. – 703 с. – (Біб-
ліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-579-260-4. 

 
Твори письменників національних меншин 

 
ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМ. Вибране / Шолом-Алейхем ; пер. з ідиш Гершбі-

на, Милоченка та Райцина ; вступ. сл. М. Я. Гона ; упорядкув. 
А. М. Михайляна. – К. : Україна, 2009. – 382 с. – ISBN 978-966-524-390-8. 

Шолом-Алейхем – єврейський письменник, автор романів, збірок опові-
дань. До пропонованої книги увійшли кращі твори письменника: роман «По-
топ», що став «білою плямою» в його літературній біографії за радянських ча-
сів (надрукований був лише раз – у 1928 р.), повість «Тев’є-молочар» – геніаль-
не втілення єврейського національного характеру, а також «Монологи» та 
«Твори для дітей і про дітей». 

Шолом-Алейхем змальовує нелегке життя простого єврейського люду на 
початку ХХ століття. Автор постійно вкраплює в свою розповідь реалії суспі-
льно-політичного життя, становища євреїв у царській Росії. Герої письменника 
живуть у постійній атмосфері гонінь та переслідувань. Однак, за винятком ро-
ману, національні біди й катастрофи не ставали епіцентром художньої розпові-
ді. Про них письменник згадує мимохідь і здебільшого – з гіркою посмішкою, 
глумом або жартома. Така манера викладу подій у його творах сприймається як 
своєрідна захисна маска оборонця покривджених і знедолених. Замість традицій-
ного біблійного плану Шолом-Алейхем крізь специфічний гумор-сміх переосмис-
лював духовно-культурні та побутові орієнтири єврейського життя свого часу. 
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РОСІЙСЬКОМОВНІ ПИСЬМЕННИКИ УКРАЇНИ 
 
 

Проза 
 
ВЕРЕТЕННИКОВ В. Заграва : киносценарий [за мотивами роману] / Виктор 

Веретенников. – К. : Академвидав, 2010. – 167 с. – ISBN 978-966-8226-95-3. 
Життя – це гра. Жорстока, цинічна. У ній не завжди і не всі дотримуються 

правил, а ставки не раз вимірюються людськими життями.  
У романі «Заграва» В. Веретенников продовжує своє заглиблення в про-

блематику морального вибору людини в сучасному світі, зриває маски з облич 
олігархів, рейдерів, моральних покручів, які навіть кохання вимірюють гроши-
ма. Їм протистоять ті, хто бореться за своє життя і за свою любов. Інтригуючий 
сюжет, неоднозначні вольові характери, складні перипетії міжособистісних 
відносин, висока психологічна напруга роблять читача своєрідним співтворцем 
цього динамічного роману.  

КОЛТУНОВ Г. Я. Кинжал : [роман] / Григорий Яковлевич Колтунов. – 
О. : Друк, 2009. – 259 с. – ISBN 978-966-490-049-9. 

Роман кінодраматурга, режисера й письменника Г. Колтунова «Кинжал» 
– це авторизована біографія великого персидського і таджицького поета Х–ХІ 
століття Абулькасима Фірдоусі, автора епічної поеми «Шах-Наме». 

На читача роману чекають непередбачувані переплетіння легенд і реалій, 
любові й підступності, східної мудрості й фанатизму. 

В основу твору покладено біографію поета; використано народні легенди 
та фантазію самого автора, що не виходить за межі можливого. 

НЕКРАСОВ В. П. В окопах Сталинграда : повесть / Виктор Платонович 
Некрасов. – Х. : Фолио, 2010. – 284 с. – (Библиотека Великой Отечественной). –
ISBN 978-966-03-2389-6. – ISBN 978-966-03-5199-8. 

Віктор Платонович Некрасов та його повість «В окопах Сталінграда» – 
унікальне явище в радянській літературі про Велику Вітчизняну війну. Корін-
ний киянин, він пройшов війну полковим інженером та заступником командира 
саперного батальйону й написав про це правдивий твір. У 1946 році повість 
прочитав Сталін і особисто вписав ім’я автора до списку лауреатів Сталінської 
премії. Книгу називали і продовжують називати однією з найправдивіших книг 
про війну. В ній немає ані ідолопоклонства, ані великих воєначальників. Є ли-
ше війна – жорстока чоловіча робота, і є люди – прості солдати й командири, 
які повинні виконати цю роботу до кінця…  

РОМАНОВСКАЯ Е. И. Я и война / Екатерина Ивановна Романовская. – 
К. : Феникс, 2010. – 161 с. [4] арк. фотогр. – ISBN 978-966-651-465-6. 

Пропонована книга мемуарів написана жінкою, яка звичайною 
зв’язковою від початку й до кінця пройшла війну 1941–1945 років. Розпочина-
ючи оповідь з самого дитинства, Катерина Іванівна торкається й теми голоду, 
адже на той час таких діточок, як вона, у сім’ ї було аж вісім душ, а хворий ба-
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тько не міг багато заробити... Авторка порушує й тему першого кохання, якому 
через війну не судилося увінчатися шлюбом. 

Книга, написана жвавою емоційною мовою, не залишить байдужим жод-
ного читача. 

РУВИНСКИЙ С. Г. Исповедь «священника» : новеллы, пьеса, стихи / 
Сергей Геннадьевич Рувинский. – К. : Азимут-Украина, 2010. – 463 с. – ISBN 
978-966-1541-05-3. 

Будь-яке добро чи зло не може бути абсолютно однозначним. Так і жит-
тєві ситуації, у які потрапляють головні герої новел С. Рувинського, на перший 
погляд, здаються зрозумілими: це вбивця, на якого чекає заслужене покарання; 
жінка, що чекає на повернення коханого з війни; священик, якого запросили 
висповідати смертника. І лише дочитуючи кожен із захоплюючих творів, стає 
зрозуміло, що вбивця – безвинний заручник обставин; жінка байдужа до солда-
та; а священик знайомий із в’язницею зі свого власного досвіду. 

РУВИНСКИЙ С. Г. О том, чего не было : новеллы, пьесы, стихи / Сер-
гей Геннадьевич Рувинский. – К. : Азимут-Украина, 2009. – 2017 с. – ISBN 978-
966-8405-98-3. 

У житті кожної людини наступає період, коли вона замислюється над се-
нсом свого буття, над світобудовою тощо. 

С. Рувинський пропонує читачеві замислитися «звідки взялася така вели-
ка кількість людей, приречених на вічне нерозуміння та самотність». А чи не 
ми самі є причиною цього? Вбивця, навіть не підозрюючи, змусив директора 
похоронного агентства замислитися над своїм життям; засуджені втікачі праг-
нули для себе щастя, але й втікали від нього – кожен із цих та багатьох інших 
персонажів творів, що займають своє місце Добра й Зла, допоможуть дійти пра-
вильних висновків, а, значить, зробити правильний вибір. 

СИБИРЕНКО-СТАВРОЯНИ Е. В. Я – манекен : повести и рассказы / 
Елена Владимировна Сибиренко-Ставрояни. – К. : журн. «Радуга», 2009. – 
191 с. – ISBN 978-966-1624-08-8. 

Це збірка повістей та оповідань про звичні будні й дивні загадки, про со-
нячне й сумне, іронічне та ефемерне, зумовлене й непередбачуване в жіночих 
долях та у всьому нашому світі. 

Це проза про справедливість і фальш, кохання та ворожнечу, радість та 
горе, працю й лінь, про життя, закономірне й неочікуване, у всій повноті його 
вираження.  

ФРИДЛЯНД А. В. Запах шахмат : роман-самоубийство / Антон Викто-
рович Фридлянд. – Х. : Фолио, 2010. – 154 с. – (Граффити). – ISBN 978-966-03-
5047-2. 

Антон Вікторович Фрідлянд – український та російський письменник-
постмодерніст, журналіст і сценарист; шеф-редактор українського журналу про 
подорожі «Unique»; постійний автор журналу «Zефір».  

Улюблений жанр письменника – інтелектуальний детектив. Цей жанр до-
зволяє максимально акцентувати увагу на темі смерті та всього, що з нею 
пов’язано. 
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Головний герой роману – Альбрехт Дюрер (усі персонажі тексту мають 
імена відомих художників і скульпторів) заробляє на життя тим, що пише де-
шеві детективи, які згодом публікують під іншими прізвищами. Зі своєю подру-
гою він приїжджає на гірськолижний курорт, що знаходиться, судячи з усього, 
десь у Чехії. Невдовзі подруга зникає. До Дюрера приходять Віра Мухіна і 
Поль Гоген зі звісткою, що її вбили, а у вбивстві звинувачують саме Альбрехта. 
Мухіна й Гоген привозять Дюрера до Києва, де примушують видати себе за 
брата бізнесмена та торгівця наркотиками (нещодавнього самовбивці – Сальва-
дора Далі). Герой змушений провести власне розслідування обставин само-
губств, що відбуваються впродовж усієї дії роману. Кожна жертва залишає за-
писку, в якій вказує ім’я наступного смертника. Дюрер дізнається, що Далі був 
учасником «тренінгу», а згодом з’ясовується, що й сам герой, навіть не підо-
зрюючи цього, є його учасником. Кінцева мета «тренінгу» – створення тексту, в 
який перейшли б після загибелі всі його учасники. Цей текст і є романом «За-
пах шахів» – записок, які веде Дюрер написаних підкреслено аскетичною мо-
вою. 

ФРИДЛЯНД А. В. Похитители мифов : роман, рассказы / Антон Викто-
рович Фридлянд. – Х. : Фолио, 2010. – 251 с. – (Граффити). – ISBN 978-966-03-
5046-5. 

Сюжет роману А. Фрідлянда не надто складний: знайдено і поцуплено 
глиняні таблички, на яких був записаний найперший епос на Землі. Головний 
герой, який працює приватним детективом, отримує завдання розшукати доро-
гоцінні артефакти. Він проводить пошуки довго й виснажливо, бо географія 
роману доволі широка. Детективу замовили зловити Гільгамеша, персонажа 
шумерської міфології. Точніше, одного з викрадачів табличок, в якого всели-
лось це божество. І лише професійний цинізм не дозволяє бравому Гаррі з’ їхати 
з глузду, коли він читає дивакуваті легенди й міфи або дізнається, що його ко-
хана – це богиня Іштвар.  

Постмодерністською вигадкою у романі є таємниче Міністерство – могу-
тня установа, яка контролює уряди й маніпулює масами. Виявляється, що саме 
ця пекельна організація свого часу сприяла таким глобальним аферам, як па-
діння карбованця, завалення ринку Інтернет, зростання попиту на сучасне ки-
тайське мистецтво, фінансова криза 2009-го року тощо. Але у фіналі читач діз-
нається, що опис хитромудрого механізму дій Міністерства потрібен тільки для 
того, щоб дурити головного героя та тримати у напрузі читача. Для цього авто-
рові виявляється замало цілого роману, тому фінал твору залишається відкри-
тим. 

Видання містить також оповідання А. Фрідлянда. 
ЦАПЛИЕНКО А. Ю. Экватор. Черный цвет & Белый цвет / Андрей 

Юрьевич Цаплиенко. – Х. : Фолио, 2010. – 538 с. – (Литература). – ISBN 978-
966-03-50-23-6. 

А. Цаплієнко – тележурналіст, ведучий, сценарист, військовий кореспон-
дент телеканалу «Інтер» – відомий своїми репортажами з Афганістану, Маке-
донії, Іраку, Південної Осетії та з інших «гарячих точок» планети. 
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Роман «Экватор» – дебютний, і народився він через те, що будь-який ре-
портаж занадто малий, аби вмістити усі емоції, почуття та враження від пере-
житого й побаченого на власні очі. Тому автор обрав форму роману. 

Головний герой твору – Андрій на прізвище Шут, який заробляє собі на 
життя незвичною справою – продажем зброї на рівні урядів різних країн. Реалі-
зація надзвичайних планів, розробка складних схем продажу приносять йому 
навіть більшу насолоду, ніж отримані від угод великі гроші. Тому кидати таку 
«роботу» він не збирається. Та одного разу Андрій відчув, що його «кар’єрна 
драбина» похитнулася, а сам він став частиною «чужої гри». Ситуацію ще бі-
льше ускладнює почуття кохання, що виникає в героя до темношкірої красуні 
Мікі. 

ШИРМАН Р. Две сестры : роман / Роман Ширман. – К. : Факт, 2009. – 
212 с. – ISBN 978-966-359-248-0. 

Це трагікомічна й водночас лірична історія життя двох ще зовсім юних 
дівчат, рідних сестер, які роблять перші кроки в дорослому житті. Це розповідь 
про пристрасне кохання й жахливі розчарування, про вірність і зради, про від-
вертість і брехню, про надію на щастя. У романі немає кривавих злодіїв та від-
вертих мерзотників. Однак це не зменшує драматизму подій твору, бо героїні 
ведуть відчайдушну боротьбу за своє кохання, за те, щоб жити у злагоді зі сво-
єю совістю. Іноді ця боротьба видається смішною, іноді – трагічною. Героїні 
здійснюють багато помилок і дурниць. А життя, на жаль, не театр, у ньому не-
має репетицій, тож кожен мусить грати свою роль без допомоги досвідчених 
драматургів.  

Деякі персонажі роману відомі читачеві з попередньої книги Р. Ширмана 
«Тепер я буду любить тебе». 

 
Поезія 
 
АДАМОВИЧ Б. С. Луч : стихи / Броніслав Сергійович Адамович. – К. :  

Віпол, 2010. – 178 с. : іл. – ISBN 978-5-8238-0905-04. 
Ця книжка – фронтовичка. Її вірші створювалися здебільшого в окопі, в 

танку, на привалі. По суті, це «не редаговані» сторінки війни, юнацьких почут-
тів, думок, що народжувались у той кривавий час. Збірка є своєрідним продов-
женням нашого нинішнього життя, коли хочеться поринути у світ великої лю-
бові, мрій, ніжності, краси й світлих надій, сердечності, щирості та доброти. 

АФОНІН О. В. А я залишаюся в літі... : поезії / Олександр Васильович 
Афонін. – Х. : Фоліо, 2010. – 220 с. : портр. – ISBN 978-966-03-4993-3. 

Анот. див. на с. 25.       
ВЕЛИКИЙ Б. Черно-белое счастье : стихи / Борис Великий. – Д. : Поро-

ги, 2010. – 466 с. – ISBN 978-611-518-061-5. 
Творчість Б. Великого випала на складні роки «перебудови». Його твори 

вирізняються суворою, іноді навіть лайливою мовою, відтворюючи жорстку 
правду життя автора, який відбував термін ув’язнення. Поет розповідає про жа-
хливе перебування людини за ґратами, але саме там, за його словами, відбулося 
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очищення його душі та з’явилось нове розуміння всього, що відбувалося. Од-
ночасно з «в’язничною» лірикою, на сторінках книги постають ніжні твори на 
любовну тематику, виразно звучить його громадянська поезія та засудження 
комуністичного режиму. Звернення автора до Т. Шевченка та Лесі Українки 
пронизані болем за долю українського народу, за його майбуття: 

 
Пока. А завтра, то ли будет! 
Страну в конвульсиях трясет.  
Каков позор! Парламент крутит! 
Но референдум не спасет! 
 
Прости, Тарас, дал чувствам волю,  
Испил всю боль души своей.  
Ты жизнь свою отдал за долю 
Земли, усохшей от цепей. 

 
ВЫШЕСЛАВСКИЙ Л. Карадагские монологи / Леонид Вышеславский ; 

ил. Г. Вышеславского. – К. : Видавн. Дім Дмитра Бураго, 2010. – 46 с. – ISBN 
978-966-489-056-1. 

Л. Вишеславський – поет, автор понад 50-ти книжок поезій та прози ро-
сійською та українською мовами. 

Крим, особливо Кара-Даг, посідав особливе місце у житті митця. Він знав 
на Кара-Дазі кожне дерево, кожен камінь. Саме у горах Вишеславський написав 
багато своїх віршів. 

 
Я молодею с каждым шагом, 
когда опять, как в том году, 
непостаревшим Кара-Дагом 
над старой пропастью иду. 
Нет большей радости, чем снова 
спросить маслину: «Как живешь?», 
почуять сумрака лесного 
сосредоточенную дрожь, 
пофилософствовать безмолвно 
у камня с дубом-стариком, 
спуститься к морю, к теплым волнам, 
поцеловаться с родником. 

 
У віршах Л. Вишеславського, як в магмі Кара-Дагу, застигли роздуми над 

життям, над гірськими стежками, що переходять у стежки життя та багато дрі-
бниць і деталей цієї місцини. 

ГЛУЩЕНКО В. Портрет : стихи / Виктор Глущенко. – К. : Грани-Т, 
2010. – 263 с. – ISBN 978-645-308-1. 
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В. Глущенко – поет родом із м. Суми, автор збірок поезій «Черный ангел 
в небесах», «Дом с белой крышей», «Вот и кончилось лето», «Синий воздух» та 
інших.  

На розсуд читача представлено нову збірку В. Глущенка «Портрет», вірші 
якої були написані протягом 2008–2009 років. 

Поет продемонстрував спробу співставити свій портрет із портретом ча-
су. Мандруючи сторінками-днями, як залами художніх музеїв, вдивляючись в 
портрети людей минулих часів, уважний погляд обов’язково помітить 
відблиски їхніх драм і комедій. 

 
Прорвавшись через толщу лет  
Как свет из форточки, 
Я вам оставлю свой портрет –  
Мазки и черточки. 
 
И, может быть, в его чертах  
Вы угадаете 
И свою радость и свой страх 
И все, что знаете. 

 
ГОЛУБЕВА О. В. Пока мы любим : 50 стихотворений о любви / Ольга 

Владимировна Голубева. – Симф. : Симф. гор. тип., 2010. – 63 с. : фотоил. – 
ISBN 978-966-174-121-7. 

Творчий доробок кримської поетеси О. Голубєвої – це численні публіка-
ції у місцевій періодиці, у колективних збірках, антологіях, окремих виданнях 
поезій («Времена любви», «В саду любви» тощо). О. Голубєва – лауреат Всеук-
раїнської премії «Золота Фортуна». 

Нова книга містить вірші, як вже знайомі читачам, так і нові, об’єднані 
єдиною тематикою. 

Мелодійні за звучанням, поетичні твори зображують не бурхливу юну за-
коханість, а розмірене глибоке почуття, яке приходить лише з віком та досві-
дом. 

Я впадаю в любовь, 
Словно в озеро тихий ручей. 
Мне не нужен любой,  
Не прельщает чужой и ничей... 
Я довольна судьбой, 
Положением дел и вещей, 
Я впадаю в любовь, 
Словно в озеро тихий ручей... 

 
ЗУБЕНКО А. С. Богиня : сб. поэзий / Зубенко Александр Степанович. – 

К. : Компас, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-2099-00-3. 



 61 

«Вірші – це частина душі, жива енергетика, пов’язана із небом та Богом, 
це поклик долі, наказ серця, життєдайне джерело чуття. Саме відчуваючи світ 
ми живемо, плачемо, радіємо, сумуємо і заздримо, бажаємо і цінуємо, кохаємо і 
виявляємо великодушність». 

У своїх поезіях автор, лікар за фахом, намагається знайти спільний зна-
менник кохання та його зв’язок із вічністю і робить висновок, що лише фізичні 
явища підкорюються законам, чуттєві та духовні – ніколи.  

Щастя – у кожного своє, тому кохання ніколи не буває схожим на інше, 
воно завжди неповторне. 

ПЕТУХОВ Ю. Б. Я звал тебя в страну Любовь : стихи / Юрий Борисович 
Петухов ; сост. В. Глушко. – Біла Церква : О. Пшонківський, 2010. – 158 с. – 
ISBN 978-966-2083-79-8. 

Видання представляє вірші та пісні Ю. Пєтухова – талановитого поета, 
виконавця близько трьох тисяч пісень, у тому числі й авторських; лауреата ба-
гатьох фестивалів і конкурсів. Його поезії – філософсько-романтичні. 

РОМАНЮК С. И. Инъекция любви : сб. стихотворений / Сергей Иванович 
Романюк. – К. : Азимут-Украина, 2009. – 159 с. – ISBN 978-966-8405-97-6. 

Пропоноване видання – це письменницький дебют С. Романюка, предста-
влений поетичним монологом про кохання, ніжність, почуття, емоційні злети й 
падіння, про пристрасть та відчай, про дотик Душі до Душі через пізнання, від-
критість, щирість. 

На думку автора, кохання до жінки та любов до рідних і близьких людей, 
не затьмарені обрáзами й власним егоїзмом – це шлях до справжнього Щастя.  

От Любви отмахнуться спешили. 
От цинизма сердца очерствели. 
И, о Боге забыв, мы грешили, 
С новой ложью делили постели. 
Мы себя обманули сами. 
Время кончилось! Жизнь прожили! 
Растеряли друзей за вещами, 
Больше всех лишь себя любили. 

 
СОХАНЬ Л. Поэзия жизнетворчества. Размышления о таинствах души и 

превратностях человеческой жизни : стихи, афоризмы, максимы, сентенции, 
психологические эссе / Лидия Сохань ; предисл.: В. Шинкарук, Н. Шудря. – К. : 
Издат. Дом Дмитрия Бураго, 2009. – 398 с. – ISBN 978-966-489-024-0. 

Сохань Лідія Василівна – автор багатьох праць із проблем людини та її 
життєвого шляху – у пропонованій збірці надає своїм роздумам про таїнства 
душі та перипетії людського життя форми поетичних образів і максим.  

Обраний жанр дає авторці можливість вловити найтонші порухи відчут-
тів, створити химерну картину повсякденного буття людини, обернути її погляд 
на саму себе. 

Книга певною мірою має автобіографічний характер. Розгортаючи полот-
но соціального життя та описуючи визначні події, Л. Сохань розкриває їхній 
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вплив на свою долю. У книзі «Поэзия жизнетворчества» звучить гімн життю, 
благоговіння перед усім високим і світлим у людській душі. 

ЧЕРЕПКОВ В. Ф. У Вечного огня / Владимир Федорович Черепков. – 
К. : Парлам. изд-во, 2010. – 87 с. – ISBN 978-966-611-705-5. 

Збірка віршів В. Черепкова присвячена 65-й річниці Перемоги у Великій 
Вітчизняній війні. Її метою є донести до читача відлуння війни, що залишилося 
у серцях і долях тих, хто подарував нам перемогу. 

 
Без орденов, 
Без грамот, 
Без медалей,  
С глазами 
Расстрелявшими войну,  
Живет сосед. 
Ему наград не дали 
За юность, поседевшую в плену. 

 
Не оминув поет увагою й тих, для кого війна обернулася втратою. Жінці-

дружині, жінці-матері В. Черепков присвятив вірші «Верность», «Вдовам», «Ві-
тчизна-мати» та ін. 

ШУШКОВСКИЙ В. В. Исцеление души : стихи / Виталий Владиславович 
Шушковский. – О. : Астропринт, 2010. – 429 с. ISBN 978-966-190-228-1. 

У збірці представлено ліричні вірші, молитви, поради й настанови, які по-
служать читачеві джерелом духовного зцілення, становлення особистості, від-
родження. Ця книга є еліксиром для душі, який вселяє в людей упевненість у 
собі, доброзичливість, душевну рівновагу, і вкаже вірний шлях тим, хто шукає 
у своєму серці Бога. 

ЯНИ А. И. Нетронутый Грааль, или Инкарнация: лирические стихи и то-
лика поэтических переводов из вороха уцелевших тетрадей / Анатолий Ивано-
вич Яни. – О. : Астропринт, 2010. – 422 с. – ISBN 978-966-190-329-5. 

Твори Анатолія Івановича Яні були надруковані в журналах «Огонёк», 
«Крокодил», «В мире книг», «Современное право», «Всесвiт», «Горизонт», 
«Лiтературна Одеса», «Дон», «Колесо смеха», «Фонтан», «Сімейний консуль-
тант» (Нью-Йорк), альманасі «Сталкер» (Лос-Анджелес), в «Літературній газе-
ті». Він – член Національної спілки журналістів України; призер Московського 
фестивалю громадянської поезії («Часовые памяти», 2006); автор книги пародій 
та епіграм «Кишені в черепі» (2006); лауреат міжнародного пушкінського кон-
курсу в Нью-Йорку; за поетичні переклади 154-х сонетів Шекспіра був удосто-
єний звання академіка Міжнародної Слов’янської Академії наук, освіти, куль-
тури і мистецтва Великобританії та Ірландії. 

Представлена збірка автора містить ліричні вірші, пародії, сонети, при-
святи, низку перекладів російською мовою творів зарубіжних поетів – 
В. Шекспіра, А. Рембо, І. В. Гете, П. Верлена, Р. М. Рільке, А. Міцкевича та ін-
ших. 
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Публіцистика 
 
АМОСОВ Н. М. [Собрание сочинений]. [В 4 т.] Т. 1. Мысли и сердце. 

Записки военного хирурга / Николай Михайлович Амосов ; под ред. 
Е. Н. Амосовой ; сост. В. Белавский ; вступ. ст. «Н. М. Амосов : Автопортрет» 
Е. Н. Амосовой ; вступ. ст. «Слово о неповторимом Человеке и мудром Друге» 
И. Трахтенберга. – Донецк : Донбасс, 2009. – 507 с. – ISBN 978-966-1615-14-3. 

М. Амосов – засновник української кардіохірургії, кібернетик, філософ, 
письменник, громадський діяч. Протягом життя він видав низку книг («ППП 
2262», «Операции на сердце с искусственным кровообращением», «Хирургия 
пороков сердца» та ін.). 

Його книга «Мысли и сердце», перекладена тридцятьма мовами, принесла 
автору шалену популярність, обумовлену тим, що у його літературній художній 
спадщині, науковій публіцистиці, мемуарах, нарисах-роздумах тісно перепле-
тені біологічні, медичні, соціологічні та філософські проблеми. 

Мемуарні оповіді автора розкривають виключно ті події, що відбувалися 
насправді, та відображають його уявлення, часто відмінні від загальноприйня-
тих. 

У мемуарах М. Амосова порушено багато проблем, що хвилюватимуть 
суспільство в майбутньому. 

 
 
Збірники 
 
ОСКОЛКИ. Современная военная поэзия : сб. стихотворений / ред. 

Г. Бобров ; ред.-сост. В. Олейник. – Луганск : ООО «Виртуальная реальность», 
2010. – 140 с. – ISBN 978-966-492-115-9. 

Пам’ять про війну – особлива. Воїни-інтернаціоналісти, учасники бойо-
вих дій у збройних конфліктах останніх років залишили по собі величезний за 
своєю міццю поетичний спадок. Збірка дає можливість торкнутися недавньої 
історії – періоду СРСР. Поетичне образне слово дає повне уявлення про війни, 
в яких брали участь наші земляки, наші сучасники – автори збірки: Ю. Берідзе, 
І. Бестужев, А. Гончар, М. Кошкош, І. Некрасов, І. Плеханов, А. Рогожніков,  
М. Сундєєв, Л. Цаголова. 

Світ крихкий і вразливий, тому на сторінках «Осколков» відсутні рядки 
на захист війни, як шляху вирішення політичних проблем, навпаки, – кожен 
твір звучить гімном віри на захист здорового глузду в ім’я миру, любові та бла-
гополуччя. 
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ТВОРИ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ 
 
Проза 
 
ВОВК В. Тотем скельних соколів : іст.-фантаст. роман / Віра Вовк. – 

Львів ; Ріо-де-Жанейро : Бак, 2010. – 114 с. – ISBN 978-966-7065-94-2. 
Віра Вовк (справжнє прізвище – Віра Селянська) – українська поетеса, 

авторка драматичних творів, перекладач, літературознавець, лауреат Державної 
премії ім. Т. Шевченка, літературної премії ім. І. Франка в Чикаго та Києві. 

У пропонованому романі авторка згадує своє дитинство, що минуло у мі-
стечку Кут, на Гуцульщині. Вона яскраво змальовує жителів міста, передаючи 
особливості їхніх характерів. Найбільше оповідей присвячено родині Штефана, 
через життя якої читачі знайомляться з побутом кутівців та їхніми обрядовими 
традиціями. 

ДОРОШ М. Н. Розгойдані дзвони : поема, повість / Микола Никифоро-
вич Дорош, Михайло Дмитрович Сметанін ; пер. з рос. М. Дорош. – Вінниця : 
О. Власюк, 2010. – 174 с. – ISBN 978-617-535-003-4. 

Анот. див. на с. 29. 
ЧАЙКОВСЬКИЙ Д. Хочу жити! : образки з німецьких концентраційних 

таборів / Данило Чайковський. – Л. : Апріорі, 2009. – 171 с. – ISBN 978-966-
2154-21-4. 

Д. Чайковський – письменник, журналіст, політичний діяч та педагог.  
Автобіографічна книга автора, що побачила світ у 1946 році, стала пер-

шим в українській (а, можливо, й у світовій) літературі свідченням про жахи 
німецького концтабору «Аушвіц». Справжнім криком душі звучить не лише на-
зва книги «Хочу жити!», але й кожен її рядок. Неможливо просто погортати 
сторінки твору чи пробігти їх очима – обов’язково спіткнешся, натрапивши на 
деталь, яка зачепить і не дозволить, не перечитавши, йти далі. Книга вражає 
своїм жахливим реалізмом і, попри невеликий обсяг, залишає незабутнє вра-
ження. Написаний по «гарячих слідах» у 1945–1946 роках, твір точно відтворює 
побут в’язнів концтабору, подає образи людей, різних за характером та націо-
нальністю, показує, як в екстремальних умовах в людині виявляється або герой, 
або злочинець. Книга, як і твори Варлама Шаламова чи Олександра Солжені-
цина, є підтвердженням того, що жодна художня фантазія не здатна піднестися 
до належного рівня для реального відтворення жахів нацистських та комуніс-
тичних концтаборів. 

У другому виданні збережено стиль розмовної мови галичан 30–40-х ро-
ків з незначними фонетичними правками, згідно із сучасним правописом. 

 
 
Поезія 
 
АНДІЄВСЬКА Е. Міражі : сонети / Емма Андієвська. – К. : Всесвіт, 

2009. – 246 с. – ISBN 978-966-8439-17-9. 
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Е. Андієвська – відома українська письменниця й малярка, що живе та 
працює в Німеччині; авторка низки поетичних та прозових творів; член ПЕН-
клубу; Спілки професійних митців Німеччини; лауреат літературних премій, 
зокрема Міжнародної літературної премії «Тріумф». 

Поетичну творчість Е. Андієвської, без перебільшень, можна назвати уні-
кальною як для української, так і для світової літератури. Ця унікальність обу-
мовлена суб’єктивною авторською інтерпретацією метафізичних таємниць бут-
тя, що ґрунтується на асоціативно-емоційних підсвідомих «осяяннях» та само-
бутності їхнього художнього втілення, що не вкладається в жодну літературо-
знавчу класифікацію. Сама ж авторка секретом свого поетичного слова вважає 
структуру текстів, що «близька до східної поезії саме зменшенням ролі грама-
тичного значення, аж до його відсутності... якщо змінити граматичне значення, 
то змінюється фактура слова. Це додає слову нових (інваріантних) прочитань: 
слово виступає як жмуток значень. Саме слово пов’язане з нутром». 

 
Хаос – цупкого повсякдення – в’язень, – 
Прокинувся – й на шворочку – дієзи. 
Й предмети – німби, крізь які – мерлюзи, 
Де існування – з дір – без фільтрів – лізе. 

 
БЕЗМЕЖНЕЄ ПОЛЕ / укр. поезія у переспіві нім. мовою Ірини Кача-

нюк-Спєх ; передм. З. Гладкої ; упоряд. М. Смолій. – Т. : Богдан, 2010. –  
159 с. – Укр. та нім. – ISBN 978-966-10-0339-1. 

До збірки увійшли твори українських поетів, здебільшого тих, які були 
змушені працювати в еміграції (Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки,  
Б.-І. Антонича, В. Стуса, Л. Костенко та ін.). Твори супроводжуються переспі-
вами німецькою мовою І. Качанюк-Спєх – доцента Мюнхенської вищої народ-
ної школи, викладача німецької мови в Українському Вільному Університеті в 
Мюнхені. 

ЗОРЕСЛАВ (о. Севастіан Сабол). Бог і Україна : поезії / Зореслав ; пе-
редм. Н. Ребрик. – Ужгород : вид-во «Гражда», 2009. – 238 с. – Бібліогр.: с. 64–
68. – Фотогр. – ISBN 978-966-8924-53-8. 

Творчість Зореслава має ті вершинні регістри звучання, які дають підста-
ву говорити про неї, як про явище цілісне й унікальне в національній культурі. 
Його витоки слід шукати у багатовіковій історії, у неперервності традицій, у 
прагненні до духовного поступу. Зореслав – це ціла епоха в закарпатській літе-
ратурі.  

Його поезія переважно лірична, така, що синтезує авторський інтелект, 
філософське світосприймання, мовне багатство в об’ємі, панорамні імпресіоні-
стичні полотна. 

Ставши новатором у галузі форми поезії, Зореслав шукав нові шляхи ви-
раження своїх почуттів і думок. Його класичні сонети й артистичні верлібри, 
почуттєві експресії й філософські етюди, врешті, роздуми та переклади – оригі-
нальні за будовою, своєрідні й самобутні. 
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Широко представлена у збірці й пейзажна лірика. Це й образки із Закар-
паття, і образи з Фіюме, Трієсти, Венеції, Везувія, Риму. У багатьох із них автор 
розмірковує над покликанням поета і завданням поезії, над життям і призна-
ченням людини.  

У книзі представлена й релігійна лірика Зореслава. У молитві, зверненій 
до Господа, у слові, спрямованому до людського серця, – невичерпна енергія 
мистецтва, сила поетичного слова. 

Пропоноване видання – найповніше зібрання поезій видатного діяча й 
співця Карпатської України. 

ЗОРЕСЛАВ. Хутір біля Пугача / Зореслав. – Донецьк : Каштан, 2009. – 
129 с. – ISBN 978-966-427-190-2. 

Зореслав (Йосип Строцький) – відомий український поет із Австралії, чий 
творчий доробок складають збірки «Крилаті думи», «Орли степові», «Гомін 
степів», «Весна в хуторі над Бугом». 

Значна частина поетичних творів митця присвячена Україні. Його вірші 
життєстверджуючі, сміливі, часом шокуючі, мають глибокий зміст і виразну 
символіку. У поезії Зореслава звучать ностальгійні нотки, які, однак, поступа-
ються виразним громадянським мотивам. 

Добрий ранок, Земле – рідна мати! 
Ти жива? Тебе ніч не зморила? 
Я прийшов, щоб тебе обійняти, 
Щоб моя любов тебе пригріла. 
Добрий день, Батьківщино моя! 
Хочу чимось тобі послужити, 
Та не знаю, чи спроможний я 
Щось належне для тебе зробити. 

 
ЯНІВ В. О. Поезія : Листопадові фрагменти ; Сонце й грати / Володимир 

Осипович Янів ; авт. вступ. ст. Д. Штогрин ; упоряд. Д. Сапіга. – Львів : Каме-
няр, 2009. – 198 с. – (Спадщина). – ISBN 978-966-607-108-1. 

В. Янів – талановитий письменник, публіцист, есеїст, вчений-психолог, 
соціолог, історик, який більшу частину свого життя провів за кордоном, і тому 
добре знаний там, а не в Україні. 

Видання містить дві з чотирьох збірок поезій автора. Вірші першої збірки – 
«Листопадові фрагменти» – утворюють автобіографічні цикли, яким притаманні 
циклічність кадрів, естетичні картини авторських почувань, стрункість форми. Ці 
твори були написані впродовж двох місяців у тюрмі, де він відбував покарання піс-
ля вироку, отриманого на відомому Львівському процесі. Як зазначав сам автор, 
поезії збірки – «дуже особисті переживання, які проте виростали в нерозривному 
зв’язку з переживаннями народу». 

Друга збірка В. Яніва «Сонце й ґрати» містить вибрані поезії, створені 
впродовж 15 років (1918–1933). Цей час належить до найяскравішого періоду 
поетового «горіння», яке, водночас із його характером, виявилося в активній ді-
яльності у студентському житті. 
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Для Вас, що не продали чести, 
– Не вгнулися в знущань нарузі, 
Що в келіях не зреклися мести, 
– Для Вас слова ці, горді Друзі!.. 
Для Вас, що в клітях, – без простору, 
Про сонце мріяли у тузі 
Й боялись сорому покори, 
– Для Вас слова ці, вірні Друзі!.. 

 
Публіцистика 

ІЩУК-ПАЗУНЯК Н. Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературо-
знавства і філософії / Наталія Іщук-Пазуняк ; наук. ред. В. Погребенник, упо-
ряд.: О. Леонтович, В. Погребенник. – К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2010. – 
534 с. – ISBN 978-966-355-044-2. 

Поява нової публікації Н. Іщук-Пазуняк «Вибрані студії», яка містить її 
праці з царин лінгвістики, літературознавства, філософських та історичних сту-
дій, є поважним внеском у доробок української літератури. 

Як філолог, лінгвіст, мовознавець доктор Н. Пазуняк зробила значний 
внесок у висвітлення відмінностей між слов’янськими мовами, особливо украї-
нською та російською. У численних оглядах, рецензіях, виступах та викладах 
Н. Пазуняк проливає світло на давні документи, які творять основу української 
мови, розглядає місце української мови в межах слов’янських мов та залишків у 
ній індоєвропейських впливів. 

Саме цей вимір доробку Н. Пазуняк віддзеркалений у збірці, особливо в її пе-
ршій та другій частинах. Третя частина книги здебільшого присвячена творчості 
українських письменників (І. Франка, О. Кобилянської, О. Лятуринської, О. Оль-
жича, Є. Маланюка, Я. Славутича, В. Симоненка, Л. Костенко, І. Світличного,  
В. Стуса). Четверту частину складають філософські, етичні й богословські статті; до 
п’ятої – увійшли розвідки на різні теми. 

ШПОРЛЮК Р. У пошуках майбутнього часу : ст. та есеї / Роман Шпорлюк ; 
передм. Я. Грицака. – К. : Грані-Т, 2010. – 255 с. – ISBN 978-966-465-272-5. 

Р. Шпорлюк – професор історії України в Гарварді та директор Українсь-
кого наукового інституту в Кембриджі. Пересічний український читач міг про-
читати його твори в журналі «Сучасність», до якого він свого часу писав статті 
та есеї під псевдонімом «Павло Чернов». У 1935 р. Р. Шпорлюк емігрував до 
Польщі, де почалася його блискуча кар’єра науковця-історика, фахівця з історії 
Центральної та Східної Європи. 

«У пошуках майбутнього» – дуже актуальна книга. Особливо на тлі мод-
них у медіа-просторі тез про потребу єднання українців навколо спільної ідеї, 
про відсутність такої ідеї та потребу її створення, причому зазвичай, на етніч-
ному або мовному фундаменті. Тексти книги були написані між 1960 і 2009 роками. 
Упорядники розмістили їх у зворотному хронологічному порядку – від найновішо-
го до найдавнішого. Це незвично, однак дає змогу поступово зануритись у відпові-
дний історичний контекст, пройти шлях від найсвіжіших дражливих політичних 
подій до того, що можемо назвати «історією». 



 68 

Р. Шпорлюк елегантно вирішує питання української ідентичності. У його 
есеях немає закликів до створення мовно-етнічного базису. Натомість історик 
говорить про поступову розбудову громадянського суспільства, громадянських 
цінностей, верховенства права та не сприймає Україну окремо від світу. Для 
нього розвиток української держави не є чимось унікальним, навпаки, – вклада-
ється в загальну тенденцію розвитку країн Центральної та Східної Європи. В 
есеях автора проведено паралелі життя незалежної України із життям колишніх 
Югославії, Чехословаччини та інших країн. 

 
Епістолярії 

СЛОВАЦЬКИЙ Ю. Листи до матері / Юліуш Словацький ; пер. з пол. 
М. Гецевич ; [упорядкув. та вступ. ст. Т. Сеніної]. – Т. : Терно-граф, 2009. – 
248 с. – (Скарби епістолярної спадщини Юліуша Словацького). – ISBN 978-966-
457-070-8. 

Збірка «Листи до матері» є першою у серії «Скарби епістолярної спадщи-
ни Ю. Словацького» та містить 27 вибраних листів геніального польського по-
ета Юліуша Словацького (1809–1894), адресованих матері (Саломеї Словаць-
кій-Бекю) з далекої еміграції у рідний Кременець. Видання вперше виходить 
українською мовою.  

 
Збірники 

БЕЗМЕЖНЕЄ ПОЛЕ : укр. поезія у переспіві нім. мовою Ірини Кача-
нюк-Спєх ; передм. З. Гладкої ; упоряд. М. Смолій. – Т. : Богдан, 2010. –  
159 с. – Укр. та нім. – ISBN 978-966-10-0339-1.  

Анот. див. на с. 65. 
ПОЕТИ Празької школи : Срібні сурми : антологія / упорядкув., передм. 

літ. сильвети М. Ільницького. – К. : Смолоскип, 2009. – 913 с. – Бібліогр.: 
с. 863–896. – ISBN 978-966-2164-02-2. 

В антології зібрано твори поетів української еміграції 1920–1930-х років 
ХХ століття з угрупування, яке в літературознавстві отримало назву – «Празька 
школа». Учасники визвольних змагань українського народу та представники 
покоління, що сформувалося «під чужим небом», несли в поезію «срібні сур-
ми» недавніх походів, історіософські роздуми про майбутнє рідної землі, а та-
кож розвивали традицію вільної української поезії, обірвану комуністичним 
режимом. 

До видання увійшли поетичні твори О. Бабія, А. Гарасевича, М. Гриви, 
Ю. Дарагана, І. Ірлявського, Ю. Клена, Ю. Липи, Н. Лівицької-Холодної, 
О. Лятуринської, Г. Мазуренко, Є. Маланюка, Л. Мосендза, І. Наріжної, 
О. Ольжича, О. Стефановича, О. Теліги, М. Чирського. 

Творам передують невеликі за обсягом нариси, що дають уявлення про 
життєвий та творчий шлях того чи іншого письменника. 
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ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА 

 
Проза 
 
АНТОЛОГІЯ перського гумору / пер., упорядкув., заг. ред. Р. Гамади. – 

Т. : Богдан, 2010. – 523 с. – (Скарби Сходу). – ISBN 978-966-10-0124-3. 
Антологія знайомить читача із найкращими зразками перського класич-

ного та народного гумору. Українському читачеві пропонуються фрагменти 
славнозвісних творів – «Ґулістан» Сааді Шіразі, «Багаристан» Абдаррахмана 
Джамі, а також твори маловідомих письменників, зокрема «Зібрання історій на 
світочі переказів» персомовного письменника Мохаммеда Ауфі. 

Майже в повному обсязі подано пародійні трактати знаменитого персько-
го сатирика й гумориста ХІV ст. Убейда Законі «Трактат на розвагу серця» та 
«Сто порад». 

Перед читачами постає ціла галерея образів середньовічних мусульман – 
арабів, персів, таджиків, індійців, які знають і вміють цінувати дотепне слово, 
сповнене мудрості та лагідної повчальності. 

Відкриває антологію передмова Р. Гамади – літературознавця, сходознав-
ця й перекладача, котра дає цілісне уявлення про історичні та соціальні переду-
мови написання того чи іншого твору. 

БУЦЦАТІ Д. Татарська пустеля : роман / Діно Буццаті ; передм., пер. з 
італ. Ю. Педана. – Х. : Фоліо, 2009. – 220 с. – (Бібліотека світової літератури). – 
ISBN 978-966-03-5053-3. 

Роман «Татарська пустеля» – це розповідь про час – єдине багатство, яке 
дає людині доля, але яке вона не в змозі зберегти. Коли молодий лейтенант 
Джованні Дроґо їхав до фортеці Бастіані, за якою знаходиться загадкова Татар-
ська пустеля, він думав: «Усе ще попереду». Герой сподівався, що пробуде у 
фортеці декілька місяців, а потім у нього настане інше життя, сповнене справж-
ніх почуттів і подій. Але проходив час, фортецю покинути не вдавалося – при-
йшли старість і забуття, а з ними – сумне відчуття, що життя обійшло головно-
го героя стороною і битву з часом безнадійно програно... 

ВАНДЕНБЕРГ Ф. Тайна предсказания / Филипп Ванденберг ; пер. с нем. 
С. Одинцовой. – Х. ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2010. – 414 с. – 
ISBN 978-966-14-0683-3 (Украина). – ISBN 978-5-9910-110-1101-3 (Россия). 

Ф. Ванденберг – німецький письменник, автор науково-популярних книг 
езотеричної та археологічної тематики, а також історичних та детективних ро-
манів. Саме детективи принесли йому шалену популярність та міжнародне ви-
знання. 

Успіх письменника обумовлений безпомилковим чуттям на сенсаційні іс-
торичні загадки, неймовірні гіпотези, які у його викладі стають дивовижно пра-
вдоподібними та захоплюючими. 

Головний герой книги Ф. Ванденберга – обдарований юнак Леберехт, син 
могильника, якого оголосили відьмаком, втікає з рідного міста до Риму. Ніхто 
не знає, що із собою він прихопив єдиний примірник забороненої книги Копер-
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ника, яка зберігалася в бенедиктинському монастирі. Невідома праця Коперни-
ка містить таємницю, котру Церква приховує від людства. Леберехт збирається 
обнародувати книгу, щоб помститися за батька. Яких заходів будуть вживати 
папа та Римська курія, щоб уникнути катастрофи? 

ВЕРЛЕН П. Спогади вдівця : поезії в прозі / Поль Верлен ; упорядкув. та 
пер. з фр. О. Бігун. – Івано-Франківськ : РВВ Івано-Франків. ун-ту права, 2010. – 
107 с.  

Пропонована збірка прозових мініатюр видатного французького поета 
П. Верлена (1844–1896) виходить в Україні вперше. До неї увійшли твори, на-
писані у 1883–1884 рр. В мініатюрах відтворена історія душевних мук, здат-
ність емоційно радіти, сумувати чи розкривати душу. Це – замальовки Парижа 
(«Деякі мої сни», «Безсонна ніч»), лірико-філософські роздуми («З вікна», 
«Штучні квіти»), соціальна тематика («Темна ніч», «Добрі буржуа»), мініатюри 
лірико-інтимного забарвлення («Померла», «Пам’яті мого друга»). 

Запропоновані переклади дають можливість по-новому сприймати творчу 
спадщину П. Верлена, доповнену його прозою. 

ДРАҐО Я. Древо Безіменне : роман / Янчар Драґо ; пер. зі словен. 
Л. Канцедал ; під ред. О. Дзюби-Погребняк. – Х. : Фоліо, 2010. – 379 с. – (Карта 
світу). – ISBN 978-966-03-5138-7. – ISBN 978-966-03-5083-7 (серія). 

 Янчар Драґо – словенський письменник, автор повістей, романів, новел, 
п’єс, член Словенської академії наук та мистецтв, лауреат багатьох національ-
них та міжнародних премій. 

Герой роману, архіваріус Янеж Липник, знаходить мемуари якогось лове-
ласа, чиї пригоди почалися у Словенії під час Другої світової війни. Цей що-
денник змушує Липника зануритися у минуле: спочатку в архівах, а потім у 
спогадах. Як історик він заповнює пропуски в архівних матеріалах, як людина з 
багатою уявою – виразно бачить еротичні сцени. Його життя поволі змінюєть-
ся, адже його розум цілком поглинає минуле…  

ДЮРАС М. Хіросіма, любов моя : сцен. і діалоги / Марґеріт Дюрас ; пер. 
з фр. Ю. В. Анігер. – Х. : Фоліо, 2010. – 127 с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-
03-4901-8. 

М. Дюрас – французька письменниця, акторка, режисер і сценарист. Її пе-
ру належить 34 романи, зокрема «Коханець», за який авторка отримала Гонку-
рівську премію. Найвідоміша робота М. Дюрас як сценариста – мелодрама 
Алена Рене «Хіросіма, любов моя». 

В основу сценарію ліг бурхливий, але короткий любовний роман. Вона – 
акторка, що приїхала влітку 1957 року до Хіросіми на зйомки інтернаціональ-
ного фільму про мир. Він – японський архітектор. Фоном твору слугують спо-
гади про жахливі картини атомного бомбардування американцями Хіросіми у 
1945 році та життя героїні в роки фашистської окупації у французькому Невері. 

КІНГ С. Пісня Сюзанни. Темна вежа VI : [роман] / Стівен Кінг ; пер. з 
англ. О. Красюка ; голов ред. С. С. Скляр. – Х. : Кн. Клуб : «Клуб Сімейн. До-
звілля», 2010. – 462 с. – ISBN 978-966-14-0791-5. 

Роланд Дескейн – останній живий член королівського ордену Стрільців і 
останній з роду Артура Ельда – та його ка-тет, як і в попередніх книгах циклу 
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«Темна вежа», продовжують пошуки міфічного місця, що зв’язує всі світи. 
Цього разу герої шукають ще й Сюзанну – чорношкіру учасницю ка-тету. По-
трапляючи у різні світи та часи, вони намагаються з’ясувати, який же з них є 
справжнім, і хто ховається під титулом «Багряний Король». Сюжет виходить за 
межі книги – герої починають шукати свого бога, який їх створив, – автора Сті-
вена Короля-Кінга. Та що ж буде, коли вони його знайдуть? 

КРАЄВСЬКИЙ М. Привиди в місті Бреслау : роман / Марек Краєвсь-
кий ; пер. з пол. Б. Антоняк. – Л. : Урбіно, 2010. – 269 с. – (Кримінал). – ISBN 
978-966-2486-00-1. 

Марек Краєвський – найвідоміший польський автор ретро-детективів, пе-
рекладених на більшість європейських мов: «Кінець світу в Бреслау», «Смерть 
у Бреслау», «Чума в Бреслау», «Фортеця Бреслау», «Голова Мінотавра», «Ери-
нії», «Привиди в місті Бреслау», події яких відбуваються в довоєнному місті 
Вроцлаві та німецькому – Бреслау.  

Бреслау, 1919 рік, початок вересня. На острові, в заплаві Одеру, гімназис-
ти натрапляють на понівечені тіла чотирьох матросів. На місці злочину поліція 
знаходить записку з біблійною цитатою, адресовану кримінальному асистентові 
Ебергардові Мокку… Слідство в «справі чотирьох моряків» проводить його 
крізь кубла наркоманів, просякнуті злочинами бреславські провулки та аристо-
кратичні салони, де відбуваються зібрання таємних окультних товариств. 

КУРИ А. Продавец грез : [роман] / Августо Кури ; пер. с португ. 
И. Бабкина. – Х. ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2010. – 365 с. – 
ISBN 978-966-14-0591-1. 

А. Курі – вчений, психотерапевт, найпопулярніший сучасний бразильсь-
кий письменник, автор книг «Преодолевая узы эмоций», «12 недель, чтобы из-
менить Жизнь», «Будущее» та ін. 

Новий роман письменника «Продавец грез» – це психологічний трактат 
про сенс життя, про стосунки людей, про красу та інші хвилюючі моменти. 

У книзі представлена неймовірна історія таємничої людини, що повтори-
ла долю Христа у наш час. Це головний герой – доктор Жуліо Сазар –
зображений як Месія нового часу. Крізь призму поглядів головного героя автор 
змушує читача осмислити під новим кутом зору окремі вислови Ісуса, зрозумі-
вши їх справжній сенс. 

А. Курі висловлює протест проти стереотипів сучасного суспільства, про-
ти системи, що позбавляє людину мрій, призводить до втрати індивідуальності. 

Роман змусить читача сміятися і плакати, але, перш за все, думати. 
ЛЕ КЛЕЗІО Ж. М. Г. Потоп : роман / Жан Марі Гюстав Ле Клезіо; пер. з 

фр. Г. Чернієнко. – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 252 с. – (Лауреати Нобе-
лівської премії). – ISBN 978-966-2355-04-8. 

Жан Марі Гюстав Ле Клезіо увійшов у світ літератури досить рано: у 22 
роки він заявив про себе першим твором – романом «Протокол» (1963), який 
було відзначено престижною премією Ренодо. Незвичайний та потужний голос 
Ле Клезіо відразу привернув до нього увагу й цікавість читачів та літератур-
ної критики. На сьогодні творчий доробок автора складає близько сорока то-
мів.  
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Роман «Потоп» вперше вийшов друком 1966 року. І читача, і критиків 
твір вразив оригінальним, сміливим і манірно-витонченим письмом.  

Головний герой твору – Франсуа Бессон – шукає свою другу половинку, 
двійника (близнюка, товариша, подругу), того хто розділив би його розпач в аб-
сурдному світі.  

«Потоп» – це твір про загибель людини серед заплутаних двозначних си-
туацій, із яких «двійник»-герой не в змозі виборсатись, це – колосальний потік 
інформації, в якому він знаходить психічний розлад, якщо не божевілля… Є 
над чим замислитись… 

МАЄР С. Сутінки : роман / Стефені Маєр ; пер. з англ. О. Федорченко. – 
К. : KM Publishing : Країна мрій, 2010. – 380 с. – (Сутінкова сага). – (Світовий 
бестселер). – ISBN 978-617-538-032-1. 

МАЄР С. Молодий місяць : роман / Стефені Маєр ; пер. з англ. 
У. Григораш. – К. : КМ Publishing : Країна мрій, 2010. – 412 с. – (Сутінкова са-
га). – (Світовий бестселер). – ISBN 978-617-538-031-4. 

МАЄР С. Затемнення : роман / Стефені Маєр; пер. з англ. О. Риди, 
К. Плугатир. – К. : КМ Publishing : Країна мрій, 2010. – 476 с. – (Сутінкова са-
га). – (Світовий бестселер). – ISBN 978-617-538-029-1. 

Романи американської письменниці Стефені Маєр про кохання вампіра та 
звичайної дівчини. Книга, опублікована у 2005 році, була першою частиною 
чотирьохтомної «Сутінкової саги». Роман супроводжується сиквелами «Моло-
дий місяць», «Затемнення» та «Світанок». 

Ізабелла (Белла) Свон переїжджає із сонячної Арізони до дощового міста 
Форкс, штату Вашингтон. Нова учениця привертає до себе увагу в школі та 
швидко знаходить друзів.  

Її сусід по парті – Едвард Кален – поводиться досить дивно. Він рятує 
Беллу від автомобіля, стримавши машину власними руками та блискавично 
опинившись біля дівчини. 

Вражена Ізабелла вирішує розгадати загадку Едварда. Почувши легенду 
про корінних індіанців, дівчина приходить до висновку, що сім’я Каленів – ва-
мпіри, які п’ють кров тварин. Згодом хлопець і сам зізнається, що уникав Бел-
лу, бо через запах її крові втрачав над собою контроль. Вони проводять багато 
часу разом, і згодом закохуються одне в одного... 

МОНТЕФИОРЕ С. Сашенька : роман / Симон Монтефиоре ; пер. с англ. 
И. Паненко. – Х. ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2009. – 492 с. – 
ISBN 978-966-14-0168-5 (Украина). 

С. Монтефіоре – автор трьох наукових робіт про владу в Росії та про її 
видатних діячів, написаних упродовж десяти років роботи з матеріалами архівів 
Москви, Петербурга та інших міст. 

Героїні нового роману Катерині Вінській – випускниці історичного факу-
льтету МДУ – науковий керівник доручає незвичне дослідження. Російський 
мільярдер Павло, що мешкає в Англії, прагне відновити історію своєї родини, 
з’ясувати, що сталося з його бабусею та дідусем, які загинули за часів сталінсь-
ких репресій. 
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Ці пошуки настільки захоплюють Катю, що зі сторінок архівних докуме-
нтів рідні мільярдера постають ніби живими. Вона з цікавістю стежить за до-
лею Сашеньки – бабусі Павла, жінки незвичайної краси й мужності, яка по-
справжньому закохалась і заплатила за це своїм життям... Катя розуміє, що це 
завдання вона отримала від самої долі. 

МОРАВІА А. Чочара : роман / Альберто Моравіа ; пер. з пол. 
П. Соколовського ; передм. В. Скуратівського ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка 
НАН України, Італ. ін-т культури в Україні. – Х. : Фоліо, 2009. – 285 с. – (Біблі-
отека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4984-1. 

Альберто Моравіа – видатний італійський письменник, автор цілої бібліо-
теки романів, новел, п’єс та інших творів.  

Роман «Чочара» завершує двотисячолітню традицію художнього змалю-
вання італійського селянства.  

У центрі твору – головна героїня Чезіра – яка, прагнучи прогодувати себе 
та своїх дітей, одночасно прогодувала і все Середземномор’я. З надзвичайною 
для міського жителя проникливістю А. Моравіа відтворює цей характер, оте не-
сподіване поєднання в ньому, з одного боку, егоїзму, необхідного в життєвому 
пеклі Другої світової війни, а з іншого – родового материнського, вічно жіночо-
го начала.  

Могутня життєва сила сповнює характер жінки, допомагаючи їй пройти 
крізь усі приниження, страхіття та залишитися людиною, жінкою, матір’ю. 

НЕМИРОВСКИ И. Бал. Жар крови : [новели] / Ирэн Немировски ; глав. ред. 
С. С. Скляр. – Х. ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2010. – 317с. – ISBN 
978-966-14-0694-9 (Украина). 

Героїня новели «Бал», Антуанетта, палає ненавистю до своєї матері, яка 
обходиться з нею навіть гірше, ніж деякі мачухи зі своїми пасербицями. Забо-
рона побути на балу «хоча б чверть годинки» стає останньою краплею, що  
переповнила чашу терпіння дівчинки. Вона мститься матері зовсім не по дитя-
чому.  

У романі «Жар крові» події відбуваються в глухій французькій провінції. 
Проте, поступово з’ясовується, що за стінами будинків вирують бурхливі при-
страсті. Убивства, підступні зради, сімейні таємниці, що через роки спливли на 
поверхню… І щастя, на жаль – це лише крихка ілюзія. 

ПРУСТ М. У пошуках втраченого часу. На Сваннову сторону : роман / 
Марсель Пруст ; вступ. ст. Д. Наливайка ; пер. з фр. А. Перепаді. – Х. : Фоліо, 
2009. – 380 с. + 1 портр. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-
4690-1. 

ПРУСТ М. У пошуках втраченого часу. У затінку дівчат-квіток : роман / 
Марсель Пруст ; пер. з фр. А. Перепаді. – Х. : Фоліо, 2009. – 444 с. – (Бібліотека 
світової літератури). – ISBN 978-966-03-4711-3. 

М. Пруст – відомий французький письменник, основоположник сучасної 
психологічної прози; автор багатотомного роману «У пошуках втраченого ча-
су». Його твір належить до шедеврів світової літератури, яким притаманний 
напрочуд оригінальний стиль. Роман змальовує плин життя у спогаді, не уподі-
бнюючись до суб’єктивно-ліричної прози. Твір відзначається рідкісною заглиб-
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леністю в суб’єктивний світ особистості, вираження цього світу дивовижно то-
нке й деталізоване.  

Прозові твори М. Пруста стали етапними в розвитку світової романіс-
тики та знаменували собою народження зрілого фундаментального модерніз-
му. 

РУШДІ С. Флорентійська чарівниця : роман / Салман Рушді ; пер. з англ. 
Т. Бойка – К. : Вид-во Жупанського, 2010. – 286 с. – ISBN 978-966-2355-02-4. 

С. Рушді – британський письменник, автор романів «Опівнічні діти», 
«Грімус», «Сатанинські вірші»; двічі лауреат Букерівської премії. 

Його новий роман «Флорентійська чарівниця», на перший погляд, вида-
ється виключно історичним. Але насправді – це далека від сухих фактів казка 
про середньовіччя на перетині філософії Заходу та Сходу. 

Письменник змальовує карколомні життєві шляхи чоловіка й жінки, їхнє 
палке кохання на тлі тогочасних політичних подій, гаремних та палацевих ін-
триг і звичаїв, що побутували в Італії, Індії та Туреччині. 

САРАМАҐО Ж. Євангеліє від Ісуса Христа : роман / Жозе Сарамаґо ; 
пер. з португ. В. Й. Шовкуна. – Х. : Фоліо, 2010. – 539 с. – ISBN 978-966-03-
5015-1. 

Пропонований роман посідає особливе місце в житті португальського 
письменника та поета Ж. Сарамаґо. Саме за цей твір він отримав Нобелівську 
премію. Церква ж визнала книгу образливою для католиків. 

Комусь твір подобається, комусь – ні, але жоден читач не лишився бай-
дужим. Митець зумів дати власне – глибоке та оригінальне трактування епізо-
дів Нового Завіту: позбавив Ісуса героїки, показавши його, перш за все, люди-
ною з її сумнівами, бажаннями та помилками. 

ТОМАЗІ ДІ ЛАМПЕДУЗА ДЖ. Гепард : роман / Джузеппе Томазі ді 
Лампедуза ; пер. з італ. М. Мещеряка, М. Прокопович ; передм. Джоаккіно Ла-
нци Томазі. – Х. : Фоліо, 2009. – 251 с. – (Бібліотека італійської літератури). – 
ISBN 978-966-03-5049-6. 

За життя Джузеппе Томазі ді Лампедуза – представник одного із найарис-
тократичніших родів Сицилії – так і не дочекався виходу свого роману. Вже пі-
сля смерті його твір здобув славу одного із найвидатніших романів італійської 
літератури – сотні перевидань та перекладів багатьма мовами світу та екраніза-
ція Лукіно Вісконті, що здобула Золоту пальмову гілку Каннського кінофести-
валю… 

Дія роману розгортається в часи одного із найвизначніших періодів в іс-
торії Італії – Рісорджименто. Вже з перших сторінок відчувається напружена 
атмосфера очікування висадки гарібальдійської «Тисячі» в Сицилії. Події вирі-
шального 1860 року та наступних періодів показано крізь призму сприйняття 
князя Саліни – представника старовинного сицилійського аристократичного 
роду. Це не просто історія життя Гепарда, князя Фабріціо Корбера ді Саліна, не 
просто історія Сицилії, це розповідь про Італію, що тільки-но стала вільною та 
єдиною. Князь не проти змін, але він бачить, що ідеали свободи поступаються 
місцем «звичним» явищам – гонитві за грошима та владою. Тому він сумно 
констатує: «Ми були гепардами, левами, а ті, що прийдуть нам на зміну, будуть 
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шакалами та гієнами. Але ким би ми не були – гепардами, шакалами, баранами, 
– ми завжди вважатимемо себе сіллю землі…». 

ФРІШ М. Нехай мене звуть Ґантенбайн : роман / Макс Фріш ; пер. з нім. 
П. Таращука. – Х. : Фоліо, 2010. – 284 с. – (Бібліотека світової літератури). – 
ISBN 978-966-03-5025-0. 

«Нехай мене звуть Ґантенбайн» – другий роман видатного швейцарського 
письменника Макса Фріша, що вийшов друком у видавництві «Фоліо». Це – фі-
лософська оповідь багатоваріантності життя. Одного дня головний герой вирі-
шує забути своє справжнє ім’я та називає себе Ґантенбайном. Однак це ще не 
все… Він вирішує стати сліпим. І тоді життя починає сплітатися в неймовірні 
вузли, розповзається навсібіч багатьма нитками вигадок, серед яких тільки одна 
є реальністю… 

ЩИГЕЛ М. Ґоттленд : докум. проза / Маріуш Щигел ; пер. Б. Матіяш – 
К. : Грані-Т, 2010. – 238 с. – ISBN 978-966-465-315-9. 

Книжку, що з’явилася як наслідок перманентних поїздок автора до Чехії 
упродовж п’яти років, написано у формі репортажів. Історії, які розповідає зна-
ний польський автор, репортер «Газети Виборчої», трагікомічні, часто – трагі-
фарсові, але головний герой у них завжди виглядає дещо розгубленим. Історич-
ні обставини, в яких жили чехи впродовж XX століття, їхні ікони й табу, чеська 
трагічна й, водночас смішна, неоднозначність мають щось від атмосфери, яку 
майстерно витворив великий пражанин Франц Кафка. Захоплюючись його тво-
рами, Маріуш Щиґел намагався описувати чеське життя в минулому, вказавши 
на певну абсурдність тодішніх реалій. У «Ґоттленді» перед читачем розгорта-
ється панорама людських доль у XX столітті. 

Твір було перекладено десятьма мовами. У Польщі автор отримав за ньо-
го п’ять премій, з-поміж яких «Ніке читачів» (2006), у Франції – «Prix Amphi» 
(2009), а також «European Book Prize» – премію Європейського Союзу за най-
кращу європейську книгу року (Брюссель, 2009). У Чехії М. Щигела нагороди-
ли Премією міністра закордонних справ «Gratias Agit» (2009). 

 
Поезія 
 
МІЗГУЛІН Д. А. Немов життя іще й не починалось : поезії / Дмітрій 

Александровіч Мізгулін ; пер. з рос., передм. Є. Шморгуна ; іл. В. Колосова. – 
Рівне, 2010. – 99 с. – ISBN 978-966-8883-66-8. 

Д. Мізгулін – поет із далекого Ханти-Мансійська – має потужний і само-
бутній талант, закорінений в кращі традиції рідної землі. Чарівливі у своїй доб-
родушно-іронічній простоті та біблійно-глибокій мудрості, поезії автора про-
меняться загальнолюдською просвітленістю. Твори повністю накладаються на 
канву української дійсності. 

Весь вік в лакейській у Європи, 
Схиливши голови, стоїм, 
Хоч нині, певно, і в холопи 
Не підійдеш з лицем своїм.  
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СЛОВАЦЬКИЙ Ю. Поезії в українських перекладах : [вибр. твори укр. і 
пол. мовами] / Юліуш Словацький ; ред., упоряд. та авт. вступ. ст. Т. Сеніна. – 
Т. : Терно-граф, 2010. – 415 с. – ISBN 978-966-457-096-8.  

Це – видання давно очікуване шанувальниками таланту польського поета-
романтика першої половини ХІХ століття.  

Ю. Словацький увійшов в історію польської та світової літератури перед-
усім як великий драматург і автор поеми «Беньовський», однак і так звані «малі 
поетичні жанри» в його геніальній спадщині стоять у ряду найбільших досяг-
нень світової лірики. У книзі зібрано вірші мовою оригіналу та в перекладах 
українською, здійснені класиками вітчизняної літератури – М. Рильським,  
М. Бажаном, А. Малишком та сучасними авторами-перекладачами. 

СТОРНІ А. Вибрані поезії / Альфонсіна Сторні ; пер. з іспан. Г. Лат-
ника. – Л. : Кальварія, 2009. – 127 с. – ISBN 978-966-663-282-4. 

А. Сторні – аргентинка, видатна поетеса Латинської Америки. Пропоно-
вана книга репрезентує вірші з усіх збірок авторки: «Неспокій квітника», «Ос-
таточно», «Світ семи колодязів», «Півмаска і конюшина» та інших. 

Муза Альфонсіни Сторні – печальна, прихована й навіть у найкращих лі-
ричних віршах – досить стримана. Це обумовлено життєвим досвідом письмен-
ниці: їй самій довелося торувати шлях у житті, тому була змушена приховувати 
свої почуття. 

В руках твоїх я – чаша красовита; 
захочеш, то дзвенітиме чудесно, 
в собі вона збере й очистить весни, 
і промінь відіб’є, що тобі світить. 
В руках твоїх я – чаша красовита. 

 
Драматургія 
 
СЕБАСТЬЯН М. Остання сенсація : комедія на три дії (1945) / Михаїл Се-

бастьян ; пер. з рум., передм. і прим. С. М. Лучканина. – К. : Наук. світ, 2009. – 
117 с. – ISBN 978-966-675-609-4. 

М. Себастьян (Йосиф Гектер) – класик румунської літератури, зокрема 
драматургії та публіцистики. 

«Остання сенсація», вперше перекладена українською мовою, є однією із 
трьох закінчених письменником комедій, що стали окрасою всієї румунської 
міжвоєнної драматургії, та мали успіх як у літературознавців, так і серед широ-
кої читацької та театральної публіки (дві інші – «Гра в канікули» та «Безіменна 
зірка»). 

Читаючи «Останню сенсацію» М. Себастьяна важко уявити, що комедію 
було написано в середині ХХ ст. Адже в ній сатирично змальовані майже всі 
негаразди сучасного життя – всесилля фінансових олігархів, брудні інтриги по-
літиканів, «фабрика брехні» засобів масової інформації, сварки університетсь-
кої професури в боротьбі за «хлібне» місце завідувача кафедри, заакадемізова-
ність, відірваність науки від дійсності. 
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У 1993 році румунським телебаченням було знято однойменний фільм, 
режисером якого виступив Діну Чернеску. 

 
 
Публіцистика 
 
ЛЕ БРА-ШОПАР А. Філософський зоопарк : від отваринення до вилу-

чення з людства : [есеї] / Армель Ле Бра-Шопар ; пер. з фр. В. М. Шевченко. – 
К. : Пульсари, 2009. – 310 с. – ISBN 978-966-2171-52-5. 

Армель Ле Бра-Шопар стала першою жінкою агреже політичної науки у 
Франції. Вона – професор Версальського університету (Сен-Кентен-ан-Івелін). 
З 2000 року – уповноважена місії за рівність можливостей чоловіків і жінок у 
галузі освіти при Міністерстві національної освіти.  

У книзі письменниця запрошує читача до дивовижного зоопарку – не 
звичайного, а філософського. Проте мова йде не лише про тварин, а й про лю-
дей. Подано історичний опис розвитку поглядів людини, висвітлено її ставлен-
ня до світу тварин та людських спільнот. Чітко вимальовується й образ са- 
мої авторки – розумної, ерудованої, часом іронічної захисниці всіх знедоле- 
них. 

МІЛОШ Ч. Абетка : [кн. есеїв] / Чеслав Мілош ; авт. передм. Ю. Анд-
рухович ; пер., комент., вступ Н. Сняданко. – Х. : Треант, 2010. – 383 с. – ISBN 
978-966-2266-10-8. 

Ч. Мілош – поет, перекладач, есеїст, класик польської літератури, лауреат 
Нобелівської премії. У книзі, побудованій у формі абетки, він подає різні сто-
рони своєї біографії, та надзвичайно багатогранну й несподівану картину цілої 
епохи. 

Автор не приховує від читача ані своїх перемог, ані сумнівних сторінок 
біографії. Це подорож із аристократичних кіл міжвоєнного Вільно і номенкла-
турного життя комуністичної Польщі через Францію до Америки, де Ч. Мілош 
заснував першу в історії США кафедру полоністики. 

 
 
Збірники 
 
СУЧАСНЕ корейське оповідання / упоряд. А. Г. Рижков ; ред. : 

А. Р. Рижков, Кім Сук Вон, Джан Йонджін. – К. : Видавн. Дім Дмитра Бураго, 
2010. – 143 с. – ISBN 978-966-489-055-4. 

Пропоноване видання є одним із небагатьох кроків до перекладу корейсь-
кої літератури українською мовою. До збірки увійшли оповідання, що є кращи-
ми зразками корейської літератури, зокрема таких письменників, як Кім Сук 
Вон, Кім Синок, Ха Ґинчхан, Хьон Джінґон, На Дохян, Сан Чхансон, Лі Сан, 
Сон Ухві, Лі Хьосок, Ин Хіґьон. 

Творам передує стаття, в якій окреслено тенденції розвитку сучасної ко-
рейської літератури. 
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ЯПОНСЬКА література : хрестоматія. Т. 1 (VІІ–ХІІІ ст.) / упоряд. : 
І. П. Бондаренко, Ю. В. Осадча. – К. : Видавн. Дім Дмитра Бураго, 2010. – 562 с. – 
ISBN 978-966-489-052-3. 

До першого тому тритомної хрестоматії японської класичної літератури 
увійшли прозові та поетичні твори, перекладені українською мовою вітчизня-
ними фахівцями-японістами. 

Це фольклорні матеріали, зокрема, японські народні казки, прислів’я, 
приказки та вагомі літературні пам’ятки доби Нара (710–794), Хей-ан (794–
1185).  

Деяким творам передують статті, покликані налаштувати читача на 
сприйняття текстів. У додатках частину з них наведено мовою оригіналу. 

 
*** 

ДОЙЛ А. К. Записки о Шерлоке Холмсе / Артур Конан Дойл. – Х. ; Бел-
город : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2010. – 238 с., [8] арк. ил. – (Библио-
тека приключений). – ISBN 978-966-14-0659-8. – ISBN 978-14-0560-7 (серия). 

КРІСТІ А. Оголошено вбивство / Агата Крісті ; пер. В. Шовкуна. – Х. : 
Кн. Клуб «Клуб Сімейн. Дозвілля», 2010. – 238 с. – ISBN 978-966-14-0905-6. 

РІЛЬКЕ Р. М. Нотатки Мальте Лявридса Бриґґе : роман / Райнер Марія 
Рільке ; пер. з нім. Ю. Прохаська. – К. : Грані-Т, 2010. – 294 с. – ISBN 978-966-
465-297-8. 

СЕЛИН Л.-Ф. Путешествие на край ночи : роман / Луи-Фердинанд Селин ; 
пер. с фр. и коммент. Н. В. Луцюка. – Х. : Фолио, 2009. – 412 с. : портр. – (Верши-
ны. Коллекция). – ISBN 978-966-03-4920-9. 

СЕЛИН Л.-Ф. Смерть в кредит : роман / Луи-Фердинанд Селин ; пер. с 
фр. и коммент. М. Климовой. – Х. : Фолио, 2009. – 543 с. : портр. – (Вершины. 
Коллекция). – ISBN 978-966-03-3874-6. 

СЕНКЕВИЧ Г. Quo vadis / Генрик Сенкевич ; пер. з пол. 
О. Бурячківського. – Л. : Свічадо, 2010. – 559 с. – ISBN 978-966-395-088-4. 

ХАЙЯМ О. Рубаи / Омар Хайям. – Х. : Аргумент Принт, 2010. – 303 с. – 
(Красота ума). – ISBN 978-966-2307-93-1. 

ШЕДЕВРИ світової драматургії / пер., передм., комент. Р. Г. Коломійця. – 
Х. : Фоліо, 2010. – 636 с. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-
4816-5. – ISBN 978-966-03-5109-7 (серія). 

ШЕКСПІР В. Сонети / Вільям Шекспір ; пер. укр. та рос. мовами 
Г. П. Пилипенка. – К. ; Ірпінь : Перун, 2010. – 320 с. – (Поетична поличка «Пе-
руна»). – Текст паралельно укр., англ., рос. – ISBN 966-569-174-0. 

 
 
Російська література 
 
НАБОКОВ В. В. Оригінал Лаури (Насолода вмирати) : роман / Володи-

мир Володимирович Набоков ; за ред. Д. Набокова ; пер. з англ. П. В. Таращу- 
ка ; авт. передм. П. М. Бабай. – Х. : Фоліо, 2009. – 318 с. – ISBN 978-966-03-
4968-1. 
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Це останній роман В. Набокова, який своєю «невипадковою напівреальні-
стю» є змістовним художнім висловлюванням. 

Перед смертю В. Набоков заповів знищити 138 каталожних карток, що 
складали чернетку цього незавершеного твору. Тридцять років його син – Дми-
тро Набоков вагався: виконати останню волю батька чи зробити все, щоб цей 
твір побачив світ? Читачі вперше мають можливість побачити фотокопії кар-
ток, написаних рукою В. Набокова, познайомитися з українським перекладом 
«роману із ключем, де ключ утрачено назавжди». 

СЕМЕНОВ Ю. С. Майор «Вихор» : худож.-докум. роман / Юліан Семено-
вич Семенов ; авториз. пер. з рос. Н. Орлової. – К. : Веселка, 2009. – 279 с. – ISBN 
978-966-01-0493-8. 

Ю. Семенов – відомий російський письменник, журналіст, автор політич-
них детективних романів, за сюжетом яких часто знімали фільми. Славу пись-
менникові принесли твори про розвідника Штірліца – Ісаєва. 

Чільне місце у творчості письменника посідає роман «Майор “Вихор”», 
за яким у 1967 році було знято трисерійний фільм. Автор розповідає про подвиг 
легендарного військового розвідника Євгена Березняка, нашого земляка. Під 
його керівництвом бойова розвідувально-диверсійна група «Голос», за підтри-
мки польських патріотів, врятувала від руйнації замінований нацистами старо-
давній Краків – перлину польської культури. 

Події, як і в романі, так і у фільмі, показано досить достовірно, але як час-
то наголошував Ю. Семенов, він вивчав факти, однак ніколи не залишався у їх-
ньому полоні. 

СОРОКІН В. Г. День опричника : роман / Володимир Георгійович Соро-
кін ; пер. з рос. О. Л. Ушкалова ; передм. О. Савченка. – Х. : Фоліо, 2010. –  
186 с. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-51-34-9. – ISBN 978-966-5083-0 (се-
рія). 

В. Сорокін – геній «уявного експерименту» над історичними реаліями, 
який він із холодним розумом науковця екстраполює на найближче майбутнє, 
на 10–15 років, показуючи читачам, що на них чекає. 

На перший погляд здається, що мова йде про Росію, в якій змішалися всі 
народи, а насилля стало невід’ємним елементом життя, і не лише політичного. 
Але для тих, хто вміє екстраполювати не лише в часі, але й у просторі, особли-
во соціальному, стає зрозуміло, що сторінки найближчого майбутнього, зма-
льованого автором для України, Сербії, чи навіть Білорусії, мають майже таку 
вірогідність, як і для Росії.  

Зрозуміти логіку таких соціальних експериментів, які готують нам уже 
народжені, але ще не обрані та не призначені Президенти, і є інтелектуальним 
завданням для читачів творів. 

В якості «цукерки» читач отримає задоволення від гротескних сюжетів 
нової російської літератури. 

СОРОКІН В. Г. Цукровий Кремль : роман / Володимир Георгійович Со-
рокін ; пер. з рос. О. Л. Ушкалова. – Х. : Фоліо. 2010. – 219 с. – (Серія «Карта 
світу»). – ISBN 978-966-03-5084-7. – ISBN 978-966-03-5083-0 (серія). 
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Історії роману «Цукровий Кремль», об’єднані під однією назвою, продо-
вжують тему ймовірного близького майбутнього, яке автор яскраво змалював у 
романі «День опричника». Отже, 15 історій, 15 різних поглядів на Русь-матінку 
2028 року, у яких поєдналися лубочні мотиви й нові технології: дисиденти, чер-
ги у магазинах, засилля китайської мови, обожнювання Государя, кабаки, доно-
си… Так якою ж буде Росія 2028 року ?  

 
*** 

ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М. Бедные люди ; Неточка Незванова ; Белые ночи / 
Федор Михайлович Достоевский. – Х. ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досу-
га», 2009. – (Шедевры на все времена). – ISBN 978-966-14-0429-7. – ISBN 978-966-
14-0428-0 (серия). 

ЗОЛОТОЙ сборник русской поэзии / глав. ред. С. С. Скляр. – Х. ; Белго-
род : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2010. – 397 с.  

КЛАССИКА русской драмы / глав. ред. С. С. Скляр. – Х. ; Белгород : Кн. 
Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2010. – 381 с. – Содерж. авт.: А. Н. Островский, 
А. С. Грибоедов, Д. И. Фонвизин. – (Шедевры на все времена). – ISBN 978-966-
14-0869-1 (Украина, т. 9). – ISBN 978-966-14-0428-0 (серия).  

КУПРИН А. И. Гранатовый браслет ; Юнкер ; Молох / Александр Ивано-
вич Куприн. – Х. ; Белгород : Кн. Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2010. – (Шедевры 
на все времена). – ISBN 978-966-14-0648-2. – ISBN 978-966-14-0428-0. 

НЕКРАСОВ Н. А. Кому на Руси жить хорошо. Стихотворения. Поэмы / 
Николай Алексеевич Некрасов ; глав. ред. С. С. Скляр. – Х. ; Белгород : Кн. 
Клуб «Клуб Семейн. Досуга». – 2010. – 349 с. – (Шедевры на все времена). – 
ISBN 978-966-14-0743-4. (Украина т. 8). – ISBN 978-966-14-0428-0 (серия). 

ОЗОРНОЙ Лермонтов : стихотворения, поэмы, эпиграммы / 
[М. Ю. Лермонтов] ; гл. ред. Н. Е. Фомина. – Х. : Фолио, 2009. – 190 с. – ISBN 
978-966-03-4869-1. 

ПУШКИН А. С. Евгений Онегин / Александр Сергеевич Пушкин. Герой 
нашего времени ; Поэмы / Михаил Юрьевич Лермонтов. – Х. ; Белгород : Кн. 
Клуб «Клуб Семейн. Досуга», 2010. – 414 с. – (Шедевры на все времена). – 
ISBN 978-966-14-0646-8. – ISBN 978-966-14-0428-0 (серия). 

ТОЛСТОЙ Л. Народні оповідання / Лев Толстой ; пер. з рос. 
І. Андрусяка ; худож. Б. Діодоров. – К. : Грані-Т, 2010. – 183 с. : іл. – ISBN 978-
966-465-286-2. 
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КРИТИКА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
 
ҐЕМБЛЮК І. І. На пелюстках зірок : поезія Мірчі Лютика в укр. пер. Ві-

талія Колодія / Ірина Іванівна Ґемблюк. – Чернівці : Місто, 2009. – 143 с. – Біб-
ліогр.: с. 113–142. – ISBN 978-966-2951-46-2. 

У запропонованому виданні йдеться про переклади українського пись-
менника Віталія Колодія лірико-епічних творів широковідомого румунського 
поета Мірчі Лютика. Проаналізовано стиль, професійну специфіку та методи 
перенесення авторського оригіналу в іншомовну стихію; шляхи досягнення 
змістової адекватності, тотожності текстових матеріалів і звукових регістрів. 

Дослідник наголошує на значущості здійсненої В. Колодієм перекладаць-
кої роботи для поглиблення взаємокультурних зв’язків між українським і ру-
мунським народами. 

ГОНЧАР Ю. О. Сердечний рай: (ґендерні аспекти художнього світу 
Т. Шевченка) / Юлія Олегівна Гончар ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка, НАН Укра-
їни, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Черкас. наук. центр шевченкозн. 
дослідж. – Черкаси : Брама – Україна, 2010. – 187 с. – Бібліогр.: с. 157–185. – 
ISBN 978-966-453-067-2. 

У монографії осмислено можливості застосування ґендерної літературної 
теорії для інтерпретації художнього світу письменника із використанням кри-
теріїв «фемінність», «маскулінність», «андрогінність». Подано аналітичний 
огляд праць, у яких актуалізовано ґендерний підхід до творчості Т. Шевченка; 
окреслено джерела ґендерного світобачення поета; здійснено аналіз специфіки 
відображення фемінності й маскулінності у доробку Т. Шевченка з урахуван-
ням своєрідності структури процесу творення та типу письма. 

ГОНЧАРУК П. С. Суспільно-політичні та історичні погляди Т. Г. Шев-
ченка : монографія / Петро Степанович Гончарук. – К. : Держ. акад. керівних кад-
рів культури і мистец., 2009. – 231 с. : іл. – ISBN 978-966-452-029-1. 

Творчість Т. Шевченка – поета, письменника, художника та громадського 
діяча – припала на кінець 30-х – початок 60-х рр. ХІХ ст., коли гостро відчува-
лася неминучість ліквідації феодального господарства, поширювався опозицій-
ний та революційний рух тощо. 

Велич Т. Шевченка полягала в тому, що його стихійний революційний 
протест набув конкретного політичного змісту. 

У пропонованому виданні досліджено відображення у творчості Т. Шев-
ченка його суспільно-політичних та історичних поглядів щодо російської само-
державно-монархічної форми правління, феодально-кріпосницької системи го-
сподарювання, боротьби українського народу за власний державний розвиток, 
за право на вільне відродження культури. 

Водночас у роботі розкрито погляди письменника на головні події,  
процеси та явища, які відбувалися в соціально-економічному, суспільно-
політичному та культурному житті країни з часів Київської Русі до середини 
ХІХ ст. 
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ЗВИНЯЦКОВСКИЙ В. Побеждающий страх смехом: опыт реставрации 
собственного мифа Николая Гоголя / Владимир Звиняцковский. – К. : Лыбидь, 
2010. – 238 с. : ил. – ISBN 978-966-06-0574-9. 

У книзі зроблено спробу перечитати класика світової літератури в 
контексті історії та культури його батьківщини – України. На читача чекає за-
хоплююча робота: крок за кроком осягати «невимовну духовність» 
гоголівського сміху, очищаючи від хрестоматійного глянсу з дитинства відомі 
образи. 

Під товщею стереотипів приховано драматичний, часом трагічний духов-
ний світ, у якому архетипічні страхи примхливо сплітаються з історією та 
міфом України. Головною метою видання є реставрація одвічної функції сміху 
як духовної зброї: в українській культурі в цілому та у Гоголя, як її яскравого 
представника. 

ЄРШОВ В. О. Польська мемуаристична література Правобережної України 
доби романтизму : монографія / Володимир Олегович Єршов. – Житомир : 
Полісся, 2010. – 451 с. – Бібліогр.: с. 163-451. – ISBN 978-966-655-500-0. 

Об’єктом уваги автора є мемуаристична література українсько-
польського пограниччя доби романтизму, зокрема її еволюція, проблематика та 
поетика. Це комплексне дослідження та реінтерпретація української 
польськомовної мемуаристики Правобережжя доби романтизму як феномену 
культурного пограниччя. Теоретичну основу дослідження склали здобутки 
теоретиків-класиків української полоністики І. Франка, Лесі Українки, М. Гру-
шевського, В. Гнатюка та ін. 

КОГУТ О. Містерійні сюжети в українській драматургії кінця XIX-XX сто-
літь : монографія / Оксана Володимирівна Когут ; М-во освіти і науки України, 
Нац. ун-т вод. госп.-ва та природокористування. – Рівне, 2009. – 169 с. – Бібліогр.: 
с. 150–169. – ISBN 978-966-327-140-8. 

У книзі досліджено трансформацію містерійних сюжетів в українській 
драматургії кінця ХІХ–ХХ століть. З точки зору рецепції «вічних» образів та 
сюжетів проаналізовано драматичні твори Лесі Українки, О. Олеся, П. Мир-
ного, С. Черкасенка, Ю. Липи, М. Куліша, І. Кочерги, В. Винниченка, В. Лім-
ниченка, Г. Лужницького, О. Грицая, В. Босовича, та п’єси письменників діас-
пори – І. Костецького, Ю. Тиса, Л. Коваленко. Розглянуто естетичні першодже-
рела сюжетів національної християнської містерії, варіанти її творчого пере-
осмислення в літургійній та шкільній драмах, простежено тяжіння традиції 
драматичного сюжетотворення; осмислено специфіку авторського тексту-міфу 
та «пророчі» п’єси як модерного варіанту релігійно-християнського дискурсу в 
українській драматургії. 

КОДАК М. Огром Євгена Плужника-поета : монографія / Микола Кодак. – 
Луцьк : Твердиня, 2009. – 189 с. – ISBN 978-966-8770-79-1. 

Пропоноване дослідження розглядає поетичну творчість Є. Плужника – 
українського поета, драматурга, прозаїка, перекладача, лінгвіста. Найбільше 
уваги приділено його поемам «Галілей» та «Канів». Крім того, автор проаналі-
зував дві прижиттєві збірки Є. Плужника «Дні» та «Рання осінь», рукописну 
книгу «Рівновага», вірші, що не увійшли до збірок. 
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КОЛОШУК Н. Г. Іван Багряний : домінанти творчості та пробл. ви-
вчення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Надія Георгіївна Колошук ;  
рец. М. В. Моклиця. – Луцьк : Твердиня, 2010. – 100 с. – ISBN 978-617-517- 
017-5. 

Посібник містить огляд критичної рецепції творчості І. Багряного та ін-
терпретацію найвизначніших книг письменника. Зокрема, мова йде про автобі-
ографічні твори тюремно-гулагівської тематики – роман «Тигролови», драма-
тичну повість «Морітурі», роман «Сад Гетсиманський» та «Людина біжить над 
прірвою», а також видані ґрунтовними зібраннями листи й публіцистику (роз-
глядаються у порівнянні з мемуаристикою Уласа Самчука). Також розглянуто 
специфіку урбаністичного художнього простору прози І. Багряного (в порів-
нянні з доробком його старшого колеги-земляка Б. Антоненка-Давидовича) – 
образ малого міста, котрий є характерною ознакою української літератури 
«Розстріляного Відродження». 

КОРНІЄНКО В. Осіння ластівка : вибране / Валентин Корнієнко. – Т. : 
Богдан, 2010. – 399 с. – ISBN 978-966-10-0862-4. 

Пропоноване видання – своєрідний підсумок багаторічної письменницької 
діяльності В. Корнієнка. Найбільш плідна її частина – у царині художнього пере-
кладу. Це поезії таких відомих письменників, як Ф. Петрарка, В. Вітмен, Г. Мел-
вілл, П. Джонсон, проза Марка Твена, Грехема Гріна та ін. 

Окрім перекладів, до книги увійшли новели та памфлети, публіцистика та 
есеїстика, літературознавчі та критичні статті. Письменницька доля подарувала 
йому багато зустрічей із видатними діячами красного письменства, враження 
від яких лягли в основу літературних портретів Р. Доценка, Ю. Покальчука, 
М. Лукаша, Григора Тютюнника та багатьох інших. 

Чільне місце у виданні посідають п’єси, в тому числі й написані у співав-
торстві з А. Перепадею, – від комедії та драми-феєрії до вертепу. В них робить-
ся спроба відповісти на ключові питання сучасного буття народу. Наскрізною 
темою збірки є мовне питання. 

Усім творам В. Корнієнка – як белетристичним, так і мистецтвознавчим – 
притаманна струнка, прозора, добре продумана композиція, густа образність 
письма, сила вислову та психологічна заглибленість при змалюванні характерів, 
життєвих колізій, явищ тощо. 

КОЦЮБИНСЬКА М. Х. Листи і люди : роздуми про епістол. творчість / 
Михайлина Хомівна Коцюбинська. – К. : Дух і літера, 2009. – 582 с. – (Бібліоте-
ка Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-378-129-7. 

М. Коцюбинська – автор численних літературно-критичних статей з пи-
тань української поезії та образної мови, рецензій, поетичних перекладів із 
польської, французької, англійської мов; лауреат Шевченківської премії, премій 
ім. В. Стуса, О. Теліги, М. Коцюбинського. 

У книзі розглянуто лист як специфічний вид словесної творчості, його 
стилістику та поліфункціональність від здійснення комунікативних завдань до 
самооцінних виявів людського духу, висвітлено долю й значення української 
мистецької епістолярної спадщини. Також представлено низку статей про епі-
столярій українських письменників та громадських діячів (Т. Шевченка, 
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М. Коцюбинського, В. Стуса, В. Чорновола та ін.), про різні епізоди їхніх  
взаємин. 

МАРТИНЮК М. І. Національна ідея в життєтворчості Володимира Са-
мійленка : монографія / Микола Іванович Мартинюк. – Луцьк : Твердиня,  
2009. – 191 с. : іл. – ISBN 978-617-000-7. 

М. Мартинюк – поет, прозаїк, літературний критик, видавець ; лауреат 
міжнародної премії «Тріумф». 

У монографії значну увагу приділено широкому філософському аналізу 
філологічних аспектів наукової проблеми – проекції національної ідеї на життє-
творчість Володимира Самійленка. Творчу індивідуальність письменника роз-
глянуто в історико-літературному контексті як об’єкт і суб’єкт національної 
ідеї, досліджено роль «української стихії» у формуванні життєвої та громадян-
ської позиції митця, простежено еволюцію його світогляду, подано динамічну  
й статичну характеристики національної ментальності українського народу че-
рез типізацію її окремих питомих рис у характері створених автором персона-
жів. 

МЕЛЬНИЧЕНКО В. Ю. Тарас Шевченко в Москві / Володимир Юхи-
мович Мельниченко ; голов. ред. С. Головко. – К. : Либідь, 2009. – 738 с. : іл. – 
(Бібліотека Шевченківського комітету) – ISBN 978-966-06-0560-2. 

Метою пропонованого видання є висвітлення впливу Москви й московсь-
ких знайомств на життя та творчість Кобзаря.  

Перший розділ присвячено Москві шевченкових часів. Для Т. Шевченка 
«Московщина» – не просто такий собі «чужий край», це – край ворожий, символі-
чна назва імперії, втілення зловісної тотальної сили, яка гнобить і особистість, і 
цілі народи. Та, безперечно, для нього Москва – це й «престольний град Моск-
ва», місто «білокаменне», красиве й цікаве, яке поет любив і знав, у якому жили 
його друзі та знайомі. 

Так, у другому розділі – «Друзі, які залишилися в Москві» – йдеться про 
життєві долі друзів поета – Осипа Бодянського та Михайла Щепкіна. Розділ 
«Приїхав я у тую Москву» присвячено перебуванню Т. Шевченка в Москві в 
1844 і 1845 роках. Наступні два розділи оповідають про життя О. Бодянського 
та М. Щепкіна в період його перебування на засланні. Три наступні й найбільші 
розділи утворюють щось на кшталт «книги-хроніки» про найдовше поетове пе-
ребування в Москві в березні 1858 року. 

Заключний розділ містить розповідь про від’ їзд Тараса Григоровича з 
Москви в березні 1858 року, про перебування його праху в арбатському храмі 
Тихона Амафунтського. 

Щедро ілюстроване видання містить цитати щоденникових записів та 
фрагменти листів митця, аби читач мав можливість почути від самого по- 
ета розповідь про його перебування в Москві, доповнену сучасною інформа- 
цією. 

МЕЛЬНИЧЕНКО В. Ю. Українська душа Москви : (Михайло Максимо-
вич, Михайло Щепкін, Осип Бодянський, Микола Гоголь) / Володимир Юхи-
мович Мельниченко. – М. : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 670 с. – ISBN 978-5-
373-03144-8.  
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Книга «Українська душа Москви» значно розширює перед читачем гори-
зонти української духовної присутності в Москві. Її герої – Михайло Максимо-
вич, Михайло Щепкін, Осип Бодянський, Микола Гоголь – були для Тараса 
Шевченка й залишаються для нас живими знаками української мови, культури, 
духовності, ментальності. Вони уособили й поселили в Москві ХІХ століття 
щиру українську душу, з її психікою, настроями, переживаннями, почуттями; 
велику душу, доповнену духовною енергією багатьох інших українців – менш 
відомих і менш талановитих. 

Унікальність видання полягає в тому, що В. Мельниченко вперше роз-
криває московські сторінки біографії великих українців або пропонує їх нове 
бачення, значною мірою спираючись на архівні документи.  

ПЕТРИЧЕНКО Н. Українська, польська та російська проза першої поло-
вини ХІХ ст. (діалогізм, конвергенція, оповідність) / Надія Петриченко. – К. : Ун-т 
«Україна», 2009. – 415 с. – Бібліогр.: с. 363–415. – ISBN 978-966-388-309-0. 

У центрі уваги авторки – творчість українських, російських і польських 
прозаїків ХІХ ст., яку розглянуто з позицій культурного «діалогу» між літера-
турами, образно-тематичної й жанрової структури творів, історичної достовір-
ності та авторського вимислу, залучення фантастичного компоненту. Безпосе-
реднім об’єктом дослідження є творчість українських (Г. Квітки-Основ’яненка, 
Т. Шевченка, П. Куліша, М. Костомарова, Марка Вовчка), російських (О. Пуш-
кіна, М. Лєрмонтова, М. Гоголя, О. Сомова, А. Погорєльського, Ф. Булгаріна) і 
польських авторів (М. Чайковського, М. Грабовського, З. Фіша, Ю.-І. Крашев-
ського, Т.-Т. Єжа – представників «української школи» польських романти- 
ків). 

ПОГРІБНИЙ А. Г. Поклик дужого чину : ст., портр., силуети, набли-
ження, публіц. / Анатолій Григорович Погрібний ; упоряд. Г. Г. Погрібна ; 
вступ. сл. В. Г. Дончика та П. П. Кононенка. – К. : Просвіта, 2009. – 676 с. – (Бі-
бліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-50-9. – ISBN 978-01-
0320-4 (сер.). 

Анот. див. на с. 47. 
ПОЛЯРУШ О. Є. Крізь час і простір. До глибини художнього слова / 

Олег Євгенович Поляруш ; рец. : В. П. Марко, В. Є. Панченко. – Кіровоград, 
2010. – 221 с. – ISBN 978-966-7406-59-2. 

У книзі О. Поляруша досліджено твори видатних письменників періоду 
20-х років ХХ століття, а також доробок О. Довженка 40–50-х років, які в умо-
вах тоталітарного режиму здебільшого були заборонені або друкувалися «від-
редагованими». Дослідження складається з двох частин. У першій – розглянуто 
поему П. Тичини «Золотий гомін»; розкрито питання ідентифікації символізму 
поезій П. Тичини та Т. Осьмачки; проаналізовано імпліцитний підтекст драм  
М. Куліша, світ символів його «Патетичної сонати»; здійснено аналіз повісті  
М. Хвильового «Іван Іванович». Друга частина – це один із варіантів сучасного 
прочитання кіноповістей О. Довженка, осмислення громадянського подвигу 
видатного майстра кіно й літератури, його творчої та життєвої драми. 

СЛАДКАЯ каторга Анатолия Домбровского : сб. о жизни и творчестве 
писателя / сост. Г. С. Домбровская. – Симф. : Дом писателей им. А. Домб-
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ровского, 2009. – 643 с. : фотоилл. – Бібліогр.: с. 616–638. – ISBN 978-966-
97060-1-0. 

А. Домбровський – видатний письменник-філософ, академік, автор понад 
60-ти прозових та публіцистичних творів, лауреат багатьох премій, зокрема, 
Державної премії Республіки Крим, Міжнародної літературної премії 
ім. А. Платонова. 

До збірника увійшли статті близьких друзів та колег про життя, творчу та 
громадську діяльність А. Домбровського, рецензії на його книги, поетичні при-
святи, а також деякі з його публіцистичних статей, виступів, інтерв’ю. 

ФРАНКО І. Покажчик купюр / Іван Франко ; передм. М. З. Легкого ; ред. 
Є. К. Нахлік. – К. : Наук. думка, 2009. – 333 с. – До зібрання творів Івана Фран-
ка у п’ятидесяти томах. – ISBN 978-966-00-0818-2. 

Не підлягає жодному сумніву, що зібрання творів І. Франка у п’ятидесяти 
томах – фундаментальний внесок у розвиток франкознавства, найповніше на 
нинішній день зібрання Франкових текстів. Водночас воно претендує на най-
більш купюроване видання. При цьому постраждали переважно такі відомі 
праці І. Франка як «Темне царство», «Хуторна поезія П. О. Куліша», «До біо-
графії Івана Вагилевича», а зі статті «Стара Русь» – взагалі вилучено два розді-
ли. 

До покажчика увійшли всі скупюровані уривки з коментарями. Реконст-
руйований текст наводиться у квадратних дужках із зазначенням тому, сторінки 
і, за потреби, рядка. 

ЯРУЧИК В. Українська поезія, творена в Польщі після Другої світової 
війни : монографія / Віктор Яручик ; Мін-во освіти і науки України, Волин. нац. 
ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : РВВ ВНУ ім. Л. Українки, 2010. – 227 с. – Біблі- 
огр.: с. 135–149. – ISBN 978-966-600-477-5. 

У монографії вперше зроблено спробу комплексно-системного аналізу 
української поезії Польщі другої половини ХХ ст., яка упродовж цього періоду 
утвердилась як вагоме мистецьке явище. 

У дослідженні охарактеризовано загальнокультурні та суспільно-
історичні обставини літературного процесу, джерела української поезії Польщі, 
визначено основні періоди її розвитку, встановлено ідейно-тематичні, жанрові 
та стилістичні домінанти, з’ясовано роль періодичних видань у літературному 
житті, окреслено провідні постаті цього літературного процесу (О. Лапський, 
І. Златькудр, Я. Гудемчук, Є. Самохваленко та ін.), показано їхній внесок у роз-
виток поетичного слова. Наприкінці видання наведено тексти поезій. 
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         ЛІТЕРАТУРНІ ПОРТРЕТИ 
 
 
Письменники України 
 
ВАСИЛЕНКО М. Г. Іван Франко : поступ ідеї : моногр. дослідж. / Михай-

ло Григорович Василенко. – Коломия : Вік, 2010. – 398, [1] c. : іл., портр., біблі- 
огр.: с. 289–310. – ISBN 966-550-078-3.  

М. Василенко – публіцист, літературознавець, науковець, лауреат літера-
турних премій ім. Тараса Мельничука і «Тріумф-перо». 

У першому розділі дослідження письменник розкриває розуміння І. Фра-
нком суті видавничої справи, змісту і методики редагування. 

У другому розділі він постає як фундатор та організатор редакторської й 
видавничої справи на Галичині. 

Останній розділ присвячено академічному виданню творів І. Франка в  
50-ти томах. Науковець назвав головні причини заборон, конфіскацій та купю-
рування цього видання. 

ГУСЕЙНОВ Г. Д. Незаймані сніги : в 3 кн. : [докум. повісті] / Григорій 
Джамалович Гусейнов. – Д. : АРТ – ПРЕС, 2010. – ISBN 978-966-348-215-6. 

Кн. 1. – 2010. – 511 с. : іл. – ISBN 978-966-348-216-3. 
Кн. 2. – 2010. – 559 с. : іл. – ISBN 978-966-348-221-7. 
Г. Гусейнов – лауреат Національної премії України імені Тараса Шевчен-

ка, літературних премій імені І. Огієнка, Фундації Антоновичів, імені 
В. Винниченка, імені В. Підмогильного, імені В. Стуса. Нині – він головний ре-
дактор літературного часопису «Кур’єр Кривбасу»; автор прозових книжок 
«Незаймані сніги», «Чаша ювеліра Карла Фаберже», «Станційні пасторалі», 
«На землі, на рідній…» (у трьох томах), «Господні зерна» (у восьми томах), 
«Сповідь дитинства», «Піщаний Брід та його околиці».  

Нове видання – «Незаймані сніги» – це п’ятнадцять історій, що продов-
жують сюжети художньо-документального життєпису «Господні зерна» (2000–
2005). У першій книжці читач зустрінеться з українським філософом Дмитром 
Чижевським, істориком-академіком Михайлом Слабченком, корифеєм україн-
ського театру Панасом Саксаганським, знаковими для української культури по-
етами – Леонідом Вишеславським, Іваном Іовом, Василем Діденком, Михайлом 
Чханом, братами-степовиками Масенками, композитором Борисом Буєвським. 
У другій – він побуває в місцях Жовтоводської битви, зустрінеться з драматур-
гом Марком Кропивницьким, князями Кантакузиними, київським губернатором 
Іваном Фундуклеєм, Кочубеями, письменниками – Дмитром Марковичем, Оле-
ною Журливою, Олександром Семененком, Павлом Загребельним, Валерієм 
Юр’євим, Петром Ротачем, видавцем Юрієм Тищенком (Сірим), істориками – 
Дмитром Яворницьким, Ільком Борщаком, анархістами – Нестором Махном, 
Марусею Никифоровою, Анатолієм Желєзняковим.  

ЗЛЕНКО Г. Д. Літа і люди : оповіді письменника-пошуковця / Григорій 
Дем’янович Зленко. – О. : Астропринт, 2009. – 327 с. – SBN 978-966-190-292-2. 
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Г. Зленко – дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка, заслу-
жений діяч мистецтв України – щоразу виявляє нові історичні факти з життя 
персонажів своїх творів, викладає їх цікаво й емоційно, сприяючи поглиблено-
му розумінню читачем української минувшини. У збірці розповідей літератур-
ного слідопита, як визначає письменник жанр, у якому віддавна працює, на ос-
нові пошуків у бібліотеках та архівах він розкриває фрагменти біографій низки 
визначних українських і російських літераторів, пише про історію їхніх окре-
мих творів.  

На сторінках книги ведуться оповіді про життя й творчість І. Франка, 
М. Коцюбинського, М. Драгоманова, П. Ніщинського, С. Єфремова, М. Гоголя 
та інших видатних історичних особистостей. 

ПАНАСЕНКО Т. М. Іван Котляревський / Тетяна Михайлівна Панасен-
ко ; голов. ред. Н. Є. Фоміна. – Х. : Фоліо, 2010. – 88 с. – (Знамениті українці). – 
ISBN 978-966-03-5066-3. 

Життя і творчість Івана Петровича Котляревського випали на час, коли на 
історичному роздоріжжі народ міг утратити все: надії, традиції, культуру, май-
бутнє і, зрештою, себе. Стихійні протести щоразу захлиналися під тиском без-
жальної сили й жорстокості… І раптом серед мертвої тиші залунав сміх – зне-
важливий, саркастичний, життєствердний сміх. Той сміх пробудив у душах лю-
дей не тільки почуття гідності, але й повернув віру в себе, у свою неповторність 
та значущість. І. Франко, оцінюючи літературний подвиг І. Котляревського, по-
рівнював творчість письменника з пробудженням високогірного орла, який, 
злетівши з вершин, відвалив снігову брилу, і вона покотилась кам’яним схилом, 
викликавши могутню лавину, що залунала «дужче грому». 

ПАНАСЕНКО Т. М. Марко Вовчок / Тетяна Михайлівна Панасенко ; го-
лов. ред. Н. Є. Фоміна. – Х. : Фоліо, 2010. – 121 с. – (Знамениті українці). – 
ISBN 978-966-03-5051-9. 

Марко Вовчок (Марія Олександрівна Вілінська) – складна, суперечлива й 
загадкова постать в історії культури, причому не тільки української та російсь-
кої, бо її діяльність охоплює майже всю Європу. Жінка з чоловічим псевдоні-
мом; росіянка за походженням, для якої Україна стала другою батьківщиною, і 
яка багато творів написала українською мовою; письменниця, що успішно за-
ймалася перекладацькою діяльністю; не красуня, однак вона вражала й захоп-
лювала багатьох талановитих чоловіків блискучим розумом, глибокими знан-
нями, внутрішньою силою, неординарна, енергійна, обдарована людина… 

Марка Вовчка справедливо називають літературною донькою Т. Шев-
ченка. 

ПИСЬМЕННИЦТВО : важкий хрест чи лавровий вінець? : анкета / упоряд. 
В. Бондар. – К. : Ярославів Вал, 2010. – 364 с. – ISBN 978-966-2151-26-8. 

До книжки увійшли відповіді сорока сучасних українських письменників 
на питання анкети кіровоградського літературного часопису «Вежа» упродовж 
2002–2009 років. Відомі українські письменники-сучасники розповідають про 
радість творчості, про психологію та специфіку письменницької праці.  

ПОГРІБНИЙ А. Г. Поклик дужого чину : ст., портр., силуети, наближення, 
публіц. / Анатолій Григорович Погрібний ; упоряд. Г. Г. Погрібна ; вступ. сл. 
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В. Г. Дончика та П. П. Кононенка. – К. : Просвіта, 2009. – 676 с. – (Бібліотека Ше-
вченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-50-9. – ISBN 978-01-0320-4 (сер.). 

Анот. див. на с. 47. 
ПОЛІЩУК Я. О. І ката, і героя він любив : Михайло Коцюбинський : 

літ. портр. / Ярослав Олексійович Поліщук. – К. : Академія, 2010. – 302 с. – 
(Життя і слово). – ISBN 978-966-580-317-1. – ISBN 978-966-580-316-4. 

Незважаючи на те, що творчий доробок М. Коцюбинського добре відо-
мий українському читачеві, він не перестає дивувати багатством і витонченістю 
художнього слова. Письменник зумів створити стиль, який став першорядним 
здобутком новітньої української прози, відкрив обшири для творчих пошуків 
наступних поколінь письменників і дослідників літератури. 

У пропонованій монографії, всебічно осмислюючи життя та творчість 
М. Коцюбинського, автор відстежує еволюцію концепту Краси в його естетич-
ній свідомості, розкриває феномен митця в контекстах європейських літератур, 
мистецьких течій тогочасної доби, а також критично аналізує різні аспекти 
сприйняття його творчого доробку. Усе це по-новому відкриває гармонійність і 
силу великого таланту М. Коцюбинського. 

ПОЛЮВАННЯ на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий : 
наук.-докум. вид. / упоряд. Ю. Шаповал ; передм. Ю. Шаповала, В. Панченка. – 
К. : Темпора, 2009. – 295 с. : іл. – ISBN 978-966-8201-85-1. 

Про Миколу Хвильового, про плутані стежки його життя та творчості на-
писано й надруковано вже чимало. Пропонована книга – це суттєве доповнення 
до цього доробку. Видання базоване на розсекречених у 2009 році документах 
Галузевого державного архіву служби безпеки України (ГДА СБУ) зі справи-
формуляра, які розкривають способи та характер стеження, що велося за 
М. Хвильовим із боку радянських органів безпеки. Воно припинилося лише у 
травні 1933 року, коли письменник покінчив життя самогубством. Зі сторінок 
справи-формуляра постає не лише позбавлений будь-якої «ретуші» Микола 
Хвильовий, а й ті, хто через різні обставини його боявся, ненавидів, зневажав. 

Усі документи (за винятком двох передсмертних записок) друкуються 
вперше. Мову оригіналу збережено. Кожен документ супроводжується довід-
ковими відомостями, у яких вказано назву архіву, номер справи, аркуша, спосіб 
відтворення.  

ПРОЦЮК С. В. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника / 
Степан Васильович Процюк ; ред. А. А. Даниленко. – К. : Академія, 2010. – 182 с. – 
(Серія «Автографи часу»). – ISBN 978-966-580-320-1. – ISBN 978-966-580-319-5 
(серія). 

Цей психобіографічний роман є історією загадкового внутрішнього світу 
та харизми Василя Стефаника. Його вабила й переслідувала троянда – символ 
життя та смерті. Ритуалом власної творчості письменник прагнув подолати тра-
гізм і суперечності буття. У його житті та літературній діяльності чорне та біле, 
нехтуючи безпекою, часто опинялися поруч.  

«Троянда ритуального болю» – психоаналітичні версії історій загублених 
кохань, письменницьких страждань, палітра символів, дослідження творчого 
мовчання як втечі від перевтоми. 
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СПОГАДИ про Павла Загребельного / упоряд. М. Ф. Слабошпицький. – 
Х. : Фоліо, 2010. – 249 с. – ISBN 978-966-03-5034-2. 

Анот. див. на с. 48. 
СТЕПАНЕНКО М. Літературний простір «Щоденників» Олеся Гончара : 

монографія / Микола Степаненко ; рец.: Г. Клочек, В. Погребенник, Л. Степо- 
вичка ; вступ. сл. В. Гончар. – Полтава : АСМІ, 2010. – 527 с. – ISBN 978-966-182-
080-6. 

На матеріалі «Щоденників» видатного письменника та громадського дія-
ча Олеся Гончара розкрито український літературний процес XX – початку XXI 
ст. в особах; з’ясовано місце та роль у ньому таких майстрів слова, як Павло 
Тичина, Юрій Яновський, Микола Бажан, Петро Панч, Остап Вишня, Василь 
Симоненко, Іван Драч, Ліна Костенко, Борис Олійник, Дмитро Павличко, Віта-
лій Коротич, Григір Тютюнник; у контексті шістдесятництва охарактеризовано 
публіцистичний доробок Івана Дзюби; окрему сторінку присвячено взаєминам, 
які склалися між Олесем Гончаром та Михайлом Шолоховим. У книзі висвітле-
но маловідомі сторінки життєпису, творчості, громадянської позиції письмен-
ників старшої та молодшої генерацій. 

ТАГЛІНА Ю. С. Володимир Винниченко / Юлія Сергіївна Тагліна. – Х. : 
Фоліо, 2010. – 121 с. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5059-5. 

Володимир Винниченко – неординарний політик, блискучий оратор, ав-
тор трьох перших Універсалів Центральної Ради, голова уряду УНР, голова Ди-
ректорії, видатний письменник і драматург. У 1920 році він був змушений еміг-
рувати з України, але й за кордоном продовжував творити: на сценах багатьох 
країн Європи ще багато років ставили його п’єси. 

ТАРНАШИНСЬКА Л. Б. Українське шістдесятництво : профілі на тлі 
покоління : (іст.-літ. та поетик. аспекти) / Людмила Броніславівна Тарнашинсь-
ка ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; наук. ред. М. Г. Жулинський. – 
К. : Смолоскип, 2010. – 630 с. – ISBN 978-966-2164-06-6. 

У монографії досліджено історико-літературний та поетикальний аспекти 
українського шістдесятництва в іменах (Л. Костенко, І. Світличний, 
В. Симоненко, В. Шевчук, Є. Сверстюк, М. Коцюбинська, М. Вінграновський, 
І. Жиленко, І. Драч, Г. Тютюнник, І. Дзюба). Такий персоналістичний вимір 
(окремі профілі на тлі покоління) дозволяє читачеві побачити епоху і в поста-
тях, і крізь призму творчості; скласти уявлення про «зоряний інтеграл» того по-
коління, яке залишило слід у свідомості українства. 

У СЯЙВІ Замцерли : зб. публ. про поезії Миколи Миколаєнка до 90-ліття  
поета / упоряд. Ю. Родіонова. – Д. : Герда, 2010. – 181 с. – ISBN 978-966-8856- 
37-2. 

Статті у збірнику розміщені в хронологічному порядку. Хоча він непов-
ний, та все ж спонукає до теоретичного й критичного осмислення творчості 
письменника критиками та літературознавцями. До цього закликають і автори 
однієї зі статей: «Розмаїтий арсенал поетики віршотворення, тезаурус митця 
дають літературознавцям багатющий матеріал, можуть бути використані в 
спецкурсах, при вивченні курсу «Вступ до літературознавства». Для мовознав-
ців творчий набуток Миколи Миколаєнка, його словотворчі засоби є цілющим 
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джерелом відображення духовних, психологічних процесів, осмислення розви-
тку мови в карбованому поетичному вираженні. Заслуговує на увагу лексичний 
склад усіх ліричних збірок поета у їхній внутрішній єдності». 

 
 
Письменники зарубіжжя 
 
ЧОРНІЙ Р. Художній світ В. С. Моема в Україні та Росії : шляхи та ета-

пи освоєння / Раїса Чорній. – Т. : Підруч. і посіб., 2009. – 209 с. – Бібліогр.: 
с. 183–207. – Свідоцтво ТР № 189 від 10.01.96. 

Англійський прозаїк, драматург, публіцист В. С. Моем – видатний пред-
ставник світової літератури ХХ століття – залишив творчий доробок, який сво-
єю самобутністю та суперечливістю ще й сьогодні привертає увагу не тільки 
істориків літератури, критиків, істориків-дослідників його творчості, а й чис-
ленної аудиторії прихильників як в англомовному просторі, так і далеко за його 
межами. Упродовж 65-ти років активної літературної діяльності він творив ба-
гатогранну, різножанрову спадщину: понад сто новел, двадцять романів, два-
дцять п’ять п’єс, численні літературно-критичні нариси та мемуари. 

Монографія поповнює компаративістське вивчення зарубіжних художніх 
явищ в українському літературознавстві. Вперше комплексно досліджено реце-
пцію творчої спадщини В. С. Моема як цілісне художньо-естетичне явище в ан-
гломовному, українському, російському літературному та культурному дискур-
сах. У роботі простежено історію творів Моема, критично осмислено їхню істо-
рико-літературну та художню цінність в українському та російському літерату-
рному процесах. 

 
 
ДОВІДКОВІ ТА БІБЛІОГРАФІЧНІ ВИДАННЯ 
 
БІБЛІОТЕКА Івана Франка : у 4 т. / Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка ; 

Г. Бурлака (наук. кер.) [та ін.]. – К., 2010. – Т. 1. – 622 с. – ISBN 978-966-02-
5506-7. – ISBN 978-966-02-5507-4 (т. 1). 

«В УСІ віки найважча ноша – Слово» : до 70-річчя від дня народж. Євге-
на Шморгуна / Рівнен. держ. обл. б-ка, Рівнен. обл. б-ка для дітей ; уклад.: 
Л. А. Костильова, З. Б. Мартинюк ; ред.: Л. Г. Сахнюк, З. М. Тирак. – Рів- 
не, 2010. – 51 с. : фотогр. – (Серія «Славетні земляки»). – ISBN 978-966-416-
207-1. 

ВАСИЛЬ Симоненко – поет пробудженої совісті : до 75-річчя від дня на-
родж. В. А. Симоненка : бібліогр. список л-ри / Голов. упр. культури і мистец. 
Київ. міськ. держ. адмін., Публ. б-ка ім. Л. Українки, від. довід.-бібліогр. та ін-
форм. роботи ; упоряд.: Н. М. Вахненко, Ж. П. Копитко. – К., 2009. – 13 с. : 
портр. 

ВЕЛИКИЙ гуманіст Німеччини : кат. книжк. виставки / Івано-Франків. 
ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. О. А. Войтичук ; відп. за вип. Л. В. Бабій. – Івано-
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Франківськ, 2009. – 19 с. : портр. – (260-річчю від дня народження Й. В. Ґете 
присвячується). 

ВИДАННЯ Тараса Шевченка в Україні (1840–1923) : наук.-допом. біб-
ліогр. покажч. / ДЗ «НПБУ» ; уклад. І. О. Негрейчук ; відп. за вип. В. О. Коно- 
ненко. – К., 2010. – 71 с. – Свідоцтво … ДК № 2866 від 31.05.07р. 

ВИТЯЗЬ української поезії : кат. книжк. виставки / Івано-Франків. ОУНБ 
ім. І. Франка ; уклад.: Н. В. Джус, О. В. Князюк, Н. С. Кожак. – Івано-Фран-
ківськ, 2010. – 19 с. – (До 75-ліття від дня народження В. Симоненка). 

ВОЛОДИМИР Григорович Рутківський : «Яке то неймовірне щастя – 
бути просто людиною!» : біобібліогр. нарис / ДЗ «НБУ для дітей» ; уклад. 
Н. О. Гажаман. – К., 2009. – 78 с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 50–71. 

ГІДНІСТЬ поезії – гідність Батьківщини : пам’ятка користувачу / Івано-
Франків. ОУНБ ім. І. Франка ; уклад. Н. І. Родимюк. – Івано-Франківськ, 2009. – 
10 с. : портр. – (До 100-ліття від дня народження Богдана-Ігоря Антонича).  

«З БРАТАМИ ще я словом поділюсь» : біобібліогр. покажч. / Упр. куль-
тури і туризму Волин. облдержадмін., Волин. держ. ОУНБ ім. О. Пчілки. – 
Луцьк : Твердиня, 2009. – 111 с. : портр. – (До 160-річчя від дня народження 
Олени Пчілки). – ISBN 978-611-517-015-9. 

ЛАУРЕАТИ літературних премій Національної спілки письменників 
України (2001–2008 рр.) : біобібліогр. покажч. / Івано-Франків. ОУНБ 
ім. І. Франка ; уклад. Р. В. Кузнєцова. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 2. – 
115 с. 

МИКОЛА Гоголь : біобібліогр. покажч. творів письм. та л-ри про його 
життя і творчість : фонди наук. б-ки Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького / 
Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка ; уклад.: Л. І. Синявська, 
О. З. Силка. – Черкаси, 2009. – 163 с. – (До 200-річчя від дня народження).  

«МІЙ хліб – любов…» : до 60-річчя з дня народж. Г. І. Лютого : біобіб-
ліогр. покажч. / Комунал. закл. «Запоріз. ОУНБ ім. О. М. Горького» Запоріз. 
обл. ради ; уклад. Г. Нагорна. – Запоріжжя : Тандем, 2009. – 59 с. – (Письмен-
ники Запорізького краю). – ISBN 978-966-488-004-3. 

ОСЯГНЕННЯ слова : бібліогр. покаж. пр. Ярослава Поліщука / Ін-т л-ри 
ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Нац. ун-т «Остроз. акад.», Ін-т східнослов’ян. 
філології Ягеллон. ун-ту ; упоряд. та авт. передм. М. Зимомря. – Рівне : Волин. 
обереги, 2010. – 130 с. : фотогр. – (Серія «Університетська еліта України»). – 
ISBN 978-966-416-225-5.  

ПАВЛО Загребельний – прозаїк, драматург, публіцист : метод. поради до 
85-річчя від дня народж. / Кіровогр. ОУНБ ім. Д. І. Чижевського ; підгот. 
Л. І. Демещенко. – Кіровоград, 2009. – 16 с. : фотогр. 

ПЭН Д. Б. Библиография : авт. указ. / [склад. Д. Б. Пен]. – [Б. м., б. в.], 
2010. – 22 с. 

П’ЯДИК Ю. Українська поезія кінця XIX – середини XX ст. : бібліогра-
фія : антологія. Т. 1. А-В / Ю. П’ядик ; Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН Украї-
ни, Укр. держ. центр «Мала акад. наук», Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. 
простору України. – К. : К. І. С., 2010. – 733 с. – ISBN 978-966-2141-52-8 (1). – 
ISBN 978-966-2141-51-1. 
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СТАРОВОЙТ Микола Васильович : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від 
дня народж. та 50-річчя творч. і пед. діяльн. / уклад.: З. М. Бичко, О. І. Босак,  
О. М. Василишин, Я. І. Серкіз. – Л. : Укр. акад. друкарства, 2009. – 59 с. – (Вче-
ні Української академії друкарства). – ISBN 978-966-322-171-7. 

ТОЙ, хто істину шукає в слові. Валерій Кикоть : біобібліогр. нарис / Чер-
кас. обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка ; авт. нарису В. Т. Поліщук ; авт.-
упоряд. Н. М. Філахтова. – Черкаси, 2009. – 44 с. : фотогр. – (Лауреати обласної 
літературної премії імені Василя Симоненка ; вип. 10). 

У ПОШУКАХ «слова та природи і волі…» : (до 170-річчя від дня народж. 
М. П. Старицького) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. / Упр. культури і туризму 
Черкас. облдержадмін., Комунал. закл. «ОУНБ ім. Т. Шевченка», Черкас. нац. ун-т 
ім. Б. Хмельницького ; авт. тексту та наук. ред. В. Т. Поліщук. – Черкаси, 2010. – 
87 с. – (Серія «Черкащини славетні імена»). – Свідоцтво … ДК №3427 від 
17.03.2009 р. 

УВІЧНЕНІ миті життя Василя Симоненка : Ігор Осадчий : біобібліогр. 
нарис / Черкас. обл. б-ка для юнацтва ім. В. Симоненка ; авт.-уклад. 
Н. М. Філахтова. – Черкаси, 2009. – 11 с. – (Лауреати обласної літературної 
премії імені Василя Симоненка ; вип. 9). – Бібліогр.: с. 8–10 (28 назв). 

УКРАЇНСЬКО-БЕЛЬГІЙСЬКІ літературні зв’язки, 1870–2008 : бібліо-
гр. покажч. / НБУВ ім. В. І. Вернадського НАН України, Львів. нац. ун-т 
ім. І. Франка ; уклад.: Т. Добко, Я. Кравець, Н. Дацькова, М. Чиж. – К. ; Л., 
2010. – 244 с.  

ХУДОЖНЯ література. Критика. Літературознавство (2009) : рек. біблі- 
огр. покажч. / ДЗ «НПБУ» ; авт.-уклад. А. Ільченко ; літ. ред. О. Бохан. – К., 
2010. – 115 с. – Свідоцтво … ДК №2866 від 31.05.07 р. 

ШЛЯХ із неволі, з небуття… : до 120-річчя від дня народж. М. Драй-
Хмари : бібліогр. список л-ри / Голов. упр. культури і мистец. Київ. міськ. держ. 
адмін., Публ. б-ка ім. Л. Українки ; упоряд.: Л. П. Яременко, Н. М. Вахненко. – 
К., 2009. – 9 с. : портр. 

«ЮРІЙ Андрухович: відчути на дотик епоху» : кат. кн. вист. / Івано-
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Сарамаґо Ж. 74 
Сахнюк Л. Г. (ред.) 91 
Сверстюк Є. (вступ. сл.) 46, [90] 
Світлична Н. [47] 
Світличний І. [47, 67, 90] 
Святослав, князь [17] 
Себастьян М. 76   
Севернюк Т. 19, 40 
Селін Л.-Ф. (Селин Л.-Ф.) 78 
Селіванов-Буряк В. Д.  20 
Селянська В. див. Вовк В.  
Семененко О. [87]  
Семенко М. В. 40  
Семенов Ю. С. 79 
Семенюк Г. Ф. (передм.) 44  
Семків Р. (передм.) 21 
Сеніна Т. (упорядкув.) 68, 76 
Сенкевич Г. [21], 78 
Серкіз Я. І. (уклад.) 93 
Себіренко-Ставрояні К. В. (Сибире-
нко-Ставрояни Е. В.) 56 
Силка О. З. (уклад.) 92 
Симоненко В. [44], [48], [67], [90], 
[90], [92], [93] 
Синявська Л. І. (уклад.) 92 
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Сірко І., кошовий Запорізької  
Січі [32] 
Скляр С. С. (ред.) 71, 73, 80 
Скуратівський В. (передм.) 73 
Слабошпицький М. Ф. (предм., упо-
ряд., авт. післям.)  8, 13, 48, 49 
Слабченко М. [87] 
Славутич Я. [67] 
Словацька-Бекю С. 68 
Словацький Ю. 68, 76 
Сметанін М. Д. 29 
Смик О. 52 
Смолій М. (упоряд.) 65, 68 
Сняданко Н. (пер.) 20, 51, 77 
Сокіл А. 21 
Соколовський П. (пер.) 73 
Соловйова Н. 51 
Сомов О. 85 
Сон Ухві 78 
Сорока Ю. В. 21 
Сорокін В. Г. 79, 80 
Сосюра В. [49] 
Сохань Л. 61 
Сохацька Є. (передм.) 33 
Старицький М. П. [93] 
Старицька-Черняхівська Л. 53 
Старовойт М. В. [93] 
Сташенко Н. Г. (упоряд.) 53 
Стельмах Я. 45 
Стельмах М. [49] 
Степаненко М. 90 
Стефаник В. [17], [89] 
Стефанович О. 69 
Стовба О. [10] 
Сторні А. 76 
Стороженко М. (худож.) 43 
Стрілець К. 51 
Строцький Й. див. Зореслав 
Студзінська-Кікоть Л. І. 41 
Стус В. 41, 65, [67, 84] 
Стус Д. 41 
Сундєєв М. 63 
 
Тагліна Ю. С. 90 
Талалай Л. (ред.) 25 
Тарасов В. 46 
Таращук П. (пер.) 75, 79 
Тарнашинської Л. (передм.) 23, 90 

Твен М. 83 
Теліга О. [49], 68  
Терещенко В. Т. 49 
Тирак З. М. (ред.) 91 
Тис Ю. 82 
Тихий Б. (упорядкув.) 4 
Тичина П. (передм.) 54, [48], [85], 
[90] 
Тищенко Ю. 87 
Ткачівська М. 22 
Товстуха Є. 22  
Толстой Л. 80 
Томазі ді Лампедуза Дж. 74 
Томенко М. В. 49 
Томулець А. (худож.) 19 
Трахтенберг І. (Трахтенберг И.) (авт. 
вступ. ст.) 63 
Третяк А. 42 
Троценко М. [44] 
Тулуб З. 51 
Тютюнник Г. [90] 
Тютюнник Гр. [83], [90] 
 
Українка Леся [18], [46], [49], [59], 
[82], 51, 53, 65 
Ушкалов О. Л. (пер.) 79, 80 
Ушкалов С. 51 
 
Федоров І., [19] 
Федорченко О. (пер.) 72 
Федюк Т. О. 42 
Федькович Ю. 53 
Філахтова Н. М. (авт.-уклад.) 93 
Фірдоусі А. [55] 
Фіш З. 85 
Фоміна Н. Є. (ред.) 52, 88 
Фонвізін Д. І. (Фонвизин Д. И.) 80 
Франко І. [49], 53, 65, [67], [82], 86, 
[87], [88], [91] 
ФрідляндА. В. (Фридлянд А. В.) 56, 
57 
Фріш М. 75 
Фундуклій І. [87] 
 
Ха Ґинчхан 78 
Хайям О. 78 
Хвильовий М. [21], 53, 54, [85], [89] 
Хланта І. В. (упорядкув.) 4 
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Хьон Джінґон 78 
 
Цаголова Л. 63  
Цаплиенко А. Ю. 57 
Центило Л. (вст. сл.) 16 
Цушко С. В. (ред.) 23 
 
Чайковський Д. 64 
Чайковський М. [85] 
Чайковського М., отаман [13] 
Чебикін А. (худож.) 53 
Черепков В. Ф. 62 
Черкасенко С. [82] 
Чернесну Д. [77] 
Чернієнко Г. (пер.) 72 
Чиж М. (уклад.) 93 
Чижевський Д. [87] 
Чирський М.  
Чорній Р. 91 
Чорновіл В. [84] 
Чорногуз О. 22, [49] 
Чурай Маруся 51 
Чхан М. [87] 
 
Шаповал О. (ред.) 30 
Шаповал Ю. (упоряд.) 89 
Швейковський З. 13 
Шевченко А. 49 
Шевченко В. М. (пер.) 77 
Шевченко О. (упоряд.) 52 
Шевченко Т. Г. [32], 43, [44], [49], 
50, 54, [59], 65, [81], [83], [84], [85], 
[92] 
Шевчук В. 90 
Шевчук В. О. 23 
Шекспір В. 62, 78 
Шинкарук В. (передм.) 61 
Ширман Р. 58 
Шкляр А. М. (ред.) 8 
Шкляр В. М. 23 

Шматько О. (упоряд.) 93 
Шморгун Є. 28, 75, [91] 
Шовкун В. Й. (пер.) 74, 78 
Шолом-Алейхем 54 
Шолохов М. 90 
Шпорлюк Р. 67 
Шпорт К. (пер.) 6 
Шугай О. 23 
Шудря М. (передм.) 44 
Шудря Н. 61 
Шукайло В. 24, 43 
Шульга З. 5 
Шунь М. (упоряд.) 51 
Шушковський В. В. (Шушков- 
ский В. В.) 62 
 
Щегельська Т. (ред.) 7 
Щепкін М. [84], [85] 
Щербак Ю. 45 
Щербаков В. З. 24 
Щигел М. 75 
 
Юзва Р. Й. 43 
Юр’єв В. [87] 
 
Яворівський В. [49], 54 
Яворницький Ю. [87] 
Якутович С. (худож.) 53 
Яні А. І. (Яни А. И.) 62 
Янів В. О. 66 
Янкова Н. (упорядкув. та передм.) 17 
Яновський В. 51 
Яновський Ю. [90] 
Яременко В. (передм.) 53 
Яременко Л. П. (упоряд.) 93 
Яричевський С. І. 43 
Яручик В. 86 
Яцюк В. 44 
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ПОКАЖЧИК ТВОРІВ, ОПИСАНИХ ПІД НАЗВОЮ 

 
 
Антологія перського гумору 69 
Афоризми Тараса Шевченка : зб. крилатих висловів 50 
Афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки 6 
Безмежнеє поле : укр. поезія у переспіві нім. мовою Ірини Качанюк-Спєх 65 
Бібліотека Івана Франка : у 4 т. 91 
Василь Симоненко – поет пробудженої совісті : до 75-річчя від дня народж. 
В. А. Симоненка : бібліогр. список л-ри 91 
Великий гуманіст Німеччини : кат. книж. виставки 91 
Видання Тараса Шевченка в Україні (1840–1923) : наук.-допом. бібліогр.  
покажч. 92 
Витязь української поезії : кат. кн. виставки 92 
Володимир Григорович Рутківський. «Яке то неймовірне щастя – бути просто 
людиною!» : біобібліогр. нарис 92 
«В усі віки найважча ноша – Слово» : до 70-річчя від дня народж. Євгена 
Шморгуна 91 
Гідність поезії – гідність Батьківщини : пам’ятка користувачу 92 
Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років : збірка 51 
Жіночий погляд 51 
«З братами ще я словом поділюсь» : біобібліогр. покажч. 92 
Золота земля Опілля : легенди, перекази, прислів’я, приказки та приповідки 4 
Золотой сборник русской поэзии 80 
Классика русской драмы 80 
Лауреати літературних премій Національної спілки письменників України 
(2001–2008 рр.) : біобібліогр. покажч. 92 
Легенди та перекази Міжгірщини 4 
ЛяЛяК (львівська літературна криївка) : антологія поезії 2000 рр. 51 
Микола Гоголь : біобібліогр. покажч. творів письм. та л-ри про його життя і 
творчість : фонди наук. б-ки Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького 92 
«Мій хліб – любов…» : до 60-річчя з дня народж. Г. І. Лютого : біобібліогр. 
покажч. 92 
На крилах музи : зб. поезій 51 
Озорной Лермонтов : стихотворения, поэмы, эпиграммы 80 
Осколки. Современная военная поэзия : сб. стихотворений 63 
Осягнення слова : бібліогр. покаж. пр. Ярослава Поліщука 92 
Павло Загребельний – прозаїк, драматург, публіцист : метод. поради до 85-річчя 
від дня народж. 92 
Письменництво : важкий хрест чи лавровий вінець? : анкета 88 
Повна збірка кращих творів. Кохання та ненависть 53 
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Поети Празької школи : Срібні сурми : антологія 68 
Поетична червона книга України 51 
Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий : наук.-докум. 
вид. 89 
Сладкая каторга Анатолия Домбровского : сб. о жизни и творчестве 
писателя 85 
Слово про рідну матусю : зб. поезій 52 
Спогади про Павла Загребельного 48 
Старовойт Микола Васильович : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня 
народж. та 50-річчя творч. і пед. діяльності 93 
Сучасне корейське оповідання 77 
Той, хто істину шукає в слові. Валерій Кикоть : біобібліогр. нарис 93 
Турецькі героїчні епоси : дастани 6 
У пошуках «слова та природи і волі…» : (до 170-річчя від дня народж.  
М. П. Старицького) : наук.-допом. біобібліогр. покажч. 93 
У сяйві Замцерли : зб. публ. про поезії Миколи Миколаєнка до 90-ліття  
поета 90 
Увічнені миті життя Василя Симоненка : Ігор Осадчий : біобібліогр. нарис 93 
Українська драматургія : антологія : [у 4-х т.] 45 
Українські народні казки 5 
Українсько-бельгійські літературні зв’язки, 1870–2008 : бібліогр. покажч. 93 
Художня література. Критика. Літературознавство (2009) : рек. бібліогр. 
покажч. 93 
Шедеври світової драматургії 78 
Шлях із неволі, з небуття… : до 120-річчя від дня народж. М. Драй-Хмари :  
бібліогр. список л-ри 93 
«Юрій Андрухович: відчути на дотик епоху» : кат. кн. виставки 93 
Я жила і творила тільки для неї, Батьківщини моєї! : метод. поради до 75-річчя  
від дня народж. Галини Гордасевич 93 
Японська література : хрестоматія. Т. 1 (VІІ–ХІІІ ст.) 78 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПОКАЖЧИК 
 
 

Історичне минуле Вітчизни 
 
Бабич В. С. Тарасовичі : спогади, бувальщини 7 
Бідняк Г. П. Планида : роман-сповідь 8 

Великий Б. Черно-белое счастье : стихи 58 
Горбань М. В. Слово і діло государеве : оповідання 8 
Горлач Л. Мамай ; Мазепа : іст. романи у віршах 28 
Горст Г. М. Напуст : роман-явлення 8 
Гужва В. Вежа : поезії 29 

Гужва В. Спроба жити : роман, повісті 8 
Гужва В. Стигма ; Привид Шекспіра : [романи] 9 
Гусейнов Г. Д. Незаймані сніги : в 3 кн. : [докум. повісті] 87 
Дмитренко О. М. АІСТ: сильніший від смерті 9 
Дорош М. Н. Розгойдані дзвони : поема, повість 29 
Забаштанський В. О. І все-таки стою!.. : поезії ; переклади 31 
Золота земля Опілля : легенди, перекази, прислів’я, приказки та приповідки 4 
Іванченко Р. Золоті стремена : романи 11 
Кобець В. Д. Вибрані твори : у 10 т. 32 
Коломієць О. Ф. Вибрані твори 44 

Колошук Н. Г. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення :  
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів 83 
Корсак І. Отаман Чайка : роман 13 
Кулиняк Д. Підводний материк : поезії 35 
Лемко І. Кохання і смерть 14 
Макаров І. М. Краплі сонця і дощу : вірші 37 
Музиченко С. А. Зібране : у 2 т. 16 
Некрасов В. П. В окопах Сталинграда : повесть 55 
Опільський Ю. Іду на Вас ; Ідоли падуть : [повісті] 17 
Пушик С. Г. Твори. В 6 т. Т. 5. Повісті, есеї, мініатюри 18 
Романюк Ф. С. Так визрівала воля : худож.-докум. повість 18 
Сокіл А. Аглая : повість 21 
Сорока Ю. В. Іван Богун : роман : в 2 т. 21 
Тагліна Ю. С. Володимир Винниченко 90 
Шкляр В. М. Залишенець. Чорний ворон 23 
Шпорлюк Р. У пошуках майбутнього часу : ст. та есеї 67 
 

 
Історичні постаті України 

 
Великий Б. Черно-белое счастье : стихи 58 
Гончарук П. С. Суспільно-політичні та історичні погляди Т. Г. Шевченка : мо-
нографія 81 
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Горлач Л. Мамай ; Мазепа : іст. романи у віршах 28 
Дорош М. Н. Розгойдані дзвони : поема, повість 29 
Зленко Г. Д. Літа і люди : оповіді письменника-пошуковця 87 
Іванченко Р. Золоті стремена : романи 11 
Іщук-Пазуняк Н. Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і  
філософії 67 
Кобець В. Д. Вибрані твори : у 10 т. 32 
Корсак І. Отаман Чайка : роман 13 
Кулиняк Д. Підводний материк : поезії 35 
Литовченко Т. І. Орлі, син Орлика : роман 15 
Опільський Ю. Іду на Вас ; Ідоли падуть : [повісті] 17 
Поляруш О. Є. Крізь час і простір. До глибини художнього слова 85 
Росовецький С. К. Помста Першодрукаря 19 
Сорока Ю. В. Іван Богун : роман : в 2 т. 21 
Тарнашинська Л. Б. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління : 
(іст.-літ. та поетик. аспекти) 90 
Терещенко В. Т. Золото у кожного в душі : [публіцист. видання] 49 
Шукайло В. Ти моя непогасная зоре… : [поезія, проза] 24 
 
 

Голодомор 
 

Бабич В. С. Тарасовичі : спогади, бувальщини 7 
Дяченко М. В. Хатній космос : нариси, есе 10 
Музиченко С. А. Зібране : у 2 т. 16 
 

Друга світова війна 
 

Адамович Б. С. Луч : стихи 58 
Бабич В. С. Тарасовичі : спогади, бувальщини 7 
Бідняк Г. П. Планида : роман-сповідь 8 

Драґо Я. Древо Безіменне : роман 70 
Дюрас М. Хіросіма, любов моя : сцен. і діалоги 70 
Коломієць О. Ф. Вибрані твори 44 

Коляновський А. М. Вибрані твори 33  
Левада О. С. Вибрані твори  45 
Моравіа А. Чочара : роман 73 
Музиченко С. А. Зібране : у 2 т. 16 
Некрасов В. П. В окопах Сталинграда : повесть 55 
Олійник В. Ферапонтові діти : житія 16 
Подворняк М. Вітер з Волинні : спогади 17 
Романовская Е. И. Я и война 55 
Романюк Ф. С. Так визрівала воля : худож.-докум. повість 18 
Семенов Ю. С. Майор «Вихор» : худож.-докум. роман 79 
Чайковський Д. Хочу жити! : Образки з німецьких концентраційних таборів 64 
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Черепков В. Ф. У Вечного огня 62 
Шкляр В. М. Залишенець. Чорний ворон 23 
 

 
Події Помаранчевої революції 

 
Шевченко А. Українцям потрібні перемоги : повість, образки, оповіді, гуморес-
ки, публіцист. ст. 49 
Шукайло В. Ти моя непогасная зоре… : [поезія, проза] 24 
 
 

За національне відродження України 
 

Коноваленко Т. Ніч білих квітів : лірика 33 
Мартинюк М. І. Національна ідея в життєтворчості Володимира Самійленка : 
монографія 84 
Павличко Д. В. Поклик : [поезії] 38 
Павличко Д. В. Час : поезії 39 
Підлипний В. Струни любові і печалі : вірші 40 
Сокіл А. Аглая : повість 21   
Шпорлюк Р. У пошуках майбутнього часу : ст. та есеї 67 
 
 

Викриття командно-адміністративної системи 
 
Великий Б. Черно-белое счастье : стихи 58 
Гужва В. Вежа : поезії 29 

Ірванець О. В. Рівне / Ровно (Стіна) : нібито роман 12 
Коляновський А. М. Вибрані твори 33 
Маринович М. Вибране : у 6 т. 46 
Романюк Ф. С. Так визрівала воля : худож.-докум. повість 18 
Щербаков В. З. Інтерв’ю з мухою : ірон. оповід. ; Москва, А-100 : п’єса 24 
 
 

Політичні мотиви 
 
Веретенников. В. Заграва : киносценарий [за мотивами роману] 55 
Корнієнко В. Осіння ластівка : вибране 83   
Паси-Ніч В. Від схід сонця : поезії 40 
Підлипний В. Струни любові і печалі : вірші 40 
Пушик С. Г. Твори. В 6 т. Т. 5. Повісті, есеї, мініатюри 18 
Шевченко А. Українцям потрібні перемоги : повість, образки, оповіді,  
гуморески, публіцист. ст. 49 
Шукайло В. Ти моя непогасная зоре… : [поезія, проза] 24 
Щербаков В. З. Інтерв’ю з мухою : ірон. оповід. ; Москва, А-100 : п’єса 24 
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Філософські роздуми 
 
Андієвська Е. Міражі : сонети 64 
Афонін О. В. А я залишаюся в літі... : поезії 25 
Афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки 6 
Багряна А. Інші лінії : поезії 25 
Борецький В. Гербарії янголів : поезії 27 
Веприняк Я. Д. Ворожба вітру : поезії 27 
Верлен П. Спогади вдівця : поезії в прозі 70 
Вышеславский Л. Карадагские монологи 59 
Глущенко В. Портрет : стихи 59 
Гринюк А. І. Тяжіння рідного краю : поезії 28 
Дяченко М. В. Хатній космос : нариси, есе 10 
Забаштанський В. О. І все-таки стою!.. : поезії ; переклади 31 
Коноваленко Т. Ніч білих квітів : лірика 33 
Корж В. Ф. Поезії 34 
Короненко С. А. Нічний політ : лірика 34 
Кури А. Продавец грез : [роман] 71 
Ле Бра-Шопар А. Філософський зоопарк: від отваринення до вилучення з  
людства : [есеї] 77 
Ле Клезіо Ж. М. Г. Потоп : роман 72 
Мусаковська Ю.-В. На видих і вдих : поезії 38 
Набоков В. В. Оригінал Лаури (Насолода вмирати) : роман 79 
Павличко Д. В. Поклик : [поезії] 38 
Процюк С. Аналіз крові : [зб. есеїв] 48 
Рувинский С. Г. О том, чего не было : новеллы, пьесы, стихи 56 
Селіванов-Буряк В. Д. Над островами : кн. прози 20 
Сохань Л. Поэзия жизнетворчества. Размышления о таинствах души и преврат-
ностях человеской жизни : стихи, афоризмы, максимы, сентенции, психологи-
ческие эссе 61 
Стус В. Зібрання творів : у 12 т. Т. 5 : Палімпсести (Найповніший незавершений 
корпус) 41 
Федюк Т. О. Горище : кн. віршів 42 
Чорногуз О. Гроші з неба : роман-гротеск 22 
Шушковский В. В. Исцеление души : стихи 62 
Юзва Р. Й. Вибрані твори 43 
Яричевський С. І. Твори 43 
 
 

Релігійні мотиви 
 
Афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки 6 
Борецький В. Гербарії янголів : поезії 27 
Зореслав (о. Севастіан Сабол). Бог і Україна : поезії 65 
Коноваленко Т. Ніч білих квітів : лірика 33 
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Легенди та перекази Міжгірщини 4 
Мізгулін Д. А. Немов життя іще й не починалось : поезії 75 
Сарамаґо Ж. Євангеліє від Ісуса Христа : роман 74 
Шушковский В. В. Исцеление души : стихи 62 
 
 

Морально-етичні проблеми 
 

Амосов Н. М. [Собрание сочинений]. [в 4 т.] Т. 1. Мысли и сердце. Записки во-
енного хирурга 63 
Афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки 6 
Веретенников. В. Заграва : киносценарий [за мотивами роману] 55 
Верлен П. Спогади вдівця : поезії в прозі 70 
Вовк В. Тотем скельних соколів : іст.-фантаст. роман 64 
Гужва В. Вежа : поезії 29 
Гужва В. Спроба жити : роман, повісті 8 
Дмитренко О. М. АІСТ : сильніший від смерті 9 
Захарченко О. Дівчинка з химерами : повість 11 
Житник І. О. Задзеркалля : роман, повісті, новели, оповід. 10 
Ірванець О. В. Рівне / Ровно (Стіна) : нібито роман 12 
Коломієць О. Ф. Вибрані твори 44 

Кури А. Продавец грез : [роман] 71 
Ле Клезіо Ж. М. Г. Потоп : роман 72 
Лукащук Х. Рожевий і ще раз рожевий : [повість] 15 
Маринович М. Вибране : у 6 т. 46 
Моравіа А. Чочара : роман 73 
Немировски И. Бал. Жар крови : [новеллы] 73 
Олійник В. Ферапонтові діти : житія 16 
Опільський Ю. Іду на Вас ; Ідоли падуть : [повісті] 17 
Пруст М. У пошуках втраченого часу. На Сваннову сторону : роман 73 
Роздобудько І. В. Перейти темряву 18 
Романюк С. И. Инъекция любви : сб. стихотворений 61 
Рувинский С. Г. Исповедь «священника» : новеллы, пьеса, стихи 56 
Рувинский С. Г. О том, чего не было : новеллы, пьесы, стихи 56 
Себастьян М. Остання сенсація : комедія на три дії (1945) 76 
Ткачівська М. Тримай мене, ковзанко : роман 22 
Товстуха Є. Жити ! : [новели, оповід., повість, драмат. поема] 22 
Томазі ді Лампедуза Дж. Гепард : роман 74 
Фридлянд А. В. Запах шахмат : роман-самоубийство 56 
Фріш М. Нехай мене звуть Ґантенбайн : роман 75 
Цаплиенко А. Ю. Экватор. Черный цвет & Белый цвет 57 
Чорногуз О. Гроші з неба : роман-гротеск 22 
Шевчук В. О. Роман юрби : хроніка «безперспективної» вулиці (1972–1991) 23 
Ширман Р. Две сестры : роман 58   
Янів В. О. Поезія : Листопадові фрагменти ; Сонце й грати 66 
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Проблеми сьогодення 
 
Адамович Б. С. Яхта хакера : оповід., повісті 7 
Декамерон. 10 українських прозаїків останніх десяти років : збірка 51 
Діброва В. Правдиві історії : оповідання 9 
Житник І. О. Задзеркалля : роман, повісті, новели, оповід. 10 
Ірванець О. В. Загальний аналіз : оповід., повість 11 
Ірванець О. Мій хрест : [поезія] 31 
Кисіль В. Т. Тобі… : поет. зб. 32 
Кобець В. Д. Вибрані твори : у 10 т. 32   
Корнієнко В. Осіння ластівка : вибране 83 
Королів А. С. Міжсезоння : поезії 34 
Лупій О. Поезії : вибр. твори 36 
ЛяЛяК (львівська літературна криївка) : антологія поезії 2000 рр. 51 
Мирний В. С. Стукати у брами : поезія, проза, щоденникові записи 38 
Мізгулін Д. А. Немов життя іще й не починалось : поезії 75 
Павличко Д. В. Час : поезії 39 
Паси-Ніч В. Від схід сонця : поезії 40 
Пасічник М. Водоспадний злам : поезії у двох книгах 39 
Процюк С. Аналіз крові : [зб. есеїв] 48 
Пушик С. Г. Твори. В 6 т. Т. 5. Повісті, есеї, мініатюри 18 
Сибиренко-Ставрояни Е. В. Я – манекен : повести и рассказы 56 
Сняданко Н. В. Комашина тарзанка : повість, оповід. 20 
Сорокін В. Г. День опричника : роман 79 
Ткачівська М. Тримай мене, ковзанко : роман 22 
Товстуха Є. Жити ! : [новели, оповід., повість, драмат. поема] 22 
Чорногуз О. Гроші з неба : роман-гротеск 22 
Шпорлюк Р. У пошуках майбутнього часу : ст. та есеї 67 
Шукайло В. Ти моя непогасная зоре… : [поезія, проза] 24   
 
 

Любов до батьків 
 

Кисіль В. Т. Тобі… : поет. зб. 32 
Коломієць О. Ф. Вибрані твори 44 
Коляновський А. М. Вибрані твори 33   
Корж В. Ф. Поезії 34 
Лежанська Л. Мій опротестований долею і людьми світ 14 
Макаров І. М. Краплі сонця і дощу : вірші 37 
Словацький Ю. Листи до матері (Вибрані із кременецькими мотивами) 68 
Слово про рідну матусю : зб. поезій 52 

Студзінська-Кікоть Л. І. Весна душі моєї : [поезії] 41 
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Любов до рідного краю 
 
Бабич В. С. Тарасовичі : спогади, бувальщини 7 
Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис 4 
Вышеславский Л. Карадагские монологи 59 
Гринюк А. І. Тяжіння рідного краю : поезії 28 
Дущак А. К. А день у вічність відплива... : вибране 30 
Жуковський С. В. Цвітуть абрикоси : вірші 30 
Зореслав (о. Севастіан Сабол). Бог і Україна : поезії 65 
Зореслав. Хутір біля Пугача 66 
Коляновський А. М. Вибрані твори 33  
Кресало Є. Присмак полину : вірші 35 
Левада О. С. Вибрані твори 45 
Лукінюк М. В. Фарватери долі : трилогія 15 
Макаров І. М. Краплі сонця і дощу : вірші 37   
Мирний В. С. Стукати у брами : поезія, проза, щоденникові записи 38 
Місевич В. Х. Росою тиша миє очі : поезія 37 
Пасічник М. Водоспадний злам : поезії у двох книгах 39 
Іваничук Р. Понад Прутом моя Коломия : [повісті] 11 
Севернюк Т. Музика чорної вишні : поет.-сповід. освідчення 19 
Студзінська-Кікоть Л. І. Весна душі моєї : [поезії] 41 
Товстуха Є. Жити ! : [новели, оповід., повість, драмат. поема] 22 
Третяк А. Душа на пуантах : вірші, поезія снів, моя професія 42 
Юзва Р. Й. Вибрані твори 43 
 
 

Людина і природа. Проблеми екології. Чорнобиль 
 
Афонін О. В. А я залишаюся в літі... : поезії 25 
Борецький В. Гербарії янголів : поезії 27 
Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис 4 
Вышеславский Л. Карадагские монологи 59 
Драй-Хмара О. Промінь крізь хмари : зб. поезій 29 
Дущак А. К. А день у вічність відплива... : вибране 30 
Коломієць О. Ф. Вибрані твори 44 

Королів А. С. Міжсезоння : поезії 34 
Кулиняк Д. Підводний материк : поезії 35 
Лежанська Л. Мій опротестований долею і людьми світ 14 
Матвєєва К. Малювала мрію... : поезії 37 
Пасічник М. Водоспадний злам : поезії у двох книгах 39 
Поетична червона книга України 51 
Третяк А. Душа на пуантах : вірші, поезія снів, моя професія 42 
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Мистецтво 
 
Гужва В. Стигма ; Привид Шекспіра : [романи] 9 
Забужко О. Музей покинутих секретів : [роман] 10 
Кононенко Є. Героїні та герої : статті та есеї 46 
Костенко Л. Гіацинтове сонце : поезії 35 
Пушик С. Г. Твори. В 6 т. Т. 5. Повісті, есеї, мініатюри 18 
Українська драматургія : антологія : [у 4-х т.] 45 
 
 

Кохання 
 
Адамович Б. С. Луч : стихи 58 
Афоризмы, крылатые выражения, пословицы и поговорки 6 
Багряна А. Інші лінії : поезії 25 
Бідняк Г. П. Планида : роман-сповідь 8 

Бойко М. В. Запрошення до щастя : поезії 26 
Великий Б. Черно-белое счастье : стихи 58 
Веприняк Я. Д. Ворожба вітру : поезії 27 
Веретенников. В. Заграва : киносценарий [за мотивами роману] 55 
Вовк В. Тотем скельних соколів : іст.-фантаст. роман 64 
Голубева О. В. Пока мы любим : 50 стихотворений о любви 60 
Дущак А. К. А день у вічність відплива... : вибране 30 
Дюрас М. Хіросіма, любов моя : сцен. і діалоги 70 
Забужко О. Музей покинутих секретів : [роман] 10 
Зубенко А. С. Богиня : сб. поэзий 60 
Кисіль В. Т. Тобі… : поет. зб. 32 
Коломієць О. Ф. Вибрані твори 44 

Коляновський А. М. Вибрані твори 33 
Коноваленко Т. Ніч білих квітів : лірика 33 
Лемко І. Кохання і смерть 14 
Лукащук Х. Рожевий і ще раз рожевий : [повість] 15 
Лупій О. Поезії : вибр. твори 36 
Макаров І. М. Краплі сонця і дощу : вірші 37 
Монтефиоре С. Сашенька : роман 72 
Музиченко С. А. Зібране : у 2 т. 16   
Петухов Ю. Б. Я звал тебя в страну Любовь : стихи 61 
Пруст М. У пошуках втраченого часу. На Сваннову сторону : роман 73 
Романовская Е. И. Я и война 55 
Романюк С. И. Инъекция любви : сб. стихотворений 61 
Рошко М. Потойбічна суперниця : роман 19 
Рушді С. Флорентійська чарівниця : роман 74 
Сибиренко-Ставрояни Е. В. Я – манекен : повести и рассказы 56 
Сняданко Н. В. Комашина тарзанка : повість, оповід. 20 
Сторні А. Вибрані поезії 76 
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Студзінська-Кікоть Л. І. Весна душі моєї : [поезії] 41 
Томенко М. В. Теорія українського кохання 49 
Третяк А. Душа на пуантах : вірші, поезія снів, моя професія 42 
Українська драматургія : антологія : [у 4-х т.] 45 
Фридлянд А. В. Похитители мифов : роман, рассказы 57 
Цаплиенко А. Ю. Экватор. Черный цвет & Белый цвет 57 
Ширман Р. Две сестры : роман 58 
Шушковский В. В. Исцеление души : стихи 62 
Юзва Р. Й. Вибрані твори 43 
Яни А. И. Нетронутый Грааль, или Инкарнация : лирические стихи и толика 
поетических переводов из вороха уцелевших тетрадей 62 
Яцюк В. Відлуння : вірші минулих літ 44 
 
 

Фольклор 
 
Антологія перського гумору 69 
Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис 4 
Золота земля Опілля : легенди, перекази, прислів’я, приказки та приповідки 4 
Легенди та перекази Міжгірщини 4 
Лігоненко О. В. Крилаті латинські вислови = Крылатые латинские выражения 6 
Турецькі героїчні епоси : дастани 6 
Українські народні казки 5 
Фридлянд А. В. Похитители мифов : роман, рассказы 57 
Шульга З. Українська весільна обрядодія 5 
Японська література : хрестоматія. Т. 1 (VІІ–ХІІІ ст.) 78 
 
 

Історія літературного життя України 
 
Гусейнов Г. Д. Незаймані сніги : в 3 кн. : [докум. повісті] 87 
Зленко Г. Д. Літа і люди : оповіді письменника-пошуковця 87 
Іщук-Пазуняк Н. Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і фі-
лософії 67 
Кобець В. Д. Вибрані твори : у 10 т. 32 
Когут О. Містерійні сюжети в українській драматургії кінця XIX-XX століть : 
монографія 82 
Колошук Н. Г. Іван Багряний : домінанти творчості та проблеми вивчення : на-
вч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів 83 
Маринович М. Вибране : у 6 т. 46 
Мельниченко В. Ю. Українська душа Москви : (Михайло Максимович, Михай-
ло Щепкін, Осип Бодянський, Микола Гоголь) 84 
Петриченко Н. Українська, польська та російська проза першої половини  
ХІХ ст. (діалогізм, конвергенція, оповідність) 85 
Піхманець Р. «У своїм царстві...» : [роман] 17 
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Погрібний А. Г. Поклик дужого чину : ст., портр., силуети, наближення, 
публіц. 47 
Полювання на «Вальдшнепа». Розсекречений Микола Хвильовий : наук.-докум. 
вид. 89 
Поляруш О. Є. Крізь час і простір. До глибини художнього слова 85 
Процюк С. В. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника 89 
Пушик С. Г. Твори. В 6 т. Т. 5. Повісті, есеї, мініатюри 18 
Спогади про Павла Загребельного 48 
Степаненко М. Літературний простір «Щоденників» Олеся Гончара : Моногра-
фія 90 
Тагліна Ю. С. Володимир Винниченко 90 
Тарнашинська Л. Б. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління : 
(іст.-літ. та поетик. аспекти) 90 
Терещенко В. Т. Золото у кожного в душі : [публіцист. видання] 49 
Шугай О. Крапля сонця у морі блакитному : повість про Аркадія Казку / Олек-
сандер Шугай. Вибрані твори / Аркадій Казка 23 
Яричевський С. І. Твори 43 
Яцюк В. Відлуння : вірші минулих літ  44 

 
 

Біографічні та автобіографічні твори. Спогади. Дослідження 
 
Амосов Н. М. [Собрание сочинений]. [в 4 т.] Т. 1. Мысли и сердце. Записки во-
енного хирурга 63 
Бабич В. С. Тарасовичі : спогади, бувальщини 7 
Василенко М. Г. Іван Франко : поступ ідеї : монограф. дослідження 87 
Вовк В. Тотем скельних соколів : іст.-фантаст. роман 64 
Ґемблюк І. І. На пелюстках зірок : поезія Мірчі Лютика в укр. перекладах Віта-
лія Колодія 81 
Гончар Ю. О. Сердечний рай (Ґендерні аспекти художнього світу Т. Шевчен- 
ка) 81 
Гончарук П. С. Суспільно-політичні та історичні погляди Т. Г. Шевченка : мо-
нографія 81 
Гусейнов Г. Д. Незаймані сніги : в 3 кн. : [докум. повісті] 87 
Дяченко М. В. Хатній космос : нариси, есе 10 
Єршов В. О. Польська мемуаристична література Правобережної України доби 
романтизму : монографія 82 
Звиняцковский В. Побеждающий страх смехом: опыт реставрации собственно-
го мифа Николая Гоголя 82 
Іщук-Пазуняк Н. Вибрані студії: з історії, лінгвістики, літературознавства і фі-
лософії 67 
Кодак М. Огром Євгена Плужника-поета: монографія 82 
Колошук Н. Г. Іван Багряний: домінанти творчості та проблеми вивчення :  
навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів 83 
Кононенко Є. Героїні та герої : ст. та есеї 46 
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Корнієнко В. Осіння ластівка : вибране 83 
Коцюбинська М. Х. Листи і люди : роздуми про епістол. творчість 83 
Ле Бра-Шопар А. Філософський зоопарк: від отваринення до вилучення з людс-
тва : [есеї] 77 
Левада О. С. Вибрані твори 45 
Лежанська Л. Мій опротестований долею і людьми світ 14 
Лукінюк М. В. Фарватери долі : трилогія 15 
Маринович М. Вибране : у 6 т. 46 
Мартинюк М. І. Національна ідея в життєтворчості Володимира Самійленка : 
монографія 84 
Мельниченко В. Ю. Українська душа Москви : (Михайло Максимович, Михай-
ло Щепкін, Осип Бодянський, Микола Гоголь) 84 
Мельниченко В. Ю. Тарас Шевченко в Москві 84 
Мілош Ч. Абетка : [кн. есеїв] 77 
Некрасов В. П. В окопах Сталинграда : повесть 55 
Панасенко Т. М. Іван Котляревський 88  
Панасенко Т. М. Марко Вовчок 88 
Петриченко Н. Українська, польська та російська проза першої половини  
ХІХ ст. (діалогізм, конвергенція, оповідність) 85 
Письменництво : важкий  хрест чи лавровий вінець? : анкета 88 
Піхманець Р. «У своїм царстві...» : [роман] 17 
Погрібний А. Г. Поклик дужого чину : ст., портр., силуети, наближення,  
публіц. 47 
Поліщук Я. О. І ката, і героя він любив: Михайло Коцюбинський : літ.  
портрет 89 
Процюк С. В. Троянда ритуального болю : роман про Василя Стефаника 89 
Романовская Е. И. Я и война 55 
Севернюк Т. Музика чорної вишні : поет.-сповід. освідчення 19 
Семенко М. В. Вибрані твори 40 
Сладкая каторга Анатолия Домбровского : сб. о жизни и творчестве писателя 85 
Сохань Л. Поэзия жизнетворчества. Размышления о таинствах души и преврат-
ностях человеской жизни : стихи, афоризмы, максимы, сентенции, психологи-
ческие эссе 61 
Спогади про Павла Загребельного 48 
Степаненко М. Літературний простір «Щоденників» Олеся Гончара : Моногра-
фія 90 
Тагліна Ю. С. Володимир Винниченко 90 
Тарнашинська Л. Б. Українське шістдесятництво: профілі на тлі покоління : 
(іст.-літ. та поетик. аспекти) 90 
Томенко М. В. Теорія українського кохання 49 
Третяк А. Душа на пуантах : вірші, поезія снів, моя професія 42 
Франко І. Покажчик купюр 86 
Чайковський Д. Хочу жити! : Образки з німецьких концентраційних таборів 64 
Чорній Р. Художній світ В. С. Моема в Україні та Росії: шляхи та етапи освоєн-
ня 91 
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Шевченко А. Українцям потрібні перемоги : повість, образки, оповіді, гуморес-
ки, публіцист. ст. 49 
Шульга З. Українська весільна обрядодія 5 
Юзва Р. Й. Вибрані твори 43 
Янів В. О. Поезія : Листопадові фрагменти ; Сонце й грати 66 
Яручик В. Українська поезія, творена в Польщі після Другої світової війни : 
монографія 86 

 
 

Письменники української діаспори 
 
Іщук-Пазуняк Н. Вибрані студії: з історії, лінгвістики, літературознавства і фі-
лософії 67 
Поети Празької школи: Срібні сурми : антологія 68 
Чайковський Д. Хочу жити! : Образки з німецьких концентраційних таборів 64 
Яручик В. Українська поезія, творена в Польщі після Другої світової війни : 
монографія 86 

 
 

Із життя зарубіжних країн. Еміграція 
 
Антологія перського гумору 69 
Багряна А. Дивна така любов : роман-соната 7 
Буццаті Д. Татарська пустеля : роман 69 
Верлен П. Спогади вдівця : поезії в прозі 70 
Горбань М. В. Слово і діло государеве : оповідання 8 
Горст Г. М. Напуст : роман-явлення 8 
Гужва В. Спроба жити : роман, повісті 8 
Гужва В. Стигма ; Привид Шекспіра : [романи] 9 
Драґо Я. Древо Безіменне : роман 70  
Дюрас М. Хіросіма, любов моя : сцен. і діалоги 70 
Зореслав (о. Севастіан Сабол). Бог і Україна : поезії 65 
Зореслав. Хутір біля Пугача 66 
Колтунов Г. Я. Кинжал : [роман] 55 
Краєвський М. Привиди в місті Бреслау : роман 71 
Ле Клезіо Ж. М. Г. Потоп : роман 72 
Литовченко Т. І. Орлі, син Орлика : роман 15 
Лукінюк М. В. Фарватери долі : трилогія 15 
Маєр С. Затемнення : роман 72 
Маєр С. Молодий місяць : роман 72 
Маєр С. Сутінки : роман 72 
Мельниченко В. Ю. Українська душа Москви : (Михайло Максимович,  
Михайло Щепкін, Осип Бодянський, Микола Гоголь) 84 
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Мілош Ч. Абетка : [кн. есеїв] 77 
Монтефиоре С. Сашенька : роман 72 
Моравіа А. Чочара : роман 73 
Немировски И. Бал. Жар крови : [новеллы] 73 
Рушді С. Флорентійська чарівниця : роман 74 
Семенов Ю. С. Майор «Вихор» : худож.-докум. роман 79 
Словацький Ю. Листи до матері (Вибрані із кременецькими мотивами) 68 
Словацький Ю. Поезії в українських перекладах : [вибр. твори укр. і пол. мова-
ми] 76 
Сорокін В. Г. День опричника : роман 79 
Сорокін В. Г. Цукровий Кремль : роман 80 
Ткачівська М. Тримай мене, ковзанко : роман 22 
Томазі ді Лампедуза Дж. Гепард : роман 74 
Турецькі героїчні епоси : дастани 6 
Українська драматургія : антологія : [у 4-х т.] 45 
Фридлянд А. В. Запах шахмат : роман-самоубийство 56 
Фридлянд А. В. Похитители мифов : роман, рассказы 57 
Фріш М. Нехай мене звуть Ґантенбайн : роман 75 
Шолом-Алейхем. Вибране 54 
Шпорлюк Р. У пошуках майбутнього часу : ст. та есеї 67 
Щигел М. Ґоттленд : докум. проза 75 

 
 

Зарубіжні філософи, письменники 
 
Буццаті Д. Татарська пустеля : роман 69 
Ґемблюк І. І. На пелюстках зірок : поезія Мірчі Лютика в укр. пер. Віталія Ко-
лодія 81 
Забаштанський В. О. І все-таки стою!.. : поезії ; переклади 31 
Колтунов Г. Я. Кинжал : [роман] 55 
Корнієнко В. Осіння ластівка : вибране 83 
Петриченко Н. Українська, польська та російська проза першої половини  
ХІХ ст. (діалогізм, конвергенція, оповідність) 85 
Сучасне корейське оповідання 77 
Чорній Р. Художній світ В. С. Моема в Україні та Росії: шляхи та етапи 
освоєння 91 
Щигел М. Ґоттленд : докум. проза 75 
Яни А. И. Нетронутый Грааль, или Инкарнация : лирические стихи и толика 
поэтических переводов из вороха уцелевших тетрадей 62 
Японська література : хрестоматія. Т. 1 (VІІ–ХІІІ ст.) 78 
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Фантастика 
 
Кінг С. Пісня Сюзанни. Темна вежа VI : [роман] 71 
Росовецький С. К. Помста Першодрукаря 19 
 
 

Детектив 
 
Ванденберг Ф. Тайна предсказания 69 
Кокотюха А. А. Язиката Хвеська : кримін. комедія 12 
Краєвський М. Привиди в місті Бреслау : роман 71 
Роздобудько І. В. Перейти темряву 18   
Росовецький С. К. Помста Першодрукаря 19 
Фридлянд А. В. Запах шахмат : роман-самоубийство 56 
Фридлянд А. В. Похитители мифов : роман, рассказы 57 
 
 

Сатира, гумор 
 
Антологія перського гумору 69 
Ірванець О. Мій хрест : [поезія] 31 
Кокотюха А. А. Язиката Хвеська : кримін. комедія 12 
Коломієць О. Ф. Вибрані твори 44 

Кралюк П. М. Римейк : роман 13 
Пасічник М. Водоспадний злам : поезії у двох книгах 39 

 
 

Село 
 
Бабич В. С. Тарасовичі : спогади, бувальщини 7 
Бідняк Г. П. Планида : роман-сповідь 8 
Вовк В. Тотем скельних соколів : іст.-фантаст. роман 64 
Дяченко М. В. Хатній космос : нариси, есе 10 
Коноваленко Т. Ніч білих квітів : лірика 33   
Кресало Є. Присмак полину : вірші 35 
Місевич В. Х. Росою тиша миє очі : поезія 37 
Олійник В. Ферапонтові діти : житія 16 
Романюк Ф. С. Так визрівала воля : худож.-докум. повість 18 
Слово про рідну матусю : зб. поезій 52 

 
 

Містика 
 
Рошко М. Потойбічна суперниця : роман 19 
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Мовне питання 

 
Воропай О. Звичаї нашого народу : етногр. нарис 4 
Гринюк А. І. Тяжіння рідного краю : поезії 28 
Іщук-Пазуняк Н. Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і фі-
лософії 67 
Корнієнко В. Осіння ластівка : вибране 83 
Коцюбинська М. Х. Листи і люди : роздуми про епістол. творчість 83 
Кресало Є. Присмак полину : вірші 35 
Левада О. С. Вибрані твори 45 
Погрібний А. Г. Поклик дужого чину : ст., портр., силуети, наближення,  
публіц. 47 
Шевченко А. Українцям потрібні перемоги : повість, образки, оповіді, гуморес-
ки, публіцист. ст. 49 
Шпорлюк Р. У пошуках майбутнього часу : ст. та есеї 67 
 
 

Війна 
 
Дмитренко О. М. АІСТ : сильніший від смерті 9 
Осколки. Современная военная поэзия : сб. стихотворений 63 
Рувинский С. Г. Исповедь «священника»: новеллы, пьеса, стихи 56 
Щербаков В. З. Інтерв’ю з мухою : ірон. оповід. ; Москва, А-100 : п’єса 24 
 
 

Фентезі 
 
Ванденберг Ф. Тайна предсказания 69 
Захарченко О. Дівчинка з химерами : повість 11 
Ірванець О. В. Загальний аналіз : оповід., повість 11 
Маєр С. Затемнення : роман 72 
Маєр С. Молодий місяць : роман 72 
Маєр С. Сутінки : роман 72 
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