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Книжку "Між часом і морем. Колекція невигаданих
історій" лауреата Національної премії України імені Т.Г.Шевченка,
українського письменника Григорія Гусейнова можна витлумачити
як спробу з’ясувати, чи насправді час всемірний, а вчора, сьогодні та
завтра лише чергуються у безкінечному повторі, засвідчуючи
плинність сущого, його випадковість та невизначеність. Варто
змінити незначну деталь чи потрапити в неочікувану ситуацію,
розкрити текст на хтозна-ким визначеній сторінці чи випадково
зустріти невідому людину й раптом побачити себе або в далекому
минулому, де ти не міг жити, або в майбутньому, ще більш
загадковому.

Роман у листах і щоденниках „Повернення в Портленд”
повертає читача в 1960 роки, коли міста втрачали набуті століттями
обличчя, а молодь виявляла бунтівний характер, захоплювалася
музикою "Бітлз", одягнула джинси, та, як і в усі часи, закохувалася,
страждала і неодмінно мріяла. Події відбуваються в Києві, Львові,
Городищі, крихітних Жулянах... Книга написана в популярному
стилі non-fiction. Книжка є переможцем ХІХ Форуму видавців
(Львів), нині широковідома в Україні.

Книжка Г.Гусейнова "Тіні забутого парку" - двотомник
малюнків з уяви. Видана вона у Видавництві Старого Лева (Львів). У
ній читач зустрінеться з відомими діячами Т.Шевченком, Лесею
Українкою, Юрієм Яновським, Архипом Тесленком, родиною
Симиренків, Дмитром Яворницьким, ентузіастом паркобудівництва
херсонським

поміщиком

Миколою

Давидовим,

польським

композитором Каролем Шимановським, капелою Кирила Стеценка
тощо.
Книжка "Одіссея Шкіпера та Чугайстра" лауреата
Національної

премії

України

імені

Т.Г.Шевченка,

відомого

українського письменника Григорія Гусейнова засвідчує відому
істину, що жити ізольовано від світу, охопленого безжалісною,
нещадною війною, не вдається нікому. Це драматична, з елементами
фантастики, історія двох юнаків та собаки, на ім’я Чугайстер, що
розгортається у степовому українському місті в часи німецької
окупації.
"Господні зерна" містять цікаві розповіді про парки і сади,
заповідники - "Софіївку" в Умані, Асканію-Нову на Херсонщині,
дендропарк "Веселі Боковеньки", або так званий Давидовський парк,
на Кіровоградщині, родинну садибу Тобілевичів на хуторі Надія,
славний рід садівників Симиренків, яблуками яких ми й нині
ласуємо... Не випадково перша книга відкривається статтею Валерія
Шевчука "Сад - як храм духовний".
"Незаймані сніги" у трьох томах містять п'ятнадцять
мандрівних

історій,

що

продовжують

сюжети

художньо-

документального життєпису "Господні зерна" (2000-2005) у десяти
томах, відзначеного 2006 року державною нагородою. Вони
змушують кожного по-своєму замислитись, "розчинити серце", як
говорив Василь Симоненко. У трьох книжках (а це понад півтори
тисячі сторінок) читач зустрінеться з художниками Георгієм та
Данилом

Нарбутами,

Федором

та

Василем

Кричевськими,

корифеями українського театру Марком Кропивницьким, Панасом
Саксаганським, істориками Дмитром Яворницьким, Михайлом
Слабченком,

Вадимом

Модзалевським,

Федором

Ернстом,

письменниками Архипом Тесленком, Юрієм Збанацьким, Євгеном
Маланюком, Арсенієм Тарковським, Ярославом Гашеком, Леонідом
Черновим,

політологом

Ольгердом

Іполитом

Бочковським,

громадським діячем Євгеном Чикаленком, інженером Степаном
Тимошенком, президентом Чехо-Словаччини Томашем Масариком...
Жанр, у якому працює письменник Григорій Гусейнов,
академік Григорій Клочек визначив як такий, що має неодмінний
"другий смисловий план у традиційно "краєзнавчих" дослідницьких
оповідях.

Антологія "На землі, на рідній..." у восьми книгах (Кривий
Ріг) ввійшла в десятку кращих краєзнавчих книжок України.
Читацьку цікавість викличуть роздуми письменників, істориків та
краєзнавців про минуле Криворіжжя та Придніпров'я, що досі
здебільшого також не були відомі. Своєрідно доповнюють видання
антології "На землі, на рідній..." художні твори, написані в різні часи
українськими літераторами й сьогодні забуті чи й недоступні.
Частина текстів підготовлена на прохання впорядника безпосередньо
для цього збірника. В книжці представлений доробок тридцяти
авторів.
Видання розраховане на широке коло читачів

Новий альманах „Kryvyi Rih. Uhraine” (Дніпро: Герда, 2018.
– 464 с.: ілюстр.) упорядника та автора текстів, українського
письменника

Григорія

Гусейнова

містить

розділ

з

історії

Криворіжжя, у якому матеріали про заснування станції Кривий Ріг,
про

праці

краєзнавця

петербурзького
розповіді

про

історика
родини

Віктора

Гошкевича,

Олександра
поміщиків

історія

життя

Лаппо-Данилевського,

Деконських,

Галковських,

Мершавцевих, Шмакових, Добровольських тощо.
Другий розділ розповідає про райони Криворіжжя і
життєписи відомих людей, вихідців із цих районів.
Завершальний розділ складають розповіді про провідних
письменників Криворіжжя, імена багатьох з яких сьогодні вже не
відомі.
Альманах містить 80% не відомої раніше інформації про
Криворіжжя та сотні фотоматеріалів.

Історія персонажів книжки "Принцеси революції" українського
письменника, лауреата Національної премії України імені Тараса
Шевченка Григорія Гусейнова засвідчує, що все на світі змінюється і
водночас залишається непорушним. Щойно після виходу художньодокументальних повістей про "принцес революції" - вчительку
Галину Кузьменко, дружину Нестора Махна, та найвідомішу
анархістку часів визвольних змагань, родом з Олександрівська,
Марусю Никифорову - вони стали бібліографічною рідкістю.
Доповнені тексти знайомлять читача з маловідомими сторінками
життя

двох

уславлених

революції 1917-1921 років.

жінок-степовичок

часів

української

Часопис "Кур’єр Кривбасу" виходить раз на квартал. У
ньому публікуються твори сучасних класиків української літератури,
молодих професійних авторів, рецензії на відомі книжки, переклади
авторів з інших мов. Журнал є кращим в Україні.

