


Донецька обласна бібліотека для дітей знов знайомить своїх читачів з новими
цікавими надходженнями до своїх фондів.

Тема четвертого випуску: Історія України в романах (Ч. 1).
Що може бути цікавішим за Її величність історію? Тільки історія, про яку розповідають

небайдуже та неупереджено. Саме так, як це роблять відомі українські письменники, чиї
твори включено до серії книг «Історія України в романах».

Отже, читайте про різні періоди в історії України - з часів античних міст-полісів, 
Київської Русі і до наших днів.

1. Чемерис, Валентин Лукич. Сини змієногої богині [Текст] : роман-
есей / В. Л. Чемерис ; худож.-оформлювач В. М. Карасик. - Харків :
Фоліо, 2017. - 666 с. – (Серія «Історія України в романах»).

Роман-есей "Сини змієногої богині" відомого українського
письменника Валентина Чемериса знайомить читача з загадковою і
таємничою Скіфією - країною, яка виникла на південних теренах
України у VII столітті до н. е. Країна царів і вождів, воїнів і хліборобів,
войовничих амазонок і жриць, чаклунів і знахарів, таємничих
курганів, земля героїв і майстрів неперевершених шедеврів, що й
нині вражають людство, постає перед читачем зі сторінок роману та
кількох повістей.

2. Чемерис, Валентин Лукич. Смерть Атея [Текст] : роман,
оповідання / В. Л. Чемерис ; худож.-ілюстратор С. В. Кривенченко ;
худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2011. - 380 с. :
іл. – (Серія «Історія України в романах»).

Цар скіфів Атей, який жив у IV столітті до н. е., був досить
неординарною людиною: він карбував власну монету, вів торгівлю з
грецькими колоніями Причорномор’я, зумів об'єднати під своєю
владою майже всю країну, перетворивши Скіфію на могутнє царство
від Азовського моря до Дунаю. Про Атея написали ледь не з десяток
грецьких та римських істориків (Страбон, Помпей Трог та інші). Війна
між скіфським і македонським царствами у 339 р. до н. е. прославила
ім’я Атея в історії, але призвела до його загибелі і поразки скіфів…

Про життя наших далеких предків – скіфів і йде мова у романі
лауреата багатьох літературних премій Валентина Чемериса.
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Скіфія Причорноморська



4. Чемерис, Валентин Лукич. Анна Київська – королева Франції
[Текст] : роман / В. Л. Чемерис ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець.
- Харків : Фоліо, 2017. - 220 с. – (Серія «Історія України в романах»).

Що відомо про нашу велику співвітчизницю Анну Ярославну?
Розумна та освічена, улюблениця батька, князя Ярослава Мудрого,
дружина короля Франції Генріха І, мати спадкоємця корони Філіпа І…
Її підписи стоять поруч з підписами короля на важливих державних
указах. Черговий роман Володимира Чемериса присвячений їй -
першій королеві Франції - Анні Київській.

5. Чемерис, Валентин Лукич. Рогнеда [Текст] : роман / В. Л. Чемерис 
; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2017. - 283 с. 
– (Серія «Історія України в романах»). 

Про бурхливі події міжусобиці, яка охопила землі Київської Русі,
суперництво двох рідних братів - Ярополка і Володимира
Святославовичів, непрості відносини полоцької княжни Рогнеди та
Володимира - новий роман Валентина Чемериса «Рогнеда». Свою
майбутню дружину, гордовиту красуню Рогнеду, через її зневажливу
відмову вийти заміж за сина рабині, князь Володимир захопив силою
під час війни з її батьком...
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3. Макарук, Ігор Васильович. Князь-варвар: прокляття волхвів
[Текст] : роман / І. В. Макарук, К. І. Макарук ; худож.-оформлювач Л.
П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2015. - 478 с. – (Серія «Історія України в
романах»).

Події роману «Князь-варвар» розгортаються у період правління
великого князя київського Володимира Святославовича. Великою,
міцною, єдиною і сильною була при ньому княжа держава. Дружби з
Володимиром, його допомоги шукали європейські імператори і
королі…

«Князь-варвар» - це перший роман із циклу «Прокляття
волхвів» івано-франківських дослідників Ігоря і Катерини Макаруків.
У книзі є чимало сакральних таємниць, культових обрядів волхвів,
язичницьких молитв.

Княжа доба



6. Литовченко, Тимур Іванович. Кинджал проти шаблі [Текст] : роман /
Т. І. Литовченко, О. О. Литовченко ; худож.-оформлювач А. П. Ездрова. -
Харків : Фоліо, 2012. - 315 с. – (Серія «Історія України в романах»).

Роман подружжя Тимура та Олени Литовченків з козацького циклу
«Кинджал проти шаблі» висвітлює події, пов’язані з життям українських
гетьманів та козацької старшини. В особі гетьмана Дмитра Байди-
Вишневецького Україна мала видатного козацького лідера, засновника
Запорізької Січі, оборонця українських земель від турецьких набігів,
полководця, яким би пишалась будь-яка країна світу. Знаменита
Роксолана, дружина султана Османської імперії Сулеймана Пишного
вважала Байду особистим ворогом, зовсім не підозрюючи про кровний
зв’язок між ними…

4

7. Литовченко, Тимур Іванович. Орлі, син Орлика [Текст] : роман / Т. І.
Литовченко ; худож.-ілюстратор І. І. Яхін ; худож.-оформлювач О. Г.
Жуков. - Харків : Фоліо, 2010. - 282 с. : іл. – (Серія «Історія України в
романах»).

Роман з історичного «козацького» циклу київського письменника
Тимура Литовченка «Орлі, син Орлика» став лауреатом Всеукраїнського
конкурсу романів, кіносценаріїв, п’єс і пісенної лірики про кохання
«Коронація слова-2010».

Ім’я гетьмана Пилипа Орлика добре відоме нашим сучасникам:
політичний, державний і військовий діяч, сподвижник Івана Мазепи,
автор «Пактів й конституцій законів та вольностей Війська Запорозького»
(яких іноді називають «першою в світі Конституцією»)…

А що ми знаємо про життя Григорія Орлика, сина славетного
гетьмана, політичного і військового діяча, його багаторічну діяльність на
користь інтересів «козацької нації» та службу дипломатом у короля
Людовіка XV?

8. Литовченко, Тимур Іванович. Пустоцвіт [Текст] : роман / Т. І.
Литовченко, О. О. Литовченко ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. -
Харків : Фоліо, 2012. - 378 с. – (Серія «Історія України в романах»).

На прохання козацької старшини влітку 1747-го року імператриця
Єлизавета Петрівна відновила гетьманство в Україні. Гетьманом
Лівобережної України на козацькій раді у Глухові обрали Кирила
Розумовського, молодшого брата фаворита (а згодом і чоловіка)
імператриці. Посівши гетьманство з царської ласки, він так і не проявив
хисту державного діяча, виразника інтересів України, не піднявся до
ролі лідера свого народу. При Розумовському козацька старшина
остаточно захопила в свої руки справи місцевого управління і,
користуючись родинними зв’язками з гетьманом, спішно привласнила
села, які ще залишалися вільними. 1764 року гетьманство було
ліквідоване…

Останньому гетьману Лівобережної України Кирилу
Розумовському присвячено роман подружжя Тимура та Олени
Литовченків «Пустоцвіт».

Козацька доба



9. Литовченко, Тимур Іванович. Шалені шахи [Текст] : роман / Т. І.
Литовченко, О. О. Литовченко ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. -
Харків : Фоліо, 2014. - 315 с. – (Серія «Історія України в романах»).

Ще один роман подружжя Літовченків з козацької серії, «Шалені
шахи», знайомить читачів з ватажками козацько-селянських повстань
Северином Наливайком та гетьманом козаків-низовиків Криштофом
Косинським, королями Стефаном Баторієм і Сигізмундом ІІІ Ваза,
королевою Анною Ягеллонкою, князями Острозькими, які зійшлися,
немов живі шахові фігури в грі, де ставка - життя.

10. Мушкетик, Юрій Михайлович. Гетьман, син гетьмана [Текст] :
повісті / Ю. М. Мушкетик ; худож.-оформлювач О. М. Іванова. -
Харків : Фоліо, 2013. - 220 с. – (Серія «Історія України в романах»).

Книга відомого майстра сучасної української прози, лауреата
Державної премії ім. Т. Шевченка Юрія Мушкетика вміщує дві повісті.

Перша, яка і дала назву книзі, присвячена Юрію, синові
славетного Богдана Хмельницького. Йому довелося діяти в роки так
званої Руїни, які настали після смерті його батька і відзначилися
розпадом держави, іноземним втручанням, розподілом території
України, міжусобицями… Так і не вдалося гетьману-князю Юрію
Хмельницькому втілити у життя основну мету свого видатного батька -
зробити Україну вільною.

Як продовження теми боротьби за незалежність, друга повість
Ю. Мушкетика «Оглянься - за тобою погоня!» присвячена часу
«відлиги», шістдесятникам та ідеологічному тиску владних структур на
все українське.
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11. Сорока, Юрій Володимирович. Іван Богун [Текст] : роман. У 2 т. Т. 1
/ Ю. В. Сорока ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко. - Харків :
Фоліо, 2012. - 315 с. – (Серія «Історія України в романах»).

Іван Богун, полковник кальницький, вінницький і подільский, а
пізніше й наказний гетьман, герой твору Юрія Сороки, був учасником
історичних битв та подій на теренах України XVII сторіччя, проявляв
славетну мужність, силу духу та відвагу.

Талант полководця, численні бойові перемоги та любов до
Батьківщини зробили з Івана Богуна легенду ще за життя. Вороги його
боялись, а союзники поважали та шанували. Понад усе, Іван Богун
любив Україну, відстоював її незалежність в політичних суперечках до
останнього подиху.



12. Сорока, Юрій Володимирович. Хотин [Текст] : роман / Ю. В. Сорока
; худож.-ілюстратор Я. І. Романишин ; худож.-оформлювач О. Г.
Жуков. - Харків : Фоліо, 2013. - 476 с. : іл. – (Серія «Історія України в
романах»).

Хотин, невеличке місто на території нинішньої Чернівецької
області. На початку ХVII століття саме тут, під стінами фортеці
вирішувалася доля Західної Європи: у жорстокій сечі зійшлися турецьке
військо Османа II та об’єднані сили Речі Посполитої і українського
козацтва на чолі з гетьманом Петром Сагайдачним. Розгром турецької
армії під Хотином врятував Західну Європу від вторгнення яничар.

Хоробрість запорізьких козаків, їхня міцна дружба, воля до
перемоги, політичні інтриги, кохання і ненависть чекають всіх
небайдужих до історії України на сторінках роману хмельницького
прозаїка Юрія Сороки.

13. Чемерис, Валентин Лукич. Фортеця на Борисфені [Текст] : іст.
роман / В. Л. Чемерис ; худож.-ілюстратор С. В. Кривенченко ; худож.-
оформлювач І. В. Осіпов. - Харків : Фоліо, 2011. - 443 с. : іл. – (Серія
«Історія України в романах»).

Гостросюжетний роман Валентина Чемериса, автора багатьох
історичних творів, присвячено подіям ХVII століття, які передували
національно-визвольній війні під керівництвом Богдана
Хмельницького.

Захоплення та зруйнування гетьманом Іваном Сулимою
Кодацької фортеці на Дніпрі, козацько-селянське повстання проти
польської шляхти під керівництвом гетьмана Павла Бута (Павлюка),
Кумейківська битва та поразка повсталих, звитяга та зрада оживають на
сторінках роману, за який автору в 2008 році було присуджено
Міжнародну премію Українського козацтва «Лицарське перо».
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Приємного читання!!!

14. Яріш, Ярослав Іванович. Лицар з Кульчиць [Текст] : роман / Я. І. 
Яріш ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2016. - 220 
с. – (Серія «Історія України в романах»).

Перекладач, розвідник-зв’язковий між обложеними турками
мешканцями австрійської столиці та польським військом і
запорізькими козаками, що йшли їм на допомогу… А ще успішний
підприємець, засновник першої в Відні (і Європі) кав’ярні. То хто ж він
такий, рятівник Відня від турецької навали Юрій Кульчицький? Якого
роду? Дійсно запорізький козак, який виконував доручення славетного
Івана Сірка? Все це читач може дізнатися зі сторінок нового
гостросюжетного роману молодого письменника зі Львівщини
Ярослава Яріша.
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