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Вишиваний. Король України : лібрето опери. – Чернівці :
Меридіан
Черновіц,
2020. – 112 с. –
(Державна програма –
2021).

Динамо
Харків : вибрані вірші. –
Київ : А-БА-БА-ГАЛА-МА-ГА, 2020. –
304 с. – (Державна
програма – 2021)
(Українська поетична
антологія).

Книга присвячена постаті ерцгерцога
Вільгельма фон Габсбург
Лотаринзького,
відомого як Василь Вишиваний – українського військового діяча,
політика, дипломата,
поета, який був неофіційним кандидатом на
український престол у
разі
встановлення
монархії.
У 1947 році у
Відні був викрадений
радянською секретною
службою
СМЕРШ,
згодом перевезений до
Києва, де 1948 року помер у Лук’янівській
в’язниці.

До книги вибраного Сергія Жадана – українського поета нової
хвилі – увійшли найвідоміші вірші з усіх попередніх збірок, а також нові, ще не публіковані
поезії. Збірка близька молоді, сучасній,
спраглій і безкомпромісній. На сьогодні це
найповніше видання поезії автора.
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Сергій Жадан – український поет, прозаїк,
перекладач, громадський активіст, фронтмен
гуртів «Жадан і Собаки» та «Лінія Маннергейма».
Народився 23.08.1974 р. в м. Старобільськ
Луганської обл. 1996 р. закінчив Харківський
національний педагогічний університет імені
Г. Сковороди, факультет українсько-німецької
філології. 1996 – 1999 рр. – навчався в аспірантурі цього ж університету, а з 2000 р. – викладач кафедри української та світової літератури.
Із 2004 р. – незалежний письменник. Пише
романи, поезії, есеї. Темою творів письменника
є пострадянська дійсність в Україні. «Депеш
мод» (2004) – один з прикладів дійсно вартісної
сучасної української літератури. Міжнародним
журналом «GQ» двічі висувався на звання
«Людина року» в номінації «Письменники»:
в 2008 р. – за книгу «Anarchy in the UKR»;
в 2010 р. – за книгу «Червоний Елвіс».
Критики називають Сергія Жадана одним з
найкращих літераторів з країн колишнього
СРСР, відзначають його вміння бути своїм як
для простої, так і для освіченої аудиторії. Особливе схвалення і підтримку отримав його роман «Ворошиловград», який було названо маніфестом цілого покоління.
2016 – 2019 рр. Жадан – член Комітету з
Національної премії України імені Т. Шевченка. Регулярно виступає зі своїми творами в різних містах України та Західної Європи. У травні 2017 р. за особливий внесок в українську
культуру та стійкість громадянської позиції
нагороджений премією імені В. Стуса.
В 2019 р. книга вибраних віршів «Те, що
ми живемо, що в тому, що ми помремо за»
серед номінантів 2020 PEN America Literary
Awardsу у категорії «Перекладена поезія». У
березні 2022 року Комітет літературознавчих
наук Польської академії наук висунув Сергія
Жадана на Нобелівську премію з літератури.
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Б50044
821.161.2
Ж15
Антена : поезії.
– Чернівці : Меридіан
Черновіц, 2018. –
304 с. – (Державна
програма – 2018).
Збірка містить
80 нових віршів, написаних
автором
упродовж 2016 – 2018
років. Вірші про нелегкий час, у якому
ми зараз живемо, вірші про кохання та коханих, вірші про війну на Сході, вірші про Бога.

Б51057
821.161.2
Ж15
Список кораблів : нові вірші, 2018 –
2019. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2020.
– 160 с. – (Державна
програма – 2020).
Шістдесят віршів
про
пам’ять,
що
народжується з любові, та про вогонь, по
якому лишається ніжність. Це сумні вірші про біль і правду, любов
і відторгнення, в яких кожен читач знайде
щось своє.

А44210
821.161.2
Ж15
Ворошиловград :
роман. – Харків :
Клуб
Сімейного
Дозвілля, 2019. –
320 с. – (Державна
програма – 2019).
Роман, головним героєм якого є
молодий
чоловік
Герман, котрий повертається до свого
рідного містечка на
Донбасі вирішувати проблеми братового бізнесу. Все це відбувається в славнозвісні 90-ті,
бізнес хочуть «віджати», Герману допомагають колишні друзі та знайомі.

Б51070
821.161.2
Ж15
Хлібне
перемир'я : п'єса. – Чернівці : Меридіан Черновіц, 2020. – 128 с. –
(Державна програма –
2020).
Події
п’єси
відбуваються влітку
2014 року. Історія
однієї смерті поступово перетворюється на
історію цілого покоління, на історію стосунків між дітьми та батьками, на історію зради й
недовіри. Війна триває, і жодне перемир’я не
здатне загоїти рани: вони й далі нитимуть,
назавжди змінюючи життя людей, які зовсім
не збиралися воювати.

