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духовний світ, господарську діяльність, побут, судочинство, 
відображення у вітчизняній та зарубіжній історіографії, 
літературі, мистецтві, усній народній творчості тощо. При 
цьому укладачі малої енциклопедії “Українське козацтво” 
прагнуть дати лише важливі факти, події, біографії, 
охарактеризувати найважливіші процеси, історико-географічні 
об’єкти, терміни тощо. 

Всього у Малій енциклопедії вміщено 1376 статей і 
довідок, авторами яких є 118 вчених-істориків, 
літературознавців, мовознавців, мистецтвознавців, етнологів з 
різних міст України. 

В енциклопедії подано 283 ілюстрації і 79 карт. 
Матеріали цього науково-довідкового видання ґрунтуються на 
різноманітних історичних джерелах. 

Енциклопедія “Українське козацтво” не випадково 
названо малою. В ній зроблено спробу подати читачеві певний 
мінімум інформації, який відображає складний і суперечливий 
стан розвитку сучасної української історичної науки та 
історіографії козацтва зокрема. 

Отже, сьогодні ми познайомились з переможцями ІV 
Всеукраїнської акції “Книжка року – 2002” і ми всі надіємось, 
що ці книги дійдуть до наших читачів і будуть у фонді нашої 
бібліотеки. 
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Професор Каліфорнійського університету в Сан-
Франциско, керівник департаменту фізіології В.Ф.Ганонг, 
уперше видав свій майбутній бестселер у 1963 році й постійно 
його дописував, поповнюючи новими й новими даними, 
додаючи інформацію про останні досягнення не тільки в галузі 
фізіології, а й у медичній науці взагалі. 

Унікальність цієї книги в тому, що класичний 
теоретичний виклад навчального матеріалу вводиться в 
практику, супроводжується клінічними паралелями та 
доповненнями. Такий метод клінічних прикладів 
використовується нині під час викладання теоретичних  
дисциплін сучасних найсолідніших медичних навчальних 
закладах. 

У наступній рубриці “Словники” перше місце отримала 
книга: 

Українське козацтво: Мала енциклопедія. – К.: 
Генеза; Запоріжжя: Прем’єр. – 2002. 

Унікальне енциклопедичне видання підготовлене 
Науково-дослідним Інститутом козацтва при Запорізькому 
державному університеті. Воно присвячене одному з 
найяскравіших феноменів вітчизняної історії – українському 
козацтву. 

Як зазначає у вступній статті керівник авторського 
колективу, доктор історичних наук, професор Ф.І.Турченко: 
“Неможливо знайти у минулому України якесь інше явище, 
яке б так глибоко і різнопланово вплинуло на історичну долю 
всього українського народу. З початків козацтва і до 
сьогоднішнього дня життя українців було, є і, поза сумнівом, 
буде нерозривно пов’язане з козацтвом”. 

Потреба в такому виданні відчувається й у середній та 
вищій школі, і у військових частинах, і серед широкого загалу 
читачів, і навіть серед професійних істориків. Саме тому 
укладачі пропонованої книги звернулися до жанру малої 
енциклопедії. У такому виданні, на думку авторського 
колективу, можна досить повно розкрити всю багатогранність 
і оригінальність козацтва, висвітлити основні аспекти його 
історичного минулого, обставини виникнення, становлення і 
роль в історії, військове мистецтво, соціальний устрій і 
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У другому випуску подаємо матеріали рейтингового 
дослідження “Книжка року – 2002”, проведеного за 
результатами конкурсу, організаторами якого є громадська 
організація “Центр рейтингових досліджень “Еліт-Профі”, 
благодійна організація “Фонд сприяння розвитку мистецтв” та 
газета “Книжник-Ревю”. 

Це єдиний в Україні “конкурс”, який має на меті оцінити 
весь видавничий асортимент. 

Представляємо репертуар книг, випущених 2002 року 
українськими видавцями самостійно або у співпраці з 
іноземними видавцями, що отримали найвищий рейтинг на 
книжковому ринку України. 

Сподіваємось, що ці матеріали будуть використані 
бібліотекарями у культурно-просвітницькій роботі та будуть 
цікавими для користувачів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Авторами часопису є Кость Бондаренко, кандидат історичних 
наук, політолог, есеїст і поет; Ярина Боренько, політолог і 
перекладачка; Олександр Гаврош, журналіст; Фрідріх 
Дюрренматт, видатний швейцарський письменник; Дмитро 
Корчинський, український поет, автор постійної колонки у 
журналі “ПІК”, ведучий передачі “Подвійний доказ”. 

Часопис вміщує багато статей, серед яких “Український 
федералізм: політичні аспекти”, “Багатомовна нація”, “Україно 
наша духовная” та ін. 

З сторінок видання можна зрозуміти, що у Львові діє 
громадська організація, яка носить назву “Незалежний 
культурологічний часопис “Ї”. Крім видання часопису ця 
організація у рамках проекту “Україна в Європі” проводить 
семінари та конференції. Серед них були такі: “Східне 
християнство та сучасна Україна: Греко-католицький проект”, 
“Українсько-польські стосунки сьогодні: державний, 
суспільний, людський вимір”, “Громадське суспільство: 
гармонія чи конфлікт?”, “Навіщо нам фемінізм”, “Україна і 
ЕС: проблеми, шанси, перспективи” та інші. 

Часопис виходить за участю Фондів Бьолля (Берлін) та 
Гельвеція (Київ). 

Друге видання “Покоління і молодіжні субкультури” 
вміщує в себе такі статті, як “Українські покоління ХХ ст.”, 
“Тусовка вмерла – хай живе тусовка”, “ Наркотичні рослини 
східної Європи” та інші. 

Авторами цього часопису є: Володимир Бойко, студент 
міжнародної економіки; Таня Дюкерс, німецька письменниця; 
Роман Кісь, український філософ; Гарукі Муракамі, японський 
письменник, Олег Яськів, кінознавець і багато інших. 

У номінації “Енциклопедії” у рубриці “Довідкова/фахова 
література” перше місце зайняла книга: 

Вільям Ф. Ганонг. Фізіологія людини. – Л.: Бак. – 
2002. 

Ця книга видавалась протягом сорока років 17 мовами і 
витримала двадцять видань англійською мовою, шістнадцять 
видань іспанською мовою, п’ятнадцять японською, сім – 
італійською, чотири – німецькою. А тепер видана українською 
мовою. 
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Початок весни у кожного викликає свої асоціації. Є такі, 

хто з нетерпінням очікує цієї пори, аби довідатись, чи не стало 
їхнє творіння найкращою книжкою минулого року. Цього року 
така категорія зібралася 1 березня у Мистецькій галереї 
“Лавра” на церемонії вшанування переможців ІV 
Всеукраїнської акції “Книжка року – 2002”. 

Акцію започатковано 1999 року громадською 
організацією “Центр рейтингових досліджень “Еліт-Профі” та 
благодійною організацією “Фонд сприяння розвитку 
мистецтв”. 

2000-го року до організаторів долучилась газета 
“Книжник-Ревю”. Головна мета: створення передумов для 
сталої іміджової підтримки вітчизняного книговиробника на 
культурологічному фоні – на рівні оцінки щорічного 
репертуару книжок. Це єдиний у країні “конкурс”, який має на 
меті оцінити весь видавничий асортимент. 

Аналіз річного рейтингу дає підстави робити 
обґрунтовані прогнози щодо розвитку книжкового ринку. 

Списки переможців кожного етапу публікуються на 
сторінках інформаційних партнерів. Також експозиція 
“Книжки року” виставляється у вітринах та торгових залах 13 
книгарень, з якими постійно співпрацює “Книжник-Ревю”. 

Згідно з рекомендацією Міністерства культури і 
мистецтв України, під час формування репертуару 
“Української бібліотечної серії” (державна програма 
централізованої закупівлі книжок для бібліотек) перевага 
віддається передусім переможцям “Книжки року”. Торік цей 
фонд викупив книжки у 14 видавництв і передав 500 
комплектів видань-переможців до обласних бібліотек. 

З нагоди церемонії організатори видали й подарували 
усім присутнім міні-енциклопедію торішніх книжкових подій з 
“патріотичною” назвою “Український ВЕST”. На підставі 
опитування експертів, котрі впродовж року оцінювали весь 
український книжковий асортимент, було складено рейтинг, за 
яким визначилися кращі книжки року. 

Всі новинки представлені тут більшими чи меншими 

сьогоднішнього науковця світобачення українського шляхтича 
ХVІ-ХVІІ ст., яке дозволяє по-новому зрозуміти мотиви 
вчинків та дій активної частини українського суспільства 
ранньомодерної доби. 

У наступній рубриці “Суспільствознавство” перше місце 
отримала книга: 

Джеймс Лалл. Мас-медіа, комунікації, культура: 
глобальний підхід. – К.: К.І.С. – 2002. 

Поєднати мас-медіа, комунікацію та культуру й 
розглянути все це у контексті глобалізаційних процесів – це 
основна мета Джеймса Лалла. 

Широта дослідження зумовлюється насамперед обсягом 
тих явищ, які стоять за звичними категоріями – мас-медіа, 
культура, глобалізація. Але, мас-медіа для Дж. Лалла це не 
тільки електронні та друковані ЗМІ, але й усе те, що може 
нести інформацію  (включно з такими малопомітними носіями, 
як поштові марки і сірникові етикетки). 

Дж. Лалл розглядає всі ключові поняття і теорії сучасної 
культури та комунікацій, також дає аналіз сучасних тенденцій, 
що проявляються в різних частинах світу. 

Грунтуючись на положеннях основних сучасних теорій 
суспільства і культури, а також на даних етнографічних 
досліджень, автор показує нам, як сучасні мас-медіа 
взаємодіють з ідеологією, свідомістю, суспільними правилами, 
владою і культурою. 

Книжка Дж. Лалла є чудовим посібником для тих, хто 
вивчає теорію мас-медіа, культурологію та соціологію. 

У наступній рубриці “Науково-популярна есеїстика” 
перше місце зайняли книги: 

Федеративна Республіка Україна; Насильство. Влада. 
Терор; Топос поразки; Покоління і молодіжні субкультури. 
– Л.: Часопис “ Ї”. – 2002. 

Ці книги по суті є номерами періодичного видання, яке 
носить назву: “Незалежний культурологічний часопис”, що 
виходить у Львові. На сьогоднішній день вийшло 26 номерів 
цього видання. Серед них такі, як “Україна-Польща. 
Наприкінці століття” (1998 р.), “Нова Європа. Єдність у 
розмаїтті” (1998 р.), “10 років “Проекту Україна” (2001 р.). 
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рецензіями. Адже “усіх книжок не перечитаєш – читай 
книжки, які стали подією” – такий заклик конкурсу. А загалом 
через руки 63 фахівців цього разу пройшло 1335 видань. 

Добре відомо, що саме полюбляли читати великі 
політики минулого. Ми знаємо, що читає сьогодні Буш або 
Блер. А чи знаємо, до яких книжок заглядають – і чи 
заглядають взагалі – ті наші депутати, які не сходять з 
телеекранів? Міністри? А що читає наш Президент? 

У західній журналістиці ознакою доброго тону є 
поспитати у прем’єра чи спікера, яку книжку вони беруть у 
літак, рушаючи кудись із офіційним візитом. У нас таких 
інтерв’ю досі читати не доводилось… 

Об’єктом рейтингового дослідження “Книжка року – 
2002” є повний репертуар книжок, випущених 2002-го року 
українськими видавцями самостійно або у співпраці з 
іноземними видавцями. Весь асортимент оцінюється у семи 
номінаціях, що відповідають основним секторам книжкового 
ринку. У межах кожної номінації книжки оцінюються за 
трьома тематичними напрямками. 

Отже, у номінації “Вершини” у рубриці “Українська 
класична література” перше місце посіла книга: 

Дмитро Донцов. Твори. Т.1. Геополітичні та 
ідеологічні праці. – Львів: Кальварія. – 2001. 

Дмитро Донцов займає особливе місце в історії 
української політичної думки ХХ століття. Думки і погляди 
Донцова мали велетенський вплив на сучасників, особливо на 
молодь, і відіграли велику роль в період підготовки і 
проведення національно-визвольної боротьби за створення 
незалежної Української держави. 

Донцов був дуже плідним публіцистом, літературним 
критиком, істориком, та перш за все, ідеологом українського 
націоналістичного руху. В кінці 1999 року виникла думка 
зробити повноцінний п’ятитомник вибраних творів, праць 
ідеологічних, політичних, літературознавчих, історико-
публіцистичних з додатком листів Донцова, його документів, 
бібліографії. У лютому 2000 року було оголошено про 
підготовку видання, його редакційну колегію в складі 
дослідників з України, США, Канади. Виконавцями 

інтерпретація. 
Кожне есе Гадамера перетворюється майже на новелу, де 

в центрі – зустріч суб’єкта – поезії та суб’єкта – читача. Варто 
віддати належне упоряднику й перекладачеві Тимофію 
Гавриліву: кожен текст у книзі працює на підтвердження цієї 
особливості творів Гадамера. 

Критики зазначають, що Гадамер інтерпретує німецьку 
лірику, але виходить на розуміння сенсу ліричного у 
філософському аспекті. Поруч із конкретикою осмислення 
окремих віршів чи збірок він вдається і до актуалізації вічних 
проблем. 

Переступивши поріг ХХ ст., він ніби звертається до 
кожного особисто: ”… характерна риса філософа або людини, 
яка торує шлях філософського мислення, - то не показне 
критичне знання справи, а бажання навчитися бачити те, що 
вічне”. 

У номінації “Обрії” у рубриці 
“ Історія/Біографії/Мемуари” перше місце зайняла книга і 
отримала гран-прі: 

Наталя Яковенко. Паралельний світ. Дослідження з 
історії уявлень та ідей в Україні ХVІ-ХVІІ ст. Сер. 
“Критичні студії”. – К.: Критика. – 2002. 

Провідний вітчизняний історик сучасності, голова 
“Товариства дослідників Центрально-Східної Європи”, 
головний редактор “Українського гуманітарного огляду”, 
провідний науковий співробітник Інституту Східно-
Європейських досліджень НАН України, завідувач кафедрою 
історії Національного університету “КМА”, доктор історичних 
наук, професор. Фаховий доробок Наталії Яковенко включає 
такі наукові бестселери, як “Українська шляхта з кінця ХІV до 
середини ХVІІ ст. (Волинь і Центральна Україна)” (Київ, 
1993), виконаний у рамках проекту Інституту Центрально-
Східної Європи (Люблін) синтетичний “Нарис історії України 
з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.” (Київ, 1997) і, нарешті, 
минулорічна подія наукового життя країни “Паралельний 
світ…”. Пані Наталія Яковенко адресує свої дослідження 
молодим науковцям. 

“Паралельний світ” – спроба розкрити для 
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видавничого проекту стали Інститут української археографії та 
джерелознавства імені М.С.Грушевського (Львівське 
відділення) Національної академії наук України та Інститут 
журналістики Національного університету “Києво-
Могилянська Академія”. Проект опирається  на матеріали   
Центрального державного історичного архіву України у 
Львові, Львівської наукової бібліотеки імені В.Стефаника 
Національної академії наук України та інших установ і 
приватних осіб. 

До першого тому увійшли три етапних твори, які 
великою мірою визначили історію та розвиток політичних ідей 
в Україні ХХ ст. Це: “Сучасне політичне положення нації і 
наші завдання” (1913), “Підстави нашої політики” (1921), і 
“Націоналізм” (1926). Саме ці праці сформували генерацію 
українських націоналістів 20-40-хх років, зробили іншу 
атмосферу в українській політиці та культурі. 

У наступній рубриці “Зарубіжна класична література” 
перше місце отримала книга: 

Марсель Пруст. У пошуках утраченого часу. Т. 7. 
Віднайдений час. – К.: Юніверс. – 2002. 

Як відзначають критики, Пруст таки заговорив по-
українськи. За шість років було видано цикл романів, які є 
одним із набутків світової літератури. У “Віднайденому часі” 
вичерпується інтрига роману, а читач довідається про важливе 
відкриття Пруста – феномен історичного та фізичного часу, 
вперше відзначений саме цим автором. 

Свій великий роман Марсель Пруст присвятив “пошукам 
втраченого часу”, механізму ностальгічної пам’яті. 

Роман Марселя Пруста, який складається з 15 книг і 7 
частин, створювався тяжко хворою людиною, яка через гострі 
напади астми змушена була жити в темній кімнаті. Захищений 
від шумів та запахів зовнішнього світу, він наново творив 
всесвіт, контакт з яким був для нього неможливим. 

Роман “У пошуках утраченого часу” сприймається як 
форма відродження минулого. “Інші можуть насолоджуватися 
цілим святом – і я радію за них. Але я сам позбавлений рухів, 
слів, думок, звичайного полегшення від втихаючого болю. 
Вигнаний з самого себе, я знаходжу притулок в томах 

представлених перекладів, це видання є найпевнішим 
зібранням провідних теоретиків, дослідників і критиків 
ліберальної думки сучасності. 

У наступній рубриці “Сучасна українська 
філософія/гуманітаристика” перше місце отримала книга: 

Оксана Маланчук-Рибак. Жінка в історії. – Л.: 
Львівський національний університет. – 2002. 

Книга створена на основі матеріалів спецкурсів, які 
авторка читає магістрантам кількох львівських вузів. Вміщені 
матеріали присвячено не жіночому погляду, а поглядам на 
жінок – уявленням про них у різні історико-культурні епохи. 
Увагу зосереджено на оцінці статусу жінок у нашому 
суспільстві. 

Є в книзі і непоганий ілюстративний матеріал від 
зображень жінок у трипільській культурі до ренесансних 
портретів. Кожен розділ має коротеньку передмову авторки та 
“питання для обговорення”, які інколи є непоганим орієнтиром 
для наукових досліджень. 

Авторка у вступному слові говорить про те, що в історії 
тема жінки ледве помітна. Вона закликає до альтернатив. Її 
також не задовільняють дослідження про “історичних” жінок 
(або навіть про жінок у житті “історичних” чоловіків). І хоча 
історія фемінізму не була предметом уваги авторки, вона 
подає дуже цікаву інформацію про дебати щодо жіночого 
питання в Англії, що точились навіть у ХVІ ст. 

Авторка говорить про три типи історичних студій (з 
погляду ідеології фемінізму): “історія без жінки”, “жінка в 
історії” та “історія жінок”. 

У наступній рубриці “Сучасна перекладна 
філософія/гуманітаристика” перше місце отримала книга: 

Ганс Георг Гадамер. Вірш і розмова. Есе. – Л.: 
Часопис “ Ї”. – 2002. 

Критики відзначають, що в основі майстерності Гадамера 
лежить визнання герменевтики практичною філософією, а 
розуміння тексту – подією. Варто зауважити, що у словнику 
іншомовних слів зазначено: герменевтика – це вчення про 
тлумачення рукописних і друкованих текстів, насамперед 
давніх. Замість герменевтики тепер ширше вживають термін 
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“Утраченого часу…” – за кілька тижнів до смерті писав Пруст 
своєму видавцю Гастону Галлімару. 

З свідомості Пруста виріс величезний світ більш ніж на 
трьох тисячах сторінок: це не тільки його власне життя, але й 
життя Франції на межі ХІХ-ХХ ст., і Перша світова війна, і 
справа Дрейфуса, і навіть революція у Росії. Пруст у романі 
зосереджує увагу на детальному аналізі почуттів та відчувань, 
а роздуми перетворює в головну дію свого твору. 

Весь цикл представляє собою величезний внутрішній 
монолог, потік спогадів автора, де стираються кордони 
минулого й сьогодення. 

“Все гине! Все руйнується!” – це лейтмотив творчості 
Марселя Пруста. Але спогади як справжня реальність 
протистоять безжальному потоку життя. 

У наступній рубриці “Українське та зарубіжне 
літературознавство” /біографії/мемуари (щодо постатей до 
середини ХХ ст.) перше місце отримала книга: 

Києво-Могилянська академія в іменах. ХVІІ-ХVІІІ ст. 
– К.: Видавничий дім “КМ Академія”. – 2002. 

Цінність видання проглядається в декількох ракурсах. 
По-перше, як зазначають самі упорядники, “на пам’ять 
нащадкам… щоб світильник Києво-Могилянської академії не 
згас”. По-друге, видання стосується не лише Академії: всі ті 
1500 персоналій, про які йдеться на сторінках енциклопедії, 
відіграли визначну роль в українській історії. 

Серед авторів (а їх близько 100) як молоді, перспективні 
вчені, так і титуловані – історики (О.Апанович, Р.Лякіна, 
Ю.Мицик, З.Хижняк), філологи (В.Микитась, В.Німчук, 
М.Сулима), філософи (І.Бичко, М.Кашуба), педагоги 
(Т.Дороніна, Н.Івахненко, С.Семчинський), письменники, 
журналісти, біблітекарі, медики, студенти, які найчастіше 
виконують основну роботу зі збирання та упорядкування 
матеріалів. Та все ж цього разу більша частина в підготовці 
енциклопедії була покладена на плечі співробітників 
Наукового Дослідного Центру Києво-Могилянської Академії 
“Спадщина КМА”. Результатом їхньої роботи стали 
біографічні нариси засновників та найвідоміших діячів КМА. 
Завідуюча Центром пані Зоя Хижняк є також автором однієї зі 

Романа Корогодського. Автор книг вдало використовував 
метод “включеного спостереження” за відомими постатями 
культурного процесу, за самим цим процесом і за самим собою 
у взаєминах із цими постатями. 

Роман Корогодський кладе роки свого життя на розвідки 
про українських письменників та науковців, відомих у 
кращому разі одній десятій освіченого люду Української 
держави, і добуває кошти на видання цих розвідок і ще 
десятків книг. 

Роман Корогодський пише із сподіванням, що тексти ці 
прочитає чимало людей. І пише такі слова: “Не вірю в жадні 
важелі впливу на людину, опріч огрому самого Життя… 
Божий провід існує для тих, хто дослухається до голосу Землі і 
Неба. І випробування земні – тяжкі. І зваби земні – реальні. І 
гріховність – солодка, а спокута – гіркі ліки. І Голосу Божого, 
зізнаймося собі, люди схильні до часу не чути. І втрачений 
ніколи не чується втраченим (глухим!), а тільки тимчасово 
заблуканим, зашореним – він не усвідомлює своєї 
екзистенційної конечності. І як йому допомогти врятуватися?” 

У номінації “Софія” у рубриці “Класична 
філософія/гуманітаристика” перше місце зайняла книга: 

Лібералізм. Антологія. Сер. “Політичні ідеології”. – 
К.: Смолоскип. – 2002. 

Антологія “Лібералізм” є третім виданням проекту 
“Політичні ідеології”. Цей проект запропонувало видавництво 
“Смолоскип”. Першими виданнями у цьому проекті були 
антології “Консерватизм” і “Націоналізм”. Безперечною 
перевагою цього видання є презентація актуальних 
досліджень, присвячених лібералізму, яка пожвавилася в 
останні десятиріччя. 

Серед майже п’ятдесятьох авторів антології переважають 
ті, чиї праці недоступні вітчизняному читачеві (Л. фон Мізес, 
Р.Нозік, Ч.Тейлор, В.Кимліка та ін.). Цілком виправданою є 
порівняно незначна кількість текстів, що належать перу 
класиків і засновників ліберальної думки (Д.Локк, Б.Констант, 
А.Сміт, Д.С.Міль, Д.Бенталь) – в умовах сучасного 
книговидання це майже повна відсутність дублювання текстів 
з іншими виданнями. Враховуючи кількість та якість 
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вступних статей, присвяченій заслугам Академії. 

Енциклопедія фактично репрезентувала українську еліту: 
мистецьку, наукову, освітню інтелігенцію, яка виступала 
провідником європейської культури в Україні. Перестаючи 
бути європейською, українська освіта переставала бути 
українською, а КМА як трансформатор спадку європейської 
цивілізації переставала ним бути зі зникненням духу Європи в 
її стінах. 

Як би там не було, безперечним залишається лише те, що 
ті два століття життя Академії є й історією “цитаделі 
української культури”, і самою Україною. 

У номінації “Красне письменство” під рубрикою 
“Сучасна українська (в т.ч. і російськомовна) та перекладна 
проза” перше місце зайняла книга: 

Приватна колекція. Вибрана українська проза та 
есеїстика кінця ХХ ст. – Л: Піраміда, 2002. 

Авторський проект В.Габора особливо помітний своєю 
концепцією – я показую вам те, що подобається особисто мені, 
а про смаки, як відомо, не сперечаються. 

Автор мав повне право так сказати, бо це його далеко не 
перша антологія, і смак у нього, як у справжнього 
літературного гурмана, тонкий та вишуканий. Справді – 
відібрано найкраще з доробку сучасних метрів, бібліографія до 
вивчення їхньої творчості детальна, біографічні довідки цікаві, 
а до того ж форма відповідає змістові. В антології 
представлено творчість вісімдесятників, “тихих 
сімдесятників”, долучено кілька імен тих, хто почав активно 
друкуватися лишень наприкінці дев’яностих і на початку ХХІ 
ст. 

Приватна колекція є своєрідним підсумком української 
літератури другого тисячоліття. Підготовка цієї книги зайняла 
великий відрізок часу майже десять років. 

У рубриці “Сучасна українська та перекладна поезія” 
перше місце отримала книга: 

Василь Герасим’юк. Поет у повітрі. – Л.: Кальварія. – 
2002. 

Найперше, що відчуваємо у творі, це справді вже іншого 
Герасим’юка. Ні, надривна заглибленість у гуцульську поезію 

залишаються, але тепер вона осмислена поетом і відчувається 
здебільшого лише в природі пережитих образів. Таке 
враження, ніби поет і справді піднявся над рідними горами в 
густе повітря вселюдської української культури, спізнав 
ширші мистецькі й національні обрії. І його голос, не 
втративши своєї природної наснаженості й вистражданості, 
зазвучав на інших – тихіших, але водночас і лункіших 
регістрах. 

… це трапилось в повітрі, 
у якому зник дзвін… 

Це повітря – ця культура – не може існувати без дзвона, 
який би струшував його відчутою з покоління в покоління 
безжальною правдою образів. Воно кликало в себе поета, який 
знає ціну національного духу. Бо лише збагачений генетичним 
досвідом може в повітрі без дзвона сказати головне: все 
відбувається в крові й нічого не вдієш. А відтак звести нарешті 
рахунок і з самою поезією: 

Не хочу більше твого дива –  
я і в повітрі знав межу. 
Прости, коли говорю мстива, 
але знаю, що кажу. 

Поет у повітрі – метафора витіснення культури в 
постсучасному світі. Постсучасний – це тоді, коли поет у 
повітрі. Недарма Василь Герасим’юк структурною основою 
своєї книжки робить “архаїчний” жанр сонета. 

У багатьох текстах цієї книжки читач відкриває для себе 
гармонійного, спокійного, заглибленого в розмисли поета 
Василя Герасим’юка. Це поет у повітрі. 

У рубриці “Сучасна українська та перекладна есеїстика” 
перше місце посіли книги: 

Роман Корогодський. І дороги. І правди. І життя; У 
пошуках внутрішньої людини. Сер. “Укр. модерна 
література”. – К.: Гелікон. – 2002. 

Книги містять різноманітні роздуми навколо творчості 
сучасного класика Валерія Шевчука та класика часів минулих 
Віктора Петрова (В.Домонтовича), думки щодо художнього 
оформлення “Енеїди” та культурології Юрія Шереха 
(Шевельова). Поруч із спогадами й особисті враження самого 
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