
Сторінками історії 

Українські часописи пропонують читачам багато історичних творів 

 

 
 

 

Фрагмент історичного роману «Тобі скажу» 

Валентини Мастєрової – на сторінках журналу «Київ» у 

№7–8 за 2019 р. Роман переносить читача у далеке минуле 

історії Русі – ХI століття. Це були часи, коли не тільки честь 

і славу здобували мечем, а й відстоювали своє право жити на 

отчій землі і боронити її. Книга розповідає про відомі 

історичні постаті і маловідомі, загублені у віках. Головний 

герой роману – Олег Святославович – син Київського князя 

Святослава, онук Ярослава Мудрого, князь Чернігівський. 

Літописці назвали його Гориславичем, звинувативши в зраді. 

Автор книги, дослідивши історичні матеріали, переконливо 

доводить історичну правду. Багато фактів у розповіді про 

стосунки половців з русичами. Надзвичайно гостро в романі 

звучить тема об’єднання руських земель у ті історичні часи. 

І, звичайно ж, – тема кохання. 

 

 

 
 

Повість Станіслава Бражника «Життя Сергія 

Курагіна» опублікована в журналі «Всесвіт», №9–10–11–12 

за 2019 р. Автор розповідає про життя на Прикарпатті в 

післявоєнні роки. Закінчення війни не принесло миру в цей 

край. На жаль, 9 травня 1945 р. війна закінчилася не для всіх 

жителів на Західній Україні. І не всі з них радо зустріли 

Радянську владу. Ще звучали постріли, ще тисячі мирних 

людей загинули в ці роки, ще окремі загони вояків 

намагалися вести боротьбу з місцевою владою, аби 

протриматися і бути тут господарями якомога довше. 

 

 

 
 

Журнальна версія повісті англо-американського 

письменника Саймона Вінчестера «Професор і безумець» 

опублікована на сторінках журналу «Всесвіт» у №5–6–7–8 

за 2019 р. В основі сюжетної лінії повісті – історія створення 

одного з перших видань всесвітньо відомого Оксфордського 

словника англійської мови. Над створенням першого в історії 

словника англійської мови працював професор Джеймс 

Мюррей. У книзі є історія колишнього лікаря, 

американського вояка Вільяма Майнора, чия співпричетність 

до створення найграндіознішого у світі словника була 

винятковою, дивовижною, незабутньою та гідною похвали, 

але водночас жахливо сумною. Прагнення тих, хто розпочав 

цей проект у 1850р., були сміливі і варті схвалення. Понад 70 

років пішло на створення 12-ти величезних томів, які були 

першим виданням того, що згодом стане славнозвісного 

Оксфордського словника англійської мови. 

 


