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Шановні читачі! Ви тримаєте в руках перший фаховий журнал для справ-
жніх шанувальників літературного слова.

Ця подія є важливою і довгоочікуваною. У сучасному інформаційному просторі 
глобалізованого світу загубитися дуже просто. Це своєрідний компас у світі су-
часної літератури, дороговказ до високого мистецтва, підготовлений професіо-
налами — справжніми літературними гурманами. Прекрасно, що нове видання 
має на меті діалог авторів з читачами, розкриття тенденцій розвитку літератури, 
презентацію нових достойних імен, знайомство з молодими та вже добре відоми-
ми авторами, їх життєвими та соціально-політичними позиціями.

Час не змінює цінностей: книжка завжди буде мати свого читача. Змінюватися 
може тільки її зміст і форма. Сучасні технології дозволяють слухати аудіо-книжки, 
читати електронні видання, але це не замінює справжньої насолоди тримати кни-
гу в руках. Вихід нового спеціалізованого видання – це й можливість популяриза-
ції книжки серед широкого кола читачів, молодого покоління. Це й анонси книж-
кових виставок, ярмарків, результати участі в конкурсах, оголошення про прове-
дення вікторин та конкурсів. Вся необхідна інформація – в одному виданні.

Держкомтелерадіо вітає колектив журналу, який наперекір економічним нега-
раздам дарує українцям “безсмертний дотик до душі”. Ми завжди готові до плід-
ної співпраці на ниві поширення поетичного слова, прищеплення любові до 
книжки як духовної скарбниці, джерела натхнення і виховання.

Особисто від себе хочу привітати головного редактора Михайла Камінського за 
втілення в життя такої сміливої ідеї, за об’єднання колективу професіоналів. Ба-
жаю Вам творчого польоту, захмарних тиражів, економічної стабільності, порозу-
міння в колективі, яскравих новацій і найбільшого – читацької вдячності.

Шукаймо ж істину у Вашому журналі!

З повагою,
Анатолій Мураховський

Анатолій МУРАХОВСЬКИЙ,
т.в.о. Голови Держаного комітету 
телебачення та радіомовлення України
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Таємничий шелест сторінок нового журналу “Книго-
люб”, сподіваємося, заманюватиме Вас, шановний 

читачу, у світ ще не пізнаних Вами, ще не прочитаних кни-
жок.

Кожна талановито витворена книга розширює духовний 
простір буття людини, збагачує й урізноманітнює культур-
ний “ландшафт” людства. Цей дивний, величний, неосяж-
ний світ, у якому ми живемо, уявляється нам у вигляді кни-
ги, сторінки якої ми день за днем, рік за роком гортаємо 
в надії пізнати таїну буття і вражаємося, що сторінки цієї 
книги людини і природи нескінченні. Та передусім книж-
ка — це своєрідні ворота у духовний світ ї ї творця, який ді-
литься з нами своїми знаннями, своїми уявленнями, свої-
ми враженнями від пізнання однієї зі сторінок книги жит-
тя, від відкриття нею нових і нових, ще не осягнених ду-
ховних глибин світу людини і природи. Тільки людині да-
ровано висвітлювати сторінки тексту божественних смис-
лів світлом Слова. Адже “на початку було Слово, а Слово в 
Бога було, і Бог було Слово”.

Завдяки Слову, а “Слово в Бога було”, і зачався світ — 
передусім світ духовний, який є реалізацією духовного 
задуму Творця.

Святий Августин у своєму коментарі до Книги Буття 
стверджує, що світло з’явилося раніше за небесні тіла, які 
випромінюють світло. Прикликав і утворив світло Бог за-
вдяки Слову. Слово зазвучало в устах Творця і породи-
ло світло. Дух Божий, який ширяв над бурхливою стихією 
вод, вгамував цей хаос Словом і Словом освітив первісно 
безформні небо і землю.

Означуючи в своєму курсі натурфілософії властивос-
ті речей та небес, Феофан Прокопович наголошував, що 
“світло серед них є найважливішою” якістю. Не випадково 
сонце символізує Бога-Отця і зображується як “око Всес-
віту”, яким Господь прозирає увесь світ людини і природи.

Освячене Божою благодаттю світло розгортає темінь 
мовчання і невігластва, бо воно народжене Словом.

Згадаймо у Шевченка:
Ну що б, здавалося, слова...
Слова та голос — більш нічого.
А серце б’ється — ожива, 
Як їх почує!.. Знать, од Бога
І голос той, і ті слова
Ідуть меж люди!..

Шевченко посилає своє Слово “меж люди”, пориваю-
чись святим Словом зцілити національну душу, а це бла-
годатне Слово він випрошує у Господа. Поет молитовно 
звертається до творця, благаючи дарувати йому святеє 
Слово:

Пошли мені святеє слово,
Святої правди голос новий!
І слово розумом святим
І оживи, і просвіти!

Шевченко споряджає в дорогу це “святеє слово” в об-
разі народної книги — “Кобзаря” і благословляє:

В Україну ідіть, діти!
В нашу Україну...

Він переконаний, що вкладене ним в уста кобзаря Дар-
мограя, старого Перебенді слово — “то Боже слово”, 
яким його “серце по волі з Богом розмовля...”.

Таємничо звабливу природу Слова людина прагнула 
пізнати впродовж багатьох тисячоліть. Славетний поет 
Пабло Неруда захоплено розкошував Словом: “...Щоб 
там не казали, але все, саме так, все на світі — слова, 
вони співають, вони піднімаються і опускаються. Я схи-
ляюся перед ними в поклоні... Я їх люблю, я до них тулю-
ся, я за ними полюю, я їх надкушую, проковтую... Як я лю-
блю слово... Несподіване... І те, яке я жадібно чекав, май-
же чув, і ось воно падає. Слова, улюблені...”.

Осяяне світлом творчого натхнення Слово вживлю-
ється в текст, який обирає форму книги.

Якщо світ, за висловом філософа Сергія Кримського, це 
“книга Божої Премудрості”, то витворена людським ро-
зумом книга може бути сигналом вищих смислів. Прав-
да, далеко-далеко не кожна. Такі книги, які наповнені 
світлом Божественного Слова, велика рідкість. Сподіва-
ємося, що на сторінках “Книголюба” з’являться свідчен-
ня з’яви таких феноменів у формі книги, які відкривати-
муть нам, читачам, духовний вимір української людини 
та ї ї ціннісного буття, національний образ України і ху-
дожню картину світу.

Микола Жулинський,
директор Інституту літератури ім. Т.Г.Шевченка

НАН України, академік НАН України

Книга
як світло
Слова
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Висловлювати побажання новому часопису — це все одно що маленькій 
дитині, очікуючи, що всі найкращі якості, надії й сподівання, які батьки 

(а для часопису — батьки-засновники) заклали у своє створіння, через пев-
ний час будуть втілені в красиві образи, достойні дії й високі вчинки. 

На жаль, доля була не дуже прихильною до поодиноких медійних проектів, 
що виникали в інформаційному просторі й ставили за мету висвітлення та-
кого явища суспільного життя, як українська книжка. 

Як правило, їх існування було недовгим, і сьогодні, мабуть, Україна — єди-
на держава на європейському просторі, яка не має власної якісної, профе-
сійної книжкової періодики. 

Колись, на початку ХХ сторіччя, один із тогочасних політичних класиків на-
звав газету і пропагандистом, і агітатором, і організатором. Тому я, вітаючи 
появу “Книголюба” як українського фахового книжкового часопису нового 
покоління, хочу щиро побажати, щоб він теж, відповідаючи цьому визна-
ченню, одночасно став спадкоємцем усього того позитивного й запитаного, 
що встигли напрацювати його попередники. Щоб на його сторінках кожен, 
хто має пряме відношення до процесу творення книжки, чи просто є її ша-
нувальником, міг знайти для себе масу цікавої й корисної інформації. Дуже 
сподіваюся, що “Книголюб” стане першим серед видавничих фахових медіа-
проектів, який поставить на чітку професійну основу процес дослідження 
українського книжкового ринку, визначення його нинішніх параметрів та 
технологічну розробку науково обґрунтованої стратегії його розвитку. 

А простіше — я хочу, щоб тебе бачили, купували й читали. Довгої й щасли-
вої тобі долі, “Книголюбе”! А редакції — творчої наснаги та дерзновенних 
ідей. 

В добрий час! 

Олександр Афонін

Олександр АФОНІН, 
президент Української асоціації 
видавців та книгорозповсюджувачів
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Колонка редактора

Шановний читачу! 
Якщо Ви читаєте ці рядки, то у Вас в руках перший но-

мер нового інформаційного часопису “Книголюб”.
Що це за журнал, для кого?  Відповідь – в його промо-

вистій назві.  Звісно, для Вас, дорогі читачі, книголюби! 
Адже книголюб – це не просто людина, це особливий стан 
душі неординарної особистості. Це - бібліофіл,  книгоман 
чи звичайна людина, не байдужа до книжки.  Іншими сло-
вами,  це багатомільйонна читацька аудиторія, яка розши-
рюється навіть за несприятливих економічних умов. Без 
обмежень щодо віку, освіти, фахової чи соціальної належ-
ності, літературних  смаків та уподобань.  Всіх об’єднує 
щире захоплення книжкою, а тепер, я сподіваюсь, і нашим 
журналом – “Книголюб”.

Книжка посідає особливе місце в культурі нашого наро-
ду.  Вона невідступно супроводжує нас все наше життя. 
У ранньому віці ми з дитячою безпосередністю пізнава-
ли світ, яскраво вдосконалюючи контурні малюнки улю-
блених казкових персонажів у книжках-розкрасках.  Зго-
дом брали до рук буквар, опановували алфавіт, складаю-
чи букви у слова, слова – у речення, а речення – у тек-
сти. Далі пізнавали премудрості наук за різноманітними 
підручниками, захоплювалися книжками художньої, спе-
ціальної літератури… Ми змінювалися, мудрішали, глиб-
ше і по-новому пізнаючи складний і мінливий навколиш-
ній світ. 

Світ дійсно прогресує, хоча дещо залишається незмін-
ним. Колись книговидавці використовували гусяче перо, 
пізніше – друкарську машинку, сьогодні – комп’ютери… 
Та незмінною залишається книжка, майже такою самою, 

як і за часів Нестора-Літописця, Івана Федорова, Фран-
циска Скорини, інших сподвижників книготворення ми-
нулих епох. Отже все тече, все змінюється, але книжка 
– вічна.  Була, є і буде. І люди, як завжди, акумулювати-
муть у книзі свій віковий життєвий досвід, свої знання про 
всесвіт для прийдешніх поколінь, які завжди черпатимуть 
у ній те розумне, добре, вічне.  Люди, які не байдужі до 
книжки. І дякувати Богу, що, попри тотальну “експансію” 
нашого життєвого простору новітніми технологіями, при-
хильників книжки не поменшало, їх залишається і зали-
шатиметься багато завжди. І це прекрасно! Саме для них 
–  наш  журнал.  

Сьогодні – це єдине в Україні видання, яке  на фаховому 
рівні  інформує читача про книжку в Україні та за ї ї меж-
ами. Журнал цілком зорієнтований на найширші кола чи-
тачів, які потребують надійного джерела зрозумілої і до-
стовірної інформації про світ друкованого слова. А ми на-
магатимемося щомісяця  інформувати Вас про планету 
КНИЖКИ вичерпно цікаво, і, сподіваємося, з неабиякою 
користю для Вас. 

 “Книголюб” знає про вітчизняний і світовий книжко-
вий простір практично все. І що лише формується у світ-
лих письменницьких головах, що пишеться, готується до 
видання чи вже надруковано.  Будемо вчасно, компетент-
но і чесно інформувати Вас про все важливе і варте Вашої 
уваги. Насамперед, чим живе літературно-видавниче се-
редовище України. Часопис допоможе не розгубитися у 
наш непростий час,  швидко зорієнтуватися у неосяжно-
му книжковому морі... 

На першому місці, а отже постійно у полі зору редакції 
журналу, наші потенційні читачі. І молоді, і літні люди, які 
по-справжньому закохані у чарівний світ книжки. Тож на 
шпальтах журналу Ви знайдете змістовні статті, ексклю-
зівні інтерв’ю з неординарними особистостями, репорта-
жі з важливих заходів, об’єктивні книжкові огляди, ціка-
ві новини з усіх усюд і різних сфер книжкового простору. 
Словом, все те, чого сьогодні так бракує Вам.

Залишайтесь Книголюбом і будьте з “Книголюбом”, отже 
– з книжкою!

З побажанням добра і життєвої сили – 

Головний редактор журналу 
Михайло Камінський

Будьте з  
Книжкою !
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В “Артеку” – “Штурмани книжкових морів” 
На другу зміну “Штурмани книжкових морів”, яка почалася 18 березня ц.р., в “Ар-

тек” прибули 1530  дітей з усіх регіонів України. Разом з вихованцями дитячих будин-
ків та шкіл-інтернатів, дітьми з малозабезпечених сімей оздоровлюються і діти,  які 
роблять перші успішні кроки в літературі,  театральному мистецтві.

Мета зміни – створення оптимальних умов для розвитку особистості дитини за до-
помогою рідної мови та улюблених літературних творів, залучення дітей до читання. 
Така тематика була обрана не випадково, адже саме у ці весняні місяці відзначається 
багато ювілейних дат, які органічно стали головними подіями зміни. Це і Всесвітній 
день поезії, і Всеукраїнський день культури, і Міжнародний день театру, Міжнарод-
ний день дитячої книжки в день народження улюбленого казкаря Г.Х.Андерсена і, на-
решті, 200-річний ювілей з дня народження М.В.Гоголя.

Поезію почують незрячі
Студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченко запишуть вибрану українську поезію ХХ 

сторіччя на базі радіостудії Інституту журналістики. Напрацьований літературний матеріал передадуть до бібліотеки 
сліпих ім. Островського, яка розповсюджуватиме аудіокнижки в регіональ-
них представництвах спільноти сліпих. Також буде записана і професійна лі-
тература для журналістів. 

Для участі в проекті запрошені актори Львівського академічного театру 
імені Леся Курбаса. Вони проведуть серію майстер-класів з професійної на-
читки.

Запис аудіокнижок здійснюватиметься волонтерами в рамках університет-
ського конкурсу “Ініціатива року”, який виділив стартові 500 у.о. для втілен-
ня проекту. Ці гроші будуть витрачені на оплату майстер-класів та для заку-
півлі аудіоносіїв. Звісно, їх не вистачає. Організатори сподіваються, що зна-
йдуться люди, які не байдужі до цієї шляхетної справи. Адже додаткове фі-
нансування дало б змогу придбати більшу кількість дисків,  дискові плеєри 
для спеціалізованих закладів, в яких навчаються сліпі.

Книжки дитячих бібліотек можна читати в Інтернеті
Дніпропетровська влада зініціювала та впровадила програму, за допомо-

гою якої книги дитячих бібліотек можна читати в Інтернеті. Про це на прес-
конференції повідомила заступник міського голови Дніпропетровська Ірина 
Зайцева. “Приємний той факт, що в Дніпропетровську не скоротилася кількість 
бібліотек ні дитячих, ні дорослих. Більш того – книжковий фонд навіть примно-
жується. На сьогодні ми вже придбали певну кількість книжок, копіювальну 
техніку. Безпосередньо дніпропетровським ноу-хау можна назвати програму, 
за допомогою якої кожен бажаючий може читати книги дитячих міських біблі-
отек в мережі Інтернет. Електронною бібліотекою може похвалитися далеко не 
кожне місто України”, – сказала Ірина Зайцева. 

За словами заступника мера міста, зараз розробляється аналогічна система 
для дорослих міських бібліотек. У   поточному році міська влада планує також 
відремонтувати 10 бібліотек обласного центру.

“Книги Великої Волині”
Під такою назвою 14–16 травня 2009 року в Луцьку вчетверте відбу-

деться книжкова виставка-продаж. Започаткована вона як регіональна 
з метою об’єднання зусиль видавців регіону колишньої історичної Во-
лині (а це – п’ять областей України) навколо актуальної проблеми ви-
дання книги. На сьогодні захід має статус всеукраїнського. 

Серед організаторів виставки – ВАТ “Волинська обласна друкарня”, Во-
линська обласна державна адміністрація, Волинська обласна рада та Голо-
вне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю. 

У рамках виставки відбудуться “круглі столи”, дні видавництв-
учасниць, автограф-сесії та творчі зустрічі з відомими письменниками 
України.

Книжкові новини. Україна
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Наш Гоголь

До 200-річного ювілею від дня народження велико-
го письменника у Києві презентували унікальне видан-
ня – книгу “Н.В. Гоголь. Все сочинения”. Це видання – плід 
спільної праці декількох міжнародних, українських та ро-
сійських асоціацій. На презентації у клубі Кабміну, 24 квіт-
ня цього року, були присутні Прем’єр-міністр України Юлія 
Тимошенко та Надзвичайний і Повноважний Посол РФ в 
Україні Віктор Черномирдін.

Як розповіла під час презентації Прем’єр-міністр Украї-
ни, що є автором передмови до цієї книжки, ініціатива ви-
дання належить саме Віктору Степановичу.

– Важливо було, щоб навколо письменника об’єдналися 
наші дві країни і подарували світові всього Гоголя. Тому ми 
вирішили бути всі разом у цій великій справі, – наголосила 
Юлія Тимошенко і додала, що уже досить з’ясовувати, укра-
їнський Гоголь письменник чи російський. 

– Наш Гоголь! Так треба говорити, – підкреслила вона.
Великий Микола Гоголь - письменник двох братських на-

родів.

Автопробіг проти безкнижжя!

З зеленим запорожцем попереду, з прапорами та під 
гаслом “Ударимо автопробігом по безкнижжю та нехлюй-
ству” 23 квітня українські письменники відзначили Всесвіт-
ній день книги. Свято супроводжувалось справжнім єднан-
ням читачів та письменників, покладанням квітів на місці 
колишньої книгарні “Мистецтво”, бризками шампанського 
та декламуванням віршів. 

“Ця весела подія вже стає символічною, – розповів жур-
налу “Книголюб” письменник Віталій Капранов. – Минулого 
року ми вшанували пам’ять колишньої Києво-Могилянської 
книгарні, а цьогоріч вона відродилась. Сподіваємось, що і 
“Мистецтво” за рік відчинить свої двері”. Акцію висвітлюва-
ло 18 телеканалів, що порадувало учасників. “Камер було 
стільки, що складалося враження, що приїхала Пугачова, 
– посміхнувся Віталій Капранов. – Такої уваги до літерату-
ри ми не бачили з 2004 року. Тоді ми палили рукописи на-
впроти Кабміну”. Автопробіг проходив в діловій, але друж-

ній атмосфері. Міліція реагувала спокійно, лише іноді ціка-
вилась написами на плакатах. “Це чудово, коли стільки зна-
них особистостей збирається разом, щоб весело і корисно 
провести час – поділилася враженнями з журналом “Кни-
голюб” відома українська письменниця Ірен Роздобудько. – 
До того ж, автопробіг – прекрасна можливість зустріти лю-
дей, з якими давно не бачився”.

Акція мала ще одну мету – привернути увагу влади до ві-
тчизняної літератури. Для початку підготували листа, в яко-
му вимагали визнати цей день державним святом. На жаль, 
до чиновників петиція так і не потрапила. Але ж не все од-
разу…

Українська книга відвойовує позиції

Напередодні Всесвітнього дня книги та авторського пра-
ва, який за рішенням ЮНЕСКО щороку відзначається 23 
квітня, в УНІАНі відбулася прес-конференція щодо впливу 
кризової ситуації на книжковий ринок України. На запитан-
ня журналістів відповідали провідні фахівці у цій галузі. 

За словами директора дистриб’юторської компанії 
“Самміт-книга” Ігора Степуріна, динаміка продажів компа-
нії свідчить, що останнім часом споживач зорієнтувався на 
українську книгу. Це, на його думку, пов’язано з тим, що ро-
сійські видавці стали випускати менше книжок і дуже суттє-
во підняли ціни на них. 

Таку ж думку поділяли під час прес-конференції й інші її 
учасники. Вочевидь, що за останні три місяці надходжен-
ня грошей від підприємств книжкової торгівлі зросли. Од-
нак таку позитивну динаміку відчули не всі видавництва 
й дистриб’ютори, а тільки ті з них, які вчасно розширили 
асортимент книжкової продукції.  Таких видавництв, за да-
ними Української Асоціації видавців і книгорозповсюджу-
вачів, близько 15 %. Ще 25 % українських видавництв при-
наймні змогли зберегти наклади й асортимент на докризо-
вому рівні. За словами голови Української асоціації видав-
ців та книгорозповсюджувачів Олександра Афоніна,  біль-
шість видавництв пішли шляхом скорочення як кількос-
ті нових назв, так і середнього накладу. Середні показники 
цих скорочень складають відповідно 60—65 % за назвами і 
48—50 % за накладами.

Утім, спостерігаються й цікаві позитивні тенденції. При 
основній масі показників, які символізують зменшення ви-
робництва книжок, у 75 % опитаних керівників видавництв 
обсяги відвантаження продукції у роздрібну та гуртову 
торгівлю зі складу залишилися на попередньому рівні, а у 
10 % видавництв навіть суттєво зросли. Передусім, цей “фе-
номен” в умовах загальної кризової ситуації пов’язується з 
різким зниженням імпорту російської книги і значним зрос-
танням, порівняно з українською, її вартості. Намагаючись 
не зменшити асортиментну пропозицію, книжкова торгівля 
збільшила запит на літературу вітчизняного виробництва. 
Отож, є підстави сподіватися, що українська книга відвойо-
вує позиції на ринку.

Книжкові новини. Україна

фото Мирослава Сапка
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Свято душі для бібліофілів   
Постачальник книжок, які вже були у використанні, Bookbarn, залишив 

одну зі своїх гуртівень  у Брістолі на “розграбування” бібліофілам. Після 
закінчення строку оренди складу офіс виїхав, залишивши тисячі книжок 
напризволяще. Міська влада вирішила розчистити простір, запросивши 
населення взяти собі “одну-дві” книжки. Мешканці міста сприйняли ідею 
з ентузіазмом. По коліна в книжках любителі читання годинами вишуку-
вали улюблені томи. Були й такі, що вивозили свої знахідки великими па-
кетами, навіть тачками.  А де-хто підігнав й фургони, аби зібрати якомога 
більше букіністичних трофеїв.

Загалом на складі знаходилось біля 5 мільйонів книг. Безкоштовний 
книжковий ярмарок тривав впродовж 2 тижнів.

Незабобонний книжковий салон
В п’ятницю, 13 березня 2009 року, в виставко-

вому комплексі біля Версальських воріт розпо-
чав свою роботу 29-й Паризький книжковий са-
лон. Його учасниками були 3000 письменників та 
більш ніж 1000 редакторів з усього світу. Першими 
гостями, перед якими відчинив двері салон, ста-
ли школярі.

Паризький книжковий салон проводиться з 
1981 року. В центрі уваги цьогорічного салону  по-
чесним гостем була Мексика. У буквальному розу-
мінні: в середині виставкового комплексу збуду-
вали величезний “Павільйон Мексики” площею у 
1000 м2. Лише за один день – 13 березня – у ньо-
му відбулося десять зустрічей читачів з мексикан-
ськими письменниками.

У “Павільйоні науки” була розгорнута виставка, 
присвячена 200-річчю від дня народження Чарль-
за Дарвіна.

Відродження “Мертвих душ”
У США було знайдено раритетне рукописне видання перших п’яти глав другого тому поеми 

Миколи Гоголя “Мертві душі”. Ця книжка, за думкою експертів, є найповнішим рукописом пер-
ших глав. Бізнесмен зі штату Флоріда Тімур Абдуллаєв, якому належить раритет, розповів, що 
згідно з висновком експертів Російської національної бібліотеки ім.Салтикова-Щедрина, цей 
рукопис має надзвичайно велике історико-культурне значення. В 2003 році його цінність під-
твердили спеціалісти аукціону “Крістіс”. Рукопис складається з 315 сторінок в картонній обкла-
динці зі шкіряним корінцем з тисненням золотом “Мертві душі 2”. Також в цьому виданні вста-
новлені лексичні та стилістичні різночитання, порівняно з надрукованими в Росії та СРСР ака-
демічними виданнями другого тому “Мертвих душ”, що свідчить про те, що воно зроблене не з 
друкованого видання.

Ентузіасти розшифрували чернетки
“Мадам Боварі”

Французький університет відкрив сайт, присвячений чорно-
вим рукописам “Мадам Боварі” Гюстава Флобера. Близько 600 
волонтерів  з 17 країн світу розшифровували 4600 листів руко-
писного тексту. Ентузіасти віком від 16 до 76 років присвяти-
ли 10 років цій копіткій справі. Робота коштувала 120 000 євро.

Флобер писав “Мадам Боварі” близько 5 років. В 1856 році 
журнал “La Revue de Paris” взявся за публікацію, а в 1857 році, 
після скандалу навколо роману та суду над Флобером за зне-
хтуваннянормами моралі, “Мадам Боварі” вийшла окремою 
книжкою.

Рукописи роману зберігаються в муніципальній бібліотеці 
французького міста Руан.

Книжкові новини. Світ
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Цензура не спить!
Американська бібліотечна асоціація оприлюднила щорічний список книжок, які найчастіше зазнають цензури або 

викликають протести. Вже третій рік поспіль цей список очолює книжка Пітера Парнелла і Джастіна Річардсона “З тан-
го їх троє”. Засновану на реальному сюжеті історію про двох пінгвінів-самців, які виховують дитинча, критикують за 
гомосексуальні мотиви та посягання на традиційні сімейні цінності. На друге місце потрапила книжка “Темні початки” 
Філіпа Пулмана. До списку небажаних книжок у 2009 році потрапив роман-бестселер Халеда Хоссейні “Той, що біжить 
за вітром”. Він містить сцену зґвалтування 12-річного хлопчика. 

Зазвичай, причинами для заборони книг називають наявність сцен сексуального характеру, гомосексуалізму, нецен-
зурної лексики, релігійної позиції, а також сатанинських та окультних мотивів.

“Топ-10” заборонених у 2009 році книжок:
1.  “З танго їх троє”, Пітер Парнелл і Джастін Річардсон.
2.  Трилогія “Темні початки”, Філіп Пулман.
3.  Цикл романів TTYL; TTFN; L8R, G8R, Лорен Міракл.
4.  Серія “Страшні історії”, Елвін Шварц.
5.  “Благослови меня, Ультіма”, Рудольфо Анайя.
6.  “The Perks of Being а Wallflower”, Стівен Чбоські.
7.  Серія “Пліткарка”, Сесілі фон Зігесар.
8.  “Весілля дядька Бобі”, Сара Бреннен.
9.  “Той, що біжить за вітром”, Халед Хоссейні.
10.  “Flashcards of My Life”, Чаріс Мерікл Харпер.

Поетичний факультатив
28 квітня в Московському інституті іноземних мов відкрився поетич-

ний факультатив, на якому діячі культури декламували студентам та 
школярам вірші російських поетів мовами народів колишнього СНД. 
Твори Крилова, Лермонтова, Блока, Цвєтаєвої, Єсеніна та Пастернака 
можна було почути грузинською, українською, білоруською, узбецькою, 
литовською, латвійською та естонською мовами.

Викладачі столичних вишів та носії мови – співробітники посольств, 
актори, видатні діячі театру та естради – погодились взяти участь у фа-
культативі. Цей експеримент – намагання відродити у молоді інтерес до 
культури своєї країни та країн–сусідів.

Чавес подарував Обамі бестселер
Книжка, яку президент Венесуели Уго Чавес подарував в суботу на саміті країн Аме-

рики Бараку Обамі, миттєво стала бестселером. Твір уругвайського автора Едуардо 
Галеано “Відкриті вени Америки” вже наступного дня злетіла на п’яту сходинку хіт-
парадів продажів найбільшого Інтернет-магазину.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, ще в п’ятницю ця книжка, яку вважають культовою серед 
послідовників лівих рухів країн Латинської Америки, займала більш ніж скромні по-
зиції – 54-те місце рейтингу. Завдяки двом президентам відбувся рекордний скачок 
популярності. До того ж, як повідомляє агентство АП, англомовний варіант твору по-
вністю розпродано.

“Оригінал Лаури” уникнув вогню
У листопаді 2009 року вийде в світ недописаний роман Володимира Набокова “Ори-

гінал Лаури” (“The Original of Laura”). Після смерті автора рукопис, написаний на 138 
сторінках, зберігався в Швейцарському банку. Письменник, який свого часу хотів спа-
лити рукопис “Лоліти”, заповів знищити і “Лауру”.

Син Набокова Дмитро 30 років вагався щодо батьківського заповіту і нарешті нава-
жився оприлюднити чернетки роману. Як сказав він сам, “щоб не брати на себе роль 
літературного підпалювача”.

Penguin Classics вирішили не вносити своїх правок і не переписувати текст. Щоб 
дати змогу читачам побачити руку майстра, з одногу боку листка будуть надрукова-
ні сторінки з текстом-оригіналом, а з іншого – транскрипція і пояснення. На думку го-
ловного редактора видання, шанувальники автора прочитають цю книжку із задово-
ленням, не дивлячись на деякі недоліки чорнового варіанту твору.

Книжкові новини. Світ
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Андрію, скільки книжок вже вийшло з-під Вашого 
пера?

На сьогодні надруковано 15 романів, декілька збірок 
повістей та оповідань і 20 сценаріїв. Був час, коли я при-
пинив займатися сценаріями, але один з українських ка-
налів вмовив мене написати для 8 серій телесеріалу за 
моїм романом “Остання любов президента”.

Талант до письменництва Ви відчули ще в школі? 
Писали, бо не могли не писати, чи була інша причина?

Почав писати, тому що відчув потребу. Перший вірш на-
писав років в 6, а вже з 15 настав час коротких оповідань, 
літературних і не літературних анекдотів, в тому числі й 
політичних. Ми з братом брали участь в нелегальних кон-
курсах оповідачів анекдотів в Криму. Любов до абсурду 
та гумору у мене залишилась з тих пір. А перша книжка 
вийшла за кілька тижнів до розвалу Радянського Союзу, у 
київському видавництві “Радянський письменник” (зараз 
це “Український письменник”). То була збірка з трьох по-
вістей “Не приведи меня в Кенгаракс”. До речі, одна з по-
вістей – “Деклассированные” – з того часу так і не пере-
видавалась. Щодо таланту, то я ніколи не оцінював себе з 
цього боку. Письменництво для мене – фах, професія… 
Те, що мене перекладають на 32 мови та видають в 65 кра-
їнах, свідчить про мій рівень професіоналізму. Стосовно 
таланту…– не мені судити. Для цього є критики і читачі.

Після закінчення вузу Ви служили 2 роки охорон-
цем в колонії. Як так сталося? Розкажіть про цей час, 
та чи відбився військовий досвід на творчості?

Так, я служив строкову в Одеській колонії. Потрапив 
туди по блату (посміхається). У мене три дипломи, один 
з яких – перекладача з японської. Всі, хто мав такий ди-
плом, були зареєстровані в КДБ. На моїй військовій справі 
було написано призначення: “Війська КДБ. Радіопрослу-
ховування. Курильські острови”. Їхати туди мені не хотіло-
ся, тим більше, що після служби в цих військах не можна 

було виїжджати за кордон 25 років. На той час моя мати 
працювала лікарем в госпіталі МВС на Лук’янівці. Вона 
попросила одного зі своїх пацієнтів-генералів посприя-
ти в заміні місця призначення. Так на моїй справі з’явився 
новий напис: “Внутрішні війська по Україні”. На збірному 
пункті мені запропонували на вибір три в’язниці: Одесь-
ку, Херсонську чи Миколаївську. Я обрав Одеську, і ані-
трохи не жалкую. Щоправда, той досвід не знайшов відо-
браження у моїй творчості. Намагався писати про коло-
нію, та повість так і залишилася недописаною. Вона про-
сто перестала бути мені цікавою. Справа в тому, що я лю-
блю змінювати реальність, а робити це з власним досві-
дом і перетворювати його на абсурд мені не хотілося. Але 
завдяки цій службі я став краще розбиратися в людях, в 
життєвих ситуаціях, тобто дарма це не пройшло.

Щоб писати Вам потрібна якась особлива атмосфера?
Зовсім ні. Писати я можу будь-де, окрім тих місць, де 

стріляють, б’ються, кричать, де є надмірна активність. У 
мене є кабінет в Києві і Житомирській області, в моєму 
будинку. А ще я багато пишу в дорозі, тому що шість міся-
ців на рік проводжу в поїздках. Полюбляю писати під му-
зику, а під яку – залежить від настрою. Нещодавно, писав 
під Жака Бреля, можу писати під класику, під джаз, Шаля-
піна, “Океан Ельзи” і Таліту Кум… Пишу під те, що викли-
кає емоції. Для мене музичний фрагмент – таке саме ре-
чення як і зі слів: є інтонація, кульмінація, закінченість...

Звідки Ви берете ідеї для своїх сюжетів та скільки 
часу займає написання однієї книжки?

Якщо я не сплю – я думаю, якщо сплю – бачу сни. І в дум-
ках, і в снах є сюжети. Головне – це імпульс. Іноді наштов-
хнути на ідею може історія, почута ще три роки тому. Це 
важко пояснити чи систематизувати. Щодо часу для на-
писання книжки – норм не існує. Але вочевидь – не мен-
ше року. Найдовше я писав “Географію одиночного по-
стрілу” – 7 років і ще 2 роки пішло на скорочення.

“Писати можу
будь-де, окрім 
місць, де стріляють, 
б’ються і кричать...”

Андрій Курков – добре знаний не лише в Укра-
їні, але й далеко у світі. Він – єдиний з письмен-
ників пострадянського простору, чиї книжки 
увійшли в “Топ-10” європейських бестселерів. 
А ще – член англійського Пен-клубу, Спілки кі-
нематографістів України та Національної спіл-
ки письменників, лауреат багатьох літератур-
них премій. 

В інтерв’ю журналу “Книголюб” Андрій розпо-
вів про своє життя і літературну творчість. Не 
утаїв навіть непростих стосунків з КДБ та своє 
… тюремне минуле. Андрій КУРКОВ
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Коли Ви пишете книжку, Ви думаєте про читача і чи 
є якась загальна ідея?

У мене немає загальної ідеї. Перші тексти я писав вкла-
даючи себе, не думаючи про те, хто їх читатиме. Але з се-
редини 90-х думаю про читача – я маю розповісти йому 
цікаву історію і вкласти в неї свої думки.

З ким з письменників Вас порівнювали та яке по-
рівняння Ви вважаєте найбільш влучним?

Мене порівнювали з Достоєвським, Гоголем, Кафкою 
та Булгаковим. Але жодне з них я не вважаю доречним. 
Можна сказати, що він полюбляє абсурд, як Кафка, але це 
не означає, що абсурд в них однаковий. Був час, коли я 
писав в стилі свого улюбленого письменника Платонова, 
також писав короткі оповідання подібно Даніїлу Хармсу. 
Один мій знайомий пише в стилі Булгакова і, навіть, цитує 
його в своїх романах. Але треба шукати власний стиль. 
Не можна стати письменником по-справжньому, якщо 
постійно когось копіювати.

Кажуть, людина стільки разів людина, скільки мов 
вона знає. Щодо Вас – Ви людина в якому ступені?

Колись у мене в активі було 11 мов. Зараз – 7. Я забув 
письмову японську мову, але розмовляю добре. А нещо-
давно я був у Бухаресті і зрозумів, що пам’ятаю румун-
ську, хоча востаннє розмовляв нею років 20 тому. На цих 
мовах я проводжу свої авторські вечори, читаю лекції. 
Ось так…

Чому Ви пишете виключно російською, адже пози-
ціонуєте себе як український письменник, чи не так? 
Що думаєте про перспективи розвитку україномов-
ної літератури?

Так, я український письменник, але… етнічний росія-
нин. Російська мова для мене генетична. Всі інші – вивче-
ні. В них я не відчуваю тонкощів, які роблять з освіченої 
людини письменника. А щодо розвитку, то перспектив в 
україномовної літератури набагато більше, ніж в поль-
ської або російської. У нас є велика генерація молодих 
письменників, з потужною енергетикою. Ані в Росії, ані в 
Польщі такого немає.

Тоді назвіть, кого з українських письменників Ви 
читаєте і могли б порекомендувати читачам? Та з 
ким з письменників Ви підтримуєте дружні сто-
сунки?

Взагалі, я намагаюсь слідкувати за всіма активними 
письменниками. Якщо говорити про стилістику, то ге-
ніальні тексти пише Тарас Прохасько. Це карпатський 
письменник. Я б сказав, що це яскравий приклад впливу 
австро-угорської ритміки на україномовний текст. Дуже 
талановиті та варті уваги Марія Матіос, Тетяна Малярчук, 
Лариса Денисенко, Ірен Роздобудько, Євген Положій. Ці-
кавих українських авторів чимало. З багатьма з них ми 
товаришуємо, влаштовуємо спільні літературні акції. Ще 
подобаються Галина Вдовиченко та Андрій Кокотюха.

А хто з українських критиків найбільший автори-
тет для Вас і як, на Вашу думку, складається ситуація 
з літературною критикою в Україні?

Мені подобалось те, що писав Михайло Бриних – то 
була критика. Непогано вдається літературна критика 
Олесю Ульяненко, але він, перш за все, письменник. Та-
кож цікаву критику пише Олександр Бойченко. Мабуть і 
все. В Росії, наприклад, є такі авторитети, як Лев Данилкін 
та Олександр Архангельський. Люди кидаються купувати 

і читати книжки, які отримали схвальні відгуки цих кри-
тиків. А в Україні, на жаль, нема таких прикладів. Тож, і 
критики як такої в нашій країні нема. Щодо своїх книжок, 
то я читаю переважно рецензії на перекладені твори.

Після перекладу Ваших книжок на іноземні мови, 
вони дуже змінюються?

Це залежить, насамперед, від перекладача. Талановита 
людина знаходить еквівалент навіть для того, що здава-
лося б не підлягає перекладу. Книга “Гра у відрізаний па-
лець” після перекладу в Англії скоротилась майже на тре-
тину. Перекладач викреслив те, що здалося йому не по-
літкоректним та не зовсім зрозумілим і не потрібним ан-
глійському читачеві.

Ви пишете дитячі книжки. Що спонукало до цього? 
Для дітей писати простіше?

Так, я написав 7 дитячих книжок, які вже видані. Ще 
кілька готових казок чекають на свій час. Першу книжку 
для дітей я написав під час служби в колонії. Знаєте, коли 
людині нема де сховатися зовні, вона ховається в серед-
ині: в якихось спогадах, згадках. Я почав писати казки. До 
того ж в тих умовах солдат, як і в’язень, був закритий і не 
мав свободи. А якщо не можеш мандрувати ногами, ви-
никає потреба мандрувати подумки, у своїй уяві. Взагалі, 
писати для дітей набагато складніше, але й набагато ціка-
віше. Дитина – це читач, який щиро вірить в написане. Їх 
не можна обманути. Треба орієнтуватися на уяву дитини, 
бути дуже уважним з лексичним матеріалом. Цей казко-
вий світ не можна зіпсувати.

Що для Вас родина? Ваша дружина – британська 
піддана, діти також (до речі, де вони отримують осві-
ту?). В якому дусі та якими мовами Ви їх виховуєте?

Це найдорожче і найголовніше в моєму житті. У мене 
троє дітей і чудова дружина. Щодо виховання, то у нас 
нема національного духу або якоїсь ідеології, просто 
нормальне ставлення один до одного та загальнолюд-
ські цінності. Розмовляють діти трьома мовами: з матір’ю 
– англійською, зі мною – російською, а навчаються вони 
в українській школі. Коли ми приїжджаємо до села, вони 
легко переходять на українську мову з друзями.

Ви маєте і завжди мали реальну можливість виїха-
ти за кордон, але й досі переважно живете в Києві. 
Прикипіли душею чи обставини так складаються?

Київ – моє улюблене місто! Це моя батьківщина, база. 
Тут я виріс і саме тут “я вдома”. Я відчуваю, що належу 
цій країні, цьому місту. Всі інші міста планети можуть мені 
подобатись, але вони для мене чужі.

А як видаються Ваші книжки в Україні?
З цим немає жодних проблем. Зрештою, як і в інших 

країнах.
Нещодавно ви були на книжковому ярмарку у Віль-

нюсі. Що Вас вразило, і, можливо, Ви помітили щось 
таке, чого не вистачає нашій країні?

Я частий відвідувач подібних заходів, тому не можу 
сказати, що мене щось надто вже вразило. Але в нашій 
країні хотілося б бачити такий само великий загал лю-
дей, зацікавлених книгами та авторами. Нам бракує ак-
тивності. І не лише читацької, а й письменницької – я 
маю на увазі авторські вечори та презентації, які б при-
ваблювали людей.

Текст Заліна Базоєва



Первісток книжкової торгівлі по-новому!

«ЧитайКраїна» - сучасний книжковий супермаркет, який за-
початковує за новими стандартами діяльності всеукраїнську 
мережу книжкових магазинів.

«Книга за ціною видавця!» – ось головна відмінна риса но-
вої системи книготоргівлі. А шляхетна мета – зробити книж-
ку більш доступною для найширшого загалу українського чи-
тача.

Сучасний книжковий супермаркет «ЧитайКраїна» - перший, 
але впевнений крок на шляху до виконання «Державної ці-
льової програми популяризації вітчизняної продукції книго-
видавців на 2009–2012 роки», затвердженої Кабінетом Міні-
стрів України 28 травня 2008 року. 

Наша адреса:
м. Луцьк, 43000
вул. Червоного Хреста, 16 
тел. (0332) 28-05-28
е-mail: readland@fk.lutsk.ua

В С Е У К Р А І Н С Ь К А   М Е Р Е Ж А   К Н И Г А Р Е Н Ь
..
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Видавництво “Факт”

Видавництво “Факт” існує на ви-
давничому ринку України вже 12 
років, має велику кількість винаго-
род за книжкові серії та окремі ви-
дання. 
З останніх досягнень –  у 2008 
“Факт” отримав 2 перших місця на конкурсі “Книжка року” 
та звання “Найкраще видавництво року”.  
В асортименті видавництва художня література (класична 
та сучасна, вітчизняна та перекладна), літературознавчі 
студії, мистецькі дослідження, видання для дітей та підліт-

ків, математичні посібники тощо. 
Видавництво залучає до співро-
бітництва найвідоміших пись-
менників, науковців та перекла-
дачів України.
Все про “Факт”, його книжки та 

події – на сайті видавництва www.fact.kiev.ua
Одним з напрямків діяльності видавництва є видан-
ня культурного часопису “Київська Русь”, головним ре-
дактором якого є відомий науковець, громадський діяч 
Дмитро Стус.

Драґослав Михаїлович
Коли цвіли гарбузи

Роман одного із найвизначніших сербських письменників Драґослава Михайловича “Коли цві-
ли гарбузи” на батьківщині автора вважають шедевром. З часу своєї появи у 1968 році він, попри 
дев’ятирічну заборону друку, був опублікований понад двадцять разів та перекладений багатьма 
мовами світу, а головний герой надзвичайно психологічно сильного роману, боксер Люба Сретено-
вич, став культовим образом майже кількох поколінь читачів. Сповідь його (Люба мстить своєму ко-
лишньому ідолу Столе Апашу за зґвалтування рідної сестри та ї ї са-
могубство) — це самозвинувачення і самозахист, і через визнання 
власної провини є своєрідним моральним очищенням від гріха, ре-
зультатом чого виявилася втрата Батьківщини.

Михайло Бриних
Шахмати для дибілів

“Шахмати для дибілів” – це класичний роман вихован-
ня з властивостями шахового підручника та містичного 
трилера, що пропонує читачеві зазирнути у найпотаєм-
ніші закамарки світобудови. Рукопис роману “Шахмати 
для дибілів” відзначений третьою премією літературно-
го конкурсу “Коронація слова – 2008”.

Рiк випуску: 2006
Кількість сторінок: 142
Формат: 70х90/16
Роздрібна ціна: 35 грн.

Сашко Ушкалов
БЖД

БЖД — це “безпека життєдіяльності”, нехитра наука про те, як з будь-якої скрутної ситуації вийти 
сухим із води. І коли у фіналі роману його головний герой, переживши чимало веселих та сумних 
пригод, раннім ранком стоїть на березі моря, безкрайнього, прекрасного, грізного, то читач розу-
міє, що насправді БЖД — це щось куди складніше. Герої роману хо-
чуть не “виживати”, а жити по-справжньому, жити, відчуваючи всім 
своїм єством повноту цього світу, у закинутому в безвість мегаполі-
сі, котрий був колись символом українського урбанізму. Перед нами 
— Харків та філософія життя покоління-2000.

Рiк випуску: 2007
Кількість сторінок: 240
Формат: 75х90/16
Роздрібна ціна: 18 грн.

Рiк випуску: 2008
Кількість сторінок: 136
Формат: 75х90/32
Роздрібна ціна: 18 грн.

Світлана Пиркало
Кухня егоїста

Відома українська письменниця Світлана Пиркало пропонує 
віртуальні страви, що були надруковані у віртуальному виданні 
“Главред”. А оскільки віртуальна їжа буває корисною, але не буває 
поживною, калорійність і смак досягається іншими засобами. Щоб 
дізнатись якими, треба прочитати цю реальну книжку.

Рiк випуску: 2007
Кількість сторінок: 224
Формат: 60х84/16
Роздрібна ціна: 25 грн.
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Видавництво “Факт”

Оксана Забужко
Сестро, сестро

Сестра, мати, подруга, коханка, творець своєї й чужої долі... 
Найглибші таємниці жіночої душі — у виконанні нашого най-
більшого майстра психологічної прози. Нове, доповнене ви-
дання книжки, яка вже стала сучасною класикою і яку євро-
пейська критика порівнює з творами Анджели Картер і Ель-
фріди Єлінек. Книжка Року-2003 в Україні, Книжка Року-2006 
газети “Lidove noviny” в Чехії.

Артем Чех
Киня

 Одного дня Киня, герой однойменної повісті, вирішує змі-
нити все: коло спілкування, жінок, спосіб існування, клімат, 
врешті-решт. І почалося: какофонія почуттів, карнавальне дій-
ство, буфонада, і він — посеред цього театру абсурду, неспро-
можний щось второпати. Розслабся і відчувай, каже йому пер-
сональний диригент, гід у власній кунсткамері, де головним 
експонатом є він сам.

Марина Соколян
Новендіалія

 “Новендіалія” — це замкнений простір містечка із середньо-
вічним колоритом та готичними легендами, власними законами 
справедливості і гуманності, за дотриманням яких пильно нагля-
дає Нічний Магістрат. Героям постійно доводиться робити вибір 
– між коханням та правдою, порятунком та зрадою, життям та без-
смертям. І вибір свій слід зробити до того, як мине новендіалія, 
тобто дев’ятидення.

Рiк випуску: 2007
Кількість сторінок: 216
Формат: 75х90/32
Роздрібна ціна: 25 грн.

Василь Стус
Таборовий зошит

 В “Таборовому зошиті”, напевно, вперше в такому повному — надто як для книжки вибра-
ного — обсязі зібрані всі програмні для Василя Стуса-мислителя вірші з його основних збі-
рок, найдовершеніша літературознавча праця “Зникоме розцвітання” (про творчість і філо-
софію життя Володимира Свідзінського і Василя Стуса), нотат-
ки “З таборового зошита” і своєрідні духовні заповіти з листів 
до дружини і сина.

В них — Стусова етика, мотивація його дій і прагнень. Надія, 
що його “подобу збагнуть — бодай в передкінці життя”...

Рiк випуску: 2008
Кількість сторінок: 452
Формат: 60х84/16
Роздрібна ціна: 30 грн.

Рiк випуску: 2008
Кількість сторінок: 164
Формат: 75х90/32
Роздрібна ціна: 25 грн.

Марк Беденко
Про бізнес та гроші для дітей хороших

У книзі дотепно та весело подаються основні поняття еко-
номіки та бізнесу. На простих прикладах читач зуміє зорієнту-
ватися у складних умовах роботи сучасного бізнесмена. Може 
бути використана у школах та ліцеях як навчальний посібник 
з економіки. 

Рiк випуску: 2001
Формат: 60х84 1/8
Роздрібна ціна: 4 грн.

Рiк випуску: 2008
Кількість сторінок: 408
Формат: 75х90/32
Роздрібна ціна: 25 грн.
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Оксана Забужко
Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій

Хто ми — Україна чи Малоросія? Європа чи Росія? Чи українська релігійність — це те саме, 
що візантійське православ’я? Звідки взялись тамплієри на берегах Дніпра? Яку таємницю 
берегли “таємні товариства” малоросійських дворян ХІХ ст.? Звідки в “Лісовій пісні” зашиф-
рована леґенда про Грааль? Чи справді українці — це “селянська нація”? В чому різниця між 
демократією і хамократією? В чому полягав модерний “український проект” і чи вдалося 
нам його реалізувати?.. 

Нова книжка провідної української письменниці, підсумковий плід ї ї багаторічних роз-
думів — це вражаюча інтелектуальна подорож крізь віки, культури й конфесії в пошуках 
“України, яку ми втратили”. Ключем до неї стає розкритий О. Забужко “код Лесі Українки”. 
Аристократка і єретичка, спадкоємниця древнього лицарського роду і продовжувачка 
гностичної традиції, ця найвидатніша з українок залишилася незрозумілою в радянській 
Україні і майже незнаною широкій публіці — в Україні незалежній. Чому? Відповіддю на це 
питання стає велика історична драма “прихованої війни”, яку Оксана Забужко з притаман-

ною їй відвагою виносить із забуття і, на багатющому літературному й історичному мате-
ріалі, відновлює на повен зріст. 

Це не лише фундаментальна історико-культурна студія чи вишукана філологічна екзе-
гетика. Це ще й книга про наше сьогодення — про те, як жорстоко ми розплачуємося за 
втрату і забуття багатовікової лицарської культури… 

Рiк випуску: 2007
Кількість сторінок: 640
Формат: 60х84/16
Роздрібна ціна: 50 грн.

Звонко Баранович
Чотири стіни і місто

На сцені людського буття, перед похмурими кулісами бомбардування Сербії силами НАТО у 1999 
році, розгортається незвичайна, хвилююча життєва історія Владана Мітіча Татули. Він прагне 
здобути прихильність дівчини, в яку закоханий і яка носить ім’я матері усіх демонів — Ліліт, гово-
рить про мистецтво з дивакуватим хіпі на ім’я Джизус і має друзів Михайла та Гаврила, котрі жи-
вуть в Амстердамі й повсякчас опікуються його життям.
Роман “Чотири стіни і місто” можна вважати цілковито вільною інтерпретацією старозавітної 
оповіді про Йова, в новому урбаністичному контексті ХХІ сторіччя, де головним героєм є худож-
ник — автор коміксів, принагідний дилер легких наркотиків і чоловік із потужною сексуальною 
енергією. Гіркий і солодкий, емоційний і дотепний, стрімкий і 
звабливий, цей роман є однією з тих книжок, котрі якоюсь ди-
вовижною силою поглинають і не дають перевести подих до са-
мого кінця.

За словами самого автора, роман “Чотири стіни і місто” є нічим іншим, як ложкою сяючої 
юшки у пітьмі небуття довкола нас.

Рiк випуску: 2008
Кількість сторінок: 196
Формат: 75х90/32
Роздрібна ціна: 20 грн.

Тамара Гундорова
Кітч і література

Кітч — неминучий і всеприсутній супутник культури. Його зневажливо називали 
ерзац-мистецтвом, поганим смаком, імітацією, однак з часом він все більше ставав до-
мінантною формою сучасної культури. Кітч, як бісеня, живе в кожному мистецькому 
явищі і в той чи інший момент вигулькує з нього. Він несе в собі спокусу задоволення, 
культивує красу, сентиментальність, романтизм і ностальгію. Він лікує від стресів і про-
понує неконфліктне поєднання реального та ідеального, одомашнює мистецтво і при-
стосовує його до полегшеного сприйняття. 

Кітч — форма масової культури і тіло суспільства споживання. Він репродукує і пере-
творює мистецькі твори на товар, травестіює високу культуру, іронізує над стереоти-
пами сприйняття, привчає до міфів. В сучасному світі кітчем стає все — політика, спорт, 
медицина, культура, мода. Настав час віддати належне місце кітчу і в літературі.

Монографія Тамари Гундорової — оригінальна версія взаємин літератури і кітчу впро-
довж двох століть — від классицизму до постмодернізму, від Енея-парубка до Вєр-
ки Сердючки, від колоніального кітчу “котляревщини” до ідеологічного кітчу соцреа-
лізму. Персонажами книжки стали також кітч жіночої белетристики, сецесійний кітч, 
героїчний кітч, карнавальний кітч доби постмодернізму, а також естетика і філосо-
фія кітчу.

Рiк випуску: 2008
Кількість сторінок: 284
Формат: 60х84/16
Роздрібна ціна: 35 грн.

Видавництво “Факт”
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Шераб Чодзин Кон
Життя Будди. Шлях до свободи ума

Ця книга — про життя одного з найвидатніших культурних ге-
роїв людства. Відкриття, що зробила людина на ім’я Сіддхартха 
Гаутама, назавжди змінило цей світ, показало всім істотам шлях 
до щастя, яке не залежить від умов. Джерелом цього стану Будда 
назвав справжню природу кожної істоти — ясне світло ума, яко-
му не можна завдати шкоди, за межами народження, старіння, 
смерті, втрати; вільне та сяюче без центру та меж...

Рiк випуску: 2007
Кількість сторінок: 176
Формат: 60х84/16
Роздрібна ціна: 30 грн.

Чарльз Буковскі
Поштамт

Творчість Чарльза Буковскі, американського поета і прозаїка, невіддільна від нього самого. Сартр 
і Жене називали його найталановитішим американським письменником. Водночас можна вважати 
його бездарним курвиним сином. У будь-якому разі, ігнорувати Буковскі не вдасться. “Поштамт”, 
свій перший роман, він написав у п’ятдесят років. Витратив на це двадцять ночей, двадцять пінт ві-
скі, тридцять п’ять шісток пива і вісімдесят сигар. “Поштамт” — 
не лише історія дванадцяти років марудної праці на чорній ро-
боті, — це дотепний і сентиментальний гімн життю в усіх його 
проявах, без реверансів і цензури. Ця книга — перша ґрунтов-
на публікація Чарльза Буковскі в українському перекладі.

Рiк випуску: 2008
Кількість сторінок: 240
Формат: 75х90/32
Роздрібна ціна: 30 грн.

Іра Цілик
Післявчора

 Тут-і-тепер неможливе без там-і-тоді. Навчитися жити сьогод-
ні - це і є “Післявчора”. Героїня повісті, молода імпульсивна ре-
жисерка Кіра Буцім, саме тим і займається протягом історії, всти-
гаючи також любити, слухати, спостерігати, дуркувати, стирати 
кедами асфальт великих міст, відділяти власні зерна від плевел і 
відчувати себе то щасливою, то нещасною.

Рiк випуску: 2008
Кількість сторінок: 120
Формат: 75х90/32
Роздрібна ціна: 18 грн.

Іван Бондаренко
Кокін(вака(сю. Збірка старих і нових японських пісень 

Українським шанувальникам японської художньої літератури пропонується перший 
повний переклад рідною мовою найвідомішої японської поетичної антології “Кокін-сю” 
(повна назва: “Кокін-вака-сю” — “Збірка старих і нових японських пісень”) — видатної 
поетичної пам’ятки доби Хей-ан (794—1185) і однієї з кращих поетичних збірок не лише 

японської, але й світової поезії. Для тих читачів, які зна-
ють або вивчають японську мову, ієрогліфічні написан-
ня японських слів у оригіналах віршів супроводжують-
ся фонетичною транскрипцією (фуріґаною). Видання 
здійснюється з нагоди 1100-річного ювілею поетичної 
антології.

Рiк випуску: 2006
Кількість сторінок: 1280
Формат: 70х100/32
Роздрібна ціна: 90 грн.

Видавництво “Факт”
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Гарольд Блум
Західний Канон: книжки на тлі епох

“Поетичний слем – це смерть мистецтва”, а “35 мільйонів читачів, які придбали “Гаррі По-
ттера”, – помиляються”, - відомий американський професор літератури Гаролд Блум двома 
цими фразами чітко означив власну позицію щодо сучасного письменства. 76-річний викла-
дач Єльського університету, автор 24 та редактор більш як 1200 книг є живим втіленням елі-
таристського погляду на минуле, теперішнє та майбутнє літератури, критиком, котрий не ви-
знає компромісів, кидаючи давнім та сучасним поетам і письменникам рішучий виклик: хто, 
як Шекспір?

На думку Гаролда Блума, література не слугує плацдармом для трансляції політичних чи 
соціальних ідей, не покликана дбати про класову чи гендерну рівність. Літературі з великої 
букви ходить лише про естетику – потужність письма, свіжість і могутність враження. Поет 
чи письменник приречений кинути виклик своїм попередникам і неминуче зійдеться з ними 
у сутичці, переможцю якої дістанеться найвища нагорода – безсмертя. Письмо – це завжди 
битва за місце в Каноні, жорстка конкуренція за право залишитися у пам’яті поколінь. “Якщо Білл Ґейтс хоче пізнати справ-
жню сутність американського індивідуалізму, - говорить Гаролд Блум, - то мусить читати Емерсона. А якщо ми всі прагнемо 
дізнатися про сутність людини, нам слід пізнати Шекспіра.

Книга “Західний канон”, поруч зі “Страхом впливу” та працею “Шекспір: винахід Людини” є головною в доробку професо-
ра літератури Єльського університета Гаролда Блума. В ній він пояснює доцільність існування 
єдиного Канону західних текстів і окреслює його рамки. 26 аналізованих ним письменників, 
серед яких чільні місця належать Шекспіру, Сервантесу, Данте і Гете, складають золотий фонд 
Західної цивілізації. Не прочитати ці твори – означає, на думку Блума, залишитися невігласом. 
Не прочитати працю “Західний канон” – значить залишитися без дороговказів у розбурхано-
му морі світової літератури.

Рiк випуску: 2007
Кількість сторінок: 720
Формат: 60х84/16
Роздрібна ціна: 40 грн.

Дмитро Стус
Василь Стус: Життя як творчість

Ніхто не знає, в чому полягає загадка слави. Часто трапляється, що про когось, хто все 
життя перебував у епіцентрі подій, забувають відразу після смерті. До Василя Стуса ши-
рока відомість прийшла після перепоховання в 1989-му. Що цьому причиною: поетична 
творчість? героїка життя? непримиренність позиції? здатність перейматися чужим бо-
лем? На ці та інші питання намагається знайти відповіді син поета — Дмитро, який май-
стерно поєднує об’єктивні біографічні відомості про життя Василя Стуса з власними спо-
гадами і спостереженнями про батька, парадоксально зіставляє контексти, змішує на-
уковий та белетристичний стилі. Пропонована кни-
га — це Василь Стус очима дослідника й сина на тлі 
“запізнілого націєтворення”. 

Розрахована на широке коло читачів: від учнів до 
науковців.

Рiк випуску: 2004
Кількість сторінок: 368
Формат: 70х100/16
Роздрібна ціна: 30 грн.

Оксана Забужко
Книга буття. Глава четверта

“Докомп’ютерна” антиутопія, яка через двадцять років публікується без жодних редакцій-
них змін, - то ще один поданий знак через “міжпоколіннєвий кордон”, що насправді ніякого 
кордону не існує - дорога вільна... Звісно, для тих, хто взагалі шукає дороги.

У книзі представлено дві повісті Оксани Забужко: більш відома “Інопланетянка” і майже не 
відома широкому загалу “Книга Буття. Глава четверта” (в книзі друкується вперше). Ці тексти 
засвідчують: майстерність притаманна будь-якому періоду творчості Оксани Забужко, а про-
зріння — позачасові й не мають терміну давності. Хоча останнім фактом авторка, здається, 

не втішена. “Такої Цивілізації, як описана тут, я не хочу. І не 
моя вина, що вона розвивається за підозріло подібним до 
накиданого тут сценарієм...” — зазначає Оксана Забужко.Рiк випуску: 2007

Кількість сторінок: 640
Формат: 60х84/16
Роздрібна ціна: 50 грн.

Видавництво “Факт”
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Велика книга знань

Книжка, складена за принципом “Запитання — відповідь”, дає дітям вичерпне уявлен-
ня про життя динозаврів і їх роль в історії Землі, становлення і розвиток давніх цивіліза-
цій, про таємниці космосу, формування Землі, значення води в житті планети, про епоху 
рицарів, про найпростіші механізми та досягнення техніки у галузі комп’ютеризації, про 
світ птахів і тварин. Міні-тести містять цікаві запитання для перевірки спостережливості та 

кмітливості читачів. Видання яскраво і щедро ілюстро-
ване. Книжка стане в нагоді під час підготовки до уроків 
та для проведення позакласних заходів — конкурсів, ві-
кторин, олімпіад.

Вестлі А. К.
Восьмеро дітей, тато, мама і вантажівка

Пустотливі й смішні повісті відомої в усьому світі норвезької 
письменниці Анне-Кат. Вестлі розповідають про сучасних ді-
тей, їхні витівки, клопоти й комічні ситуації з їхнього життя ні-
кого не залишають байдужим. Ця книжка вчить дітей бути до-
брими, чуйними, вірними в дружбі й дарує справжнє задово-
лення від зустрічі з нею.

Вестлі А. К.
Бабуся і восьмеро дітей у лісі

Пустотливі й смішні повісті відомої в усьому світі нор-
везької письменниці Анне-Кат. Вестлі розповідають про су-
часних дітей. Їхні витівки, клопоти й комічні ситуації ніко-
го не залишають байдужим. Ця книжка вчить дітей бути до-
брими, чуйними, вірними в дружбі й дарує справжнє задо-
волення від зустрічі з нею.

Видавництво “Махаон-Україна”

Повісті/Пер. з норв. Н. Іваничук; 
Художник Н. Кучеренко.— К. 
Махаон-Україна, 2007. — 184 с.: 
іл. — (Серія “Весела компанія”).

Повісті/Пер. з норв. Н. Івани-
чук; Художник В. Анікін.— К. 
Махаон-Україна, 2007. — 128 с.: 
іл. — (Серія “Весела компанія”).

Вестлі А. К.
Маленька подяка від Антона

Пустотливі та смішні повісті відомої в усьому світі нор-
везької письменниці Анне-Кат. Вестлі розповідають про су-
часних дітей. Їхні витівки, клопоти й комічні ситуації ніко-
го не залишають байдужим. Ця книжка вчить дітей бути до-
брими, чуйними, вірними в дружбі й дарує справжнє задо-
волення від зустрічі з нею.

Повість/Пер. з норв. Н. Івани-
чук; Художник В. Анікін, Н. Анікі-
на. — К.: Махаон-Україна, 2008. 
— 112 с.: іл. — (Серія “Весела 
компанія”).

Вестлі А. К.
Марта і бабуся, бабуся і Мортен

Пустотливі та смішні повісті відомої в усьому світі норвезької 
письменниці Анне-Кат. Вестлі розповідають про сучасних дітей. 
Клопоти й комічні ситуації, що трапляються у великій родині, нікого 
не залишають байдужим. Ця книжка вчить дітей бути добрими, чуй-
ними, вірними в дружбі й дарує справжнє задоволення від зустрі-
чі з татом, мамою, бабусею та вісьмома дітьми, які живуть у лісово-
му будиночку.

Повісті/пер. з норв. Н. Іва-
ничук; Художник В. Анікін, 
Н. Анікіна. — К.: Махаон-
Україна, 2008. — 136 с.: 
іл. — (Серія “Весела ком-
панія”).

Драгунський В. Ю.
Велика книга оповідань

В оповіданнях відомого російського дитячого письменника В. Драгунського (1913–1972) йдеться 
про всілякі цікаві й кумедні історії, що сталися з головним героєм Денисом Корабльовим та його 
друзями Мишком і Оленкою.

До книжки увійшли найвідоміші оповідання В. Драгунського 
з циклу “Денискові оповідання”. Більшість історій широковідо-
мі читачеві завдяки екранізації в телевізійному гумористично-
му журналі “Єралаш”.

У запитаннях і відповід-
ях: Пер. з англ. /Авт. тек-
сту У. Мадгуїк, Р. Керрод 
та ін. — К.: Махаон- Украї-
на, 2007. — 480 с.: іл.

Пер. з рос. В. Запоро-
жець, Н. Кир’ян; Художник 
К. Петрова. — К.: Махаон-
Україна, 2009. — 240 с.: іл.



19

Велика ілюстрована енциклопедія України

Стільки відомостей про свою Батьківщину всього в одній книжці юний читач отримує вперше. Україна 
— одна з найбільших європейських держав — постає на ї ї сторінках у всій своїй красі та величі. Дити-
на має знати про свою країну все, аби ще дужче полюбити ї ї. І про ї ї підсоння, і про величну історію, 
сповнену втрат і злетів, і про творців ї ї величі — видатних людей багатьох поколінь українців, і про 
ї ї найцінніший здобуток — незнищенні духовні скарби… Знати і пи-
шатися набутим, бути патріотом своєї Вітчизни. Видання щедро ілю-
строване й стане окрасою книгозбірні кожного свідомого українця.

Видавництво “Махаон-Україна”

Конор Костик
Епік

Конор Костик – автор проекту першої в світі реальної, заснованої на імпровізаціях рольової гри, 
яку проводять у замку Пекфортон у графстві Чеши в Англії. Тепер він живе в Дубліні, де викладає 
середньовічну історію в Триніті-коледжі. Він автор кількох історичних праць, численних статей про 
політику та культуру і однієї стратегічної настільної гри. Костик – голова Спілки ірландських пись-
менників. Між історичними дослідженнями, письменницької працею та політичною агітацією він 
якось знаходить час, щоб грати в кілька інтернетних ігор. “Епік” - перший фантастичний футурис-
тичний роман Костика. Він співавтор книжки “Великоднє повстання: путівник по Дубліну 1916 р.” 
і співредактор антології “Ірландські письменники проти війни”, збірника творів ірландських пись-
менників, які відреагували на загрозу інтервенції в Ірак.

Носов Микола Миколайович
Велика книга оповідань

2008 року виповнюється 100 років від дня народження Миколи Носова. З ім’ям цього чудового пись-
менника виросло не одне покоління юних українців, які, ставши дорослими, залюбки купують його 
книжки вже своїм дітям і онукам. Разом з ними вони із захопленням перечитують смішні та повчаль-
ні оповідання про фантазерів і живий капелюх, веселі історії про Незнайка і галасливу компанію його 
друзів-коротунчиків. Оповідання та повісті Миколи Носова  давно стали класикою, вони назавжди уві-
йшли до золотого фонду дитячої літератури.

Чуковський К. І.
Велика книга віршів і казок

У книжці зібрано кращі твори для дітей видатного російського дитя-
чого письмен-ника Корнія Івановича Чуковського.

Пер. з рос. / Худож. І. 
Олейников. — К.: Махаон-
Україна, 2009. — 144 с.: іл.

Хочу все знати

Сучасні “чомусики” хочуть знати про все.
Пізнаючи навколишній світ, вони часто ставлять дорослим запитання, на які нелегко дати відповідь. 

Чому тиждень має сім днів? Чи далеко до неба? З чого зроблені хмари? Скільки в людини кісток? Навіщо 
королю корона? Чому пінгвіни не літають? Навіщо деревам листя? Що таке гриби? Чим акули відрізня-
ються від дельфінів? – відповіді на ці та багато інших запитань зібрані в енциклопедії “Хочу все знати”.

Це гарно ілюстроване видання розповість дітям про загадки природи і стародавні цивілізації, про іс-
торичні події і легендарних особистостей, про тварин, рослин  і людину. Енциклопедія, написана з гу-
мором, яскраво і  захоплююче, стане настільною книгою допитливої дитини, яка цікавиться різноманіт-
ними відомостями про світ, в якому вона живе.

Як, звідки і чому? 

Чому вночі темно? Хто такі конкістадори? Чи можуть люди 
жити в космосі? Як інопланетянам зв’язатися з нами?
Відповіді на ці та чимало інших запитань маленькі чомусики 
знайдуть у цій книжці, що містить цікаві пізнавальні тексти, 
незвичайні факти і чудові яскраві ілюстрації.

К.: Махаон-Україна, 
2009. — 504 с.: іл.

Пер. з англ. / авт. тексту Б. Тей-
лор, С. Паркер та ін. — К.: 
Махаон-Україна, 2008. — 256 с.: 
іл. — (Серія “Енц-иклопедія для 
допитливих”).
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Вже традиційно щороку навесні в Києві збирають-
ся видавці, книгорозповсюджувачі, журналісти, кри-
тики, письменники та всі небайдужі до друкованого 
слова на свято – книжковий ярмарок “Медвін”. На по-
чатку квітня відбулася вже четверта київська вистав-
ка. І цього року вона була присвячена дітям під гас-
лом: “Будуємо Європу для дітей та разом з дітьми”. 

Міфологічний Єдиноріг у нічному пейзажі, жартів-
ливі рибки у підводному царстві,  Жінка-Кішка Холі 

Беррі... На тлі дитячої уяви, що зосереджено вміщувалась 
на аркушах паперу, та прикрашала собою центральний 
стенд, розпочали свій виступ організатори “Медвіна”.

Громадська організація “Міжнародна антитерористич-
на єдність” (МАЄ) зініціювала цей захід, і, що приємно від-
значити, українські видавництва активно підтримали їх 
ідею. На ярмарку влаштували виставку дитячої книжки, 
низку презентацій книжок для дітей, зустрічі з дитячими 
письменниками, проводились майстер-класи…

Приємно дивувало й те, що попри кризу, чи може на-
перекір їй – на виставці-ярмарку були представлені не 
лише видавництва, які зазвичай беруть участь у вистав-
ках “Медвін”, а й “новачки”. За словами учасників, жод-
них змін на гірше вони не відчули. “Ми постійно прийма-
ємо участь в книжкових виставках, – розповів представ-
ник видавництва “Фактор” в Києві Іван Довженко. – І я не 
можу сказати, що криза вплинула на кількість відвідува-
чів та учасників ярмарку”. Більше того, за останні кіль-
ка років видавці відзначають значне підвищення уваги 
до книжки, бажання українців читати. Особливо, кажуть, 
це стосується дитячої літератури. “Україномовне навчан-

ня в школах дає про себе знати, - поділилася враженнями 
представник видавництва “Зелений пес” Олена. – Бать-
ки частіше купують дитячі книжки українською мовою”. 
Та й контингент читачів зазнав змін – помолодшав. “На-
віть в перший день ярмарку відвідувачів було багато, – го-
ворить Іван Довженко. – Найприємніше те, що переважна 
частина книголюбів – молодь”.

Не секрет, що мета кожного книжкового ярмарку – роз-
ширення зв’язків між іноземними та вітчизняними праців-
никами книжкового бізнесу. Але й інтереси пересічних 
громадян видавці не обійшли стороною. В рамках прове-
деного заходу видавництва влаштували автограф-сесії з 
сучасними письменниками та презентації нових книжок 
за участю авторів. Так, відбулись різнопланові зустрічі з 
Андрієм Курковим, Евою Гате, Сергієм Пантюком, Андрієм 
Кокотюхою. Однією з яскравих подій ярмарку стало свя-
то вшанування фантастики під символічною назвою “Пор-
тал” ( від англ. Рortal – головний вхід). Наглядачами “го-
ловного входу” стали співпрезиденти Асамблеї – фантас-
ти Марина та Сергій Дяченки, письменники Генрі Лайон 
Олді та Андрій Валентинов. А на відвідувачів, що полю-
бляють історичні твори, чекав круглий стіл “Містичне та 
реальне у “Білій Гвардії М.Булгакова”, ініціатором якого 
були Сергій Дяченко та Київський музей Булгакова.

Тож цьогорічний книжковий ярмарок довів, що нія-
ка криза не може зупинити людину, яка прагне розвива-
ти свої літературні вподобання, розширювати свій світо-
гляд, знайомитись з новими книжками і, безперечно, ці-
кавими та талановитими людьми. А ще… читати, читати і 
ще раз читати.

Текст Алана Златова

Êè¿â. Âåñíà. Ìåäâ³í.
Подія
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Діти – наше світле майбутнє!

Міжнародний благодійний фонд “Здоров’я майбутнього” і Державна Акціонерна Компанія 
“Укрвидавполіграфія” плідно співпрацюють над актуальними проблемами дітей,

що позбавлені батьківського піклування.
Ми закликаємо всіх громадян України об’єднатися для цієї шляхетної спільної мети.

Адже участь у цій надважливій справі кожної небайдужої особи, кожна гривня,
що вкладена в дитину, робить ще реальнішим гармонійне та стабільне

суспільство в майбутньому.

ВСІ ДІТИ РІВНІ, І В КОЖНОМУ З НИХ – НЕОЦІНЕННЕ БАГАТСТВО!

Контактний телефон : 80505793463 Аня
Е-mail: dak_anna@bigmir.net
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Всеукраїнський благодійний проект

Третій етап всеукраїнського благодійного проекту 
“З книгою – до дітей!” в Прикарпатті розпочався 14 
квітня 2009 року. Цього дня відбулася зустріч відо-
мого українського письменника Степана Процюка із 
вихованцями обласної школи-інтернату в селі Угор-
ники, що на  Івано-Франківщині. 

Якщо життя людини порівнюють з цікавою непрочи-
таною книжкою, то життя кожної окремої дитини – 

початкові сторінки цієї захоплюючої книжки. І надзвичай-
но важливо подбати про те, якою буде ї ї зав’язка, осно-
ва, як розвиватиметься сюжет. А отже, яким у підсумку ви-
явиться сам зміст неповторного життєвого твору кожної 
дитини. Подумалось про це у добре підготовленого ви-
світлення благодійного заходу, що проходив у чудову вес-
няну пору в мальовничих  прикарпатських Угорниках.

 Автор книжок, що найбільше сподобалися вихованцям 
дитячого закладу, прочитав свої нові твори.  В проміжках 
між читанням Степан Процюк по-батьківськи щиро та ви-
черпно відповідав на всі питання, які  ставили юні шану-
вальники його творчості. Найбільше їх виявилося після 
прочитання оповідання про дитинство Василя Стефаника 
з нової книги “Про Василя Стефаника, Карла Густава Юнга, 
Володимира Винниченка, Архипа Тесленка, Ніку Турбіну” 
із серії “Життя видатних людей” (ця серія видається ви-

давництвом “Грані-Т”). Письменник розповів, чому вирі-
шив стати саме літератором,  коли і за яких обставин по-
чав писати. Також задовольнив дитячу цікавість щодо де-
яких нюансів письменницької кухні –   поезію чи прозу 
легше писати, звідки у нього беруться ідеї для нових тво-
рів, чи не нудно писати книжки? Ознакою неабиякої вдяч-
ності вихованців школи-інтернату стали їхні щирі усміш-
ки та подарунки організаторам благодійного проекту “З 
книгою – до дітей!”. Спочатку  це були намальовані ними 
ілюстрації до нової книжки С. Процюка “Аргонавти”, а від-
так – змістовна концертна програма. 

Наприкінці зустрічі діти попросили автора залишити ав-

З книгою -              дітей
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тограф у його книжках, які видавництво “Грані-Т” переда-
ло дитячому закладу ще в листопаді минулого року, в ході 
першого етапу цього благодійного проекту. Хоча, звіс-
но, найкращий автограф залишився у серцях та у свідо-
мості юних вихованців школи-інтернату. Поза сумнівом, 
вони почувалися щасливими і назавжди запам’ятають цей 
день. Своє безпосереднє спілкування зі справжніми пись-
менниками, іншими неординарними людьми, які  творять 
і дарують їм багатий і захоплюючий книжковий світ.  

А  невдовзі після зворушливих зустрічей в Угорниках 
благодійний десант у повному складі передислокував-
ся в Івано-Франківськ і вже активно діяв в приміщенні 
конференц-залу готелю “Надія”, що в обласному центрі. 
Саме тут відбулася прес-конференція організаторів та 
партнерів проекту “З книгою – до дітей!”.  Найголовнішою 
новиною для представників мас-медіа, які прийшли на зу-
стріч,  стало повідомлення про рішення передати нову 
літературу ще у чотири дитячі заклади Прикарпаття. Зо-
крема, у такі спеціальні загальноосвітні школи-інтернати 
– Перегінську, Солотвинську, Яблунівську та Тлумацьку 
інтенсивної педагогічної корекції. Загалом буде передано 
понад 1000 книжок, більшість з яких надала Державна ак-
ціонерна компанія “Українське видавничо-поліграфічне 
об’єднання”, що також активно долучилася до цієї шляхет-

ної патріотичної справи і виступає повноправним партне-
ром проекту. 

Як повідомив координатор Всеукраїнського благодійно-
го проекту “З книгою –до дітей!” Тарас Яценко, впродовж 
травня волонтери з Івано-Франківської станиці НСОУ 
“Пласт” відвідають ці дитячі заклади та почитають пода-
ровані книжки з дітьми. Присутній на прес-конференції 
заступник голови Івано-Франківської облдержадміністра-
ції Олег Коржак щиро подякував організаторам проекту.  
Зокрема, представникові МБФ “Україна-3000” та БФ “То-
вариство “Приятелі дітей” Марині Крисі, директорові ви-
давництва “Грані-Т” Тетяні Шахнік та голові МХО “Витанія”  
Тарасу Яценку за турботу про дітей Івано-Франківщини та 
про інтелект української нації.   

У межах благодійного проекту, який триватиме щонай-
менше 12 місяців, його організатори за підтримки парт-
нерів, медіа-партнерів та відомих діячів культури, спорту 
й шоу-бізнесу систематично й регулярно популяризують 
книжку та читання серед дітей і молоді з найбільш соці-

ально незахищених категорій (вихованців інтернатів, ди-
тячих будинків сімейного типу, шкіл соціальної реабіліта-
ції), а також створюють бібліотеки і поповнюють їх фон-
ди в дитячих закладах у різних областях України, сприя-
ючи таким чином інтелектуальному й духовному розви-
тку дітей.

З моменту старту проекту благодійні заходи вже відбу-
лися у Тернопільській (передано 350 книг), Херсонській 
(997 книжок), Івано-Франківській (700 книжок), Львівській 
(500 книжок), Сумській (750 книжок), Харківській (1050 
книжок), Київській (1000 книжок) та Він-ницькій (понад 
2000 книжок) областях.  

Благодійний проект уже підтримали такі відомі в Укра-
їні та за ї ї межами особистості, як Святослав Вакарчук (у 
межах власного соціального проекту “Людина творить 
Країну”), Сергій Фоменко (лідер гурту “Мандри”), Віктор 
Бронюк (фронтмен гурту “Тік”), Едуард Приступа (фронт-
мен гурту “НеДіля”), актори Остап Ступка та Ольга Сум-
ська, співаки Лері Вінн та Павло Табаков, Марійка Бурма-
ка, Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Наталя До-
бринська, письменники Сергій Дяченко, Іван Андрусяк, 
Олесь Ільченко, Марина Павленко та Степан Процюк.

Видавництво “Грані-Т” бере на себе відповідальність 
постійно поповнювати сформовані бібліотечки дитячих 
будинків лише своїми новинками. До речі, і наш журнал 
“Книголюб”, який лише починає свою діяльність  на куль-
турологічній ниві вітчизняних мас-медіа, теж виступає од-
ним із партнерів Всеукраїнського  благодійного проекту 
“З книгою –до дітей!”.

Текст Михайло Карелін

Всеукраїнський благодійний проект

НАША ДОВІДКА 
Всеукраїнський благодійний проект “З книгою – 

до дітей!” стартував 30 вересня 2008 року. Ініціа-
торами та сподвижниками цієї важливої справи є 
Міжнародний благодійний Фонд “Україна-3000”, 
Видавництво “Грані-Т”, Благодійний фонд “Товари-
ство “Приятелі дітей” та Молодіжна християнська 
організація “Витанія”. 

З квітня 2009 року проект проходить за підтрим-
ки Державного комітету телебачення та радіомов-
лення України.
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Пригадуєте, як герой Володимира Етуша в “Кавказь-
кій полонянці” пафосно констатує, посилаючись на 

сатирика Аркадія Райкіна, що “жінка – друг людини!” Усе 
вірно – і товариш Саахов, і увесь радянський народ почу-
ли цю фразу від Райкіна. Так само, як і безліч інших кри-
латих виразів, що увійшли і до побутового сленгу радян-
ської пори, і до фразеологічних словників: “Я, звичайно, 
дико вибачаюся”, “От у такому дусі, у такому розрізі”, “Я 
людина проста, говорю віршами”, “Бу зроблено!”, “Осо-
бистий спокій – насамперед”. Все це зі сцени озвучував  
Райкін, а от придумував – Поляков.

Народився Володимир Поляков в Петербурзі. Вельми 
засмутивши батька й матір – зубних лікарів за фахом і за-
пеклих аматорів музики – хлопець не став ані лікарем, ані 
музикантом. Він з юних років тяжів до літератури й теа-
тру, тому й вступив до літературного факультету Ленін-
градського інституту історії мистецтв.

Був рішучим і завзятим. Якось, заклавшись із друзя-
ми на пляшку шампанського, п’ятнадцятирічний відчай-
дух на танцмайдані Сестрорецького курорту підійшов до 
наркома освіти й запросив до танцю його дружину, ар-
тистку Наталію Луначарську-Розенель. Втім потанцюва-
ти їм так і не вдався: Володя, з переляку забувши всі па 
фокстроту, щоразу наступав своїй партнерці на ноги. Лу-
начарський, ховаючи посмішку, порадив юному нахабі 
“вчитися й ніколи не сумувати”. 

Так Володя і вчинив.  Заробляти на життя пером почав 
з шістнадцяти років. Його хресним батьком у драматур-
гії став знаменитий засновник театру “Криве дзеркало” 
Олександр Кугель, а у жанрі сатири – Михайло Зощен-
ко. Саме в Зощенка, який порівнював роботу сатирика, 
за шкідливістю, з виготовленням цинкового білила, Воло-
димир Поляков вчився писати так, щоб було смішно, але 
“гіркувато”.

За півстоліття Поляков написав неймовірну кількість 
фейлетонів, пародій, сценок, монологів, ревю, лібрет-

то оперет, куплетів і жартівливих пісеньок, сатиричних 
п’єс і оглядів, конферансів та інтермедій. Вигадував теми 
для карикатур, писав для мюзик-холу й театру ляльок, 
для естради й цирку, радіо й телебачення. За  його сце-
наріями знято близько десятка кінокомедій, серед яких 
епохальна “Карнавальна ніч”. Він встигав писати для всіх 
– Шурова й Рикуніна, Мірова й Новицького, Миронової і 
Менакера. У першій половині свого сценічного життя Ар-
кадій Райкін розмовляв виключно текстами, написаними 
Поляковим. 

“Товариш Сміх” – єдина книжка мемуарів Володимира 
Полякова, у якій корифей сатири й гумору розповів про 
себе й про тих, хто, як і він, товаришував зі Сміхом і чес-
но йому служив. На форзаці мого екземпляру напис, зро-
блений кульковою ручкою: “Милому Юлієві Генріховичу 
із вдячністю, тому що без Вас, м. б., цієї книги й не було б. 
Завжди Ваш Вл. Поляков, 16/ VII 76”

Книжка була подарована Юлієві Шубу, театрознавцеві 
та давньому товаришеві автора. Ймовірно, саме Шуб до-
поміг Полякову перебороти давнє упередження й зважи-
тися написати прекрасні спогади. У книзі, окрім безлічі 
веселих історій, трапляються й несподівані, щемливі ряд-
ки: “Найсумніший настрій буває тоді, коли ти один, а вда-
лині грає духовий оркестр. Тоді чомусь хочеться плакати 
і стає дуже себе шкода”. У душі Поляков був поетом, само-
тнім і сумним романтиком, що ховався за “фасадом”  не-
виправного гостряка. Про його розіграші ходили числен-
ні  легенди.

Скажімо, якось після викриття культу особистості Ста-
ліна, Райкін і Поляков поїхали до ялтинського Будин-
ку творчості, де працювали над новою виставою. Через 
якийсь час до них повинен був приєднатися Борис Лас-
кін, письменник, автор популярної пісні “Три танкиста, 
три веселых друга”, постійний співавтор Полякова по кі-
носценаріях та сатиричних оглядах. Борис Савелійович 
займав високу посаду у Союзі письменників. Тому, одер-

Автограф
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В. Поляков. Шарж Бориса Ліванова
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жавши від нього телеграму з текстом “Дорогі Аркаша й 
Вова, виїжджаю поїздом. Зустрічайте з оркестром”, друзі 
розцінили ї ї як буквальну вказівку “керівного товариша”. 
Найняли оркестр. Із сусіднього піонертабору пригнали 
загін сурмачів. Застелили перон килимами. Коли огряд-
ний Ласкін ступив на килими, гримнув туш… 

Ласкін, якому почуття гумору було не позичати, охо-
че всьому підіграв, вальяжно всівся у розкішну “Чай-
ку” і, під’їжджаючи до Будинку творчості, уже як належ-
не сприйняв свій велетенський, повитий гірляндами пор-
трет, що прикрасив фронтон головного корпусу... Згодом, 
у газеті “Радянська культура” з’явилася інформація  про 
те, що Секретар Союзу письменників Борис Ласкін ство-
рив собі мініатюрний культ особистості”. За справу – пер-
сональну! – взялася письменницька парторганізація, і не-
відомо, чим би все це скінчилося, якби не авторитетний 
Сергій Михалков, який фактично вважався при Хрущові 
“міністром сатири й гумору”. Йому вдалося пояснити від-
повідальним товаришам, що йдеться лише про невинний 
розіграш. 

В 1959 році Поляков переїхав до Москви й створив у 
столиці Театр мініатюр. Ставку новий худрук зробив на 
нікому ще не відомих молодих акторів – випускників теа-
тральних вузів, і для роботи з ними залучив кращих дра-
матургів, композиторів, режисерів. П’єси писали Юрій 
Олеша й Михайло Свєтлов, музику – Микита Богослов-
ський і Сигізмунд Кац, вистави ставили Андрій Гончаров і 
Юрій Любимов. Зі стін цього театру вийшло ціле поколін-
ня провідних російських акторів-коміків, серед яких “зір-
ки” популярного телевізійного кабачка “13 стільців” – Зи-
новій Високовський (всенародний улюбленець пан Зюзя), 
Рудольф Рудін (не менш відомий пан Гімалайський), Ми-
хайло Кокшенов і Лев Лемке. А ще один молодий актор, 
що майстерно зіграв в одній з вистав роль Остапа Бенде-
ра, вперше спробував себе тут в режисурі. Був це нині до-
бре знаний шанувальниками театру Марк Захаров.

Деякий час – щоправда, зовсім недовго, – числився  у 
штаті Московського театру мініатюр і легендарний Во-
лодимир Висоцький. Вчорашній випускник школи-студії 
МХАТ перебував тоді в болісному творчому пошуку (до 
зустрічі з Таганкою, театром його долі, залишалося ще 
два роки). Друзі з Театру мініатюр розповідали Висоцько-
му про прекрасну студійну атмосферу, про свого чудово-
го худрука й обіцяли, якщо Володя “зав’яже”, умовити По-
лякова взяти його в театр. Висоцький заприсягся не зло-
вживати, був прийнятий, і незабаром поїхав з театром на 
гастролі у Свердловськ. Спочатку він тримався, але одно-
го разу таки взяв гітару, спустився зі свого номера в готе-
лі у ресторан і... весь “Великий Урал” загуляв на цілу добу. 

Соломонич – так звали в театрі Полякова – ставився 
до своїх акторів як до дітей, демонструючи безмірну на-
ївність, вірив найбезглуздішим поясненням і відмовкам. 
Але не застосувати свої владні повноваження після “кон-
церту” Висоцького, свідками якого стали сотні людей, ху-
друк не міг. Коли йому доповіли про те, що трапилося, 
Поляков на секунду замислився й написав на клаптику 
чорновий наказ: “Відрахувати актора Володимира Висо-
цького за повну відсутність почуття гумору”. Коли через 
багато років Висоцькому показали цей чудом збереже-
ний “автограф” Соломонича, він сказав: “Поляков – свя-
та людина”.

Десять років керував Поляков театром, але змушений 
був піти, не витримавши постійних цензурних причіпок 
“мистецтвознавців у штацькому”. Бути слухняним Соло-
монич не міг. Він завжди сповідував принцип: музу легко-
го жанру не дозволено плутати з музою легкої поведінки.

Переступивши п’ятидесятилітній рубіж, Поляков рап-
том розлучився із першою дружиною й почав “регуляр-
но” одружуватися на молодих дамах, найчастіше – актри-
сах свого театру. Одержуючи від чоловіка дорогі презен-
ти, у тому числі обов’язкові шубу й квартиру, дружини ки-
дали Володимира Соломоновича; він знову одружувався 
і знову будував кооператив. По Москві ходила приповід-
ка Микити Богословського: “Давно ви бачили Полякова? 
– Три дружини тому назад”.

Якось, Юрій Тимошенко – знаменитий Тарапунько – на-
брався духу й запитав у Соломонича: “Володя, хіба ти не 
розумієш, що двадцять-тридцять років різниці у віці – це 
вирок: вони не можуть не зраджувати тобі!” На що сум-
ний  дотепник резонно відповів: “Знаю. Але краще їсти 
торт у колективі, ніж гризти сухар на самоті”.

Володимир Поляков трохи не дожив до свого сімдеся-
тиріччя. Цього року його столітній ювілей перетинається 
із сумною датою тридцятиріччя роковин смерті. Колись 
Аполлінер сказав: “Є померлі, котрих оплакують без сліз. 
Ніхто не плакав на похоронах Рабле або Свіфта... Мерці 
такого роду ніколи не мали нічого спільного з горем”.

Зберігся заповіт Соломонича, написаний власноруч: 
“Розвіяти мій прах у саду “Ермітаж” під марш Богослов-
ського зі спектаклю “О, Маргарита!”. А все, що в мене є, 
я заповідаю своїй дружині... Зрозуміло, останній...”. Так і 
було.

Текст Барсеній Авгуров

Автограф
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Останнім часом в України з’явилося чимало нових 
книжкових супермаркетів з розмаїттям як вітчизня-
них, так і зарубіжних друкованих видань. Потрапляючи 
в цей безмежний світ літератури, часто-густо виходиш 
звідти з... пустими руками. Чому? Криза завадила чи не 
вдалося визначитися-зорієнтуватися? Зазвичай, остан-
нє. А відтак починаються “ходіння по муках”: “діставан-
ня” друзів-знайомих на тему “що і де придбати для чи-
тання?”, згадування про класиків, яких не вдалося охо-
пити в шкільні та студентські роки, мандри в Інтернеті 
в пошуках новинок та бестселерів. Що не кажіть, а без 
книжок ніяк не обійтися. Попит на “джерело знань” був 
і залишається стабільно високий. 

Таку думку цілком поділяють як читачі-книголюби, 
так і фахові книгарі – продавці книжкових магазинів 
столиці, з якими нещодавно спілкувався кореспондент 
журналу “Книголюб”.

Найпопулярніша література – дитяча. Якщо поринути у 
спогади з мого дитинства, то крім казок та розкрасок 

сумнівної якості майже нічого й не було. А от асортимент су-
часних книжкових магазинів, особливо щодо дитячої книж-
ки просто вражає. Яскраво-веселкові та блискучі, великі та 
мініатюрні, вони так і просяться до тебе в руки. В книгарнях 
під літературу для дітей та юнацтва виділяється найбільше 
площі. І це правильно. Все краще – дітям! Тим паче, що по-
чинати привчати малечу до спілкування з книжкою сьогод-
ні можна вже з 5-місячного віку. Сучасні книжки витримують 
не лише гортання-читання, миття та “пробування на зуб”, бо 
виготовлені з міцного матеріалу,  безпечного для дітей будь-
якого віку. 

Література для маленьких читачів поділяється за віко-
вими категоріями, які позначаються на обкладинках кни-
жок. А щодо популярності дитячих авторів, то тут все наба-
гато простіше – Агнія Барто, Корній Чуковський та інші кла-
сики дитячої літератури радянської епохи. Попри всі зміни 
суспільно-політичних формацій останніх десятиліть, вони і 
досі залишаються улюбленцями дітей та дорослих. Адже ку-
пуючи книжки, батьки обирають не те, що лише блищить, 
а, передусім, те, що перевірене часом, випробуване не од-
ним поколінням. Іншими словами, те, що отримало умовний 
знак якості та довіри людей. “Айболить”, “Гидке каченя”, “Ко-
лобок”, “Снігова королева” та інші улюблені твори нинішніх 
бабусь-дідусів і батьків, коли вони ще були дітьми, залиша-
ються такими самими і для їхніх онуків-дітей. А тому попит 
на дитячі книжки-старожили лише зрідка затьмарюється 
такими новітніми світовими феноменами, як “Гаррі Потер”, 
“Хроніки Нарнії” тощо.

Доросла література також має своїх фаворитів. Перше міс-
це за популярністю традиційно посідає класика – Олександр 
Пушкін, Борис Пастернак, Федір Достоєвський, Михайло 
Булгаков... А серед українських письменників-класиків по-
пулярним можна назвати хіба що Павла Загребельного. Тво-
ри інших вітчизняних класиків не так часто з’являються на 
книжкових полицях магазинів, а на ринках їх здебільшого 
купують за необхідністю студенти та школярі. Та це зовсім 
не означає, що твори сучасних українських майстрів пера 
не друкуються видавництвами та лишаються непомічени-

ми. Тинейджери змітають з книжкових полиць твори Кузь-
ми Скрябіна, Ірени Карпи та Любка Дереша. А ось дорослі 
жінки надають перевагу таким авторам, як Ірен Роздобудь-
ко, Марина Левицька, Оксана Забужко та Світлана Пиркало. 

Жінки і романи завжди йшли поруч, і це явище не підвлад-
не сторіччям. А сильна стать переважно читає детективи та 
фантастику російських, до речі, авторів: Олександра Бушко-
ва “Антиквар”, Братів Стругацьких “Сталкер” та Анатолія Куз-
нєцова “Бабій яр”. І мабуть саме зараз варто перенести увагу 
на зарубіжну літературу, адже вона посідає не останнє місце 
в книжковому процесі України. Великий попит на твори “Іде-
аль” та “99 франків” Фредеріка Бегбедера, “Одиночество в 
сети” Януша Лєона-Вишневського, “Сутінки” Стефані Маєрс, 
а також більшість книжок Діани Рубіной, Людмили Уліцької 
та Євгена Гришковця. Визначитись з віковим цензом шану-
вальників цих авторів важко, адже їх купують всі: від підліт-
ків до зрілих людей.

Провівши невеличке опитування та поспілкувавшись з 
працівниками книжкових магазинів і читачами, вдалося 
скласти редакційний рейтинг популярності за жанрами. Чи-
тають художню літературу (класичну та сучасну), детективи, 
фантастику, бізнесову та учбову літературу і езотерику. Кни-
ги ж з точних наук, прикладної творчості та про відпочинок 
подовгу залежуються на полицях.

До речі, езотеричні та психологічні книжки займають осо-
бливе місце в сучасній букіністиці. Можливо, це обумовле-
не тим, що ритм життя сучасної людини примушує шукати 
те, що допоможе знайти спокій та відновити рівновагу. Од-
нією з найпопулярніших книжок цих жанрів є “Енциклопедія 
імені”. За словами спеціалістів, це свідчить про те, що сучас-
ні батьки відповідально підходять до вибору імені для сво-
го майбутнього чада, піклуються про його майбутню долю.

Тож, можна зробити висновок, що не дивлячись на швид-
кі темпи технічного прогресу, всілякі кризові явища в еко-
номіці, люди й надалі купуватимуть книжки, читатимуть і, не 
дивлячись ні на що, отримуватимуть неабияку насолоду від 
цього захоплюючого процесу. Як мовиться, читали, читають 
і читатимуть! 

текст Алана Златова

Читали, читаємо і читатимемо завжди!
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   Словник–велетень
Найбільший словник в світі – 

“Deutsches Wortetbuch”. Його по-
чали писати ще у 1854 році брати 
Якоб та Вільгельм Грімм. А закінчи-
ли роботу над книжкою-велетнем 
у 1971 році. Об’єм цього словника 
– 34519 сторінок, він був виданий у 
33 томах. Сьогодні цей словник ко-
штує понад 5 тис. євро. Найбільший 
словник англійської мови – 20-том-
ний “The Oxford English Dictionary”, 
об’ємом 21728 сторінок.

Найбільша “всезнайка” світу
Найбільшою енциклопедією в 

світі є “Універсальна ілюстрована 
євро–американська енциклопедія”, 
яка складається зі 105000 сторі-

нок. Щорічний додаток, котрий ви-
ходить з 1935 року, включає в себе 
165200000 слів. В серпні 1983 року 
енциклопедія складалась з 104 то-
мів, та була варта $2325.

Найдавніша друкована
книга

Найдавнішим друкованим тво-
ром вважається сувій Дхарани, або 
сутра, текст якого було надрукова-
но з кліше (від франц. Cliche – ілю-
страційна друкована форма високо-
го друку), виготовлених з деревини. 
Його було знайдено 14 жовтня 1996 
року в фундаменті пагоди Пульгук-
са в Південній Кореї. Було встанов-
лено, що сутра була надрукована не 
пізніше 704 р. н.е.

Книжка-ліліпут
Найменша друкована книжка в 

світі, чий статус закріплений в книзі 
рекордів Гіннеса, була привезена в 
Барнаул відомим майстром мікромі-
ніатюри Анатолієм Кононенко. Опо-
відання Чехова “Хамелеон” вміс-
тилося на 30 сторінках менш ніж 1 
мм заввишки і завширшки. Для того 
щоб ї ї не лише побачити, а й прочи-
тати, всім відвідувачам Алтайського 
художнього музею, де відбувалась 
виставка мініатюр, видавали лупи і 
просили не чихати. Поряд розташу-
валися ще півсотні мініатюрних кни-
жок. Всі вони віддруковані на папе-
рі з використанням набірних шриф-
тів та спеціального унікального об-
ладнання.

Між нами – читачами

Валерій Цись,
механік, 44 роки:
“Останніми роками на активне читання майже не зали-

шається часу. Але коли вже вдається знайти вільну хви-
линку, то із задоволенням беру до рук книжку. Дуже подо-
баються твори Олександра Бушкова. Свого часу перечи-
тав майже всього Д.Х.Чейза. Є в мене одна улюблена книж-
ка, яку я перечитував понад 15 разів – “Майстер і Марга-
рита” Михайла Булгакова. В ній я кожного разу відкриваю 
для себе щось нове, вона змушує мене дивуватись”.

Марина Хмеловська, 
філолог, 24 роки:
“Я за фахом філолог, тому свого часу перечитала май-

же всі класичні твори. А зараз надаю перевагу сучасним 
українським письменникам – Ірен Роздобудько, Юркові 
Покальчуку, Оксані Забужко. Перераховувати можу дов-
го. Також із задоволенням читаю все, що пов’язане з езо-
терикою. Хоча, на жаль, читати встигаю, хіба що в метро”.

Вікторія Лапко,
вчителька, 22 роки:
“Останнім часом я багато читаю. Переважно сучасну 

українську літературу. Остання книжка, яку я прочитала – 
“Село – не люди”, Люко Дашвар. Молода і дуже таланови-
та письменниця. А з іноземних авторів подобається Фре-
дерік Бегбедер. До речі, ще з дитинства полюбляю казки і 
перечитую їх із задоволенням”.

Тетяна Іванченко,
студентка, 18 років:
“Що стосується художньої літератури, то на неї часу 

майже не залишається. Доводиться читати багато нау-
кової літератури – навчання зобов’язує. Хоча “Гаррі Пот-
тера” Джоан Роулінг я все ж таки прочитала повністю”.

Артем Садовник, 
журналіст, 27 років:
“Я надаю перевагу фантастиці, але сучасні автори 

мене не дуже цікавлять. Попри всі модні тенденції, я за-
лишаюсь вірним класикам. Читаю Джека Лондона. Дуже 
подобається його твір “Смерительная рубашка”. Також 
не можу не згадати про Меріон Бредлі та ї ї книгу “Тума-
ни Авалона”. Наразі більше нікого не згадаю”.

Валентина Проценко, 
інженер, 35 років:
“Коли вдається знайти вільний час, то із задоволен-

ням читаю, так звані, жіночі романи. Серед сучасних ав-
торів подобається Сесилія Ахерн. А класику майже не 
відкриваю. Хоча нещодавно мені до рук потрапив ро-
ман Гюстава Флобера “Мадам Боварі”. Прочитала і отри-
мала справжнє задоволення”.

Наталя Шляхта, 
секретар-референт, 29 років:
“На читання часу катастрофічно не вистачає. Але дня-

ми мені випадково до рук потрапила книжка “Приво-
ротне зілля” братів Капранових. А так, мабуть, півтори 
роки тому прочитала всю Фандоринську підбірку Бори-
са Акуніна і все. Тож, паузи між читанням у мене досить 
довгі”.

Роман Чернишев,
безробітний, 30 років:
“Моє захоплення – історична література. Дуже подо-

баються майже всі твори Валентина Пікуля, “Портрет 
Доріана Грея” Оскара Уайльда та “Вампирские хроники” 
Енн Райс. Іноді дістаю з полиці класиків – М. Булгакова 
або М. Гоголя, але це буває дуже рідко”.

Видавничі рекорди
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Сьогодні для більшості наших співвітчизників Туреч-
чина видається чи не найрадикальнішим “Сходом”. 

Якщо палюче пляжне сонце і не затьмарило туристичних 
вражень від унікальних стародавніх культур, що панува-
ли на цих землях, а про Трою та Роксолану не чув хіба що 
лінивий, то про сучасне турецьке мистецтво ми не знає-
мо практично нічого. 

Певно, саме так – лише як легкого “модного чтива” – 
розпочинався вихід на український літературний ринок 
прози турецького письменника Орхана Памука. Звісно, 
читацький інтерес підживлювала  і Нобелівська премія, 
вручена 55-літньому митцю у 2006 році.

Що ж саме підкорює численних українських чита-
чів у творах турецького письменника? Певна річ, бага-
тьом імпонує воістину східний стиль Памука – повільно-
розважливий, в’язкий, скрупульозний, де кожне сло-
во видається відчутим і пережитим самим автором. Що 
й недивно, адже письменник навіть часто списує своїх 

персонажів з рідних. Як і життя будь-якої людини, тексти 
Памука пронизані численними фройдистськими комп-
лексами. Недаремно Нобелівська лекція письменника 
називається “Валіза мого батька”. А одного разу автор 
відверто-проникливо зауважив: “Смерть кожної людини 
починається зі смерті ї ї батька”. Образ люблячого батька 
для Памука особливо трепетний, адже його рідний тато 
покинув сім’ю ще у дитинстві письменника. 

З Орханом Памуком пов’язані чутки не лише приват-
ного характеру, але й політичні скандали міжнародного 
масштабу. Чотири роки тому на сторінках швейцарсько-
го часопису Das Magazin з’явилося інтерв’ю турецько-
го письменника, фраза з якого “У Туреччині було вбито 
мільйон вірмен і три тисячі курдів. Про це ніхто не гово-
рить і мене ненавидять за те, що я про це кажу” дала при-
від турецькому уряду подати у суд на Памука. Письмен-
ника врятувала лише швидка реакція світової спільноти. 
Вісім всесвітньовідомих літераторів – від Габріеля Гарсіа 

Книжкова полиця

Завзятий та невблаганний
графоман,
або Східний інтерактив Орхана Памука
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Книжкова полиця

Маркеса до Умберто Еко – виступили на захист колеги та 
свободи слова у Туреччині.

Однак повертаючись до творчості іменитого турка, до 
стилю письма, цієї “нестерпної легкості буття”, у Памука ви-
никають певні проблеми з малою прозою, де йому немов-
би не вистачає простору для “розбігу”. Цей неправильний 
професійний “розгін” чи своєрідна “задишка” при набиран-
ні літературного повітря для вдиху відштовхнули деяких 
читачів від Памука, адже чи не найнудніше місце його рома-
нів – це початок. Письменник неначе ставить певний бар’єр 
для нас, пропонує пройти щось на кшталт ініціації – і лише 
обраних впускає у свій світ… Стиль знаменитого турка – 
теж своєрідний феномен, вироблений завдяки завзятос-
ті талановитого ремісника Памука. Зі знаменитої пропорції 
таланту “праця+обдарованість” письменник здебільшого 
користався шаленою працьовитістю, помноженою, звісно, 
на дар Божий: “Я завжди вірив, що в мені сидить завзятий 
і невблаганний графоман – істота, яка постійно пише і не 
може насититися і для якої слова видаються сенсом жит-
тя – і я мушу весь час щось писати, аби його задовольнити”. 

Саме цим письменник і займається. І, хоча на рахунку Па-
мука менше десятка романів, вони вже перекладені 40 мо-
вами світу! А все через те, що турецький письменник нама-
гається активно експериментувати – із жанром, сюжетом, 
формою, структурою, стилем, мовою і настроєм своїх тек-
стів. “Джевдет-бей і сини” та “Будинок тиші” – два перших 
твори автора – вибудувані ним як монументальні сімей-
ні саги. В масштабну оповідь про улюблений памуківський 
Стамбул перетворилася “Чорна книга”. Комусь цілковитою 
фантастикою здасться “Нове життя”. У глибоко-ліричному 
тексті “Снігу” можна відшукати купу політичних алюзій. А 
“Мене називають Червоний” читається як захоплюючий іс-
торичний детектив…

Саме з останнього твору, відзначеного однією із най-
престижніших літературних премій, – Міжнародною ду-
блінською IMPAC – раджу починати знайомство з пись-
менником Памука. Детективний сюжет, майстерно ви-
писаний автором, згладжує усі невеличкі недоліки його 
письма і випускає ту “отруту”, що полонила уже багатьох. 
Її рецепт дуже простий: жорсткі ліричні сцени, які особли-
во вдаються Памуку і в яких жінка постає мудрою, непе-
ревершеною, але недоступною, поєднані з історією мис-
тецтва, що пронизує увесь текст, і приправлена ця суміш 
ароматом меланхолії, якою сповнені усі романи турка. 
Щоправда, я змовчав про ще два – визначальні – інгре-
дієнти.

Перш за все, це інтерактивність текстів Орхана Памука: 
його роман “Мене називають Червоний” – суцільний діа-
лог героїв і читачів.

Однак, якби не відцурався від цього сам Памук, най-
цінніше у всій його творчості інше. Це точно відчули чле-
ни Нобелівського комітету, вручивши Памуку премію як 
автору, “що у пошуках меланхолійної душі рідного міста 
знайшов нові символи для єднання та  переплетіння куль-
тур”. Вічний конфлікт “Сходу” та “Заходу” могутньо постає 
на кожній сторінці його творів. Виявляється, у нас є спіль-
ні проблеми! “Так, азіопи ми…”, хоч, як невигідно це зро-
зуміти деяким політикам, що бездумно “пруться” в Єв-
ропу. “Що відчуває людина, яка стукає у замкнені двері і 
просить, аби ї ї пустили? – розмірковує Памук. – Вона спо-
внена добрих намірів, їй цікаво, вона турбується і боїть-
ся отримати відмову”. Для Туреччини, що нещодавно уві-
йшла до складу Євросоюзу, ці слова уже неактуальні.

А для України?
Текст Віктор Собіянський

 Письменницькі дивацтва

Мабуть, у кожного письменника є якісь свої утаємничені методи “закликання музи”. У будь-якому випадку, 
коли творчій людині необхідні зосередженість та прозорість думок, підходять будь-які прийоми. Деякі лі-

тератори зробили ці “засоби” своїми фірмовими. Так, Шиллер працював, тримаючи ноги в холодній воді; Бальзак 
іноді творив босоніж, стоячи на кам`яній підлозі; Байрон вживав лауданум – настоянку опіуму на спирті; Прус ню-
хав міцні парфуми; Якобсен – гіацинти; Ібсен полюбляв прикладатися до чарочки; Руссо допомагало стояння під 
палючим сонцем з непокритою головою; Боссюе кутав голову в хутро, перебуваючи у холодній кімнаті; Мільтон 
диктував, лежачи на софі і схиляючи голову аж до самої підлоги. 

Л ітературна творчість російського поета Гаврила Державіна мала одну, притаманну лише йому, технологічну 
особливість. Полягала вона в тому, що кожен свій вірш він записував на спеціальну грифельну дошку. В про-

цесі творчої праці, коли віршовий твір був вже готовий, поет переносив написане на папір. Ця грифельна дошка 
й досі зберігається у Музеї Салтикова-Щедріна в Москві.

Виявляється, що Російська імператриця Катерина II писала п`єси. Одну з них, – комедію “Ошуканець”, вперше 
поставив у Пензі тодішній віце-губернатор цього міста і прихильник театру князь Долгорукий.

Вже багато років асоціація прихильників таланту французького письменника Антуана де Сент-Екзюпері нама-
гається з’ясувати, за яких обставин він загинув. Відомо лише, що письменник не повернувся на своєму літа-

ку з розвідувального польоту 31 липня 1944 року. В Пантеоні встановлена меморіальна дошка в пам’ять про ве-
ликого француза.

П ід час вінчання О. Пушкіна з Н. Гончаровою поет зачепив аналой, упустив хрест, а при обміні обручками одна 
з них впала. За народними прикметами, це не передвіщало надто великого щастя у шлюбі. Так, зрештою, воно 

і сталося.
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?
Рік класика

Першого квітня цього року світо-
ва культура відзначила 200 ро-

ків від дня народження великого пись-
менника, мислителя Миколи Васильо-
вича Гоголя. Україна і Росія до цієї ви-
значної дати запланували та реалізува-
ли чимало важливих загальнокультур-
них, літературних та наукових заходів, 
про які повідомлялося у засобах масо-
вої інформації. Цей ювілей надихнув 
на нове осмислення високої творчості 
Миколи Гоголя у контексті як історії, так 
і сьогодення. У вимірах українських, 
російських, всеслов’янських і загаль-
нолюдських. Зокрема, відбулися аж дві 
(українського та російського “кінороз-
ливу”) екранізації відомої повісті кла-
сика “Тарас Бульба”. Відрізнялися вони 
як своїми бюджетами (один, кажуть, 
сягнув понад $20 млн.), так і режисер-
ськими підходами-інтерпретаціями. 
Ясна річ, й мовами. Що вийшло у під-
сумкові? Хто переглядав, той знає, а 
хто ще не встиг... Зрештою, це окрема 
тема для обговорення як кіноглядачів, 
так і кінокритиків з обох сторін прозо-
рого кордону сусідніх країн.

Однак, як не прикро визнавати, але 
й у контексті відзначення ювілею кла-
сика літератури не обійшлося без ста-
рих, як світ, перепирань: сином та 
письменником-класиком якого народу 
Гоголь є – українського чи російсько-
го? Звісно, дискусії ці, як і багато чого 
у нашому житті, вже давно перемісти-

лися з площини літературної – в пло-
щину політичну. І не лише у масштабі 
слов’янського люду, але й у космополі-
тичному вимірі. Скажімо, голівудський 
кінорежисер Девід Лінч у свій нещо-
давній раптовий приїзд до Києва на пи-
тання “Чи знаєте Ви великого україн-
ського письменника Гоголя?” здивова-
но та з посмішкою зауважив: “А три дні 
тому мені у Москві наполегливо реко-
мендували почитати російського пись-
менника Гоголя?!”.

У такому ж дусі деякі українські фа-
хівці стверджують, що Микола Гоголь 
писав російською не за власним ба-
жанням, а примусово. Мовляв, кля-
ті “москалі” змусили його перейти з 
рідної мови на російську, щоб роби-
ти письменницьку кар’єру. А у росій-
ських дослідників його творчості свої 
аргументи. “Гоголь – російський пись-
менник, – переконаний  літературний 
критик та біограф Гоголя Ігор Золотус-
ський. – Належність автора залежить 
не від того, де він народився, а якою 
мовою він писав”.

Однак, не дивлячись на всі супереч-
ки заполітизованих літературознавців, 
феномен Гоголя саме в тому й полягає, 
що його таланту та величі рамок однієї 
країни замало. Адже дух його та корін-
ня родом з України – з її козацьких сте-
пів, Дніпра могутнього, з безсмертних, 
завдяки його описанням Миргорода, 
Диканьки та Сорочинців. А відбувся він 
як письменник під впливом класиків 
російської літератури, в умовах Росії. 
Та й що зміниться від того, чиїм пись-
менником його назвати?

Чи справді “живі”
“Мертві душі”?

Давно вважається, що Гоголь спалив 
другу частину свого роману “Мертві 
душі”. Але навколо цього питання і досі 
не вщухають дискусії. Принаймні існує 
дві суперечливі версії. По-перше, не всі 

знають, що нащадкам двох відомих лю-
дей – Гоголя та Пушкіна – судилося ста-
ти родичами. Онучата племінниця Го-
голя одночасно є рідною правнучкою 
Пушкіна. В родині існує легенда, що в 
останній свій приїзд до Васильївки Го-
голь закопав другий том роману в па-
горбі за ставком. Спроби знайти його 
були марними. І все ж таки, імовірність 
того, що рукопис вцілів, не можна від-
кидати. Життя та смерть Миколи Гого-
ля сповнені таємниць. Але ювілейний 
рік, як стверджують дослідники його 
життя і творчості, може стати роком 
несподіваних відкриттів, пов’язаних з 
великим письменником. Так нещодав-
но, в будинку Патріотичного інститу-
ту на Васильївському острові Санкт-
Петербурга, було знайдено кімнату, в 
якій, як вважають вчені, він готувався 
до своїх лекцій. 

Інша версія – що після смерті пись-
менника рукопис роману насправ-
ді знайшли серед його книжок. Отож, 
навіть через два століття після наро-
дження Миколи Гоголя ореол таємни-
чості навколо його життя не вщухає, а 
тільки зростає. Більше того, у контек-
сті цифро-комп’ютеризованої сучас-
ності з’являються новітні підходи і до 
сприйняття особистості класика мо-
лодим поколінням, інтерпретації його 
літературної творчості. Зокрема, існу-
ють захоплюючі ігри за мотивами тво-
рів Гоголя. Так, найпершою грою за по-
вістю письменника стала “Вій: Історія, 
яку розповіли заново” (2004). Згодом 
компанія - розробник комп’ютерних 
ігор Step Creative Group випустила два 
квести за мотивами роману “Вечори на 
хуторі поблизу Диканьки”: “Вечори на 
хуторі поблизу Диканьки” (2005) та “Ве-
чори напередодні Івана Купала” (2006).

Тож, ще повивчаємо та пограємо в 
Гоголя?!

Текст Заліна Базоєва

Таємничий  Гоголь

                      У травні народилися
05.05.1846 – Генрик Сенкевич – польський письменник, автор твору “Хрестоносці”, лауреат Нобелівської премії.
06.05.1861 – Рабіндранат Тагор – індійський поет, лауреат Нобелівської премії 1913 року.
15.05.1891 – Михайло Афанасійович Булгаков – російський письменник, автор роману “Майстер та Маргарита”.
19.05.1799 – Оноре де Бальзак – французький письменник.
22.05.1859 – Артур Конан Дойл – англійський письменник, “батько” “Шерлока Холмса”.
28.05.1908 – Іен Ланкастер Флемінг – англійський письменник, автор романів про Джеймса Бонда.
29.05.1787 – Костянтин Миколайович Батюшков – російський поет, прозаїк.
31.05.1892 – Костянтин Георгійович Паустовський – російський письменник.
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Час дозвілля

“Интеллектуальные” анекдоты

В библиотеке:
- В этой книге я нашел десять долларов. Не найдется ли у 
вас других произведений этого же автора?

В книжном магазине мужчина вертит в руках книжку “Сде-
лай сам”, потом обреченно кладет на место и обращается 
к продавщице:
- Скажите, а у вас случайно не найдется книги “Сделай 
жена”?

- Память у тебя хорошая?
- Хорошая! Наизусть Толстого “Война и мир” выучил!
- А ну, расскажи!
- Война и, это самое…как его…Мир!

Идет экзамен по литературе.
Профессор:
- Расскажите мне о Грэе.
Студент:
- Насколько я знаю, профессор, это писатель…
Профессор:
- Что вы?! Это персонаж Грина!
Студент:
- Извините, профессор. Я с детства дальтоник.

Молодой писатель:
- Ура! Я получил 50$ за рассказ!
- От кого?
- От почтовой компании, которая его потеряла.

1 2 3

4 5

6 7

8 9 10 11 12

13 14 15

16

17 18 19 20 21

22 23

24 25

26

28 29 30 31

32 33 34

35 36 37 38

39 40 41 42 43

44

По горизонтали:
4. Друг Сергея Есенина
8. Стихотворный размер
9. Автор романа “Далеко от 
Москвы”
10. Басня Крылова
13. Французский поэт
14. Древнеримский философ и 
поэт, автор “Федра”, “Эдип”
16 Шотландский поэт
17. Персонаж А. Н. Островского 
“Доходное место”
21. Поэт (устаревшее название)
22. Персонаж повести Л.Н. 
Толстого “Кавказский пленник”
23. Французский писатель
24. Персонаж произведения 
Шекспира “Два веронца”  
25. Мелодия стиха
26. Рассказ Чехова
27. Бразильский поэт
28. Героиня рассказа Чехова 
“Дама с собачкой”
31. Древнегреческая поэтесса
33. Стихотворение Есенина
35. Персонаж повести  Л.Н. 
Толстого “Казаки”
37. Французский писатель 
“Сирано де Бержерак”
39. Испанский писатель “Собака 
на сене”
40. Французский писатель 
“Соломеная шляпа”
43. Русский поэт
44. Расказ А. Чехова

По вертикали:
1. Стихотворение Лермонтова
2. Повесть Чехова
3. Современный писатель, автор 
романа “Ратоборцы”
4. Детский поэт
5. Автор романа “Саламбо”
6. Персонаж Куприна “Гранатовый 
браслет”
7. Немецкий поэт “Фауст”
10. Персонаж Гюго “Отверженные”
11. Персонаж Тургенева 
“Накануне”
13. Стихотворенье Лермонтова 
15. Древнегреческий 
комедиограф “Мир”, “Облака”, 
“Осы”
18. Персонаж Горького
19. Стихотворение Пушкина
20. Сыщик Конан Дойля
21. Стихотворение Лермонтова
29. Роман Войновича
30. Сборник персидского поэта
32. Строфа из 8 стихов 
34. Рассказ Тургенева
36. Поэма Лермонтова
38. Сказка Андерсена
40. Повесть М. Горького
41. Стихотворение Пушкина
42. Безродное имя

Очепятки или “Укол зрения”

 За пошлый год активы российских банков выросли на 21%;
 Покататься на веселопеде;
 Печенье минтая;
 Пасхальные наборы для окрашивания лиц;
 Спят усатые игрушки;
 Подперев голову каблуком, она приготовилась ждать;
 Требуется директор-товароед;
 Плевательный бассейн;
 Укол зрения;
 Пропитый талон;
 Минная каша;
 Простая заначка по математике;
 Играть первую скрепку;
 Кошмар на улице вузов;
 Заюморить червячка;
 Смущенное молоко;
 Соединенные Штаны Америки;
 Перекись населения;
 Пуленепромокаемые ботинки;
 Жульем обеспечиваем;
 Переселение в душ;
 Гашишник на посту;
 Деревенская глупинка;
 Сезон вождей;
 Деклорация об отходах;
 Дуля 38-го калибра;
 Бредущие выборы;
 Усыновить истину.

печа

Кросcворд

Приглашаем к сотрудничеству и ждем ва-
ших литературных кроссвордов.
Ответы на вопросы кроcсворда можно найти
в следующем номере журнала “Книголюб”.

Автор кроссворда Светлана Светлова
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ДАК “Укрвидавполіграфія”Державна акціонерна компаніяВул. Боженка, 87 м. Київ 03150тел.: (044) 521/22/19
факс: (044) 521/22/18E/mail: office@dak/print.com.uawww.dak/print.com.ua

Факт
Видавництво

а/с 76 м. Київ 04080
тел.: (044) 287/18/82, (044) 

287/29/46
факс: (044) 287/18/86
E/mail: office@fact.kiev.ua

www.fact.kiev.ua

Балтія ДрукВидавництвовул. Анрі Барбюса, 51/2 м. Київ 03150тел.: (044) 502/10/47, (044) 502/10/48моб.: 80674707441факс: (044) 522/88/32E/mail: info@baltia.com.netwww.baltia.com.ua

Адресна книга

“З книгою – до дітей!”

Всеукраїнський

благодійний проект

тел.. горячої лінії: 8 050 101 00 60

моб.: 8 067 67 01275

www.dity.org.ua 

Махаон – Україна

Видавництво

пр. Московський, 6 м. Київ 04073

тел../факс: (044) 490/99/01

Е/mail: machaon@machaon.kiev.ua

www.machaon.kiev.ua



Наші контакти:

м. Київ, 04053

вул. Обсерваторна, 25

Реалізація
тел.: (044) 2725264 

тел./факс: (044) 2725269

e�mail: knygotorg@mail.ru

Термін доставки: до 15 діб

Вартість доставки:
Кур’єрська доставка по Києву � 20 грн.
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По Україні вартість складає � ціна замовлення + поштові витрати.

Також Ви можете замовити книги
на офіційному сайті компанії  “Книготорг”: www.knygotorg.com

Книга поштою від журналу “Книголюб”

Для оформлення замовлення книг поштою, заповніть бланк.
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