
 

 
 

 

Уривок із книги «Безкровна війна» письменника Олеся 

Волі опублікований на сторінках журналу «Київ» у №11-12 за 

2016р. Книга розповідає про страшну сторінку історії України – 

про голодомор 1933р., про муки і страждання людей, прирече-

них на голодну смерть. Книгу складають записані автором роз-

повіді людей, що, дякуючи долі, вціліли; про голод у селах Ко-

зельщинського району на Полтавщині. Море горя і стільки ж 

смертей. Автор пояснив, що назва твору така тому, що це була 

справді безкровна війна проти українського селянства, коли 

його винищували без кровопролиття, штучно організованим го-

лодом. Книга страшна розказаною правдою. 

 
 

 
 

Роман Івана Корсака «На розстанях долі» (журнал «Бере-

зіль», №10-12 за 2016р.) має історичну основу. Автор розпові-

дає читачам про одну з найбільших трагедій світової історії, яка 

завершилася понад 70 років тому – події Другої світової війни, 

відкриває досі невідомі сторінки боротьби українського народу 

з нацистською Німеччиною. Автор називає читачам імена відо-

мих і для багатьох маловідомих українців, хто відстоював свою 

гідність і гідність свого народу, хто творив історію української 

держави і української науки. 

 

 
 

 

В історико-філософській повісті Володимира Федоряки 

«Квадратура кола» (журнал «Дзвін», №11-12 за 2016р.) як у 

дзеркалі відбивається історія України ХХ ст. Головний герой 

Панкрат – солдат переможеної армії УНР, відбувши 30-літній 

термін в таборах ГУЛАГУ, живе там же, на півночі, в бараці. 

Йому нікуди і ні за чим їхати, його ніхто не чекає. Його, коли-

шнього бійця, постійно катує запитання: «Чому так сталося? 

Чого забракло для перемоги українського народу в його вікові-

чній боротьбі за волю, незважаючи на відчайдушну мужність 

та відвагу простих українців». Автор дає читачам екскурс у гли-

бину української історії, висвітлює доленосні епохи та боро-

тьбу українців за волю і незалежність. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Повість Галини Максимів «Книга амазонок» (журнал 

«Дзвін», №3 за 2017р.) розповідає про далеку минувшину рід-

ної історії – про амазонок – сміливих жінок, котрі були нашими 

праматерями. Вони були розумними, відважними, хоробрими, 

войовничими, витривалими, вправними вершницями. Амазонки 

– це синонім волі і енергії. Вони утворили свою могутню дер-

жаву і захищали її. 

Для написання книги автор використовувала історичні дже-

рела, біблійні тексти та власні фантазії, які приходили у снах. 

Тому на сторінках книги переплітаються буття і небуття, дійсне 

й вигадане. 

 

 
 

 

Повість казахського письменника Роллана Сейсенбаєва 

«День, коли обвалився світ» (журнал «Всесвіт», №1-2 за 

2017р.) розповідає про досягнення технічного прогресу – про 

випробування водневої бомби в Казахстані поблизу Семипала-

тинська влітку 1953р. Це був вибух заради науки, заради землі 

та людей, заради майбутнього. Але водночас це була біда для 

людей Чингиських гір і степу, для їх рідної землі – землі їх пра-

щурів. Страх і страждання поселилися там: стала розвалюватися 

віковічна гора, більше не можна було пройтися босоніж по зе-

леній траві і напитися води з озер, дивитися в чисте, добре небо. 

І чи можна виправдати смерть маленької дівчинки Кенже – пер-

шої безвинної жертви вибухів на семипалатинському полігоні ? 

 


