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Художня література 

 Алексієвич, С. У війни не жіноче обличчя / Світлана Алексієвич ; пер. 

з рос. В. Рафєєнка. – Харків : Vivat, 2017. – 400 с.  

Ця книжка про війну розпочинає художньо-документальний цикл "Голоси 

Утопії" російськомовної білоруської письменниці Світлани Алексієвич. 

Книга-сповідь, документ людської пам'яті, запис історій жінок, яким війна 

дала в руки зброю для захисту рідної землі від фашизму. Це дослідження 

духовного світу жінок, що виживали в нелюдських умовах війни. 

Винничук, Ю. Аптекар : [роман] / Юрій Винничук. – Київ : 

ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. – 318 с.  

Події нового роману Юрія Винничука "Аптекар" відбуваються у 1646–

1648 роках спочатку у Венеційській республіці, а далі – у Львові. 

Історичне тло уміло використане для захопливої гри в дійсне-недійсне, де 

персонажі історичні сусідять з вигаданими, а їхні складні стосунки 

формуються у любовні трикутники. Фантазійні описи звучать як реальні, 

авторська вигадка відходить на другий план, змушуючи читача вірити у світ, витканий зі 

сну. Проза Ю. Винничука – це завжди інтригуюча оповідь завдяки бурхливій уяві майстра 

вишуканих стилізацій. Автор знову дивує тим, що новий роман, який поєднує у собі 

метафоричність і гострий сюжет, не схожий на жоден попередній. Хоча окремі натяки й 

алюзії єднають його з "Танґом смерті". 

Данте Аліг’єрі. Божественна комедія : Пекло / Аліг’єрі Данте ; пер. 

Максим Стріха. – [Львів] : Астролябія, [2017]. – 352 c. 

 Книга презентує читачеві найновіший у часі український переклад 

«Пекла» (першої частини «Божественної комедії» Данте) пера Максима 

Стріхи. Головною метою цього перекладу було відійти від певного 

«академізму» давніших версій: не лише адекватно відтворити зміст і 

поетичну форму Дантового шедевру, але й дати читачеві уявлення про 

живу, не охололу ще «магму» щойно витвореної поетом італійської мови – у поєднанні 

найрізноманітніших стилів (від найвищого й до низького) і часом навіть у певних хибах 

щодо сьогоднішньої усталеної літературної норми. Водночас ця книга має стати для 

сучасного читача справжнім путівником у світ Великого Данте. Вона містить докладну 

передмову, присвячену життю й творчості італійського поета, а також — впливу 

«Божественної комедії» на розвиток української літератури. А додана до перекладу 

антологія пов’язаних із постаттю Данте українських віршів, написаних упродовж останніх 

понад півтораста років, наочно демонструє, що Україна була і є частиною культурної 

Європи. 

Данте Аліг’єрі. Божественна комедія : Чистилище / Аліг’єрі Данте ; 

пер. Максим Стріха. – [Львів] : Астролябія, [2017]. – 320 с.  

Книга презентує читачеві найновіший у часі український переклад 

«Чистилища» (другої частини «Божественної Комедії» Дайте) пера 

Максима Стріхи. Головною метою цього перекладу було відійти від 

певного «академізму» давнішої версії Євгена Дроб’язка і не лише адекватно 

відтворити зміст і поетичну форму Дантового шедевра, але й дати читачеві 

уявлення про живу, не охололу ще «магму» щойно «виліпленої» поетом італійської мови – 



у поєднанні найрізноманітніших стилів (від найвищого й до низького) і часом навіть у 

певних хибах щодо сьогоднішньої усталеної літературної норми. Розгорнута передмова 

розповідає про Дайте як співтворця теологічного концепту Чистилища – «тимчасового 

пекла», де винні, але не загиблі душі спокутують свої гріхи, аби бути допущеними в 

Небеса. Продовжуючи традицію, покладену у виданому торік «Пеклі», перекладач подає 

антологію пов’язаних із постаттю Дайте українських віршів, написаних упродовж 

останніх понад півтораста років: від Панька Куліша до Олени О’Лір. Це видання 

«Чистилища», як і перша частина поеми, ілюстроване мініатюрами з Сієнського кодексу 

XV століття, які приписують італійському митцеві Пріамо делла Кверча. 

 

Данте Аліг’єрі. Божественна комедія : Рай / Аліг’єрі Данте ; пер. 

Максим Стріха. – [Львів] : Астролябія, [2017]. – 368 с.  

Книга завершує публікацію найновішого в часі українського перекладу 

«Божественної Комедії» Данте пера Максима Стріхи («Пекло» й 

«Чистилище» вийшли у видавництві «Астролябія» відповідно 2013 і 2014 

року). Головною метою цього перекладу було не лише адекватно 

відтворити зміст і поетичну форму Дантового шедевра, але й дати читачеві 

уявлення про живу, не охололу ще «магму» щойно «виліпленої» поетом італійської мови – 

у поєднанні найрізноманітніших стилів (від найвищого й до низького) і часом навіть у 

певних хибах щодо сьогоднішньої усталеної літературної норми. Водночас ця книга, як і 

раніше «Пекло» та «Чистилище», містить докладну передмову, присвячену місцю «Раю» – 

найскладнішої для сприйняття частини Дантового шедевра – в художній цілісності 

«Божественної Комедії». Серед додатків – завершення публікації упорядкованої 

Максимом Стріхою антології пов’язаних з постаттю Данте українських віршів, написаних 

упродовж останніх понад півтораста років. А також два есеї про Данте, авторами яких є 

двоє визначних поетів ХХ століття – Томас Стернз Еліот і Василь Барка. 

Еко, Умберто. Ім’я Рози : роман : нова авторська редакція 2012 р. / 

Умберто Еко ; [пер. з італ. М. І. Прокопович]. – Харків : Фоліо, 2018. – 

508 с. – (Зібрання творів).  

Умберто Еко (1932–2016) – відомий італійський письменник, вчений і 

філософ. Його перший роман «Ім'я рози», опублікований у 1980 році, 

одразу ж став супербестселером. Книгу перекладено багатьма мовами і 

сьогодні вона вважається класикою світової літератури. У видавництві 

«Фоліо» вийшли друком романи Умберто Еко «Бавдоліно», «Таємниче полум'я цариці 

Лоани», «Празький цвинтар», «Маятник Фуко», «Номер нуль» та «Ім'я Рози» – 

захоплююча детективна історія, органічно вплетена в реальні історичні події XIV століття. 

У середньовічному монастирі за загадкових обставин один за одним гинуть ченці. 

З'ясувати причину їхньої смерті доручено вченому-францисканцю Вільяму і його 

помічнику Адсо. Розпочавши розслідування, вони занурюються у лабіринт підступних 

інтриг, політичних махінацій, потаємних пороків та абсурдних забобонів, якими сповнене 

життя монахів, і, вирішуючи багато філософських питань, ідучи шляхом логічних 

розмірковувань, розкривають загадкові вбивства. 

Єшкілєв, В. Ситуація «нуль», або Побачити Алькор : роман / 

Володимир Єшкілєв. – [Харків] : Фабула, – [2017]. – 384 c.  



Роман Володимира Єшкілева «Ситуація «нуль» на першому рівні прочитання здається 

сюжетно вивіреним детективом, де шанувальники жанру знайдуть і багатоступеневу 

інтригу, і пошуки засланого «крота», і загадкових охоронців масонського храму. Але на 

другому рівні перед читачем відкривається складна картина протистояння в сучасній 

Україні таємних орденів, чия незрима діяльність тісно переплетена з великою політикою 

та великими грошима. А на третьому – літературні гурмани зможуть посмакувати 

історією про Машину Проклять, у якій панує дух інтелектуальної гри в стилі Умберто Еко 

та Хорхе Луїса Борхеса. 

 

Кафка, Ф. Замок : [роман] / Ф. Кафка ; пер. з нім. Н. В. Сняданко. – 

Харків : Фоліо, 2017. – 379 с. – (Істини).  

«Замок» – останній, незакінчений і найбільш загадковий роман Франца 

Кафки (1883–1924), в якому відобразилися всі теми і конфлікти, що 

непокоїли письменника протягом його життя. У центрі роману, як майже в 

усіх творах Кафки, – втаємничені, незбагненні, алогічні взаємини людини зі 

світом, з системою, з владою, з іншими людьми. Головний герой, опинившись у чужому 

йому середовищі, намагається порозумітися з тими, від кого тепер залежить його доля. 

Але ж ці зусилля вимагають і невиправданих жертв: поступитися власним достоїнством, 

щирими почуттями. Історія героя нагадує перипетії долі самого автора і так само трагічно 

передає самотність і безпорадність людини в її протистоянні жорстокості й абсурдності 

життя. 

Козлов, Г. Замах на мистецтво : арт-детектив / Григорій Козлов ; пер. 

з рос. С. Ушкалова. – [Київ] : ArtHuss. –  [2018]. – 336 с.  

 

Думаєте, мистецтво святе? Аж ніяк – у ньому, як і в житті, є кров, піт, 

сльози та скандали. Однак історія мистецтва воліє про це мовчати, 

зазвичай фокусуючись на законах естетики. Ця книга – чудова спроба 

пролити світло на таємниці мистецтва, де діє безліч інших чинників – від політичних до 

фінансових. 

- Чому «Мона Ліза» стала суперзіркою? 

- Кому було вигідно зробити з Ван Ґоґа геніального безумця? 

- Як крадуть твори і як їх підроблюють? 

 Про все це й про багато іншого ви дізнаєтесь із одинадцяти «справ» цього направду 

фундаментального і водночас захопливого арт-детективу. 

 

Кокотюха, А. Адвокат із Личаківської / Андрій Кокотюха. – Київ : 

ДОВЖЕНКО БУКС, 2018. – 283 с.  

 

Ретрокнига «Адвокат із Личаківської» переносить читача на початок ХХ 

століття, а саме у 1908 рік та розповідає про молодого киянина Клима 

Кошового, який дивом вирвався з тюрми й тікає від переслідувань царської 

влади до Львова. Але й тут його заарештовує поліція – біля трупа відомого 

адвоката Євгена Сойки. Покійний мав у місті сумнівних друзів та могутніх ворогів. 

Самогубство – чи вбивство? Пошуки істини водять Кошового темними лабіринтами 

львівських вулиць. На шляху – зухвалі батяри, міські кримінальні королі та російські 

терористи-бомбісти. А ще поліцейський комісар Марек Віхура, в якого Клим постійно 



плутається під ногами. Правда приголомшить Кошового та його нового відданого друга 

Йозефа Шацького. Й назавжди змінить долю загадкової та впливової красуні Магди 

Богданович... 

 

Лендон, М. Анна і король Сіаму : роман / Маргарет Лендон ; [пер. з 

англ. Г. Яновська]. – [Харків] : Фабула, 2018. – 576 с.  

В основі цієї дійсно видатної книги – біографія Анни Леоновенс, жінки, яка 

була наставницею 38 дружин і незліченної кількості дітей короля Сіаму 

Монгкута. Англійка, чарівна і стримана шкільна вчителька, запрошена до 

екзотичного східного двору, з перших кроків стикається з волею і 

бажаннями нічим не обмеженого східного владики. А тим часом в країні 

зріє політична змова, ситуація готова буквально вибухнути, і для Анни з королем 

залишається єдиний вихід – стати союзниками в боротьбі за порятунок країни від 

могутніх ворогів.  Роман «Анна і король Сіаму» переведений чотирнадцятьма мовами і 

п’ять разів екранізований, причому в екранізації 1999 року роль Анни виконала Джоді 

Фостер. Що цікаво – в Таїланді роман й досі перебуває під забороною  як такий, що 

розкриває таємниці королівського двору. 

 

 

Леруа, Ж. Пісня Алабами : роман / Жіль Леруа ; [пер. з фр.                                

Л. Кононовича]. – [Харків] : Фабула, 208 с.  

Роман Жіля Леруа «Пісня Алабами» написаний від особи Зельди 

Фітцджеральд, дружини Френсіса Скотта Фітцджеральда. У 20-х роках ці 

двоє були найталановитішою і найвідомішою парою в США, що існувала 

«поза межами». Він – видатний письменник, вона – його доля, суперниця, 

муза, а також і «злий геній», як вважали деякі. Але Жіль Леруа у своїй книзі 

переконливо довів, що саме Зельда була жертвою, а Френсіс Скотт – її багаторічним 

нещадним катом. У 2007 році ця книга принесла авторові Гонкурівську премію — 

найвищу літературну нагороду Франції. 

 

Лорка, Федеріко Гарсія. Чотири короткі п’єси / Федеріко Гарсія Лорка 

; пер. з іспанської Д. Дроздовський; мал. Фредеріко Гарсія Лорки. –       

Київ : Університетське видавництво  «ПУЛЬСАРИ», 2017. – 64 с. : іл. – 

(Класика).  

До книжки іспанського письменника Федеріко Ґарсія Лорки (Льорки) 

увійшли чотири драматичні твори («Початкове ауто сентиментальне», «Про 

любов», «Тіні», «Ієгова»), які раніше ніколи не перекладалися українською мовою й не 

видавалися окремою книжкою. Останні дві п'єси, «Sombras» і «Jehova» є жанровими 

пародіями й бурлескними переробками перших двох: «El Primitivo Auto Sentimental2 і 

«Del Amor». Драми філософічні та алегоричні, вони належать до метафізичних творів у 

доробку іспанського класика й порушують одвічні питання боротьби Зла і Добра у 

Всесвіті, внутрішньої роздвоєності людської природи, потреби духовного переродження 

людини. Мають антимілітаристську спрямованість і утверджують гуманістичні ідеали. 

 



Михайло Драй-Хмара / передмова, упорядкування та примітки                   

С. А. Гальченка ; Національна академія наук України ;  Інститут 

літератури ім. Т. Г. Шевченка.  – Харків : Фоліо, 2018. – 500 с. : портр. 

– (Митці на прицілі).  

До книги увійшли вибрані твори видатного українського поета, 

перекладача, вченого-філолога М. Драй-Хмари, зокрема поезії зі збірки 

«Проростень», вірші різних років, щоденникові записи, листи до родини, 

нарис «Українці», автобіографії. Подано тексти матеріалів слідчої справи. За т. з. 

контрреволюційну діяльність М. Драй-Хмара був засуджений до непосильної праці у 

виправних концтаборах, де він загинув 1939 року. 

Цвейг, С. Світ учора : спогади європейця / Стефан Цвейг ; пер. з нім.      

А. В. Савченко. – Харків : Фоліо, 2018. – 411 с.  

«Світ учора» – заключна книга Стефана Цвейга (1881–1942), відомого 

австрійського письменника, яка вийшла друком уже після смерті автора. 

Книга багато в чому автобіографічна, проте скоріше – це біографія цілого 

покоління, якому довелося пережити дві світові війни; своєрідний гімн 

Європі, написаний вигнанцем на іншому континенті. «Світ учора» – 

сповідь глибоко нещасливої людини, відірваної від усього, що їй близьке, дороге і 

зрозуміле, людини, яка із сумом усвідомлює, що все, чим вона жила досі, залишилося у 

дні вчорашнім... Стефан Цвейг так і не зміг змиритися зі своїм новим статусом 

покинутого і забороненого автора й у 60-річному віці звів рахунки з життям. 

 

 

Література з різних галузей знань 

Айзексон, В. Інноватори : як група хакерів, геніїв та гіків здійснила 

цифрову революцію / Волтер Айзексон ; пер. з англ. Д. Гломозда. –       

Київ : Наш формат, 2017. – 488 с.  

Мало хто знає, що теорію сучасного цифрового світу сформулювала жінка 

ще в середині ХІХ століття; і не будь-хто, а донька самого Байрона — леді 

Лавлейс. За півтора століття цифрову еру наближали багато людей, проте 

більшість так і залишилася в тіні. Це книжка про різні етапи цифрової революції, про ґіків, 

хакерів і мрійників, які кардинально змінили світ і підхід до бізнесу. Вона про диваків, 

яким нині людство завдячує електронним комфортом: Алана Тюрінга, Біла Ґейтса, Стіва 

Возняка, Стіва Джобса, Ларі Пейджа та інших. З неї ви дізнаєтеся про глибокі інновації і 

роль творчої співпраці в історії людства 

Айраксинен, Т. Щастя : відверте і чітке бачення щастя і того, чому у нас 

його немає / Тимо Айраксинен ; пер. з фін. І. Малевич. – Львів : 

Видавництво Анетти Антоненко. – 2017. – 208 с.  

Таке звичне на перший погляд, мало не буденне поняття, як «щастя», якщо 

зазирнути глибше, видається не надто й простим. Кожен, хто наважиться 

з’ясувати його зміст, ризикує опинитися в глухому куті парадоксів. 

Дороговказом на шляху розв’язання цієї проблеми стане книжка фінського філософа Тимо 

Айраксинена з майже однойменною назвою. Людина – це машина, змайстрована для 

пошуку щастя, нічого іншого вона по суті своїй і не вміє. Усі людські дії та рішення 



можна розцінювати як пошуки щастя. Чи належить насолода до теми щастя, чи стоїть 

одинцем? Чи щастя – питання етики і добрі й доброчесні люди – щасливі? А суспільство? 

Чи живемо ми в країні щастя? Відповіді на ці та безліч подібних запитань містяться в цій 

книжці. 

 

Аврелій, М. Наодинці з собою : роздуми / Марк Аврелій ; пер. з грец.           

Р. Паранько. – Львів : Література та мистецтво, 2018. – 184 с.  

«Роздуми» Марка Аврелія – записки з мандрівки до самого себе. Посідаючи 

владу над величезною державою, римський імператор Марк Аврелій 

Аитонін наполегливо шукає себе як простого громадянина Всесвіту. 

Спомогою в цьому  є  філософія, зокрема вчення стоїків: з одного боку  –  

послідовно матеріалістичне, з іншого  –  одне з найодухотвореніших у європейській 

інтелектуальній історії. 

Бжезінський, З. Велика шахівниця : американська першість та її 

геостратегічні імперативи / Збігнєв Бжезінський ; [пер. з англ.                      

О. Фешовець]. – [Харків] : Фабула, 2018. – 288 с.  

«Велика шахівниця» –  одна з найбільш резонансних книжок кінця ХХ ст., 

яка й дотепер притягує інтерес читацької аудиторії. Куди рухаються у своїй 

міжнародній політиці найбільші держави світу? Якою може бути доля 

планети за того чи іншого перебігу подій? Такі питання ставив перед собою 

видатний американський політолог, і його відповіді на них вражають глибиною та 

проникливістю й збурюють дискусії та емоції. Бжезінського вивчають, його концепцію 

детально аналізують; одні захоплюються її довершеністю, інші демонізують і автора, і 

його твір. Читачі цього видання складуть власне уявлення про глибину і слушність 

міркувань політолога, що постають перед нами в компетентному українському перекладі. 

І, звісно, слід пам’ятати, що в концепції Бжезінського і, відповідно, в цій книжці вагоме 

місце належить Україні, тому що нам випало жити в одному з «геополітичних опорних 

пунктів» світу. 

Брюховецька, Л. Українська анімація : [збірник статей] / Лариса 

Брюховецька, Анастасія Канівець. – Київ : Фенікс, 2018. – 264 с. : іл.  

У книжці  розповідається про розвиток анімаційного мистецтва: народження 

1927 року на Одеській кінофабриці ВУФКУ і відродження наприкінці 1950-

х на студії «Київнаукфільм», коли до плеяди досвідчених майстрів 

приєдналася молодь. Видання містить творчі портрети режисерів 

анімаційного кіно  – Ніни Василенко, Ірини Гурвич, Алли Грачової, Володимира Дахна, 

Давида Черкаського, Євгена Сивоконя, Єфрема Пружанського, Бориса Храневича, 

Степана Коваля, Олега Педана, Олександра Шмигуна і Манука Депояна, а також перелік 

фестивальних нагород цих режисерів. 

Війна двох правд : поляки та українці у кривавому ХХ столітті / уклад., 

передмова Вахтанга Кіпіані. – Харків : Vivat , 2018. – 304 с.  

Тема історичної пам’яті актуальна повсякчас, хай би про які націю, етнос 

чи державу йшлося. Нерозв’язані гострі питання спільного минулого 

України та Польщі сьогодні заважають обом країнам без спотикань 

здійснювати поступ на шляху примирення. Під обкладинкою цієї книжки 



ви знайдете факти, результати досліджень та міркувань провідних спеціалістів із проблем 

українсько-польських відносин. Автори статей, зібраних завдяки науково-популярному 

виданню «Історична правда», спробували висвітлити правду про суперечливі події XX 

століття в історії двох народів. 

 

Вокер, Н. Чому виникають конфлікти? Причини. Етапи. 

Роз’яснення. Наслідки / Нікі Вокер ; [пер. з агл.  Г. Базецької]. – 

Харків : Vivat. – 2018. – 80 с.  

Потік новин двадцять чотири години на добу, журналістика, інтернет, 

подорожі земною кулею… Наш великий світ стає дедалі ближчим і 

доступнішим, ніж то було колись,  включно з конфліктами й війною. 

Незалежно від того, чи стосується конфлікт вашої країни, будь-яке 

протистояння, будь-яка війна певним чином впливає на життя кожного. Така кількість 

конфліктів у світі примушує замислитися: чому ж вони виникають? 

 

Ганіоглу, Ш. Ататюрк : біографія мислителя / М. Шюкрю Ганіоглу ; 

пер. з англ. О. Галенка. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2018. 

–     240 с. 

 Книжка відкриває походження ідей Мустафи Кемаля Ататюрка (1881–

1938), на яких повстали Турецька Республіка та сучасна турецька нація. 

Деякі з цих ідей були зумовлені подіями дитинства та навчання, а далі 

військовою кар'єрою та політичною діяльністю. Інші з'явилися під впливом 

реформ, воєн, повстань і революцій у шестистолітній Османській імперії, 

що невпинно занепадала. Значну увагу автор приділяє книжкам та журналам, 

європейським і турецьким, з яких Мустафа Кемаль засвоїв популярні на Заході, хоч і 

вельми сумнівні та утопічні теорії кінця ХІХ – початку ХХ ст., зокрема, вульгарний 

матеріалізм, моральний дарвінізм, позитивізм, націоналізм, расову антропологію, 

авторитаризм. У дослідженні також наведено галерею осіб, з якими Ататюрк ділився 

задумами або, навпаки, сперечався, від яких навчався, кого використовував. У підсумку 

Ататюрк постає не творцем оригінальних ідей, а політиком, який спромігся втілити 

утопічні проекти маргінальних західноєвропейських інтелектуалів свого часу. 

Вдумливому українському читачеві з європейськими амбіціями ця книжка дасть унікальну 

можливість помислити, чому Туреччина майже через століття узятого Ататюрком курсу 

ще й досі стоїть на порозі західної цивілізації. 

Гесіод. Походження богів. Роботи і дні. Щит Геракла / Гесіод ; пер.            

А. Содомора. – Львів : Література та  мистецтво, 2018. – 136 с.  

У поемі «Походження богів» Гесіод започаткував вчення про становлення 

світу, а також ранню натурфілософію, науку про сили й закони природи. У 

праці «Роботи і дні» виклав свою життєву позицію – розуміння моральних 

засад, ставлення до праці... Епічна поема «Щит Геракла» розповідає про 

боротьбу Геракла з Кікном, що наслідує опис щита у  вісімнадцятій пісні 

Гомерової «Іліади»... 



Гомперц, В. Думай як митець : і живи на повну / Вілл Гомперц ; пер. з 

англ. М. Ільницької. – [Київ] : ArtHuss. – [2018]. – 176 с.   

Книга Вілла Гомперца «Думай як митець»  підкаже, як перетворити вир 

ідей у своїй голові на щось варте уваги. Як редактор мистецтв BBC 

Гомперц інтерв’ював і спостерігав за багатьма провідними світовими 

художниками, режисерами, романістами, музикантами, акторами та 

дизайнерами, помітивши певні спільні риси мислення і сприйняття світу. Тож не дивно, 

що пізніше він зміг адаптувати практики митців (класиків і сучасників), розробивши у 

своєму впізнаваному дотепному стилі 10 уроків, які розворушать нашого внутрішнього 

Пікассо, допоможуть генерувати блискучі ідеї та сприятимуть розквіту нашого таланту, 

незалежно від того, чим ми займаємось. Кожна людина – потенційний художник і може 

досягти надзвичайних результатів або, як мінімум, отримати задоволення від творчого 

переосмислення дійсності. 

Грибіниченко, Т. Услав ім’я своє / Тетяна Грибіниченко, 

Лариса Голіченко, Наталія Кавера. – Київ : Фенікс, 2018. – 320 

с.  

У цій праці зібрані власні імена, йдеться про їхнє походження  й 

значення, подані імена великих київських князів і митрополитів, козацькі імена та   

прізвиська-прізвища, псевдоніми, імена зі «Святців»- іменників на щодень і помісячно, а 

також пропонуються статті про тих, хто уславив ім’я своє й Україну добрими справами чи 

подвигами; правопис імен українською та російською мовами, зразки відмінювання 

чоловічих і жіночих імен та прізвищ, блоки козацьких імен й прізвищ із творчими 

завданнями задля розвитку творчих обдаровань в усному й писемному мовленні та 

зміцненні позицій української мови як державної на всіх теренах України і в усіх сферах 

ділового спілкування. 

 

Епплбом, Е. Червоний голод : війна Сталіна проти України / Енн 

Епплбом ; [пер. Д. Маттінглі, О. Кисіль]. – Київ : HREC PRESS, 2018. – 

440 с., іл.  

У книзі «Червоний голод. Війна Сталіна проти України» (Премія Фундації 

Омеляна й Тетяни Антоновичів, 2017, Премія Лайонела Гелбера, Премія 

Даффа Купера, 2018) Енн Епплбом висвітлює історію Голоду 1932–1933 

років та події, що цьому передували. На основі архівних документів, щоденників, усних 

свідчень, мемуарів, досліджень українських та зарубіжних науковців авторка доводить, 

що штучний голод в радянській Україні та репресії проти української інтелігенції на 

початку 1930-х стали складовими єдиного наміру Сталіна та його поплічників. 

Більшовицькі лідери добре пам'ятали, як майже втратили Україну в 1917–1920 роках. 

Коли з масовими виступами українських селян проти колективізації ця загроза виникла 

знову, комуністична влада вдалася до політики творення голоду, яка забрала життя майже 

чотирьох мільйонів людей. Проте, як зазначає Епплбом, в історичній перспективі Сталін 

програв війну проти України, котра врешті виборола незалежність. І хоча «Червоний 

голод» написано не у відповідь на сучасні події, розуміння причин, механізму та наслідків 

Голодомору можуть багато чого прояснити в нинішніх українсько-російських відносинах і 

трактуваннях спільного радянського минулого. 



Зубков, М. Норми й культура української мови фахової спрямованості 

/ Микола Зубков. – Київ : Арій. – [2018]. – 608 с.  

Посібник осягає основи культури спілкування, види й жанри публічних 

виступів. У ньому подано головні правописні норми та правила, морфеміку 

й морфологію. Закцентовано увагу на особливостях уживання іменних і 

службових частин мови в офіційно-діловому стилі, а також на складних 

випадках перекладу науково-технічної, економічної та іншої термінології.  

Довідник допоможе зорієнтуватися у стильовому розмаїтті сучасної літературної мови, 

оскільки подає та характеризує всі її стилі й підстилі. Зручні таблиці класифікують 

документи за ознакою та назвою. Вміщено чималу кількість формулярів-взірців сучасних 

документів і їхніх складників із докладним описом. Система запитань й завдань для 

самоконтролю дозволяє повторити викладений матеріал. Уперше в довіднику такого типу 

наведено низку посилань-виносок із поясненями щодо призабутих, «зрепресованих», але 

звичних для нашої мови термінологічних  слів і словосполук, правила творення та 

вживання яких унормовує національний стандарт ДСТУ 3966:2009, і норми 

слововживання. 

[Історія європейської цивілізації]. Середньовіччя. Варвари. 

Християни. Мусульмани / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ О. В. 

Сминтини                  [та ін. ]. – Харків : Фоліо, 2018. – 698 с. : іл.  

 

Проект «Історія європейської цивілізації» охоплює період від античних 

часів до ХХ століття і поділений на три основних блоки: Античність: Рим, 

Греція, Близький Схід; Середньовіччя: Раннє середньовіччя, Високе середньовіччя, Пізнє 

середньовіччя, XV століття; Сучасність: XVI – XХ століття. При створенні цього 

надзвичайного проекту його упорядник  –  видатний італійський вчений-філософ, 

літературний критик, письменник Умберто Еко (1932 – 2016)  керувався 

мультидисциплінарним принципом: Історія, Філософія, Міфологія та релігія, 

Образотворче мистецтво, Література, Наука і техніка, Музика. Статті до розділів написані 

провідними італійськими фахівцями у кожній галузі. Том «Середньовіччя. Варвари. 

Християни. Мусульмани» охоплює величезний період  –   від падіння Західної Римської 

імперії до епохи Ренесансу. Саме в  цей період були закладені підвалини латинської 

культури в культури тих народів, котрі поступово залюднили імперію. Латинська мова 

стала базисом для тих мов, якими зараз розмовляє половина світу, а потужний вплив 

християнства сформував те життя, яке ми сьогодні називаємо європейським. У виданні 

зачеплений солідний перелік тем: занепад і нове зростання міст, розвиток торгівлі і 

комерції, медицина й освіта, досягнення науки і техніки, духовні пошуки, повсякденне 

життя, піднесення римо-католицької церкви, література й історіографія, театр і музика та 

ін. Також воно доповнено багатим ілюстративним матеріалом: всесвітньо відомими 

шедеврами, першодруками із багатьох музеїв світу та ін. 

Кайку, М. Майбутнє розуму : наукові спроби осягнути, вдосконалити і 

підсилити інтелект / Мічіо Кайку ; пер. з англ. А. Кам’янець. – Львів : 

Літопис, 2017. – 408 с.  
У книжці-бестселері Мічіо Кайку розглядає найцікавіший і найскладніший 

об’єкт у відомому Всесвіті людський мозок. Книжка «Майбутнє розуму – 

це науково-правдива й захоплива розповідь про неймовірні дослідження, 

що сьогодні ведуться в різних куточках світу й ґрунтуються на найновіших 



досягненнях нейробіології та фізики. Автор доступно пояснює суть роботи мозку й 

показує, як технології майбутнього (наприклад, завантажування в мозок спогадів і нових 

навиків, боротьба з невиліковними на сьогодні хворобами, відкриття в робототехніці й 

астронавтиці, телепатичне спілкування і телекінез) змінять наше повсякденне життя. 

Мічіо Кайку глибоко розуміє сучасну науку й пильно стежить за тенденціями її розвитку, 

тож читач має унікальну можливість зазирнути в майбутнє. 

 

Калб, Д. Сон : наука сну, або Пробудження після неспокійної ночі / 

Д’єго Калб, Ана Морено ; пер. з ісп. С. Борщевського. – Львів : 

Видавництво Анетти Антоненко, 2018. – 144 с.  
Автори діляться своїм баченням феномена сну та сновидіння, щоб кожен 

зрозумів і визнав значення цього геніального психічного механізму. Чому 

людина спить? Що відбувається при цьому з її мозком, тілом, розумом? Чи 

справді є люди, здатні запрограмувати свій внутрішній годинник таким 

чином, щоб прокидатися в потрібний час? На ці та багато інших цікавих 

запитань знайдуться відповіді на сторінках книжки. 

 

 

Кіссінджер, Г. Світовий порядок : роздуми про характер націй в 

історичному контексті / Генрі Кіссінджер ; пер. з англ. Н. Коваль. –   

Київ : Наш формат, 2017. – 320 с.  
Остання з виданих книжок Генрі Кіссінджера, уславленого й 

суперечливого політолога, осмислює підстави сучасної кризи 

міжнародного права. Ставлячи під сумнів існування єдиної 

загальноприйнятої моделі світового порядку, у своєму історичному 

екскурсі він розглядає конкуренцію різноманітних варіантів світового 

порядку як похідну від цивілізаційних уявлень про порядок загалом. Чи можлива 

співпраця між державами, які мають принципово різні візії світового порядку? Як бути з 

недержавними акторами світової політики? Чи потребує перегляду взаємозв’язок 

цінностей і зовнішньої політики? Ці та інші гострі питання розглянуто в контексті 

можливих змін світового порядку. 

 

Кралюк, П. Півтори тисячі років : спільна історія українців і 

тюркських народів / Петро Кралюк. – Харків : Бібколектор, 2018. – 282 

с. : іл.  
Петро Кралюк (нар.1958 р.) – доктор філософських наук, професор, голова 

Вченої ради Національного університету «Острозька академія». Є автором 

численних робіт з історії культури України, зокрема її філософської думки. 

Створив власну концепцію історії філософії України, яка різниться від 

загальноприйнятої. Відомий також своєю історичною публіцистикою на 

шпальтах газет «День», «Дзеркало тижня» та сайті радіо «Свобода». Його перу належить 

низка романів і повістей («Шестиднев», «Лицар і смерть», «Діоптра», «Віднайдення 

раю»). У видавництві «Фоліо» вийшли друком книжки П. Кралюка «Справжній Мазепа», 

«Козацька міфологія України: творці та епігони», «Богдан Хмельницький: легенда і 

людина», де він подає дещо незвичний погляд на роль елітарних верств та козацтва в 

історії України, а також «Ярослав Мудрий». У новій книзі П. Кралюка йдеться про 

непрості стосунки між українцями та їхніми предками й тюрками. Автор показує, що це 

були відносини між двома цивілізаціями (землеробською й кочовою), які часто мали 

конфронтаційний характер. Однак існувало й чимало прикладів «взаємодоповнення» та 

співробітництва. Звертається увага на історію відносин між слов’янським населенням 

нинішніх українських земель й аварами, булгарами, печенігами, половцями, торками, 

татарами, турками тощо. Особливо акцентується увага на стосунках між українським 



козацтвом, з одного боку, та Кримським ханством й Османською імперією, з другого. 

Показано, що в генезисі українського етносу помітну роль відіграли тюрки, а українська 

культура має чимало тюркських елементів. 

 

 

Курсінка, М. Виховання надзвичайної дитини : порадник для батьків 

надто активних, емоційних, вразливих, чутливих і наполегливих дітей. 

– 3-є вид. / Марі Шіді Курсінка ; пер. з англ. О. Синиця. – Київ : Наш 

формат, 2018. – 432 с.  

Що робити, якщо ваша дитина надто активна, емоційна, вразлива, чутлива... 

словом, надзвичайна? У цій книжці талановитий педагог і дбайлива мама 

Мері Шіді Курсінка ділиться з батьками унікальним досвідом, інформацією 

і стратегіями виховання, набутими за багато років роботи в дитячому центрі. 

Вона допоможе вам зрозуміти причини дивної поведінки дитини, знайти її сильні та 

слабкі сторони, гасити конфлікти й емоційні атаки, обрати школу, вирішити проблеми із 

засинанням і прокиданням тощо. Кредо авторки –  «Розвиток, а не досконалість!» –  вже 

стало базовим принципом виховання у мільйонах сімей по всьому світі. 

 

Кухарський, В. Нариси про Оболонь : від давнини до наших днів / 

Володимир Кухарський. – Київ : Фенікс, 2018. – 224 с. : іл.  
Вже не одне століття північну частину Києва називають Оболонню. Це один 

з найбільших житлових масивів нашого міста. І його особливість в тому, що 

він практично весь побудований на намитому грунті. У давнину ця 

місцевість відігравала важливу роль у житті міста. Часом тут відбувалися 

непрості й драматичні події. Нариси про Оболонь – це своєрідний 

історичний довідник, де зібрано цікаві факти, легенди, літописні згадки, археологічні 

знахідки, а також унікальні фотографії.     

 

Мортімер, І. Століття змін : яке століття бачило найбільше змін і         

чому це важливо для нас /  Ієн  Мортімер ; [пер. з англ.  Я.  Машико]. – 

[Харків] : Фабула, –  [2018]. – 448 с.  
У сучасному суспільстві майже щодня відбуваються суттєві зміни. А чи 

було так завжди? Чи можна якимось чином визначити, яке століття зазнало 

найбільших змін? Виявляється, що так. І це з блиском удалося чудовому 

англійському історику і письменнику Ієну Мортімеру, який ретельно, але 

водночас дуже цікаво описав і порівняв десять століть європейської історії. Виявляється, 

це дуже важливо для нас: адже, знаючи і розуміючи своє минуле, людство зможе більш 

упевнено спланувати майбутнє, яке може бути цілком щасливим. 

 

Пепа, В. Щедрик летить із Києва / Вадим Пепа. – Київ : 

Фенікс, 2018. – 400 с.  
Новий Твір письменника Вадима Пепи, лауреата Літературно-

мистецьких премій імені І. С. Нечуя-Левицького та імені Олеся 

Гончара, відкриває незвідані глибини минулого – від Мезинської 

археологічної культури й через Трипільську цивілізацію до часів історичних. Пережите 

пращурами береже незглибима пам’ять мови й народнопоетична творчість, яка, на 

переконання автора, є святим письмом українського народу. 

 

Попович, М. Філософія свободи = Философия свободы / Мирослав 

Попович. Харків : Фоліо, 2018. – 524 с. : іл. – (Великий науковий 

проект). Книга «Філософія свободи» містить твори, маловідомі широкому 

читачеві, написані Мирославом Поповичем  й видруковані у різні роки, у 



різних виданнях та країнах. Вона є вочевидь унікальною за розмаїттям тематики, часовим 

виміром і тим, що статті власноруч підбирав Мирослав Володимирович  в останні місяці 

свого життя. Твори, які включено до цього видання, дозволяють побачити об'єкти 

досліджень автора під різними кутами зору, даючи нам можливість побувати у майстерні 

філософа. І це стосується не лише історичних подій і портретів важливих для України 

персоналій, а й інтерпретації подій історії науки в їх раціонально-філософському 

відтворенні. Вчений прагне осмислити події, що відбуваються у нього на очах, 

порівнюючи їх зі світовим досвідом розвитку і шукаючи їхні корені в історичних 

джерелах українського народу, в особливостях української ментальності. При цьому він 

використовує досвід розробки логіко-методологічних проблем розвитку науки. Книга 

«Філософія свободи» – це пошук істини на перехресті національних і світових шляхів 

культури й науки, що нам передала у спадок мудра і світла людина – Мирослав Попович. 

 

Россі, П. Їсти : потреба, бажання, одержимість / Паоло Россі ; пер. з іт.        

Л. Котляр. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2018. – 152 с.  
Як виникають і закріплюються у громадській думці певні ідеї та вірування?    

І яку ціну заплатило людство, перш ніж у тій чи тій людській цивілізації 

з’явилася усталена система культурних кодів, які вже вийшли за межі 

національного розвитку й керують людською поведінкою? Одвічна потреба 

«їсти» зіграла фундаментальну роль в історії людства, його культах, 

ритуалах, таємних і явних, традиціях, відмерлих і сучасних, соціальних устроях, 

загартованих війнами, катаклізмами, еволюціями й революціями, голодом, канібалізмом, 

епідеміями та хворобами, з якими людство бореться досі. Культура як система правил і 

табу, до формування яких долучилися найсвітліші уми, водночас збагачуючи людське 

буття, тож Паоло Россі, італійський філософ культури, автор цієї мандрівки століттями 

«Їсти» готує свою вишукану й захопливу історію, майстерно компонуючи науку і 

мистецтво. Він стверджує: епоха, коли питаннями їжі та харчування займалися лише 

антропологи та психологи з університетськими дипломами, добігла кінця. У 

постінформаційну еру тілесне й духовне, культура фізичного й інтелектуального 

споживання – дуальні процеси в нерозривному поєднанні й взаємопроникненні – є 

невід’ємною частиною нашого життя. Навіть неможливість встановити, де «правильно», а 

де ні, лише засвідчує, що в лабораторії не існує невдалих експериментів, і ці експерименти 

тривають, а кожен із нас – їх учасник. 

 

 Рубінштейн, Д. Останні дні Сталіна / Джошуа Рубінштейн ; [пер. з англ. 

Д. Святенко]. – [Київ]: Фабула. -  [2017]. – 256 с. : іл.  

Книги Джошуа Рубінштейна,  видатного американського фахівця з 

російських та євразійських досліджень, досі замовчують і уникають 

публікувати в Росії. Всі вони присвячені убивчій практиці більшовицької 

імперії, методи якої успадкували нинішні господарі Кремля. «Останні дні 

Сталіна» –  захоплююча розповідь на основі практично невідомих або досі не введених у 

науковий обіг документів про складне переплетення інтриг, змов і політичних подій 

наприкінці 1952 – на початку 1953 років. Джошуа Рубінштейн розкриває задуми Берії, 

Маленкова, Хрущова та інших «соратників» вождя, наводить документальні свідчення 

про смерть Сталіна, що радикально відрізняються від офіційної версії, і намагається 

проаналізувати психологію тирана, чия смерть, без перебільшення, стала найважливішим 

поворотним пунктом в історії ХХ століття. 

Смаджа, Е. Сміх : біологія, психіка, культура / Ерік Смаджа ; пер. з фр. 

Андрій Рєпа. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 160 с.  



Сміх як характерний акт вітальності не перестають вихваляти за його цілющі властивості, 

однак залишаються дуже сильними і забобони, пов’язані з ним. Чому ж ми сміємося? Що 

таке сміх? Ця розвідка намагається проаналізувати всі грані смішного, щоб зрозуміти його 

рушійні сили та механізми, звертаючись до знань психоаналізу, фізіології, етології, 

літератури, філософії, антропології… 

Содомора, А. Історія одного перекладу, або моя перша книжка / Андрій 

Содомора. – Львів : Літопис, 2017. – 292 с.  

У книжці розповідь про вихід у світ українського перекладу новознайденої 

тоді комедії давньогрецького драматурга Менандра «Відлюдник» (1962); 

про тих, хто сприяв перекладачеві і в праці над його першою книжкою, і в її 

опублікуванні; тут роздуми про переклад, про слово загалом, про вічне. 

Автор, перекладач і письменник Андрій Содомора, здійснивши новий 

переклад цього твору й зіставивши його з давнім (між ними 55 років), унаочнює шляхи 

вдосконалення своєї перекладацької майстерності. 

Степовик, Д. Візантія : крізь одинадцять століть її історії : нове видання 

/ Дмитро Степовик. – Київ : Дніпро, –  2017. – 280 с.  

Після поновлення Незалежності України 1991 року візантологія здобула 

нарешті українську прописку. В тоталітарному самодержавному 

Московському царстві і в його наступнику Радянському Союзі 

візантійською проблематикою дозволяли займатися тільки росіянам, бо 

Росія, мовляв, не тільки «родіна слонов», але й єдина спадкоємиця Візантійської імперії. 

Тарас Шевченко та дворянські родини : [збірка нарисів] / Національний 

музей Тараса Шевченка. –  Київ : Фенікс, 2018. – 448 с. : іл.  

Книга є збіркою нарисів про дворянські родини  –  нащадків козацької 

старшини ХVII – ХVІІI ст., сучасників Тараса Шевченка. Це ті особистості, 

спілкування, взаємини з якими спонукали митця до створення значної 

частини його поетичних та малярських творів. 18 нарисів в історичному 

зрізі, що іноді ведуть до сьогодення, не тільки змінюють наше уявлення про митця, а й 

відкривають нам спадковість і водночас відмінність поколінь, які вважали себе елітою та 

були творцями, зокрема, й українського культурного і політичного простору. Ілюстрації – 

із колекції НМТШ. Видано за підтримки виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) 

Фергюсон, Н. Цивілізація : як Захід став успішним. – 2-е вид. / Ніл 

Фергюсон ; пер. з англ. В. Циба. – Київ : Наш формат, 2018. – 488 с. : іл. 

Ніл Ферґюсон зауважує: «Ще на початку XV століття сама лише думка про 

те, що наступні п’ять століть Захід буде домінувати над рештою світу, 

здалася б дуже дивною. А втім, це сталося». І нині могутність Заходу вражає 

навіть найбагатшу уяву... То чому ж так трапилося? Чому Європа, що на 

1500-й рік поступалася Сходу за багатьма показниками  –  економічними, 

технологічними, демографічними, –  зуміла різко рвонути уперед і досягти безперечного 

світового панування? Які складові успіху західної цивілізації? Саме ці дражливі питання 

украй сміливо, часом навіть зухвало, а проте надзвичайно захопливо висвітлює Ніл 

Ферґюсон. 



Фіцич, Н. Культ предків : нетуристичні звичаї України / Наталка        

Фіцик ; [фото Р. Альмухамедова, А. Павлиніва, С. Цимбала]. – Харків : 

Фоліо, 2017. – 170 с. : іл.  

Відома журналістка, авторка телевізійних проектів –  документального циклу 

«Відкрита зона» (соціальні, історичні, культурологічні явища та персони), 

«Майстер-клас» (народні ремесла та майстри), «ПроОбраз» (видатні діячі 

культури), Наталка Фіцич цілий рік подорожувала Україною,  фіксуючи за допомогою 

фото- і відеокамери старовинні обряди і традиції різних регіонів нашої країни. Ця         

книжка  –  результат роботи багатьох людей, яким не байдужа спадщина наших предків. 

Черчіль, В. Спогади про Другу світову війну. – Т.1. / Вінстон, 

Черчіль ; пер. з англ. П. Таращука. – [Київ] : Видавництво 

Жупанського, [2018]. – 496 с. : іл. – (Історична думка).  

Черчіль, В. Спогади про Другу світову війну. – Т.2. / Вінстон, 

Черчіль ; пер. з англ. П. Таращука. – [Київ] : Видавництво 

Жупанського, [2018]. – 552 с. : іл. – (Історична думка). 

Сер Вінстон Черчілль (1874–1965) – один із найвідоміших державних і політичних діячів 

ХХ сторіччя, за час своєї політичної кар'єри встиг двічі побувати прем'єр-міністром 

Великобританії, водночас перебуваючи на посаді міністра оборони у найтяжчі для країн 

Британської співдружності часи Другої світової війни. Дуже важко, а то й неможливо 

переоцінити внесок Вінстона Черчілля у справу перемоги союзницьких військ над 

країнами Осі, адже, коли світ постав перед загрозою масштабної катастрофи, саме його 

мудра і виважена політика багато в чому зробила можливим створення альянсу країн-

союзників, що у подальшому дозволило їм здобути перемогу над військами Німеччини, 

Італії та Японії. Водночас активна й успішна політична кар'єра Вінстона Черчілля дещо 

затьмарила у свідомості загалу його здобутки письменника і публіциста. Проте вже 1953 

року Вінстон Черчілль отримує Нобелівську премію з літератури з формулюванням «за 

неперевершеність історичного й біографічного опису і блискуче ораторське мистецтво, за 

допомогою якого відстоювалися найвищі людські цінності». Цю премію він здобув саме 

завдяки своїй головній літературній праці, книжці мемуарів «Спогади про Другу світову 

війну», в якій він розмірковує про найтяжчі часи, які випали на долю людства у ХХ 

сторіччі, і детально аналізує перебіг і всі аспекти Другої світової війни, як лише може це 

робити безпосередній і один із ключових її учасників. «Спогади про Другу світову війну» 

– найвагоміший доробок відомого політичного і державного діяча Вінстона Черчілля у 

царині літератури, за який він 1953 року отримав Нобелівську премію. Аналізуючи 

перебіг Другої світової війни, а також усі її ключові події, Вінстон Черчілль подає 

напрочуд широку і детальну панораму останньої великої війни, яка охопила майже увесь 

світ. Зайве казати, що дуже багато акцентів у цій праці розставлені геть інакше, ніж до 

цього звикло радянське і навіть пострадянське суспільство. Тому це видання буде 

особливо корисним не лише для вивчення подій і механізмів Другої світової війни, а й для 

кращого розуміння різниці в їхній інтерпретації, яка широким історично-культурним 

ровом і досі пролягає між російсько-радянським табором і рештою цивілізованого світу. 

Шарий, А. Коріння та корона : нариси про Австро-Угорщину : доля 

імперії / Андрій Шарий, Ярослав Шимов  ; [пер. з рос. Л. Кондратюк,   

М. Мартиненко]. – Київ : ДІПА, 2018. – 496 с. 



 Книга про долю Австро-Угорської імперії, століття тому  –  другої за площею і третьої за 

чисельністю населення країни Європи, на території якої тепер розташовано тринадцять 

незалежних держав. Корону Габсбургів знищила Перша світова війна, але коріння їхньої 

імперії й досі підживлює центральноєвропейський простір. Праця А. Шарого та Я. 

Шимова стане справжньою знахідкою для поціновувачів історії Центральної Європи. Ще 

ніколи досі заснований на глибокому знанні фактів аналіз історичних процесів не 

супроводжувала така захоплююча розповідь про будні і свята дунайської монархії, такі 

яскраві портрети династії Габсбургів і їхніх підданих, такі живі нариси про поїздки 

великими й малими габсбурзькими містами: Віднем та Будапештом, Прагою та Львовом, 

Сараєвом та Трієстом. 

Ширер, В.  Злет і падіння Третього Рейху : історія нациської Німеччини. 

– Т.1 / Вільям Ширер ; пер. з англ. К. Диса. – Київ : Наш формат, 2017. –     

704 с.  

Це монументальне дослідження найнебезпечніших подій XX століття. Нині, 

коли після закінчення Другої світової війни минуло понад 70 років, нам 

здається неймовірною та загроза, яку несли у світ Гітлер і його імперія. 

Багаторічна робота з першоджерелами, особисті спостереження автора за підйомом 

нацистської Німеччини, 485 тонн документів від Міністерства закордонних справ 

Німеччини, безліч щоденників, записів телефонних розмов, ретельно збережених                      

німцями, –  усе це лягло в основу масштабної праці Вільяма Ширера. Дослідник зібрав 

максимально об’єктивну інформацію про політичний злет Гітлера та його плани стосовно 

встановлення контролю над світом і з максимальною точністю довів свою розповідь до 

падіння Німеччини у вогненну прірву. Поєднання особистих спогадів та історичних 

фактів вирізняє цю книжку з-поміж решти праць, присвячених історії нацистської 

Німеччини. 

 


