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«Перша і головна заповідь письменника: Не збреши. 

Здавалося б, просто. Та саме вона, коли  триматись її           

послідовно, й робить літературу небезпечною професією — як у 

альпініста або водолаза…» 

Оксана Забужко 

 

 

 

https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA


З ім'ям Оксани Забужко пов'язаний вихід сучасної української 

літератури на міжнародну арену. Твори письменниці перекладені понад 20 

мовами, окремими книжками виходили в Австрії, Болгарії, Італії, Ірані, 

Нідерландах, Німеччині, Польщі, Росії, Румунії, Сербії, США, Угорщині, 

Франції, Хорватії, Чехії, Швеції. 

Оксана Стефанівна Забужко народилася 19 вересня 1960 р. в Луцьку  в 

родині філологів. 1968 року переїхала з батьками до Києва. Випускниця 

філософського факультету та аспірантури з естетики Київського університету 

ім. Т. Г. Шевченка, кандидатка філософських наук. На початку 1990-х років 

викладала україністику у провідних університетах Європи та США 

(Стокгольмський, Гарвардський, Пенсільванський, Пітсбурзький 

університети та ін.), літературну майстерність на філологічному факультеті 

Київського національного університету ім. Т. Шевченка (2001). Виступ 

Оксани Забужко з доповіддю «Українська література як дійова особа історії» 

на престижній міжнародній конференції «Інтелектуальні та соціальні зміни у 

Східній Європі» (1992), що проходила у Ратгерському університеті (Нью-

Йорк, США), без перебільшення здійснив прорив в американській 

літературній свідомості. Авторові аплодували Нобелівські лауреати Йосиф 

Бродський, Чеслав Мілош, Сол Белоу; знані письменники світового рівня 

Ральф Еллісон, Доріс Лессінг, Адам Міхнік, Василій Аксьонов та багато 

інших 

Дебютувала в українській літературі в 1972 р. з віршами в альманаху 

«Вітрила». Уперше з прозою з’явилася на сторінках журналу «Україна» 

(оповідання «Шукаючи собор», 1988). З 1996 р., коли було видано «Польові 

дослідження з українського сексу» в Україні та «A Kingdom of Fallen Statues» 

у Канаді, – професійний літератор. Член Асоціації українських письменників 

з 1997 р. За творами письменниці були поставлені вистави у Нью-

Йоркському театрі La MaMa, варшавському театрі Polonia, Київському центрі 

театрального мистецтва ім. Л. Курбаса, Чернівецькому музично-

драматичному театрі ім. О. Кобилянської, ряшівському театрі «Маска», 

празькому MeetFactory та ін. У 2001 р. на Київській студії хронікально-

документальних фільмів знято експериментальний фільм «Хроніки від 

Фортінбраса» за мотивами однойменної збірки есеїв (режисер Оксана 

Чепелик). Поезії О. Забужко покладені на музику багатьма українськими та 

зарубіжними композиторами. З 2012 р. письменниця співпрацює з гуртом 

«Тельнюк: Сестри», п'ятий концертний альбом якого «Дорога зі скла: LIVE» 

створено головно на її вірші. У 2015 р. Чеське Радіо Влтава (Прага) 

підготувало театралізовану аудіоверсію роману «Музей покинутих секретів» 

(драматичний цикл із 15 передач, чеський переклад: Ріта Кіндлерова, 

режисер: Петр Манчал). Лауреатка Шевченківської премії (2019), а також 

численних нагород: фундації Ковалевих (1997), Фонду Мак-Артурів (2002), 

фундації Антоновичів (2008), ордена княгині Ольги (2009), Angelus (2013), 

Премією Women In Arts (2020). 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0


 З нагоди ювілею О. С. Забужко, Вашій увазі пропонується 

бібліографічний огляд многогранного творчого доробку сучасної 

письменниці. Представлені книги зберігаються в фондах бібліотеки НДУ 

імені Миколи Гоголя. 

 

 
Творчий шлях розпочала ще на початку 1970-х років. Поетичний доробок 

представлено збірками «Травневий іній» (1985), «Диригент останньої стрічки» (1990), 

«Автостоп» (1994), «A Kingdom of Fallen Statues» (1996), «Новий закон Архімеда. Вибрані 

вірші» (2000), «Друга спроба: вибране» (2005). Для перших збірок поезій авторки 

притаманний високий рівень емоційності та майже безпрецедентна для української поезії 

відвертість висловлювання почуттів, прагнення осмислити трагічність буття української 

людини ХХ сторіччя, яскрава метафоричність.  

 

 

 

У2 

З-12 

Забужко Оксана.  
 Диригент останньої свічки  : поезії                          

/ О. С. Забужко. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 

143 с 
Місце зберігання: Ч.З.№3, фб, аб 

Перший її поетичний  дебют  – книжка «Травневий іній» 

(1985). Друга збірка О. Забужко «Диригент останньої свічки» 

виходить 1990-го. Саме в «Диригенті» з'являється образ 

Кассандри, що у пізнішій творчості став, можна сказати, сюжетоутворювальним. 

Ясновидчі мотиви просуваються зазвичай двома каналами: фемінним, як-от у видінні-

спалаху, що завершується рядком «Це могла б бути я. Коли б вийшла за тебе, мій милий», 

та «політологічним» – «О, дай нам мужність – всидіти в робітні / під лютий гул 

поблизьких барикад!». Піднімаючи глибинні пласти духовної культури, історичної 

пам’яті, лірична героїня з тривогою розмірковує про збереження людського в людині в 

добу «синіх телекошмарів і вийших з-під влади машин», про жертовну долю «диригента 

останньої свічки» – символічного хранителя культурних цінностей у сучасному світі. 

 

 

У2 

З-12 

Забужко Оксана.  
 Друга спроба  : вибране / О. Забужко. – Київ : 

Факт, 2005. – 320 с. : портр.  
Місце зберігання: фб, Ч.З. №3, аб 

До «Вибраного» увійшли вірші з книжок «Травневий 

іній», «Дириґент останньої свічки», «Автостоп», «Новий закон 

Архімеда», з неопублікованої дитячої книжки «Весняний 

акварель», нові вірші та поетичні переклади.  

 

 

 



З прозою О. С. Забужко виступила уперше на сторінках журналів «Україна», 

«Прапор», «Сучасність», «Кур'єр Кривбасу» та ін. Проза представлена такими творами як  

«Інопланетянка» (1992), «Польові дослідження з українського сексу» (1996), «Казка про 

калинову сопілку» (2000), «Сестро, сестро (повісті й оповідання) (2003), «Музей 

покинутих секретів» (2009). Оксана Забужко стала однією із перших вітчизняних 

дослідниць, які привнесли на українське публіцистичне поле питання гендеру, фемінізму 

та постколоніалізму.  

 

1996 року друком вийшов її роман «Польові дослідження українського сексу», який 

одразу приніс Забужко скандальну славу письменниці, яка зриває покрови із сексуального 

життя українок та їхніх чоловіків. Роман викликав бурхливі та суперечливі реакції 

критиків і читачів. Перевидавався десять разів в Україні. Роман був перекладений 

англійською, російською, чеською, польською, угорською, болгарською, німецькою, 

шведською, італійською, румунською, французькою та голландською мовами. Роман двічі 

інсценізувався, у Варшаві та в Києві. Сюжет: у романі розказується про складні стосунки 

української поетеси, що приїхала викладати в США, та амбітного скульптора. Нині це 

найширше перекладений у світі твір нової української прози (15 мов), включений до 

багатьох обов'язкових списків та рейтингів сучасної східноєвропейської класики.  
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З-12 

Забужко Оксана Стефанівна.  
 Польові дослідження з українського сексу : 

роман / О.С. Забужко . – 4-те вид., випр. – Київ : Факт, 

2002. – 116 с.  
Місце зберігання: фб , Ч.З. №3, ав 

 

 

 

 

 
На початку 1990-х років, разом з В. Агеєвою, Т. Гундоровою, С. Павличко, Оксана 

Забужко стала однією з головних представниць народжуваного феміністичного дискурсу 

української гуманітарної науки. Твори Оксани Забужко є яскравим прикладом так званого 

«жіночого письма», що цікавиться жінкою та її місцем у сучасній культурі. Так, у вище 

згадуваному романі «Польові дослідження з українського сексу», повістях 

«Інопланетянка», «Дівчатка», «Я, Мілена», «Сестро, сестро» та інших подала зразки 

гострого аналізу психології людини посттоталітарної доби в стилі постмодерністської 

прози і феміністичної критики.  

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%83&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83&action=edit&redlink=1


 

У2 

З-12 

Забужко Оксана.  
 Сестро, сестро : повісті та оповідання                            

/ О. Забужко; передм. В. Скуратівського. – 2-е вид. – 

Київ : Факт, 2005. – 240 с. – Зміст: Сестро, сестро; Дівчатка; 

Казка про калинову сопілку; Я, Мілена; Інструктор з тенісу; 

Інопланетянка; Автобіографія. 
Місце зберігання: фб 
   

  Збірка оповідань Оксани Забужко «Сестро, сестро» – це спроба дослідити 

автономний світ жінки. Авторка зазначає, що існують певні суто чоловічі стереотипи 

сприйняття стосунків між жінками, приміром яких є сповнені конкуренції. «Тема, що дала 

назву книжці, – це тема сестринства, внутрішньої драми жіночих взаємин» – наголошує    

О. Забужко. «Сестро, сестро» – це психологічний натюрморт, заснований на автобіографії 

свідомості та автобіографії суспільних реалій, своєю провідною тональністю цілком 

характерних для української літератури 80-90-х років XX. Його сюжет – це туга за 

неіснуючою, ненародженою сестрою. Темою оповідання «Сестро, сестро» є історія 

сучасної української жінки та її власного виживання на тлі родинної історії, що 

розгортається в тоталітарному суспільстві. У цьому творі яскраво проявляється 

ментальність сучасної українки, розкривається терплячість, непересічність, 

співпереживання, всепереможність, стійкість до перешкод та проблем, чуттєвість Дарки 

та її матері Наталії. 

Оповідання «Дівчатка» з аналізованої збірки є розгортанням теми 

сестринства, яке, не зреалізувавшись, пізніше вилилося в Дарки у сафічну 

дружбу з однокласницею Ленцею. В. Скуратівський зазначає: «Трагедію 

ненародженої сестри продовжує трагедія знайденої затим втраченої посестри». В 

оповіданні порушується й інша проблема, а саме – несприйняття родом індивіда: «І ще 

щось поза тим, що вже тоді змусило Дарку нагороїжатися, хоча й мовчки, в собі: безлика 

й безособова, зав важки в усі десять атмосфер океанського дна, відвічна правота 

роду...моторошна штука». У творі «Дівчатка» та ж Дарка спочатку знайде, а потім 

втратить посестру. Важливим у цій повісті є мотив конформізму і прагнення людини 

володіти іншою. це оповідання про екзестенційну самотність людини, яка не може знайти 

порозуміння у стосунках з іншими, прагне «вмістити у собі світ» та приречена на відчуття 

власної ущербності та марноти життя. 

На думку літературного критика Н. Зборовської, сестринський конфлікт, як і чоловічо-

жіночий, у творчості О.Забужко набуває демонічності – мотив відьми з'являється у повісті 

«Я, Мілена», героїнею якої є телеведуча, що прагне створити яскраве феміністичне 

телешоу, і таким чином сказати про зневажених жінок суспільства. У цій спробі вона 

зазнала поразки, перетворюючись на феміністичну фурію. У повісті «Я, Мілена» 

розкривається тема взаємовпливу двох світів – людського та віртуального світу 

телебачення. Героїня – тележурналістка Мілена – веде програму про покинутих жінок, у 

кожному випуску зіштовхується із жіночими трагедіями. Влада телебачення роздвоює 

особистість Мілени, і найбільш вражає жінку те, що телевізійна маска має певну 

спільність з нею, Міленою справжньою. Наслідком такого роздвоєння жінки (на 

справжню і телевізійну) є те, що навколишні, навіть близькі, люди перестають сприймати 

Мілену справжню, ігнорують її. Чоловік бачить лише ту Мілену, що на екрані. Жива 

Мілена стала сама покинутою жінкою, перетворилася на жертву власної 

передачі, власного задуму. На перший погляд, оповідання «Я, Мілена» – це твір суто про 

долю жінки, проте він багатопроблемніший. Це історія про владу: владу метафізичного 



тіла жінки, владу інформаційних комунікацій і «технологію». У цьому оповіданні ми 

маємо ще одну модифіковану модель сестринства, а саме – сестринство-двійництво. Це 

знову ж таки, як і в інших творах Оксани Забужко, дзеркальна пара образів – Мілена 

справжня, та Мілена шоубізнесу. Це історія повідьмачення на сучасний лад. 

  Нове, доповнене видання книжки, яка вже стала сучасною класикою і яку 

європейська критика порівнює з творами Анджели Картер і Ельфріди Єлінек. Книжка 

Року-2003 в Україні, Книжка Року-2006 газети «Lidove noviny» в Чехії. 

 

  Наступний твір продовжує гендерну тему і присвячений стосункам між 

жінками-сестрами. 

 
 

У2 

З-12 

Забужко Оксана Стефанівна.  

 Казка про калинову сопілку / О. Забужко. – К. : Факт, 

2000. – 84 с.  

Місце зберігання: Ч.З.№3, фб, ав 

В основу твору Оксани Забужко покладено народну 

«Казку про дивну сопілку», мотив та основа сюжету якої 

пов'язані із перетворенням людини‚ живої душі на дерево. 

Відомим варіантом цього твору є «Калинова сопілка», вперше 

записана у 50-х роках ХІХ ст. Саме казка стала для автора 

фундаментом для філософського oбґрунтування «жіночої 

трагедії Каїна і Авеля», в якій визначальну роль відіграв шлюб 

сили зла з людською душею. Розібравшись у стосунках між 

жінками-сестрами, які поділені на «бабину дочку» і «дідову дочку», письменниця подає 

повість як історію гріха. Тут Оксана Забужко досліджує вічні питання, що споконвіку 

хвилюють людину: звідки проростає зло в нашій душі, чи можна зупинити злочин, 

розпізнавши його в зародку. Жіноча версія легенди про Каїна і Авеля обертається 

напруженою психологічною драмою, старовинний бароковий колорит якої тільки додає їй 

універсального чару. Повість «Казка про калинову сопілку» входить до її відомого 

«секстету» авторки. У творі «Сестро, сестро» (2003) – сестра не народилася, її вбили ще 

до народження. В іншому творі «Дівчатка» – сестра прийшла й покинула, а в «Калиновій 

сопілці» лунає останній акорд – сестра вбила.  

 

Оксана Забужко не тільки прозаїк і поетеса. Її перу належать і  філософсько-

літературознавчі праці: «Дві культури» (1990), «Філософія української ідеї та 

європейський контекст: франківський період» (1992), «Шевченків міф України» (1997), 

«Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій» (2007) та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%97%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%97%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C


9(4Укр) 

З-12 

Забужко Оксана Стефанівна.  
 Дві культури  / О. С. Забужко. – Київ : Знання 

УРСР, 1990. – 48 с. – (Сер. 2 «Світогляд» ; № 7. 

Філософія).  
Місце зберігання: фб, б-ка Ковальчука О. Г. 

   У даному виданні Оксани Забужко відображається аналіз 

спричиненої деформації в системі української національної 

культури, а також висвітлюється тема відчуження від історичних 

традицій, розрив змісту і форми, наслідком чого стали однозначна 

політизація і дезінформація. У книзі особлива увага приділяється 

мистецтву – як професійному, так і народному, розглядаються процеси переродження 

мистецтва в імітацію художньої діяльності. 

 

 

 

 

 

1Ф(4Укр) 

З-12 

Забужко Оксана Стефанівна.  

 Філософія української ідеї та європейський 

контекст: Франківський період  : монографія / О. С. 

Забужко ; Академія наук України, Інститут філософії. – 

Київ : Наукова думка, 1992. – 118 с.  
Місце зберігання: Ч.З. №2, аб 

 

Це перша праця, в якій філософія національної ідеї розглядається 

як самостійна інтелектуальна течія, що сягає далеко за межі 

політології – до питань про сутність і сенс національного буття. 

На широкому історико-культурному матеріалі автор досліджує місце цієї течії в 

європейській – і, спеціально, українській – свідомості новітнього часу (XIX– поч. XX ст.). 

Окремий розділ присвячено національно-екзистенційним пошукам І. Франка, в чиїй особі 

сконцентровано духовний досвід переломового для долі національної культури покоління 

української інтелігенції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8У1 

З-12 

Забужко Оксана Стефанівна.  

 Шевченків міф України. Спроба 

філософського аналізу / О. С. Забужко ; ред.                        

В. П. Плачинда. – Київ : Абрис, 1997. – 144 с.  
Місце зберігання: Ч.З. № 3  

 

  Книга «Шевченків міф України. Спроба філософського 

аналізу» вперше вийшла друком 1997 року і справила ефект 

бомби в українському літературознавстві – не менший, ніж «Польові дослідження з 

українського сексу» в літературі. Авторський метод інтерпретації класичних текстів 

скандалізував адептів канону Великого Кобзаря, і дискусія швидко переросла в «битву за 

святині». У книзі висвітлюється тема постаті Шевченка в українській духовній культурі. 

Зокрема розглядається міфологізація образу Шевченка в її позитивних і негативних 

аспектах і авторські міфи, породжені самими Шевченком. Аналізується історія 

формування ціннісних поглядів Тарас Шевченка та масового образу цього письменника в 

українській культурі. У чому все-таки причина дотеперішньої загадкової абсолютности 

постаті Шевченка в українській духовній культурі? На який образ-себе запрограмував він 

Україну своїм міфом, у культурі Нового Часу типологічно найближчим до дантівського? 

Які метафізичні смисли земної історії чаяться зашифрованими в Шевченковому тексті, 

коли підходити до нього з ключем не тільки християнської філософії та європейського 

романтизму, а й традиційної української демонології? Чи існує в історії «національна» 

версія християнської есхатології – колективного гріха й колективної покути? На ці та інші 

питання шукає відповіді Оксана Забужко в своїй книжці, котра стала однією з 

найголосніших подій сучасної української гуманітаристики. 

 

 

8У1 

З-12 

Забужко Оксана Стефанівна.  
 Notre Dame D'Ukraine . Українка в конфлікті 

міфологій / О. С. Забужко. – 3-е вид., випр. – Київ : 

Факт, 2007. – 640 с. – (Висока полиця).  
Місце зберігання: фб, Ч.З. №3 

 

  Одна з найвідоміших книг Оксани Забужко, вперше 

видана 2007 року й відзначена багатьма престижними 

нагородами, пропонує читачеві вражаючу інтелектуальну 

подорож крізь віки, культури й конфесії в пошуках «України, 

яку ми втратили». Ключем до неї стає міф Лесі Українки – найгірше прочитаної і 

найдраматичніше недооціненої письменниці з пантеону наших національних класиків. Це 

не лише фундаментальна історико-культурна праця та вишукана філологічна екзегетика. 

Це ще й книга-попередження про наше сьогодення – про те, як жорстоко ми 

розплачуємося за втрату й забуття багатовікової лицарської культури. 

 

 



Працювала письменниця і в публіцистичному жанрі, який представлений 

творами: «Хроніки від Фортінбраса» (1999), «Репортаж із 2000-го року» (2001), «Let my 

people go: 15 текстів про українську революцію» (2005), «З мапи книг і людей» (2012). 

2011 року вийшла збірка вибраних листів О. Забужко і Ю. Шевельова «Вибране 

листування на тлі доби. 1992–2002», 2014 року – книга інтерв’ю з письменницею 

польської журналістки І. Хруслінської «Український палімпсест»; «І знов я влізаю в 

танк...» (2016) та ін.  

 

 

 

8У2 

З-12 

Забужко Оксана.  
 Хроніки від Фортінбраса  : вибрана есеїстика 90-х   

/ О. Забужко. – Київ : Факт, 1999. – 340 с.  
Місце зберігання: Ч.З. №3, фб 

 

  1999 року опублікувана книжка, яка склала вибрані  есеї, 

виступи й доповіді, присвячені різним аспектам ґлобальної 

культурної кризи сьогодення. У центрі авторської уваги – 

культура українського суспільства «на переломі». У поєднання глибини інтелектуального 

аналізу з яскраво особистісним, подеколи мемуарним способом вираження думок авторки, 

робить дане науково-популярне видання цікавим не лише для фахових гуманітаріїв – як 

культурологічну розвідку, а й для ширшої читацької публіки – як своєрідний, 

письменницький і людський документ нашої доби. У 2001 р. знято український фільм-

перформенс «Хроніки від Фортінбраса», за мотивами однойменної книги Оксани Забужко, 

що відкриває проблему гендерних стереотипів і тоталітарних заборон минулого (режисера 

Чепелик Оксани і Оксани Забужко).  

 

 

 

8У2 

З-12 

Забужко Оксана.  
 Репортаж із 2000- го року : зб. статей / О. С. 

Забужко. – Київ : Факт, 2001. – 96 с.  

Місце зберігання: Ч.З. №2, фб, аб 

Перед вами збірка принагідних публіцистичних нарисів, 

«людських, надто людських» роздумів «з приводу», публікованих у 

газеті «Столичные новости», де письменниця певний час виступала 

у ролі колумністки.В книзі висвітлюється широке коло проблем, 

охоплених автором. Оксана Забужко однаковою мірою приділяє 

увагу культурним, моральним і політичним аспектам сьогодення. Глибокий філософський 

аналіз у поєднанні з пристрасним, особистісно- людським ставленням до того, що 

відбувається тут і зараз, робить дане видання не випадковою сукупністю журналістських 

матеріалів, а цілісним художнім текстом. 

 



 

 

 

У2 

З-12 

Забужко Оксана.  
 Let my people go :15 текстів про українську 

революцію / О. Забужко. – 2-е вид., випр. – Київ : Факт, 

2006. – 232 с.  
Місце зберігання: фб, Ч.З. №3 

 

Ця книжка – не персональна письменницька «хроніка 

революції», хоча деякі, незнані українському читачеві, інформаційні штрихи до 

загального тої революції портрета вона і додасть. Але насамперед це спроба відповісти на 

головне питання, – як водночас ПРОЖИВАТИ історію і ПИСАТИ про неї. Як, 

перебуваючи «всередині» неї, добувати з неї СМИСЛ – той, котрий зрештою й 

відкладається в арсеналі культурної пам’яти народу. Let my people go (укр. «Відпусти мій 

народ» — цитата з Біблії, Вихід) – колаж з есеїв та статей, написаних англійською мовою 

для відомих західних видань у час Помаранчевої революції та одразу після неї, а також 

одного оповідання, що належить вже до художньої прози. З Майданом пов'язані мільйони 

людських історій, котрі підуть в небуття, якщо найближчим часом їх не буде кому 

зафіксувати. Оксана Забужко сприймає події 2005 року в трагічному ключі й розвінчує 

міф про «безкровність» Помаранчевої революції. Книжку в основному склали англомовні 

матеріали, українському читачеві вони подані в перекладі.  
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