


Донецька обласна бібліотека для дітей продовжує знайомити своїх читачів з новими
цікавими надходженнями до своїх фондів.

Минулого року читачі мали можливість познайомитись з творами художньої
літератури (див. «Книжкові фішки» № 4 за 2020 р.), які розповідають про історію нашої
країни від прадавніх часів до доби козаччини.

Перший випуск 2021 року продовжує тему української історії в романах. До вашої
уваги друга частина нашого тематичного бібліоНавігатора.

Історія - це дати і факти, переписати які неможливо. Але пофантазувати на історичні
теми або реконструювати події давніх часів у художній обробці цілком припустимо. І це
добре вдається авторам історичних творів, які увійшли до серії книг «Історія України в
романах».

Пропонуємо літературне знайомство з невідомими сторінками історії України. Цього
разу - у драматичному ХХ столітті.

Антоненко-Давидович, Борис Дмитрович. Смерть. Сибірські новели
[Текст] / Б. Д. Антоненко-Давидович ; худож.-оформлювач Є. В.
Вдовиченко. - Харків : Фоліо, 2012. - 379 с. – (Серія «Історія України в
романах»).

Б. Антоненко-Давидович - унікальна постать в українській
літературі: у його долі поєднались дві знакові епохи XX століття:
«Розстріляне відродження» 1920-х та коротка «відлига» 1960-х.

В повісті «Смерть» крізь призму душевних хитань конкретної
людини показано перипетії української революції 1917-1921 рр.
Головний герой, колишній петлюрівець Кость Горобенко, перейшов на
бік більшовиків, проте й далі розривається між комунізмом і
українською національною ідеєю. Він свій серед чужих, чужий серед
своїх…

«Сибірські новели» - зразки малої прози табірного періоду про
неповторні долі і характери репресованих українців, яким довелося
пройти через криваву машину ГУЛАГу. Незважаючи на ув’язнення,
герої новел не втратили людяність і віру в краще.

Український ПЕН-Центр включив «Сибірські новели» Б.
Антоненка-Давидовича в перелік «Від Сковороди до сьогодення: 100
знакових творів українською мовою».
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Багряний, Іван Павлович. Огненне коло [Текст] / І. П. Багряний ;
худож.-іл. С. В. Кривенченко ; худож.-оформлювач Є. В. Вдовиченко.
- Харків : Фоліо, 2017. – 443 с. : іл. – (Серія «Історія України в
романах»).

І. Багряного сміливо можна назвати одним із найвідоміших
українських письменників ХХ століття і, мабуть, найбільш визнаним в
Україні представником діаспори.

Дія роману «Людина біжить над прірвою» та повісті «Огненне
коло» відбувається у роки Другої світової війни. І. Багряний практично
на один рівень ставить тоталітарні системи нацизму і радянської
влади: обидві вони несуть жорстокість і смерть, при них неможливо
бути вільними і жити, залишаючись собою. Проти цих двох систем
борються прості українці – герої творів письменника.
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Іваничук, Роман Іванович. Хресна проща [Текст] : роман / Р. І.
Іваничук. - Харків : Фоліо, 2012. - 284 с. – (Серія «Історія України в
романах»).

Історія в творах Р. Іваничука – це велетенський у часі простір
людського життя, об’єднаний в один цикл, в один великий роман про
рідну землю і народ, що населяє її.

Роман «Хресна проща» сповнений роздумів про віру у силу
невмирущого національного духу і роль у цій священній місії діячів
української культури. В творі особливо багато актуальних для
українського сьогодення епізодів, роздумів, які допоможуть читачеві
розібратися в собі та в часі. Події хрущовської «відлиги» тісно
переплетені з історією володарювання Данила Галицького та його
сина Лева, трагічною долею греко-католицького святого отця Миколая
Конрада початку ХХ ст. тощо.

Багряний, Іван Павлович. Сад Гетсиманський [Текст] : роман / І. П.
Багряний ; худож.-іл. С. В. Кривенченко ; худож.-оформлювач І. В.
Осіпов. - Харків : Фоліо, 2012. – 536 с. : іл. – (Серія «Історія України в
романах»).

Роман прозаїка, драматурга, публіциста, журналіста і політичного
діяча І. Багряного «Сад Гетсиманський», написаний у 1950 році, – один
із перших творів у світовій літературі про сталінський терор та
проблему буття людини за тоталітаризму, яскравий зразок
реалістичної, публіцистичної, документальної і, разом з тим, містичної
прози.

«Сад Гетсиманський» - це історія українського народу,
засудженого та кинутого в карцер, позбавленого волі та засобів для
існування, але незломленого. За кожною сторінкою твору - біль і
страждання, відчай і надії тих, кого зім’яла безжальна сталінська
машина смерті.

За романи «Сад Гетсиманський» і «Тигролови» в 1992 році І.
Багряному посмертно було присуджено Державну премію України ім.
Тараса Шевченка (нині – Національна премія України ім. Тараса
Шевченка).

Іваничук, Роман Іванович. Вогненні стовпи [Текст] : тетралогія / Р. І.
Іваничук ; худож.-іл. Л. Е. Чайка ; худож.-оформлювач Є. В.
Вдовиченко. - Харків : Фоліо, 2015. - 507 с. : іл. – (Серія «Історія
України в романах»).

У творчому доробку відомого письменника, лауреата
Національної премії України ім. Тараса Шевченка Романа Іваничука
близько двадцяти історичних романів, якими він заповнював білі
плями в історії України.

«Вогненні стовпи» – перший художній твір у незалежній Україні
про історію Української повстанської армії, розповідь про
найскладнішу і найсуперечливішу сторінку минулого країни. Події
твору розгортаються на Прикарпатті, де в горнилі військових дій
ворожих армій народжується нова ґенерація українців, здатних
захистити свою честь, родину й рідну землю.
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Лущик, Петро Михайлович. Настане день, закінчиться війна…
[Текст] : роман / П. М. Лущик ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. -
Харків : Фоліо, 2015. - 315 с. – (Серія «Історія України в романах»).

В центрі роману львівського письменника П. Лущика «Настане
день, закінчиться війна» - доля трьох братів-хліборобів Засмужних з
невеличкого галицького села.

Війни ХХ століття не оминули жодного з них, людей суто мирної
праці. Пройшов Першу світову, концтабір Талєргоф і війну за
незалежність України Теодор, відбув російський полон Іван,
наймолодший з братів Юрій повернувся з польсько-української війни
інвалідом… Наступному поколінню родини довелося відчути на собі
жахіття Другої світової війни. Але, незважаючи на тяжкі випробування
долі, Засмужні завжди прагнули за будь-яких обставин залишатися
людьми.

Роман П. Лущика «Настане день, закінчиться війна», в основу
якого лягли спогади родини автора, отримав третю премію на
міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова-2015» (під
назвою «Хата на околиці села»).

Чемерис, Валентин Лукич. Амазонка. Київ-Соловки [Текст] / В.
Л. Чемерис ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо,
2016. - 512 с. – (Серія «Історія України в романах»).

Книга лауреата багатьох літературних премій Валентина
Чемериса присвячена поетам ХХ століття, імена яких стали символами
великої любові до України, незламності духу, правди й боротьби.

Її коротке життя було схоже на спалах: «Шалена любов до
життя і шалена погорда до смерті. Чи може бути більш прекрасне і
глибоке з’єднання?». Так писала і так діяла Олена Теліга, героїня
повісті «Амазонка»: поет, літературознавець, громадський і
політичний діяч, одна з найпомітніших постатей українського
зарубіжжя. Всі, хто знав О. Телігу, відзначали її оптимізм, ніжну і
вразливу душу, талант відгукнутись на людське нещастя. Та,
насамперед, Олена прагнула незалежності для своєї батьківщини.
Вона без вагань увійшла до Організації українських націоналістів, із
ризиком для життя влітку 1941 р. повернулась в Україну, де і загинула
в сумнозвісному Бабиному Яру у лютому 1942 р.

Роман-есе «Київ-Соловки» - гірка розповідь про життя та
творчість представників «Розстріляного Відродження», еліту нації,
поетів з родин Крушельницьких та Вороних, знищених під час
«великого терору» 1930-х років…
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Юрченко, Віталій. Пекло на землі [Текст] : роман / В. Юрченко
; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 2018. - 491 с. –
(Серія «Історія України в романах»).

У 1930-х роках ім’я Віталія Юрченка (справжнє прізвище - Юрій
Тимофійович Карась-Галинський) сколихнуло львівську спільноту.
Йому, у минулому сотникові армії УНР, сільському вчителеві
української мови, заарештованому агентами ДПУ за громадську
активність, вдалося вирватися з концтабору у Соловках, подолати
більше п’яти тисяч кілометрів, перетнути польський кордон, дістатися
Львова та видати автобіографічний роман «Із записок засланця».

Роман В. Юрченка «Пекло на землі» - болюча, талановита
сповідь про пошук свого місця у житті представників української
інтелігенції 1920-1930-х років. Проте, поміж рядків твору відчувається
твердий оптимізм, віра у краще майбутнє української держави, у
патріотизм, який не похитне жодний вітер політичних змін.

Яріш, Ярослав Іванович. Сповідь з того світу [Текст] : іст. трилер 
/ Я. І. Яріш ; худож.-оформлювач Л. П. Вировець. - Харків : Фоліо, 
2015. - 283 с. – (Серія «Історія України в романах»).

Хто насмілиться кинути виклик Долі і здатен перескочити прірву
відчаю, страху та зневіри, піднятися вище за саму Смерть і своєю
любов’ю розігнати темряву?

Після повернення додому з Києва гине волонтер Майдану Іван,

проте Марія не може змиритися зі смертю коханого чоловіка і пробує

змінити Долю і повернути коло історії назад. Доля заводить її в

дохристиянські часи, вимірявши дистанцію у 13 століть. Змінюються

епохи: авари, печеніги, татари, ляхи, яничари, козаки, НКВС, бійці

УПА... Поруч з людьми на вулицях та околицях м. Городок (Львівська

обл.) весь час діють представники добра і зла, яких не відрізнити від

звичайнісіньких перехожих. Марія все мандрує і мандрує століттями,

кожного разу втрачаючи коханого: щойно перетнувши фінальну лінію,

знову опиняється на старті… Кола історії не розірвати: як гинули

Іванові прадіди, так і він мусить віддати своє життя за рідну землю…

Все це читач може дізнатися зі сторінок нового історичного

трилера (з елементами бойового фентезі) молодого письменника зі

Львівщини, лауреата багатьох літературних конкурсів Ярослава Яріша.
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