(присвячено 140-річчю
від дня народження Олександра Олеся)

5
грудня
2018
року
виповнилося
140
років
від
дня
народження
Олександра
Олеся
–
видатного
українського
лірика, відданого сина своєї
Батьківщини, поета поезії
серця.

Олександр Олесь (справжнє імя – Олександр Іванович
Кандиба) народився 5 грудня 1978 року у м. Білопілля
Сумської області у селянській родині.
Натхнення час - то час святий!
В той час душа моя літає
Вгорі в блаженному розмаї
І слуха голос неземний.
І чує те, чого другий
В той час душею не вчуває.
В той час стиха моя печаль
І власне все в загальнім гине,
В той час прощаю я людині,
В той час мені й рослини жаль
І дух мій чистий, як кришталь,
По небу з янголами лине.
("Натхнення час - то час святий!")

Творча спадщина Олександра Олеся виразно
поділяється на два періоди — в Україні (1907–1918) та в
еміграції (1919–1944) і складає девять книг з поезіями.
Єфремов, С. О.
Історія українського письменства [Текст] /
Сергій Єфремов ; [фахове ред. і передмова М. К.
Наєнка]. – К. : Femina, 1995. – 685, [3] с. –
Друкується за виданням: Єфремов С. Історія
українського письменства. - Київ - Ляйпціг 1919
(Вецляр 1924). - Екслібрис: Штамп синього
кольору власника особистої б-ки "Б-ка проф. С.
П. Бевзенка і доц. А. Т. Бевзенко" (398005). –
Бібліогр.: в підрядкових примітках.

З чарівної краси степової України, з материнського співучого
голосу, захоплюючих дідусевих розповідей про козацькі часи, із
вогненних поезій великого Кобзаря бере початок його
задушевна лірика.

Гроза пройшла, і сліз безкрає
На листях, травах, на квітках,
Ласкаво, ясно сонце сяє
І відбивається в сльозах.
1905

Олесь, О.
Вибране [Текст] : [поезії] / О. Олесь ;
[вступне слово М. Рильського]. – К. :
Радянський письменник, 1958. – 517,
[3] с. : портр. – Бібліогр.: в підрядкових
примітках.

З журбою радість обнялась…
В сльозах, як в жемчугах, мій
сміх.
І з дивним ранком ніч злилась,
І як мені розняти їх?!
В обіймах з радістю журба.
Одна летить, друга спиня…
І йде між ними боротьба,
І дужчий хто — не знаю я…
1906

Огорнута серпанком "журби й радості", його інтимна й
громадянська лірика захоплювала своїм настроєм, щирістю,
свіжістю барв і мелодій, закликала до щастя й любові, сонця й
свободи. Олександр Олесь став співцем природи, кохання і
патріотизму.

Хропко, П. П.
Українська література [Текст] : підручник
для 10 класу середніх шкіл. ліцеїв, гімназій
та коледжів : затв. МО України / Петро
Хропко. – 3-тє вид. – К. : Освіта, 1998. – 527
[1] с.

Українська література [Текст] : підруч. для 10
кл. ЗНЗ : профільний рівень : рек. МОН
України / Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, О. В.
Слоньовська [та ін.] ; за заг. ред. Г. Ф.
Семенюка. – К. : Освіта, 2010. – 413, [3] с.

Визначальним фактом у житті Олександра Олеся стала
поїздка на відкриття пам'ятника І. П. Котляревському в
Полтаві у 1903 р., де він познайомився з Б. Грінченком, М.
Коцюбинським, Лесею Українкою.

До книги ввійшли драматичні твори, оповідання, етюди, поезії
у прозі та переклади українського письменника Олександра
Олеся (Олександра Івановича Кандиби, 1878-1944).

Олесь, О.
Твори в двох томах [Текст].
Т. 2 : Драматичні твори. Проза.
Переклади / Олександр Олесь. – К. :
Дніпро, 1990. – 682, [4] с. : портр.

Він стверджував, що його рідне слово має стати для
ворога гострим, як меч, а для рідного краю – сонцем.
З'явилися твори високого громадянського звучання, але
(природно) вирувало й розчарування в душі поета.

«То титани викуті із
заліза, а поети –
витворені з почуттів»

До видання увійшли вибрані поезії
Олександра Олеся, історична поема «Княжа
Україна» та драматична поема «Ніч на
полонині». Для полегшення роботи з
матеріалом
тексти
згруповано
за
тематичним принципом.
Особливо ж вам стане в пригоді додаток
до прочитаного, який містить матеріали про
життєвий та творчий шлях письменника,
літературно-критичні оцінки його творчості, а
також орієнтовні теми творів, рефератів,
усних доповідей та тезові плани до них.

Олесь, О. І.
Вибране [Текст] : [поезія : для середнього та
старшого шкільного віку] / Олександр Олесь ;
[упоряд текстів, підготовка комент., приміт. та
навч.-метод. матеріалів Т.С. Бакіної]. – К. :
Школа, 2007. – 348, [2] с. – (Б-ка шкільної
класики).

Олесь, О.
Все навколо зеленіє [Текст] : вірші, поеми, казки
: для молодшого та середнього шкільного віку /
Олександр Олесь ; [вступне слово Ростислава
Радишевського]. – К. : Веселка, 1990. – 317. [3]
с.: іл.

Ця книга — найповніше
видання
творів
відомого
українського
письменника,
яскравого самобутнього лірика
для
дітей
різних
вікових
категорій.
Значна
частина
віршів, поем, казок виходить
уперше. Є такі, що друкувалися
в різні часи за кордоном, а є й
чимало таких, що написані від
руки, пролежали тривалий час в
архівах і тільки зараз йдуть на
зустріч з читачем.

Еміграція стала трагедією життя Олеся. За кордоном оселяється
і періодично живе в Будапешті, Відні, Берліні, Празі. Олесь
видає за кордоном ряд збірок, основна тема яких — туга за
Україною, настрої пригніченості, нудьги і самотності.
В вигнанні дні течуть, як сльози,
Думки в вигнанні сплять, як мертві,
Солодкі спогади сичать, як змії,
Душа ридає, як дитина.
Душа розірвана, як рана...
Бальзам далеко так, як сонце,
А сонце, сонце, як і щастя,
Там, там, лише в краю коханім.
13.V.1919

Українська література [Текст] : хрестоматія :
рек. МОН України : для 10 класу середніх
загальноосвітніх навч. закладів. – К. : Ковчег,
2003. – 671, [1] с.

Історія української літератури. Кінець
ХІХ - початок ХХ ст. [Текст] : підручник
для студ. ВНЗ : у 2 кн. Кн. 2. / О. Д.
Гнідан, Г. Ф. Семенюк, Н. М. Гаєвська, О.
В. Гаєвська ; МОН України ; за ред.
проф. О. Д. Гнідан. – К. : Либідь, 2006. –
495,
[1]
с.
–
Режим
доступу:
http://udpu.org.ua/library_files/415826.pdf.
– Бібліогр.: с.492 та в підрядкових
примітках.

Олександр Олесь повернувся до
нас з чужини піснею, яку Україна
щиро вітає любов'ю і визнанням.
Навіть
у
трагічні
десятиліття
сталінщини в народі не забувалася
його творчість, хоча 27 років - з
1930 по 1957 рік - вірші Олександра
Олеся не друкувалися в нашій
країні.

Українське слово [Текст] : хрестоматія української
літератури та літературної критики ХХ ст. : у 4 кн. :
рек. МОН України як навч. посіб. Кн. 2 : Культурноісторична епоха модернізму. Високий (розвинутий )
модернізм (1922-1940) : від "Антології" (1920) і
"Камен" (1924) М. Зерова до "Поезій" (1940) В.
Свідзинського / упорядкування, фахове редагування
та біобібліографічні довідки В. Яременка ; [наук. ред.
М. Наєнко]. – [Вид. 2-ге, змінене, доопрацьоване,
доповнене]. – К. : Аконіт, 2001. – 799 [1] с. : портр.

Останні роки і дні життя Олеся були потьмарені фашистською
окупацією Праги, бідністю, важкою хворобою. А звістка про
загибель у фашистському концтаборі сина,Олега Ольжича,
остаточно підкосила сили Олеся.
Помер письменник 22 липня 1944 року.

О принесіть як не надію,
То крихту рідної землі
Я притулю до уст її
І так застигну, так зомлію...
Ковалів, Ю. І.
Історія української літератури: кінець XIX- поч.
XXI ст [Текст] : у 10 т. : підручник : [затв.
МОНмолодьспорту України як підручник для студ.
ВНЗ]. Т. 1 : У пошуках іманентного сенсу / Юрій
Ковалів. – К. : Академія, 2013. – 510, [2] с. –
(Альма-матер). – Бібліогр.: с. 497–510.

«Не вірив я в життя по смерті,
тепер я вірю в диво з див,

було для мене страшно вмерти,
умер і нагло знов ожив».
Олександр Олесь

Душа Олександра Олеся, його
поезія - в Україні, якій він
віддав кожен удар свого
великого,
щедрого
серця!

“Як жити хочеться!..”
Як жити хочеться! Несказанно,
безмірно…
Не надивився я ні на зелену землю,
Ні на далекі сині небеса.
Я не наслухався ні шуму рік широких,
Ні шелесту лісів дремучих, темних,

Ні голосу пташок, що вихваляють світ.
Я все життя горів на огнищі людському,
Я все життя неначе був розп’ятий
За злочин чийсь на вічному хресті.
Я все життя збирався тільки жити,
Дивитись, слухати і пити
Нектар із келиха краси…
1919

Дякуємо за перегляд!

