
 



 



 



 



 



                                             



                                            



 



 



 



 



 



 



 



 



                                    

       Український письменник, критик- Іван Дзюба        Режисер Сергій Параджанов 

       Журналіст, В’ячеслав Чорновіл 

У вересні 1965 року на прем'єрі фільму «Тіні забутих предків» у кінотеатрі «Україна» , у Києві, 
разом із Василем Стусом і В'ячеславом Чорноволом вийшов на сцену з першим 
у СРСР публічним протестом проти політики влади, оприлюднивши інформацію про таємні 
арешти української творчої інтелігенції. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1965
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2596_%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2_(%25D1%2584%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BC)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25B0%25D1%2582%25D1%2580_%25C2%25AB%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%25C2%25BB_(%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C_%25D0%25A1%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2581
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%2527%25D1%258F%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2_%25D0%25A7%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25A0


 





Українська література 11 клас  
Тема:  Шістдесятники та їхній внесок в розвиток української культури  
Ім’я__________________________   
  

Дай повні відповіді на запитання:  
(уважно прочитай матеріал про шістдесятників, а вже тоді відповідай)   

1. Як ти розумієш термін “хрущовська відлига “?  
2. Яку позицію відстоювали шістдесятники, за що вони виступали?  
3. Яка історична подія посприяла виникненню ШІСТДЕСЯТНИКІВ?  
4. З якою епохою порівнюють шістдесятників? Поясни чому.  
5. Назви  два художники - шістдесятники.  
6. Назви  три поети - шістдесятники.  
7. Назви  одного кінематографа - шістдесятника.  
8. Назви  одного композитора - шістдесятника.  
9. Які клуби молоді діяли в шістдесятих роках, які були центрами громадської 

діяльності молоді?  
10.Хто такі “ дисиденти “? Поясни.  
11.Коли замітно посилився  тиск на шістдесятників? 12. Які питання піднімає у 

своїх творах Д. Павличко?  
13.Про що пише у своїх творах Л. Костенко?  
14.В  який спосіб шістдесятники доносили до людей свободу своїх думок, в 

яких людина є найбільшою цінністю?   
  

                           



“ШІСТДЕСЯТНИКИ “ 
та їхній внесок в розвиток української культури. 

 
Шістдесятники — назва нового покоління української національної 

інтелігенції, що ввійшла в культуру та політику в другій половині 1950-х — у 
період тимчасового послаблення комуністично-більшовицького 
тоталітаризму та хрущовської «відлиги» найповніше себе творчо виявила на 
початку та в середині 1960-х років. Шістдесятники виступали на захист 
національної мови і культури, свободи художньої творчості.  

Основу руху шістдесятників склали письменники Іван Драч, Микола 
Вінграновський, Василь Симоненко, Ліна Костенко, Є. Гуцало, художники 
Алла Горська, Віктор Зарецький, режисер Лесь Танюк, кінорежисери Сергій 
Параджанов, Юрій Іллєнко, перекладачі Григорій Кочур, Микола Лукаш.  

Шістдесятництво порівнюють з епохою Ренесансу. Українське відродження 
пов’язане з вивільненням людини з-під влади ідеології, народженням 
гуманістичного світогляду, який у центр світу поставив людину й проголосив її 
найбільшою цінністю. Цій епосі властиве прагнення гуманності в поєднанні 
із прагненням краси. 



Шістдесятники протиставляли себе офіційному догматизмові, сповідували 
свободу творчого самовираження,  пріоритет загальнолюдських цінностей 
над класовими. Шістдесятники розвинули активну культурницьку діяльність, 
яка виходила за межі дозволеного: влаштовували неформальні літературні 
читання та художні виставки, вечори пам’яті репресованих митців, ставили 
замовчувані театральні п’єси. З появою шістдесятників гостро постала 
проблема «батьків і дітей» у літературі. Молоде покоління запитувала 
«літературних батьків» про відповідальність за сталінські злочини, 
пристосування до деспотичного режиму, творчого пересиджування. 
Українські митці-шістдесятники своїми творами і активною громадською 
діяльністю намагалися відроджувати національну свідомість, боролися за 
збереження української мови та культури. У своїх творах намагалися 
говорити про реальні проблеми життя, болючі питання, замовчувані у часи 
сталінізму і які хвилювали тогочасне українське суспільство. На початку 1960 
р. діяли клуби творчої молоді — київський «Сучасник» і львівський 
«Пролісок», які стали центрами громадської діяльності Шістдесятників. У 
клубах відбувалися літературні зустрічі, вечори пам'яті, театральні 
постановки, де молоді митці формували власний світогляд та світобачення 
своїх слухачів і читачів. З середини 1960-х шістдесятники розпочали 
формування політичної опозиції комуністичному режиму і незабаром стали 
активними учасниками дисидентського руху в Україні, зокрема як члени 
Української гельсінської групи. 

Д. Павличко у своїх творах засуджує байдуже ставлення до власного народу, 
України, рідної мови, Л. Костенко веде діалог минулого із сучасним, 
заглиблюється в проблему обов’язку митця перед народом (роман «Маруся 
Чурай»), І. Драч розкриває непростий зв’язок науково-технічного прогресу з 
духовними цінностями нації («Чорнобильська мадонна»), В. Голобородько 
філософськи осмислює сенс людського життя, Р. Іваничук, використовуючи 
історичну тематику, розкриває правду про минуле українського народу 
(«Манускрипт з вулиці Руської», «Вода з каменю»). Шістдесятництво — це 
філософський феномен і новий відлік часу інтелектуальної історії України. 
Його учасники відновили комунікативну функцію культури завдяки новій ролі 
СЛОВА. 
 


