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У книзі досліджуються місце і роль, історія розвитку та по
бутування українського самвидаву як альтернативної складової 
літературного процесу, як головної організуючої форми Руху 
Опору 1960-х - початку 1970-х років. Особлива увага звертається 
на характеристику позацензурної публіцистики та літературної 
критики у контексті культурно-громадського життя в Україні 60-х 
років XX століття. З’ясовується роль самвидаву як одвічної опо
зиційної категорії, розглядаються обставини його формування як 
конкретного історичного явища у другій половині XX століття, 
окреслюються характерні особливості розвитку самвидавної лі
тератури та її проблематики в умовах тоталітарного суспільства. 
Ґрунтовний аналіз самвидавних документів дозволив О. Оберта- 
су простежити еволюцію мислення їхніх авторів.

Видання розраховане на науковців, журналістів, а також усіх, 
хто цікавиться історією, культурою та літературою України.
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