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«...люди раптом прокинулись від падіння страшного ідола і кинулись до пробоїни в стіні, де він упав. Цілі ідеологічні загони було кинуто на заліплення пробоїни. Однак одиниці кинулись її розширювати. З цього почалися шістдесятники [...] — ті, яким засвітилась істина і які вже не захотіли зректися чи відступитися від украденого світла».                             (Є.Сверстюк)
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     Шістдесятники — назва нової генерації (покоління) 
радянської та української національної інтелігенції, що 
ввійшла у культуру (мистецтво, літературу тощо) та політику 
в СРСР в другій половині 1950-х — у період тимчасового 
послаблення комуністично-більшовицького тоталітаризму та 
хрущовської «відлиги» (десталінізації та деякої лібералізації) 
і найповніше себе творчо виявила на початку та в середині 
1960-х років (звідси й назва). Шістдесятники виступали на 
захист національної мови і культури, свободи художньої 
творчості.

діяльність, яка виходила за межі офіціозу: 
влаштовували неформальні літературні читання 
та художні виставки, вечори пам’яті репресованих 
митців, ставили замовчувані театральні п’єси, 
складали петиції на захист української культури. 

     Лідери шістдесятників. Зліва направо - Іван Драч, Микола 
Вінграновський, Григорій Сивокінь, Леоніда Світлична, 
Михайлина Коцюбинська, Іван Світличний. 
     Шістдесятники розвинули активну культурницьку 



Вертеп шістдесятників у Львові, 1972 рік  
     В серпні-вересні 1965 р. Україною прокотилася хвиля 
політичних арештів. Серед тих, хто потрапив за грати, 
переважно були шістдесятники: критик І. Світличний, 
маляр О. Заливаха, правозахисники В. Мороз, брати 
Горині... Почалася ера лицемірства й брехні, доносів і 
наклепів, закритих судів і публічних покаянь, тюрем і 
спецбожевілень, а то й фізичних розправ, замаскованих 
під кримінальні злочини (наприклад, звірячі вбивства 
художниці А. Горської, композитора В. Івасюка).



     Друга хвиля арештів прокотилася 1972р. (тоді забрали В. 
Стуса, В. Чорновола, Є. Сверстюка, І. Світличного, І. Дзюбу, І. 
Калинця...) — багатьох із них змусила передчасно посивіти. 
1980 pp. — третя хвиля. Розпочалася жорстока боротьба 
комуністичного режиму з інтелігентами-гуманістами, яких 
зазвичай проголошували «буржуазними націоналістами». 

І. Світличний

     Головних варіантів виходу з цієї кризової, «межової» (у 
термінології екзистенціалістів) ситуації було всього три:       

 - дисидентство (від лат. dissidens незгодний) — активне 
інакодумство, відкрите протистояння тоталітарному режимові, 
цілковите неприйняття його псевдоідеалів і псевдоцінностей, 
опозиційна громадська діяльність — геройська самоофіра 
приречених на страту, свідомих своєї приреченості (В. Стус, І. 
Світличний, А. Горська...); 

- «внутрішня еміграція» — самоізоляція у власному 
внутрішньому світі, втеча в мовчання (Л. Костенко, В. Шевчук, 
М. Коцюбинська...); 

- конформізм (від лат. conformis — подібний, відповідний) 
— намагання ціною моральних та ідейних поступок врятувати 
власне життя й кар’єру; пасивне сприйняття нав’язуваної 
ідеології, підпорядкування «правилам гри» тоталітаризму 
заради фізичного виживання (Д. Павличко, І. Драч, В. 
Коротич...).
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І. Драч
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     Культурно-історичними витоками шістдесятництва 
були:

- Світова культура (особливо модернові література 
та малярство ХХ століття);

- Українська література;

- Народна творчість (фольклор, міфологія, народне 

     Шістдесятники розпочали формування політичної    
опозиції комуністичному режиму і незабаром стали 
активними учасниками дисидентського руху в Україні.


