ТАЄМНИЦІ ВЕЛИКИХ ДИНАСТІЙ
Історія складна і багатовимірна. Вона складається з життя, поглядів та дій мільйонів
особистостей, кожна з яких – унікальна. Вона сама створює свої романи. Людям
залишається тільки за нею записувати. У цих романах – невигадані долі, справжні
характери, справжні інтриги та стихія справжньої пристрасті.
Література, представлена на виставці, подана із фондів Полтавської обласної
бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара. Детальніше ознайомитися з виставкою ви
зможете завітавши до бібліотеки.
I.

Франція від Меровингів до Бонапартів

Франція передусім відома як країна талановитого, життєрадісного та волелюбного
народу, який зробив значний внесок у скарбницю світової науки, культури і мистецтва. А її
історія сповнена нерозгаданих таємниць і загадок, цікавих та неймовірних фактів, які
найчастіше не мають однозначного пояснення.
Книги, представлені у першому розділі припіднімуть завісу таємниць над багатьма
сторінками французької історії.
Дрюон М. Железный король / М. Дрюон; пер. с франц. Н.
Жарковой. – М. : «ДЭМ». 1991. – 256 с. – (Серия «Проклятые короли»)
Роман відомого французького письменника Моріса Дрюона
входить у серію «Проклятые короли». У книзі розповідається про останні
роки царювання Філіпа IV Красивого, названого Залізним королем, і про
його боротьбу з орденом тамплієрів.
Для широкого кола читачів.

Дюма А. Наполеон: Жизнеописание / А.Дюма; пер. с франц. О. Вайнер
– М. : Захаров, 2005. – 240 с. – (Серия «Биографии и мемуары»)
Знаменита, але чомусь практично невідома читачеві книга Олександра
Дюма - батька – біографія Наполеона, що опублікована у Парижі ще у 1840
році.

Кастело А. Бонапарт / Андре Кастело; пер. с франц. Л. Д.
Каневского. – М. : ЗАО Центрполиграф, 2004. – 527 с.
У книзі французького історика Андре Кастело розповідається
про шлях Наполеона Бонапарта до імператорської корони. Автор
розгортає перед читачем об’єктивну картину історії Франції на
переломі епох, знайомить з феноменом особистості честолюбного
корсиканця, одержимого мрією про велику імперію.
Енергійна і колоритна мова книги достовірно відтворює час і
характери людей, які перекроїли карту світу.

Клула И. Екатерина Медичи / И. Клула. – Ростов-на-Дону:
«Феникс», 1997. – 448 с.
Книгу І. Клула можна сміливо назвати унікальним дослідженням.
Це не просто біографія таємничої і підступної Катерини Медичі. Через
призму її особи автор дає широку картину історії Франції в епоху
релігійних війн, кульмінацією яких стала сумнозвісна Варфоломіївська
ніч. Катерина Медичі стоїть у центрі цих подій – править, плете інтриги,
оголошує війни і укладає мир, страчує і помилує.
Для широкого кола читачів.
Кнехт Р. Дж. Ришелье / Р. Дж. Кнехт. ; пер. с англ. и вступ. ст. А.
Егорова. – Ростов-на-Дону. : Изд-во «Феникс», 1997. – 384 с.
Книга професора французької історії Бирмингемського
університету присвячена життю і долі видатного політичного діяча
Франції XVII ст. Кардинала де Ришельє, який зіграв помітну роль в історії
Франції і Європи початку Нового часу. Книга написана на основі
останніх досягнень сучасної науки.

Скляренко В. М. 50 знаменитых загадок истории XVIII-XIX
веков / В. М. Скляренко, В. В. Сядро, О. Ю. Очкурова ; худож.оформ. О. Н. Иванова. – Х. : Фолио, 2013. – 507 с. – (100
знаменитых).
Здавалося б, що XVIII століття, яке прийнято називати
століттям Просвітництва, не повинно було породити таку кількість
таємниць і загадок, бо великі французькі просвітителі вимагали все
«поверять светом разума». Але поруч з цілою плеядою
енциклопедистів стояли силуети Каліостро і графа Сен-Жермена.
Саме XVIII століттю належать не тільки геніальні Михайло
Ломоносов, але і вчений-чорнокнижник Яків Брюс. XIX століття
також зберігає чимало таємниць: життя і смерть декількох
імператорів – Павла I, Наполеона I; не менш загадкові історії з життя видатних
письменників: М. В. Гоголя, Едгара По, О. В. Сухово-Кобиліна та багато інших таємничих
історій.
Фрида Л. Екатерина Медичи / Леони Фрида; пер.с англ. А.
Суворовой. – М.: .АСТ : АСТ МОСКВА : ХРАНИТЕЛЬ, 2006. – 574 с. : 24
л. ил.
Катерина Медичі - одна з найяскравіших жінок у світовій історії.
Неперевершений майстер політичної інтриги, геніальний
дипломат, що віртуозно володіла мистецтвом «Закулісної боротьби».
Вона вміла ненавидіти та чекати. Вона перемогла у багаторічній
війні з прекрасною фавориткою свого чоловіка Діаною де Пуатьє,
граючись відсторонила від влади юну невістку Марію Стюарт і стала
негласною правителькою Франції, яка вершила долю країни від імені
трьох своїх вінценосних синів.
Але - чи винна Катерина Медичі у кривавій різні Варфоломіївської ночі?

Чи причетна вона до жорстоких вбивств французьких аристократів-гугенотів?
Це лише деякі з питань, на які дає відповідь ця книга.

Додаткова інформація на сайтах:
Наполеон Бонапарт . [Електронний ресурс] // Вікіпедія [сайт] . – Текст. дані. - Режим
доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Наполеон: // (дата звернення 2.09.2019). – Назва з
екрана.
Екатерина Медичи. [Електронний ресурс] // Историк – общественно-политически
журнал : [сайт] . – Текст.дані. – Режим доступу : http://www.historicus.ru/medici : // (дата
звернення 2.09. 2019). - Назва з екрана.
Арман Жан дю Плесси Ришелье. [ Електронний ресурс] // Хронос – всемирная
история в интернете. : [сайт] . – Текст.дані. – Режим доступу :
http://hrono.ru/biograf/bio_r/rishele.php : // (дата звернення 2.09. 2019) . – Назва з екрана.
ІІ. Англія від Норманів до Віндзорів
Людству притаманно з часом романтизувати власну історію. Сьогодні часи
Середньовіччя сприймаються як час прекрасних дам, благородних лицарів і не менш
благородних розбійників, вуличних музикантів і поетів. Сюжети, засновані на подіях того
часу, лягають в основу найпопулярніших книг і серіалів. При цьому введення в ці твори
магів і чаклунів відтіняє справжній жах всього, що відбувалося в ті часи.
Грегори Ф. Алая королева / Филиппа Грегори ; пер. с англ. И.
А. Тогоевой. – М. : Эксмо ; СПб. : Домино, 2012. – 544 с.
Ця жінка володіла великими амбіціями і непомірною гордістю.
Вона завжди знала, що її головне призначення - народити майбутнього
короля Англії, й присвятила все своє життя тому, щоб її єдиний син
Генріх зійшов на престол. Переслідуючи свою мету, вона не гребувала
жодними засобами, що й не дивно, але ж вона жила в епоху
братовбивчої війни Червоної і Білої троянд. В її житті було мало
любові і щастя, але вона сама обрала таку долю. Ця жінка – Маргарита
де Бофор, Червона королева.
Грегори Ф. Другая Болейн / Филлипа Грегори ; пер с англ. О.
Бухиной, Г. Гимон. – М. : Иностранка, 2007 . – 752 с. – (История в романе»)
Особливий успіх випав на долю книги «Другая Болейн», що
знайомить читачів з Англією XVI століття. Придворні інтриги, зіткнення
сімейних інтересів перетворили ніжно люблячих одна одну сестер Марію і
Анну Болейн у непримиренних суперниць : вони вступають у боротьбу за
серце короля Генріха VIII. Починаючи боротьбу, сестри і уявити собі не
могли, що поразка принесе Марії любов і щастя, а Анна, що прийшла на
трон, заплатить за свою перемогу власною головою.

Гудвин Д. Виктория : роман о юной королеве / Ддэйси Гудвин ; пер. с
англ.
О. Буйвола. – Х. : Книжный Клуб «Клуб Семейного
Досуга», 2017. – 416 с.
Червневого ранку 1837 року розбудили та повідомили, що
тепер вона – королева Великої Британії. Їй було лише вісімнадцять.
Ніхто не вірив, що боязка Александріна Вікторія зможе гідно керувати
величезною імперією. Усі вважали, що вона стане слухняною
маріонеткою в руках владної матері. Але з’ясувалося, що нова королева
точно знає, що робить. Вона швидко опанувала мистецтво управління
державою. І наперекір всім відмовилася виходити заміж за принца
Альберта... Це дивовижна історія про долю королеви, сповнена
драматизму й таємниць.
Дуглас Д. Вильгельм завоеватель. Викинг на английском
престоле / Д. Дуглас ; пер. с англ. Л. А. Игоревского. – М. : ЗАО
Центрполиграф, 2005. – 431 с.
Книга Девіда Дугласа зачіпає один із неоднозначних моментів
середньовічної історії Західної Європи – нормандське завоювання
Англії. В ній детально розповідається про те, як могутній герцог
Нормандії Вільгельм за своїм військом переплив Ла-Манш і висадився
на півдні Англії, захопив Лондон і поступово підпорядкував собі всю
Англію. Герцог Нормандський став повноправним королем і увійшов в
історію під іменем Вільгельм Завойовник. Автор дає глибокий аналіз
політичної ситуації того часу, заново звертаючись до джерел, щоб
зрозуміти плоди діянь нащадка суворих вікінгів.

Эрлихман В. В. Король Артур. Главная тайна Британии / В. В.
Эрлихман. – М. : Вече, 2013. – 224 с. – (Человек-загадка).
Легендарний вождь бритів V-VI століття; центральний герой
британського епосу і багатьох рицарських романів. До цього часу
історики не знайшли доказів історичного існування Артура, хоча багато
хто допускає, що у цього героя був реальний прототип. Відповідно
легенді, Артур зібрав при своєму дворі в Камелоті найхоробріших і
найблагородніших лицарів Круглого Столу. Про подвиги Артура і його
лицарів складено багаточисленні поеми і лицарські романи, які
розповідають про пошуки Святого Грааля – самої загадкової реліквії
Середньовіччя.

Мюльбах Ф. Шестая жена Генриха Восьмого / Ф. Мюльбах ;
пер. с немецкого. – Симферополь : Редотдел Крымского комитета по
печати, 1993. – 320с.
Цей історичний роман охоплює час найбільшого напруження
боротьби двох ворогуючих партій – протестантів і католиків.
Боротьба продовжувалась на протязі всього часу царювання Генріха
Восьмого і закінчилась перемогою протестантів, але вже після вступу
на престол королеви Єлизавети.

Эриксон К. Мария Кровавая / Кэролли Эриксон; пер. с англ. Л.
Г. Мордуховича. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008 – 637 с.
Марія Тюдор залишилась у пам’яті людей під прізвиськами
простими і жахливими : Марія Кривава і Марія Потворна. У першій
половині XVI століття не було королеви більш ненависної, і – більш
нещасної...
... А спочатку вона навіть не хотіла корони.
Вона хотіла лише – кохати і бути коханою. Лише – бути
дружиною і матір’ю. Лише – бути щасливою. Але життя жорстоке, доля
королев – безжалісна. І вона отримала корону, трон, владу – і страшну
смерть, про причину якої до цього часу сперечаються лікарі і вчені.
Вона – Марія Кривава – була ніби приречена. Приречена
прославитися своєю жорстокістю – та своїм горем.
Уир Э. Трон и плаха леди Джейн / Элисон Уир; пер. с англ. К.
Ересько . – М. : Иностранка, 2008. – 592 с. – (История в романе).
Англійка Елісон Уір написала блискучий історичний роман про
загадкову леді Джейн Грей, яка наділа британську корону майже випадково.
Шістнадцятирічній Джейн байдужа її близька спорідненість з
королівською родиною. Вона не сумнівається в правах на престол Марії
Тюдор і мріє лише про спокійне життя в оточенні улюблених книжок. Але
батьки вирішили по іншому: за всяку ціну їхня дочка зійде на трон! І вихор
політичних подій дійсно підносить її до вершин влади, але всього лише... на
дев’ять днів...
Хейг К. Елизавета I Английская / Кристофер Хейг. – Ростов-наДону : «Феникс», 1997. - 320 с. – (След в истории).
Перед вами – не біографія Єлизавети I. Це спроба проаналізувати
досвід політичної влади Єлизавети. Останні історичні дослідження – про
арешт запеклих протестантів, про махінації політиків у Раді, суді і
парламенті, про планування і проведення військових і морських компаній
– змінили той кут зору, під яким традиційно розглядалась особа
Єлизавети.
Ця книга розповість про те, як їй вдавалося утримувати ту владу,
якою вона володіла.
Книга буде цікава широкому колу читачів.
Додаткова інформація на сайтах:
Резня Алой и Белой Розы.. Настоящая история «игры престолов». [Електронний
ресурс] // Аргументы и факты. : [сайт] . – Текст. дані. – Режим доступу :
https://aif.ru/society/history/reznya_aloy_i_beloy_rozy_nastoyashchaya_istoriya_igry_prestolov. //
(дата звернення : 02.09.2019). – Назва з екрана.
Герой Британии. Кем на самом деле был легендарный Король Артур? [Електронний
ресурс] // Аргументы и факты. Самые интересные статьи : [сайт]. – Текст. дані. – Режим
доступу :
https://aif.ru/society/history/geroy_britanii_kem_na_samom_dele_byl_legendarnyy_korol_artur : //
(дата звернення : 02. 09.2019). – Назва з екрана.
Вільгельм Завойовник. [Електронний ресурс] // History : [сайт] . – Текст. дані. –
Режим доступу : https://history.vn.ua/book/world1/278.html. // (дата звернення : 02.09.2019). –
Назва з екрана.

Елизавета I . 24 СМИ. Знаменитости. [Електронний ресурс] : [сайт]. – Текст. дані. –
Режим доступу : https://24smi.org/celebrity/13014-elizaveta-1.html. // (дата звернення :
02.09.2019). – Назва з екрана.
ІІІ. Боротьба Рюриковичів за владу в Давній Русі.
Про Рюрика – засновника давньоруської династії - та його братів відомо досить
мало. Силоміць захопивши владу в Новгороді Рюриковичі стояли на чолі давньоруської
держави та окремих князівств періоду феодальної роздробленості.
Арсеньева Е. А. Гарем Ивана Грозного / Е. А. Арсеньева. – М. :
Изд-во ЄКСМО-Пресс, 2002. – 284 с. – (Русский любовно-авантюрный
роман ).
У цієї загадкової людини було переконання, що любовні стосунки
неодмінно повинні бути освячені шлюбом... Вісім разів зводив чарівних
жінок на шлюбне ложе государ всієї Русі Іван Грозний.... Насправді він
все життя шукав ту єдину, яка зворушила б його серце, пом’якшила його
душу, допомогла нести тягар влади. Шукав.... Чи знайшов?..

Бадигин К. С. Корсары Ивана Грозного; Кораблекрушение у острова Надежды:
Исторические романы / К. С. Бадигин. – М. :
Худож., лит., 1985. – 861 с.
Костянтин Сергійович Бадигін – відомий радянський
мореплавець, капітан криголама «Георгий Седов», вчений-географ,
Герой Радянського Союзу, автор цілого ряду морських оповідань,
повістей та історичних романів.
«Корсары Ивана Грозного» - роман-хроніка, у якому автор
зображує події, що відбувалися у Росії у 60-70-ті роки шістнадцятого
століття – в складну, суперечливу епоху правління Івана IV.
Роман «Кораблекрушение у острова Надежды» присвячений
драматичним подіям історії Росії кінця XVI століття, коли у країні
назрівали передумови селянської війни.
Ці два романи, пов’язані між собою хронологічно, і спільними
героями, вони відрізняються гостротою сюжету та захопливістю розповіді.
Балашов Д. М. Младший сын / Д. М. Балашов. – Петрозаводск :
А/О «КАРЭКО», 1994. – 527 с.
Роман «Младший сын» охоплює сорокарічний період російської
історії другої половини XIII ст. (1263-1304 рр.). Cаме тоді
вирішувалося питання: бути чи не бути Росії, по якому шляху піде
подальший її розвиток. У романі зображені боротьба за владу синів
Олександра Невського – Дмитра та Андрія, відносини з Ордою і
перший етап становлення Москви.

Бушков А. Иван Грозный. Кровавый поэт / А. Бушков. – М. :
ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 576 с. – (Александр Бушков в проекте
«Загадки истории»)
Іван Грозний – перший офіційно проголошений російський цар.
Людина, що розширила межі країни. Людина, що заклала основи
державного устрою, втілила в життя серйозні реформи у багатьох галузях
життя, які перетворили стару Русь на справжню державу.
Але частіше всього він зображувався у ролі смертельного палача,
що проливав кров заради своєї розваги та втіхи, із любові до кари і
катування.
Постать Івана Грозного занадто велична і складна, щоб підходити до неї з
примітивними судженнями і абстрактним гуманізмом, який ще жодного разу у нашій історії
не призводив до добра...
Валишевский К. Иван Грозный : историческое исследование /
К. Валишевский. – М. : «Издателсьво Астрель» : «Издательство АСТ»,
2002. – 416 с.: ил. – (Рюриковичи)
Казимир Валішевський – широко відомий вчений: історик,
економіст, соціолог, автор ряду книжок з історії Росії.
Не дивлячись на те, що багато оцінок і висновків Валішевського
сьогодні можуть здатися сумнівними, «Иван Грозный», беззаперечно,
зацікавить всіх любителів історії, в першу чергу завдяки великій
кількості маловідомого фактичного матеріалу, зібраного і викладеного
у книзі.

Демиденко Г. Г. Ярослав Мудрий – великий князь Русі : наук.попул. нарис / Г. Г. Демиденко. – Х. : Право, 2013. – 352 с. іл.
Захоплююча розповідь про життя, державну діяльність і
законотворчість великого князя Київської Русі Ярослава Мудрого – сина
Володимира I Святославовича. Нарис написаний на основі історичних
джерел – літописів, хронік, саг, церковних «Сказань», археологічних
знахідок, праць істориків. Він відтворює складні, драматичні і трагічні
події на Русі першої половини XI століття.
Книга розрахована на студентів вищих навчальних закладів, широке
коло читачів.

Духопельников В М. Княгиня Ольга / В.М. Духопельников. – Х. :
Фолио, 2009. – 123 с. – (Знаменитые украинцы).
Княгиня Ольга була першою і єдиною жінкою, яка стала
правителькою однієї з найбільших у ті часи держав – Київської Русі.
Вона не вела завойовницьких воєн, а спрямувала всю свою енергію на
внутрішню політику, тому за довгі роки народ зберіг про неї добру
пам’ять : княгиня провела адміністративно-податкову реформу, яка
полегшила положення простих людей і упорядкувала життя в державі.
Ольга першою з руських князів офіційно прийняла християнство.

Малик Володимир. Князь Ігор : роман // В. Малик. – К. :
Український Центр духовної культури, 1999. – 416 с.
«Князь Ігор» - гостросюжетний історичний роман відомого
українського письменника про похід князя Ігоря на половців у 1185 році.
Цікаві історичні факти, непередбачуваність колізій і колорит епохи – все
це захоплює і дозволяє краще пізнати події, оспівані у давньоруському
шедеврі «Слово о полку Ігоревім».

Скляренко С. Д. Володимир : роман / Семен Скляренко ;
худож. Г.В. Акулов. – К. : Веселка. 1991. – 539 с. : іл.
Володимир, син Святослава, був видатним державним і
політичним діячем, при житті якого Київська Русь досягла небувалого
розквіту, утвердилась як могутня держава. Запровадивши християнство,
він завершив об’єднання східнослов’янських земель у складі Київської
Русі. Його ім’я стало символом державного розуму, єдності, високих
духовних устремлінь.

Скрынников Р. Г. Василий III. Иван Грозный / Руслан
Скрынников. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА, 2008. – 639 с.
До цього часу долі Василія III і його сина Івана Грозного
викликають у вчених багато запитань...
Як сталося, що Василія III виявився першим вінценосним
заручником боярства?
Чому його шлюб с Соломією Сабуровою закінчився скандальним
розлученням та шлюбом з Оленою Глинською?
Як поєднувалися у Івані IV Грозному риси талановитого державного
діяча, мудрого реформатора – і кривавого тирана, що ввів свій народ в хаос
жахливих репресій?
Відповіді на ці та багато інших питань пропонує у своїй захоплюючій книзі відомий
історик, вчений з світовим ім’ям, професор Санкт-Петербурзького державного університету
Р. Г. Скринніков.
Шишов А. В. Александр Невский / А. В. Шишов. – Ростов- на-Дону
: Феникс, 1999. – 352 с.
Книга розповідає про видатного давньоруського полководця й
державного діяча, великого князя Олександра Ярославовича Невського, під
знаменами якого русичі відбили два хрестових походи – німецьких і
шведських лицарів, отримавши славні для вітчизняної історії перемоги на
берегах Неви. За ратну і велику княжу працю Олександр Невський був
канонізований Російською Православною Церквою.
Глибина і масштабність історичних подій, скрупульозна
фактологічна точність роблять книгу цікавою для кожного, хто любить
історію.

Додаткова інформація на сайтах:
Княгиня Ольга: історичний портрет [Електронний ресурс] // Видатні історичні постаті
України: [Сайт] . – Текст. дані. – Режим доступу :
http://ukrhistory.com.ua/istorychni_postati/olga.html.- (дата звернення : 08.09.2019). – Назва з
екрана.
Рюриковичі. Персональний склад. [Електронний ресурс] // Ізборник : [Сайт] – Режим
доступу : http://litopys.org.ua/dynasty/dyn23.htm. (дата звернення : 03.09.2019). – Назва з
екрана.
Іван Грозний : цікаві факти [Електронний ресурс] // Довідник цікавих фактів та
корисних знань : [Сайт] . – Текст. дані. – Режим доступу : https://dovidka.biz.ua/ivan-grozniytsikavi-fakti/. (дата звернення 03.09.2019). – Назва з екрана.
Олександр Невський : біографія, цікаві факти [Електронний ресурс] // Біографії,
вірші, книги та багато іншого : [Сайт]. – Текст. дані. – Режим доступу :
https://mykniga.com.ua/biograph/oleksandr-nevskij-biografiya-cikavi-fakti.html. (дата звернення:
03.09.2019). – Назва з екрана.
Ярослав Мудрий : історичний портрет [Електронний ресурс] // Видатні історичні
постаті України : [Сайт ] . – Текст. дані. – Режим доступу :
http://ukrhistory.com.ua/istorychni_postati/mudriy.html. - (дата звернення: 08.09.2019)/ - Назва з
екрана.
IV. Три століття династії Романових.
304 роки Росією правила династія Романових. За цей час виникла одна з
наймогутніших держав світу – Російська імперія. Великий внесок у її створення внесли
представники цього роду: не тільки ті з них, хто займав російський престол, але і всі їх
численні родичі – кожен на своєму місці, у своїй галузі.
Як правило, автори, що писали про різних представників династії, виділяли своїх
фігурантів із родини, представляли їх досконалими і унікальними. Насправді кожний із
Романових цікавий по-своєму, і поява таких особистостей у цій родині зовсім не
випадковість, а скоріш за все, закономірність.
.
Андерсон М. С. Петр Великий. / М. С. Андресон; пер. с англ. В.
П . Белоножко . – Ростов- на-Дону : Изда-во «Феникс», 1997. – 352 с.
Петро Великий – одна з найяскравіших постатей у Європі
початку сучасної історії, завжди привертала увагу істориків. Професор
лондонського університету М. С. Андерсон у своїй книзі представляє
добре знайому постать по-іншому: жорстокість у суспільних справах,
брак прихильності у особистих відносинах, грубість поведінки – з
одного боку, та велич славних звершень, що зробили Росію
самостійною політичною силою – з іншого.
Але рішуче відкинувши роздутий історичний міф, автор
детально аналізує велике життя Петра і дає йому неоднозначну оцінку.
Книга, безперечно, буде цікава широкому колу читачів.

Балязин В. Николай I , его сын Александр II, его внук
Александр III / В. Н. Балязин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 224
с. – ( Серия «Романовы»)
Раптова смерть Олександра I спровокувала конституційну
кризу. Влада перейшла до молодшого брата Миколи.
Лавина державних справ, що обрушилась на Миколу, не
застала його зненацька. Він був працьовитим, педантичним і
завзятим. Микола уважно слідкував за зовнішньополітичними
справами, не залишав без уваги і внутрішні справи, багато часу
проводив на оглядах і у казармах. Царював дев’ятнадцять років.
Після смерті Миколи
трон успадкував його перший син, Олександр, який став
видатним правителем Росії, царем-визволителем, що покінчив з ганебним кріпосним
правом. Олександр II був безперечним головою дому Романових.
У 1881 р. Олександр II був убитий бомбою, кинутою народовольцем.
Новим імператором став його син Олександр III.
Балязин В. Екатерина Великая и её семейство / В. Н.
Балязин. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 224 с. – (Серия
«Романовы»)
Невдоволення імператором Петром III у армії призвело до
змови, на чолі якої стали офіцер Григорій Орлов та його брати.
Петро III був усунений, а його дружина Катерина проголошена
самодержавною імператрицею.
Катерина впевнено і твердо повела за собою державу.
Вісімнадцять років, проведені нею у Росії, не пройшли дарма: вона
добре знала країну, її історію, її народ. З перших днів царювання
Катерина проявила неабияку працьовитість та вміння підбирати
собі знаючих і надійних помічників.
Її син Павло Петрович, успадкувавши престол, відрізнявся
поганим характером і здібністю викликати до себе ненависть.
Невдоволення імператором обернулось черговою змовою. Серед змовників був син
Павла, онук Катерини – Олександр.
Царювання Олександра I продовжилось двадцять чотири роки.
Бежин Л. Смерть и воскресение царя Александра I / Леонид
Бажин. – М. : Эксмо : Алгоритм, 2001. – 288 с. – (Исторические
авантюры)
У 1825 р. під час подорожі до Чорного моря помер імператор
Олександр I .
Через всю країну везли труну з тілом царя. Натовп народу
оплакував свого монарха. Але коли багато років потому царську
усипальницю відкрили, вона виявилась пустою. Народний поголос
вважає, що імператор покинув престол і простим бродягою пішов
спокутувати свої провини.
А через декілька років у Сибіру з’явився старець Федір
Кузьмич, як дві краплі води схожий на померлого царя. Народ
почитав його як святого ще за життя, а церква
канонізувала після смерті. Але чи був він у минулому Імператором
Всеросійським? Про це старець змовчав. Розгадати цю таємницю намагається автор.

Боханов А. Н. Мария Федоровна / Александр Боханов. – М. :
Вече, 2013. – 448 с. : ил. – ( Великие исторические персоны ).
Ця книга про надзвичайну жінку, яка прожила велике життя.
Невістка Імператора Олександра II, жінка Імператора Олександра III,
мати Імператора Миколи II. Більшу частину свого земного буття
імператриця Марія перебувала на тій громадській висоті, де вершилися
долі держав, імперій та народів. Ця маленька жінка змогла подолати,
здавалося б, неподоланне, навчилася знаходити промінь світла навіть у
непроглядній пітьмі дійсності.
До останнього часу життя вона лишалася російською царицею,
що зберігала у серці співчуття до людського горя, любов до країни, віру
у Бога і надію на його милість.

Григорян В. Г. Принцессы-императрицы / Валентина Григорян. –
М. : АСТ : Астрель, 2009. – 447 с. ; ил.
Представлена книга вміщує детальні біографічні нариси про шістьох
іноземних принцес, що стали в різні роки російськими імператрицями:
Марину Федорівну, дружину Павла I, Єлизавету Олексіївну, дружину
Олександра I та інших. Написана гарною мовою, жваво та захоплююче, вона
приверне увагу всіх, хто цікавиться історією, завдяки великій кількості
маловідомих матеріалів.

Пчелов Е. В. История династии. / Евгений Владимирович Пчелов.
– М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 494 с. : ил. – (Архив)
Колись 16-літній хлопчик став російським царем і заснував одну з
великих династій. Через 300 років вона нараховувала 60 осіб, а ще через
чотири роки позбулася трону. У березні 1917 року Романови стали не
потрібні Росії. Але вони не зникли. Їх історія продовжується і зараз, не
дивлячись на те, що три чверті століття пам’ять про них стиралась.
Нині їх імена воскресають із небуття.
Кандидат історичних наук Є.В. Пчелов поставив перед собою мету
– згадати всіх Романових, розповісти про ту величезну роль, яку
представники цього прізвища зіграли у історії .

Скрынников Р. Г. Михаил Романов / Руслан Скрынников. – М. :
АСТ : Ермак, 2006. – 334. [2] с.- (Историческая библиотека)
Михайло Романов. Перший (і останній) «виборний» цар за всю
історію Росії.
Син опального боярина, який всі свої дитячі роки провів у вигнанні
і засланні...
Засновник династії, кінець якої поклали пістолетні вистріли у
підвалі «Дома Игнатьева»...
Його роль у історії була надзвичайною і неоднозначною...

Сироткин В. Анастасия, или Кому выгоден миф о гибели
Романовых / Владлен Сироткин. – М. : Эксмо : Алгоритм, 2010. –
256 с. – (Исторические сенсации).
Чому нам не говорять правду про царську сім’ю? Таким
питанням задався автор цієї книги професор Владлен Сироткін. Він у
ході свого дослідження з’ясовує, що в основі тієї жахливої брехні, яку
подають шановній публіці як чисту правду, лежить так зване «царське
золото» - сотні міл’ярдів доларів. Саме ці скарби стали причиною того,
що від нас приховують справжню долю імператора та його сім’ї.

Татищев С. С. Император Александр II. Его жизнь и
царствование / Сергей Татищев. – М. : АСТ : АСТ МОСКВА :
Транзиткнига, 2006. – 1006, 3 с. – (Историческая библиотека).
Олександр II. Монарх, що займає у ряді російських
самодержців особливе, почесне місце. Великий реформатор і
просвітитель, під час правління якого було відмінено кріпосне право,
проведені найважливіші перетворення, даровано підлеглим багато
громадських свобод...
Чому саме його, названого у народі Визволителем, так
ненавиділи революціонери-народовладці? Як сталося, що він став
жертвою терористичного акту?
Це – лише деякі з питань, на які відповідає книга великого російського історика
С.С. Татіщєва, присвячена життю і трагічній загибелі Олександра II.
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