
 

 

Українські знаменитості про улюблені книги 



 

Читати книги і бути освіченою людиною – 
сьогодні в моді. Літературні новинки або 

класика – неважливо, черпати розумні думки 
автора – хороший інструмент для 

саморозвитку. 

 

Наші українські знаменитості не відстають від 
тенденції. У вільний час хтось відкриває 

сторінки книги, а хтось читає електронну 
літературу з гаджетів. 



 

Президент України Петро Порошенко 

 «Книги, які мене вразили в 2016 і які варті уваги», – так 

на своїй сторінці в Facebook президент України назвав 

добірку з шести книг. 

В топі опинилися «Спогади» Павла Скоропадського, 

«25 перемог України» Олександра Палія, «Тамплієри» Сергія Жадана, 

«Час second-hand» нобелівської лауреатки 2015 Світлани Алексієвич, 

Антологія української поезії ХХ століття видавництва «А-ба-ба-га-ла-ма-

га» і «Казимир Малевич. Київський період 1928-1930» Тетяни Філевської. 

 

 

 



 
Скульптор Олег Пінчук 

 

…Я люблю книги, які змушують думати, 
переосмислювати, і залишаються в твоїй 
свідомості на все життя. Це "Пролітаючи над 
гніздом зозулі" Кена Кізі, "Алхімік" Пауло 
Коельйо, "Гра в бісер" Германа Гессе і багато 
інших. Багато читаю також професійної 

літератури з мистецтва, живопису, скульптури, біографії великих творців. І, 
звісно, на моїй книжковій полиці є практичні бізнес-посібники, зараз без 
розуміння тенденцій ринку не можна…  

 

 

 

 

 



Співак Святослав Вакарчук 

…Мій улюблений український письменник 

– Гоголь. Ясно, що я не можу процитувати 

Гоголя напам’ять, але я дуже люблю його. З 

українських ще подобається Франко. Кожен 

по-своєму. Гоголь, мабуть, за дух, Франко – 

за інтелект, – уточнив співак... З західних... 

із американців я дуже люблю 

Фіцджеральда, це мій стиль. А з німців – 

Гессе. Я взагалі людина, яка в принципі 

себе не уявляє без книжок, без 

інформації... 

 

 

 

 



 

Музикант Олександр “Фоззі” 

Сидоренко 

…Я і улюблені книги перечитую по 

колу. Нещодавно спробував 

прочитати пару нових романів-хітів 

– така нісенітниця, що довелося 

знову повернутися до перевірених 

варіантів. «Війну і мир» я читав чотири рази. «Чорну вежу» Стівена Кінга 

перечитую зараз – всьоме. «Володаря кілець» разів п’ять читав… 

 

 

 

 



 

Кузьма, чи Андрій Кузьменко, чи 

просто Скрябін 

…Читання для мене як повітря. Для того, 

щоб щось «видавати», треба давати голові 

інформацію для переробки: фільми, 

музику, книжки. Взагалі, без книжок мозок 

зсихається і стає маленьким, як сірникова коробка. Особисто я люблю 

аргентинську, мексиканську літературу — вона дуже своєрідна. Зі 

світових відомих чуваків подобається Маркес, Реверте. Останнім часом 

присів на Харлана Кобена — американського детективіста. Його книгу 

«Другого шансу не буде» раджу всім почитати. Не можу не згадати про 

Фредеріка Бегбедера.  Останній його твір, який прочитав, — «Windows 

of the world» про події 11 вересня. Із української хотів би виділити три 

постаті: Ірену Карпу, Любка Дереша і Юрія Андруховича…  



 

 

Український літератор 

Юрій Винничук 

…Мій улюблений жанр – казка, і як для 

читача, і як для письменника. Я маю 

вдома величезну колекцію казок 

різними мовами світу. І все, що я пишу – 

це в тій чи іншій формі казки… 

 

 

 

 



 

 

Український філософ 

Мирослав Володимирович Попович 

Найбільш затребуваним для мене 

філософом, до книг якого я звертаюся 

донині, звідки черпаю ідеї, є німецький філософ Іммануїл Кант. Цей 

мислитель сказав, що “справжнє просвітництво починається там, де  

свого розуму”… 

 

 

 



 

Український письменник-прозаїк, 

критик, літературознавець 

Володимир Даниленко 

…Мені подобається сучасна німецька проза, 

особливо Патрик Зюскінд, Бернгард Шлінк, 

Герберт Розендорфер, які заглиблюються в 

серйозні духовні проблеми німецького 

суспільства; сувора стилістика білого південноафриканця Джозефа Кутзеє; 

відчуття ритму венесуельця Артуро Услар П’єтрі; епічна легкість перуанця 

Маріо Варгаса Льоси; поетичне письмо канадця Майкла Ондатже; жіночі 

одкровення українок Софії Майданської, Любові Пономаренко та Євгенії 

Кононенко. У мене є улюблені українські, польські, сербські, німецькі, 

французькі, англійські, ірландські, норвезькі, американські, японські 

прозаїки ХХ ст., до творчості яких я часто повертаюся. 



Український виконавець Потап 

зізнається, що на літературу йому не вистачає часу. 

Проте … він прочитав кілька книг Дейла Карнегі, які 

йому дуже сподобалися. Крім того співак 

захоплюється історичними романами. "Моєю 

улюбленою книгою протягом багатьох років 

залишається "Як завойовувати друзів і впливати 

на людей" Дейла Карнегі. У ній дуже просто і 

цікаво розказані механізми взаємодії людей в 

соціумі і розкриті можливості боротьби зі своїми страхами", – поділився 

він. "Ця книга містить безліч ефективних порад про те, як налагоджувати 

відносини з оточуючими людьми в будь-яких ситуаціях", – зазначив Потап. 

 

 

 



 

Співачка Оля Полякова 

 "Книга, яка справила на мене велике 

враження – роман Льва Толстого "Анна 

Кареніна". "Ця книга про те, як ми часто не 

вміємо бути щасливими. Головна героїня не 

знала щастя ні з чоловіком, ні з Вронським та своїми руками перетворила 

власне життя на суцільні муки. Але в книзі є і паралельний сюжет про 

Левіна і Кіті, які, незважаючи на різні удари долі, навчилися бути 

щасливими "… 

 

 

 



Співачка Злата Огнєвіч 

"У студентські роки я прочитала чудову книгу 

С. Я. Лемешева "Шлях до мистецтва". Я буває і 

зараз, перечитую окремі фрагменти… "У книзі  

безліч історій, які вчили мене працювати над 

піснею, драматургією твору. Дуже вразила одна з 

них, коли після операції з видалення однієї легені, 

Сергій Лемешев продовжив співати (!), а що таке 

для оперного співака співати, маючи всього лише 

одну легеню? Це приклад найбільшої внутрішньої 

сили, бажання творити і жити. Після цього я завжди 

собі кажу "Немає нічого неможливого", – зізналася Злата. 

 



Генпрокурор Юрій Луценко  

За півтора року, які провів у СІЗО, він встиг 

прочитати близько двохсот книг. Більш 

того, до кожної з них написав власну міні-

рецензію. "Можливо, мої оцінки 

прочитаного допоможуть тим, хто 

цікавиться художньою, історичною, 

філософською та науково-популярною 

літературою"… Серед літературних 

уподобань – українська та зарубіжна 

класика : Хемінгуей, Чехов, Костенко, 

Чапек, Бродський, Борхес, Бредбері. 

 

 

 



Дмитро Комаров 

Мабуть, моя улюблена книга за останні 5-7 років – 

"Шантарам" Грегорі Девіда Робертса. Я дуже люблю 

Індію, і зокрема мегаполіс Мумбаї (Бомбей). Майже всі 

події у книзі австралійського письменника 

розгортаються там. Робертсу вдалося передати Бомбей 

до дрібниць реалістично… Я читав цю книгу в Папуа, 

але здавалося, що перебуваю в Індії… Слава Курилов 

"Один в Океані". Автор нарівні з більшістю жителів 

СРСР був практично невиїзним. Ця людина зробила те, у що складно 

повірити — таємно зістрибнув з круїзного лайнера "Радянський Союз" в ста 

кілометрах від Філіппін, маючи на озброєнні тільки маску, трубку, ласти і 

неймовірну волю до перемоги. У воді він провів три доби. І досягнув свого. 

Його історія підтверджує, що не існує неможливого… 

 



Лідія Таран 

Микола Гоголь: "Ніс", "Шинель", "Вечори на хуторі...", 

"Тарас Бульба", "Мертві душі"… Гоголя треба читати 

всього. Гоголь – наше все! Павло Загребельний: 

"Спека", "Диво", "Євпраксія"... Що подужаєте. 

Загребельний — найсильніший український історичний 

романіст, я так думаю. Це надзвичайний хист — 

виплітати з історії красивий сюжет, вибудовувати його 

так, що відірватись не можна. І найголовніше — 

Загребельного треба читати всім, хто хоче збагатити свій лексикон. Такої 

багатої української мови вже й не зустрінеш…  

 

 

 



 

Співак Monatik 

«Як витратити мільйон, якого немає, та інші історії 

єврейського хлопчика» Гаріка Корогодського. Ця 

книга легка, позитивна, з прекрасним почуттям 

гумору і дуже повчальними історіями. А ще я в 

захваті від книг Бернара Вербера «Танатонавти», 

«Імперія ангелів», «Мурахи». Він багато пише про 

те, що відбувається з людьми після їх смерті. Сама 

манера написання, факти і різні послання дуже інтригують. 

 

 

 



 

Телеведуча Жанна Бадоєва 

«Це твоє життя» Джона О. Фаррелла. Не 

можу сказати, що ця книга змінила моє 

життя, але справила величезне враження. 

Я б радила прочитати її всім, хто прагне 

бути популярним, впізнаваним. Книга дуже 

зворушлива, іронічна і дуже правдива. 

- Назвіть три улюблені книги і чому?   

 

- «Майстер і Маргарита» Булгакова, «Злочин і кара» Достоєвського, 

«Набережна незціленних» Бродського. 

 



 

 

Музикант Дмитро Шуров 

«Антологія ˮБітлзˮ», тому що я люблю 

дізнаватися всі подробиці про улюблених 

музикантів, «Переслідувач» Кортасара, 

тому що це не тільки крута повість, але ще і 

про легенду джазу Чарлі Паркера, і 

«Макбет» Вільяма Шекспіра, так вже вийшло, що я її спочатку прочитав 

в оригіналі, і вона мене дуже вразила, як музичний твір. Мабуть, можна 

ще в цей список додати п'єсу Оскара Уайльда «Як важливо бути 

серйозним», люблю таку вишукану іронію. Однозначно сюди можна 

додати «Москва - Петушки» Єрофєєва і «Жінки» Буковскі, тому що це 

дуже глибоко, брутально і смішно одночасно. Ну ось, вже більше трьох 

вийшло… 

 



 

 

Акторка Ірма Вітовська 

Я читаю, мабуть, всіх сучасних 

письменників України. І завжди 

уявляю собі, як книга може бути 

екранізована. Про поезії я можу 

говорити нескінченно довго. Богдан-

Ігор Антонич, Ліна Костенко, ранній Тичина, Василь Стус ... Євген 

Маланюк - поет двадцятого століття з дуже подібною, мелодійною мовою. 

Він жив і писав у Чехословаччині, Польщі, Німеччині, США, але завжди - про 

Україну, її історію та культуру. 

 

 



Телеведуча, журналістка Ольга Фреймут 

«Я дуже люблю читати. У мене завжди позичають книги 

і не віддають. Я списую це на мій вишуканий 

літературний смак, бо якби книги були нудними, мені б 

їх повернули наступного ж дня». 

Катехизм : "Це була перша книга, яка мене вразила… 

Він складався з коротких притч, що схожі на казки, але в 

них я бачила мудрість. Думаю, цю книгу треба читати в 

дитинстві, бо потім у ці історії можна не повірити". 

Маргарет Мітчел «Віднесені вітром» : "Мене приваблювала історія 

Скарлет – історія сильної жінки... Вона легко читається та навчає життєвим 

істинам, одна з яких – що сила в праці. Якщо ти працюєш, то не можеш 

померти, навіть якщо все проти тебе". 



Ольга Кобилянська «Царівна» : "Цю книжку потрібно читати в період 

закоханості. Вона про сильну жінку, яка йде проти системи та робить 

виклик суспільству. Ця книга навчить кохати без взаємності…". 

Книги Айн Ренд («Джерело», «Гімн», «Атлант розправив плечі») 

"Раджу читати всім. Це книги про людину, її призначення і справедливість. 

В основі цих творів закладена філософія Айн Ренд, ключова ідея якої 

полягає у ствердженні, що головна моральна мета людини – досягнення 

особистого щастя…". 
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