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 «Я, Богдан»  

П. А. Загребельного  

(35 років, (1982) 
 

…Чия правда, чия кривда, 

І чиї ми діти. 
Т. Шевченко 

 

   У романі «Я, Богдан» зображено 

драматичні події національно-

визвольної війни (1648–1654) 

українського народу на чолі з 

гетьманом Богданом Хмельницьким 

проти польської шляхти, яка 

увінчалася на Переяславській раді у 

1654 році возз'єднанням України з 

Росією та розтоптала всі здобутки і 

сподівання українського народу, а 

Україна потрапила в кабалу до Росії 

на цілі віки. 

   Епічна масштабність, широта, 

виразно-полемічний стиль роздумів 

центральної постаті – гетьмана 

Богдана Хмельницького – роблять 

роман цікавим, динамічним, 

сповненим непередбачених злетів,  
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оман, суперечностей, через які доля 

веде головного героя. 

   Твір написано від імені Богдана 

Хмельницького, який оглядає свій 

життєвий шлях до і після смерті – 

«у славі».  

   Дійсно, історичні романи, як 

правдиві художні документи 

минулого нашого народу, є 

найвищим досягненням у творчості 

П. Загребельного. Ознайомлення 

хоча б з деякими з них буде 

надзвичайно корисним. 

Ласкаво просимо до наших 

бібліотек! 
 

Адреса бібліотек: 
 

ЦРБ ім. П. Загребельного 
м. Київ, вул. Драйзера, 6. 

(044)546-45-49. 
e-mail:library141@ukr.net. 

веб-сторінка: 
http://desnabib.kiev.ua 

 

Б-ка № 151 
м. Київ, вул. Сабурова, 8. 

(044)530-85-50. 
e-mail: libraryn151@ukr.net 

 

Б-ка № 115 
м. Київ, вул. Бальзака, 28. 
(044)515-61-70, 547-20-62. 
e-mail: library115@ukr.net 

 

Б-ка ім. В.Кучера 
м. Київ, вул. Курчатова 9/21. 

(044)519-89-80. 
e-mail: bibliotekakuchera@ukr.net 

 

Б-ка ім. Ю.Гагаріна 
м. Київ, вул. Курчатова 9/21. 

(044)518-73-63. 
e-mail:bibliot.im.gagarina@mail.ru 

 

Б-ка ім. С.Олійника 
м. Київ, вул. Жукова,22. 

(044)518-46-27. 
e-mail: library.oliynika@ukr.net 

 

Б-ка № 119 
м. Київ, вул. Жукова,22. 

518-52-41. 
e-mail: library119@ukr.net 
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