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Продовження книжки «Світ Гоголя» К’єля Йогансона 

надруковане на сторінках журналу «Всесвіт» в №11–12 за 2018 

р. та №1–2 за 2019 р. Авторові вдається неймовірним чином 

вжитися в геній Гоголя, створюючи водночас портрет і 

пам’ятник великого письменника, який жив у той час, коли все 

підпорядковувалося суспільним конвенціям, і критичний розум 

якого був приречений на невдачу. Після 12 років перебування за 

кордоном у 1848р. Гоголь повернувся в Росію. Оселився в 

Москві. Шукаючи сенс свого життя, Микола Васильович 

приходить до висновку, що його книги наповнюють його життя 

змістом. Він утвердився в думці, що «лише тоді, коли окрема 

людина почне жити як Христос, суспільство стане кращим і 

людяність пошириться. Будьте не мертвими, будьте живими 

душами». 

 

 

 

 

 

 

 

Серед визначних, відомих українців і незвичайних людей 

є Митрополит Андрей Шептицький (29липня 1865–1 листопада 

1944). Про нього розповідає львівський письменник Роман 

Горак у циклі есеїв «Увійди в радість мою» (журнал «Дзвін»,  

№1,2,3 за 2019 р.). Нова книга – це і досить цікавий 

літературний твір, і побудована на документальній основі 

повість про Хресну дорогу Митрополита Андрея Шептицького 

– українського релігійного і політичного діяча, мецената, 

предстоятеля Української греко-католицької церкви, яку значно 

розбудував як в Україні, так і за кордоном. Він щедро 

спонсорував українські культурно- просвітні товариства в 

Західній Україні, надавав стипендії молодим митцям, боровся за 

поширення і розквіт української мови, за відкриття 

Українського університету у Львові. Підтримував українську 

економічну діяльність.  Багато зусиль доклав до того, щоб 

почалося справжнє українське відродження нації. 

 
 

 

Дві новели з роману Мирослава Лазарука «Чорторийські 

марева-видіння» опублікував журнал «Березіль» в №1 за 2019 

р. Це перший прозовий твір в українській літературі про життя 

і творчість геніального кіномитця Івана Миколайчука. Авторові 

особливо дорога доля цієї людини, і він розповів читачам про 

особливо значущі знані і незнані моменти становлення його 

особистості і таланту актора і кінорежисера. А також – про 

творчу дружбу з відомим українським композитором 

Володимиром Івасюком. Взаємини Миколайчука та Івасюка 

були яскравою сторінкою спілкування двох талановитих людей. 

 


