
Видання книжок – переможців конкурсу  
«Коронація слова» 

 

 
 
Історія України в романах 
 
Лущик П. Настане день, закінчиться війна... : роман / П. Лущик; худож.-
оформ. Л. П. Вировець. – Х. : Фоліо, 2015. – 315 с. 
Роман здобув третю премію на «Коронації слова-2015». Події цієї сімейної 
хроніки відбуваються в галицькому селі Кам’янка Лісна упродовж першої 
половини ХХ століття. В центрі роману – доля трьох братів Засмужних, 
хліборобів, людей суто мирної праці, яким, однак, доводиться воювати. Війни не 
оминули нікого: Теодор пройшов страшний табір Талергоф, Першу світову і війну 
за незалежність України; зазнав «принад» російського полону Іван; повернувся 
інвалідом з польсько-української війни наймолодший брат Юрій. Не відпустив 
молох війни і наступне покоління родини. Проте, незважаючи на тяжкі 
випробування, Засмужні завжди намагалися зберегти честь і прагнули за будь-
яких обставин залишатися людьми. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/323167/default 
 
 
Лущик П. Тамплієри короля Данила : роман / П. Лущик; худож. оформл. Л. 
П. Вировець. – Х. : Фоліо, 2015. – 286 с. 
Дія роману відбувається у ХІІІ столітті. Папа Римський Інокентій IV відправляє до 
галицького князя Данила Романовича свого посла. Охороняти важливу особу 
доручено загону воїнів-тамплієрів на чолі з командиром Гійомом де Пардо. 
Храмовникам доведеться вступити у сутичку не лише з монголами, що захопили 
руські землі, але й зі своїми одвічними суперниками госпітальєрами і навіть з 
ассасинами. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/321496/default 
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Яріш Я. Сповідь з того світу : іст. трилер / Я. Яріш; худож.-оформ. Л. П. 
Вировець – Х. : Фоліо, 2015. – 283 с. 
Не в змозі змиритися зі смертю коханого чоловіка під час події на Майдані Марія 
спробує змінити Долю і повернути Коло історії назад. І ось жереб кинуто: Доля 
заводить жінку в дохристиянські часи, вимірявши дистанцію у 13 століть. 
Галасливим вертепом пробігають покоління, змінюються епохи… Авари, 
хрестоносці, монголи, яничари, НКВС… А Марія все мандрує і мандрує: щойно 
перетнувши фінальну лінію, знову опиняється на старті. Це і є відповіддю 
всесильної Долі на її виклик, адже Кола історії не розірвати. Як гинули Іванові 
прадіди, так і він мусить віддати своє життя за рідну землю… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/323313/default 
 
 
Іваничук Р. Вогненні стовпи : тетралогія / Р. Іваничук; худож.-оформ. Є. В. 
 Вдовиченко. – Х. : Фоліо, 2015. – 507 с.  
Роман «Вогненні стовпи» відомого українського письменника Романа Іваничука – 
це перший в Україні художній твір про історію Української повстанської армії 
(УПА). Історія боротьби і трагедії народу, відданості рідної землі і зради, честі і 
безчестя, історію, яка є такою, яка вона є… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/323432/default 
 
 
Іваничук Р. Вода з каменю. Саксаул у пісках : романи / Р. Іваничук; худож.- іл. 
С. В. Кривенченко; худож.-оформ. А. С. Ленчик. – Х. : Бібколектор, 2015. – 
414 с. 
Роман «Вода з каменю» присвячений Маркіяну Шашкевичу (1811-1843)- 
українському поетові та громадянському діячеві, засновникові нової української 
літератури у Західній Україні. Автор розповідає, як Шашкевич захищав право на 
існування української мови, боровся проти введення польського алфавіту в 
Галичині, робив все, щоб зберегти рідну мову та культуру. Його справу продовжив 
Іван Вагилевич – герой роману «Саксаул в пісках». 
Див. в електрон. каталозі. 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/321949/default 
 
 
Литовченки Т. і О. Фатальна помилка : авантюр. іст. роман / Т. і О. 
 Литовченки; худож.-оформ. Л. П. Вировець. – Х. :.Фоліо, 2015. – 319 с. 
Роман присвячено 355-й річниці Конотопської битви та трагічній загибелі 
полковника Юрія Немирича – мрійника, романтика, авантюриста, українського 
інтелектуала ХVІІ століття, відомого благодійника, адепта європейського вибору. 
Адже ще 355 років тому Україна мала цілком реальний шанс стати справжньою, 
як для ХVІІ століття, європейською державою – незалежною, міцною і 
прогресивною. Державною, але без несамовитої азійської дикості Московського 
царства, з модерновою системою державного управління – на відміну від Речі 
Посполитої, де сейм міг обрати слабкого безвільного короля і де час від часу 
наставали періоди безкоролів’я.  
Проте скористатися такою історичною можливістю не вдалося… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/323487/default 
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Макаруки І. та К. Князь-варвар. Прокляття волхвів : роман / І. та К. 
 Макаруки; худож.-оформ. Л. П. Вировець. –Х. : Фоліо, 2015. – 478 с. 
«Князь-варвар» - це перший роман із серії «Прокляття волхвів» івано-
франківських дослідників Ігоря і Катерини Макаруків.  
Драматичні події роману розгортаються у період правління Великого князя 
київського Володимира Святославовича. Ще не прийнято християнство. Могутня 
Київська держава живе своїм сталим споконвічним життям. Спадкоємці 
Прадавньої Оріани намагаються вберегти священні символи минувшини і 
моляться своїм Богам. Бояри, волхви, дружинні воїни – всі вони оживають через 
тисячоліття, стають нам близькими і зрозумілими, коли ми разом з ними 
страждаємо, б’ємося з ворогами, сумніваємося і любимо Рідну Землю… 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/323305/default 
 
 
Чемерис В. Ярославна : роман-есе / В. Чемерис; худож.- оформ. О. Д. 
Кононученко. – Х. : Фоліо, 2015. – 508 с.  
Ярославна – одна з найвидатніших постатей Київської Русі, донька галицького 
князя Ярослава Осмомисла й жінка князя Ігоря Святославовича. Відомі й невідомі 
перипетії її життя та любовні вже дев’ять століть хвилюють всіх, хто не байдужий 
до історії рідної країни. 
А взагалі-то «Ярославна» - це роман про княжі міжусобиці, що колись підірвали 
Русь і загрожують Україні зараз, це розповідь про віковічну боротьбу з 
кочівниками. Саме тому роман переповнений динамічних і бурхливих пригод, 
пов’язаних з походом князя Ігоря. Автор скористався жанром роману-есе, що 
дозволяє позбутися традиційних обмежень і рамок, і викликав своє бачення тих 
далеких подій. 
Див. в електрон. каталозі 
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/notices/index/321918/default 
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