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(1833 –1907)
Марко Вовчок –
видатне явище в історії
української літератури
Рекомендаційний
список літератури
до 180 річниці від дня народження
української письменниці

2013р.

Марко Вовчок: «Живу і мислю думою одною про ті світлі часи, коли людина стане володарем своєї долі, свого щастя» .

У сузір'ї славних імен жінокписьменниць, які прикрашають
українську літературу, яскравою зіркою
поломеніє ім'я Марка Вовчка —
видатної письменниці революційнодемократичного напрямку, яка жила і
творила у ХІХ й на початку ХХ
століття.
Марко Вовчок (Марія Олександрівна
Вілінська) – українська письменниця,
твори якої мали антикріпосницьке
спрямування. Позначення оповідань
письменницею словом «народні»
повністю себе виправдовує, адже вона
першою зобразила український народ
таким, яким він був насправді, тобто
реалістично
Її вважають основоположницею
дитячої української прози.
Марко Вовчок зміцнила основи
української соціально-побутової прози.
Вона належить до найвідоміших
класиків української прози. Одночасно,
довгий час була однією з
найяскравіших
постатей
аристократичної еліти Росії.
Окрім її творчості, цікавим
феноменом є життя письменниці, її
біографія і загадкова натура.

Цю натуру намагалися збагнути її
знамениті шанувальники: Тарас
Шевченко і Олександр Герцен
порівнювали її з Жорж Санд; Іван
Тургенєв і Микола Добролюбов – з
Гарієт Бічер-Стоу.
Марко Вовчок збагатила українську
літературу жанрами соціальнопроблемного оповідання («Козачка»,
«Одарка», «Горпина», «Ледащиця»,
«Два сини»), баладного оповідання
(«Чари», «Максим Гримач», «Данило
Гурч »),
соціальної
повісті
( «Ін сти ту тка »), п сихол ог і чн ог о
оповідання й повісті («Павло
Чорнокрил», «Три долі»), соціальної
казки («Дев'ять братів і десята сестриця
Галя»), художнього нарису («Листи з
Парижа»).
Використавши літературу, що
пропонується у цьому виданні, ви
зможете краще познайомитись з
великою письменницею, глибше
пізнати її творчість на рівні
сьогоднішньої обізнаності з її епохою.
Книги, представлені в цьому
рекомендаційному списку знаходяться
у фонді нашої бібліотеки.
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