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П45 Поезія із-за ґрат : Антологія /Упор. Олена Голуб; 
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В антології зібрано поезії, створені в другій половині XX сто
ліття українцями-страдниками, які зазнали переслідувань 
радянської влади та перебували в ув’язненні.

Провідна тема видання - незламна внутрішня свобода, 
з якою ці мужні люди навіть за ґратами зоставалися вільними, 
незрівнянно вищими та сильнішими від системи, що їх поло
нила. Творчість допомагала їм вижити в нелюдських умовах, 
і вони вимушено продовжили традицію тюремної поезії, що 
в українській культурі нараховує не одну сотню літ.

Антологія зацікавить студентів, викладачів та всіх, кому не
байдужі щирі, вистраждані слова тих, хто за вірність Україні, 
товаришам і народові наважився віддати роки свого життя.
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