
 

Лекцiя #166: 

1960 - 1970: Період національної свідомості 
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 Відлига (thaw) яку започаткував Хрущов підчас таємної промови на ХХ 

Конґресі КПСС в 1956 р. дає поштовх (impetus) українським науковим та 

культурним діячам щоб на ново почати творчість українською мовою 

 Регабілітовано письменників, поетів, драматургів, режисерів, науковців 20-

тих, 30-тих і 40-вих років котрі були знищені і «забуті» або скреслені з 

історії за Сталіна. Які? 

 в 1961 на ККПУРСР вибрано Пертра Шелеста першим секретарен КПУкр. 

 Нові молоді письменники пишуть українською мовою, як нап. Симоненко, 

Драч, Світличний, Костенко, Сверстюк, Вінграновський, Калинець, 

Голобородько 

 В 1968 надруковано Гончара «Собор», який відкриває нові ідеї про 

важливість українського коріння та зв’язків з козацькими пам’ятками та 

сучасною Україною 

 Поява «товариства охорони української культури» які стараються 

зареєструвати і зберегти пам’ятки української історії та культури – церкви, 

статуї, замки, будинки, музеї і т.д. 

 В підготовці до 1500 ліття Києва відновлено багато пам’яток та історичних 

будівель в Києві та по цілій Україні. 

 Побудовано реконструкцію Золотих Воріт 

 Видруковано словники укр. мови 

 Являються нові україномовні журнали 

 З висвітленням «Тіні Забутих Предків», починається новий період розквіту 

українського фільму, і відновлення поетичного кіно. В наступних 10 років 

зроблено дуже багато фільмів українською мовою на літературні, побутові 

та політичні теми. 

 До кінця цего періоду, відважнійші письменники починають критику 

режиму, як наприклад Іван Драч – Інтернаціоналізм чи русифікація 

 Ці зміни та відверте повернення еліти до українських тем та ідей, не 

задовольняє Москву, де від 1964 р. Серкеретарем Партії стає Леонід 

Брежнєв. Він старається обмежити вплив розквіту «україньського 

відродження» арештами та переслідуваннями, але Шелест не дуже дбайливо 

це виконує. 

 Шелеста усунено в 1972 р. та оскаржено за український націоналіз,  Тобто за 

те що він не уважав Росію за старшого брата, та що вірив що національний 

комунізм був можливим (як і перед ним Скрипник і Хвильовий) 


